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INWESTYCJA
ŻYCIE 
W SĄSIEDZTWIE POW
Jak w praktyce zmieni się życie 
w sąsiedztwie Południowej 
Obwodnicy Warszawy, 
pomijając utrudnienia związane 
z samą budową? Co z tą 
wanną, estakadami i ekranami 
akustycznymi?

ŁAD PRZESTRZENNY
DIABEŁ TKWI 
WE WSKAŹNIKACH
Złe decyzje z zakresu gospodarki 
przestrzennej prowadzą 
nieuchronnie do powstawania 
takich terenów miejskich, które 
traktuje się jako nieatrakcyjne 
do życia. Zmiany są jednak 
nieuniknione.

WYBORY SAMORZĄDOWE
POWYBORCZE 
ZDZIWIENIA
Zapoznając się z wynikami 
wyborów, szczególnie tych do 
Rady Dzielnicy Wawer, zaliczyć 
można kilka zdziwień. Najbardziej 
zdziwiła chyba jednak frekwencja 
wyborcza, która w Wawrze 
wyniosła niemal 70%.
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Nowi radni wybrani. Quo vadis Wawer?
WYBORY SAMORZĄDOWE. W wyborach samorządowych 21 października br. wybraliśmy nowych radnych dzielnicy Wawer. 
Warto poznać choć odrobinę bliżej sylwetki reprezentantów mieszkańców w wawerskiej jednostce samorządowej. 3

WYDARZENIE
SYRENKA, KOT W 
BUTACH I UŚMIECH 
DZIECKA
Uczniowie, rodzice i nauczyciele 
z Warszawskiej Syrenki wystąpili 
dla dzieci z Centrum Zdrowia 
Dziecka. Kilka razy udało się 
porządnie rozśmieszyć dzie ciaki.
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KĄCIK KULINARNY
CHILLI CON CARNE 
I SERNIK WIEDEŃSKI
Na jesienny obiad lub kolację 
proponujemy meksykańskie danie 
z wołowiny i fasoli z dodatkiem 
aromatycznych przypraw. Na 
deser, z myślą o nadchodzących 
Świętach, prawdziwy sernik 
wiedeński. 

112
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PTASIA LINIA
NAD WISŁĄ CZUĆ ZIMĘ
Jesień w tym roku wyjątkowo nas 
rozpieszcza, jednak zwierzęta nie 
dają się nabrać. Zima, jaka by ona 
nie była, nadchodzi. Wobec czego 
trzeba się do niej przygotować.   
A kiedy ptaki zajęte są budową 
masy, można je oglądać naprawdę 
z bliska.
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ŚWIDERMAJERY
WILLA LODUSIEŃKA
W ramach cyklu publikacji 
zawierających akwarele 
wawerskich świdermajerów 
prezentujemy tym razem willę 
Lodusieńka - modrzewiowy 
rarytas wśród świdermajerów, 
której historia sięga 1929 roku.

8

POLA ZASTOWSKIE
TERENY SPORTOWE 
I REKREACYJNE 
ZAGROŻONE?
Co tak naprawdę powinno 
powstać na terenach pól 
zastowskich? Zabudowa 
wielorodzinna, jak życzą sobie 
tego właściciele tych terenów, czy 
też tereny zieleni urządzonej?
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skiej i Nowoczesnej, która zdobyła 
niespełna 40% wszystkich głosów 
mieszkańców Wawra. Przy tylu 
wawerskich problemach wciąż po-
zostających do rozwiązania to dość 
zaskakujący wynik. Koalicja Oby-
watelska uzyskała 10 mandatów w 
Radzie Dzielnicy Wawer - o jeden 
mandat więcej niż 4 lata temu.
Zdumienie moje budzi zresztą 
też wynik Rafała Trzaskowskiego. 
Sądziłem, że afera reprywatyzacyj-
na za rządów Hanny Gronkiewicz-
Waltz gwarantuje co najmniej 
drugą turę wyborów prezyden-
ckich. Tymczasem strach przed 
rządami PiS-u w Warszawie dał 
Rafałowi Trzaskowskiemu popar-
cie na poziomie ponad 56%.
Uzyskanie przez Prawo i Spra-
wiedliwość aż 26% głosów miesz-
kańców Wawra też mnie dziwi. 
Biorąc pod uwagę bowiem to, jak 
niewiele przedstawiciele tej partii 
zrobili w kampanii wyborczej oraz 
to jak mało znana ze społecznej 
działalności była większość ich 
kandydatów, to i tak bardzo dob-
ry wynik. PiS zdobył 7 mandatów 
w Radzie Dzielnicy Wawer, tylko 
o jeden mandat mniej niż w po-
przednich wyborach.
Najbardziej zdziwiła mnie jednak 
frekwencja wyborcza. To nawet 
bardziej szok niz zdziwienie.  

Cieszmy się i świętujmy

Zapoznając się z wynikami wy-
borów, szczególnie tych do Rady 
Dzielnicy Wawer, zaliczyłem kilka 
zdziwień.
Zdziwiłem się przede wszystkim 
tym, że większość z nas wybrała w 
głosowaniu jednak przedstawicie-
li partii politycznych. Ponad 65% 
głosów na kandydatów do wawer-
skiej rady oddano na kandydatów 
wystawionych właśnie przez par-
tie. Pokusa opowiedzenia się po 
jednej ze stron nieustającego kon-
fliktu politycznego pomiędzy PO i 
PiS była najwidoczniej mocniejsza 
niż postawienie na niezależnych 
społeczników. A może po pros-
tu alternatywa w postaci bezpar-
tyjnych kandydatów nie miała 
wystarczającej promocji.
Dziwi przy tym rewelacyjny wynik 
Koalicji Obywatelskiej, czyli połą-
czonych sił Platformy Obywatel-

URSZULA MALCZEWSKA
u.malczewska@gazetawawerska.pl

GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

WAWERSKIE SPRAWY. Komentarz do wyników wyborów samorządowych.

Powyborcze zdziwienia
W Wawrze średnia frekwencja 
wyniosła bowiem ponad 69%, a 
w niektórych obwodach na tere-
nie dzielnicy frekwencja była na 
poziomie przekraczającym nawet 
76%. Zdecydowana większość z 
nas spełniła zatem swój obywatel-
ski obowiązek.
Niektórych zdziwił też wynik wy-
borczy reprezentowanego m.in. 
przeze mnie Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra. Okazało się 
bowiem, że nasi kandydaci uzys-
kali trzeci wynik w Wawrze. Biorąc 
pod uwagę to, że Stowarzysze-
nie zostało formalnie powołane 
do życia nieco ponad rok przed 
wyborami, to z pewnością taki 
wynik wyborczy można nazwać 
sukcesem. Bardzo w tym miejscu 
dziękuję tym z Państwa, którzy 
oddali swój głos na prawdziwie 
niezależnych kandydatów. Dzięki 
Państwu uzyskaliśmy 3 mandaty w 
Radzie Dzielnicy Wawer, a to bez 
wątpienia będzie procentowało na 
rzecz Wawra.
Ostatnim już chyba moim powy-
borczym zdziwieniem jest to, że 
zostaliśmy poproszeni przez Koali-
cję Obywatelską o współpracę 
w szeroko pojętym zakresie 
rozwiązywania wawerskich pro-
blemów. Razem z radnymi Koali-
cji Obywatelskiej stanowilibyśmy 

Cieszymy się tym o co walczyli i za 
co gotowi byli umierać nasi przod-
kowie, cieszymy się wolnością!
Serdecznie Państwa zapraszam w 
tym miesiącu do refleksji nad wol-
nością i tym, co dla nas znaczy, w 
wielu obszarach naszego życia.
W listopadzie wkraczamy też w 
nową dla Wawra rzeczywistość 
powyborczą. Powinniśmy wszys-
cy sobie pogratulować, udziału w 
wyborach, frekwencji oraz tego, 
że udało nam się tak wiele zmienić 
naszymi wyborami, a to dopiero 
początek tych zmian. Dziękuję za 

wszystkie głosy oddane na oso-
by związane ze Stowarzyszeniem 
Razem dla Wawra i Gazetą Wa-
werską, jesteśmy wdzięczni za zau-
fanie, którym zostaliśmy obdarze-
ni.
Chciałabym również Państwu 
podziękować za ponad rok bycia 
redaktorem naczelnym Gazety 
Wawerskiej, był to czas pełen 
niezapomnianych spotkań i ży-
wych relacji z mieszkańcami Waw-
ra. Od grudnia moją funkcję przej-
mie Rafał Czerwonka. 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W listopadzie 2018 roku świętu-
jemy przede wszystkim 100le-
cie odzyskania niepodległości. 

większość w Radzie Dzielnicy. 
Nie można jeszcze zupełnie prze-
sądzać co z tych rozmów wy-
niknie, stawia my bowiem konk-
retne warunki takiej współpracy. 
Wśród naszych postulatów są 
kwestie smogu, kanalizacji, ładu 
przestrzennego, aktywizacja rad 
osiedli, integracja wawerskich 
organizacji pozarządowych, świ-
dermajery, poprawa funkcjonal-
ności przestrzeni miejskiej, upo-
rządkowanie kwestii parkowania, 

KREDYTY 
Międzylesie
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dla budżetówki- KAŻDA decyzja 
jest pozytywna!!!

