PLACE ZABAW

WAWERSKIE SPRAWY

ŁAD PRZESTRZENNY

Rozwiązywanie problemów
przez działania prowizoryczne to
chodzenie na łatwiznę. Niestety
w Wawrze prowizorki mają się
dobrze. To krótkowzroczność, bo
w efekcie pracy jest więcej i więcej
to kosztuje.
2

Liczba wydawanych pozwoleń
na zabudowę wielorodzinną na
terenie dzielnicy Wawer rośnie
z roku na rok. Mieszkańcy Anina
piszą list otwarty do Burmistrza
w tej sprawie.
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PROWIZORKI CIĄGLE
W CENIE

O MEBLOWANIU
DZIELNICY CIĄG
DALSZY

PRZEGLĄD
WAWERSKICH
PLACÓW ZABAW

Wraz z nastaniem iście letniej
pogody place zabaw zapełniły
się tłumami dzieci, głodnymi
szaleństw po zimowej przerwie.
To świetny moment na przegląd
placów zabaw w Wawrze.
7
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Ruszyliśmy na rowery

INFRASTRUKTURA ROWEROWA. Szczególnie w maju można zauważyć, że rowerami jeździmy coraz częściej i chętniej. Czy stan

infrastruktury rowerowej w Wawrze jest wystarczający i czy jego rozwój nadąża za coraz większą liczbą rowerzystów?
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ŁAD PRZESTRZENNY

WAWER

SADUL

ANIN

FALENICA

Raczej regułą niż wyjątkiem jest
wydawanie nowych pozwoleń
na budowę bez równoczesnego
rozwoju infrastruktury komunika
cyjnej i zmiany organizacji
ruchu w okolicy. To się powinno
wreszcie zmienić.
7

Ulica Solidna na skrzyżowaniu
z ulicą Widoczną nie ma
ukształtowanego łuku
umożliwiającego bezpieczne
pokonanie skrętu w tym miejscu.

Jedna z dróg dojazdowych
do ulicy Mirtowej jest
obecnie w bardzo złym stanie
technicznym. Bez jej budowy
mieszkańcy nie mają dostępu do
podstawowej infrastruktury. 10

Dynamiki i różnorodności
podejmowanych działań w
sprawie budowy organów nie
powstydziłaby się niejedna firma
reklamowa czy marketingowa.
Budowa właśnie ruszyła.
11

Choć pierwsze dni zapowiadały
dynamiczną budowę bazaru
w Falenicy, później prace zwolniły
a na kilka tygodni w zasadzie
stanęły. Z czego to wynika? 12

BLOKI POTRZEBUJĄ
PARKINGÓW

ULICA SOLIDNA
NIE TAKA ZNOWU
SOLIDNA

8

BEZ DROGI NIE
MA WODY, GAZU
I KANALIZACJI

ZORGANIZOWANA
AKCJA W SPRAWIE
ORGANÓW

KŁOPOTY NA
BUDOWIE
FALENICKIEGO
BAZARU
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TYTUŁEM WSTĘPU

GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

Wiosna tętni życiem

URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

Wiosna tętni życiem. Pogoda
zachęca do spacerów i spędzania czasu w inny niż do tej pory
sposób. Warto na chwilę zapomnieć o wszelkich utrudnieniach, objazdach, inwestycjach,
które nie zostaną oddane na czas.

O tym wszystkim, co jest nie tak,
o przedsięwzięciach z zupełnie
nietrafioną datą oraz wątpliwych
aspektach kulturowych. O tym
wszystkim, co nas wkurza, bo jest
zrobione bez należytego zaangażowania. I iść na spacer w tym jednym z najpiękniejszych miesięcy.
Przyjrzeć się dokładnie i powoli
pięknej przyrodzie, która nas otacza. Tak, mamy nadal w Wawrze
to szczęście, że mimo licznych
problemów, u nas jest zielono.
I możemy oglądać tę świeżą zieleń niemal na każdym kroku.
Zapraszam Państwa do naszych
cyklicznych rubryk. Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę
na kolejnych ludzi pełnych pasji życia, którzy robią coś dla innych, integrując sąsiadów poprzez wystawy na trawniku przed
domem. Warto iść na spacer.
W maju najpiękniejsze są bzy!
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ŁAD PRZESTRZENNY. Liczba pozwoleń na zabudowę wielorodzinną rośnie.

O meblowaniu dzielnicy ciąg dalszy
dzinną na terenie dzielnicy Wawer
w ostatnich latach. Liczba wydanych pozwoleń rośnie z roku na rok.
W 2013 roku wydano tylko jedno
pozwolenie na zabudowę wielorodzinną, a w 2017 roku wydanych
zostało już 8 takich pozwoleń.
Wieloletnie rządy Platformy Obywatelskiej w Wawrze bezpowrotnie
RAFAŁ CZERWONKA
zmieniły charakter naszej dzielnir.czerwonka@gazetawawerska.pl cy. Bezpowrotnie, bo każdy nowy
wniosek o warunki zabudowy dla
Po publikacji artykułów o me wielolokalowych inwestycji będzie
blowaniu dzielnicy Wawer przez
deweloperów w poprzednim numerze Gazety Wawerskiej otrzymaliśmy od Państwa dużo wiadomości z przykładami dewastacji
ładu przestrzennego. Na podstawie
tych zgłoszeń będą powstawały kolejne artykuły na naszych łamach.
Sprawdziliśmy też dokładnie jak
wyglądało w liczbach wydawanie
pozwoleń na zabudowę wieloro-

się mógł dopasowywać do tych
molochów, które już powstały. Na
zawsze zmieniono zatem chara
kter wawerskich osiedli z zabudowy jednorodzinnej na chaotyczną.
Będąc bezpośrednim sąsiadem
planowanej inwestycji wielorodzinnej najczęściej można odwoływać się od wydanych decyzji
administracyjnych. Pozostali okoliczni mieszkańcy nie mają zupełnie żadnych narzędzi, aby
próbować wpływać na sposób
kształtowania zabudowy przez
deweloperów i urzędników. Pozostają apele do władz Wawra o rozsądek i opanowanie w tej kwestii.
W niniejszym numerze Gazety
Wawerskiej taki apel wystosowali mieszkańcy osiedla Anin.
Ten apel to krzyk niemocy i rozpaczy nad postępującą dewastacją przestrzeni w tym osiedlu i w całej dzielnicy Wawer.

WAWERSKIE SPRAWY. Rozwiązywanie problemów przez działania prowizoryczne to chodzenie na łatwiznę.

Prowizorki ciągle w cenie
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Nie wszystko można od razu
rozwiązać w sposób docelowy.
Czasem potrzebne jest szybkie
rozwiązanie tymczasowe, tzw.
prowizorka. Działania prowizoryczne nie powinny jednak nigdy
stawać się rozwiązaniami ostatecz
nymi. Niestety w Wawrze pro
wizorki mają się dobrze. Te wyjątkowo stare prowizorki najczęściej
przykrywane są przez nowe. Pro
wizorka na prowizorce. To krótkowzroczność, bo w efekcie pracy
jest więcej i więcej to kosztuje.
Dobrym przykładem jest tu
skrzyżowanie ul. Solidnej z ul. Widoczną, opisywane w niniejszym
numerze Gazety Wawerskiej. Takich skrzyżowań jest w dzielnicy Wawer dużo. Nie dość, że co
najmniej jedna z krzyżujących
się uliczek jest bardzo wąska, to
na prowizorycznych pobo
czach
takich skrzyżowań tworzą się
naprawdę duże dziury. Czasem
nawet ciężko dostrzec jak duże bo

permanentnie stoi w nich woda.
Ciężko się wyminąć samochodami, łatwo wpaść w dziurę, a błoto
roznosi się po jezdni. Wawerskim
patentem w takich przypadkach
jest zasypanie dziurawego pobocza taczką piasku z ewentualnym
przyklepaniem piasku łopatą.
Rzecz jasna czynność trzeba po
wtarzać cyklicznie co kilka tygodni. I tak od wielu lat. Niby coś jest
robione, ale problem tak naprawdę
nigdy nie jest rozwiązany.
Innym przykładem prowizorki
z ostatnich dni jest adaptacja czę
ści chodnika w ul. V Poprzecznej
na potrzeby parkingu dla samochodów. Zatoka parkingowa, która
powstała tu kosztem chodnika,
nie ma nawet takiej szerokości,
aby zmieścił się na niej samochód. Efekt będzie taki, że parkujące samochody będą wystawać
na jezdnię utrudniajc przejazd lub
częściowo parko
wać na pozostałym tu chodniku, utrudniając
przechodzenie pieszym.
Jedną wielką prowizorką jest
kwestia odwodnienia wawerskich
dróg. Najbardziej popularnym
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u nas, typowo wiejskim, rodzajem odwodnienia są rowy lub doły
odwadniające. Ani to efektywne,
ani ładne, ani też trwałe bo re
gularnie trzeba czyścić, wykaszać
i odmulać.
Prowizorki można napotkać także
tam, gdzie nie powinno ich być
w ogóle, czyli w oświacie. Wygląda na to, że funkcjonowanie Szko
ły Podstawowej nr 218 w dwóch
budynkach, co miało być tylko
przejściowe, trwać będzie znacznie
dłużej niż zakładane dwa lata od
wejścia w życie reformy oświa
ty. Kolejne prowizorki w postaci
szkol
nej filii i tymczasowych sal
lekcyjnych szykowane są w związku z opóźnieniem budowy nowej
szkoły w Nadwiślu - pozostaje
mieć nadzieję, że nie na długo.
Problem prowizorek dotyczy tak
naprawdę wszystkich wawerskich
osiedli. Nawet w Międzylesiu, tuż
obok Urzędu Dzielnicy Wawer jest
ich dużo. No bo jak inaczej, jak nie
prowizorką, nazwać parking tuż
obok lokali handlowych na rogu
Pożaryskiego i Żegańskiej? Latem
kurzy się tu niesamowicie, a po
każdym deszczyku tworzy się tu
jedno wielkie bajoro.
Z podobnego, nieutwardzone-

go parkingu, i to jeszcze bliżej
urzędu, korzystają rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola
przy Dworcowej. Do tej placówki
przedszkolnej ciężko jest nawet
bezpiecznie dojść piechotą, bo
chodnik z jednej strony ulicy urywa
się niespodziewanie kilkadziesiąt
metrów wcześniej, a ten po drugiej
stronie jest najczęściej zastawiony
samochodami.
Już nawet nie prowizorką, a zwykłą
marnotrawnoscią trzeba nazwać planowany sposób budowy
nowych dróg: Trzykrotki i Bylicowej w Międzylesiu. Te niezwykle
potrzebne drogi, które połączą
Wiśniową Górę z cywilizacją, zrealizowane zostaną bez jednoczesnej budowy kanalizacji. Wydawać
by się mogło, iż zrozumiałe jest
już dla wszystkich to, że przed
budową każdej nowej drogi lub
też w trakcie jej budowy, powinny
być pod nią realizowane wszystkie
media. Oczywistą niegospodarnością jest przecież rozgrzebywa
nie nowej drogi niemal bezpośrednio po jej budowie. A tak właśnie
będzie w tym przypadku. Budowa
Trzykrotki i Bylicowej, na które
pójdzie 6,5 mln złotych, powinna
zakończyć się w 2019 roku, chociaż

dotychczasowa praktyka nakazuje
zakładać też dodatkowe opóźnienie. Tymczasem spółka MPWiK,
zgodnie z aktualnym planem inwestycyjnym, będzie budować kanalizację, zarówno w ul. Trzykrotki, jak i w ul. Bylicowej, w roku
2023. Żywotność nowej drogi to
dużo więcej niż 3-4 lata, sama
gwarancja na nawierzchnię obej
muje często okres 5-letni. Zupełnie
nieracjonalne będzie nisz
czenie
stosunkowo nowej drogi na potrzeby dołożenia dodatkowej rury pod
jezdnią, a ewentualne dodatkowe
odwlekanie w czasie budowy kanalizacji dla tego rejonu też byłoby
nieporozumieniem. Czy naprawdę
nie było możliwe zgranie w czasie
obydwu tych inwestycji, drogowej
i kanalizacyjnej, aby nie marnować
naszych wspólnych pieniędzy?
Niestety brakuje w Wawrze planowania strategicznego. Włodarze
skupiają się na tzw. bieżącym
gaszeniu pożarów, a nie na myśleniu długoterminowym. Tak jest
przeciez łatwiej. Rozwiązywanie problemów poprzez działania
prowizoryczne to właśnie takie
chodzenie na łatwiznę. Życzmy
sobie jednak, aby prowizorek
w Wawrze było jak najmniej.
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LIST OTWARTY
Warszawa, 14 maja 2018 roku

