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ALEKSANDRÓW
CO DALEJ Z 
ALEKSANDROWEM?
Rada Osiedla Aleksandrów 
zorganizowała dwa spotkania, 
dla których impulsem było 
rozpoczęcie prac nad nowym 
studium uwarunkowań i 
kierunków za gos podarowania 
oraz wybory sa mo rzą dowe.

KULTURA
MAL. TO KOLEJNY 
AKRONIM CZY COŚ CO 
WARTO ZNAĆ?
Czy jest dostępna na terenie 
dzielnicy Wawer przestrzeń, 
z której mogliby nieodpłatnie 
korzystać wszyscy tj. grupy 
nieformalne, młodzież, seniorzy, 
czy osiedlowe rady i inni? 8 11

3

KULTURA
KULTUROTEKI 
- PEŁNA KULTURA?
Krótkie podsumowanie 
funkcjonowania starych i nowych 
placówek kulturalnych na terenie 
dzielnicy Wawer. Czy potrzebna 
jest nam kompleksowa wizja 
zarządzania kulturą?

7

ŚWIDERMAJERY
WILLA DIANA 
W RADOŚCI
Tym razem prezentujemy 
ponadstuletni budynek, który 
pełnił kiedyś rolę letniej willi 
myśliwskiej i po myśliwsku był 
urządzony. „Diana” miała więcej 
szczęścia niż niejeden świdermajer 
Wawra i linii otwockiej.

154

SADUL
PRZEDWOJENNY 
PLAN SADULA
Tuż przed rozpoczęciem II wojny 
światowej, Wydział Powiatowy 
Sejmiku Warszawskiego uchwalił 
szczegółówy plan zabudowania 
osiedla Zastów, który obejmował 
tak naprawdę całe dzi siejsze 
osiedle Sadul.

Marysińskie mozaiki 
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ci i telefonów jaką od Państwa 
otrzymujemy w ostatnim czasie 
jest naprawdę zdumiewająca. Za 
wszystkie serdecznie dziękujemy 
i od razu przepraszamy za to, że 
nie jesteśmy w stanie podejmować 
od razu wszystkich otrzymanych 
propozycji tematów i za to, że nie 
publikujemy wszystkich otrzy-
mywanych tekstów. Nie wszystkie 
zresztą nadają się do publikacji z 
uwagi na to, że odbiegają czasem 
mocno od tego o czym chcemy 
pisać w pierwszej kolejności, czy-
li od spraw wawerskich. Za każdy 

Jak na porę wiosenną przystało 
wszystko budzi się do życia. My 
też. Liczba listów, wiadomoś-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Wiosna tuż tuż.
kontakt serdecznie dzię kujemy. 
To naprawdę bardzo miłe i cenne 
kiedy poszczególni autorzy tek-
stów pre zentowanych na łamach 
Gazety Wawerskiej otrzymują in-
formacje zwrotne od Czytelników.
W bieżącym numerze, jak 
przystało na wiosenną porę, pro-
ponujemy Państwu wiele nowych 
tematów. Odkryliśmy piękną mo-
zaikę w Marysinie Wawerskim, 
piszemy o wawerskich Miejscach 
Aktywności Lokalnej, staramy się 
zrozumieć przyczyny zapowiada-
nego strajku nauczycielskiego i 
odkrywamy kolejny wawerski świ-
dermajer. Jak zawsze poruszamy 
też sprawy poszczególnych wawer-
skich osiedli. Wprowadzamy także 
kącik ogrodnika, wszak przydo-

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

mowych ogrodów w naszej dziel-
nicy jest wiele. 
Trochę mniej tym razem pisze-
my o wawerskich problemach. To 
tak, aby nie przytłaczać Państwa 
malkontenctwem już na samym 
początku wiosny. Będzie jeszcze na 
to czas.
Wspomnę tylko o jednym, wciąż 
nierozwiązanym, a wciąż jednym z 
głównych wawerskich problemów. 
Smog, wskutek jego sezonowości, 
przestanie za moment nam prze-
szkadzać w codzienności, ale to 
nie oznacza, że na czas wiosen-
no - letni, można o nim zupełnie 
zapomnieć. W poniedziałek,  
25 marca br. o godz. 17:30 w Wa-
werskim Centrum Kultury przy ul. 
Żegańskiej odbędzie się spotkanie 

z Justyną Glusman, Koordynator 
ds. Zrównoważonego Rozwoju 
i Zieleni w stołecznym ratuszu, 
która odpowiada za politykę wal-
ki ze smogiem. Zaprezentowa-
ny zostanie wawerski program 
rozprawie nia się ze smogiem oraz 
program dofinansowania wymiany 
pieców prywatnych. Dowiemy się 
kiedy dokładnie wymienione zos-
taną w końcu wszystkie kopciuchy 
w lokalach komunalnych oraz jaka 
jest per spektywa pozbycia się kop-
ciuchów z domostw prywatnych.
W każdym razie w dalszym ciągu 
wraz z nadejściem wiosny jakość 
powietrza w Wawrze diametralnie 
się poprawia. Pocieszyć można się 
tym, że najbliższa wiosna kończąca 
sezon smogowy tuż tuż... 

Dziennikarze i stali współpracownicy:
Jan Andrzejewski, Ineza Bodył-Plaskota, Michał Mroziński,  
Olga Pasierbska, Filip Skarzyński, Jacek Wiśnicki
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MARYSIN WAWERSKI. Zapomniane dzieło sztuki. 

Marysińskie 
mozaiki
Na ulicy Stepowej w Marysinie 
Wawerskim, pomiędzy ulicami 
Goździków i Rezedową, znajduje 

się zespół budynków biurowo–
magazynowo–produkcyjnych. To 
spadek po nieistniejącej już dzi-
siaj Spółdzielni Inwalidów „SA-
TURN”, która powstała w 1950 r. 
z połączenia Zakładów Rzemieśl-

niczych, przy udziale Związku In-
walidów Wojennych. Na początku, 
23 pracowników w prymitywnym 
zakładzie próbowało różnej, dos-
tęp nej dla nich produkcji: z drew-
na i lateksu, pasmanterii, nici itp. 
Od 1957 r. stopniowo zaczęto 
specjalizować się i doskonalić w 
wytwarzaniu wyłącznie wyrobów 
gumowych z lateksu naturalnego. 
W 1965 roku „Saturn” przeniósł 

się do nowo powstałej siedziby 
przy ul. Rezedowej 19 w Marysinie 
Wawerskim. Zbudowana z szarej 
cegły, niewysoka zachodnia ele-
wacja hali produkcyjnej budynku 
dawnej siedziby Spółdzielni zos-
tała w roku 1965 ozdobiona bar-
wną mozaiką. Kolorową, długą na 
pięć metrów kompozycję,  zapro-
jektowała rzeźbiarka Domicella 
Bożekowska, osobiście wypalając 

ceramikę do swojej pracy. Imponu-
jących rozmiarów mozaika na wią-
zuje tematycznie do działalności 
spółdzielni, produkującej głów nie 
wyroby z lateksu naturalnego,  
m. in. kaczuszki kąpielowe, smocz-
ki, czepki, rękawice, dętki do ro we-
rów, zabawki gumowe czy zakra-
placze do oczu. 

Iwona Makowska
warszawskie-mozaiki.pl

DOMICELLA  
BOŻEKOWSKA

1927-2019

rzeźbiarka
rysowniczka

fotografka
architekt krajobrazu

aktywistka ekologiczna

Domicella Bożekowska studio-
wała na Wydziale Rzeźby ASP w 
Krakowie i Warszawie, uzyskując 
dyplom z rzeźby ceramicznej w 
warszawskiej ASP. Następnie pod-
jęła studia z weterynarii, jednak 
przerwała je po dwóch latach.
W latach 60-tych i 70-tych brała 
udział w ogólnopolskich wys ta-
wach, gdzie była wielokrotnie na-
gradzana i wyróżniana. 
W roku 1972 stworzyła wystawę 
„Szanuj Zieleń”, która ze względu 
na na nowatorską formę i zaan-
gażowanie w sprawę ochrony przy-
rody, stała się jedną z najważ niej-
szych w jej artystycznej biografii.
Aby pracować w dziedzinie ar-
chitektury zieleni i krajobrazu sa-
modzielnie studiowała botanikę i 
ekologię. Dzięki tym staraniom w 
1975 r. rozpoczęła pracę jako ar-
chitekt zieleni w biurze architek-
tonicznym, gdzie zrealizowała pro-
jekt terenów zielonych na osiedlu 
„Szwoleżerów”, (inż. arch. prof. 
Halina Skibniewska), które uzys-
kało tytuł „Mister Warszawy”i 
nagrodę „Sześcianu”. Ponadto 
pro jekt ten zdobył drugą nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie roz-

pisanym w tym czasie przez ZPAP. 
Wzięła też udział w komplek-
sowych pracach studyj nych w 
dziedzinie architektury krajo-
brazu, m. in. w pro jek cie ogrodu 
zoologicznego i bo ta nicznego we 
Włocławku.
W 1978 r. odbyła się wystawa 
„Wróg Publiczny Nr 1“ w obronie 
ostatnich polskich wilków, którym 
zagrażało wówczas kompletne wy-
tępienie. Dzięki współpracy świa-
do mych wagi problemu naukow-
ców i dziennikarzy wystawa odbiła 
się szerokim echem. Nie osiągnęła 
wówczas swego celu – wzięcia 
wilków pod ochronę. Udało się 
jednak doprowadzić do zniesienia 
premii za odstrzał i wprowadzenia 
sezonu ochronnego. 
W latach 70-tych i 80-tych odby-
wała podróże studyjne, najpierw 
po Europie, później wyjeżdżała też 
do Azji (Indie, Nepal, Chiny).
W stanie wojennym artystka 
wyemigrowała z Polski i pozostała 
za granicą, w Niemczech. 
Początkowo pracowała w Zwin-
genbergu, następnie przeniosła się 
do Darmstadt, gdzie mieszka do 
dziś.

Na przestrzeni ostatnich 20-ciu lat 
nawiązała jednak na nowo kon-
takty ze środowiskiem artystycz-
nym w Polsce. Wzięła udział w 
kilku wystawach zbiorowych, ale 
również przy gotowała dwie indy-
widualne. Ta w 2002 r. była rodza-
jem kontynuacji jej tema tycz nych 
wystaw z lat 70-tych. Jej tytuł 
„Nadzwierzęta – Podzwierzęta” 
wynika z sytuacji, w której zwierzę 
staje się ofiarą prze są dów, obiek-
tem bałwochwalczego kultu, bądź 
prze ciwnie – zabobonnej nie na-
wiś ci. Obie sytuacje doprowadziły 
już wielokrotnie do niezmierzo-
nych cierpień niezliczonych zwie-
rząt i przyczy nia ją się do dziś do 
nieuznawania na prawie całym 
świecie żadnych praw zwierząt.
Ostatnia wystawa, ta w Darmstadt, 
była małym prywatnym przyczyn-
kiem Domicelli do faktu ogłosze-
nia w Niemczech wilka „Zwie rzę-
ciem roku 2003”, co jednak – poza 
tą deklaracją – nie dawało się ra-
czej odczuć.
Domicella jest przede wszystkim 
rzeźbiarką, potrafi jednak również 
znakomicie rysować. To właśnie 
dwa rysunki tuszem i pędzlem 

zapewniły jej, w ostrej, mię dzy na-
ro dowej konkurencji (jury pozos-
ta wiło 171 prac z ponad 3500, 
zgłoszonych ze 120 krajów) miej-
sce na towarzyszącej olimpiadzie 
w Atenach wystawie „ARTiade – 
2004”.
Domicella Bożekowska uprawia-
ła rzeźbę kameralną i mo nu-
mentalną - realizacje dużych form 
parko wych. Poza rzeźbiarstwem 
zaj mowała się też mozaiką, rysun-
kiem i fotografią, a nawet filmem. 
Miała wystawy indywidualne w 
większości krajów europejskich, a 
także w Indiach i Nepalu.

Piotr Grzegorczyk
Aleksandra Ziółek

źródło: Okręg Warszawski Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków

W trakcie przygotowywania tego 
materiału dotarła do nas smut-
na wiadomość o śmierci pani  
Domicelli. Artystka zmarła 6 mar-
ca br.

