
SPOŁECZEŃSTWO
ZAINWESTUJ W SIEBIE
W Wawrze można zainwestować 
w siebie. Nie trzeba do tego wiele, 
wystarczy pomysł i wyobraźnia. 
Jak znaleźć ciekawy sposób na to, 
aby realizować swoje marzenia, 
mieć zadowolenie z własnej 
twórczości, ciągle się rozwijać i nie 
dać się szarej codzienności?

Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Sadul, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Wawer, Zerzeń
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INFRASTRUKTURA
TUNEL 
W MIĘDZYLESIU PO 
ROKU DOŚWIADCZEŃ
Rada Seniorów w dzielnicy Wawer 
przeprowadziła audyt tunelu 
w Międzylesiu. Czy wszyscy użyt-
kownicy tego węzła drogowego są 
zadowoleni z zastosowanych tam 
rozwiązań?

ZERZEŃ
WYREMONTUJĄ 
POŁOWĘ 
BRONOWSKIEJ
Dzisiejszy stan ulicy Bronowskiej 
w osiedlu Zerzeń nie jest najlepszą 
wizytówką dzielnicy Wawer. 
Modernizacja tej ulicy jest pilnie 
potrzebna. W tym roku jest na to 
szansa... połowiczna.

Powstaną kolejne tunele pod linią kolejową
LINIA KOLEJOWA. Przed nami modernizacja linii kolejowej nr 7 na całym wawerskim odcinku. Wciąż możemy mieć wpływ na 
kształt tej ogromnej inwestycji - to ostatni moment na uwagi do koncepcji poszczególnych przepraw przez tory. 3

WAWERSKIE SPRAWY 
DOBRY GOSPODARZ 
POTRZEBNY OD 
ZARAZ
Obecnie nie ma w Wawrze nikogo, 
kto czułby się odpowiedzialny za 
wszystkie sprawy związane z naszą 
dzielnicą. Z  całą pewnością przy-
dałby się tutaj opiekun wszystkich 
spraw wawerskich. 

KĄCIK KULINARNY
SŁODKI LUTY CZYLI 
POSTANOWIENIA 
NOWOROCZNE
Tym razem przedstawiamy po-
mysł na aromatyczny czekoladowy 
budyń jaglany oraz pyszne i wil-
gotne czekoladowe ciasto z cuki-
nii. Oba przepisy bardzo proste. 

PTASIA LINIA
ZIMOWE 
PTAKOLICZENIE
Zima to wspaniały czas na obser-
wowanie ptaków i to nie tylko 
przy karmnikach. Wiele gatunków 
ptaków, próbując przetrwać do 
wiosny, zbliża się do ludzkich 
siedzib.

NASZ PATRONAT
KONFERENCJA DLA 
RODZICÓW
Zapraszamy na konferencję pt. 
„Moc wiary – przekaż dalej! Jak 
wychowywać w wierze w czasach 
postprawdy?”. Poruszane będzie 
szerokie spektrum zagadnień, 
niezwykle istotnych dla każdego 
rodzica i wychowawcy. 
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HISTORIA DZIELNICY
WAWERSKIE 
ŚWIDERMAJERY
Zatopione w wysokim sosnowym 
lesie uliczki zabudowane na prze-
stronnych działkach charaktery-
stycznymi drewnianymi domami 
stanowiły o nastroju przedwojen-
nego wawerskiego letniska.
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w  dzielnicy Wawer. Nie powinni 
czuć się zwolnieni z  bycia gospo-
darzami na swoim terenie.
To, że np. kanalizację realizuje 
 MPWiK, nie oznacza, że dzielnica 
ma się tym zupełnie nie intereso-
wać. Nie może być tak, że Zarząd 
Dzielnicy w  ogóle nie widzi tego, 
że plany inwestycyjne MPWiK 
to jedna wielka mistyfikacja - zu-
pełnie nierealne przy obecnym 
tempie budowy.
To, że część inwestycji drogowych 
zlokalizowanych na terenie Wawra 
prowadzi Zarząd Dróg Miejskich, 
czy Zarząd Miejskich Inwesty cji 
Drogowych, nie uniemożliwia uzu-
pełniania i poprawiania projektów 
technicznych przygotowywanych 
przez te jednostki. Wszystkie pro-
jekty realizowane na terenie dziel-
nicy Wawer są przecież opinio-
wane przez przedstawicieli naszej 
dzielnicy. Czasem wystarczy 
odpowiednio mocno i  skutecznie 
zabiegać o  dobre rozwiązania dla 
Wawra. Teraz wygląda to tak, że 
wiele niedoróbek jest “klepanych” 
przez dzielnicę - przecież to ta 
sama formacja partyjna i  czasem 
lepiej się po prostu nie wychylać. 
Skutkiem tego jest często zatwier-
dzanie projektów do realizacji bez 
jakichkolwiek uwag czy poprawek. 
Lokalnym namiestnikom często 
nie przeszkadza to, że na nowej 
drodze zabraknie zatoki autobu-
sowej lub wiaty przystankowej, 
że droga będzie bez chodnika, 
że główny ciąg komunikacyjny 
będzie bez drogi dla rowerów, że 
droga dla rowerów zakończona 
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Zwolnijmy, nie tak szybko
Luty jest krótki, dlatego będzie 
krótko! Co nie znaczy, że w po-
śpiechu. Dzieje się wiele! Liczne 
wawerskie inwestycje nabierają 
rozpędu, możemy się im już bar-
dzo wyraźnie przyjrzeć. Nikt już 
chyba nie ma wątpliwości, że trwa 
budowa obwodnicy, tego się nie da 
nie zauważyć. Wychodzą też z zie-
mi inwestycje rozpoczęte jesienią. 
To ostatni moment na uwagi w 