						

										Do Burmistrza Dzielnicy Wawer Łukasza Jeziorskiego
Szanowny Panie Burmistrzu,
My - mieszkańcy Anina - jesteśmy głęboko rozczarowani tym jak na skutek działań Zarządu Dzielnicy Wawer, postępuje nieodwracalna w skutkach dewasta
cja ładu przestrzennego naszego osiedla. Już siódmy rok trwa, niezgodna z zapisami szczegółowymi planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin,
zabudowa obszarów UMN/2 i UMN/3, zaś obecny Zarząd Dzielnicy jest w naszej opinii bezrefleksyjnym kontynuatorem „rażących naruszeń prawa” przy wydawaniu kolejnych decyzji o pozwoleniu na budowę w tych obszarach.
Pomimo wielokrotnie zgłaszanych przez nas wątpliwości, rozpoczęła się właśnie budowa kolejnego budynku wielorodzinnego w obszarze UMN/3 w Aninie,
pomiędzy ulicami Pożaryskiego i Wydawniczą. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla w/w inwestycji wydano 29 września 2017 roku - 4 tygodnie po wniesieniu przez nas skargi na Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer,
Panią Małgorzatę Kalbarczyk, której zarzuciliśmy błędne interpretowanie zapisów szczegółowych obowiązującego planu zagospodarowania osiedla Anin.
W dniu 13 września 2017 roku, na sesji Rady Dzielnicy Wawer, w Pańskiej obecności, nasi przedstawiciele poinformowali Zarząd oraz Radę Dzielnicy o tym, że
wg nas brak funkcji usługowej w parterach budowanych w obszarach UMN/2 i UMN/3 budynków wielorodzinnych stanowi rażące naruszenie zapisów planu
zagospodarowania przestrzennego oraz ma istotny wpływ na intensywność projektowanej przez deweloperów zabudowy. Na sesji tej, w odpowiedzi na nasze
uwagi, zamiast rzeczowych argumentów usłyszeliśmy kłamstwa skierowane do nas oraz do 23-ech obecnych na sali wawerskich radnych opisujące niezgodne
z zapisami szczegółowymi planu zagospodarowania dopuszczalne funkcje terenu UMN/3. Wypowiadał je reprezentant Zarządu Dzielnicy, wiceburmistrz Leszek
Baraniewski. Dwa tygodnie później Zarząd Dzielnicy, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 898/2017.
Nie przemówiły do Pana nasze argumenty ani nawet widoczne gołym okiem skutki niespotykanie intensywnej, ponadnormatywnej zabudowy wielorodzinnej
w sąsiednim obszarze UMN/2 pomiędzy ulicami VIII Poprzeczną, Stradomską i IX Poprzeczną. Nie zauważył Pan dewastacji drzewostanu, chaosu komunikacyjnego, nieprzejezdności wąskich osiedlowych uliczek, parkujących wzdłuż w/w ulic samochodów w liczbie nieporównywalnej z żadnym innym rejonem Anina.
Zarząd Dzielnicy Wawer, któremu Pan przewodniczy, zignorował uchwałę przegłosowaną przez wawerskich radnych na Komisji Ładu Przestrzennego
w dniu 7 listopada 2017 roku wnioskującą do Zarządu Dzielnicy o wystąpienie do Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie wydawania pozwoleń na budowę
w obszarze UMN/3 do czasu opracowania, zgodnie z zapisami § 22 pkt. 7 planu, koncepcji programowo-przestrzennej, w celu ograniczenia intensywności
zabudowy.
Wiemy, że trwa obecnie postępowanie związane z wnioskiem o pozwolenie na budowę na kolejnej działce w obszarze UMN/3 nr ew. nr 17 przy ul. X Poprzecznej.
Po raz kolejny sprzeciwimy się niezgodnymi z zapisami szczegółowymi planu decyzjom Zarządu Dzielnicy.
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA. Sezon rowerowy w pełni.

Ruszyliśmy na rowery
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Wiosna w pełni i zaczęliśmy gremialnie jeździć na rowerach. Coraz częściej i chętniej jeżdżą praktycznie wszyscy, młodsi, starsi, całe
rodziny. Niektórzy wsiadają na
rower tylko rekreacyjnie w czasie
wolnym, inni traktują rower jako
podstawowy środek transportu do pracy, do sklepu, do przedszkola i do szkoły.
Rekreacyjnie mamy w Wawrze
gdzie pojeździć. Mamy tę przyjemność, że blisko tu do lasów, w
których wytyczone są ścieżki rowerowe. Takie wytyczenie leśnych
tras rowerowych na szczęście dużo
nie kosztuje - nie trzeba uzyskiwać
pozwoleń na budowę, nie trzeba

wylewać asfaltu. To dobrze, bo
duża część tych leśnych tras rowerowych musi być teraz przeorganizowana wskutek ich przecięcia
budowaną trasą S2.
Nie wszyscy mieszkańcy Wawra
sąsiadują jednak z lasem. Często
do lasu trzeba dojechać przez spory kawałek dzielnicy. Niektórzy
rowerami jeżdżą też do centralnych dzielnic miasta, np. do pracy.
Niestety poza obszarami leśnymi
dzielnica Wawer nie ma zbyt wielu
dróg dla rowerów. Jesteśmy w dodatku daleko w tyle w porównaniu
do innych dzielnic miasta. Nowych
dróg dla rowerów praktycznie się
tutaj nie buduje i nic nie zapowiada tego, aby miały być budowane w
najbliższym czasie.
Nadzieje na budowę infrastruktury rowerowej w dzielnicy Wawer

dawało opracowanie w 2013 roku
Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku.
Program ten przewiduje w naszej
dzielnicy budowę 4 głównych korytarzy rowerowych: w ulicy Czecha do dzielnicy Wesoła, Wale
Miedzeszyńskim do granicy miasta, ciągu Kadetów - Lucerny oraz
ciągu Wydawnicza - Szpotańskiego - Patriotów. Niestety do chwili
obecnej nie znaleziono finansowania dla budowy chociażby jednego
z tych niezwykle istotnych korytarzy rowerowych dla dzielnicy Wawer.
Stowarzyszenie Razem dla Wawra
opracowało, niejako w uzupełnieniu Programu Rozwoju Tras
Rowerowych, kompleksową mapę
rowerowych potrzeb w dzielnicy
Wawer, zaprezentowaną na ko-

lejnej stronie niniejszego numeru Gazety Wawerskiej. Na mapie
znajdują się zarówno istnie
jące
drogi dla rowerów, jak i te, które
w opinii mieszkańców powinny

pow
stać w pierwszej kolejności.
Pozostaje mieć nadzieje, że znajdą
się w najbliższym czasie jakiekolwiek pieniądze na infrastrukturę
rowerową w naszej dzielnicy.

Wywiad z Łukaszem Puchalskim, Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
Co uważa Pan za największy sukces
swojej kadencji? Z której inwestycji
czy aktywności jest Pan najbardziej
dumny?

Jedną z pierwszych ważnych
decyzji, które podjąłem jako
Pełnomocnik ds. komunikacji
rowerowej, było opracowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych.
Uważałem, że niezbędny jest dokument, który określi plan działań
na następne kilka lat. Podstawą
było wyznaczenie korytarzy rowerowych, które łączyłyby osiedla i dzielnice spójną siecią tras.
Dzięki temu inwestycje rowerowe
powstają tam, gdzie mogą dać
największy efekt komunikacyjny i zachęcić najwięcej osób do
codziennych podróży rowerem.

Czy jest Pan zadowolony ze stopnia
realizacji obecnej Strategii? Gdzie
widzi Pan największe opóźnienia
i zagrożenia dla planowanych inwestycji?

W ciągu ostatnich 5 lat warszawska
sieć tras rowerowych niemal się
podwoiła, a krótkie odcinki w wielu miejscach zostały połączone
w dłuższe trasy. 2/3 tras ma nawierzchnię z asfaltu, czyli najwygodniejszą dla rowerzystów. Ale im
więcej robimy, tym większe są też
oczekiwania mieszkańców. Niektórzy punktują nas, wskazując trasy, które nadal czekają na realizację. Ja wolę jednak widzieć szklankę
w połowie pełną – i konsekwentnie
napełniać ją dalej. Jeżeli utrzymamy obecne tempo budowy, w ciągu
kilku lat każda dzielnica powinna
Program
został
opracowany mieć dogodne połączenie rowew 2013 roku i skonsultowany był rowe z centrum.
z mieszkańcami. Potem ruszyliśmy
do realizacji – na początek trzeba Do końca obecnej strategii rozwoju
było znaleźć pieniądze na real- DDR zostały już tylko 2 lata. Jaką
izację tak ambitnych planów. To Pan ma wizję na kolejną strategię?
się udało, m.in. dzięki wsparciu Jakie priorytety i kierunki rozwoju
Unii Europejskiej, która współ- chce Pan szczególnie wyróżnić?
finansuje budowę 19 najważniejszych korytarzy rowerowych. Ich Niemniej ważna od inwestycji jest
budowa dobiega końca – w ten edukacja. Od 2 lat prowadzimy
sposób powstała np. kładka rowe- w szkołach podstawowych kamrowa pod mostem Łazienkowskim panię „Rowerowy Maj”, zachęcawraz z drogą rowerową wzdłuż al. jąc dzieci do korzystania z roweStanów Zjednoczonych, Ostro- ru w drodze do szkoły. W 2017
bramskiej i Marsa. To kilkunas- r. w akcji wzięły udział 83 szkoły,
tokilometrowa trasa, której jeszcze w tym 8 z Wawra. Przez cały
kilka lat temu nie było w ogóle.
miesiąc prawie połowa dojazdów
do szkoły odbyła się rowerem!

Bardzo mnie to cieszy, bo nawyki
z dzieciństwa pozostają na dłużej
– w ten sposób chcemy wychować
pokolenie warszawiaków, którzy
będą korzystać z roweru jako środka codziennego transportu.
Sieć rowerowa w Wawrze na tle
innych dzielnic nie wygląda naj
lepiej. Jak widzi Pan rozwój infrastruktury rowerowej w naszej dzielnicy?
Wawer to najbardziej rozległa dzielnica Warszawy. To ma duży
wpływ na infrastrukturę i zachowania komunikacyjne mieszkańców.
Osią dzielnicy jest linia kolejowa – rower nie powinien raczej
konkurować z pociągiem w dojazdach do centrum, lecz stanowić
uzupełnienie. Dlatego stawiamy
na parkingi przesiadkowe przy
stacjach, gdzie można bezpiecznie
przypiąć rower i przesiąść się do
pociągu. W wielu miastach taki
model się sprawdził i przy stacjach
często są parkingi nawet na kilkaset rowerów.

gania, bez których nie zyskają
popularności. W zasięgu krótkiego spaceru od stacji powinno
mieszkać kilka tysięcy osób – inaczej ze stacji skorzystają tylko
nieliczni. W niskiej zabudowie
do każdego wypożyczenia musielibyśmy dopłacać nawet kilkanaście złotych – a te środki
wolałbym wydać lepiej, np. na
budowę nowych tras rowerowych
czy parkingi dla rowerów.
Czy w związku z budową Południowej Obwodnicy planowane są
większe inwestycje DDR w ciągu
ulic Wał Miedzeszyński oraz Patriotów?

Szkielet sieci rowerowej w Wawrze docelowo będzie się opierał
z jednej strony o ulicę Patriotów
– wzdłuż której powinna powstać
wygodna droga rowerowa – zaś
z drugiej o Wał Miedzeszyński.
Od obu arterii trzeba zapewnić
bezpieczny i wygodny dojazd
z pobliskich osiedli – nie zawsze
będzie to osobna droga dla rowerów, zwłaszcza że na niektórych
W tym roku startuje w Wawrze ulicach (np. Zwoleńska) niestety
system rowerów miejskich Veturi- nie ma na nią miejsca.
lo , czy planowany jest rozwijanie
tej formuły w naszej dzielnicy? Od Czy jest szansa na połączenie
czego może to zależeć?
Wawerskich DDRów z sąsiednimi dzielnicami ?
Dojazd własnym rowerem do stacji kolejowej wydaje się dla Wawra Jest już droga dla rowerów do
lepszym rozwiązaniem niż objęcie Starej Miłosny i na Gocław.
dzielnicy siecią Veturilo. Rowery Wraz z mostem południowym
publiczne mają określone wyma- i obwodnicą ekspresową powst-

anie rowerowe połączenie z Wilanowem i Ursynowem.
Co by Pan podpowiedział mieszkańcom, co mogą zrobić, aby
przyspieszyć rozwój ciągów rowerowych czy rowerowo-pieszych
w dzielnicy?
Jesteśmy otwarci na konstruktywną dyskusję ze wszystkimi
zainteresowanymi
mieszkańcami. Wiele naszych działań było
inspirowanych właśnie przez takich aktywnych warszawiaków,
z którymi miałem przyjemność
spotkać się na jednym z dyżurów.
Do stawiania na rowery można też
namawiać radnych, bo to oni decydują o przyznawaniu pieniędzy
na poszczególne inwestycje. Wybierając na kogo oddać głos, warto
sprawdzić który kandydat będzie
wspierał ruch rowerowy. Wreszcie, jest też budżet partycypacyjny,
w którym sami mieszkańcy decydują, na co przeznaczyć pieniądze.
wywiad opracował i przeprowadził
Bartosz Mróz
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA. Stowarzyszenie Razem dla Wawra wskazuje najbardziej potrzebne inwestycje rowerowe.