Podziękowania:
@Jan Mencwel (za czujność)

fot. Iwona Makowska
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by z nich nieodpłatnie korzystać 
także grupy nieformalne, młodzież 
(np. na próby), seniorzy, czy osied-
lowe rady. Funkcję udostępnia-
nie miejsc dla różnego rodzaju 
aktywności na terenie Warszawy 
spełniają tzw. MAL-e (Miejsca 
Aktywności Lokalnej).
Pierwsze próby wsparcia ta-
kich  inicjatyw pojawiły się w 
Polsce kilkanaście lat temu. 
Wyrastały na różnych poziomach 
samorządowych i funkcjonowały 
pod różnymi nazwami, np. jako 
centra aktywności sąsiedzkiej, cen-
tra inicjatyw lokalnych. W 2014 
roku Warszawa zdecydowała się 
wypromować tę formę działania 
właśnie pod nazwą Miejsca Akty-
wności Lokalnej (MAL). Od tego 
czasu na mapie miasta pojawiło się 
kilkadziesiąt takich miejsc. Rozwi-
jają się, czasem znikają, budują 
bazę wspólnych zasobów, realizu-
ją nowe pomysły, słowem – żyją. 
Zainteresowanych szczegółami ich 
funkcjonowania odsyłam do ofic-
jalnego portalu akcji pod adresem: 
inicjatywa.um.warszawa.pl/mal.
Pierwszy wawerski  MAL  za-
rejestrowano w 2017 r. w wypoży-
czalni książek w Miedzeszynie. 
Zainicjowano  tu  wiele ciekawych 
działań i pomysłów lokalnych. 
Np. w ramach II edycji Budżetu 
Partycypacyjnego, obok budynku, 
zbudowano „czytelnię plenerową”, 
która w okresie letnim jest czytel-
nią, przestrzenią wystawową i  mie-
jscem na pikniki sąsiedzkie,  w pra-
cowni komputerowej  prowadzona 
jest indywidualna i zorganizowana 
nauka obsługi komputerów dedy-

KULTURA. O przestrzeni pod dachem, z której możemy korzystać wszyscy.

MAL. To kolejny akronim czy coś co warto znać?
kowana seniorom, zapraszane są 
dzieci z pobliskich szkół, sala jest 
udostępniana na spotkania  grup 
nieformalych, spotyka się  tu Rada 
Osiedla Miedzeszyn. 
Drugie takie miejsce to filia WCK 
Aleksandrów. Ta nominacja była 
czystą formalnością, bo w tej 
placówce „od zawsze” tętniło życie 
sąsiedzkie i towarzyskie. Starzy i 
nowi mieszkańcy czują się tu jak 
u siebie. W pobliżu jest plac zabaw 
i siłownia plenerowa, kilkaset 
metrów dalej urokliwy staw noszą-
cy dumną nazwę „Morskie Oko”.
Kolejny MAL, to wyremontowana 
staraniem harcerzy z Hufca Waw-
er, częściowo ze środków budżetu 
partycypacyjnego, harcówka przy 
Alpejskiej. Obiekt jest skrom-
ny i wykorzystywany głównie na 
harcerskie imprezy, takie jak rajdy, 
noclegi, biwaki. 
Czwarty MAL mieści się w nowym 
budynku  przy ul. Błękitnej. 
Obecnie gospodarzem jest Waw-
erska Biblioteka Publiczna. Działa 
tam, bodaj pierwsza w Warszawie,  
zautomatyzowana  wypożyczalnia 
książek. W części pomieszczeń  
Ośrodek Pomocy Społecznej  orga-
nizuje zajęcia dla seniorów. Obiekt 
działa od stycznia b.r. 
Piątym MAL-em, niedawno 
wyremontowanym i dość dobrze 
urządzonym, jest budynek obok 
boiska piłkarskiego w osiedlu Las. 
Podczas zawodów sportowych 
stanowi zaplecze dla zawodników, 
sędziów i trenerów. Ten MAL 
jest w czystej formie miejscem, 
które może zagospodarować samo 
społeczeństwo! Na razie gospo-

darzem obiektu  jest Rada Osiedla 
Las. Szuka się formuły działania: 
regulaminu, zasad użytkowania, 
sposobów zamawiania pomiesz-
czeń, uzupełniania zużywających 
się środków czystości, sprzątania.  
Ludzie tworzący ten zespół są 
znani z aktywności społecznej, co 
dobrze wróży temu eksperymen-
towi. 
Jeszcze w tym roku będą urucho-
mione  dwa kolejne nowe obiek-
ty tzw. kulturoteki (w Radości i 
Falenicy), które oprócz działal-
ności statutowej mają oferować 
przestrzenie otwarte na inicjatywy 
społeczności lokalnej.
Do grona wawerskich MAL-i mają 
zamiar dołączyć:

 ■ MAL Międzylesie przy SP 138 
ul. Pożaryskiego 2 

 ■ MAL przy WCK Międzylesie 
 ■ MAL sezonowy na Plaży Ro-
mantycznej 

Miejsca Aktywności Lokalnych  
mają być wsparciem i zapleczem 
realizacji lokalnych pomysłów i 
działań społecznych mieszkańców, 
sprzyjać ich realizacji oraz po-
magać w nawiązywaniu sąsiedz-
kich relacji i spędzaniu czasu 
wolnego. Mogą stać się miejscem 
kontaktów mieszkańców z rad-
nymi, przedstawicielami Zarządu 
Dzielnicy, Policji czy Straży Mie-
jskiej .
MAL-e oprócz przestrzeni dys-
ponują zasobami, które mogą bez-
płatnie wypożyczać na organizacje 
niekomercyjnych działań. 
Od nas samych zależy czy i jak 
wykorzystamy te miejsca. 

Andrzej Tomaszczyk

W naszej dzielnicy przybywa 
domów i osiedli, zasiedlanych 
przeważnie przez młode rodziny z 
dziećmi. Rozrasta się sieć dróg lo-
kalnych i tranzytowych, poprawia 
komunikacja publiczna, gęstnieje 
sieć punktów gastronomicznych, 
galerii handlowych i sklepów. 
Zapewne każdy mieszkaniec 
chciał by korzystać z udogodnień 
oferowanych przez  miasto, ale jed-
nocześnie  mieszkać w najbardziej 
zielonej części stolicy. Wiele zależy 
od nas samych: szacunek dla przes-
trzeni publicznej, sprzątanie po 
własnych zwierzętach, szanowanie 
zieleni, niebetonowanie  podwórek  
i podjazdów, parkowanie zgodnie 
z przepisami tak, by nie bloko wać 
miejsca innym użytkownikom 
drogi... to nic nie kosztuje. 
Mimo napływu nowej ludnoś-
ci, Wawer pozostaje dzielnicą o 
silnych, utrwalonych długą tradyc-
ją, więzach lokalnych. W krajobraz 
dzielnicy wpisały się osiedlowe 
centra kulturalne. Część z nich, jak 
np. obiekt w Aleksandrowie czy bu-
dynek w Falenicy były zbudowane 
rękami mieszkańców, inne – jak 
w Międzylesiu czy w Zastowie – 
zajęły adoptowane budynki. Nie-
dawno powstały lub wkrótce będą 
oddane do użytku nowocześnie 
wyposażone obiekty w Wawrze, 
Radości i Falenicy. Centra te, w 
połączeniu z siecią osiedlowych  
bibliotek, tworzą ofertę kultural-
ną, edukacyjną  i rekreacyjną dla 
dzieci, dorosłych i seniorów. Z ich 
pomieszczeń, oprócz gospodarzy  
korzystają czasem inne instytucje 
i organizacje pozarządowe. Mogły-

gowego na zasadach wyłączności.
Przy ul. Jeziorowej od kilku ty-
godni stoi pięć samochodów ze 
szwedzkimi tablicami rejestracy-
jnymi, które opatrzonę są kart-
kami z napisem SPRZEDAM. 
Zdaniem Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra taki uliczny komis 
samochodowy zajmuje pas dro-
gowy na wyłączność i powinno 
się od właściciela tego “komisu” 
egzekwować płatność za zajęcie 
pasa drogowego. Straż miejska 
stoi jednak na stanowisku, że przy 
prawidłowo zaparkowanych sa-
mochodach, które nie stwarzają 
zagrożenia dla ruchu drogowego, 
nie ma podstaw do podejmowania 

ŁAD PRZESTRZENNY. O nadużywaniu dobra wspólnego na przykładzie zajmowania pasa drogowego na wyłączność.

O parkowaniu na ulicy
interwencji. 
Takich sytuacji w Wawrze jest 
więcej. To samo dzieje się przecież 
przy każdym osiedlowym warszta-
cie samochodowy, jak np. na rogu 
Rzeźbiarskiej i X Poprzecznej, 
Mydlarskiej i wielu innych. Częs-
to też zaparkowane samochody 
są wykorzystywane jako nośnik 
reklamowy.
Naszym zdaniem, ustawa o dro-
gach publicznych jest wystarcza-
jącą podstawą do podjęcia działań 
w przypadku kilkutygodniowego 
zajmowania pasa drogowego na 
wyłączność w celach działalnoś-
ci gospodarczej. A Państwo jak 
sądzicie?

Zgodnie z ustawą o drogach pub-
licznych zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg, wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, wyda-
nego w drodze decyzji administra-
cyjnej. Zezwolenie takie dotyczy 
m.in. prowadzenia robót w pasie 
drogowym, jak i umieszczania w 
pasie drogowym różnego rodza-
ju urządzeń czy obiektów, takich 
jak.np. reklamy. Zezwolenie takie 
potrzebne jest także w przypadku 
każdego innego zajęcia pasa dro-

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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nik Edukacji, 
W y c h o w a -
nia, Rozwoju i 
Grand Sternik.
W kategorii 
Sternik Edu-
kacji, za dzia-
łania na rzecz 
edukacji szkol-
nej, nagrodę 
otrzymał Insty-
tut Pamieci 
N a r o d o w e j . 

Instytut poprzez swoją działal-
ność edukacyjną w nowoczesny 
sposób popularyzuje historię Pol-
ski, przyczyniając się do umacnia-
nia tożsamości narodowej i 
patriotyzmu. Biuro Edukacji 
Narodowej IPN organizuje wiele 
konkursów i projektów edukacyj-
nych dla uczniów, a także wystawy 
i spotkania; oferuje gry planszowe, 
komiksy i materiały audiowizu-
alne; poprzez liczne portale przy-
bliża użytkownikom internetu naj-
nowszą historię Polski; publikuje 
materiały edukacyjne i prowadzi 
szkolenia dla nauczycieli. Ponadto 
organizuje programy edukacyjne 
dla Polonii. 
Za działania wychowawcze 
nagrodą Sternik Wychowania 
wyróżniony został Program Ar-
chipelag Skarbów realizowany 
przez Instytut Profilaktyki Zin-
tegrowanej. Jest to program pro-

NASZ PATRONAT. Odbył się dobroczynny Bal Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK.

Nagrody edukacyjne Sternik Roku 2018 rozdane
filaktyki zintegrowanej wspierają-
cy młodzież w wieku 14-16 lat na 
drodze ku trwałej miłości, szczęś-
liwej rodzinie i realizacji marzeń. 
W czasie warsztatów trenerzy 
pomagają uwierzyć młodzieży, że 
możliwa jest realizacja ich głębo-
kich pragnień, mówią o pięknie 
miłości i seksualności pokazu-
jąc wartość czekania z kontakta-
mi seksualnymi do małżeństwa; 
zachę cają do unikania alkoholu, 
narkotyków, przemocy i por-
nografii. Program przynosi wi-
doczne efekty.
Laureatem w kategorii Sternik 
Rozwoju, przyznawanej „mece-
nasom” dobrych inicjatyw, została 
firma TDJ Sp. z o.o. Rodzinna fir-
ma TDJ z siedzibą w Katowicach 
prowadzi Fundację, której misją 
jest wspieranie dzieci, młodzieży 
i rodzin w rozwijaniu kompe tencji 
i odkrywaniu pasji, aby mog-
li świadomie i odpowiedzialnie 
budować swoją przyszłość, służąc 
innym. Fundacja TDJ oferuje 
młodzieży: stypendia edukacyjne, 
możliwości wyjazdu na stypendia 
zagraniczne, bezpłatne zajęcia, 
obozy wakacyjne oraz programy 
rozwoju.
Nagrodę specjalną, Grand Ster-
nik, za całokształt dokonań, a w 
szczególności działania mające na 
celu wspieranie rozwoju rodziny 
otrzymała Akademia Familijna. 