NOWE BIURONOWE MOŻLIWOŚCI

drogi dla rowerów, a nawet reforma 
Kuriera Wawerskiego. Mimo iż w 
dużej mierze jesteśmy zbieżni pro-
gramowo to jednak trzeba przed 
rozpoczęciem współpracy ustalić 
wiele szczegółów. Większościowa 
koalicja zaistnieje jeśli wszystkie 
kwestie sporne zostaną wyjaśnione 
przed sesją Rady Dzielnicy Wawer, 
na której wybierany będzie Zarząd 
Dzielnicy. Mam nadzieję, że wsku-
tek tych rozmów będę miał tyl ko 
pozytywne zdziwienia.
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Nowi radni wybrani. Quo vadis Wawer?
W  wyborach samorządowych 21 paź-
dziernika br. wybraliśmy nowych radnych 
dzielnicy Wawer. Wybrani radni złożyli już 
ślubowanie na inauguracyjnej sesji w dniu 
14 listopada br. Wybrane zostało także 
Prezydium Rady Dzielnicy Wawer. Celem 
przedstawienia Państwu skrótowo sylwetek 
reprezentantów mieszkańców zapytaliśmy 
każdego z nich o to samo: o wykształce-

WYBORY SAMORZĄDOWE. Sylwetki radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2018-2023.

nie, o osiedle, w którym mieszkają, o cele 
jakie stawiają przed sobą w swojej kadencji 
w dzielnicowej radzie oraz o hobby. Mogą 
Państwo dzięki temu choć odrobinę bliżej 
poznać swoich przedstawicieli w wawer-
skiej jednostce samorządu terytorialnego. 
Niewielka część radnych niestety nie ze-
chciała udzielić nam odpowiedzi, mimo 
przypomnień i naszych nalegań.

Leszek Baraniewski

Hanna Chodecka
Wykształcenie: Jestem absolwentką Studium Języków Obcych w 
Warszawie.
Osiedle zamieszkania: Radość
Główny cel kadencji: Współpraca z mieszkańcami i poprawa 
jakości życia w naszych osiedlach.
Hobby: muzyka i sport

Jerzy Debert
Wykształcenie: średnie
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: Realizacja wasnego programu autorskiego 
pracy z młodzieżą i rodzinami oraz osobami starszymi, budowa 
obiektów uyteczności publicznej na potrzeby społeczności 
Wawra (w tym Marysina i os. Las)
Hobby: wędkarstwo, motocykle

Zdzisław Gójski

Sławomir Kacprowicz

Wykształcenie: magister inżynier budownictwa
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: dobra współpraca z mieszkańcami, wspar-
cie w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz 
przy sporządzaniu planów miejscowych
Hobby: informatyka, sport

Joanna Buczyńska

Wykształcenie: magister hotelarstwa oraz pedagog - nauczyciel 
historii
Osiedle zamieszkania: Las
Główny cel kadencji: Realizacja działań czyniących naszą 
Dzielnicę ekologiczną i przyjazną Rodzinie oraz nowoczesną, 
charakteryzującą się wysokimi standardami oświatą 
Hobby: muzyka, film, praca społeczna i samorządowa

Rafał Czerwonka
Wykształcenie: mgr inż. elektroniki i telekomunikacji -  
Woj skowa Akademia Techniczna, studia podyplomowe  
z zarządzania projektami - Szkoła Główna Handlowa
Osiedle zamieszkania: Sadul
Główny cel kadencji: pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu 
ich problemów, w tym w kwestiach smogu, wodociągów i ka-
nalizacji, dróg dla rowerów, komunikacji miejskiej i innych
Hobby: historia, genealogia, samorząd

Wojciech Godlewski
Wykształcenie: M2, MBA, mgr ekonomii i administracji,   
inż.budownictwa
Osiedle zamieszkania: Falenica, Radość
Główny cel kadencji: poprawa infrastruktury
Hobby: podróże, sport, działalność społeczna i edukacyjna

Piotr Grzegorczyk

Wykształcenie: mgr inż. architekt - Wydział Architektury 
Politechniki Warszawskiej
Osiedle zamieszkania: Anin
Główny cel kadencji: zahamowanie dewastacji ładu przestrzen-
nego dzielnicy
Hobby: dobra książka, obserwacja zjawisk nieoczywistych

Jarosław Kotra

Wykształcenie: wyższe, ekonomiczne (finanse i bankowość)
Osiedle zamieszkania: Anin
Główny cel kadencji: praca na rzecz mieszkańców
Hobby: turystyka górska, narciarstwo, strzelectwo

Regina Balinow

Wykształcenie: Inżynier budownictwa lądowego.
Osiedle zamieszkania: Aleksandrów 
Główny cel kadencji: Służenie społeczności lokalnej poprzez 
poprawę infrastruktury dzielnicy Wawer.
Hobby: Malarstwo, w szczególności pejzaż i malarstwo rodza-
jowe. 
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Łukasz Kubik

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne oraz program MBA w 
Harvard Business Review Polska
Osiedle zamieszkania: Miedzeszyn
Główny cel kadencji: zbudowanie marki dzielnicy Wawer jako 
przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla mieszkańców
Hobby: tenis ziemny, siatkówka, narciarstwo, turystyka, moto-
ryzacja

Anna Ojer

Wykształcenie: mgr ekonomii - Uniwersytet Warszawski, Wy-
dział Nauk Ekonomicznych
Osiedle zamieszkania: Międzylesie
Główny cel kadencji: Przyspieszenie budowy kanalizacji, 
zmniejszenie smogu oraz aktywne wspieranie osób potrzebują-
cych.
Hobby: podróże, muzyka, wycieczki rowerowe

Marta Turska
Wykształcenie: Wykształcenie wyższe, licencjackie, ukończyłam 
zarządzanie logistyczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej  
ALMAMER
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: jako matka Polka 3 dzieci będę reprezen-
tować rodziny i dbać o seniorów
Hobby: jestem ekolożką, z zamiłowaniem korzystam z kultury, 
kocham zwierzęta, uwielbiam sport i zdrowe jedzenie

Jacek Wiśnicki

Wykształcenie: Magister filologii polskiej
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Większa partycypacja obywatelska, rewi-
talizacja centrum Falenicy
Hobby: Przyroda, rugby, sumo, literatura

Włodzimierz Zalewski

Wykształcenie: wyższe - Wydział Elektroniki Politechniki 
Warszawskiej - magister inżynier  telekomunikacji
Osiedle zamieszkania: Miedzeszyn
Główny cel kadencji: objęcie dzielnicy Wawer planami zago-
spodarowania przestrzennego
Hobby: motocykle klasyczne

Marcin Kurpios

Wykształcenie: doktor nauk technicznych, inżynier chemik
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: poprawa komunikacji, zwiększenie liczby 
miejsc parkingowych i uchwalenie planu miejscowego dla 
Marysina Wawerskiego
Hobby: turystyka, sport

Norbert Szczepański
Wykształcenie: wyższe - filozofia, w trakcie - zarządzanie
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Szczególny nacisk położę na rozwój 
organizacji pozarządowych, zagospodarowanie brzegu Wisły, 
system ścieżek rowerowych oraz działania międzypokoleniowe, 
a także kontynuacja działań na rzecz rozwoju kultury w naszej 
dzielnicy.
Hobby: turystyka górska, narciarstwo, gry planszowe.

Barbara Wielowieyska

Wykształcenie: wyższe - mgr. inż. architekt krajobrazu
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Poprawa jakości życia mieszkańców Waw-
ra, ze szczególnym naciskiem na trudną walkę ze smogiem 
Hobby: Ogród, muzyka, żeglarstwo, kultywowanie tradycji 
rodzinnych

Izabella Wolf-Jedynak

Wykształcenie: Wyższe, lekarz POZ
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: Ochrona zdrowia i środowiska
Hobby: podróże, literatura i teatr

Michał Żebrowski
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - podkomi-
sarz dyplomowany, Uniwersytet Wrocławski - mgr prawa 
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: budowa Mostu na Zaporze, stworzenie 
systemu dróg dla rowerów, bezpieczeństwo ruchu, poprawa 
stanu komunikacji miejskiej, zapanowanie nad dziką zwierzyną, 
walka ze smogiem, nowoczesne źródła odnawialne, inwestycje 
wodno-kanalizacyjne i infrastrukturalne
Hobby: historia, polityka, sport, dobra książka

Helena Kroszczyńska

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: przyspieszenie budowy kanalizacji, ulic, 
chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych, walka ze smogi-
em oraz rozwój skutecznej edukacji
Hobby: książki, działka rekreacyjna

Andrzej Krasnowolski
Wykształcenie: Wyższe - antropolog kultury, doktor nauk hu-
manistycznych
Osiedle zamieszkania: Zastów (od 5 lat), poprzednio 51 lat 
Anin, wcześniej Międzylesie
Główny cel kadencji: położenie kresu anarchii w zakresie zag-
ospodarowania przestrzennego, ochrona przyrody, zwiększenie 
znaczenia rad osiedlowych
Hobby: dobra muzyka i dobra książka

WYBORY SAMORZĄDOWE. Sylwetki radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2018-2023.
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fot. Piotr Grzegorczyk
Nowa zabudowa jednorodzinna w osiedlu Anin

ŁAD PRZESTRZENNY. Precyzyjnie o intensywności zabudowy. 