Mapa rowerowych potrzeb w dzielnicy Wawer
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PLACE ZABAW. Przegląd miejsc do zabaw dla najmłodszych w Wawrze.

Przegląd wawerskich placów zabaw

ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Wraz z nastaniem iście letniej
pogody place zabaw zapełniły
się tłumami dzieci, głodnymi
szaleństw po zimowej przerwie.
Jest to zatem świetny moment,
żeby rozpocząć przegląd placów
zabaw w naszej dzielnicy, okiem
rodzica dwóch małych miłośników
szaleństw
na
drabinkach,
zjeżdżalniach,
huśtawkach
i niezmordowanych budowniczych
zamków z piasku!
Na pierwszy ogień wzięliśmy
cztery place zabaw – przy Trakcie
Lubelskim, przy skrzyżowaniu
Strzygłowskiej z Przewodową,
w Falenicy koło bazarku oraz na
Izbickiej 3 czyli (nie)sławny plac
zabaw w Radości.
Niestety od razu uderza i zadziwia
brak odpowiedniego zaplecza
sanitarnego.
Toalet
zupełnie
nie ma przy placach zabaw na
Strzygłowskiej i w Falenicy.
W OSiR-ze przy Trakcie Lubelskim
są dwie przenośne kabiny, na
Izbickiej również jest przenośna
toaleta, jednak umiejscowiona
poza placem zabaw, przy chodniku
na rogu Izbickiej i Szreniawskiej.
W XXI wieku, kiedy dostępne są
estetyczne i ekologiczne toalety
niewymagające
podłączenia
do kanalizacji ani prądu, aż

trudno uwierzyć, że brak jest
tak podstawowych urządzeń.
Generalnie brak toalet publicznych,
to oddzielny obszerny temat,
którym należy zająć się w Wawrze.
Po prawie półtorarocznej przerwie
plac zabaw w Radości przy
Izbickiej zaprasza kolorowymi
nowiutkimi zabawkami i bardzo
miękkim, przyjemnym podłożem.
Teren wygląda bardzo ładnie,
urządzenia są nowe, kolorowe
i
zróżnicowane.
Kompleks
jest duży i co najważniejsze –
zacieniony wysokimi drzewami,
zapewniającymi przyjemny chłód
nawet w gorące dni. Na placu
znajdziemy część dla najmłodszych,
z bezpiecznymi ogrodzonymi
huśtawkami,
zwierzątkami
na sprężynach i piaskownicą.
Kolejne urządzenia zachę
cają
do szaleństw dzieci w różnym
wieku, a spora konstrukcja ze
zjeżdżalnią przeznaczona jest dla
zdecydowanie starszych dzieci.
Wzrok przyciąga też czerwono
– żółty statek, bardzo popularny
wśród nastolatków. Na terenie jest
też siłownia na otwartym powietrzu
oraz boisko do koszykówki
pokryte czarnym tartanem. Obok
placu zabaw jest też prywatna

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. Izbickiej

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. Frenkla

toalety, a niedaleko wejścia na
plac stoją kontenery i leżą śmieci,
co zapewne zmieni się dopiero
po zakończeniu remontu bazarku
w Falenicy.
Niestety toalety nie znaleźliśmy
również przy placu zabaw
w Nadwiślu, u zbiegu Przewodowej
i Strzygłowskiej. Oprócz tego sam
nieduży plac zabaw jest dosyć
ciekawy, a teren spory i częściowo
zacieniony wysokimi drzewami.
Najmłodsi mają do dyspozycji
piaskownicę, bezpieczne huśtawki,
zabawki na sprężynach i małą
zjeżdżalnią. Dla starszych dzieci
znajdziemy m.in. „sieć” do
wspinania, ok. 2,5m wysokości.
Placyk zabaw wyróżnia się dzięki
niedużej „tyrolce”, zawsze tłumnie
obleganej. W kompleksie oprócz
placu zabaw znajduje się siłownia
na otwartym powietrzu i nieduża
prywatna kawiarnia.
Pomimo toczącej się dookoła
budowy,
Centrum
Sportu
„Nadwiśle”
przy
Trakcie
Lubelskim 67, cieszy się niesłabną
cym
zainteresowaniem.
Jest
to zde
cydowanie najbardziej
rozbudowany kompleks, z bois
kiem do piłki nożnej pokrytym
sztuczną
trawą,
tartanowym
boiskiem do koszykówki, rowero
wym pump trackiem i placem
zabaw. Sądząc po tłoku jaki
jest zazwyczaj na pump tracku,

kawiarnia. Parking usytuowany
jest wzdłuż jednokierunkowej
ul. Szreniawskiej i mieści sporo
samochodów.
Podsumowując,
placyk jest ciekawy i dla
mniejszych i dla starszych dzieci,
a położenie wśród drzew jest jego
ogromnym plusem. Minusem
jest nadal brak odpowiedniego
zaplecza sanitarnego, które nie
powstało pomimo remontu placu.
Statek
znajdziemy
też
na
placu zabaw w Falenicy, gdzie
cieszy szczególnie młodszych
użytkowników.
Oprócz
tego
najmłodsi mogą m.in. bawić się
w piaskownicy czy porysować kredą
na specjalnie przygotowanych
tablicach. W wyraźnie oddzielonej
części dla starszych dzieci
i młodzieży uwagę przyciąga spora
„kręcona” zjeżdżalnia, nieduża
ścianka do wspinaczki, i kilka
ciekawych urządzeń, rozwijających
sprawność.
W
kompleksie
jest też siłownia na otwartym
powietrzu oraz stół do tenisa
stołowego. Niestety plac zabaw
nie jest praktycznie zacieniony
i w upalne dni ciężko wytrzymać
fot. Anna Sajkowska
na takiej „patelni”. Dodatkowo
nie znaleźliśmy również nigdzie Plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. Strzygłowskiej
zdecydowanie przypadł on do
gustu
wielu
użytkownikom.
Może z czasem będzie okazja go
rozbudować, gdyż obecny nie jest
zbyt rozległy. Sam plac zabaw ma
kilka fajnych urządzeń, choć jak
na dużą przestrzeń, jaką zajmuje,
wydaje się dosyć pusty. Najmłodsze
dzieci mają do dyspozycji tylko
kilka zabawek, w tym huśtawki,
konia na sprężynie i karuzelę.
Dla starszych dzieci i młodzieży
zarezerwowano
spory
teren,
jednak znajdziemy na nim tylko
kilka
urządzeń.
Zjeżdżalnia,
ścianka
wspinaczkowa,
ma
lut
ka siatka do wspinania
z pewnością nie przyciągną na
zbyt długo. W najdalszej części
placu
znajdziemy
dra
binki
sprawnościowe, taką no
woczesną
wersję fragmentu „ścieżki zdrowia”,
która wydaje się ciekawym
wyzwaniem
dla
młodzieży.
Niestety cały kompleks w letnie dni
„kąpie się w słońcu”, gdyż nieduże
okoliczne drzewa praktycznie nie
dają cienia. Na terenie dostępne
są dwie toalety przenośne, jednak
przy tak dużym kompleksie dziwi
brak dobrego zaplecza sanitarnego
jak i poidełka.
Na
kolejną
wycieczkę
po
wawerskich
placach
zabaw
zapraszamy już w kolejnym
numerze!

ŚWIDERMAJERY. O ochronie dziedzictwa kulturowego po sąsiedzku.

W sąsiedniej gminie miasto Józefów rewitalizuje drewniaka

sta Józefów. Burmistrz Józefowa
Stanisław Kruszewski nie ukrywa,
że do realizacji pomysłu przekonały go pozyskane unijne środki. Pretekstem była możliwość
dofinansowania projektu w ramach “Gospodarka przyjazna środowisku” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa MaPIOTR GRZEGORCZYK
zowieckiego na lata 2014-2020. 3,5
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
mln dotacji plus dodatkowo ok 2,5
mln z budżetu miasta – tyle musi
starczyć na pokrycie kosztów rewiZ inicjatywą adaptacji józefow talizacji obiektu wraz z budynkami
skiego świdermajera na ośrodek towarzyszącymi.
kulturalny wyszedł Urząd Mia Istniejący drewniak znajduje się na

ul. Wyszyńskiego 2, praktycznie
vis a vis Urzędu Miasta Józefów.
Rozstrzygnięcie przetargu na
wykonawstwo w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpi jeszcze
w maju, zaś ambitny terminarz
zakłada odbiór gotowego budynku
już w październiku 2019 roku.
Będziemy gorąco sekundowali
tej inicjatywie – wpisuje się ona
w postulat Stowarzyszenia Razem
dla Wawra związany z ochroną
dziedzictwa materialnego naszej
dzielnicy.
Widzimy też zagrożenia – może się
zdarzyć, że w trybie „zaprojektuj

i wybuduj” zlecający będzie miał
ograniczoną kontrolę nad jakością
wykonania, a źle wybrany wykonawca (np. najtańszy) to również
tani projektant i niewystarczające umiejętności podwykonawców budowlanych. Rewitalizacja
obiektu zabytkowego - zwłaszcza
drewnianego - wymaga wyjątkowych umiejętności i doświadczenia
przy niestandardowych metodach
modernizacji. Tym ważniejsze
może być precyzyjne określenie
zakresu, w zgodzie z zaleceniami konserwatorskimi, przy aktywnym współudziale wszystkich

zainteresowanych stron. Życzymy
powodzenia!
Burmistrz Józefowa poinformował
mnie w rozmowie, że to nie jedyny
rewitalizowany stary
świdermajer – Na rogu ulic
Wyszyńskiego
i
Świderskiej
wkrótce wyremontowany zostanie
kolejny, tym razem parterowy, w
całości ze środków budżetu miasta. Co najmniej połowę powierzchni budynku ma być przekazane
na funkcje rehabilitacyjne – dla
seniorów.
Józefów – tak blisko, a jednak tak
daleko od Wawra…
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ŁAD PRZESTRZENNY. Konsekwencje rozwoju budownictwa wielorodzinnego.