Każdy dom, każde mieszkanie, czy 
posesja, potrzebuje swojego gospo-
darza. Gospodarz dba o  swój do-
bytek, wykonuje bieżące naprawy, 
chroni swój majątek przed złodzie-
jami. Dobry gospodarz ponadto, 
tak gospodaruje swoimi zasobami, 
aby przynosiły mu jak najwięcej 
pożytku. W  zasadzie wszystko co 
nie ma właściciela, prędzej czy 
później podupada, niszczeje lub 
zarasta.
Z całą pewnością przydałby się do-
bry gospodarz w Wa wrze. Nie ma 
tutaj obecnie nikogo kto czułby 
się odpowiedzialny za wszystkie 
sprawy związane z naszą dzielnicą.
Nie pomaga w  tym obecny ustrój 
Warszawy, który nie daje dziel-
nicom samodzielności. Kompe-
tencje miasta są rozdzielone na 
kilkadziesiąt jednostek i  biur, 
a  wszystkie wydatki ostatecznie 
zatwierdza Rada Warszawy. Nie 
można jednak wszystkiego zrzucać 
zawsze na inne jednostki miasta. 
Dzielnicowi włodarze nie powinni 
czuć się zwolnieni z odpowiedzial-
ności za sprawy, które mają miejsce 
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Dobry gospodarz potrzebny od zaraz
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będzie windą i  schodami, że za-
miast tune lu będzie tzw. wanna itd.
Konkretnych przykładów ta-
kich niedorobionych inwestycji 
w  Wawrze w  ostatnich latach jest 
wiele. Niechlubną inwestycją jest 
na przykład tunel w  Międzylesiu. 
Bezkolizyjna przeprawa przez tory 
jak najbardziej była potrzebna, ale 
mimo ogromu wylanego tu betonu, 
międzyleski węzeł nie spełnia wy-
magań dla publicznej komunikacji 
autobusowej i  lekceważy pieszych. 
Już teraz korkuje się po wschodniej 
stronie torów, a poprowadzona do 
tunelu droga dla rowerów kończy 
się pod ziemią schodami i  ciągle 
popsutą windą.
Inny przykład to odtworzony 
po budowie kanalizacji Trakt 
Lubelski na odcinku od Lucerny 
do Zwoleńskiej, gdzie mimo 
wcześniejszych obietnic nie przy-
pil nowano powstania drogi dla 
rowerów. Dalsza część Traktu 
Lubelskiego w  stronę Nadwiśla, 
nie dość ze czeka na przebudowę 
nagannie długo, po przebudowie 
też zawierać będzie niedoróbki, jak 
chociażby brak zatoki autobusowej 
na jednym z przystanków autobu-
sowych.
Węzeł Południowej Obwodnicy 
Warszawy w  rejonie ul. Patriotów 
będzie zrealizowany w formie tzw. 
wanny, a nie obiecywanego miesz-
kańcom pełnego tune lu, przede 
wszystkim dlatego, że w poprzed-
niej kadencji samorządu dzielnica 
Wawer nie zwróciła na to uwagi.
Czasem prowizorycznie projek-
towane są także inwestycje dziel-
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nicowe. Przy Kombajnistów pow-
stanie chodnik nie tam gdzie jest 
najbardziej potrzebny czyli po 
tej stronie jezdni gdzie nie ma 
ani jednej posesji. Przy projek-
towanym rondzie na skrzyżowa-
niu Masłowieckiej i  Bronowskiej 
nie przewidzia no zatok i  wiat 
przystankowych - pasażerowie 
komunikacji miejskiej dalej będą 
oczekiwać na autobus na wąskim 
chodniku. Budowanej Jeziorowej 
zabraknie niewielkiego odcinka do 
Bronowskiej, który unormowały 
komunikację samochodową na 
sąsiednich uliczkach i  umożliwił-
by skanalizowanie okolicy bez 
konieczności budowy dodatkowej 
pompowni w tym rejonie.
Często już sam sposób realizacji 
inwestycji dzielnicowych pozosta-
wia wiele do życzenia. Mieszkań-
cy ul. Wiązanej zamiast cieszyć 
się z  budowy nowej drogi mają 
już serdecznie dosyć ekstremal-
nie długo trwającego chaosu ko-
munikacyjnego związanego z  tą 
budową. Z  budową przedłużenia 
Mydlarskiej zaczyna być podobnie 
- nikt nie potrafi przedstawić kole-
jnych etapów robót, a mieszkańcy 
brodzą cały czas w błocie idąc do 
swoich posesji. 
Chaotycznie prowadzone inwesty-
cje to i  tak pół biedy, bo na wiele 
inwestycji nie można się po pros-
tu doczekać. Przychodzi tu na 
myśl nie tylko wspomniany Trakt 
Lubelski, ale dziesiątki innych 
nieutwardzonych lub zniszczo-
nych  ulic. Od dawna na remont 
czy budowę czeka na przykład ul. 
Bronowska, ul. Skrzyneckiego, 
ul. Cylichowska, ul. Piechurów, 
ul. Lebiodowa, ul. Motylkowa,  ul. 
Kwiatów Polskich, rondo Korkowa 
- Kościuszkowców, ul. Kwiatowa 
Polana, ul. Serdeczna i wiele, wiele 
innych. W wielu miejscach brakuje 
chodników, wiat przystankowych, 
oświetlenia, odwodnienia, kanali-
zacji, wodociągu itd.
Nie można się także doczekać re-
alizacji jakiejkolwiek ścieżki rowe-
rowej na terenie dzielnicy Wawer. 
Dlaczego nie udało się przypil-
nować wybudowania chociaż 
jednej drogi dla rowerów, z  tych 
które są już nawet wpisane w stra-
tegiczny dokument miasta z  2013 
roku tj. “Program Rozwoju Tras 
Rowerowych w Warszawie do 2020 
roku”?

Innym problemem Wawra, 
spowodowanym brakiem gospo-
darza na tym terenie jest ogrom 
nieuregulowanych prawnie grun-
tów oraz plaga ich zasiedzeń. 
Dotyczy to w dalszym ciągu wielu 
działek, nawet tych pod drogami 
publicznymi. Co lepszy cwaniak 
dowodzi przed sądem, często przy 
pomocy ustawionych przez sie-
bie świadków, że długo traktował 
daną działkę jak swoją i  że to te-
raz  powinna być jego własność. 
Dorobił się w ten sposób niejeden 
deweloper i  niejeden urzędnik. 
Nie tak to powinno wyglądać. To 
przede wszystkim miasto powin-
no odzyskiwać takie tereny na cele 
publiczne. To miejscy urzędnicy 
mają pełną informację o  stanie 
prawnym poszczególnych działek 
i  o  tym, które działki nie mają 
założonej księgi wieczystej. To 
mia sto powinno działać proakty-
wnie w  tego typu sprawach dla 
dobra nas wszystkich, dla dobra 
mieszkańców Wawra.
Proaktywnosci brakuje także 
w  sprawie nielegalnych reklam 
szpe cących dzielnicę. Jeszcze do 
niedawna płachty reklamowe 
wisiały nawet przed wejściem do 
Urzędu Dzielnicy Wawer i  żad-
nemu z urzędników to nie przesz-
kadzało. Za to wymówek, aby nie 
zrobić nic w sprawie usuwania nie-
legalnych banerów jest dużo: a  to 
nie nasz słup, nie nasza działka, nie 
nasza droga. Prawdziwy gospodarz 
nie pozwoliłby na taki bałagan.
Wielu błędów można byłoby unik-
nąć. Wystarczyłoby wysłuchiwać 
mieszkanców, przeprowadzać kon-
sultacje i  zasięgać opinii. Pogar da 
i  buta rządzących niestety zazwy-
czaj, a  już szczególnie przy dziel-
nicowych inwestycjach, nie prze-
widuje takich działań. Wiele razy 
było też tak, że dany projekt tech-
niczny, pokazany opinii publicznej, 
był już na takim etapie proce dur 
administracyjnych, że nie można 
było niczego zmienić.
Na podstawie powyższych 
przykładów niedoróbek i patologii, 
widać, że zdecydowanie przydałby 
się tutaj odpowiednio umocowa-
ny opiekun spraw wawer skich. 
Przydałby się gospodarz, któremu 
chcia łoby się bezceremonialnie 
i bez ustępstw zabiegać o rozwiązy-
wanie problemów Wawra. Dobry 
gospodarz potrzebny od zaraz.

sprawie koncepcji tuneli w Faleni-
cy i Radości. Dlatego w tym nume-
rze zachęcam Państwa do uważno-
ści i zastanowienia się czy oby nie 
za szybko to wszystko się dzieje? 
Zapraszam też do nowego cyklu, 
w którym prezentować będziemy 
akwarele świdermajerów Wawra, 
który mam nadzieję pomoże się 
na chwilę zatrzymać i popatrzeć na 
piękno otaczającej nas architektury.