Zdrowe środowisko miejskie to 
takie, które powstaje w zrówno-
ważonym tempie na bazie dłu-
gookresowej wizji rozwoju. Złe 
decyzje z zakresu gospodarki prz-
estrzennej prowadzą nieuchronnie 
do powstawania takich terenów 
miejskich, które traktuje się jako 
nieatrakcyjne do życia. Zmia-

ny nadchodzą stopniowo, lecz 
są nieuniknione – niezrówno-
ważonym formom osadnictwa 
towarzyszą: dewastacja urba-
nistyczna, krajobrazowa, ko-
munikacyjna (żeby wymienić te 
podstawowe). Patologie pojawiają 
się wszędzie tam, gdzie w zapi-
sach szczegółowych miejscowych 
planów zagosodarowania brakuje 
np. podstawowych wskaźników 
zagospodarowania terenu, bądź są 
one nierespektowane przez stro-
ny postępowań administracyj-
nych - przez obie strony naraz(!), 
ponieważ nawet jeśli inwestor/
projektant przyjmą błędne założe-
nia projektowe i źle odczytają 
zapisy planu, to przecież urzędnik 
wydający pozytywną decyzję o 

pozwoleniu na budowę, musi taki 
obarczony błędami projekt zaak-
ceptować.
Tak się np. dzieje na terenie ob-
jętym Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego 
osiedla Anin, gdzie urzędnicy 
wydający w im. Prezydenta m.st. 
Warszawy pozwolenia na budowę, 
rzadko kiedy weryfikują zgodność 
wykonanych przez projektantów 
obliczeń intensywności zabudowy 
z zapisami obowiązującego MPZP.
Chciałbym wierzyć, że wszyst-
kiemu winna jest nieprecyzyjna 
(lub archaiczna) definicja zapisa-
nego w MPZP wskaźnika inten-
sywności zabudowy, określające-
go progowe, nieprzekraczalne 
powierz chnie projektowanych bu-

dynków i mającego absolutnie pod-
stawowy wpływ na kształtowanie 
ładu przestrzennego osiedla oraz 
na pojemność inwestycyjną dział-
ki budowlanej (czytaj: jej war-
tość rynkową z punktu widzenia 
komercyjnej deweloperki).
Otóż w słowniczku do w/w pla-
nu, wskaźnik intensywności 
zabudowy zapisano jako „stosunek 
sumy powierzchni ogólnej wszyst-
kich kondygnacji naziemnych 
wszys tkich budynków na danym 
terenie, mierzonych w obrysie bu-
dynków do powierzchni danego 
terenu”. Powierzchnia ogólna to 
jednak zapis wysoce nieprecyzyj-
ny, niewystępujący w obowiązu-
jących normach i prawie budow-
lanym. Nic też dziwnego, że MPZP 
osiedla Anin doczekał się wkrótce 
po uchwaleniu w lutym 2010 r. 
pierwszego zaskarżenia. W sen-
tencji z wyroku WSA z 28 XII 

2010 r., właśnie w sprawie skar-
gi w przedmiocie MPZP osiedla 
Anin, czytamy: „(...) pomimo, że 
w planie nie ma określenia defin-
icji powierzchni ogólnej, to z prze-
pisu zawierającego definicję ws-
kaźnika jednoznacznie wynika, że 
“powierz chnię ogólną budynku” 
stanowi suma powierzchni wszyst-
kich kondygnacji mierzonych po 
ich obrysie.”
Wszystkich kondygnacji!
Należy więc pamiętać, że zgod-
nie z § 3 pkt 16 obowiązujących 
warunków technicznych: „(...)
za kondygnację uważa się także 
poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi 
oraz poziomą część budynku sta-
nowiącą przestrzeń na urządze-
nia techniczne, mającą średnią 
wysokość w świetle większą niż 
2m”. Wynika z tego, że wskaźnik in-
tensywności zabudowy zadefinio-
wany w obowiązującym dla MPZP 
osiedla Anin oznacza stosunek 
sumy wszystkich naziemnych 
powierzchni mieszkalnych (w 
tym poddaszowych) liczonych 
po ich zewnętrznym obrysie -  do 
powierz chni działki inwestycyjnej.
Niestety, projektanci nowopro-
jektowanych w Aninie budynków 
pomijają przy obliczaniu ws-
kaźnika intensywności zabudowy 
powierz chnię kondygnacji pod-
dasza, a urzędnicy wawerskiego 
Wydziału Architektury i Budown-
ictwa na to przyzwalają. Czy aby 
postępują właściwie?

Diabeł tkwi we wskaźnikach

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

INWESTYCJA. Największa inwestycja drogowa w dzielnicy Wawer zmieni sposób funkcjonowania dużej części mieszkańców.

Życie w sąsiedztwie POW

Rok temu szeroka wycinka pod 
budowę Południowej Obwodnicy 
Warszawy (POW) minęła Miedze-
szyn i ruszyła przez Mazowiecki 
Park Krajobrazowy. Las, który 
wcześniej łączył trzy wawerskie 
osiedla – Aleksandrów, Miedze-
szyn i Radość, zaczął teraz dzie-
lić. Przez internet przetaczały się 
liczne dyskusje na temat POW. 
Część głosów krytycznych wobec 
inwestycji spotykała się z lekce-
ważeniem – wszak wygodna trasa 

jest ważniejsza od uczęszczanej 
od dziecka leśnej ścieżki – ale nie 
ulega wątpliwości, że mieszkańcy 
zwracali uwagę na istotny prob-
lem: POW, jako ogromna inwesty-
cja, będzie nie tyl ko służyć, ale i 
przeszkadzać. 
No właśnie – jak w praktyce zmie-
ni się życie w sąsiedztwie POW, 
pomijając utrudnienia związane z 
samą budową? Plany, które wyko-
nawca inwestycji zaprezentował po 
wygraniu przetargu, spotkały się ze 
zdecydowanym sprzeciwem: zapo-
wiadany wcześniej tunel pod linią 
kolejową w Miedzeszynie wyko-
nawca chciał zastąpić szerokim 
wiaduktem. Ostatecznie stanęło na 
tzw. wannie szczelnej, która zosta-
nie przeprowadzona pod torami 
kolejowymi – będzie to otwarty 
od góry wykop, nie tunel. Właśnie 
w tej okolicy, w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań, obwod-
nica wystawi mieszkańców na 

najcięższą próbę – skalę inwesty-
cji uświadamiamy sobie oglądając 
szeroki wykop w Miedzeszynie.
Natomiast na dalszym odcinku 
obwodnicy, przebiegającym przez 
Mazowiecki Park Krajobrazowy w 
kierunku Zagórza i węzła Lubelska, 
pierwotnie przewidziano długie 
estakady, tzn. wiadukty, którymi 
trasa przebiegałaby ponad pozio-
miem gruntu. Wykonawca zapro-
ponował jednak poprowadzenie 
obwodnicy przede wszystkim po 
nasypie, znacznie ograniczając 
wykorzystanie estakad. Według 
dostępnych obecnie informacji, z 
planowanych dwóch kilometrów 
estakad, które miały w założeniu 
łagodzić wpływ inwestycji na śro-
dowisko, powstanie łącznie tylko 
ok. 500 metrów!
POW będzie mieć w Wawrze dwa 
węzły: przy Wale Miedzeszyńskim 
i Patriotów. Powstaną też przeci-
nające obwodnicę wiadukty, 

zorientowane na ruch lokalny: 
Tawułkowa, Mozaikowa, Mszańs-
ka-Sarny, Izbicka. Wzdłuż POW 
mają też przebiegać ścieżki rowe-
rowe.
Rozczarowaniem jest nato miast 
fakt, że ekrany akustyczne nie 

powstaną na całym wawerskim 
odcinku POW. Po roku od otwar-
cia inwestycji przeprowadzony 
jednak zostanie pomiar faktyczny 
hałasu, który daje nadzieję na usta-
wienie ekranów. Inwestycja ma 
zostać ukończona w 2020 roku.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy
fot. Rafał Czerwonka

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl
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WYDARZENIE. Uczniowie, rodzice i nauczyciele z Warszawskiej Syrenki wystąpili dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka.