Akademia poprzez organizowane 
kursy pomaga rodzinom na tere-
nie całej Polski w wychowywa-
niu dzieci oraz umacnianiu więzi 
między małżonkami. Korzysta z 
popularnej w biznesie metody case 
study, czyli studium przypadków, 
aby każda rodzina sama mogła 
wypracować najlepsze dla niej 
rozwiązania konkretnej kwestii 
wychowawczej. Uczestnicy pracu-
ją indywidualnie, rozmawiają ze 
współmałżonkiem, spotykają się w 
grupach i uczestniczą w sesjach z 
moderatorem. Obecnie kursy Aka-
demii odbywają się w kilkunastu 
mia stach Polski i uczestniczy w 
nich około 400 małżeństw rocznie. 
Akademia Familijna jest częścią 
Międzynarodowej Federacji na 

Rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) – 
organizacji pozarządowej  z siedzi-
bą w Madrycie działającej od 1978 
roku.
Oprócz promowania dobrych 
wzorców w edukacji i wychowan-
iu ideą Balu była również zbiórka 
funduszy na rzecz dzieci z ro-
dzin, które nie są w stanie płacić 
pełnych opłat za naukę lub zajęcia 
dodatkowe. Dzięki wszystkim tym, 
którzy działają na rzecz placówek 
Stowarzyszenia STERNIK oraz 
naszych klubów sportowych wciąż 
się rozwijamy i z zaangażowan-
iem podchodzimy do naszej misji 
kształtowania charakteru dzieci i 
młodzieży.

Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji i Rodziny Sternik

Podczas dobroczynnego Balu zor-
ganizowanego przez Stowarzysze-
nie Wspierania Edukacji i Rodziny 
STERNIK już po raz drugi wrę-
czone zostały nagrody STERNIK 
ROKU. Stowarzyszenie chce w 
ten sposób promować działania 
wspierające edukację i wycho-
wanie młodego pokolenia wierząc, 
że ich wysoki poziom stanowi o 
przyszłości Polski. 
Bal Sternika został zorganizowa-
ny 2-go  marca 2019 roku, w ho-
telu Marriott. Przyznając nagrody 
Stowarzyszenie chce wyróżniać 
firmy, instytucje, stowarzyszenia, 
fundacje bądź osoby, które wyka-
zują zaangażowanie, wyznaczają 
pozytywne trendy i podejmują 
godne naśladowania działania 
związane z wychowaniem i eduk-
acją młodzieży. Nagrody STERNI-
KA ROKU 2018 zostały przyznane 
w czterech kategoriach: Ster-

Prace budowlane pierwszego 
etapu zostały zakończone, trwa 
aktualnie odbiór prac. Na bieżą-
co usuwane są jeszcze drobne 
usterki. Przekazanie pawilonów 
z tego etapu do użytkowania 
było planowane do połowy mar-
ca br. Nowy termin zakończenia 
odbiorów tego etapu to maj br.
Realizacja drugiego etapu będzie 
trwała około 6-ciu miesięcy i pla-
nowana jest pomiędzy lipcem a 
grudniem br. Większość modułów 
dla tego etapu jest już gotowa w 
fabryce wykonawcy.
Realizacja trzeciego etapu pla-
nowana jest pomiędzy wrześniem 
a grudniem br. Etap czwarty 
również ma się zakończyć do do 
grudnia br.
Według oceny przedstawicie-
la Zakładu Gospodarowania 

FALENICA. Niekończąca się budowa bazaru za coraz większe pieniądze.

Drożej za nowe pawilony 
na rogrzebanym bazarze?

Nieruchomościami w dzielnicy 
Wawer terminy te nie są realne 
i wymagane będzie wydłuże-
nie prac, mimo iż wykonawca 
zapewnia o tym, że jest w stanie 
dotrzymać przewidzianego har-
monogramu. Tu warto podkreślić, 
że aktualny harmonogram jest już 
wydłużony o około 5-6 miesięcy 
względem pierwotnego terminu 
wskutek początkowych prob-
lemów z projektem technicznym 
bazaru.
Na posiedzeniu komisji głos zabra-
li rownież kupcy. Głównym zas-
trzeżeniem przedstawicieli kup-
ców jest wysokość czynszów w 
nowych pawilonach. Według nich 
nowe stawki są dwa razy wyższe 
niż aktualnie obowiązujące, a 
w dodatku nie zawierają opłat 
za wywóz śmieci, koszty ochro-

ny. Wskazywano też na problem 
związany ze zróżnicowaniem st-
awek czynszu dla poszczególnych 
kupców, co wydaje się jednak nat-
uralne z uwagi na zróżnicowanie 
poszczególnych pawilonów cho-
ciażby w kwestii ich lokalizacji.
Burmistrz Norbert Szczepański 
poinformował, że stawki te zos-
taną ponownie przeanalizowane, 

nie będą znacznie przewyższać ko-
sztów ponoszonych na utrzymanie 
nowego bazaru i z pewnością będą 
dostosowane do wawerskich re-
aliów.
Komisja Inwestycyjna zwróciła 
się do Zarządu Dzielnicy Wawer z 
prośbą o przeanalizowanie możli-
wości zmniejszenia nowych stawek 
czynszu na czas budowy bazaru.

Na posiedzeniu Komisji Inwesty-
cyjnej w dniu 18 lutego br. oma-
wiana była sprawa budowy bazaru 
w Falenicy. Temat ten ze strony in-
westora, tj. Zakładu Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w dzielnicy 
Wawer, referował Pan Bartłomiej 
Jabłoński.
Budowa bazaru w Falenicy 
podzielona została na 4 etapy. 
Pierwszy etap dotyczy budowy 
21 pawilonów (od Trocinowej i 
Bystrzyckiej), drugi etap 14 paw-
ilonów, trzeci etap 21 pawilonów, 
a ostatni, czwarty etap dotyczy 32 
pawilonów. Na całość inwestycji 
przeznaczono 17 milionów 200 
tysięcy złotych.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Fot. Rafał CzerwonkaNowe pawilony na falenickim bazarze
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SADUL. Przymiarek do utwardzenia ulicy Paczkowskiej było już conajmniej kilka. 

Ulica Paczkowska, na odcinku od 
Mrówczej do Pomiechowskiej, do 
dzisiaj nie jest drogą utwardzoną, 
mimo iż włodarze mieli już kiedyś 
chęć utwardzić tę ulicę. Przymie-
rzano się do tego w 1998 roku, 
a następnie w latach 2004-2005. 
Powstał nawet projekt budowy tej 
ulicy. Mieszkańcy mocno wtedy 
zaprotestowali, nie mogąc poro-
zumieć się co do dokładnego pr-
zebiegu nowej ulicy, która ostatec-
znie nie powstała.
W chwili obecnej pomysłów na za-
gospodarowanie terenu przedłuże-
nia Paczkowskiej w dalszym ciągu 
jest wiele. W zasadzie co miesz-
kaniec to inny pomysł. Tak samo 
jak w 2005 roku, tak i teraz ciężko 
byłoby te pomysły pogodzić.
Cześć mieszkańców najchętniej 
nie dotykałaby tego miejsca w 
ogóle. Mimo zalegającego tu częs-
to błota, które jest rozwożone na 
sąsiednie osiedlowe uliczki i przez 
które niektórzy muszą brodzić by 
dojść do swoich posesji. Mieszkań-
cy Ci podkreślają jednak, że dzię-
ki temu jest miejsce na spacerek 
z pieskiem, jest zielono i cicho, a 
także że rosną tu piękne drzewa, z 
których jedno już niedługo będzie 

się pewnie łapać parametrami na 
pomnik przyrody. Dla tej części 
mieszkańców wszystko byłoby w 
porządku gdyby nie parkujące tu 
coraz intensywniej, szczególnie od 
strony Mrówczej, samochody.
Niektórzy mieszkańcy mają w 
związku z tym pomysł, aby właśnie 
przede wszystkim przeciwdziałać 
parkowaniu samochodów w tym 
miejscu i ogrodzić ten teren, po-
zostawiajac go terenem maksymal-
nie zielonym. Ogrodzić tego jed-
nak za bardzo nie można, bowiem 
muszą być zapewnione dojazdy do 
pojedynczych posesji mających 
wejście i dojazd właśnie od tej 
nieutwardzonej Paczkowskiej.
- A może zamknąć tu dojazd od 
strony Mrówczej i parking zniknie 
– zastanawiają się niektórzy?
- Ale co jak kierowcy zaczną do-
jeżdżać do tego nielegalnego 
parkingu od strony Chorzowskiej? 
Parking nie tylko nie zniknie, ale i 
wzrośnie ruch na naszych osied-
lowych uliczkach, takich jak Cho-
rzowska – trzeźwo zauważają inni.
Pojawił się też pomysł, aby w 
miejscu przewidzianym pod 
drogę wybudować przedszkole 
lub żłobek. W osiedlu Sadul nie 
ma takiej placówki, ale niestety 
nie przewiduje jej w tym miejscu 
dopiero co uchwalony plan zago-
spodarowania przestrzennego. 
Przedszkole lub żłobek wymagałby 

zatem zmiany planu miejscowego, 
co trwałoby pewnie latami, biorąc 
pod uwagę dziesięcioletni okres 
uchwalania obecnego planu.
Jeszcze inny pomysł, jeszcze innej 
części mieszkańców, to po prostu 
budowa ulicy Paczkowskiej, ale w 
postaci tylko jednej jej nitki, po 
jednej ze stron. Tylko że znowu, 
jak po jednej stronie, to po której? 
Środkiem nie za bardzo można, bo 
to też byłoby niezgodne z zapisami 
uchwalonego planu miejscowego, 
który na środku tego dwujezdnio-
wego pasa drogowego przewiduje 
przecież zieleń, tak jak to jest na 
wcześniejszym odcinku Paczkows-
kiej. I tak sprawa wraca do punktu 
wyjscia czyli do pierwotnego spo-
ru z 2005 roku o lokalizację nowej 
drogi.
Naturalnym pomysłem jest przy 
tym po prostu budowa Paczkow-
skiej w kształcie, tak jak to zos-
tało ostatecznie uchwalone w 
miejscowym planie, tj. z dwiema 
jezdniami przedzielonymi pasem 
zieleni. Plan zagospodarowa-
nia był bowiem z mieszkańcami 
konsultowany, a jego uchwalenie 
ostatecznie rozstrzyga przecież 
sposób zagospodarowania terenu 
w tym miejscu.  Środkowa zieleń 
pomiędzy jezdniami mogłaby 
być pięknie urządzonym terenem 
zielonym, a cała budowa mogłaby 
być wykonana z maksymalnym 

zachowaniem istniejącego drze-
wostanu. W pasie zieleni plan do-
puszcza lokalizowanie miejsc park-
ingowych, których część mogłaby 
(ale wcale nie musiałaby) powstać 
od strony Mrówczej. Przeciwnicy 
budowy Paczkowskiej mówią w 
tym miejscu, że dwie jezdnie to 
gigantomania połączona z marno-
trawstwem. Faktem jest jednak to, 
że działki pod cały pas drogowy 
tej ulicy są już własnością miasta, 
co znacząco obniża wymagania 
finansowe dla takiej inwestycji. 
Zwolennicy budowy Paczkowskiej 

w docelowym kształcie cieszyliby 
się natomiast z normalnego dojaz-
du do swoich posesji i z pozbycia 
się błota rozjeżdżanego na sąsied-
nie ulice.
Do czasu uchwalenia planu za-
gospodarowania obejmującego 
osiedle Sadul wszyscy urzędnicy 
powtarzali jak mantrę, że dopiero 
wejście tego planu w życie będzie 
oznaczało aprobatę mieszkańców 
dla budowy Paczkowskiej w kształ-
cie przewidzianym w tym planie. 
Mamy to już za sobą, czas zatem 
najwyższy na budowę tej ulicy.

Czas najwyższy na utwardzenie Paczkowskiej

rza, temperatura i ciśnienie. Do-
starczenie mieszkańcom wiedzy 
odnośnie bieżącej jakości po wie t-
rza w okolicy i prewencja zdrowot-
na jest głównym celem projektu  
SmogAnin Zły prowadzone-

ANIN. Rady osiedlowe to najniższy szczebel samorządu terytorialnego.