3luty 2018 Z ŻYCIA DZIELNICY

Powstaną kolejne tunele pod linią kolejową

Spotkanie jakie odbyło się w  ra-
mach Komisji Inwestycyjnej 
z  projektantami tuneli w  Falenicy 
i  Radości po raz kolejny poka-
zało, jak bardzo zmienią się nasze 
osiedla po 2022 r. Wciąż możemy 
mieć na to wpływ, dlatego tak waż-
na jest obywatelska aktywność. 
Społeczni ków w Wawrze nigdy nie 
brakowało, chyba nadszedł czas by 
połączyć siły. 
17 stycznia br. zaprezentowano naj-
nowsze koncepcje trzech przepraw 
bezkolizyjnych w dziel nicy Wawer. 
Przypomnijmy, że chodzi o tunele 
w Falenicy i Radości oraz wiadukt 
na granicy Falenicy z  Józefowem. 
Ta ostatnia inwestycja, leżąca na 
skraju dziel nicy i terenów zamiesz-
kałych, budzi najmniej kontrower-
sji, ale kształt tuneli ma wielki 
wpływ na to, jak będzie nam się 
żyło w  centrach dwóch osied-
li. Decydować będą detale. Tak 
jest w  przypadku Falenicy, gdzie 
z  uwagi na potrzebę zachowania 
wpisanej do Gminnej Ewidenc-
ji Zabytków nastawni kolejowej 
tunel “zahaczy” o pocztę. I poczta 
zniknie. Abstrahując od jakości 
usług tam świadczonych jest to 
budynek potrzebny, służący miesz-
kańcom i stanowiący ważny punkt 
codziennych wędrówek. Żeby 
zachować pocztę wystarczyłoby 
pewnie przesunięcie łuku tunelu 
o  kilka metrów. Może ich jednak 
zabraknąć. Tunel w  Radości do 
tej pory powstawał we względnej 
ciszy. Teraz okazuje się, że za jed-
nym zamachem ta inwestycja wy-
maże większość centrum osiedla. 
Zniknie popularny sklep Serek, 

mieszczący się w  przedwojennym 
jeszcze budynku. Skończy też swój 
żywot bazarek w  Radości, gdzie 
obok handlu jest szereg punktów 
usługowych. Wybrana i  rozwijana 
koncepcja nie daje nadziei, że uda 
się te miejsca zachować, ale wiele 
osób, które były obecne na spotka-
niu wciąż wierzy, że nawet drobne 
modyfikacje koncepcji pozwolą 
zachować jakiś parking, czy zabez-
pieczyć lepszy dojazd do posesji. 
Presja, ale też jasne artykułowanie 
swoich potrzeb, mają sens, choć 
trze ba pamiętać jak wiele czyn-
ników decyduje o  ostatecznym 
kształcie przepraw. W  Falenicy, 
po zachodniej stronie, przy  ul. 
Derkaczy projektowane jest mons-
trualne owalne rondo, przypomi-
nające stadion lekkoatletyczny. 
Jego parametry są podyktowane 
wygodą kierowców przegubowych 
autobusów linii 521, którą nota 
bene co jakiś czas Zarząd Trans-
portu Miejskiego próbuje zlikwid-
ować. A ZTM to tylko jedno z biur 
miejskich zaangażowanych w  in-
westycję.
Jednak same profile jezdni oraz lis-
ta budynków do wyburzenia to nie 
wszystko. Niezwykle istotna jest też 
funkcjonalność tuneli oraz estety-
ka i jakość wykoń czeń. Przeprawy 
pod torami są wciąż traktowane 
jako przeznaczone przede wszyst-
kim dla samochodów. Łatwo tu 
zapomnieć o  innych użytkowni-
kach, wśród których znajdą się 
także oso by starsze, czy rodzice 
z dziećmi. Należy zrobić wszystko, 
by jakość połączeń obu stron była 
jak najlepsza. W  Falenicy, dzięki 
presji mieszkańców i  rady osiedla 
udało się przeforsować, by wyjścia 
z  tune lu dla pieszych umiejscow-
ione były także za nitkami Patri-
otów. To istotne dla bezpieczeństwa 
i  funkcjonalności przejść. Projek-
tanci uwzględnili też stanowisko 
Stowarzyszenia Razem Dla Waw-
ra w  sprawie drogi rowerowej, co 
ułatwi w  przyszłości „wpięcie” jej 
w system wawerskich dróg. Układ 
przejść dla pieszych zaproponowa-
ny w Radości jest daleki od ideału. 
Oddalenie peronów od przejazdu 
sprawia, że dojście z usytuowanych 
w  tunelu przystanków do wyspo-
wego peronu wymagać będzie 
korzystania z  dwóch odrębnych 
przejść podziemnych oraz nad-
łożenia kilkuset metrów. Projek-
tanci sugerowali, że będą starać się 
o  możliwość przesunięcia peronu 
w kierunku południowym, ale wy-

magać to będzie dialogu z konser-
watorem zabytków. Przykład nas-
tawni w Falenicy pokazuje, że nie 
są w tym najlepsi... 
Budowa tunelu w  Międzylesiu, fi-
nansowana i  nadzorowana przez 
miasto, powinna stać się dla pro-
jektantów obu nowych przepraw 
lekcją, jakich błędów unikać. Dlate-
go cieszy nas inicjatywa Rady Se-
niorów, która przygotowała spacer 
badawczy wokół międzyleskiego 
tunelu dla osób starszych i  nie 
w  pełni sprawnych. Wnioski pre-
zentujemy w  tym numerze naszej 
gazety. Zostały one przekazane 
panu Wiesławowi Ogłobinowi, 
dyrektorowi projektu z  PKP PLK 
oraz projektantom. W Międzylesiu 
oprócz wielokrotnie omawianych, 
kuriozalnych rozwiązań dla rowe-
rzystów, szwankuje oznakowanie, 
czy odstrasza kolorystyka. Poja-
wia się też katalog postulowanych 
dobrych praktyk, np. podwójne 
poręcze przy schodach, dzięki 
czemu łatwiej będzie korzystać 
z nich osobom starszym czy zwy-
czajnie niższym. W  tym miejscu 
warto poruszyć sprawę estetyki. 
Tak wielkie obiekty będą stanowiły 
bardzo mocną dominantę w  cen-
trach osiedli, wyznaczać na lata, 
a  może na zawsze, ich stylistykę. 
Warto więc pochylić się nad tym 
zagadnieniem. Kształt wiat, kolo-
rystyka elementów wewnętrznych 
i  zewnętrznych powinny stać się 
przedmiotem dyskusji lokalnych 
środowisk. Nie możemy tego zosta-
wić tylko projektantom, którzy zas-
tosują najbardziej neutralne i mdłe 
rozwiązania, bo tak jest najta niej 
i najbezpieczniej. Warto zauważyć 
z  jakim pietyzmem miasto pod-
chodzi do realizacji w  bardziej 
centralnych dzielnicach. Urzędni-
cy wiedząc, że inwestycje kupuje 

się oczami, zlecają przygotowanie 
wizualizacji, które prezentują na 
konferencjach prasowych. My do 
tej pory nie widzieliśmy niczego, 
a jak pokazuje przykład Międzyle-
sia, prawdopodobnie nie zobaczy-
my nigdy, jeśli głośno nie będzie-
my się tego domagać. Z pewnością 
każdy mieszkaniec Wawra podzi-
wiał klimatyczne świdermajery, ich 
detale, często w portalach społecz-
nościowych opłakujemy ich kolej-
ne znikające ruiny. To dostaliśmy 
po poprzednich pokoleniach, war-
to żeby naszą miłość do miejsca, 
w  którym żyjemy, wyrażała też 
tak prozaiczna, ale z  racji położe-
nia, eksponowana architektura jak 
tunele drogowe. 
Powyższe zagadnienia, wydają się 
istotne tylko dla wymienionych 
wyżej osiedli, jednak modernizacja 
nie ogranicza się do budowy tuneli 

Tunel w Międzylesiu

drogowych. Obejmie cały wawer-
ski odcinek linii kolejowej. Powsta-
nie 12 nowych przejść dla pieszych 
w  miejscach najpopularniejszych 
„przedeptów”. Powstaną też – jest 
to w zasadzie przesądzone – ekra-
ny akustyczne. Decyzja środowis-
kowa nakłada obowiązek budowy 
ekranów nawet o  wysokości 5 m 
na całej długości torów po obu 
stronach. Trzeba przyznać, że 
jest to ponura wizja, nawet jeśli 
dostrzega się potrzebę ochrony 
akustycznej naszych osiedli. Tu 
też jednak jest pole manewru. De-
cyzja środowiskowa nakłada obo-
wiązek ponownej analizy hałasu 
na etapie rozpoczęcia inwestycji. 
Dzięki nowemu taborowi i  zmia-
nom w  przepisach jest szansa, 
że ekrany będą niższe, być może 
nawet udałoby się wykorzystać 
naturalne materiały. Wszystko jed-
nak znów zależeć będzie nie tylko 
od zapisów ustawy, ale też od jasno 
artykułowanych potrzeb i  oczeki-
wań mieszkańców, wspieranych 
przez urząd. 
Inwestycja, w  przeciwieństwie 
do np. Południowej Obwodnicy 
Warszawy, nie jest realizowana 
w systemie projektuj i buduj. Pro-
jektanci, którzy przygotowują kon-
cepcję, następnie przełożą ją na 
projekt budowlany. Dopiero wtedy 
wybrany będzie wykonawca. Daje 
to nam wciąż możliwość wpły-
wania na kształt tej gigantycznej 
inwestycji. Kiedy na plac budowy 
wjadą koparki, będzie już za póź-
no.