Syrenka, kot w butach i uśmiech dziecka

Wiele z wawerskich szkół i przed-
szkoli może poszczycić się długą 
historią. Z każdym nowym roczni-
kiem ukształtowanym w murach 
placówki, narastają kolejne trady-
cje, zwyczaje i wspomnienia. To 
one decydują o jej charakterze i 
pozwalają na większą identyfika-
cję z miejscem oraz integrację 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
W przypadku przedszkola nr 110 
im. Warszawskiej Syrenki taką 
integrującą tradycją jest coroc-
zny piknik z okazji Dnia Dziecka. 
Organizacja takiego wydarzenia 
wymaga współpracy wielu osób. 
Jednym z elementów programu 
jest przedstawienie przygotowy-
wane rokrocznie przez rodziców, 
dla dzie ci. Prace trwają zazwyczaj 
kilka ty godni, a aktorzy-rodzice 
zmagają się z rosnącym stresem, 
lukami w pamięci, nadrabiając 
wszelkie braki w rzemiośle entuz-
jazmem oraz misternymi strojami. 
Osobiście uczestniczę w przedst-
awieniach od pięciu lat. Poznałem 
dzięki nim mnóstwo świetnych 
ludzi. Za każdym jednak razem 

po półgodzin nym przedstawie-
niu, uderzeniu adrenaliny, pozos-
tawała refleksja – czy nie szkoda 
całego tego zachodu na pojedy-
nczy występ? W tym roku pojawił 
się pomysł, żeby nasze „talenty” 
a w każdym razie ciężką pracę, 
spożytkować w jakimś dobrym 
celu. Ośmielił nas trochę fakt, 
że nam wyszło. „Kot w butach” 
wypadł całkiem profesjonalnie. 
Nawet Pan Jurek (Jerzy Ostrow ski) 
wychowawca muzyczny całych 
pokoleń absolwentów „Syrenki” 
gratulował postawy. A nie często 
słyszeliśmy z jego ust pochwały. 
Wszyscy myśleliśmy o dodatkow-
ym kameralnym występie, może 
połączonym ze zbiórką pieniędzy 
na jakiś szczytny cel. Traf chciał, 
że tytułową rolę w tegorocznym 
przedstawieniu grała Joanna 
Friedman, która oprócz tego, że 
daje z siebie wszytko na scenie, to 
generalnie jest maksymalistką. Za-
kontraktowała nam więc występ w 
głównej auli wykładowej Centrum 
Zdrowia Dziecka. Jako, że nasze 
przedstawienie jest trochę za krót-
kie, by ściągać na nie specjalnie 
chore dzieci z całego szpitala, za-
prosiliśmy do naszej trupy aktor-
skiej Żanetę i Marcina Zduników, 
którzy po naszym występie zagrali 
piękny koncert.
Ostatecznie nie udało się wystąpić 
tuż po dniu dziecka, kiedy mieliśmy 
wszystko „na świeżo”. Musieliśmy 
znów odbyć kilka przypominają-
cych prób i 24 października około 
14,  wraz z grupą dzieci (brawurowe 
role przepiórek oraz zajęcy), zja-

wiliśmy się w CZD. Czekała na nas 
profesjonalna scena, sala na prawie 
200 miejsc, szczelnie wypełniona 
dziećmi i rodzicami ze wszystkich 
pięter. Było to niesamowite przeży-
cie, tym pozytywniejsze, że udało 
nam się kilka razy rozśmieszyć 
dzie ciaki i to w sposób zamierzony, 
nie dlatego, że ktoś spadł ze sceny 
albo zapomniał tekst. 
Za całe to dobro, chciałbym 
podziękować każdemu z akto-
rów. Celowo piszę to słowo bez 
cudzysłowu. Wykazaliście się 
wspaniałym profesjonalizmem i 
zaangażowaniem, bo przecież żeby 
móc wystąpić w CZD wiele osób 
musiało wziąć urlopy z pracy, zain-
westować w kostiumy, zmierzyć 
się z własnymi ograniczeniami. 

Największe jednak podziękowania 
należą się ekipie niesamowitych 
Pań z przedszkola nr 110, na czele 
z Agnieszką Mazek. Zazwyczaj 
kryją się w cieniu, a przecież to one 
nas reżyserują, wybierają i edytują 
teksty, a przede wszystkim – ty-
godniami przygotowują dekoracje. 
Dziękujemy!
Tekst ten powstał z kronikarskiego 
obowiązku, ale też dlatego, by wy-
brzmiały dwa wnioski, jakie dla 
nas płyną z tego doświadczenia. 
Po pierwsze – zazwyczaj jesteśmy 
skupieni na sobie i umyka nam, że 
możemy i powinniśmy dzielić się z 
innymi. Po drugie, że największym 
bogactwem naturalnym Wawra są 
ludzie, a razem możemy nieustan-
nie zmieniać naszą dzielnicę. 

Wawer to dzielnica społeczników i 
wielu inicjatyw. Jako stowarzysze-
nie Razem Dla Wawra chcemy 
takich ludzi jednoczyć i w takich 
pozornie drobnych zdarzeniach 
jak to, które zmaterializowało się 
w CZD odnajdywać sens i radość z 
aktywności na rzecz innych. 
W przedstawieniu wystąpili: Kot- 
Joanna Friedman; Janek- Jacek 
Wiśnicki; Królewna- Magdalena 
Horoń-Panfil; Król/Brat- Paweł 
Kędzierski; Bratowa/Dama dwo-
ru- Anna Banach-Wernicka; 
Ochmistrz- Anna Neska; Stan-
gret- Małgorzata Domurat; Her-
old- Monika Olek; Kuropatwy: 
Asia Kędzierska, Franek Domu-
rat, Piotrek Olek; Zające: Tadzio 
Wiśnicki, Jerzyk Wernicki.

Aktorzy biorący udział w przedstawieniu “Kot w butach”

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

MAŁGORZATA GUTOWSKA-ADAMCZYK. KALENDARZE.

„Kalendarze” - fragment
Wyjątkowa w swym pięknie jest 
tegoroczna jesień. Już niemal 
połowa listopada, a wciąż ciepło, 
pogodnie. Z brzóz spływają złote 
girlandy. Kolorowe dywany ścielą 
się pod klonami. Niczym przedsz-
kolak brodzę w opadłych liściach. 
Wciąż jeszcze wiele trzyma się 
gałęzi. Przy silniejszym wietrze 
sfruną z gracją, kręcąc w powie-
trzu piruety. Kończą swój żywot 
z godnością, nie podnoszą larum, 
nie trzymają się kurczowo życia.
Ich kolor jest znakiem odej ścia. 
Dopiero teraz, kiedy stały się 
purpurowe, widzę na placu koło 
kościoła mnóstwo maleńkich 

dębów czerwonych. Latem ja-
koś nie zwracałam na nie uwagi. 
Chcia łoby się wykopać, choć jeden 
i posadzić gdzieś na pamiątkę. 
Patrzeć, jak rośnie, zostawić pod 
opiekę wam i waszym dzieciom. 
Mieć nadzieję, że kiedy będzie-
cie go dotykać, to jakbyśmy trzy-
mali się za ręce. Oszukać w ten 
sposób nielitościwy czas, który 
każe liściom spadać z drzewa. 
Jak inaczej wyglądałyby cmen-
tarze, gdyby ludzie, zamiast czcić 
pamięć swoich bliskich kamien-
nymi nagrobkami, sadzili w ich 
miejsce drzewa! Kamień to symbol 
zamknięcia ciała zmarłego raz na 

zawsze pod ziemią. Symbol uni-
cestwienia.
Na nagrobkach ludzie coraz 
częściej kładą wiązanki ze sztucz-
nych kwiatów, jakby liczyli na to, że 
kamień i plastik mają moc oszuka-
nia czasu. Że dają rękojmię wiecz-
ności. Plastikowe wiązanki stracą 
jednak kolor, kamień się rozpad-
nie. Parki zamiast cmentarzy, 
przyjazne ludziom i przyrodzie, 
zachęcałyby do spaceru a nawet 
relaksu. Kamienne nagrobki nas 
straszą, są pokraczne, przesadzo-
ne, zaprojektowane przez kamie-
niarzy bez gustu dla klientów bez 
gustu. Drzewo to lepszy symbol 

życia, piękniejszy niż najpiękniej-
szy marmur czy piaskowiec, bo 
drzewo żyje, a kamień jest martwy.   
W Barczącej rosną już dwa dęby 
posadzone przez dziadka tuż 
po waszych narodzinach. Daw-
no nie sprawdzałam, jak są duże. 
Zabawne, bo mój, posadzony te-
raz, byłby znacznie mniejszy. Dąb 
potrzebuje bardzo dużo miejsca, 
należy się liczyć z faktem, jak wiel-
ki może kiedyś urosnąć. Tymcza-
sem zadowolę się marzeniem o 
własnym dębie. Na moim osiedlu 
rośnie wiele dębów, nie wiem, ile 
mają lat, ale wyglądają imponu-
jąco. Natomiast jesienią stają się 
utrapieniem właścicieli działek, 
zmuszonych do zapakowania w 
worki ich opadłych liści.
Nagle podczas spaceru słyszę pia-
nie koguta. Jest tak nierealne w 
mieście, skąd resztki wsi cywilizac-

ja wygnała pół wieku temu, że zafa-
scynowana idę za tym dźwiękiem, 
prosząc ptaka w duchu, aby zapiał 
raz jeszcze, dając mi znak. Wresz-
cie widzę! Jest! Na jednej z nie-
zamieszkałych działek chodzi 
sobie stadko sześciu kur i kogut. 
Grzebią, poszukując jedzenia i 
nie zwracają uwagi ani na mnie, 
ani na zdumione ich widokiem 
psy. Stoję dłuższą chwilę, patrząc 
na nie z jakąś dziecięcą radością. 
Im bardziej jesteśmy zabeto-
nowani, uniezależnieni od natury, 
tym bardziej za nią tęsknimy. Im 
większy dystans nas od niej dzieli, 
tym bardziej ludzcy stajemy się dla 
zwierząt.  
Przynajmniej taką mam nadzieję.  