SmogAnin Zły - czujnik smogu w Aninie uruchomiony! 

go przez Fundację Kapitał 
Młodych. Od teraz każdy ma 
szansę do wiedzieć się i zdecy-
dować czy aktywności na ze-
wnątrz są faktycznie dla nas i 
dla naszych bliskich korzystne 

- zdrowe. Dane na temat szko-
dliwości smogu są przerażające.  
Chcąc uświadomić skalę tego 
problemu integralną częścią re-
alizowanego projektu stała się ta-
blica informacyjna znajdująca się 
nieopodal czujnika. Tablica zos-
tała zawieszona przy furtce wej-
ściowej do Szkoły Podstawowej nr 
218. Zamieszczone na niej zostały 
informacje dotyczące źródeł emis-
ji szkodliwych substancji, szkód 
jakie nam wyrządzają oraz jakie 
działania podejmuje m.st Warsza-
wa a jakie podjąć możemy my – 
mieszkańcy w celu zredukowania 
stężeń szkodliwych substancji w 
powietrzu.  
Wybierajmy częściej publiczne 
środki transportu, nie palmy w 
naszych domowych piecach ma-
teriałów, które nie są do tego 
przeznaczone, rozważmy wymianę 
starego pieca na nowy, ekologicz-

ny  (na wymianę można uzyskać 
dofinansowanie, więcej informac-
ji w Urzędzie Dzielnicy Wawer), 
alarmujmy o podejrzanym dymie 
w okolicy. Nie pozwól, aby ktoś 
truł Ciebie i Twoją rodzinę. Wy-
robienie dobrych indywidualnych 
nawyków odegra kluczową rolę do 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim 
jest dobry stan powietrza nieza-
grażający naszej społeczności.
Podsumowując projekt Smog-
Anin Zły chcielibyśmy podzię-
kować Szko le Podstawowej nr 218 
za możliwość realizacji naszego 
pomysłu na terenie szkoły. Chcie-
libyśmy również podziękować 
Urzędowi Dzielnicy Wawer za do-
brą współpracę i poparcie lokalnej 
inicjatywy. 
Projekt otrzymał dofinansowanie 
w ramach konkursu „Tu mieszkam, 
tu zmieniam” Fundacji Santander.

Mateusz Domeracki

19 lutego br. przy udziale przedsta-
wicieli Fundacji Kapitał Młodych, 
Zastępcy Burmistrza Dziel nicy 
Wawer – p. Jacka Wiśnickiego 
oraz  przedstawicieli Szkoły Pod-
stawowej nr 218 w Warszawie, 
nastąpiło oficjal ne uruchomienie 
czujnika smogu, zlokalizowanego 
w Aninie przy ul. Michała Kaj-
ki 80/82. Od  tej chwili  dzięki 
bieżącemu monitorowaniu stanu 
jakości powietrza w naszym re-
jonie, każdy mieszkaniec może 
sprawdzić wyniki pomiarów po-
przez stronę internetową (www.
airly.eu/map), aplikację mobilną 
Airly czy przechodząc obok Szkoły 
Podstawowej nr 218 dzięki tablicy 
LED oraz diodzie na samym czuj-
niku. Dzięki czujnikowi jesteś my 
w stanie zebrać bieżące dane takie 
jak  stężenia pyłów PM1, PM2.5, 
PM10 oraz podstawowe informa-
cje, takie jak wilgotność powiet-

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Fragment obowiązującego MPZP obszaru Sadul
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Cały aktualny układ urbanistycz-
ny osiedla Sadul, szczególnie w 
odniesieniu do siatki drogowej, 
w dużej mierze pokrywa się z 
tym, który planowany był przed 
wojną. Nie było tam przewidzia-
nego połączenia dzisiejszej ulicy 
Piechurów i Mirtowej, nie było 
też niepotrzebnego “zygzaka” w 
ul. Mydlarskiej przy jej zbiegu z 
ul. Paczkowską, a ul. Węglarska 
płynnie przechodziła w kierunku 
południowym bez charaktersytycz-
nego jej dzisiaj ucięcia. 
Plan wskazywał także konkretne 
miejsca pod lokalizację pięciu pro-
jektowanych studni głębinowych. 
Tereny na zachód od dzisiej szej  

SADUL. O tym, jak miało wyglądać dzisiejsze osiedle Sadul.

Przedwojenny plan Sadula

W 1939 roku, tuż przed roz-
poczęciem II wojny światowej, Wy-
dział Powiatowy Sejmiku Warsza-
wskiego uchwalił szczegółówy plan 
zabudowania osiedla Zastów, który 
obejmował tak naprawdę całe dzi-
siejsze osiedle Sadul wraz z tere-
nem na wschód od tego osiedla, 
sięgając aż za folwark Zastów przy 
dzisiejszym Trakcie Lubelskim.
Pod względem charakteru 
zabudowy obszar objęty planem 
podzielony został na trzy strefy. 
Strefa I to zabudowania zwarte, 
ogniotrwałe o trzech kondy-
gnacjach (parter i dwa piętra) bez 
suteren i poddaszy mieszkalnych, 
lecz z dopuszczeniem wznosze-
nia budynków gospodarczych 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi 
o wysokości maksymalnej trzech 
metrów. W tej strefie największy 
dopuszczalny stosunek powierz-
chni zabudowanej do całkowitej 
powierzchni działki to 30%. Na 
całym terenie objętym planem, tyl-
ko dwie działki oznaczone są strefą 
I. Chodzi o działki po obyd wu 
stronach dzisiejszej ulicy Paczkow-
skiej, pomiędzy Pomiecho wską a 
Kwidzyńską. 
Strefa II to zabudowania luźne lub 
bliżniacze o dwóch kondygnac-
jach (parter i piętro), bez suteren 
mieszkalnych. Największa do-
puszczalna wysokość budynku w 
tej strefie to 9 metrów, a największy 
dopuszczalny stosunek powierz-
chni zabudowanej do całkowitej 
powierzchni działki to 15%. Bu-
dynki musiały tu być oddalone 
co najmniej 5 metrów od granic 
sąsiednich działek. Dopuszczano 
również wznoszenie budynków 
gospodarczych i garaży o maksy-
malnej wysokości 3 metrów, przy 
czym miały one stanowić jedną 
bryłę z domem mieszkalnym. 
Strefą tą w przedwojennym planie 
objęte są tylko działki pomiędzy 
dzisiejszą ulicą Mrówczą, a ulicą 
Patriotów. 
Strefa III dopuszczała taką samą 
zabudowę jak strefa II, przy do-

pusczalnym stosunku powierz-
chni zabudowanej do powierzch-
ni całkowitej na poziomie 7%. Za 
wyjątkiem wskazanych wcześniej 
obszarów strefy I i strefy II, cały 
pozostały teren osiedla Sadul ob-
jęty był właśnie strefą III.
Plan precyzyjnie wskazuje 
powierz chnie pod zabudowę, 
wska zując, że budynki powinny 
być wznoszone przy frontowych 
liniach zabudowy. W planie z 
1939 roku uregulowa ny jest nawet 
sposób odgradzania działek, który 
pozwalał na sytuowanie ogrodzeń 
pomiędzy linią regulacyjną uli-
cy a frontową linią zabudowań. 
Odgradzanie możliwe było tyl-
ko siatką drucianą lub żelazną, 
względnie sztachetami. Wysokość 
ogrodzeń nie mogła przekraczać 
1,8 metra ponad poziom chodnika, 
a na bocznych i tylnych granicach 
działek lub też wewnątrz dzia łek 
dopuszczone były ogrodzenia o 
wysokości 2 metrów. 
W centralnej części osiedla, ob-
jętej dzisiejszymi ulicami: Ga-
jową, Paczkowską, Pomiechowską 
i Wesołowskiego, przewidziano 

plac użyteczności publicznej, na 
którym zlokalizowane miały być: 
szkoła powszechna z boiskiem, 
przedszkole, administracja osiedla 
i “Dom Powstańca” oraz centralne 
urządzenia wodociągowe. Na 
południe od tego terenu, czyli w 
kwartale dzisiejszych ulic: Gajowej, 
Wesołowskiego, Pomiechowskiej 
i Mirtowej oraz na terenie dzisiej-
szego sadulskiego lasu zaplanowa-
no park i tereny sportowe. Park ten 
sięga w planie aż do ul. Wesołow-
skiego, a zatem nie kończy się tyl-
ko, tak jak dzisiejszy las na tym 
terenie, na ulicy Mirtowej.
Kolejny plac użyteczności pub-
licznej, z drugim przedszkolem, 
został umiejscowiony na planie na 
rogu ulic Wapiennej i Osadniczej, 
czyli tam gdzie obecnie znajduje 
się osiedle segmentów. Co ciekawe, 
nawet kształ działki zaznaczonej 
na planie z 1939 roku jest tożsamy 
z kształtem działki pod istniejącą 
tu dzisiaj zabudową szeregową. 
Takich nawiązań w aktualnym za-
gospodarowaniu osiedla Sadul do 
przedwojennego planu jest zresztą 
więcej. 

ul. Węglarskiej przeznaczone były  
w planie na działalność rolniczą. 
Już wtedy pod zalesienie przewi-
dziany był teren na rogu ul. Trakt 
Lubelski i ul. Lucerny.
Szkoda, że nie wszystkie części 
przedwojennego planu zostały 
wcielone w życie. Charakterystycz-
ny jest szczególnie dzisiejszy brak 
jakielkolwiek publicznej placów-
ki oświatowej czy opiekuńczej na 
terenie osiedla. Szkoda też, że ak-
tualna intensywność zabudowy, ta 
rzeczywista i ta przewidzia na w 
planie zagospodarowania Sadula, 
uchwalonym w  maju 2018 roku, 
jest zdecydowanie większa niż ta 
planowana przed wojną. 

źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie

Szkicowy projekt planu osiedla Zastów 

Plan sytuacyjny projektowanego zabudowania osiedla Zastów (obecnego osiedla Sadul)
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W styczniu i lutym Rada Osiedla 
Aleksandrów zorganizowała dwa 
otwarte spotkania. Impulsem dla 
pierwszego z nich było ogłoszenie 
przez miasto Warszawa prac nad 
nowym studium uwarunkowań i 
kierunków za gos podarowania prz-
estrzennego. Dla drugiego – nied-
awne wybory sa mo rzą dowe.
Wspomniane studium jest 
określane jako „scenariusz prz-
estrzennego roz wo ju naszego 
miasta na dziesięciolecia”; pod 
kątem wniosków do studium na 
pierwszym spotkaniu mieszkań-
cy omawiali kierunek rozwoju 
osiedla. Drugie spotkanie było dla 
mieszkańców okazją do pozna-
nia radnych, którzy po wyborach 
samorządowych weszli w skład 
Rady Dzielnicy Wawer z okręgu 
4, do którego należał Aleksandrów 
oraz omówienia z nimi problemów 
i potrzeb osiedla. Spotkaniu to-
warzyszyła prezentacja, oparta 
na wnioskach i wymianie zdań ze 
spotkania styczniowego.
Obie dyskusje wyraźnie pokazy-
wały, że znaczna część problemów 
Aleksandrowa sprowadza się do 
podstawowych kwestii. Zarów-
no problemy bardzo lokalne, jak 
i odciskające się na całym osied-
lu, były mocno pod kreślane przez 
mieszkańców. Alek sandrów ma 
za sobą ponad 200 lat historii, ale 
jest w obecnym kształ cie osiedlem 
stosunkowo młodym. Daw ne pola 
i łąki zapełniają się dziś zabudową 
mieszkalną, za którą nie nadąża 
infrastruktura i zagospoda ro wa nie 
przestrzenne.  Dużo udało się zro-
bić – wielu mieszkańców pamięta 
na przykład nieutwardzoną ulicę 
Za gó rzańską czy Podkowy – ale 
braki są w dalszym ciągu ogromne. 
Liczne ulice pozostają nieut-
wardzone, brakuje oświetlenia i 
chodników. Przybywa natomiast 
samochodów, co z kolei sta wia 
pytania odnośnie komunikacji 
i  bezpieczeństwa, a dotyczy to w 

dużym stopniu również głównych 
ulic Aleksandrowa. Wszystkie te 
kwestie mają wpływ na codzienne 
funkcjonowanie osiedla i tym 
samym wysuwały się na pierwszy 
plan dyskusji. 
Odczuwalny jest również brak ka-
nalizacji. Prace w dalszym ciągu 
nie są pod tym względem zaawan-
sowane i bez realnych zmian po 
stronie MPWiK nie możemy raczej 
liczyć na efekty w naj bliż szych 
latach. Część mieszkańców opo-
wiada się za przyłączeniem osiedla 
do sieci Józefowa albo Wiązowny. 
Aleksandrów należał do 1991 roku 
do gminy Wiązowna i do dziś 
zdarza się, że mieszkańcy wyrażają 
wręcz niezadowolenie z włącze-
nia do Warszawy – ze względu na 
niedofinansowanie i zapóźnienie 
inwestycyjne osiedla. Kolejnym 
problemem jest bardzo trudna sy-
tuacja wodna i wynikające z tego 
zalewania. Trwająca inwestycja 
odwodnieniowa stopniowo popra-
wia sytuację. Niestety, samowolne 
prace ziemne, takie jak podnosze-
nie gruntu i zasypywanie rowów, 
skutkują dalszym pogorszaniem 
stosunków wodnych. Według 
relacji mieszkańców Straż Miejska, 
wzywana do takich sytuacji, nie 
podejmuje odpowiednich działań.
Wielką zaletą Aleksandrowa są 
walory przyrodnicze. Część osied-
la leży w granicach Mazowieckiego 