LINIA KOLEJOWA. Przed nami modernizacja linii kolejowej nr 7. To ostatni moment na uwagi do koncepcji przepraw przez tory.

fot. Rafał Czerwonka

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl
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Tunel w Międzylesiu po roku doświadczeń. Spacer badawczy.
Tunel Żegańska – Zwoleńska 
w  Międzylesiu został oddany do 
użytku ponad rok temu. Jego bu-
dowa budziła obawy mieszkańców. 
Wraz z  tunelem samochodowym 
powstał bowiem duży węzeł ko-
munikacyjny – jezdnie i ronda dla 
samochodów, chodniki i  przejścia 
podziemne dla pieszych. Samo-
chody bezkolizyjnie przeprawiają 
się przez tory kolejowe. Znikły lub 
zmniejszyły się korki. A  jak w  tej 
przestrzeni odnajdują się piesi?
Po roku doświadczeń Rada Senio-
rów Dzielnicy Wawer postanowiła 
zorganizować spacer badawczy, 
którego uczestnicy ocenili prze-
strzeń wokół tunelu. W  trakcie 
spaceru sprawdzano czy zastoso-
wane rozwiązania w dostatecznym 
stopniu uwzględniają potrzeby 
pieszych, czy przestrzeń jest bez-
pieczna i wygodna, czy można oce-
nić ją jako dostępną i przyjazną dla 
użytkowników.
W  nadchodzących latach w  na-
szej dzielnicy będą realizowane 
duże inwestycje drogowe i kolejo-
we, które wymagają zapewnienia 
bezkolizyjnych przepraw przez 
tory dla samochodów, pieszych, 
rowerzystów. Wiele z  zapropono-
wanych rozwiązań, podobnych do 
tych w  Międzylesiu, budzi obawy 
i  sprzeciw mieszkańców. Spacer 
miał służyć nie tylko ocenie tej 
konkretnej przestrzeni, ale rów-
nież dostarczyć pomysłów i wska-
zówek, jakie rozwiązania stosować 
w nowych inwestycjach.

INFRASTRUKTURA. Rada Seniorów w dzielnicy Wawer przeprowadziła audyt tunelu w Międzylesiu.

Uczestnicy spaceru, który odbył 
się 24 listopada 2017 r. wyruszyli 
spod Urzędu Dzielnicy wg ustalo-
nej marszruty. Trasa obejmowała 
odcinek od urzędu do przystanku 
autobusowego przy ul. Zwoleń-
skiej, po przeciwnej stronie torów. 
Wybrane punkty oceniano wg 
przygotowanych wcześniej pytań. 
Ocena ogólna badanego terenu jest 
umiarkowanie pozytywna. Więk-
szość uczestników czuje się tu ra-
czej bezpiecznie, zwłaszcza na po-
wierzchni, i ocenia przestrzeń jako 
w miarę wygodną. 
Jednak nie wszystkie elementy zo-
stały jednoznaczne ocenione przez 
uczestników. Niektóre oceniano 
zarówno pozytywnie jak i  nega-
tywnie. 
Jako zdecydowany mankament 
tej przestrzeni uczestnicy zgodnie 
określili brak systemu informa-
cji. W  przejściach podziemnych 
nie ma oznaczeń z  nazwami ulic, 
brak wskazówek jak dojść do 
ważnych miejsc, dokąd prowadzi 
tunel i  schody oraz dokąd można 
dojechać windą. Dodatkowe in-
formacje przydałyby się również 
na przystankach autobusów, które, 
czasami w  sposób niezrozumiały, 
krążą wokół tunelu. Cała prze-
strzeń wymaga opracowania do-
brego systemu informacji. 
Uwagi i propozycje zmian na lep-
sze dotyczyły również oznakowa-
nia krawędzi stopni czy dodania 
drugiej, niżej umieszczonej po-
ręczy wzdłuż schodów do przejść 

podziemnych, która służyłaby 
dzieciom i  osobom niższym. Du-
żym utrudnieniem jest brak po-
chylni przy wyjściu z  przejścia 
podziemnego pod torami na stro-
nę wschodnią, tę po której znajdu-
je się urząd dzielnicy, przychodnia, 
biblioteka.
Wszyscy uczestnicy spaceru ocie-
nili teren wokół tunelu jako prze-
strzeń zaprojektowaną dla wygody 
kierowców i  samochodów, a  nie 
dla pieszych. Żeby stała się dla nich 
bardziej przyjazna, zdecydowanie 
wymaga modernizacji i wymienio-

nych wyżej uzupełnień. 
Po ich wprowadzeniu przestrzeń 
będzie lepiej służyć mieszkańcom.
Wszystkie obserwacje i  uwagi 
zebrane w  trakcie spaceru Rada 
Seniorów przekazała, w  formie 
raportu, Zarządowi Dzielnicy Wa-
wer, Zarządowi Dróg Miejskich, 
Zarządowi Transportu Miejskiego 
oraz do Zespołu ds. Dostępności, 
który od stycznia 2017 r. zajmuje 
się m.in. wprowadzaniem stan-
dardów dostępności infrastruktu-
ry miejskiej. Raport przesłaliśmy 
też do Polskich Linii Kolejowych. 

Mamy nadzieję, że wnioski ze spa-
ceru pomogą w dobrym projekto-
waniu.
Projektanci kolejnych, planowa-
nych w  naszej dzielnicy inwesty-
cji drogowych, powinni bardziej 
zwracać uwagę na wygodę, bezpie-
czeństwo i potrzeby pieszych, któ-
rzy są równoprawnymi użytkowni-
kami infrastruktury drogowej.

Urszula Stanowska
Przewodnicząca Rady Seniorów 

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Spacer badawczy Rady Seniorów dzielnicy Wawer w tunelu w Międzylesiu.
fot. Piotr Olczak

Wyremontują połowę Bronowskiej

Dzisiejszy stan ulicy Bronowskiej 
w osiedlu Zerzeń nie jest najlepszą 
wizytówką dzielnicy Wawer. Jezd-
nia tej ulicy oraz wąski chodnik 
są bardzo mocno zniszczone. Jed-
nocześnie to jeden z  najważnie-
jszych ciągów komunikacyjnych 
w  tym rejonie, o  czym świadczy 
bardzo duże natężenie ruchu. 
Szczególnie niebezpieczne są tu 
skrzyżowania z  wąskim drogami 
dojazdowymi, z  których codzien-
nie wyjeżdża niemała liczba samo-
chodów. Sytuacja jest szczególnie 
trudna po opadach deszczu, kiedy 
piesi zmuszeni są omijać kałuże na 
chodniku środkiem drogi.