Małgorzata Gutowska-Adamczyk, 
pisarka, mieszkanka Wawra
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ŁAD PRZESTRZENNY. Konsultacje nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy. 

Tereny zielone i sportowe zagrożone? 
Właściciele pól zastowskich walczą o ich zabudowę.
6 listopada 2018 r. w Wawerskim 
Centrum Kultury miały odbyć się 
społeczne konsultacje dotyczące 
rozpoczętych przez Urząd m.st 
Warszawy prac nad nowym Studi-
um Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego m.st. Warszawy, które na 
kolejne dziesięciolecia sta nie się 
podstawą przestrzennego rozwoju 
miasta i naszej dzielnicy. Studium 
to ważny dokument, na podsta wie 
jego zapisów opracowywane są 
miejscowe plany zagospodarow-
ania przestrzennego oraz wy-
dawane są warunki zabudowy dla 
wszelkich budowlanych zamierzeń 
inwestycyjnych. 
Piszę „konsultacje miały odbyć 
się” ponieważ spotkanie, choć 
odbyło się, nie miało żadnych cech 
konsultacji i zakończyło się po 40 
minutach gremialnym opuszcze-
niem sali przez prawie wszystkich 
przybyłych na nie ok. 150 miesz-
kańców Wawra – w zdecydowanej 
większości właścicieli działek tzw. 
pól zastowskich i Zakola Wawer-
skiego (tereny niezabudowane po 
obydwu stronach ulicy Kadetów 
w osiedlu Las) i pozostawieniem 
samych dosyć zaskoczonych obro-
tem sprawy projektantów przy-
gotowujących nowe Studium oraz 
przedstawicieli Biura Architektury 
i Planowania Przestrzennego m.st 
Warszawy. Zabrakło na spotkaniu 
przedstawicieli Zarządu Dzielni-
cy – głównych adresatów preten-
sji wzburzonych mieszkańców 
jak jeden mąż domagających się 
natychmiastowego dopuszcze-
nia do zabudowy mieszkaniowej 
pól zastowskich i Zakola Wawer-
skiego, przeznaczonych w aktu-
alnie obowiązującym Stu dium na 
tereny zieleni urządzonej, sportu i 
rekreacji. Zabrakło niestety, także 
mieszkańców zainteresowanych 
jakimkolwiek innym niż zabudowa 
mieszkaniowa sposobem zagos-
podarowania tego terenu oraz w 
ogóle sprawą szeroko pojętego 
kształtowania przestrzennego 
całej naszej dzielnicy. A tematów 
do omówienia jest sporo. 
Aktualnie obowiązujące Studium 
zatwierdzone w 2006 r. na pew-
no wymaga już uaktualnienia i 
zmierzenia się z nowymi realiami 
społecznymi, ekonomicznymi i de-
mograficznymi, dostosowania go 
do potrzeb mieszkańców, kształ-
towania zdrowej i funkcjonalnej 

przestrzeni do życia w Warszawie. 
Oczekiwania wytyczenia nowych 
terenów dla zabudowy, infras-
truktury komunikacyjnej, terenów 
dla realizacji funkcji publicznych 
(oświata, ochrona zdrowia, usłu-
gi publiczne) oraz niezbędnych 
mieszkańcom terenów przezna-
czonych dla sportu i rekreacji są 
różne w każdej części Warszawy 
– lecz mają niewątpliwie wspólny 
mianownik. Jest nim oczekiwanie 
tworzenia w dzielnicach i osied-
lach przestrzeni wielofunkcyjnych, 
bliskich miejscu zamieszkania, 
gdzie można żyć, mieć możliwość 
obcowania z kulturą, odpoczywać 
i uprawiać sport – bez koniecznoś-
ci samochodowych czy autobu-
sowych wypraw po zatłoczonym 
mieście w poszukiwaniu przedsz-
kola, kina, basenu, sali gimnasty-
cznej, kortu czy w końcu zwykłego 
przyjaźnie urządzonego parku ze 
stawem. 
Wawer to dzielnica szczególnie 
pod tym względem upośledzona. 
Przedzielona torami na dwie części 
niełatwe do funkcjonalnego „skle-
jenia”. Poddana przez ostatnie 20 lat 
bezładnej ekspansji budownictwa 
realizowanego szcze gólnie przez 
deweloperów. Oddana w zarząd 
nieudolnych kolejnych burmis-
trzów wykazujących kompletny 
brak wizji i w ogóle zainteresowa-
nia sprawami ładu przestrzennego 
Wawra, choćby stymulowania po-
przez inwestycje przestrzeni pub-
licznych - poniosła nieodwracalne 
straty. Utraciliśmy bezpowrotnie 
wiele możliwości ukształtowa-
nia przyjaznego mieszkańcom 
przestrzennego i funkcjonalnego 
układu dzielnicy. 
Kolejni burmistrzowie za miast 
walczyć o opracowanie mie-
jscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego sprzedawali na 
wyścigi miejskie działki pozbawi-
ając dzielnice i osiedla możliwoś-
ci grupowania usług publicznych 
i tworzenia osiedlowych dobrze 
skomunikowanych centrów z 
parkingami. Zamiast tego zafun-
dowano pełen chaos funkcjonal-
ny. Tylko w nielicznych miejscach 
Wawra powstały takie mini cen-
tra – tylko dzięki decyzjom pry-
watnych inwestorów, przy absolut-
nej bierności kolejnych zarządów 
dzielnicy. Zna to każdy miesz-
kaniec Wawra, który musi odebrać 
dziecko z przedszkola lub szkoły, 

przesyłkę z poczty, kupić lekarstwo 
w aptece, odebrać wyniki badań w 
przychodni wziąć pieniądze z ban-
komatu, zrobić podstawowe zak-
upy i jeszcze kupić paczkę wkrętów 
z dyblami. Ile czasu potrzebuje i ile 
kilometrów przemierzy uliczkami 
Wawra aby to załatwić?
Nazywają Wawer „zieloną dziel-
nicą ”- tylko ta zieleń to często mały 
ogródek z przydomowymi tujami. 
Nie mamy publicznych skwerów z 
ławeczkami, parków, bardzo mało 
jest terenów sportowych. O cha-
osie komunikacyjnym i dziesiąt-
kach szerokich na 5m i długich na 
kilkaset metrów deweloperskich 
uliczkach, na których nie mogą 
minąć się śmieciarka z szambiarką 
i które nigdy nie staną się drogami 
gminnymi, bo te muszą mieć min. 
6m szerokości - można napisać 
całą książkę. Pozostają tematy 
dotyczące układu komunikacyjne-
go (nowe ulice, trasy, obwodnice, 
tramwaj, metro), układu kanałów 
odwadniających, ochrony terenów 
zielonych, infrastruktury ener-
getycznej i telekomunikacyjnej. 
Tym bardziej dziwi zupełna bier-
ność nie tylko mieszkańców Waw-
ra ale i naszych przedstawicieli 
w Radzie Dzielnicy. Powinniśmy 
wykorzystać możliwości jakie dają 
konsultacje do jak najliczniejsze-
go zgłoszenia uwag mieszkańców 
do projektu nowego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
m.st. Warszawy, które na wiele lat 
ustali podstawową wizję rozwoju 
Warszawy i naszej dzielnicy.
Konsultacje zorganizowane 6 
listopada 2018 r. w sprawie no-
wego Studium naprawdę warto 
było wykorzystać - tym bardziej, 
że było to jedyne takie spotkanie 
przewidziane na obecnym etapie 
jego opracowania. Projektanci 
opracowujący nowe Studium wy-
jechali więc z naszej dzielnicy z 
jednym tylko zgłoszonym proble-
mem i takim oto ogólnym wraże-
niem: mieszkańcy Wawra nie mają 
żadnych oczekiwań co do układu 
przestrzennego dzielnicy, nie chcą 
terenów zielonych, sportowych 
ani rekreacyjnych w osiedlu Las, 
jedynym ich marzeniem jest gęsta 
zabudowa mieszkaniowa na za-
stowskich polach. Czy taki obraz 
preferencji mieszkańców odpowia-
da prawdzie? Raczej nie. 
W październikowym numerze 