Parku Krajobrazowego. Wydaje 
się, że większość mieszkańców 
opowiada się za za cho waniem 
charakteru Aleksandro wa ja ko 
osiedla zielonego. W praktyce oz-
na czałoby to umiarkowany rozwój 
budownictwa jednorodzinne-
go, bez inwestycji o charakterze 
deweloperskim. Jest to zgodne z 
założeniami miasta, towarzyszą-
cymi powstającemu studium 
uwarunkowań i zagospodarowan-
ia przestrzennego. Niestety, od lat 
nie udało się uchwalić dla Alek-
sandrowa miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Plan mógłby nadać osiedlu prze-
widywalny kierunek rozwoju i w 
perspektywie pomóc ograniczyć 
praktyczne problemy.
Kwestią nierozwiązaną od lat 
dzie więć dzie siątych pozostaje 
umiejsco wie nie no wego cmen-
tarza. Lokalizacja przy ul. Złotej 
Jesieni, w pobliżu urokliwego 
jeziorka Morskie Oko – na terenie 
należącym do parafii Falenica - 
spotyka się z licznym sprzeciwem 
mieszkańców Aleksandrowa, cho-
ciaż spro wa dzanie problemu do 
sporu pomiędzy Aleksandrowem 
i Falenicą by łoby uproszczeniem. 
Rozważania na temat potenc-
jalnych innych lokalizacji nie przy-
niosły dotychczas satysfakcjonu-
jących rezultatów. Może już pora, 
aby spróbować ostatecznie znaleźć 

kompromisowe rozwiązanie? Roz-
mowy w tej sprawie zostały już 
zaplanowane. 
Zbliżają się wybory do rad osiedli. 
Dwa spotkania w Aleksandrowie 
pokazują, że inicjatywy rad mogą 

ALEKSANDRÓW. Głos mieszkańców w sprawie lokalnych problemów. 

Co dalej z Aleksandrowem?

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Zachodnia część Aleksandrowa,
na pierwszym planie cmentarz. 

Ulica Zagórzańska, jedna z głównych linii komunikacyjnych osiedla

Zabudowa powstająca na dawnych polach i łąkach.
Fot. Michał Mroziński

Fot. Michał Mroziński

Fot. Anna Warchoł

dać mieszkańcom szansę na zabra-
nie głosu i mocne zaprezentowanie 
lokalnych problemów – warto w 
tych małych wyborach wziąć ud-
ział.
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Wszyscy rodzice zapewne zadają 
sobie pytanie czy 8 kwietnia doj-
dzie do strajku nauczycieli w na-
szej dzielnicy? A jeśli tak, to jak to 
będzie wyglądało?
Co będzie z egzaminami gimna-
zjalnymi, ósmoklasisty, a nawet 
maturami? Dlaczego akurat w tej 
chwili nasiliły się protesty?
- Obowiązkiem związków zawo-
dowych jest dbałość o wszystkich 
pracowników, zwłaszcza o poziom 
zarobków. W oświacie od lat wyna-
grodzenia są niskie. – mówi prezes 
Oddziału ZNP Warszawa Praga 
Południe Wawer Wesoła, pani Zo-
fia Idzikowska.
- Aktualnie rząd wciąż zapewnia, 
że dzięki swoim staraniom popra-
wiła się sytuacja ekonomiczna kra-
ju. Realizowane są kolejne progra-
my społeczne. Sposób wydawania 
publicznych pieniędzy na zasadzie 
„każdemu po równo” nie jest dla 
wszystkich zrozumiały. Tysiąc zło-
tych podwyżki do kwoty bazowej, 
którą określają ustawy stanowiłoby 
wyrównanie do średniej krajowej. 
Oczywiście najpierw prowadzi-
liśmy rozmowy, przedstawiliśmy 
postulaty, organizowaliśmy ma-
nifestacje, pikiety, protesty. Moż-
liwości dochodzenia swoich praw 
reguluje ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, która przewi-
duje kilka etapów zanim nastąpi 
strajk. Po pierwsze związek zawo-
dowy zgłasza sprawę do pracodaw-
cy, a pracodawcą nauczycieli nie 
jest minister, lecz dyrektorzy po-
szczególnych placówek. Natomiast 
pracodawcą dla dyrektora jest 
szkoła – tak jest ułożone prawo. 
Dlatego w pierwszym etapie zgło-
siliśmy dyrektorom nasze żądania 
1000zł z wyrównaniem od stycznia 
dla wszystkich nauczycieli i pra-
cowników administracji i obsługi. 
Oczywiście dyrektorzy nie są w 
stanie spełnić tych oczekiwań (po-
nieważ to nie oni decydują o wyso-
kości subwencji ani nie dysponują 
budżetem samorządu). Następnie 
rozpoczyna się etap rokowań – to 
znaczy, że związek podtrzymuje 
żądania, a dyrektor stwierdza, czy 

może lub nie spełnić tych postula-
tów. Jeśli nie może, wtedy zostaje 
podpisany protokół rozbieżno-
ści. Po zakończeniu tego etapu 
zarząd związku podjął uchwałę 
o przystąpieniu do mediacji. Ten 
etap polega na tym, że proponu-
jemy dyrektorom termin spotka-
nia i osoby mediatorów. Mediacje 
odbyły się w XXV LO na terenie 
Wawra- ze strony ZNP prowadziła 
je wiceprezes Anna Rzepka. I zno-
wu mediacje nic nie dały, bo my 
nie rezygnujemy z naszych żądań, 
a dyrektorzy nadal nie są w stanie 
ich spełnić, dlatego znowu zostały 
podpisane protokoły rozbieżno-
ści. 5 marca podjęliśmy uchwałę o 
przystąpieniu do referendum straj-
kowego, które potrwa od 6 do 22 
marca. Informujemy dyrekcje, że 
etap mediacji nie rozwiązał sytua-
cji, zatem w każdej szkole zostanie 
wyłoniona komisja referendalna, 
każdy pracownik otrzyma pytanie 
referendalne i odpowie czy jest za, 
czy przeciw strajkowi. Głosowanie 
może być jawne. Jeżeli w danej pla-
cówce: szkole, czy przedszkolu, w 
głosowaniu weźmie udział połowa 
wszystkich pracowników, także nie 
należących do związków, to uznaje 
się, że referendum jest ważne. Jeże-
li z tych osób, które wzięły udział 
w referendum, połowa opowie 
się za strajkiem, to w tej placówce 
strajk zostanie ogłoszony. Na ten 
moment nie wiadomo, która pla-
cówka ogłosi strajk. To rozstrzyg-
nie referendum. Jednak jestem 
przekonana, że strajk w wielu pla-
cówkach się odbędzie. Na terenie 
Wawra 100% placówek przystą-
piło do sporu zbiorowego, a spór 
zbiorowy, co do zasady kończy się 
strajkiem. Działania podjęte w ra-
mach sporu zbiorowego są legalne 
i zgodne z prawem.
W sytuacji, gdy dojdzie do strajku, 
obowiązkiem dyrektora będzie za-
dbać o bezpieczeństwo tych dzieci, 
które przyjdą do szkoły. Nauczy-
ciele, w czasie strajku będą przeby-
wać w pokoju nauczycielskim, ale 
nie zaangażują się w zajęcia opie-
kuńcze i dydaktyczne. Natomiast 
dyrektor nie przystępuje do strajku 
- nawet jeśli jest członkiem związ-
ku. Ustawa o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych określa zadania 
dyrektora, który musi być ponad 
wszystkim, co będzie się działo w 
związku ze strajkiem. Dyrektorzy 
mają prawo poprosić rodziców, 
aby w tym czasie nie przyprowa-
dzali dzieci do szkoły, a zwłaszcza 
przedszkola. Oczekujemy zro-

zumienia od rodziców, prosimy 
o wyrozumiałość i oczekujemy 
współpracy.
Jednocześnie zdajemy sobie spra-
wę z tego, że nie wszyscy rodzi-
ce mają możliwość zapewnienia 
małym dzieciom opieki w domu. 
Rozumiemy potrzeby rodziców, a 
bezpieczeństwo dzieci traktujemy 
bardzo odpowiedzialnie. – pod-
kreśla Zofia Idzikowska.
Dziećmi, które przyjdą w dniu 
strajku do szkoły, zajmie się dy-
rektor. Może on również poprosić 
chętnych rodziców o włączenie się 
w pomoc i opiekę. – zaznacza Zofia 
Idzikowska.
Również Prezydent Warszawy po-
wołał sztab kryzysowy, który za-
pewne na bieżąco będzie reagować 
na potrzeby rodziców i młodzieży.
-Trudno na ten moment powie-
dzieć co będzie z egzaminami. 
Albo odbędą się w innym terminie 
albo będziemy strajkować z przer-
wami. Jednak jeśli sytuacja się nie 
wyjaśni teraz, to od 1 września nie 
rozpoczynamy zajęć i wydłużymy 
dzieciom wakacje.
Strajk jest ważny dla nauczycieli z 
wielu powodów. Głównie chodzi o 
podniesienie statusu tego zawodu. 
W tej chwili w Warszawie brakuje 
około 1500 nauczycieli, zwłaszcza 
przedmiotów ścisłych.
-Zwiększenie zarobków tej gru-
py zawodowej jest istotne z wielu 
przyczyn- jak podkreśla pani Zofia 
Idzikowska.
-Potrzebujemy, żeby do tego za-
wodu przychodzili najzdolniejsi, 
ludzie inteligentni, wrażliwi i z 
powołaniem. Nauczyciele to jest 
grupa zawodowa, która zgodnie z 
zapisami karty nauczyciela musi 
posiadać wyższe wykształcenie. 
Kolejną kwestią jest to, że zawód 
nauczyciela jest mocno sfeminizo-
wany. Niskie zarobki nie są atrak-
cyjne. W tej chwili 
nauczyciel stażysta 
zarabia około 1843 
zł netto, dyplomo-
wany 2492 zł netto. 
Minister Zalewska 
wydłużyła drogę 
awansu zawodowe-
go na nauczyciela 
dyplomowanego z 
10 do 15 lat. Ode-
brała także na-
uczycielom liczne 
dodatki i udogod-
nienia, zmieniając 
zasady, na przykład 
dotyczące urlopu 
dla poratowania 

zdrowia. Portal ZNP podaje, że 
na wszystkich oszczędnościach 
na nauczycielach, budżet w 2019r 
zaoszczędzi 23 mln złotych, a od 
roku 2023 około 1 miliarda zło-
tych. 
I to nie jest tak, że nauczyciel pra-
cuje 18 godzin. Badania przepro-
wadzone w 2013r. przez Instytut 
Badań Edukacyjnych wykazały, że 
jest to średnio 47 godzin do nawet 
50 godzin tygodniowo, to jest wię-
cej niż przewidują przepisy.
Czy rodzice powinni przyłączyć się 
do strajku o lepszą edukację i przy-
szłość dzieci?
Na jakość systemu edukacji zwraca 
uwagę wielu pedagogów i naukow-
ców. Spartański sposób organiza-
cji szkoły, klasowo-lekcyjny dryl, 
sztywna podstawa programowa w 
rzeczywistości uczą tego, czego nie 
chcemy: postaw manipulatorskich, 
konformizmu, oportunizmu, in-
strumentalizmu, (dr hab. Alicja 
Żyw czok, 2006) Ponadto narusza 
to godność i podmiotowość ucz-
niów poprzez zunifikowane meto-
dy nauczania, niesprawiedliwy sy-
stem oceniania (średnia ważona), 
brak poszanowania godności, wol-
ności, solidarności i praworządno-
ści. System edukacji nie uwzględ-
nia skutecznych i potwierdzonych 
naukowo metod uczenia się, takich 
jak mowa eksploracyjna, uczenie 
się rówieśnicze, nie dba o moty-
wację wewnętrzną, kreatywność, 
potrzebę włączania własnej ak-
tywności człowieka jako czynnika 
koniecznego do rozwoju, twórczo-
ści, myślenia i uczenia się. W kon-
sekwencji ten stan wygasza cieka-
wość poznawczą, co potwierdzają 
badania (za prof. D. Klus–Stańska, 
2018). 
- Testy to jest największa w Polsce 
głupota. To jest pozbawianie dzieci 
myślenia. A kolejnym nieporozu-