Nasi czytelnicy zapytują o  ter-
min remontu ulicy Bronowskiej. 
“Kiedy planowane jest rozpoczę-
cie budowy ronda na Bronowskiej 
i Masłowieckiej? Przetarg był ogło-
szony zdaje się w  październiku. 
Czy wybrano już wykonawcę?” 
- pyta Pan Marcin. I  jednocześnie 
dopytuje: “Jak to się ma termi-
nowo do zadania inwestycyjnego 
budowy jezdni na ulicy Bronows-
kiej od Traktu Lubelskiego do 
Kanału Zerzeńskiego z  wyłącze-
niem skrzyżowania z  ulicami 
Wodniaków i  Masłowiecką? Czy 
w  ramach tej inwestycji będą 
budowane chodniki, czy obejmuje 
ona tylko wymianę nawierzchni? 
Budowa ronda na skrzyżowa-
niu Bronowskiej, Masłowieckiej 
i  Wodniaków planowana jest już 

od jakiegoś czasu. Rondo jest tu 
bardzo potrzebne - codziennie 
setki kierowców jadących od stro-
ny szkoły przy  ul. Przygodnej, 
czy też mieszkańcy ul. Jeziorowej, 
muszą wyjechać z  ul. Masło-
wieckiej i  przedrzeć się przez to 
bardzo niebezpieczne skrzyżowa-
nie o  beznadziejnej widocznoś-
ci. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
znaj dują się tu także przejścia dla 
pieszych i dwa przystanki autobu-
sowe. Przetarg na budowę ronda 
na przedmiotowym skrzyżowaniu 
był ogłaszany w  minionym roku, 
ale został unieważniony z powodu 
braku ofert. Kolejne podejście do 
tego przetargu, zgodnie z  planem 
zamówień Urząd Dzielnicy Wawer 
planuje przeprowadzić w  II kwar-
tale bieżącego roku.

W  planach jest także remont 
Bronowskiej na odcinku pomiędzy 
Traktem Lubelskim a  Kanałem 
Zerzeńskim, czyli na odcinku gdzie 
już jakiś czas temu została wy-
budowana sieć kanalizacyjna. Pani 
Karolina Gałecka z Zarządu Dróg 
Miejskich poinformowała nas, że 
na mocy porozumienia z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji, zostanie odtworzona 
nawierzchnia jezdni i chodniki na 
ul. Bronowskiej oraz że nawierz-
chnia jezdni zostanie odtworzona 
wraz z podbudową. Prace zostaną 
przeprowadzone w  tym roku, a  o 
terminie ich rozpoczęcia ZDM ma 
zamiar informować na bieżąco.
MPWiK poinformowało nas 
o  tym, że remont nawierzchni ul. 
Bronowskiej na odc. Trakt Lubel-
ski - Kanał Zerzeński planowa-
ny jest do realizacji w  terminie 
do 30.10.2018 oraz, że w  ramach 

odtworzenia nawierzchni są prze-
widziane roboty związane z  re-
montem chodników i zjazdów.
To konkretne deklaracje wyremon-
towania połowy ulicy Bronowskiej, 
jako odtworzenie nawierzchni po 
budowie kanalizacji. W  ramach 
tego odtworzenia nie jest prze-
widziana budowy drogi dla rowe-
rów wzdłuż tej ulicy oraz budowa 
ronda na skrzyżowaniu z Traktem 
Lubelskim i  Kombajnistów, które 
są uwzględnione w  obejmującym 
ten teren planie zagospodarowa nia 
przestrzennego. Pozostała część 
ulicy Bronowskiej, od Kanału 
Zerzeńskiego do Wału Miedz-
eszyńskiego, też jeszcze musi 
poczekać na przebudowę czy re-
mont. Najpierw musi tam zostać 
wybudowana sieć kanalizacyjna 
wraz z  pompownią ścieków - 
zgodnie z planami MPWiK ma to 
nastąpić do 2021 roku. 

ZERZEŃ. Modernizacja ulicy Bronowskiej pilnie potrzebna.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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Zainwestuj w siebie! 

W  Wawrze można zainwestować 
w siebie. Nie trzeba do tego wiele, 
wystarczy pomysł i  wyobraźnia. 
Osobą, która znalazła ciekawy 
sposób na to, jak realizować swo-
je marzenia, mieć zadowole-
nie z  własnej twórczości, ciągle 
się rozwijać i  nie dać się szarej 
codzienności, jest Pan Wiesław 
Płaczek – przedsiębiorca prowa-
dzący firmę zajmującą się trans-
portem materiałów budowlanych, 
który w  wolnych chwilach rzeźbi 
w glinie.
Jego pracownia znajduje się w pi-
wnicy niepozornego domu jed-
norodzinnego, to niby zwykła 
piwnica, a  jednak niesamowita 
przez liczne fragmenty zbieranych 
przedmiotów z  gliny, ceramiki, 
kości. W  pomieszczeniu rośnie 
trzy metrowa cytryna, grej pfrut 
oraz agawy, na ścianach wiszą 
liczne eksponaty obrazujące, 
jak ogromną ewolucję przeszła 
twórczość tego rzeźbiarza. 
Pasja zaczęła się od znalezienia 
fragmentu szyjki siwaka – glinia-
nego nieszkliwionego naczynia 
w  kolorze stalowosiwym. Barwa 
taka była uzyskiwana przez odcię-

cie dopływu powietrza w końcowej 
fazie wypalania. Takie informa-
cje udało się uzyskać po zaniesie-
niu znaleziska do Muzeum Ziemi 
w Warszawie. 
Pan Wiesław zapragnął zrobić coś 
z  gliny własnoręcznie. Chciał się 
uczyć, więc skorzystał z zajęć z ce-
ramiki prowadzonych przez Panią 
Agnieszkę Kubicę w  Wawerskim 

Centrum Kultury w  Międzyle-
siu w  ramach Fundacji Radość 
dla Ludzi. Chociaż były to zaję-
cia głównie dla dzieci, nie prze-
szkadzało mu to. Krok po kroku 
uczył się, jak wykonać rzeźbę 
z  gliny. Tam powstała pierwsza, 
niewielkich rozmiarów praca – 
rak.
Pani Agnieszka określiła Pana 

SPOŁECZEŃSTWO. W Wawrze mieszkają ludzie, którzy znaleźli ciekawy sposób na to, jak realizować swoje marzenia.

URSZULA MALCZEWSKA
u.malczewska@gazetawawerska.pl

Wie sława jednym zdaniem – 
uczeń idealny, czyli taki, który jest 
technologicznie twórczy, wymyśla, 
jak sobie radzić z  gliną, która nie 
jest łatwym materiałem, może się 
na przykład zapaść, nie połączyć. 
W  ciągu roku w  pracowni Pana 
Wiesława powstało 200 prac. 
Widać też ich ogromną ewolucję, 
od rzeźby wielkości dłoni do prac 
przedstawiających anioły, twarze. 
W  planach są prace przestrzenne 
składane z  elementów. Łącze-
nie krzemieni czy metalu z  gliną. 
Ograniczeniem jest tylko wielkość 
pieca do wypalania. Wyobraźnia 
jest silniejsza niż ograniczenia 
technologiczne i sprzętowe. W tym 
tkwi ogromna siła, jaka drzemie 
w  kolejnych powstających dzie-
łach.
W  tym roku jedna z  prac, przed-
stawiająca anioła, została wystaw-
iona na aukcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Orkiestra 
robi anielską robotę, uczy ludzi, jak 
być dobrym, jak cieszyć się dawa-
niem, dlatego twórca postanowił 
wesprzeć w ten sposób akcję.
Rzeźbiarz mówi o sobie, że ma chę-
ci, siłę, pasję oraz miłość do tego 
materiału. Praca w glinie jest uspo-
kajająca, przy niej się odpoczywa, 
człowiek na moment zapomina 
o wszystkim, co go otacza, a w tym 
czasie powstaje coś pięknego. 
Widać ogromne zaangażowanie, 