Bloki potrzebują parkingów

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
k.sokolowski@gazetawawerska.pl

W poprzednim numerze Gazety
Wawerskiej poruszyliśmy te
mat nowych inwestycji wieloro
dzinnych w naszej dzielnicy,
również tych wydawanych na
podstawie decyzji o warunkach
zabudowy. O tym, że temat jest
ważny i kontrowersyjny świadczą
liczne głosy mieszkańców zasko
czonych skalą niespodziewanego
sąsiedztwa, oraz ciche pomruki
niezadowolenia płynące do nas
z Urzędu Dzielnicy Wawer. Osobiście, do budynków wielorodzinnych
(czyli bloków), mam stosunek
neutralny pod warunkiem, że za
ich powstawaniem nadążać będzie
okoliczna infrastruktura (nie tyl

ko) komunikacyjna, zaś lokalne
służby uwzględnią nowe parametry natężenia ruchu i parkowania. Niestety, raczej regułą niż wyjątkiem, jest wydawanie nowych
pozwoleń na budowę bez równoczesnego rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej i zmiany organizacji ruchu w okolicy. Nową inwestycję sprawdza się głównie pod
kątem spełnionego bilansu miejsc
parkingowych (wskaźniki zapisane
w wuzetce lub planie zagospodarowania są i tak niewystarczające), ewentualnie prawidłowego
uzgodnienia lokalizacji zjazdu na
działkę budowlaną.
Zastanawiające, że w przypadku
budynków jednorodzinnych wymagane są, zgodnie z zapisami planu, dwa miejsca parkingowe, podczas gdy dla mieszkań obowiązuje
archaiczny wskaźnik 1 mieszkanie
= 1 miejsce postojowe.
Takim negatywnym przykładem
jest chociażby kwartał zabudowy
w starym Aninie między ulicami Stradomską, VIII Poprzeczną,
Pożaryskiego i IX Poprzeczną,
gdzie w ciągu ostatnich siedmiu lat wybudowano 4 budynki

wielorodzinne na 170 mieszkań.
Pomimo budowy parkingów
podziemnych (1 stanowisko parkingowe na 1 mieszkanie), deficyt
miejsc postojowych widoczny
jest gołym okiem - pobliskie ulice
są zastawione ciasno samochodami, właściciele okolicznych
domów mają utrudniony dostęp
do wjazdów na posesje, a piesi
muszą omijać samochody ulicą,
ponieważ chodnik, podobnie jak
cały pas drogowy, są zbyt wąskie.
Podczas niedawnej i tymczasowej
- jak wtedy informowano - zmiany organizacji ruchu związanej
z budową tunelu w Międzylesiu,
wprowadzono na ulicach VIII i IX
Poprzecznych ruch jednokierunkowy. Tunel zbudowano – jednokierunkowość utrzymano. To
jednak rozwiązanie niewystarczające. Przydałyby się dodatkowe
decyzje związane z usprawnieniem
lokalnej organizacji ruchu - chociażby wprowadzenie jednego
kierunku na ulicy Stradomskiej
(np. w kierunku północnym na
odcinku od ul. X Poprzeczna –
VIII Poprzeczna, oraz w kierunku
południowym na odcinku od ul.
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VI Poprzeczna – VIII Poprzeczna)
czy ograniczenia w parkowaniu
w pasie ul. VIII Poprzecznej. Co
jednak mają zrobić właściciele samochodów?
Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
pogłębia patologie komunikacyjne
w okolicy ulicy Klimontowskiej.
Przykład z Anina pokazuje jak
deficyt miejsc parkingowych
generuje poważne uciążliwości w ruchu kołowym i pieszym.
Z podobną sytuacją mają do
czynienia mieszkańcy sąsiadujący z wciąż rozbudowywanym
zespołem
czterokondygnacyjnych domów wielorodzinnych
„Klimontowska” w osiedlu Wawer
– „Osiedle Klimontowska”, „Osiedle Palmowa”, osiedle „Wichrowy
Park” przy ulicy Wichrowej. Samo
„Osiedle Klimontowska” to już
siedem budynków z paroma setkami mieszkańców, którzy zazwyczaj mają więcej niż jeden samochód w rodzinie i dla których ul.
Klimontowska stała się naturalnym łącznikiem z ul. Trakt Lubelski i dalej ulicą Kadetów. To nie
koniec - wciąż wydawane są nowe
wuzetki na budynki wielorodzinne
z usługami wzdłuż ulicy Klimontowskiej od Kanału Nowa Ulga
do rezerwy pod Trasę Olszynki
Grochowskiej, również na bu-

dynek wielorodzinny na działce
po dawnym składzie budowlanym
Emes, na działki na rogu Klimontowskiej z Wichrową. Można tyl
ko domniemywać kontynuację
podobnej w charakterze zabudowy
w kierunku ulicy Lucerny.
W oparciu o jaki współczynnik
parkowania bilansowane będą
miejsca postojowe dla tych inwestycji? Nie wyobrażam sobie,
żeby nie nastąpiły zmiany w infrastrukturze
komunikacyjnej,
czy organizacji ruchu przy takich
zmianach urbanistycznych tej
części Wawra. Pożądane byłyby, na
przykład, szeroko rozumiane konsultacje społeczne z właścicielami
okolicznych posesji, mieszkańcami już wybudowanych bloków,
Urzędem Dzielnicy oraz nowymi
inwestorami.
Drodzy radni, Zarządzie Dzielnicy
– nie czekając na rozstrzygnięcia
w zapisach uchwalanych planów
zagospodarowania (a może przy
okazji ich opiniowania) - czas
na podjęcie dialogu społecznego
na temat rozwoju budownictwa
wielorodzinnego w Wawrze. Czas
na eliminację uciążliwych skutków
powstawania takiej zabudowy, poprzez współpracę ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami. Czas
na skuteczne rozwiązanie problemu.

cje pojawiają się systematycznie,
ciekawa jestem następnej. Lubię
element zaskoczenia, bo nigdy nie
wiadomo, jaki będzie temat i jak
zrealizowany. Jednego jestem pewna, że uśmiechnę się do świata.”
Stałym elementem trawnika jest
drzewo, na którym siedzi zrobiony
na drutach kolorowy wąż. Posiada
tabliczkę-chmurkę, na której zmieniają się teksty. Zwierze mówi. Artyści chcieli odczarować węża jako
symbol źle kojarzący się w naszej
kulturze. Dlatego wąż mówi
prawdę i zachęca do dobry rzeczy.
Wszystkie wystawy powstają bezinwestycyjnie, z tego co jest pod
ręką, rzeczy dostają drugie życie.
Ekspozycja, którą możemy zo-

baczyć obecnie, to stolik i krzesła
oraz: „Zaproś sąsiada na kawę”.
Piękna zachęta do integrowania się
i nawiązywania kolejnych znajomości oraz spędzenia czasu na np.
kawie. Odzew jest niesamowity,
rozpoczynają się dyskusje czy lepiej zaprosić sąsiada czy sąsiadkę,
kto kiedy organizuje kawę. Efekt
został osiągnięty, ludzie ze sobą
rozmawiają, śmieją się, piją kawę.
Jest szansa, żeby zwolnić i spędzić
czas z drugą osobą.
Warto w czasie majowych
spacerów skręcić w ul. Ochoczą,
gdzie można na żywo doświadczyć
tak nietypowo zagospodarowanego trawnika oraz sprawdzić, co
dziś mówi wąż.

SPOŁECZEŃSTWO. W Wawrze mieszkają ludzie, którzy mają swoje pasje.

Inspirujące ekspozycje
URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

W ramach cyklu prezentującego
ludzi żyjących z pasją, chciałabym
zaprezentować Państwu kolejnych
fascynujący mieszkańców Wawra. To osoby, które chcą czegoś
więcej! W Falenicy, na osiedlu
zwanym Zaporożem mieszkają
Państwo Roszkowscy, którzy na
trawniku przed domem cyklicznie
przygoto
wują wystawy nawiązu-

jące do aktualnych wydarzeń. Cała
inicjatywa rozpoczęła się trzy lata
temu, kiedy w ogrodzie twórców,
mimo licznych prób ratowania,
uschła prawie 100-letnia sosna.
Została pocięta i jej kawałki zostały ustawione na trawniku przed
domem. Powstałe kłody wyglądały
jak posągi z Wysp Wielkanocnych.
Od tego czasu mogliśmy podziwiać
kilkanaście
ekspozycji,
które powstawały z takich okazji jak Boże Narodzenie, walentynki, olimpiady, Dzień Dziecka,

Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela i wiele innych. Zamysłem
prezentowanych wystaw jest zinte
growanie lokalnego środowiska,
mieszkańców najbliższej okolicy,
sąsiadów, osób przejeżdżających
ul. Ochoczą czy spacerowiczów.
Instalacje mają również na celu
wciągnięcie oglądającego w inte
rakcję. Zachęcają do zrobienia
czegoś. Drewniany schemat choinki z napisem: „Ubierz mnie
proszę!” spotkał się z bardzo
ciepłym przyjęciem i w ciągu kilku
przedświątecznych dni mieszkańcy ul. Ochoczej ubrali wspólną choinkę. Niektóre prezentacje
zachęcają do zrobienia czegoś dla
siebie czy swoich bliskich. Wystawa z okazji Dnia Dziecka prezentowała różne zabawki oraz laptop
z napisem: „Co Ty podarujesz swojemu dziecku?”. To bardzo ciekawa
zaczepka dla wielu zapracowanych,
przejeżdżających tą ulicą rodziców.
Sąsiedzi bardzo życzliwie przyjmują kolejne wystawy: „Podziwiam pomysłowości pracowitość
państwa Roszkowskich. Od kiedy
zorientowałam się, że instala
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OSIEDLE WAWER. Przykład prowizorki stwarzającej niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ulica Solidna nie taka znowu solidna
Osiedle Wawer położone w trój
kącie ulic Trakt Lubelski – Błękitna/Widoczna – Lucerny to
jeden z najstarszych i najgęściej
zabudowanych obszarów naszej
dziel
nicy. Poruszanie się w nim
miejscami
przypomina
szukanie wyjścia z labiryntu. Wąskie,
pięciometrowej szerokości ulicz
ki z bardzo ograniczoną widocznością na skrzyżowaniach nie
są przyjazne ani zmotoryzowanym
ani pieszym mieszkańcom, chociaż nie można im odmówić jednego - wymuszają na kierowcach
ostrożniejszą jazdę. Pogodziliśmy
się, że mamy te wąskie uliczki
wewnątrz dużego osiedla Wawer.
Rozumiemy, że zbudowane często kilkadziesiąt lat temu budynki
przy wiejskich wówczas drogach
nie pozwalają na ich poszerzanie.
Nie zrozumiemy jednak „zapału”
urzędników naszej dzielnicy do
wydawania zgód na lokowa
nie przy tych wąskich uliczkach
wielopiętrowej zabudowy, dla
której nie zabezpiecza się właściwej liczby miejsc postojowych - co
powoduje znaczące pogorszenie
warunków komunikacji. Gazeta
Wawerska wielokrotnie już podej
mowała ten temat. Ale miało być
o ulicy Solidnej - udajmy się więc
tam, zwłaszcza, że pomimo swojej mizernej 5,0 m szerokości i
85,0 m długości jest bardzo ważna dla osiedla Wawer. Wjeżdżający do dzielnicy Wawer od strony
Warszawy, jadąc ulicą Widoczną,
pomiędzy stacjami PKP Wawer
i Anin, mają niewiele możliwoś-

ci wjazdu w głąb osiedla Wawer
do ulic Wierchów, Ciesielskiej,
Uroczej, Sikorskiej, Klimontowskiej (z całą siecią uliczek bocznych)
i dalej. Najbardziej obciążona
wjazdem i wyjazdem samochodów
z ulicy Widocznej jest właśnie ta
mała uliczka Solidna. Wystarczy
kilka minut obserwacji i widać
jak się to odbywa. Na szerokości
5 m z ledwością mieszczą się dwa
samochody osobowe. Wykonanie
skrętu i wyjechanie lub wjechanie
w ulicę Solidną wymaga od kierowców zjechania z wąskiego pasma asfaltu na rozjechany trawnik,
gdzie dodatkowo trafiają na murki
ograniczające ten wyjazd (prowa
dzi on nad przepustem rowu
odwadniającego). Ilu kierowców
trafiło w te murki podwoziem?
Sądząc po stanie tych murków na
pewno bardzo wielu a dla mieszkańców sąsiednich budynków
zgrzyt samochodowych blach to
codzienność. Dodatkowo, jeżeli
już kierowca wyjeżdżający z ulicy Solidnej pokona szczęśliwie
skręt w ul. Widoczną – następne
wyzwanie to bezpieczne włączenie się do bardzo intensywnego
w godzinach szczytu ruchu na
tejże ulicy. Stłuczki, samochody
w rowie to częsty widok. Powodem ich jest oczywiście zbyt duża
prędkość aut jeżdżących ul. Widoczną oraz auta blokujące ruch,
które czekać muszą na możliwość
skrętu w ul. Solidną ( bo wyjeżdża
z niej np. samochód ciężarowy
i nie ma szans na wyminięcie).
Jeszcze gorsza sytuacja jest wt-

fot. Anna Miara

Rozjeżdżone trawniki przy ul. Solidnej zastępujące asfaltowe łuki
jezdni po kwietniowej naprawie kilkoma taczkami piachu i gruzu po pierwszych majowych deszczach wrócą tu głębokie koleiny.