mieniem jest tworzenie rankingów.  
– mówi pani Zofia Idzikowska.
Wielu pedagogów i także nauczy-
cieli podkreśla, że zmuszamy 
dzieci, żeby uczyły się dla ocen 
i średnich, a nie dla rozwijania 
swoich pasji, talentów, nabywania 
kompetencji, zaspokajania cieka-
wości i tak istotnego poczucia sen-
su. Zamiast współpracy i empatii 
uczymy niezdrowej rywalizacji i 
wpędzamy dzieci w niską samo-
ocenę już od najmłodszych lat. Po-
winniśmy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, w jakim stopniu opresyjny 
system edukacji przyczynia się do 
tłoku na dziecięcych oddziałach 
psychiatrycznych.
Profesor Dorota Klus–Stańska, 
pe da gog, zwraca uwagę na fun-
damenty, na których nadal opiera 
się polski system edukacji. Główny 
nurt polskiej dydaktyki wywodzi 
się z prac radzieckiego polityka i 
pedagoga Iwana Kairowa. To pe-
dagogika stworzona dla innego 
świata, potrzeb i stanu wiedzy. Aby 
rzeczywiście zreformować system 
edukacji należałoby zrewidować 
podstawy na których się opiera. 
Dysponujemy nowoczesnymi ba-
daniami nad działaniem mózgu 
człowieka, psychologią uczenia 
się, myślenia, pamięci, więc za-
stanawiające jest, dlaczego system 
edukacji wciąż bazuje na pracach 
radzieckiego polityka, czy też te-
orii behawioryzmu, która została 
opracowana pół wieku temu na 
podstawie badań na zwierzętach 
laboratoryjnych? 
Niedofinansowany system edu-
kacji, który dodatkowo sztywno 
trzyma się niepotwierdzonych na-
ukowo metod, bądź nie opiera się 
na badaniach naukowych w ogóle 
- nie tylko nie spełnia swojej roli 
wobec dzieci, ale działa na szkodę 
społeczeństwa.

O co ten strajk?
SPOŁECZEŃSTWO. Trwają przygotowania do ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl
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W czwartek 27 września 2018 roku 
przy ul. Błękitnej 32 w osiedlu 
Wawer otwarto nową kulturotekę. 
Miasto przeznaczyło na tę inwe-
stycję ponad 3 mln zł. Przy okazji 
hucznego otwarcia do mediów 
porozsyłano informacje, że sta-
tutowa działalność biblioteczna 
(elewacja budynku nawiązuje do 
regału z książkami) miała się tu 
łączyć z ofertą kulturalną. Oprócz 
wypożyczalni dla dorosłych i dzie-
ci w nowym przybytku kultury, 
wyposażonym w salę widowisko-
wą, planowano działalność: klubu 
seniora, sali komputerowej, klubu 
wolontariuszy, drużyny harcer-
skiej, teatrzyku kukiełkowego i 
studia nagrań. W planach był też 
pokój cichej pracy. Największą 
nowością miał być sposób obsłu-
gi czytelników. Informowano, że 
dużą część księgozbioru będzie 
można wypożyczyć i oddać dzięki 
zainstalowanemu automatyczne-
mu, całodobowemu systemowi 
wypożyczania książek.
Należy uczciwie przyznać, że ten 
nowoczesny system wypożycza-
nia odniósł sukces! Książki zama-
wia się przez internet wskazując 

sposób odbioru: tradycyjnie lub 
w książkomacie (po zamówieniu 
książka czeka trzy dni). Książki 
oddać można we wrzutni - rów-
nież te wypożyczone tradycyjnie – 
a wszystko dostępne jest przez całą 
dobę. 
W budynku, prócz biblioteki oraz 
sali widowiskowej na 120 osób z 
rzutnikiem i ekranem, znalazły się 
pomieszczenia dla OPS-u (Ośro-
dek Pomocy Społecznej), który 
organizuje m.in. zajęcia dla senio-
rów. Od stycznia znajduje się tutaj 
MAL (Miejsce Aktywności Lokal-
nej – zapraszam do zgłębienia wie-
dzy o MAL-ach w tekście Andrzeja 
Tomaszczyka). Wkrótce część po-
mieszczeń zostanie udostępniona 
„MUZOlabowi Wawer” (filii war-
szawskiego Centrum Wspiera-
nia Rodzin – miejskiej instytucji 
wsparcia rodziny).
Przy okazji hucznego otwarcia, w 
obecności pani Prezydent i przed-
stawicieli Biura Kultury i Promocji 
m.st. Warszawy, wygłoszono wiele 
obietnic nie mających poparcia w 
późniejszych działaniach. Trud-
no nie odnieść wrażenia, że ideę 
kulturoteki na ulicy Błękitnej jako 
centrum lokalnej kultury, złożono 
chyba jednak na ołtarzu jesien-
nej kampanii wyborczej do Rady 
Dzielnicy. 
Podobno do dziś (marzec 2019!) 
obiekt nie jest oficjalnie odebrany 
przez bilbliotekę. Nie ma ustalo-
nych zasad jego współużytkowania 
przez wszystkie zajmujące go in-
stytucje, nie ma spisu inwentarza i 
zasad używania sprzętów! Wydaje 

się, że wciąż brakuje planu zago-
spodarowania i zarządzania obiek-
tem (i kulturotekami w ogóle), a 
samo nazwanie obiektu Kulturo-
teką nie czyni go jeszcze instytucją 
kultury. Za etykietą „Kulturoteki” 
nie poszła jak na razie zmiana in-
stytucjonalna. Brakuje wspólnej 
strategii promocji i jednolitego sy-
stemu informacji dla mieszkańców. 
Próżno też szukać w internecie 
witryny, czy informacji o bieżącej 
ofercie. Filie WCK (Wawerskiego 
Centrum Kultury) oraz wawerskie 
bliblioteki promują swoje wyda-
rzenia zupełnie niezależnie.
Z podobnymi, choć trochę innymi 
problemami borykają się pracow-
nicy drugiej oddanej ostatnio do 
użytku kulturoteki w Radości. Z 
działającej w fatalnych warunkach 
placówki WCK filia Radość przy 
ul. Planetowej, do nowego budyn-
ku starają się przenieść wszystkie 
zadania, borykając się jednocześ-
nie z wieloma problemami tech-
nicznymi, niedokończonymi in-
stalacjami, brakiem wyposażenia. 
Od oficjalnego otwarcia (listopad 
2018) do połowy stycznia br. kul-
turoteka w Radości była pozba-
wiona dostępu do internetu, nie 
działały komputery, klimatyzacja. 
Kulturoteka do dziś nie ma gospo-
darza. Brakuje etatów.
Unormowanie tego stanu to zada-
nie obecnego Zarządu Dzielnicy. 
W lipcu 2019 roku kończą się umo-
wy obecnym dyrektorom WCK i 
bibliotek, będą zapewne konkursy 
i miejmy nadzieję, że wraz ze zmia-
nami zawita do Wawra komplek-

sowa wizja zarządzania kulturą.
Krajobraz osiedlowych WCKów 
nie wygląda jednak źle. WCK w 
Aleksandrowie to filia, która od 
lat ma tożsamość i wiernych wy-
znawców. Energiczna kierownicz-
ka konsekwentnie realizuje własne 
pomysły, zręcznie współpracując z 
NGOsami i niezależnymi organi-
zacjami. Choć obiekt nie jest no-
woczesny i ma mało pomieszczeń, 
ciągle coś się tam dzieje. Ma cieka-
wy i zgrany zespół. Organizowane 
są zajęcia dla dzieci w różnym wie-
ku: taneczne, glina, gordonki, tre-
ningi jujitsu, fitnessu, a także spot-
kania pań (gotowanie, haftowanie, 
decoupage, spotkania z dietety-
kiem i ogrodnikiem). Większości 
tych pozycji nie uświadczysz na 
stronach internetowych bo są cy-
klami trwającymi np. pół roku, na 
które obowiązują zapisy.
WCK filia w Falenicy też ma swoje 
tradycje: np. teatr amatorski, spot-
kania klubu ciekawej książki, wy-
stawy malarskie, spotkania autor-
skie, spotkania klubu fotografików. 
Odbywają się tu regularne zajęcia 
dla dzieci i dorosłych zorganizo-
wane na podobnych co w Aleksan-
drowie zasadach. 
Zanim jednak nastąpi jakaś forma 
„federalizacji” placówek kultury 
osiedlowej, może warto byłoby 
pomyśleć nad wspólnym grafi-
kiem zajęć i imprez organizowa-
nych przez WCK-i oraz oddziały 
biblioteczne - zwłaszcza te ze sobą 
sąsiadujące. Wiem, że animatorzy 
kultury narzekają na zjawisko wza-
jemnej „kanibalizacji” lokalnych 

wydarzeń, wskazując na koniecz-
ność polepszenia dialogu między 
tymi dwiema instytucjami, tak aby 
umożliwić uczestnictwo w cieka-
wych imprezach jak największej 
liczbie chętnych mieszkańców. 
Byłoby miło, gdyby grafik oferty 
kulturalnej uwzględniał również 
przedsięwzięcia prywatne. Promo-
cja działających lokalnie prywat-
nych inicjatyw kulturalnych (choć-
by na stronie www) to przecież 
część misji dzielnicowego WCK.
I ostatnia refleksja. Brakuje oferty 
skierowanej do starszej młodzie-
ży. Oferty, w której znalazłaby się 
przestrzeń na swobodne działania, 
poszukiwania, eksperymenty, czyli 
wszystko to, co nie daje gwarancji 
natychmiastowego efektu staty-
stycznego, ale w zamian sieje ziar-
no być może działań wyjątkowych. 
Z kulturą już tak jest, że ta najwar-
tościowsza, żywa i zbuntowana, 
nie powstaje w gorsetach regula-
minów, ale kiełkuje gdzieś w cieniu 
oficjalnych instytucji. Wymaga to 
szczególnej, wrażliwej kadry ani-
matorów i pedagogów, których 
przyciągnąć mogłaby świetna, me-
rytoryczna atmosfera, transparen-
tne ruchy kadrowe, czy otwartość 
placówki na formuły nieznane. 
Tworzenie takiej kadry to jedno z 
podstawowych zadań dyrektorów 
publicznych placówek kultury.

Podziękowania:
@Paweł Coolek Kulesza (za wywo-
łanie tematu)
@Andrzej Jerzy Tomaszczyk (za 
istotny wkład merytoryczny)

Kulturoteki - pełna kultura?
KULTURA. O funkcjonowaniu starych i nowych placówek kulturalnych w dzielnicy Wawer.

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Fot.: Anna Sajkowska
źródło:
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Wiosenne porządki
PRZYRODA. Kącik ogrodnika.

FILIP SKARZYŃSKI
f.skarzynski@gazetawawerska.pl

Wawer to jedna z najbardziej za-
zielenionych dzielnic Warszawy.  
Przeważa w niej zabudowa jed-
norodzinna, wokół której można  
wyczarować niejeden „tajemniczy 
ogród”, ale przecież na każdym bal-
konie wielorodzinnego domu znaj-
dzie się, choćby niewielki, kawałek 
miejsca na donice, w których moż-
na zasadzić coś fajnego. Z tego 
względu pomyślałem, że w naszej 
Gazecie Wawerskiej mógłby pow-
stać „kącik ogrodnika” - miejsce na 
wskazówki, pomysły, ciekawostki 
związane z szeroko rozumianym 
ogrodnictwem.

Drogi czytelniku, jeżeli przeczy-
tasz w tej rubryce coś z czym się 
nie zgadzasz, lub masz ciekawe 
doświadczenia – napisz do mnie. 
Z chęcią Cię zacytuję, sam nauczę 
czegoś nowego - wszystko z 
korzyścią dla naszych zielonych 
ogrodów.
Już za parę dni nastanie kalen-
da rzo wa wiosna, tymczasem za 
oknami - ani śladu dawno stop-
niałego śniegu. Ci z nas, którzy 
zadbali jesienią o to, aby wiosna 
kolorowo ich powitała, mają tego 
pierwsze efekty - krokusy przebiły 
się przez warstwę ziemi i zaczy-
nają rozkwitać w słoneczne dni.  
Podobno widziano gdzieś pierw-
sze bociany i żurawie. Lubię ten 
czas. Dla absolwenta architektury 
kra job razu ursynowskiej SGGW, 
osoby zaj mu jącej się zielenią na 
co dzień, wiosna to czas odejścia 
od komputera i realizacji naryso-
wanych przez zimę projektów, 
czyli wprowadzania w życie ogro-
dowych pomysłów. Jest jednak 
kilka rzeczy, od których wszyscy 

powinniśmy rozpocząć wiosenne 
porządki...