plany na wystawę oraz chęć dzie-
lenia się swoją miłością do gliny 
z innymi.
Pan Wiesław ma nadzieję zains-
pirować nas do tworzenia, mówi, 
że cokolwiek by się nie działo 
w  życiu, w  glinie można zrobić 
wszystko, to jest jego sposób na 
prze ciwstawienie się temu, co jest 
trudne. Jest niesamowicie wdzię-
czny swojej nauczycielce, że otwo-
rzyła przed nim wspaniały świat, 
jaki tkwi w glinie.
Nie planuje robić uśmiechniętych 
misiów, pragnie przekazywać 
uczucia, grymasy, pokazywać rze-
czy  nieidealne, dziwne. To, co pod-
powiada mu wyobraźnia, nie zos-
tało jeszcze idealnie przedstawione 
w  glinie. Ciągle się uczy, rozwija, 
chciałby umieć zrobić więcej.
Twórca ma nadzieję, że zainspi-
ruje kogoś do stworzenia czegoś, 
do znalezienia własnej drogi. Ki-
logram gliny kosztuje 3 zł, a moż-
na z  niej zrobić niesamowite rze-
czy, oddać tyle emocji. Zróbcie 
coś sami, nie kupujcie idealnych, 
powtarzalnych rzeczy, zróbcie je 
sami, tak jak potraficie, rozwijaj-
cie się w tym, ćwiczcie, próbujcie, 
a będziecie szczęśliwsi.
Gdyby znalazły się osoby chętne, 
aby pokazać im, jak pracować 
z gliną i gotowe zarazić się miłością 
do gliny Pan Wiesław z pewnością 
chętnie podzieli się swoją pasją.

Konferencja dla rodziców
NASZ PATRONAT. Jak wychowywać w wierze w czasach postprawdy?

W  sobotę 10 marca 2018 roku 
 o  godz. 16 serdecznie zapraszamy 
na konferencję pt. „Moc wiary – 
przekaż dalej! Jak wychowywać 
w wierze w czasach postprawdy?”. 
Wydarzenie będzie miało miejsce 
w  Szkole „Strumienie”, na ul. 3 
Maja 129 w Józefowie.
Organizatorami konferencji są: 
Szkoła dla dziewcząt „Strumie-
nie”, Szkoła dla chłopców “Żagle” 
z  Międzylesia oraz Szkoła Senara 
z  Madrytu i  Przedszkole “Stru-
mienie.
W  trakcie konferencji poruszone 
zostanie szerokie spektrum za-
gadnień, niezwykle istotnych dla 
każdego rodzica i  wychowawcy, 
a  związanych z  przekazem żywej 
wiary dzieciom i młodzieży w dzi-
siejszych, niełatwych pod tym 
względem czasach. Organizatorzy 
będą starali się znaleźć odpowiedzi 
na pytania, dotyczące pedagogiki 
wiary w  otaczającym nas świecie 

rozmytych granic, tysiąca subiek-
tywnych prawd i  odwracania się 
młodych ludzi od sprawdzonych 
autorytetów.
Wśród zaproszonych gości znaj-
duje się ks. prof. Ramiro Pellitero 
– wykładowca na Uniwersytecie 
Nawarry w  Pampelunie, specja-
lista z  zakresu teologii duszpas-
terskiej, ewangelizacji i  przekazu 
wiary, duszpasterz akademicki, 
autor licznych publikacji i  prelek-
cji na ten temat, współpracujący 
ze szkołą dla dziewczat „SENARA” 
w  Madrycie, Ks. Pellitero wygło-
si wykład pt. „Pedagogika wiary 
w czasach postprawdy”.
Następnie ks. dr Marek Dziew-
iecki – teolog i  dr psychologii, 
znakomity prelegent, autor ponad 
70 książek, audiobooków oraz 
licznych wykładów z  zakresu wy-
chowania, małżeństwa i  rodziny, 
psychologii zdrowia, profilaktyki 
i terapii uzależnień, a także komu-

nikacji międzyludzkiej – wystąpi 
z  wykładem pt. „Którędy do wi-
ary? – jak budować dojrzałą relację 
z Bogiem?”
Ostatnim z  prelegentów będzie p. 
Janusz Wardak – doświadczony 
praktyk w tej dziedzinie, od 23 lat 
szczęśliwy mąż i ojciec dziesięcior-
ga dzieci w  wieku od 2 do 21 
lat. Jeden z  założycieli i  prezes 
Stowarzyszenia Akademia Familij-
na. Były wicedyrektor ds. wychow-
awczych Szkoły “Żagle”, stały gość 
audycji „Wychowywać, ale jak?” 
w  Radiu Warszawa. Aktualnie 
trener i niezależny doradca eduka-
cyjny.
Całość konferencji poprowadzi 
red. Paweł Zuchniewicz – dzien-
nikarz, autor licznych książek, re-
portaży i  słuchowisk poświęcon-
ych Janowi Pawłowi II.
Na konferencję obowiązuje wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy.

MOC WIARY
- PRZEKAŻ    

    DALEJ!
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16.00 – 16.15 
16.15 – 16.45

16.45 – 17.45

17.45 – 18.15

18.15 – 19.15

PLAN KONFERENCJI

ORGANIZATORZY PARTNERZY PATRONAT MEDIALNY

JANUSZ WARDAK 
- od 22 lat szczęśliwy mąż i ojciec dziesięciorga dzieci 
w wieku od 2 do 21 lat. Jeden z założycieli i prezes 
Stowarzyszenia Akademia Familijna.  
Były wicedyrektor ds. wychowawczych Szkoły „Żagle”, 
stały gość audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu 
Warszawa. Aktualnie trener i niezależny doradca 
edukacyjny.

•  Rozpoczęcie
•  ks. RAMIRO PELLITERO 

„Pedagogika wiary w czasach postprawdy”

•  ks. MAREK DZIEWIECKI 
„Którędy do wiary? – jak budować 
dojrzałe relacje z Bogiem?”

•  Przerwa

•  JANUSZ WARDAK 
„Zrodzić do życia, zrodzić do wieczności
 – rodzina a przekaz wiary”

KS. MAREK DZIEWIECKI 
- teolog i dr psychologii, znakomity prelegent, autor
ponad 70 książek, audiobooków oraz licznych wykładów 
z zakresu wychowania, małżeństwa i rodziny, psycho-
logii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, a także
komunikacji międzyludzkiej.

KS. RAMIRO PELLITERO 
- wykładowca na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, 
specjalista z zakresu teologii duszpasterskiej, ewange-
lizacji i przekazu wiary, duszpasterz akademicki, autor 
licznych publikacji i prelekcji na ten temat, współpracu-
jący ze szkołą dla dziewczat „SENARA” w Madrycie.

MOC WIARY
Szkoła dla dziewcząt „Strumienie” zaprasza na konferencję

- PRZEKAŻ DALEJ!Jak wychowywać w wierze w czasach postprawdy?

10 marca 2018
godz. 16:00

Pan Wiesław Płaczek prezentuje jedną ze swoich rzeźb
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KĄCIK KULINARNY

Słodki luty czyli postanowienia noworoczne
Wznosząc sylwestrowy toast tym 
razem nie obiecywałam sobie, 
że nie będę jeść słodyczy. W  tym 
roku postanowiłam, że moje 
desery będą trochę zdrowsze 
i  mniej kaloryczne. I  tak pojawił 
się pomysł na aromatyczny 
czekoladowy budyń jaglany oraz 
pyszne i  wilgotne czekoladowe 
ciasto z  cukinii. Oba przepisy 
są bardzo proste, a  składniki 
znajdziecie w  najbliższym sklepie. 
Do dzieła!