fot. Anna Miara

Z ulicy Solidnej wyjeżdża ciężarówka. Kierowcy skręcający z ulicy Widocznej nie mają szansy jej bezpiecznie wyminąć. Jeden kierowca postanowił zaryzykować i przeciska się obok ciężarówki.
edy, kiedy kierowcy rozpoczynają manewr skrętu w ulicę Solidną
i przerywają go w połowie widząc,
że nie zmieszczą się przy murku
- na pasie ruchu ulicy Widocznej
zostaje wówczas tył ich samochodu, w który wjeżdża rozpędzony
kolejny kierowca niespodziewający się przerwania manewru
przez pojazd jadący przed nim.
Próbowałam uzyskać dane statystyczne wypadków w tym miejscu
– niestety Policja takich danych nie
ma. My mieszkańcy też nie mamy
statystyk – znamy tylko ten specyficzny dźwięk samochodowego
„dzwonu” i wiemy, że ten stan nie
może dłużej trwać.
Ulica Solidna na skrzyżowaniu
z ulicą Widoczną nie ma ukształ
towanego, wymaganego Ustawą
o drogach publicznych, łuku
umożliwiającego
bezpieczne
pokonanie skrętu przy wyjeździe.
Około pięćdziesięciu metrów od
tego feralnego miejsca zmierza do
końca budowa „Kulturoteki”. Inwestycja ta znajduje duże uznanie
wśród mieszkańców, nie spotkałam nikogo, kto nie cieszyłby się
z bliskiej już możliwości korzystania z osiedlowej biblioteki i
innych oczekiwanych atrakcji kulturowych związanych z tym miejscem. Ma być tam przecież mała sala
widowiskowa, miejsca spotkań itd.
Niestety pada równocześnie pytanie: Co z miejscami do parkowania? Prawdopodobnie nie wystarczy
ich nawet dla pracowników. Mieszkańcy jadąc z pracy nie będę mogli
zatrzymać się i wymienić książkę?
Kulturoteka przy ul. Solidnej tyl
ko dla pieszych i rowerzystów? Ja
stawiam dodatkowe pytanie: Jak
długo będziemy jeszcze czekać na
ucywilizowanie wjazdu w ulicę
Solidną, remont przepustu, po-

szerzenie samego wjazdu przynaj
mniej do 6 m, wykonanie przepisowych, bezpiecznych łuków
do skrętu. Temat wjazdu w ulicę
Solidną ja sama w ciągu ostatnich
10 lat wielokrotnie zgłaszałam
w rozmowach z Naczelnikami Infrastruktury, Burmistrzami. Wiem,
że zgłaszali to także Radni. I nic.
Ostatnio budowę „Kulturoteki”
często odwiedzali przedstawiciele
wawerskiego Urzędu Dzielnicy
a nawet warszawskiego Ratusza.
I nic. Jednego z delegatów Urzędu
wizytujących budowę w połowie
kwietnia b.r. udało mi się namówić
na chwilę rozmowy na temat stanu wjazdu do ulicy i konieczności jego naprawy. Efekt rozmowy
owszem był – na rozjeżdżony
trawnik zastępujący brakujące
asfaltowe łuki do skrętu wysypano kilka taczek piasku i ziemi…
Wszystko dobrze widać na zdję

ciach. Czy naprawdę naprawa ulicy Solidnej przekracza możliwości
inwestycyjne naszej dzielnicy? Na
zakończenie uprzedzę tłumaczenia
naszych wawerskich urzędników:
nas mieszkańców to naprawdę
nie interesuje, że to takie trudne
bo ulicą Widoczną i przepustem
nad rowem zarządza ZDM (czy
inny Urząd), a ulica Solidna to ulica gminna itd… itp…. To miejsce
musi zostać pilnie poprawione bo
jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników. Może któraś z licznych
limuzyn, które niewątpliwie przybędą wkrótce na otwarcie naszej
osiedlowej Kulturoteki przy ul.
Solidnej zawiesi się widowiskowo
na tym zdemolowanym przepuście
drogowym co zmusi niektórych do
działania. Czego sobie i wszystkim
kierowcom korzystającym z ulicy
Solidnej życzę.
Anna Miara

fot. Anna Miara

Wyjazd z ul. Solidnej na ul. Widoczną.
Ponad metrowy odcinek muru ograniczającego przepust nie istnieje.
Ile samochodów zostawiło tu swoje blachy lub nadwyrężyło zawieszenie? Ile samochodów wylądowało w tym rowie i ilu jeszcze to czeka?
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NADWIŚLE. Wkrótce otwarcie nowego przedszkola, na żłobek trzeba jeszcze trochę poczekać.

437 – nowy numer na przedszkolnej mapie Wawra
ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

8 lutego br. Rada m.st. Warszawy
oficjalnie
podjęła
uchwałę
w sprawie założenia Przedszkola
nr 437 w Warszawie pod adresem
Trakt Lubelski 89. To długo
oczekiwany
przez
rodziców
najmłodszych
Wawerczyków
obiekt na terenie dzielnicy.
W przedszkolu znajdą miejsce
4 grupy (po jednej dla każdego
rocznika) po 25 dzieci. Pierwsza
setka „szczęśliwców” już jest
wybrana, a jeśli potwierdzi chęć
uczęszczania do przedszkola,
to 1 września br. przekroczy
mury
budynku.
Zgodnie
z
oczekiwaniami,
najwięcej
chętnych dzieci było z rocznika
2015, czyli trzylatków dopiero
rozpoczynających edukację przed
szkolną. Przedszkole numer 437
było przedszkolem pierwszego
wyboru dla aż 187 dzieci z tego
rocznika.
Najniższa
liczba
punktów,
która
umożliwiała
przyjęcie, to 56,58. W starszych
rocznikach chętnych dzieci było
zdecydowanie mniej. Wśród
czterolatków nie zakwalifikowało

się 29 kandydatów, wśród
pięciolatków
tylko
12,
a sześciolatków – 15.
Oczywiście nie oznacza to, że
kandydaci
niezakwalifikowani
nie dostali się do publicznego
przedszkola. Część z nich już
jest zakwalifikowana do innego
przedszkola, które zostało przez
rodziców wskazane we wniosku
o przyjęcie ich dziecka. Rodzice
dzieci w tej chwili nigdzie
niezakwalifikowanych
mogą
składać odwołanie do konkretnej
placówki w terminie 7 dni od
wywieszenia listy kandydatów
przyjętych, czyli od 7 maja.
Drugą opcją jest oczekiwanie
do 13 czerwca na ponowną
rekrutację
do
przedszkoli
w ramach wolnych miejsc. Warto
pamiętać, że dla wszystkich
chętnych przedszkolaków muszą
się znaleźć miejsca w publicznych
przedszkolach, jednak może być to
miejsce w dowolnym przedszkolu
wskazanym przez burmistrza.
A co czeka na dzieci w przedszkolu
nr 437 od 1 września br? Na
pewno
pachnący
nowością
budynek i podzielony na cztery
części plac zabaw, z wyposażeniem
dostosowanym do dzieci w różnym
wieku. Na chwilę obecną (ostatnie
dni kwietnia) nadal trwają prace

Budowane przedszkole nr 437 w osiedlu Nadwiśle
budowlano – wykończeniowe, ale
powoli powstaje też plac zabaw na
rozległym terenie wokół budynku.
Już widać na nim kilka zabawek
dla starszych dzieci, w tym zamek
i zjeżdżalnie, śliczny „krzywy
domek” w centralnej części
placu, oraz pierwsze zabawki dla
maluchów – koniki na sprężynach.
Jest nadzieja, że na podwórku
zostaną posadzone też drzewa,
gdyż obecnie nie ma żadnego
cienia nad placem i w szczególnie
upalne dni dzieci po prostu nie
będą z placu zabaw korzystały.
Na tę chwilę niestety niewiele więcej

INWESTYCJA DROGOWA. Sadul łączy się z Międzylesiem.

wiadomo, a niepewni rodzice
muszą decydować o uczęszczaniu
dziecka do przedszkola „w ciemno”.
Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale
Edukacji
Urzędu
Dzielnicy
Wawer, prawdopodobnie dopiero
w czerwcu br., po wyłonieniu
dyrektora
nowej
placówki,
można liczyć na spotkanie
otwarte. Z ważnych dla rodziców
kwestii
organizacyjnych
–
w Wydziale Edukacji uzyskaliśmy
zapewnienie,
że
przedszkole
nie będzie czynne krócej niż do
17.30. Jednak wszystkie szczegóły
organizacyjne, godziny pracy,

fot. Anna Sajkowska

kadra, proponowane zajęcia, będą
ustalane dopiero przez nową
dyrekcję.
Niestety z planowanych 6 grup
żłobkowych żadna nie ruszy
od września br. w związku
z opóźnieniem w budowie
pobliskiej szkoły podstawowej,
aktualnie filii szkoły numer 204.
Do czasu ukończenia i odbioru
budynku
szkoły,
uczniowie
zajmą sale żłobkowe. Dopiero po
ich wyprowadzce sale zostaną
przystosowane dla najmłodszych
dzieci i rozpocznie się rekrutacja
do żłobka.

KANALIZACJA. Petycja mieszkańców.

Czwarty rok inwestycji drogowej

Podpisy w sprawie kanalizacji

RAFAŁ CZERWONKA

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Widać już kształt przyszłej drogi łączącej osiedle Sadul i osiedle
Międzylesie. W dalszym ciągu
trwają jeszcze prace związane
z budową kanalizacji pod
przedłużeniem ulicy Mydlarskiej,
a także w ul. Sumaków. Na dniach
ma rozpocząć się budowa kanalizacji w ul. Edmunda Jankowskiego.
Do wykonania została także jeszcze
część kanalizacji deszczowej na
samym przedłużeniu ul. Mydlarskiej na odcinku od ul. Mirtowej
do Kanału Zagóździań
skiego.
Całość prac ma zostać zrealizowana do końca czerwca br.
Środki finansowe na budowę
tej drogi znalazły się w budżecie Warszawy w październiku
2014 r. Od tego czasu trwały procedury administracyjne oraz projektowanie nowej drogi i mediów

Brak dostępu do miejskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej to
wciąż realny problem dla wielu
mieszkańców stolicy. W dzielnicy
Wawer niektórzy mieszkańcy będą
czekać na te przybytki współczesnej cywilizacji jeszcze wiele lat.
Miejska spółka odpowiedzialna
za budowę wodociągów i kanalizacji w swoich zamierzeniach inwestycyjnych planuje wybudować
podziemną infrastrukturę we
wszystkich zgłoszonych przez
dzielnicę ulicach do 2025 roku.
Praktyka jest jednak taka, że plan
ten jest corocznie aktualizowany
i większość ulic jest permanentnie
odsuwana w czasie na kolejne lata.
Społecznicy ze Stowarzyszenia
Razem dla Wawra pod hasłem
„Pozbądźmy
się
szambiarek

fot. Rafał Czerwonka

Budowa drogi łączącej Sadul z Międzylesiem
niezbędnych do posadowienia
w pasie drogowym. Powolenie na
budowę drogi z rygorem natychmiastowej wykonalności wydane
zostało w kwietniu 2017 r. Chwilę

po tym wystartowała sama budowa
drogi. Cała inwestycja zakończy
się zatem jeszcze przed upływem
pełnych czterech lat od znalezienia
na nią pieniędzy.

z naszej dzielnicy” rozpoczęli na stronie internetowej w
 ww.
kanalizacjadlawawra.pl
zbiórkę
podpisów pod petycją w sprawie
przyśpieszenia prac związanych
z budową kanalizacji w największej
dzielnicy Warszawy. Twierdzą, że
bez zdecydowanego nacisku na
władze Warszawy nic się w sprawie tempa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Wawrze nie zmieni,
a większość środków inwestycyjnych miasta będzie w dalszym
ciągu kierowana do centralnych
dzielnic miasta.
W treści petycji stowarzyszenie
wnioskuje o intensyfikację prac
związanych z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wawer, co najmniej w takim
zakresie, który pozwalałby na realizację tych sieci zgodnie z harmonogramem
przedstawionym
w aktualnym planie inwestycyjnym Spółki MPWiK. Czyli do
2025 roku.
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SADUL. Mieszkańcy oczekują realizacji drogi publicznej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania.

Bez drogi nie ma wody, gazu i kanalizacji
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Droga dojazdowa do ulicy
Mirtowej, przechodząca nad
kanałem Zagóździańskim, jest
obecnie w bardzo złym stanie
technicznym, a jednocześnie stanowi jedyną możliwość dojazdu
do znajdujących się przy tej drodze
posesji.
W najgorszym stanie technicznym
jest istniejący na przebiegu tej
drogi prowizoryczny mostek nad
kanałem Zagóździańskim, który
grozi całkowitym zawaleniem. Po
mostku tym, oprócz samochodów
osobowych poruszają się również
samochody ciężarowe odbierające ścieki oraz dowożące olej do
pieców grzewczych mieszkańców.
Obecnie po tym mostku porusza
się także ciężki sprzęt budowlany z budowy drogi łączącej Sadul
i Międzylesie.
Największym problemem mieszkańców jest to, że ich posesje znaj

dujące się przy tej prowizorycznej
ulicy nie mają doprowadzonych Interpelacją z dnia 11 kwietnia br.
mediów, takich jak woda, gaz czy zwróciłem się prośbą o budowę tej
kanalizacja. Ludzie dowożą tutaj drogi.
wodę w butelkach, bo woda z ich
lokalnych odwiertów nie nadaje się
do spożywania i używania (badania wykazują, że woda ta zawiera
bakterie coli). Posesje ogrzewane
są piecami na olej.
Bez przejęcia działek pod drogę
przez miasto bardzo trudne i czasochłonne byłoby przeprowadzenie
procedury związanej z posado
wieniem mediów w zwyczajowej
drodze.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
Zwoleńskiej – część I, droga ta
jest oznaczona symbolem 53KDD
i jest przewidziana jako droga dojazdowa o kategorii drogi gminnej.
Miasto ma zatem obowiązek wybudować tę drogę w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszProwizoryczny mostek nad Kanałem Zagóździańskim
kańców w zakresie dróg gminnych.

fot. Rafał Czerwonka

NADWIŚLE. Ogłoszono przetarg na budowę drogi dowiązującej układ komunikacyjny do budowanej trasy S2.