Gazety Wawerskiej Pan Krzysz-
tof Sokołowski w artykule „Jaka 
przyszłość pól zastowskich?” 
opisał problem właścicieli działek 
położonych w tym rejonie. Zapisy 
Studium z 2006 r. przeznaczające 
te działki na tereny zieleni, sportu 
i rekreacji i brak od 12 lat jakich-
kolwiek działań Urzędu Dzielnicy 
w kierunku uruchomienia pro-
cesów inwestycyjnych zgodnych 
z zapisami Studium spowodowały 
degradację tych terenów (niele-
galne nawożenie gruzu i odpadów 
budowlanych, podwyższanie 
terenu, zasypywanie kanałów) oraz 
doprowadziły do wieloletniego już 
ograniczenia praw właścicielskich 
położonych tam działek. Dzielnica 
nie wykupiła ich ani też nie do-
prowadziła do opracowania planu 
miejscowego, który pozwoliłby in-
westorom prywatnym zrealizować 
na tym terenie obiekty publiczne o 
charakterze zgodnym ze Stu dium 
czyli sportowo-rekreacyjnym. Do 
tej pory może mogły tam już pow-
stać np. komercyjna hala sportowa 
czy basen, zaś wykupienie terenów 
i urządzenie parku ze stawem nie 
powinno przekroczyć możliwoś-
ci dzielnicy. Ten decyzyj ny zastój 
doprowadził do niepotrzebne-
go napięcia i zantagonizowania 
mieszkańców - teraz jest ostry 
podział na tych co chcą zabudować 
teren zastowskich pól i na tych, 
którym marzą się tereny rekreacy-
jne i sportowe. Dobry gospodarz 
terenu powinien już dawno spełnić 
wytyczne Studium z 2006 r., na 
takiego gospodarza ciągle czeka-
my – choć widoków na to nie ma. 
Zarząd Dzielnicy i Radni dosko-
nale znają temat a jednak za miast 
przygotować mieszkańców do 

takich spotkań konsultacyjnych, 
podjąć najdrażliwsze te maty, 
przedstawić jakąś perspektywę 
rozwiązania problemu - schow-
ali głowy w piasek. Lakonicz ny 
komunikat o konsultacjach na 
stronie internetowej UD Wawer 
nie zachęcił mieszkańców do dys-
kusji ani o sprawach całego Wawra 
ani o programie funkcjonalnym 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
jakie powinny powstać na zastows-
kich polach. Zareagowali jedy-
nie właściciele tych pól usiłując 
wymóc zmianę przeznaczenia tych 
terenów ze sportowo-rekreacy-
jnych na budowlane – a chyba nie 
o to chodziło w tych konsultacjach.
Dowodem tego są poniższe komen-
tarze czytelników internetowego 
wydania Gazety Wawerskiej (do 
artykułu Pana Krzysztofa Sokołow-
skiego) broniące idei przeznacze-
nia zastowskich pól na tereny 
sportowo – rekreacyjne:

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY: 
Jeśli funkcja obszaru „zastowskich 
pól” zostałaby zmieniona zgodnie 
z wnioskiem wąskiej grupy zaint-
eresowanych jw. i przeznaczenie 
tego cennego naturalnego obszaru 
zmienione pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną (MN) i 
ekstensywną (MNE) w miejsce 
proponowanych terenów ziele-
ni leśnej (ZL), obiektów sportu 
i rekreacji (ZP2) – wartość eko-
nomiczna działek usytuowanych 
na tym obszarze zostałaby pod-
niesiona. Leży to w oczywistym 
w interesie grupy właścicieli tych 
gruntów. Pytanie tylko, co się sta-
nie wówczas z naszą dzielnicową 
wizytówką „zielonego Wawra”, 

ciąg dalszy na str. 9

Pola zastowskie fot. Rafał Czerwonka
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 ■ Wytyczono ścieżkę biegowę w lesie przy Lucerny
19 października br. w lesie przy ul. Lucerny otwarta została ścieżka 
biegową o długości 1,25km. Wzdłuż ścieżki zainstalowano słupki 
kilometrowe, ławki oraz stojaki na rowery. Ścieżka biegowa pow-
stała we współpracy Lasów Miejskich oraz Dzielnicy Wawer.

 ■ Tragiczny pożar przy Gruntowej
26 października strażacy gasili pożar w budynku przy ul. Grun-
towej w Falenicy. W budynku znaleziono nieprzytomną kobietę, 
której zgon stwierdził obecny na miejscu lekarz. 

 ■ Powstaje ciąg pieszo-rowerowy w ul. Bysławskiej
Trwaja prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. 
Bysławskiej, na odcinku od ul. Mozaikowej do ul. Wał Miedzeszyńs-
ki.

 ■ Sala widowiskowa w WCK
Działalność zainagurowała nowa nowa sala widowiskowa w 
Wawerskim Centrum Kultury w Międzylesiu. Sala, która może 
pomieścić na rozkładanej widowni 264 osoby, powstała w wyniku 
przebudowy sali gimnastycznej dawnej szkoły.

 ■ Wawerska Parada Niepodległości 
Tradycyjnie już ulicami Falenicy przeszedł marsz z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. przeszła ulicami Faleni-
cy. Mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania okolicznościowego 
koncertu muzycznego, obejrzeć wystawę prac plastycznych, 
zatańczyć poloneza oraz obejrzeć pokaz laserowy. Organizatorami 
wydarzenia byli Wawerskie Centrum Kultury i Falenickie Towarzyst-
wo Kulturalne.

 ■ Radni złożyli ślubowanie. 
14 listopada br. obyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej 
Rady Dzielnicy Wawer. Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Prze-
wodniczącym Rady Dzielnicy Wawer został Michał Żebrowski(KO), 
a wiceprzewodniczącymi: Joanna Buczyńska (KO), Włodzimierz 
Zalewski (PiS) i Rafał Czerwonka (Razem dla Wawra).

 ■ Otwarcie kolejnej kulturoteki
Uroczyste otwarcie nowej kulturoteki w Radości zaplanowane 
zostało na 19 listopada br. Do nowego gmachu przeniesione zos-
taną radościańskie filie Biblioteki Publicznej oraz filia Wawerskiego 
Centrum Kultury.

 ■ Zmiany przy Tawułkowej
Jak informuje wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy na 
terenie dzienicy Wawer, od 26 listopada wprowadzona zostanie 
tymczasowa organizacja ruchu na ul. Tawułkowej, która umożli-
wi rozpoczęcie budowy wiaduktu drogowego w tej ulicy. Ruch 
odbywać się będzie ulicami sąsiednimi - Wałem Miedzeszyńskim, 
Mozaikową i zachodnią nitką ul. Patriotów.

 ■ O szkole falenickiej
7 grudnia o godzinie 18:30 w Wawerskim Centrum Kultury w 
Międzylesiu odbędzie się spotkanie ze Stefanem Szczepłkiem, 
komentatorem sportowym, byłym mieszkańcem Falenicy, au-
torem wspomnień pt. “Szkoły Falenickiej”. Spotkanie poprowadzą 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk i Maciej Adamczyk.

W SKRÓCIE
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ciąg dalszy ze str. 8
dostępnością do terenów zielonych 
/ leśnych i rekreacyjnych miesz-
kańców osiedli Las, Zerzeń, Waw-
er i Sadul, Południowego Marysina 
i sąsiadującego Gocławia, w jaki 
sposób zachowane zostaną pro-
porcje zrównoważonego rozwoju 
dzielnicy i czy na pewno zostanie 
wówczas zaspokojony interes real-
izacji funkcji publicznych (tereny 
zieleni leśnej, zieleni urządzonej, 
sportu i rekreacji) mieszkańców 
Wawra? 
Na dzień dzisiejszy wartość zielo-
nych terenów jest ekonomicznie 
niemierzalna, lecz stanowi WY-
JĄTKOWĄ(!) wartość dodaną 
naszej dzielnicy, która powinna 
z każdym rokiem wzrastać wo-
bec nieodwracalnego proce-
su postępującej suburbanizacji 
Warszawy i braku myśli urbanisty-
cznej towarzyszącego realizacjom 
nowo powstających osiedli miesz-
kaniowych, których zamierzenia 
inwestycyjne reprezentują interesy 
niewielkiej grupy deweloperów, a 
czego od ponad dekady jesteśmy 
świadkami.

PIOTR:
Ile są warte tereny podmokłe i po-
tencjalnie zalewowe?- niewiele. Ile 
warte są tereny zielone, dziewicze 
w środku miasta? – wszystkie pi-
eniądze. Oto dylemat. Niech stanie 
się światłość i oświeci nas wszyst-
kich!

Niech stanie się światłość i oświe-
ci nas wszystkich! Piękny komen-
tarz czytelnika Gazety Wawerskiej 
niech będzie puentą tego artykułu. 
Jest o co walczyć, tereny zieleni 
urządzonej i sportowo – rekreacy-
jne w Wawrze są nam wszystkim 
bardzo potrzebne, bo poprawią 
standard naszego życia. 
Trzech nowych radnych ze 
Stowarzyszenia Razem dla Wawra 
Panowie Rafał Czerwonka, Piotr 
Grzegorczyk i Jacek Wiśnicki oraz 
dziennikarze Gazety Wawerskiej 
będą na pewno wspierać miesz-
kańców w tych sprawach.
Ja ze swej strony zachęcam wszyst-
kich do przemyśleń, wyartykułowa-
nia własnej wizji kierunku rozwo-
ju Wawra i podzielenia się tym z 
projektantami nowego Studium, 
którzy w swojej ulotce o spotka-
niach konsultacyjnych piszą: 
„Nowe Studium to pomysł na 
Warszawę bardziej przyjazną 
mieszkańcom. 
Nowe studium powstanie za około 
dwa i pół roku. To czas niezbędny 
na m.in. zrobienie wymaganych 
analiz, sporządzenie wariantowych 
koncepcji, uzgodnienia. Wypra-
cowane wariantowe koncepcje, a 
potem projekt Studium będą jeszc-
ze przedmiotem osobnych konsul-
tacji społecznych.
Nowe Studium dopiero zaczyna 
powstawać. Możesz wziąć udział w 
konsultacjach. Każdy głos się liczy! 
Konsultacje trwają do 9 stycznia 
2019 r.”