Cięcia w ogrodzie
Cięcia wykonujemy w dni suche 
i najlepiej bezwietrzne. Przycina-
my dość silnie krzewy kwitnące 
na tegorocznych pędach (kwit ną-
ce późnym latem), czyli: hortens-
je bu kietowe i drzewiaste, tawuły 
japońskie, pięciorniki, powojniki 
i róże. Mocne, grube pędy przy-
cinamy na wysokość 30-40 cm. 
Słab sze pędy usuwamy całkowicie. 
Prze świetlamy także berberysy, 
de re nie, śnieguliczki. Usuwamy 
ze szłoroczne kwiatostany hortensji 
ogrodowej tuż nad pierwszą parą 
pąków. W tym terminie tniemy 
żywopłoty zarówno liściaste jak i 
iglaste, przycinając ubiegłoroczny 
przyrost. Ścinamy również trawy 
ozdobne około 10cm nad ziemią.  
Nie tniemy już winorośli i brzozy 
(chyba że naszym celem jest pozys-
kanie soku z brzozy). Jeżeli pogoda 
na to pozwala (bezwietrzna aura, 
temperatura w okolicach 10°C) 
możemy wykonać opryski. Wyko-
nane wiosną, znacznie obniżą 
występowanie grzybów i szkod-
ników, a co za tym idzie - potrzebę 
kolejnych oprysków w sezonie. Nie 

musimy wprowadzać silnej chemii 
do własnego ogrodu - można sto-
sować preparaty z fungicydem 
miedziowym (środki miedziowe 
dopuszczone są do upraw ekolo-
gicz nych) na choroby grzybowe. 
Do ochrony przed szkodnikami 
zalecany jest oprysk na bazie oleju 
parafinowego lub rydzowego. 
Miłośnikom roślin cebulowych  
go rą co polecam wystawę tu li pa-
nów , która odbędzie się  w ostatni 
tydzień miesiąca (30–31 marca) w 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie. 
Innym ciekawym marcowym wy-

darzeniem (22-24 marca) będą 
odbywające się w Nadarzynie 
targi ogrodnictwa i architektury 
kraj obrazu Green Days w PTAK 
EXPO.  Za miesiąc postaram się w 
tym miejscu zdać relację z targów, 
opiszę również nasze prace w 
ogródku warzywnym na terenie 
Muzeum Pałacu Króla, którym 
opiekujemy się razem z dziećmi z 
wilanowskich szkół. Może uda się 
zainteresować nasze dzielnicowe 
władze tego rodzaju programa-
mi edukacyjnymi dla dzieci w 
placówkach oświatowych Wawra. 
Wiedzy praktycznej nigdy dosyć!

Krem z buraków i kokosa 
oraz włoska tarta ryżowa 
Dwie bardzo proste i smaczne 
potrawy. Krem z buraków 
smakuje doskonale i z dodatkiem 
pomarańczy i limonek; odrobina 
cynamonu oraz mleko kokosowe 
sprawią, że zwykła zupa zamieni 
się w aromatyczne i oryginalne 
danie. Tartę ryżową możemy 
przygotować z dowolnymi 
owocami. Wybrałam gruszki i 
śliwki; doskonale będą również 
jabłka, a bliżej lata – truskawki 
albo morele. Ryż arborio to ryż 
do włoskiego risotto. Jak widać 
doskonale sprawdza się również 
w deserach i słodkich daniach. 
Udanego gotowania!

KREM Z BURAKÓW Z 
KOKOSEM I POMARAŃCZAMI 

SKŁADNIKI NA 4-5 PORCJI:
 ■ 3-4 średnie buraki (gotowane 

lub pieczone)
 ■ 1 pomarańcza  
 ■ 2-3 cm świeżego imbiru
 ■ 1 ząbek czosnku
 ■ 1 puszka mleka kokosowego 

(400 ml)
 ■ ok. 400 ml wody

Przyprawy: po ¼ łyżeczki 
cynamonu, kuminu i ostrej papryki 

lub chili, ½ łyżeczki suszonej 
kolendry, sól i pieprz do smaku
olej do smażenia np. kokosowy
Dodatkowo: 1 łyżka świeżej 
kolendry i śmietanka lub jogurt 
kokosowy

PRZYGOTOWANIE:
Umyte buraki (nie obieramy) 
wkładamy do garnka, zalewamy 
zimną wodą i gotujemy do 
miękkości. Po wystudzeniu 

obieramy i kroimy w kawałki. 
Jeśli chcemy je upiec to umyte 
i nieobrane zawijamy w folię 
aluminiową, władamy do 
piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i pieczemy ok. 45 minut. Po 
wystudzeniu obieramy. 
Obrany i drobno posiekany imbir 
podsmażamy ok. 2 minut na oleju 
razem z czosnkiem i wszystkimi 
przyprawami. Dodajemy 
pokrojone w kostkę buraki, mleko 
kokosowe, wodę oraz sok z całej 
pomarańczy i otartą skórkę z 
połowy. Mieszamy, doprawiamy 
solą do smaku i gotujemy około 10 
minut na małym ogniu. Zawartość 
garnka przelewamy do blendera i 

KĄCIK KULINARNY. miksujemy na gładko. Podajemy 
ze świeżą kolendrą i śmietanką 
kokosową.  

WŁOSKA TARTA RYŻOWA Z 
OWOCAMI 

SKŁADNIKI 
 ■ 200 g ryżu arborio 
 ■ 250 ml mleka
 ■ 250 ml śmietanki 18% 
 ■ 100 g cukru + 2 łyżki 
 ■ 4 żółtka 
 ■ 1 łyżka masła + 1 łyżka oliwy 

Przyprawy: ½ łyżeczki cynamonu, 
1/3 łyżeczki kurkumy lub kilka 
nitek szafranu, 1 łyżeczka pasty 
waniliowej.

Owoce: np. 2-3 gruszki + 2-3 śliwki 
Dodatkowo: jogurt naturalny lub 
cukier puder 

PRZYGOTOWANIE: 
Ryż zalewamy wrzątkiem, 
gotujemy 10 minut na małym 
ogniu i odcedzamy na sicie. 
Mleko łączymy ze śmietanką, 
dodajemy przyprawy, 
podgrzewamy ok. 5 minut i 
odstawiamy. Żółtka (białka nie 
będą potrzebne) ubijamy z cukrem 
na puszystą masę, w trakcie 
ubijania stopniowo wlewamy 
mleko ze śmietanką. Na końcu 
dodajemy ryż i chwilę mieszamy. 
Owoce myjemy, obieramy i kroimy 
w ćwiartki lub w grubą kostkę. 
Mieszamy z 1 łyżką cukru i oliwy. 
Formę (ok.25 cm) wykładamy 
folią lub papierem do pieczenia. 
Smarujemy masłem i wysypujemy 
cukrem. Wlewamy masę; ryż 
powinien opaść na dno formy. 
Na wierzchu układamy owoce; 
część powinna się zatopić w masie, 
część możemy ułożyć na wierzchu. 
Wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i 
pieczemy 1 godzinę. Podajemy 
na ciepło lub na zimno. Przed 
podaniem można posypać cukrem 
pudrem lub dodać łyżkę jogurtu. 

Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl 
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Bociany 

Być może kiedy czytasz te słowa 
pierwsze bociany są już w Polsce. 
Z roku no rok przylatują wcześniej. 
Jak łatwo się domyślić ma to zwią-
zek ze zmianami klimatu. Coraz 
częściej bociany zamiast frunąć w 
pełną niebezpieczeństw podróż do 
Afryki Południowej lub Środkowej, 
decydują się na zimowanie na po-
łudniu Europy lub bliskim wscho-
dzie. Mają więc bliżej, szybciej też 
wyczuwają wiosnę i mogą reago-
wać. Oczywiście ryzykują. Mimo 
wszystko wciąż obowiązują przy-
słowia, że w marcu jest jak w garn-
cu a w kwietniu może być trochę 
zimy. W przypadku załamania po-
gody bociany pozbawione dostępu 
do pokarmu mają problemy. Ryzy-
kanci jednak grają o wysoką pulę 
– wcześniejsze przybycie zapewnia 
im dostęp do lepszych łowisk czy 
gniazd, co wpływa na ich sukces 
lęgowy. I w ten sposób gen ryzy-
kanctwa rozprzestrzenia się wśród 

naszych narodowych symboli. Bo 
nie ma ptaka, a może i zwierzęcia, 
które miałoby lepszą prasę i odbiór 
w polskiej świadomości. Bocian to 
nie tylko ptak. Jego gniazda, syl-
wetka na polu, to część krajobrazu, 
którzy jednoznacznie identyfikuje-
my z Polską. Do niedawna mogli-
śmy szczycić się mianem kraju o 
największej populacji bociana bia-
łego na świecie. Kilka lat temu wy-
przedziła nas Hiszpania. Powodów 
jest kilka, ale kluczowa jest ta, że 
coraz więcej bocianów zostaje tam 
na zimę. Poza tym, nawet dla wciąż 
migrujących bocianów, przelot 
cieśniną gibraltarską jest znacznie 
bezpieczniejszy niż podróż przez 
bliski wschód. Bociany z Euro-
py wędrują do swoich zimowisk 
(i z powrotem) dwoma trasami. 
Pierwsza, w zdecydowanej więk-
szości wybierana przez polskie 
bociany, prowadzi przez cieśninę 
Bosfor, wzdłuż wybrzeży Morza 
Śródziemnego, Dolinę Jordanu, 
Półwysep Synaj. Następnie bocia-
ny przecinają Morze Czerwone i są 
już w Afryce. Docelowo zimują w 
dolinie Konga a nawet w RPA. Tą 
trasą razem z bocianami białymi 
(ponad 200 tys. ptaków), leci także 
ok. 6 tys. bocianów czarnych i po-
nad 40 tys. dużych drapieżników 
– w tym orłów. Ich wspólny prze-
lot to jeden z najwspanialszych 
ptasich spektakli w naszej części 
świata. Dlaczego wszystkie tło-
czą się akurat  tam? Otóż wielkie 
ptaki przede wszystkim szybują. 

Lot aktywny, to znaczy machanie 
skrzydłami, kosztowałby je zbyt 
wiele energii. Czekają więc na 
sprzyjające wiatry. Wzbijają się na 
kilka tysięcy metrów wykorzystu-
jąc tak zwane prądy wznoszące a 
następnie lotem ślizgowym lecą w 
wybranym kierunku. Kominy ter-
miczne tworzą się tam, gdzie kra-
jobraz jest zróżnicowany, dlatego 
nasi szybownicy unikają otwartego 
morza (odwrotnie niż małe ptaki, 
które preferują najkrótszą drogę 
nawet przez morze, pustynię czy 
ocean). Zostają więc cieśniny, dro-
ga lądowa wzdłuż wybrzeży i wiele 
niebezpieczeństw. W niektórych 
krajach Afryki bocian stanowi je-
den ze specjałów lokalnej kuchni. 
Kilka lat temu głośna była histo-
ria bociana, który wrócił do Pol-
ski z Afryki ze strzałą w skrzydle. 
Wielkim zagrożeniem dla naszych 
bocianów, jest także tradycja obec-
na w krajach bliskiego wschodu 
(głównie Libanie) nakazująca trak-
tować zestrzelone bociany jako 
trofea. Kiedyś, gdy „myśliwi” uży-
wali strzelb szkodliwość tego pro-
cederu, w kontekście setek tysięcy 
ptaków była znikoma. Dziś, także 
w związku z sytuacją w regionie i 
łatwiejszym dostępem do broni 
wojskowej,  do ptaków strzela się z 
karabinów. W internecie dostępne 
są nagrania z tego typu „polowań”. 
Nie polecam. Od kilku lat Ambasa-
da Polski w Libanie prowadzi akcje 
informacyjne na temat bocianów i 
ich znaczenia dla Polski. 