Rozbudują Wał Miedzeszyński przed zakończeniem budowy POW?

Ulica Wał Miedzeszyński
wybór wykonawcy do przebudowy
Wału Miedzeszyńskiego o długośr.czerwonka@gazetawawerska.pl
ci ok. 1 km, na odcinku od Traktu
Lubelskiego do budowanej PołudZarząd Miejskich Inwestycji Dro- niowej Obwodnicy Warszawy.
gowych w Warszawie ogłosił w Ulica Wał Miedzeszyński przedniu 19 kwietnia br. przetarg na widziana jest w Studium UwarunRAFAŁ CZERWONKA

kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy jako droga gówna ruchu
przyśpieszonego (GP). Stosunkowo długi odcinek tej drogi został zmoderniozwany w ramach
budowy Trasy Siekierkowskiej.

fot. ZMID

Aktualna inwestycja przygotowywana jest co najmniej od 2013
roku. Projekt prze
budowy Wału
Miedzeszyńskiego
przewiduje
budowę drogi o dwóch pasach
jezdnych w obydwu kierunkach,
a także obustronne chodniki, jezd-

nie lokalne i drogi dla rowerów.
Prędkość projektowa nowej drogi
to 70km/h.
Termin składania ofert w ogłoszonym przetargu mija 28 maja br.
Wybrany wykonawca będzie miał
18 miesięcy na realizację inwestycji (inwestor zakłada, że same roboty budowlane zajmą 14 miesięcy). Ciągle jest zatem szansa na to,
że ulica ta zostanie przebudowana
przed ukończeniem budowy trasy
S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy. Trasa S2 powinna bowiem powstać do połowy
2020 roku i póki co nic nie wskazuje na to, aby termin zakończenia tej
budowy miałby się zmienić.
Całkowita wartość inwestycji to
ponad 80 mln zł. Połowę tej kwoty
dofinansuje Centrum Unijnych
Projektów transportowych.
Miasto nie planuje jednak jednoczesnej
rozbudowy
Wału
Miedzeszyńskiego na wcześniej
szym odcinku tj. od Południowej
Obwodnicy Warszawy do granic
miasta. Chodzi o warszawski
odcinek tzw. obwodnicy Błot.
Po przebudowie Wału Miedze
szyńskiego to najprawdopodobniej
tutaj tworzyć się będą największe
korki.
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ANIN. Wspólne działania w sprawie budowy organów dodatkowo zintegrowały i wzmocniły anińską wspólnotę.

Zorganizowana akcja w sprawie organów
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Zgodnie z nauką kościoła organy piszczałkowe powinny być
w każdej świątyni. Wypełnienia
tego katechizmowego obowiązku
w anińskiej parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski podjęła się w 2014
roku zaangażowana grupa parafian. Powołali oni do życia Komitet
Budowy Organów i rozpoczęli
profesjonalne działania związane
ze zbiórką pieniędzy na taką inwestycję.

fot. organywaninie.pl

Logo inicjatywy budowy organów

Dynamiki i różnorodności podej
mowanych działań nie powstydziłaby się niejedna firma reklamowa czy marketingowa. Powstało
charakterystyczne logo akcji oraz
strona internetowa (www.organywaninie.pl), informująca na bieżąco o powiązanych wydarzeniach
i stanie zgromadzonych środków.
W każdą druga niedzielę miesiąca przeprowadzane są kwesty organowe, podczas których wolontariusze zbierają datki do puszek.
W międzyczasie rozdawane są
ulotki, biuletyny, wygłaszane są
przemowy. Przed końcem każdego roku drukowany jest kalendarz, ktorego sprzedaż zasila konto budowy organów. Taki sam cel
miało wydanie książki pt. “Dwa jubileusze” opisującej kulisy powstania i działalności komitetu budowy
organów. Zbiórki na budowę organów przeprowadzane są także
podczas corocznego, organizowanego z pompą, anińskiego pikniku parafialnego. Ten najbliższy
odbędzie się 10 czerwca br.

Efekt tych niezliczonych działań,
prowadzonych przez nieco ponad
3 lata, jest taki, że udało się uzbie
rać 800 tysięcy złotych, co stanowi ponad 70% kwoty potrzebnej
do budowy organów. Pozwoliło
to podpisać umowę z wykonawcą
i ogłosić start budowy. Cała inwestycja powinna zakończyć się do
lipca 2019 roku.
Anińskie organy będą miały ponad
2 tysiące piszczałek. Umowny
koszt jednej piszczałki to 700 zł.
Każdy kto zafunduje co najmniej jedną piszczałkę zostanie
upamię
tniony na specjalnych tablicach z nazwiskami fundatorów.
W dalszym ciągu można się do tej
akcji przyłączyć.
To jeszcze nie koniec całej akcji, ale
już teraz wiadomo, że jej efektem
będą nie tylko i wyłącznie pięknie
brzmiące organy. Inicjatywa przyniosła bowiem też wiele dobrego
w wymiarze społecznym. Podej
mowanie działań wokół wspólnego celu dodatkowo zintegrowało
i wzmocniło anińską wspólnotę.

Wizualizacja anińskich organów

fot. organywaninie.pl

ZERZEŃ. Las zlokalizowany w rejonie ulic Trakt Lubelski i Lucerny coraz bardziej popularny wśród spacerowiczów.

Potrzebna nowa kładka nad kanałkiem
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Las zlokalizowany w rejonie ulic
Trakt Lubelski i Lucerny, będący
w utrzymaniu Lasów Miejskich
w Warszawie, jest często odwiedzany podczas spacerów przez
okolicz
nych mieszkańców. Znajdują się tu dwa kanały melioracyjne, Kanał Nowe Ujście oraz Kanał
Zagóździański, które stanowią
barierę dla swobodnego spacerowania po całym kompleksie leśnym.
Jedyną możliwością bezpiecznego
przekroczenia Kanału Nowe Ujście w najbliższej okolicy jest most
w ciągu ulicy Lucerny, a Kanału
Zagóździańskiego – mostek przy
ulicy Węglarskiej.
Rozwiązaniem umożliwiającym
mieszkańcom korzystanie z całego
obszaru lasu byłaby budowa dodatkowych kładek/mostków na
tych dwóch kanałach. Mogłyby
one powstać na przykład w rejonie
łączenia się obydwu kanałów melioracyjnych.
Pani Jadwiga Bernat z Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy infor-

muje, że „tut. Zarządowi znany
jest problem ograniczonej komunikacji pomiędzy terenami zlokalizowanymi po obu stronach
Kanału Nowe Ujście. Drewnia
na, prowizoryczna kładka w korycie kanału została wykonana
bez zgody byłego administratora Kanału Nowe Ujście, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie i bez uzyskania jakichkolwiek
warunków technicznych, stąd jej
zbyt niskie osadzenie nad lustrem
wody i zatrzymywanie zanieczyszczeń napływających z górnej
zlewni Kanału (w tym z części
kanału Wawerskiego i Rowu Zagoździańskiego). Z pewnością
nie mogą i nie powinny korzystać
z tego przejścia rowerzyści, dzieci,
matki z wózkami dziecięcymi, itp.”
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
informuje jednak, że „zastąpienie
istniejącej kładki solidną, metalową konstrukcją np. o formie
i wyglądzie mostka na Kanale
Wawerskim na skrzyżowaniu ulic
Zambrowskiej i IX Poprzecznej,
jest hasłem ogólnym i uprosz
czeniem sprawy. Budowa nowego
mostka pieszo-rowerowego jako

obiektu budowlanego, wiąże się
z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów z uwagi
na uwarunkowania techniczne,
związane z trasą Kanału Nowe
Ujście. Koryto Kanału jest obustronnie obwałowane, a tychże
wałów tut. Zarząd nie przejął we
władanie. Jako budowle przeciwpowodziowe znajdują się w gestii
nowego organu Wody Polskie
(będącego aktualnie w fazie organizacji), powołanego ustawą Prawo wodne, która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r. Z uwagi
na większą długość (rozpiętość)
mostu przez koryto Kanału Nowe
Ujście niż w przypadku wskazanego jako przykładowy do wykorzystania mostku na Kanale Wawerskim, nastąpi ingerencja w ww.
wały. Powyższe wymaga uzyskania
w ww. organie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót
lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stateczność
wałów przeciwpowodziowych (art.
176 ust. 4 powołanej ustawy) oraz
m.in. pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie mostu, którego
również dotyczą przepisy ww. ustawy – odnośnie urządzeń wodnych

Istniejąca kładka na Kanale Nowe Ujście
(obiekt mostowy prowadzony
przez wody powierzchniowe
w granicach linii brzegu oraz przez
wały przeciwpowodziowe). Ponadto, niezbędne jest sporządzenie
projektu technicznego i uzyskanie
niezbędnych uzgodnień. Uzyskanie ww. dokumentów wymaga
czasu, szacowanego na ok. 1 rok.”
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
jest już po wstępnych rozmowach
z Lasami Miejskimi i przewiduje wybudowanie mostka pieszo-

fot. Rafał Czerwonka

rowerowego na działce ew. nr 12/5
, tj. powyżej istniejącej, prowizorycznej kładki.
Niepokojący jest powyższy opis
biurokratycznych procedur, przez
które trzeba przejść, aby legalnie wybudować nową kładkę.
Do tego dochodzi kwestia tego,
że nowa jednostka Wody Polskie
w dalszym ciągu dopiero się organizuje. Miejmy nadzieję, że mimo
to w najbliższym czasie powstaną
tu nowe kładki.
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FALENICA. Budowa bazaru została wstrzymana, trwa poprawianie projektu budowlanego.

Kłopoty na budowie falenickiego bazaru

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Niepostrzeżenie minęło pół roku
od czasu zamknięcia części bazaru
w Falenicy. Choć pierwsze dni
zapowiadały dynamiczną budowę,
później prace zwolniły a na
kilka tygodni w zasadzie stanęły.
Obecnie wciąż robotnicy nie mogą
wyjść na poziom gruntu, a trzeba
zaznaczyć, że to dopiero pierwszy
z czterech zaplanowanych etapów
i to jeden z prostszych. Mówimy
przecież o budowie placu do handlu
prowadzonego z samochodów. Czy
jest szansa, by budowa zakończyła
się w terminie?
Przypomnijmy, że prace nad
koncepcją bazaru trwają od 2015 r.
kiedy to rozpoczęły się konsultacje
dotyczące kształtu przyszłego
centrum Falenicy oraz bazaru.
Po wielu burzliwych spotkaniach,
dyskusjach i kilku projektach
koncepcja architektoniczna ba
zaru została zaakceptowana przez
wszystkich. Powstał też plan
nowego bazaru, a 20 września 2017
r w blasku fleszy i w obecności
m.in. wiceprezydenta Michała
Olszewskiego podpisano umowę

z wykonawcą. Dalej miało pójść już
łatwo, najwięcej problemów mogło
być z realizacją skomplikowanej
logistyki budowy – podstawowym
założeniem było, by bazar cały
czas funkcjonował co wymusiło
podział inwestycji na etapy.
Nikt nie spodziewał się, takich
opóźnień już na pierwszym z nich.
A jednak...
Dopiero dziś, dzięki dostępowi
do informacji publicznej, wiemy
co się stało. Wcześniej, przez
kilka tygodni zarówno kupcy,
jak i np. Rada Osiedla Falenica,
mocno zaangażowana w projekt
od początku, zdani była na
domysły i nieoficjalne przecieki od
robotników. Zwłaszcza kupcy byli
mocno zaniepokojeni. Poczucie
niepewności i tymczasowości
nie służy handlowi, a obecny
kształt bazaru obniża rentowność
ich biznesów. Ostatnio np.
właściciele kilku pawilonów zostali
poinformowani, że zostaną one
w najbliższym czasie wyburzone,
bo „inaczej się nie da”. Chwilę
potem inwestor zdementował te
plotki. Tymczasem okazało się, że
projekt bazaru prawdopodobnie
zawierał błędy. Inwestor – wawerski
Zarząd Gospodarowania Nieru
chomościami zlecił dodatkowe
ekspertyzy sprawdzające obli
czenia statyczne konstrukcji.
Ekspertyza kosztowała ponad 35
tysięcy złotych. Jeśli dodać do
tego zastój na budowie oraz straty
handlujących kwota ta znacząco się

Banery z wizualizacją falenickiego bazaru na jego ogrodzeniu
zwiększy. Zapłacił ZGN, na razie
nie wiemy, czy będzie dochodził
odszkodowania od projektanta
oraz jakie były wyniki ekspertyzy.
Znamienne jednak, że urzędnicy
zamiast traktować kupców oraz
mieszkańców
po
partnersku
ponownie ukrywają tak istotne
informacje. Zamiast tego obwiesza
się całe ogrodzenie budowy
płachtami z nadrukowanymi
wizualizacjami przyszłego bazaru.
W budowlance, podobnie jak
w lokalnej polityce, PR nie może
zastępować realnych osiągnięć.
Koszt 46 bannerów to 9886 zł.