Joanna Grabowska-Kowalska

CZEKOLADOWO-
POMARAŃCZOWY BUDYŃ 
JAGLANY Z CHILI 

 ■ 1 szklanka suchej kaszy 
jaglanej

 ■ 2 szklanki wody
 ■ szczypta soli
 ■ 1 szklanka mleka ryżowego 

(lub zwykłego)
 ■ ½ tabliczki gorzkiej czekolady
 ■ 2 czubate łyżki kakao lub 

karobu
 ■ skórka otarta z 1 pomarańczy
 ■ 1 banan
 ■ 50 ml soku pomarańczowego
 ■ 50 ml pomarańczowego 

likieru Cointreau (można 
pominąć)

 ■ 50 ml syropu z agawy (lub 2 
łyżki cukru pudru)

 ■ ½ łyżeczki chili lub pieprzu 
cayenne 

Kaszę porządnie płuczemy, 
odcedzamy, zalewamy dwoma 
szklankami wody i  gotujemy 
ze szczyptą soli (od momentu 
zagotowania wody czekam  
5 minut, potem wyłączam ogień 
i  zostawiam kaszę na gorącym 
palniku pod przykryciem; po 
około 15 minutach kasza jest 
gotowa).
Kaszę wkładamy do kielicha 
blendera. Dodajemy pozostałe 
składniki i  porządnie miksujemy 
aż do uzyskania budyniowej 
konsystencji. Jeśli budyń będzie 

za gęsty dolewamy wody lub 
mleka – po wystygnięciu będzie 
znacznie bardziej gęsty niż 
w  trakcie mieszania. Gotowe! 
Przed podaniem możemy posypać 
budyń orzeszkami lub cząstkami 
pomarańczy. Najlepszy jest jeszcze 
ciepły.

CZEKOLADOWE CIASTO 
Z CUKINII

 ■ 400 g cukinii
 ■ 200 g cukru lub ksylitolu
 ■ 300 g mąki pszennej tortowej
 ■ 2 jajka
 ■ 120 g masła
 ■ 120 ml oleju rzepakowego lub 

z pestek winogron
 ■ 1/2 szklanki jogurtu greckiego
 ■ 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
 ■ 60 g kakao lub karobu
 ■ szczypta soli
 ■ 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 ■ ½ łyżeczki proszku do 

pieczenia
 ■ 60 g rodzynek lub żurawiny

Cukinię ścieramy razem ze skórką 
na tarce o dużych oczkach.
Wszystkie suche składniki 
mieszamy (mąkę przesiewamy) 
i odstawiamy.
Masło i  cukier ucieramy, aż 
powstanie puszysta masa. Nadal 
ucierając dodajemy po jednym 
jajku, olej, wanilię oraz jogurt. 
Następnie dodajemy suche 
składniki i  mieszamy (już łyżką) 
tylko do ich połączenia. Na końcu 
dorzucamy cukinię oraz rodzynki. 

Raz jeszcze krótko mieszamy.
Formę (wymiary około 22 x 35 cm) 
wykładamy papierem do pieczenia 
i  wylewamy masę. Wyrównujemy 
wierzch i wkładamy do piekarnika 
nagrzanego do 175 stopni. 
Pieczemy około 40 – 50 minut 
(do tzw. suchego patyczka). Ciasto 
wyjmujemy, studzimy w  formie 
około 15 minut i  wyjmujemy 
(razem z  papierem) na talerz. Po 
wystygnięciu możemy posypać 
cukrem pudrem. 

Ptasia linia. Zimowe ptakoliczenie. 

Zima to wspaniały czas na 
obserwowanie ptaków i to nie tylko 
przy karmnikach. Wiele gatunków, 
próbując przetrwać do wiosny, 
zbliża się do ludzkich siedzib. 
Wydaje się, że im większy mróz tym 
łatwiej pękają lody między ptakami 
a  ich obserwatorami. W  styczniu 
2017 r. widziałem pełzacza, który 
pracowicie przetrząsał zakamarki 
kory klona w  poszukiwaniu larw 
i  nasion. Nie byłoby w  tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że był 
na wyciągniecie ręki i  nic nie 
robił sobie z  mojej obecności. 
Było minus osiemnaście stopni 
i  ryzyko zamarznięcia dla 10-cio 
gramowej kulki pierza znaczyło 
więcej niż strach przed ludźmi. 
W  tym roku zima jest wyjątkowo 
łagodna, nie znaczy to jednak, 
że nie można spotkać ciekawych 
gatunków. Nigdy bowiem nie 
można być pewnym kto do nas 
przyleci z  północy. Choć dla 
osób marzących o  styczniowym 
wypadzie na allinclusive do 
Hurgady brzmi to jak herezja, 
wiele gatunków traktuje Polskę jak 

ciepły kraj. Przylotów niektórych 
z  nich nie zauważamy. Gawrony 
i wrony, które spotykamy obecnie 
w  centrach naszych osiedli to 
w  większości goście z  Rosji. 
Nasze krukowate grzeją zaś pióra 
w  Czechach czy Niemczech. 
W  zeszłym roku Polskę 
przemierzały stada kwiczołów 
z  Rosji i  Skandynawii. Te bardzo 
ładne i  efektowne drozdowate 

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

łączyły się w  duże grupy 
z miejscowymi ptakami i trudno je 
było przegapić. Do ich aktywności 
świetnie pasuje słowo nalot. Banda 
kwiczołów zwykle przez kilka 
dni żeruje w  jednym miejscu 
ogałacając resztki winogron, 
jarzębin i  wszelkich owoców 
z  drzew a  następnie leci dalej. 
W  tym roku jednak kwiczołów 
u nas mało, lekka zima nie skłoniła 

ich do dalszych wędrówek i wizyt 
w  miastach. Innymi ptakami, 
których oczekujemy o  tej porze 
roku są jemiołuszki. To wyjątkowo 
ładne, kolorowe i  dostojne ptaki, 
które wespół z  gniazdującymi 
u  nas paszkotami odpowiadają za 
rozprzestrzenianie się ulubionej 
bożonarodzeniowej ozdoby 
– jemioły. W  przeciwieństwie 
do kwiczołów, jemiołuszki nie 
gniazdują w  Polsce, zima jest 
jedynym czasem kiedy można je 
u nas podziwiać. Bardzo podobnie, 
choć nie identycznie, rzecz się ma 
z czeczotkami. W Polsce gniazduje 
około 200 par tych małych 
łuskaczy, spotkanie ich latem 
to prawdziwa rzadkość. Zimą 
czasem jest ich pełno. Z  bliska 
są łatwe do rozpoznania. Mają 
krwistoczerwoną plamkę na czole, 
a samce dodatkowo czerwoną pierś 
(zimą kolor jest mniej widoczny). 
Przybywają do nas z dalekiej tajgi 
i są wolne od uprzedzeń względem 
ludzi, dlatego można się oglądać 
je z  bliska. Ku mojej wielkiej 
radości obecnie niemal codziennie 
oglądam je w  karmniku. 
To wyjątkowo czeczotkowy 
rok dlatego Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków 
uczyniło z  czeczotki patrona 
tegorocznej edycji „Zimowego 

Ptakoliczenia”. Akcja polega na 
tym, że w  określony styczniowy 
weekend w  całej Polsce odbywają 
się wycieczki z  przewodnikami, 
podczas których liczy się 
napotkane ptaki. W  niedzielę 28 
stycznia taka wycieczka odbyła 
się w Falenicy, a jej organizatorem 
był niżej podpisany. Mimo nie 
najlepszej pogody stawiło się 18 
osób, spośród których wybrany 
został sekretarz odpowiedzialny 
za notowanie gatunków (dzięki 
Weronika!). Spacer miał trwać 
około 90 minut, jednak po 30 
musieliśmy się rozstać z  powodu 
ulewy. Szkoda, choć udało się 
zobaczyć 12 gatunków, w  tym 
bohaterki akcji – czeczotki. 
Z  kronikarskiego obowiązku 
nadmienię, że widzieliśmy też: 
kawki, gawrony, sroki, wrony 
siwe, sikory bogatki, dzwońce, 
czyże, grubodzioby, sierpówki 
i  mazurki. Z  pewnością byłoby 
ich więcej, gdyby nie pogoda. 
Dla mnie ważniejsze jednak były, 
wspólne rozmowy i  spotkanie 
tylu miłośników ptaków. Do tej 
pory aktywność Ptasiej Linii 
ograniczała się głównie do 
internetu i gościnnych łam Gazety 
Wawerskiej, a być może niebawem 
spotkamy się na kolejnym ptasim 
spacerze? 