 ■ Pożar przy Daliowej
W nocy z 23 na 24 lutego wybuchł pożar w jednym z domów 
jednorodzinnych przy ul. Daliowej. W akcji gaśniczej brało udział 
ponad 10 zastępów straży pożarnej, ale z budynku niewiele udało 
się uratować. Aniński, parafialny Caritas zbiera pieniądze i dary 
materialne, aby odbudować dom dla poszkodowanej rodziny. 

 ■ Czyste powietrze dla Wawra
25 marca br o godz. 17:30 w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. 
Żegańskiej 1a odbędzie się spotkanie z Justyną Glusman, Koordy-
nator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni. Zaprezentowany 
zostanie wawerski program walki ze smogiem oraz program dofi-
nansowania wymiany pieców w domach prywatnych.

 ■ Trakt Lubelski przebudowywany
Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową Traktu 
Lubelskiego na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej. 
Wszystkie prace na tym odcinku mają się zakończyć do czerwca 
2020 roku. W dalszym ciągu nie są znane plany miejskich urzęd-
ników w odniesieniu do przebudowy tej ulicy na odcinku od ul. 
Płowieckiej do ul. Klimontowkiej

 ■ Wybory do rad osiedlowych
Zgłoszenia  kandydatów do rady osiedla przyjmowane są w siedzi-
bie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Urzędzie Dzielnicy Wawer, 
pokój 20 (parter) tel.: 22 44 36 812. Dyżury członków Dzielnicowej 
Komisji Wyborczej: od  01.04 do 08.04.2019 (w godzinach pracy 
Urzędu). Ostatnim dzniem przyjmowania zgłoszeń jest 8 kwietnia 
br. (w godz. od 8.00 do 18.00). Wybory odbedą się 14 kwietnia br.

W SKRÓCIE

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując - 
prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.

PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.
Okazuje się jednak, że wiele z bo-
cianów nie ma szans dotarcia do 
Libanu. W 2018 r. polscy ornitolo-
dzy odkryli szokujące cmentarzy-
sko polskich bocianów w Bułgarii. 
Wszystko zaczęło się od założenia 
przez naukowców z Poznania na-
dajników GPS migrującym bocia-
nom. Okazało się, że 23 z 54 bocia-
nów skończyło swoją wyprawę na 
wysypisku śmieci niedaleko Bur-
gas. Wysypisko otoczone jest przez 
ponad 100 słupów wysokiego na-
pięcia. Pod każdym z nich znale-
ziono od 8 do 20 szczątków bocia-
nów. Oznacza to, że rocznie ginie 
tam nawet 1300 ptaków. Po inter-
wencji polskich władz Bułgarzy 
zobowiązali się zabezpieczyć słupy, 
jednak skala zjawiska pokazuje jak 
niebezpieczne są dla bocianów i 
innych ptaków migracje oraz dla-

czego częściowo osiadła popula-
cja iberyjska przerosła polską. To 
oczywiście tylko część prawdy. Tak 
naprawdę bocianom nie służą też 
zmiany w rolnictwie, nadużywanie 
pestycydów czy zanikanie podmo-
kłych łąk.
Wieki temu bociany białe zdecy-
dowały się nam – ludziom zaufać. 
Mimo tych wszystkich niebezpie-
czeństw, które czyhają na na nich 
z naszej strony, można powiedzieć 
że jako gatunek wyszły na tym do-
brze. W Polsce gniazduje ok. 42 
tys. par bociana białego i maksy-
malnie 2 tys. par bociana czarne-
go. Ten drugi gniazduje w niedo-
stępnych dla ludzi okolicach, na 
starych drzewach i bagnach. Cóż 
zazwyczaj lepiej wychodzi się na 
współpracy, nawet międzygatun-
kowej.  

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl
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wzory. Dom–marzenie. Zrobiłam 
zdjęcia i przerażona zadaniem do 
wy konania wróciłam do domu 
czy tać scenariusz pierwszego od-
cin ka “Przyjaciółek”. Dom Mi-
le ny idealnie pasował do domu 
Anki - dużo dzieci, lekki domowy 
rozgardiasz, po prostu życie. Nie 
będę opisywać kolejnych dwóch 
tygodni mojej walki z materią do 
momentu ruszenia zdjęć. Reżyser 
po wie dział: podobają mi się Two-
je obiekty, bo są zupełnie inne, nie 
zgrane, nie znam ich (żeby znał za-
plecze :). 
W domu Mileny zakochał się od 
razu, a Milenę szczęśliwie dało się 
namówić na przygodę pod tytułem 
“film”. Powstał pierwszy odcinek, 
przeszedł pomyślnie kolaudację i 
serial wszedł do produkcji.
Minęło siedem lat, powstało już 
13 transzy “Przyjaciółek”. Dom 
Mileny jest jedynym obiektem, 
któ ry się ostał od samego początku 
i w którym odbywają się zdjęcia do 
dnia dzisiejszego. Warto wybrać 
się na spacer ulicą Żwanowiecką i 
obejrzeć ten piękny relikt dawnej 
architektury letniskowej.

Z pamiętnika scenografa, czyli Wawer na filmowo, odc. 4 
RADOŚĆ. Willa Diana od środka. 

Koniec produkcji serialu “Rodzi-
na Zastępcza” zbiegł się z końcem 
mojej ciąży - miałam silne pos-
tanowienie pozostania w domu i 
cieszenia się macierzyństwem, tym 
bardziej, że było to bardzo późne 
i wyczekane dziecko. Jak postano-
wiłam tak zrobiłam. Konsekwent-
nie odmawiałam kolejnych pro-
dukcji, aż doczekałam się - po paru 
miesiącach telefon zamilkł. Po-
padłam w letarg matczyny, a każdy 
dzień był cudownie spo koj ny i do 
siebie podobny. Spa ce ry po lesie 
pomiędzy Radością a Mię dzy le-
siem, karmienie, kąpa nie… 
Minęły dwa lata. Franusia za czę-
łam oddawać na parę go dzin do 
przedszkola, znajdywałam wresz-
cie chwile dla siebie i jakieś ko le-
żan ki w postaci innych mam.
Pewnego leniwego popołudnia, 
kie dy odbierałam synka z przed-
szkola, zadzwonił telefon z mojej 
produkcji. W słuchawce jak zwykle 
zdenerwowany głos kierowniczki, 
że rusza nowy serial, że trzeba 
szybko zrobić pilota, że to tylko 5 
dni zdjęciowych, że to ja, że mi to 
dobrze zrobi, że to proste ... i za-
nim zdążyłam coś powiedzieć już 
byłam scenografem i dekoratorem 
“Przyjaciółek”. Po skończonej roz-
mowie bezradnie spojrzałam na 
Franka grzebiącego w piaskowni-
cy.
Pilot serialu to zawsze jest duże 
wyzwanie, bo trzeba go zrobić ta-
nio (bo a nuż nie pójdzie), a jed-
nocześnie musi być bardzo atrak-
cyjny, żeby chwycił. Absolutna 
kwadratura koła. Poza tym to tylko  
jeden (!) odcinek, a obiektów zdję-
cio wych do znalezienia mnóstwo. 
Cztery przyjaciółki! Każda gdzieś 
mieszka, ma jakąś pracę. No i 
wypadałoby na każdy obiekt zdję-
cio wy ze scenariusza mieć chociaż 

po dwie, trzy propozycje do poka-
zania dla reżysera i operatora.
Po dwóch latach siedzenia w domu, 
nie wiedziałam jak z tym w ogóle 
się zmierzyć i od czego zacząć.
Na plac zabaw weszła Milena, 
zaprzyjaźniona mama dwóch ma-
lu chów. Spojrzałam na nią i wy-
mamrotałam niepewnie: Milenka, 
może chcesz wynająć swój dom do 
filmu? Milena spojrzała na mnie 
jak na kosmitę i zaczęła zadawać 
sze reg pytań. Milenka, proszę, 
cho ciaż daj zrobić zdjęcia, zoba-
czy my co z tego wyjdzie. Zgodziła 
się. Wzięłam Franka za łapkę 
i podreptaliśmy do Mileny na  
ul. Żwanowiecką.
Dom mnie za chwy cił. Duży Świ-
der majer z sześ cioma werandami, 
z wielkim wyczuciem odres tau ro-
wa ny przez właścicieli. Absolutnie 
bajkowy.
W środku duża przestrzeń salonu, 
rozkładowy, dobry do zdjęć fil-
mo wych. Kolor ścian też świetny, 
w tzw. bieli filmowej, czyli lekkiej 
szarości. Przepiękne, oryginalne 
dwa piece, również zachowana 
drewniana stuletnia podłoga we 

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

Ozdobna furtka  
prowadząca do zabytkowej  

willi “Diana” w Radości
(na zwieńczeniu prawdopodobna 

data budowy willi)
fot.: Ineza Bodył-Plaskota

fot.: Ineza Bodył-Plaskota

fot.: Ineza Bodył-Plaskota

fot.: Ineza Bodył-Plaskota
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Willa Diana w Radości

W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publi kacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolej nym egzemplarzu nasze-
go miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, pre zentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy wybierali 
obiekty nieko niecz nie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, wyłącznie z Wawra. Możecie sami typować do publikacji konkretne obiekty pisząc na p.grzegorczyk@
gazetawawerska.pl - najle piej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką, na której stoi. Dzisiaj prezentujemy - trzynasty z kolei - budynek z Radości.

Willa „Diana” w Radości ma 
już ponad sto lat. Zwieńczenie 
charakterystycznej ozdobnej furt-
ki sugeruje 1916 jako rok budowy. 
Dom może być nawet o kilka lat 
starszy, jak wynika z informacji 
podawanych przez przedwojenną 
właścicielkę, panią Kulińską. Po 
raz pierwszy zainteresowaliśmy 
się „Dianą” kilka lat temu, przy-
gotowując artykuł internetowy. 
Informacjami podzielił się wów-
czas z nami varsavianista Jarosław 

Zieliński. 
Budynek pełnił kiedyś rolę let-
niej willi myśliwskiej i po myś-
liwsku był urządzony: w środku 
znajdowały się liczne trofea oraz 
kolekcja broni. Mógł się pochwalić 
malowanymi sztukateriami i pięk-
nymi posadzkami. W latach trzy-
dzies tych właściciele wznieśli na 
terenie posesji trzy nieduże domy 
czynszowe. Po wojnie właściciel-
ka, wspomniana Kulińska, prze-
niosła się do willi na stałe, wkrótce 

też pojawili się tu lokatorzy z 
kwaterunku (13 rodzin!), co nie-
stety przyczyniło się zniszczenia 
domów. W połowie lat 80-tych w 
“Dianie” zamieszkał wspomniany 
Jarosław Zieliński i podjął się re-
montu, wykorzystując materiały z 
rozbiórki domków czynszowych. 
Od lat 90-tych willa jest w po sia-
da niu nowych właścicieli, którzy 
pieczołowicie doprowadzili ją do 
obecnego stanu, wprowadzając kil-
ka zmian. 

„Diana” miała więcej szcześcia 
niż niejeden świdermajer Wawra i 
linii otwockiej. Drewniak zato pio-
ny wśród zieleni może nam przy-
pominać, ile swoistego kolorytu 
zachowała do dziś nasza dzielnica. 
Przypominać i inspirować – bo 
szko da byłoby wśród modernizacji 
i zmian gdzieś ten koloryt zagubić.

Tekst oparłem na artykule, który 
przygotowaliśmy w 2015 roku na 
blogu „Halo tu Wawer – i okolice”.

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 - głównie Wenecji i Białegostoku (jego rodzinnego miasta). Maluje również portrety i 
martwe natury.
     R.Kakareko.akwarele

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.
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 w Mercedes Club Mrągowo!
 

 
 

Zapewniamy:  
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorską, 
atrakcyjny Ośrodek Mercedes Club, smaczne posiłki, 
transport z Warszawy autokarem, ubezpieczenie.

 
 

Gwarantujemy: 
doskonałą zabawę,  mnóstwo atrakcji, 
rywalizację drużynową 
i wiele niezapomnianych przygód w gronie przyjaciół,  
a także odpoczynek od telefonów, komputerów i TV.
Poprawę kondycji fizycznej dziecka!

INFORMACJE  I  ZAPISY
www.akademia.org.pl

Kasia 502 282 440, biuro@akademia.org.pl

„Biegać, skakać, latać, pływać, 
w tańcu, w ruchu wypoczywać!”

I TURNUS  23.06 – 06.07.2019
II TURNUS  07.07 – 20.07.2019
III TURNUS  21.07 – 03.08.2019

5 - 16.08.2019 OBÓZ SPORTOWY dla MŁODZIEŻY
IV TURNUS  19.08 – 25.08.2019
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