Prace przy budowie falenickiego bazaru

fot. Jacek Wiśnicki

W skali całej inwestycji to nie dużo,
znacznie taniej było by jednak
zorganizować spotkanie i wyjaśnić
wątpliwości. W tym wypadku
chyba wszystkim stronom zależy
na tym samym – by wizualizacje
przybrały namacalny kształt jak
najszybciej.

fot. Jacek Wiśnicki

P.S.
Po
interwencji
Rady
Osiedla Falenica nowy dyrektor
ZGN-u
zaprosił
kupców
i
przedstawicieli
rady
na
spotkanie. To dobra wiadomość.
W przypadku tego typu inwestycji
powinien to być standard. Oby tak
się stało.
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SPORT. Zdrowa konkurencja w branży fitness.

Dobrze jest mieć wybór
Grupowe zajęcia fitness mają
zarówno swoich zwolenników
jak i przeciwników. Osobiście,
niejednokrotnie spotkałam się
z kpiącą postawą korzystających
ze strefy wolnych ciężarów wobec
uczestników zajęć grupowych.
Przeciwnicy twierdzą, że istnieje
wysokie ryzyko niepoprawnego
technicznie wykonywania ćwiczeń
oraz, że brak indywidualnej opieki
trenerskiej może spowodować
więcej szkody niż pożytku.
Zwolennicy doceniają narzucony
z góry przez prowadzącego rytm
zajęć - nie muszą wciąż zastanawiać
się nad tempem pracy i wyborem
przyrządów. Dodatkowo, w tych sa
mych zajęciach mogą uczestniczyć
osoby będące na różnych stopniach
zaawansowania, a jeśli ktoś czuje
się na siłach, może wykonać więcej
powtórzeń lub wziąć większy
ciężar.
Bakcyla uczestnictwa w gru
po
wych zajęciach fitness połknęłam
kilka lat temu w OSIR Wawer
mieszczącym się w Aninie przy
ul. V Poprzecznej. Z braku bliskiej
konkurencji
popołudniowe
zajęcia w dni powszednie były
oblegane, ale z uwagi na wielkość
sali, pozwalano na uczestnictwo
w ćwiczeniach maksymalnie
20 osobom. W weekendy - nie
wiedzieć czemu - zajęć fitness
nie było. Tamtejsi instruktorzy
ustawiali poprzeczkę wysoko
i zawsze wychodziłam z zajęć
usatysfakcjonowana.
Zdarza
ło się jed
nak, że uczestnicy nie
byli
informowani
wcześniej
o zastępstwach, tudzież zajęcia
prowadziły osoby przypadkowe.
W moim przypadku czara goryczy
przelała się, gdy jako młoda
matka karmiąca, po przybyciu na
miejsce otrzymałam informację,
że zajęcia są odwołane. Z trudem
zaplanowana w grafiku prozy
życia godzina tylko dla siebie nie
wypaliła tak jak oczekiwałam.
Pod koniec 2015 roku na II
piętrze nowootwartego centrum
handlowego „Ferio Wawer” zaczęła
działać siłownia sieci Calypso
Fitness. Nie jest łatwo zmienić
klub, do którego regularnie się
uczęszcza – inne wnętrza, inni
ludzie, inna atmosfera. Jednak
nadszedł dzień, gdy stwierdziłam,
że czas wypróbować to miejsce.
Byłam pod wrażeniem zajęć,
w których brałam udział – pełen
profesjonalizm
prowadzących,
którzy za każdym razem byli

przygotowani, pełni charyzmy
świetnie motywowali ćwiczących.
W tym miejscu również pierwszy
raz wzięłam do rąk sztangę
i szybko zobaczyłam efekty jej
wykorzystywania. Oczywiście nie
była to tradycyjna sztanga z siłowni,
ale specjalnie dedykowana do zajęć
fitness ze sztangą „body pump”.
W sytuacjach awaryjnych, gdy
instruktor nie przyjdzie na zajęcia
lub znacznie się spóźni wkraczał do
akcji trener z siłowni. Raz po takim
nieoczekiwanym zastępstwie, które
całkiem nieźle wyszło, zabrakło
niestety zwieńczenia w postaci
rozciągania.
Panta rhei - moi ulubieni
instruktorzy odeszli z Calypso,
a nie wszystkie osoby, które
zajęły ich miejsce spełniły moje
oczekiwania. Zdecydowałam więc,
że sprawdzę co słychać na „starych
śmieciach”. Okazało się, że
w międzyczasie w OSiR Wawer też
nastąpiły zmiany prowadzących,
a sala do prowadzenia zajęć
grupowych została doposażona
w sztangi do fitnessu. Dodatkowo
zmniejszono limit osób mogących
uczestniczyć w zajęciach do 18, co
na pewno pozytywnie wpłynęło
na komfort ćwiczących (uważam
jednak, że limit ten powinien być
jeszcze niższy). W grafiku pojawiły
się zajęcia w weekendy. Nie
rozczarowałam się – instruktorzy
zarażają energią, a zajęcia są
urozmaicone i można dostać
niezły wycisk. W związku z tym
obecnie regularnie korzystam
zarówno z fitnessu w OSiR Wawer
jak i w Calypso.
OSiR Wawer jak i Calypso
mają oferty ćwiczeń fitness
skierowane do różnych grup
aktywnych ludzi. W Calypso jest
specjalnie dedykowana sala do
zajęć na rowerach i w związku
z dużymi rozmiarami sali fitness

możemy skorzystać tam z zajęć
na trampolinach, które mimo
budzących
kontrowersji
ze
względu na wpływ na mięśnie
dna miednicy, cieszą się ogromną
popularnością.
W
OSiR
Wawer
możemy
skorzystać z zajęć dla kobiet w ciąży
jednak tylko o godz. 10:30 i 13:30,
przyszłe mamy pracujące w ciągu
dnia niestety nie mają możliwości
uczestniczenia w ćwiczeniach.
Być może wynika to z braku
zapotrzebowania na tego typu
zajęcia po południu lub w weekend.
Seniorzy również znajdą zajęcia
dla siebie. Ze zdjęć umieszczanych
na fanpage’u wynika, że zajęcia
Aktywny Senior cieszą się
powodzeniem.
Niezaprzeczalną zaletą sali fitness
w Calypso jest przestronność,
podczas gdy rozmiary sali
w OSIR Wawer są skromne na plakatach reklamujących to
miejsce siłownia określana jest
mianem „kameralna”. Jeśli chodzi
o ceny to karnet open w OSiR
Wawer umożliwiający korzystanie
z siłowni i ze wszystkich rodzajów
zajęć fitness (ważny 30 dni od dnia
zakupu) kosztuje 130,00 PLN.
W przypadku Calypso jest to trochę
bardziej skomplikowane, gdyż
konieczne jest podpisanie umowy
z klubem na czas nieokreślony
- wtedy miesięczny karnet open
kosztuje 135,00 PLN, lub na okres
12 miesięcy – wtedy miesięczny
karnet open kosztuje 109,00 PLN.
Dodatkowo w Calypso musimy
ponieść
jednorazową
opłatę
administracyjną w wysokości
100,00 PLN. Ja mam to szczęście,
że korzystam z karty pozwalającej
na
nielimitowany
wstęp
w obydwa miejsca, gdyby było
inaczej musiałabym się głęboko
zastanowić co wybrać.
Monika Kiczmachowska
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Zamknięta wschodnia jezdnia ul. Patriotów
16 kwietnia br. zamknięta dla ruchu została wschodnia jezdnia ul.
Patriotów w rejonie budowanego węzła z Południową Obwodnicą
Warszawy, tj. na odcinku od ul. Arniki do ul. Drozdowej. Objazd
odbywa się zachodnią jezdnią ul. Patriotów poprzez przejazdy
kolejowe w Miedzeszynie oraz Falenicy oraz tymczasowym objazdem drogowym między ul. Arniki a ul. Drozdową. Taka orgniazcja
ruchu potrwa ok. pół roku.
■■ Niedoszła budowa ronda Bronowska - Masłowiecka
Trzykrotnie unieważniane było już postępowanie przetargowe
związane z wyborem wykonawcy na budowę ronda u zbiegu ulic
Bronowskiej, Masłowieckiej i Wodniaków. W pierwszym przetargu
nie złożono żadnej oferty, w dwóch kolejnych oferty mocno przewyższały kwotę przeznaczoną na tę inwestycję.
■■ Wawerskie pikniki
22 kwietnia br. w Wawrze odbyły się dwa pikniki, pierwszy na
obiekcie Syrenka w Marysinie Wawerskim, drugi przy ul. Przewodowej w Nadwiślu. Atrakcją pierwszego pikniku były m.in.
zabytkowe pojazdy i motocykle. Na pikniku w Nadwiślu wystąpił
zespół Enej.
■■ Falenicka grusza powinna zostać pomnikiem przyrody
Stowarzyszenie Razem dla Wawra złożyło wniosek do Biura
Ochrony Środowiska o ustanowienie pomnikiem przyrody ponad
100-letniej gruszy rosnącej przy ul. Filmowej w Falenicy.
■■ Wybrany wykonawca sali widowiskowej
Zakończone zostało postępowanie pretargowe związane z wyborem wykonawcy adaptacji sali gimnastycznej na salę wido
wiskową dla Wawerskiego Centrum Kulury w budynku przy ul.
Żegańskiej 1a. Najbardziej korzystna oferta opiewa na kwotę 2,36
mln złotych.
■■ Plac zabaw w Radości w nowej odsłonie
Po półtorarocznej przerwie uruchomiony został zmodernizowany
plac zabaw w Radości przy ul. Izbickiej. Część zabawek została
wyremontowana, przybyło też wiele nowych, w tym duży statek.
Boisko do koszykówki zyskało nową nawierzchnię i piłkochwyty.
■■ Nielegalna wycinka?
2 maja br, w okresie lęgowym miała miejsce szeroka wycinka drzewostanu na roku Rzeźbiarskiej i IV Poprzecznej w osiedlu Anin. Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska nie zauważył w tym miejscu
ptasich gniazd, które podczas wizytacji urzędników sfotografowali
mieszkańcy.
■■ Zakończono weryfikację projektów
8 maja zakończyła się weryfikacja wszystkich projektów zgłoszonych w trwającej edycji budżetu partycypacyjne. Ewentualne
odwołania od wyników tej weryfikacji muszą być rozpatrzone
przed rozpoczęciem głosowania na projekty, które przewidziane
jest w dniach 15-30 czerwca br.
■■ Przyjęto plan zagospodarowania Sadula
W dniu 10 maja br. Rada m.st. Warszawy stosowną uchwałą przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania obszarów Sadul i Zbytki
część I – Sadul. Uchwała przekazana zostanie teraz Wojewodzie
Mazowieckiemu w celu kontroli jej zgodności z przepisami prawa.
Prace nad planem rozpoczęły się w 2008 roku. Samo rozpatrywa
nie złożonych uwag do projektu planu trwało ponad 2 lata.
■■ Stratega rozwoju miasta bez poprawek.
Rada Warszawy przyjęła Strategię #Warszawa2030. To najważniejszy dokument programujący rozwój stolicy na najbliższe lata. Nie
zostały uwzględnione postulaty większości wawerskich radnych,
aby w tej strategi dodatkowo położyć nacisk na rozbudowę infra
struktury podstawowej w całym mieście.
■■ Wyłożenie projektu planu miejscowego osiedla Las
Drugie już wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedla Las będzie miało miejsce w terminie od
18 maja br. do 18 czerwca br. Dyskusja publiczna jest przewidziana
na 05 czerwca br. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 128 przy
ul. Kadetów. Uwagi do projektu planu będzie można zgłaszać do 9
lipca br.
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Ptasia linia. Błotniaki na zakolu wawerskim
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

W styczniowym numerze Gazety
Wawerskiej opisywałem wizytę na
Zakolu Wawerskim. Obiecałem
sobie, że będę na ten rozległy
podmokły teren wracał. Udało się
w kwietniu.
Tym razem wyposażony byłem
w wysokie kalosze, a moim celem
były podmokłe łąki. Liczyłem,
że mogą stanowić przystań dla
ptaków wędrownych, głównie
brodzących, marzyłem o czajkach,
niegdyś powszechnym gatunku,
którego liczebność bardzo szybko
spada. Już pierwsze chwile na
zakolu w zupełności wynagrodziły
mi niedzielną pobudkę o 4 rano.
Wschód słońca wzbudzał radosne
trele sikor, rudzików i kosów.
Spośród mgieł wyłaniały się kępy
krzewów, a pierwsze promienie
słońca odbijały się od nieruchomej
wody. Było magicznie. Jeśli ktoś
potrzebuje
resetu,
szybkiego
doładowania baterii nie trzeba
jechać do puszczy. Wystarczy kilka
minut na zakolu. Uwznioślony
tym wspaniałym spektaklem
natury ruszyłem na zachód
w kierunku widocznych w oddali
zabudowań przy ul. Poprawnej.