Czeczotka fot. Jacek Wiśnicki
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Wszystko tak naprawdę zaczęło się 29 
sierpnia 1877 roku, czyli w  dniu otwar-
cia, prowadzącego z  Mławy do Kowna, 
odcinka „Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej”. 
W  ciągu niedługiego czasu, pomiędzy 
Wawrem a  Otwockiem dokonano parce-
lacji magnackich gruntów przyległych do 
linii kolejowej, a wzdłuż niej pojawiły się 
lub rozrosły kolejne miejscowości i  osa-
dy. Z  inicjatywy prywatnych inwestorów 
w  1914 roku uruchomiono na linii Wa-
wer–Karczew kolej wąskotorową, funkcjo-
nującą z powodzeniem do lat 50-tych XX 
wieku. 
Nowe możliwości komunikacyjne, boga-
cenie się warszawskiego mieszczaństwa, 
moda na wypoczynek na świeżym powie-
trzu – wszystko to razem wpłynęło na prze-
łomie XIX/XX wieku na bezprecedensowy 
rozwój miejscowości na tym obszarze. 
Dodatkowym impulsem było niewątpliwie 
powstanie w  1893 roku „Sanatorium dra 
Geisla w  Otwocku”. Zainicjowano w  ten 

sposób proces przeobrażania się Otwocka 
w całoroczne uzdrowisko, zaś fama dobro-
czynnego wpływu żywicznych lasów sos-
nowych, piaszczystych gruntów, czystego 
powietrza i wód rozlała się bardzo szybko 
na całą tzw. „linię otwocką”. Z biegiem lat, 
wzdłuż torów kolejowych zaczęły wyrastać 
osady-letniska. Przybywali warszawscy in-
westorzy – kupcy, przedsiębiorcy, urzęd-
nicy, inteligencja, artyści, w tym znaczący 
procent zamożnej społeczności pochodze-
nia żydowskiego.
Dziesięć lat wcześniej, w 1883 roku, zna-
ny warszawski ilustrator Elwiro Michał 
Andriolli założył na wykupionych przez 
siebie świderskich gruntach osadę-letni-
sko Brzegi. Wkrótce powstają pierwsze 
drewniane wille w  technologii szkieleto-
wej i sumitkowo-łątkowej, często z kilko-
ma przepastnymi werandami otwartymi 
w  kierunku ogrodów, charakterystyczny-
mi dekoracjami snycerskimi o motywach 
roślinnych i  geometrycznych, oryginal-
nymi dekoracjami okapów i oderwanymi 
od ram okiennych ornamentami. „Świ-
dermajery”- jak nazwie je później w  jed-
nym z wierszy K. I. Gałczyński - powstają 

w  osadzie Andriollego początkowo jako 
zabudowa sezonowa z  myślą o  wynajmie 
warszawskim letnikom, ale budynki szyb-
ko przejmują funkcje całoroczne. Nowy, 
oryginalny styl staje się w krótkim czasie 
obowiązującym „kanonem estetycznym” 
letniskowej drewnianej zabudowy od Ani-
na po Otwock.
W  szybkim tempie zaczyna powstawać 
drewniana architektura willowa, inspiro-
wana bynajmniej nie zabudową wiejską, 
zagrodową, z  jej charakterystycznymi 
małymi gankami i oknami, skromnym bo 
konstrukcyjnym i  szczątkowym detalem 
ciesielskim. W nowych „świdermajerach” 
odnajdujemy królujące na międzynarodo-
wych i  krajowych wystawach II poł. XIX 
wieku, modne trendy budownictwa drew-
nianego - „stylu szwajcarskiego”, z  duży-
mi przestronnymi oknami, wieżyczkami, 
z pojawiającym się w werandach, w szczy-
tach budynków, w  balustradach, w  naro-
żach, przy oknach, gankach, daszkach, 
furtkach, ogrodzeniach detalem snycer-
skim wycinanym laubzegą na podstawie 
przygotowanych wzorników. Co ciekawe, 
ten sznyt przyswoiła również ówczesna 
kolejowa architektura miejscowości letni-
skowych niemal całej zachodniej Europy 
- budynki stacji coraz częściej wyróżniały 

się alpejską estetyką, reklamując miejsco-
wość poprzez skojarzenia z  wypoczyn-
kiem, czystym powietrzem, atmosferą ku-
rortu - jednym słowem spa...
Współcześnie coraz trudniej wyobrazić 
sobie nastrój przedwojennego wawerskie-
go letniska – zatopione w  wysokim sos-
nowym lesie uliczki zabudowane na prze-
stronnych działkach drewnianymi, często 
piętrowymi domami. Przy domach tych, 
bogato dekorowane, otwarte na ogrody 
obszerne werandy, wszechobecne ciesiel-
skie zdobienia szczytów dachów, bram 
wejściowych, ogrodzeń.
Według aktualnego wykazu gminnej ewi-
dencji zabytków m.st. Warszawy w  róż-
nym stanie przetrwało w naszej dzielnicy 
do dziś niespełna 80(!) świdermajerów, 
w tym najwięcej bo ok. połowa, na terenie 
osiedla Radość. W czasach kiedy otoczenie 
wokół nas tak szybko traci swój indywidu-
alny charakter spróbujmy znaleźć sposób 
na uratowanie wspólnego dziedzictwa.

Korzystałem z  materiałów źródłowych m.in.: „Kro-
nenberg, Andriolli i  wilegiatura”, „Twórcy stylu-
-Świdermajer-” Roberta Lewandowskiego, „O  sta-
rym Aninie-inaczej” Barbary Wołodźko-Maziarskiej, 
„Świdermajer – drewniana architektura podwar-
szawskich letnisk” Wiktora Lacha.

Na akwareli:
Budynek przy ul. Rzeźbiarskiej 10  
w osiedlu Anin, nazywany dawniej „Willą 
Janin”. Powstał ok. 1892 r., jego dawne adre-
sy to al. Parkowa 6 oraz ul. XII  Poprzeczna 1. 
Początkowo służył jako budynek letnis-
kowy, pensjonat. W czasie II wojny świa-
towej w budynek uderzyła bomba, została 
zniszczona wówczas weranda po stronie 
północno-wschodniej. Po 1945 r. w  bu-
dynku zamieszkali lokatorzy, zmieniono 
wtedy układ pomieszczeń dzieląc budynek 
na mieszkania. Świdermajer ten znajduje 
się w wojewódzkiej ewidencji zabytków od 
2012 roku, wciąż jest zamieszkany przez 
kilka rodzin. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Wraz z niniejszym wydaniem Gazety Wawerskiej rozpoczynamy cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym numerze 
naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku, autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy 
wybierali obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, koniecznie z Wawra. Możecie Państwo sami typować do publikacji konkretne obiekty 
wysyłając je na adres: p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl, najlepiej z jakimś opisem i zarysem historycznym.

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski - absolwent Wyd-
ziału Architektury Politechniki Warsza-
wskiej, z  zawodu architekt. Współzałoży-
ciel Polskiego Związku Akwarelistów. 
Malarstwem zajmuje się od ponad trzydzi-
estu lat, traktując je jako hobby. Główną 
tematyką akwareli Macieja Zaborows-
kiego jest pejzaż miejski oraz architektu-
ra, ale w jego pracach znajdziemy również 
wątki plenerowe, np. Suwalszczyzny, która 
głęboko zakorzeniła się w jego twórczości. 
www.sztukaakwareli.pl
    Maciej Zaborowski Watercolors

Wawerskie świdermajery