Jak można wziąć udział w konsul-
tacjach: 
Wypełnij ankietę on-line, http://
studium.geoankieta.pl, gdzie w 
prosty i szybki sposób zbieramy in-
formacje o przestrzeni Warszawy z 
Twojej perspektywy (wypełnienie 
ankiety zajmuje około 15 minut).
Możesz też złożyć wniosek do 
Studium osobiście lub pocztą na 
adres Biuro Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu 
m.st. Warszawy ul. Marszałkow-
ska 77/79, 00-683 Warszawa, z 
dopiskiem „Wniosek do Studium”. 
We wniosku należy podać imię, 
nazwisko, nazwę i adres wniosko-
dawcy oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. Przed 
wypełnieniem ankiety i zgło-
szeniem swoich uwag warto a 
nawet niezbędne jest zapoznanie 
się z zapisami i mapą Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
m.st. Warszawy z 2006r z późn. 
zmianami, które są do obejrzenia 
pod adresem: http://architektura.
um.warszawa.pl/studium
Z uwagi na bardzo dużą wielkość 
pliku rysunkowego (ok. 500MB) 
polecam zainteresowanym wizy-
tę w Urzędzie Dzielnicy Wawer, 
gdzie w korytarzu obok Delegatu-
ry Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego można spokojnie 
prze analizować mapę Studium.

Anna Miara
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CHILLI CON CARNE 
I SERNIK WIEDEŃSKI
Dzisiaj jedna z moich ulubionych 
jednogarnkowych potraw – 
meksykańskie danie z wołowiny i 
fasoli z dodatkiem aromatycznych 
przypraw. W sam raz na jesienny 
obiad lub kolację. Na deser i też już 
z myślą o nadchodzących Świętach 
– prawdziwy sernik wiedeński. 
Cierpliwie mieszanie cukru, masła 
i sera nadaje w tym przypadku 
idealną puszystość. Wytrzymajcie 
dzierżąc mikser w dłoni, a spotka 
Was nagroda. Wasi goście i 
domownicy na pewno poproszą o 
dokładkę.

CHILLI CON CARNE 

SKŁADNIKI:
 ■ 800 g mielonej wołowiny 
 ■ 1 puszka czerwonej fasoli

 ■ 1 puszka białej fasoli
 ■ 1 puszka kukurydzy
 ■ 1 czerwona papryka
 ■ 2 cebule
 ■ 2 ząbki czosnku
 ■ 0,7 - 1 litr rosołu
 ■ 1 szklanka passaty pomidorowej 

lub 1 puszka pomidorów 
 ■ Oliwa do smażenia

Przyprawy: ok.10 g mieszanki 
przypraw do chilli con carne 
lub: po 1 łyżeczce mielonej 
kolendry, kuminu, słodkiej 
papryki, tymianku, po ½ łyżeczki 
cynamonu i chilli, ziele angielskie 
(3-5 szt) + liść laurowy, sól i pieprz 
do smaku 
Wołowinę mielimy, cebulę, czosnek 
i paprykę szatkujemy i smażymy 
na rozgrzanej oliwie. Fasolę i 
kukurydzę odcedzamy i płuczemy 

pod bieżącą wodą. Usmażoną 
cebulę i paprykę albo zdejmujemy 
z patelni albo odsuwamy na bok 
i partiami zaczynami smażyć 
wołowinę (często mieszamy). Do 
smażącego się mięsa wsypujemy 
wszystkie przyprawy, mieszamy 
mięso z cebulą i smażymy dalej 
kilka minut. Wlewamy do mięsa 
rosół (na początek ok. 0,5 litra). 
Przykrywamy i dusimy około 
15 minut. Dorzucamy fasolę i 
kukurydzę, mieszamy, po kilku 
minutach dodajemy pomidory. 
Przykrywamy i dusimy około 
10-15 minut. Doprawiamy do 
smaku solą i pieprzem. Podajemy 
z nachosami, ryżem lub chlebem. 

Ptasia linia. Nad Wisłą czuć zimę.

Jesień w tym roku wyjątkowo nas 
rozpieszcza, jednak zwierzęta nie 
dają się nabrać. Zima, jaka by ona 
nie była, nadchodzi. Wobec czego 
trzeba się do niej przygotować. A 
kiedy ptaki zajęte są budową masy, 
można je oglądać z bliska. Jesienią i 
zimą często za oknem widać sikorki. 
Dominują bogatki, ale zazwyczaj 
wśród bandy czarnogłowych 
sikor, znajdzie się jakaś mniejsza i 
delikatniejsza modraszka. Często 
wtedy zawisają tuż za oknem, 
wędrując wokół framug, w 
poszukiwaniu pająków, pędraków, 
różnego rodzaju owadów ukrytych 
w szczelinach muru. Dzięki 
ich zwyczajom żywieniowym, 
można z bliska obejrzeć pięknie 
wybarwione brzuszki bogatek 
z charakterystyczną czarną 
cętką. Ta czarna linia jest 
odpowiednikiem wojskowych 
pagonów. Im samiec jest bardziej 
dominujący i agresywny tym lina 
wyraźniejsza i dłuższa. Wobec 
takiego komunikatu, słabsi mogą 
bez szemrania schodzić im z drogi. 
Sikory, czy pieszczotliwie – sikorki, 
mają wśród ludzi dobrą opinię. I 
słusznie, sikory wspomagają nasze 
ogrody w opanowaniu nadmiaru 
tzw. szkodników. Wędrując po 
gałęziach i pniach drzew szukają 
larw i owadów, które są dla nich 

cennym źródłem białka. Zwabione 
i dokarmiane zimą, często wracają 
w to samo miejsce wiosną i latem, 
odpracowując słoninę i ziarna, 
które im dostarczamy. Widok 
sikorki żerującej na słoninie jest 
tak naturalny, że trudno czasem 
połączyć fakty. Otóż sikorki jedzą 
słoninę ponieważ są – a w każdym 
razie bywają – mięsożerne. Co może 
się wydawać nieprawdopodobne w 
trudnych warunkach zdarza się, 
że sikorki polują na inne ptaki. I 
to stadnie. Są też poświadczone 
przypadki żerowania sikorek 
bogatek na pogrążonych w 
letargu nietoperzach. Wszystko 
by przetrwać. Trzeba jednak 
podkreślić, że podstawowym 
zimowym pokarmem sikor, w 
okrytym pokrywą śnieżną lesie, 
jest padlina. Badania prowadzone 
w Puszczy Białowieskiej wykazały, 
że na padlinie zimą żeruje tam 

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

ponad 50 gatunków zwierząt. 
W większości są to ptaki, w 
tym wspomniane już sikory. 
Rozmawiałem kiedyś z osobami, 
które brały udział w obozach 
obrączkarskich na wybrzeżu. 
W takich obozach rozstawia się 
delikatne sieci, w które łapią się 
przelatujące ptaki. Następnie są 
one obrączkowane i wypuszczane. 
To stary i sprawdzony sposób 
na poznanie kierunków ptasich 
migracji. Otóż mówili oni, że 
sikory (zwłaszcza modraszki) to 
najbardziej wojownicze i drapieżne 
ptaki jakie spotykali. Gdyby 
modraszki były wielkości wrony, 
to prawdopodobnie nie dało by 
się ich wziąć do ręki. Cóż trzeba 
być twardym, żeby przetrwać 
zimę ważąc kilka gramów. A 
sikory zasiedlają nie tylko Europę 
Środkową, ale nawet Syberię. 
Tamtejsza populacja bogatek 

wykształciła ciekawy zwyczaj. Otóż 
zimą często nocują w wykonanych 
przez siebie śnieżnych norkach. 
Oglądanie ptaków przez okno 
ma swoje plusy, ale znacznie 
ciekawsze jest śledzenie ich w 
plenerze. Zazwyczaj. Chyba, 
że jest gęsta mgła. A takie 
właśnie warunki czekały na 
uczestników kolejnego już spaceru 
ornitologicznego organizowanego 
przez stowarzyszenie Stołeczne 
Towarzystwo Ochrony Ptaków 
na falenickim odcinku Wisły, w 
rezerwacie Wyspy Zawadowskie. 
Mimo świetnych przyrządów 
optycznych, w jakie wyposażeni 
byli uczestnicy, nic nie pozwalało 
przebić się przez gęstą mgłę. 
Na szczęście grupę prowadzili 
przewodnicy, którzy bezbłędnie 
rozpoznawali gatunki „na ucho”. W 
ten sposób wytropiliśmy droździki, 
które aktualnie wędrują nocami w 
dużych stadach przez Warszawę. 
Droździki lecą na francuską rivierę, 
czego można by im zazdrościć, 
gdyby nie fakt, że w południowej 
Francji uchodzą one za przysmak. 
Jest to jeden ze zwyczajów, które 
trudno mi zrozumieć. Mówimy 
o ptaszku wielkości wróbla. Ile 
musi ich wylądować w potrawce, 
żeby można było poczuć ich 
domniemane walory smakowe? 
W Polsce droździkom zagrażają 
tylko ptaki drapieżne, których 
liczne gatunki mają nad Wisłą w 
dzielnicy Wawer swoje rewiry. 
Pomijając pospolite myszołowy, 
krogulce, czy jastrzębie, od kilku 