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
Wśród wysokich trzcin, co
chwilę przemykały niewielkie
ptaki, z których rozpoznałem
trzcinniczka.
Przez
lornetkę
widziałem też osobnika, który
przypominał kląskawkę, ale było
zbyt daleko i zbyt szybko odleciał,
bym mógł być tego pewien.
Droga, jak to na bagnach, nie była
łatwa, tymczasem im słońce było
wyżej, tym częściej nad łąkami
zapadała cisza. Powoli zacząłem
tracić nadzieję na jakieś ciekawsze
obserwacje. Mignęły mi jeszcze
sarny, jak zwykle eleganckie,
otulone w ostatnie już poranne
woale mgły. Nieco zrezygnowany
usiadłem na zwalonym pniu
wierzby na skraju większego bagna

KĄCIK KULINARNY

Muffiny bez cukru
i pyszna sałatka
Myślę o nadchodzącym lecie, ■■ ½ łyżeczki cynamonu, ½
słońcu i dalekich podróżach
łyżeczki kardamonu (można
i od razu mam ochotę na coś
pominąć)
egzotycznego! Na kuchennym *szklanka o pojemności 250 ml
stole pojawiły się krewetki,
mango i gryczany makaron soba. Daktyle i morele zalewamy 2
Powstanie z nich pyszna orientalna szklankami wody i gotujemy około
sałatka. Na deser – dietetyczne
muffiny z jabłkiem. Słodkie
dzięki daktylom, wilgotne i ładnie
wyrośnięte. Kupując suszone
owoce wybierzcie te zdrowsze czyli
niesiarkowane - bez dwutlenku
siarki (E220). Do dzieła!
LEKKIE MUFFINY BEZ CUKRU
I TŁUSZCZU
■■ ½ szklanki suszonych moreli
■■ ½ szklanki suszonych daktyli
■■ 2 łyżki siemienia lnianego
■■ 1 (duże) jabłko
■■ 1 ½ szklanki mąki orkiszowej
(wybrałam typ 1400)
■■ 1 łyżeczka sody oczyszczonej

fot. T. Wojciech Kur

i niezwykle bujnego trzcinowiska.
Wtedy kątem oka zobaczyłem
cień, którego nie sposób pomylić
z innym ptakiem. Nisko nad łąką,
majestatycznie, powoli uderzając
skrzydłami sunął samiec błotniaka
stawowego. Błotniak w locie
przypomina mi zawsze papierowy
samolot, tak samo jak model
wydaje się ślizgać w powietrzu.
Potrafi też szybować bardzo nisko,
kilka metrów nad łąką. Jakby
w zwolnionym tempie porusza
długimi, mocnymi, lecz wąskimi
skrzydłami. Co chwilę zawisa
nad łąką wypatrując zdobyczy.
Jego sylwetka w locie szybującym
przypomina literę „v”. Dla pełnego
obrazu dodam jeszcze, że jest to
10 minut. Siemię zalewamy ½
szklanki wody i też gotujemy 10
minut. Do ugotowanych owoców
(wodę zostawiamy) ścieramy
jabłko (można obrać), dodajemy
siemię lniane i miksujemy na
gładką masę (użyłam blendera
ręcznego). Mąkę mieszamy z sodą
oraz przyprawami i dodajemy
do zmiksowanej masy. Papilotki
napełniamy do (prawie) pełna
i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 190 stopni.

ptak duży, mniej więcej wielkości
myszołowa, o rozpiętości skrzydeł
ok. 140 cm. Błotniaki stawowe
budują swoje gniazda pośrodku
mokradeł, w trzcinach, czasem
w kępach wierzby. To w miarę
bezpieczne miejsca, zagrażają im
co prawda zmiany w środowisku
i osuszanie bagien, ale stan ich
populacji jest znacznie lepszy niż
innych rodzimych błotniaków –
łąkowego i zbożowego. Te budują
swoje gniazda w wysokich trawach
i zbożach a ich lęgi notorycznie
giną w trybach maszyn rolniczych.
Stowarzyszenie „Bocian” prowadzi
program ochrony błotniaków
polegający na tropieniu ich gniazd,
grodzeniu ich oraz dogadywaniu się
z rolnikami, by oszczędzali podczas
żniw i sianokosów fragmenty
upraw wokół gniazd (w internecie
można
zobaczyć
świetny
dokument o tych działaniach
i samym ptaku: „Błotniak łąkowy
– arystokrata pól”). Wróćmy
jednak do naszych wawerskich
błotniaków. To, co naprawdę
warto podejrzeć, to spektakularny
rytuał przekazywania pokarmu
partnerowi. Najpierw samiec
podlatuje w okolice gniazda,
trzymając w szponach ofiarę
– zazwyczaj młodego ptaka
wodnego, rybę lub gryzonia.
Wtedy z gniazda wzbija się

samica.
Samiec
wypuszcza
pożywienie i samica albo łapie je
w locie albo zbliża się do niego
szponami do góry i przejmuje
przesyłkę robiąc w powietrzu
fikołka. Wygląda to niesamowicie
i naprawdę robi wrażenie. Jeśli
więc ktoś ma lornetkę, dysponuje
chwilą wolnego czasu to warto
potropić wawerskie błotniaki.
Przy odrobinie szczęścia można je
dostrzec z okna samochodu jadąc
np. ul. Kadetów.
Moja kwietniowa wizyta skończyła
się spacerem wzdłuż kanału Nowa
Ulga. Kanał wyznacza wyraźną
granicę między dziką przyrodą
a cywilizacją. Po jednej stronie
widać mocno przekształcony przez
bobry zalany wodą las. Po drugiej
– ekrany akustyczne i ogrodzenie
posesji ul. Płowieckiej. W pewnym
momencie dotarłem do zrzutu
wody i pracujących pomp. Okazało
się, że przy malutkiej i zacisznej
uliczce Leśniczówki, kończącej
się malowniczym mostkiem,
wśród zabudowy jednorodzinnej
powstają bloki z garażami
podziemnymi. Skala inwestycji
w porównaniu do okolicznej
zabudowy i rozmiaru działki jest
szokująca. W ten właśnie sposób
przekształcany
jest
unikalny
krajobraz Zakola Wawerskiego
i naruszane stosunki wodne
w ekosystemie, w którym wciąż
można spotkać, objętego ścisłą
ochroną, błotniaka stawowego.

Pieczemy do tzw. suchego patyczka
– w zależności od wielkości użytych
papilotek od 20 do 30 minut.
Ostygnięte muffiny możemy
ozdobić łyżką jogurtu 0% i np.
pestkami granatu.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

SAŁATKA Z MAKARONEM
SOBA, KREWETKAMI
I MANGO
Porcja dla 2 osób
■■ 150 g makaronu soba
(ugotowanego wg przepisu)

DRESSING
½ limonki
3 łyżki ciemnego sosu sojowego,
3 łyżki oleju sezamowego,
kawałek imbiru (1,5 cm),
¼ łyżeczki ostrej papryki,
1 łyżka syropu z agawy (lub
odrobina cukru).

100 g krewetek
1 kapusta pak-choi
½ świeżego mango
łyżka pestek granata
łyżka świeżej kolendry
olej kokosowy do smażenia

Krewetki (świeże lub rozmrożone)
smażymy
na
łyżce
oleju
kokosowego i sosu sojowego.
Studzimy, nie obieramy. Ugotowany
makaron mieszamy z kapustą pakchoi pokrojoną w duże kawałki,
mango pokrojonym w kostkę oraz
granatem i kolendrą. Sos: imbir
ścieramy na tarce o drobnych
oczkach i mieszamy z pozostałymi
składnikami. Polewamy sałatkę
bezpośrednio przed podaniem.
Gotowe!
Joanna Grabowska-Kowalska
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Jezuicka Złota Marysieńka w Falenicy

W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej
rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczących
spuścizny E.M.Andriollego na terenie
dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym egzemplarzu 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, wyłącznie z Wawra. Możecie Państwo sami
typować do publikacji konkretne obiekty:
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl najlepiej z jakimś opisem, np. historią związaną
z budynkiem.
Dzisiaj prezentujemy - już czwarty z kolei zachowany w bardzo dobrym stanie budynek z Falenicy. Nie znaleźliśmy go na liście
wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na akwareli:
Złota Marysieńka - piękny świdermajer
stojący przy ulicy Początkowej w Falenicy
będący willą rodziny Szaniawskich. Budynek powstał w latach 1927–1928 jako pensjonat. Budowali go miejscowi majstrowie, z zachowanych listów przewozowych
z 1927 r. wiemy, że ściany z cegły zostały
z zewnątrz pokryte deskami z drewna sosny smolnej pochodzącej z podwileńskich
lasów. Willa należy do większych budynków tego typu (pow. użytkowa 376,6 m²).
Została w środkowej części podpiwniczona i uszczelniona, tak aby wystarczyło to
na porę letnią, kiedy korzystali z niej letnicy. Do dziś zachwycają typowe dla stylu
budowli nadświdrzańskich zdobienia zewnętrzne. Czasy świetności Złotej Marysieńki skończyły się po wojnie. Budynek
został zasiedlony lokatorami z kwaterunku
i niszczał, głównie z powodu nadmiernej
eksploatacji i niedostatecznej konserwacji.
Właścicielka domu pani Maria Wojciechowska z domu Szaniawska chciała poda-

rować dom wraz z działką jakiejś instytucji
kościelnej. Kiedy na początku lat 80., wnuk
pani Marii, Antoni, zgłosił się jako kandydat do zakonu jezuitów, zapadła ostateczna decyzja i posiadłość została podarowana Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego. Pierwsi jezuici
zamieszkali w Falenicy w 1988 roku. Oni
też zadbali o piękny obiekt, z dochodów
z kiosku, który prowadził brat Lisewski
przy kościele Jezuitów na ul. Świętojańskiej, zebrał fundusze, które pozwoliły na
przeprowadzenie pierwszego remontu
mocno zniszczonego domu. Powstał tu
Dom Zakonny, w jednej z werand urządzono półpubliczną kaplicę. Pełne prawo
własności domu i posesji jezuici otrzymali w 1999 r. po spłaceniu spadkobierców.
Przez kolejne lata willa przeszła gruntowne zabiegi konserwacyjne i modernizacyjne, m.in. uzupełniono zniszczone ozdoby,
a oryginalny kolor desek – ochra, został
zastąpiony przez ciemnozielony i brązowy.
Zadbano również o teren wokół. W 1989 r.

w domu urządzono kaplicę (dostępną dla
mieszkańców), którą zaprojektowała i niektóre elementy wykonała samodzielnie,
a także nadzorowała całość prac pani Teresa Wierusz. Ksiądz Prymas wydał dekret
upoważniający jezuitów do posługi duszpasterskiej najbliższego otoczenia.

Na podstawie materiałów z archiwum Szaniawskich, obecnie ks. Jezuitów i strony
ECCC opracowała Agnieszka Krasnodę
bska
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie doskonalił warsztat studiując m.in. rysunek i malarstwo, członek
Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli jest
architektura i pejzaż miejski - glównie Wenecji i Białegostoku (swojego rodzinnego
miasta). Maluje również portrety i martwe
natury.
R.Kakareko.akwarele