lat ponawiają lęgi na wawerskim 
odcinku Wisły bieliki. Na razie 
bez sukcesów – za każdym razem 
ich gniazdo penetrowały wrony, 
ale może niebawem doczekamy 
się pierwszych bielików – 
wawerczyków?
Wisła to wyjątkowa rzeka i 
okazuje się, że w jej dolinie zima 
przychodzi wcześniej niż w 
„interiorze”. Już teraz można tam 
spotkać przybyszów z północy. 
Gatunkiem, który zelektryzował 
znaczną część uczestników 
wspomnianego spaceru, dając im 
motywację, by rano przybyć na 
rubieże Warszawy, były śnieguły. 
To gatunek zamieszkujący Arktykę 
i północną Azję, u nas widywany 
jest właśnie na przelotach. Kilka 
dni temu internet obiegły zdjęcia 
śnieguł na wybrzeżu. Czy część 
z nich kontynuowała wędrówkę 
by dotrzeć aż do centralnej 
Polski? Tego na spacerze nie 
dowiedzieliśmy się, natomiast 
widzieliśmy spore stadko 
czeczotek. Niektórzy utrzymywali, 
że wśród nich słyszeli nieco 
miększe odgłosy rzepołuchów. Na 
pewno natomiast nad głowami 
przemknęły cztery makolągwy. 
Wszystkie te łuskacze (nazwa 
podrodziny pochodzi od sposobu 
zdobywania pożywienia – łuskania 
ziaren) są w szacie spoczynkowej 
niezwykle do siebie podobne i 
blisko spokrewnione, natomiast 
spotkanie ich latem jest w naszych 
okolicach niemożliwe. Cieszmy się 
więc kolejnymi pięknymi dniami. 
Dla ptaków walka o przetrwanie 
zimy, już się zaczęła.      

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

KĄCIK KULINARNY. 

Bogatka w oknie fot. Kacper Marzoch Photography

SERNIK WIEDEŃSKI 

SKŁADNIKI:
 ■ 1 kg zmielonego tłustego sera
 ■ 250 g masła
 ■ 10 jajek
 ■ 300 g drobnego cukru 
 ■ 3 łyżki mąki pszennej tortowej
 ■ 1 łyżeczka ekstraktu 

pomarańczowego lub drobno 
starta skórka z 1 pomarańczy

 ■ garść rodzynek
Wszystkie składniki powinny mieć 
temperaturę pokojową.
Żółtka oddzielamy od białek, 
białka ubijamy na sztywną pianę. 
Masło ucieramy przez kilka minut, 
aż stanie się puszyste. Nadal 
ubijając dodajemy stopniowo 
po jednym żółtku i łyżce cukru. 
Mieszamy i dodajemy po łyżce sera, 
mąki i ekstrakt pomarańczowy 
lub skórkę z pomarańczy. Na 
koniec dodajemy pianę ubitą z 
białek, którą ostrożnie mieszamy 
z powstałą masą oraz rodzynki 
(łyżką lub łopatką).

Nagrzewamy piekarnik do 180 
stopni. Sernik wlewamy do formy 
(około 28 cm) wyłożonej papierem 
do pieczenia. Pieczemy 60 minut.
Po tym czasie wyłączamy 
piekarnik i po 5 minutach 
stopniowo otwieramy drzwiczki. 
Sernik wyjmujemy z piekarnika po 
około 10 minutach od zakończenia 
pieczenia. Nawet jeśli w czasie 
pieczenia bardzo popękał to 
po ostygnięciu powinien się 
wyrównać. Po ostudzeniu możemy 
nasz sernik posypać cukrem 
pudrem lub polać czekoladą. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
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W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej 
rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczą-
cych spuścizny E.M.Andriollego na tere-
nie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym 
egzemplarzu naszego czasopisma znaj-
dziecie Państwo inny budynek, prezen-
towany w formie akwareli/rysunku au-
torstwa artystów zrzeszonych w Związku 
Akwarelistów Polskich. Będziemy wybie-
rali obiekty niekoniecznie w najlepszym 
stanie, ale zawsze drewniane, wciąż ist-
niejące, wyłącznie z Wawra. Możecie sami 
typować do publikacji konkretne obiekty: 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl, naj-
lepiej z jakimś opisem, historią związaną 
z budynkiem lub/oraz z działką na której 
stoi.
Dzisiaj prezentujemy - dziewiąty z ko-
lei, modrzewiowy świdermajer z Radości 
znajdujący się na liście wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków.
„Willa Lodusieńka” to modrzewiowy rary-
tas wśród świdermajerów. Historia tej nie-
ruchomości sięga roku 1929, kiedy to pani 
Leokadia Piecyk zakupiła działkę wydzie-
loną z nieruchomości „Dobra, Wólka Ze-
rzeńska”, aby na istniejącym już od 1910 r. 
osiedlu zbudować dom. Radość posiadała 
już wtedy stację szerokotorowej linii kole-

jowej (Macierowe Błota), urząd pocztowy, 
szkołę podstawową i kościół w budowie. 
Na rogu Drwali i Herbacianej powstał w 
1929 roku dom dla letników, a następnie 
w 1934 roku modrzewiowa willa do ca-
łorocznego zamieszkania. Jej rozłożyste, 
ozdobione laubzegowymi wycinankami 
werandy prezentowały się dumnie w cie-
niu strzelistych sosen. Otulona zapachem 
bzów, skąpana w zieleni piętrowa willa 
wraz z letnim, skromniejszym domem 
czekały na letników. Goście przybywali tu 
chętnie, bo oferowano zakwaterowanie w 
różnym standardzie, a otaczająca zieleń 
dawała spokój i ukojenie.
Dzięki wieloletniemu wysiłkowi rodzi-
ny Salamonowiczów willa wygląda dziś 
imponująco, budzi nostalgię za odcho-
dzącym klimatem radościańskich letnisk, 
jednak pewności jutra wciąż jej brakuje. 
Niełatwo dziś dotrzeć do „Lodusieńki”, 
pomimo że znajduje się zaledwie o kilka 
kroków od ulicy Izbickiej w Radości. Willa 
przetrwała okupację, stacjonowanie wojsk 
sowieckich pod koniec wojny, powojen-
ny pustostan, a następnie kwaterunek. 
Kilkanaście lat temu, na tyłach obszernej 
działki wyrosło nowoczesne osiedle, bu-
rząc klimat i ekosystem miejsca. Wokół 

powstały nowe rezydencje, a obie ulice 
wraz z latarniami i całą infrastrukturą nie-
bezpiecznie zbliżyły się do  „Lodusieńki”. 
Rosnące na działce stare sosny i leciwy dąb 
pomimo właścicielskiej troski stopniowo 
usychają. Drewniana konstrukcja osadzo-
na na dość słabym fundamencie boi się 
zarówno iskrzących w czasie burzy słupów 
elektrycznych, jak i mediów (wodociąg, 
gazociąg) przebiegających w bezpośred-
nim sąsiedztwie ogrodzenia. Wspaniale 
odrestaurowany wejściowy ganek już od 
lat obawia się eksmisji poza teren działki, 
a wszystko za sprawą  obowiązującego od 
2008 r. miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Szkoda, bo kulto-
wa willa była, jest i mogłaby być w jeszcze 
większym stopniu miejscem, które buduje 
tożsamość wawerskiego osiedla, jego nie-
powtarzalny urok, klimat i charakter.
W 1999 r. urodę i nostalgiczny wdzięk 
tego domu docenili twórcy serialu „M – 
jak miłość” i gdyby nie okoliczności, któ-
re uniemożliwiły postawienie nierucho-
mości do dyspozycji TVP, być może dziś 
serialowi Mostowiakowie wiedliby swoje 
spokojne życie we wnętrzach urokliwego 
świdermajera. W grudniu 2010 r. kręcono 
tu 32. odcinek „Ojca Mateusza”, ale do re-
alizacji filmu „Instynkt” z Danutą Stenką 
już nie doszło – ekipa telewizyjna miała 
zbyt poważne problemy z wjazdem i ulo-

kowaniem sprzętu na działce.
Podczas remontu domu w roku 2002 od-
bywały się tu wykłady dla studentów ar-
chitektury, a pani Róża Salamonowicz 
udzielała wielu cennych porad w kwestii 
odbudowy starych drewniaków. Willa jest 
na okładce „Przewodnika po architektu-
rze drewnianej Warszawy” i w kalenda-
rzu „Świdermajery”. Dom brał udział w 
projekcie „Ochrona Dziedzictwa Archi-
tektury Drewnianej Linii Otwockiej” rea-
lizowanym w 2003 r. przez pana Andrze-
ja Rukowicza, prezentowany był wśród 
innych obiektów na wystawie w Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy „Warsza-
wa – Otwock, podróż sentymentalna”, a w 
2008 r. uczestniczył w projekcie „Świder-
majer – domy z duszą... i co dalej?”.

Dorota Choińska

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki War-
szawskiej gdzie doskonalił warsztat stu-
diując m.in. rysunek i malarstwo, członek 
Związku Artystów Polska Sztuka Użytko-
wa. Tematem wiodącym jego akwareli jest 
architektura i pejzaż miejski - glównie We-
necji i Białegostoku (swojego rodzinnego 
miasta). Maluje również portrety i martwe 
natury. 
     R.Kakareko.akwarele
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