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7 życzeń dla „siódemki”
INWESTYCJA KOLEJOWA. Przebudowa linii kolejowej nr 7 to ogromna inwestycja w naszej dzielnicy, która nie tylko ukształtuje

jej warunki komunikacyjne na dziesiątki lat, ale wywrze również dominujący wpływ na zagospodarowanie przestrzeni.
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WYBORY SAMORZĄDOWE

ALEKSANDRÓW

W Niedzielę Palmową,
14 kwietnia br. w godzinach od
10:00 do 20:00 będzie można
oddać swój głos w wyborach
do rad osiedlowych na terenie
dzielnicy Wawer. Warto!
4-5

Progi zwalniające – dobre czy
złe? Najczęściej pozostają nam
obojętne, dopóki nie zaczniemy
na własnej skórze odczuwać ich
uciążliwości. Przykładem jest
ulica Złotej Jesieni w osiedlu
Aleksandrów.
7

WYBIERAMY
OSIEDLOWĄ
REPREZENTACJĘ

O JEDEN PRÓG ZA
DALEKO

HISTORIA DZIELNICY

NIERUCHOMOŚCI

WAWER NA FILMOWO

“Wtedy to było życie w
Międzylesiu, gwar, wesoło,
w niedzielę kupowało się
karmelki w aptece państwa
Klimontowiczów...”
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Brak zainteresowania własną
nieruchomością może
spowodować, że za pomocą
instytucji zasiedzenia ktoś inny
stanie się jej właścicielem. Jak
zapobiegać temu, aby ktoś nie
pozbawił nas nieruchomości?
11

Nieduży, klasyczny świdermajer
w Radości. Z zewnątrz sprawia
wrażenie lekko zaniedbanego,
otoczony jest tajemniczym
ogrodem. Czuć tu przedwojenną
historię. Jak stał się scenografią w
serialu “M jak miłość”?
14

KACZY DÓŁ MIĘDZYLESIE
(ARCHEOLOGIA
PAMIĘCI)

KIJEM TEGO KTO NIE
PILNUJE SWEGO

Z PAMIĘTNIKA
SCENOGRAFA ODC.5

2

TYTUŁEM WSTĘPU

kwiecień 2019

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Wyjść poza własne podwórko

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Bardzo cenię ludzi, którzy interesują się czymś więcej niż tylko
swoim własnym podwórkiem i
tym co bezpośrednio za płotem.
Bardzo cenię ludzi, którzy chcą
dbać o dobro wspólne. Mamy
aktualnie możliwość poznania z
imienia i nazwiska wiele takich
osób. To kandydaci do rad osiedlowych w naszej dzielnicy. Kandydują, bo chcą działać wspólnie.

Kandydują, bo chcą ze wspólnych
inicjatyw naj
niższej jednostki
samorządu terytorialnego, jakim
jest rada osiedla, czerpać korzyści dla swoich osiedli. Powszechne
wybory do tych osiedlowych rad
odbędą się w Niedzielę Palmową,
14 kwietnia br. w godzinach od
10:00 do 20:00. Gorąco zachęcam
Państwa do wsparcia swoich sąsia
dów z osiedla poprzez oddanie na

nich głosu w lokalu wyborczym.
Wysoka frekwencja wyborcza dodatkowo uzasadniałaby koniecz
ność docenienia rad osiedlowych,
a samych radnych osiedli uzbroiłaby w silniejsze mandaty do
reprezentowania mieszkańców.
W biężacym numerze Gazety
Wawerskiej, oprócz informacji o
wyborach do rad osiedli, piszemy jak zwykle dużo o sprawach
poszczególnych osiedli. Publikujemy unikatowy tekst o historii
Międzylesia, odkrywamy kolejny
świdermajer w Radości, przyglądamy się “śpiącym policjantom”

INWESTYCJA KOLEJOWA. Modernizacja linii kolejowej nr 7 na terenie dzielnicy Wawer.

7 życzeń dla „siódemki”
JOANNA HARASIEWICZ

j.harasiewicz@gazetawawerska.pl

PKP PLK prowadzi zaawansowane
prace projektowe związane z modernizacją linii kolejowej nr 7 przecinającej dzielnicę Wawer na całej jej
długości. Inwestor spodziewa się
uzyskania pozwolenia na budowę
na przełomie roku. To kolejna po
południowej obwo
dnicy Warszawy ogromna inwestycja w naszej
dzielnicy, która nie tylko ukształtu-

je jej warunki komunikacyjne na
dziesiątki lat, ale wywrze również
dominujący wpływ na zagospodarowanie przestrzeni. Wydaje się
zatem oczywistością, że plany powinny być pod tym kątem wnikli
wie analizowane oraz konsultowane z mieszkańcami. Czy tak
jest? Jako Stowarzyszenie Razem
dla Wawra czujemy w tym zakresie
duży niedosyt, dlatego w ostatnim
czasie podjęliśmy próbę nawiązania dyskusji, tak z inwestorem,
jak i władzami miasta, by wyrazić nasze zaniepokojenie sytuacją,
uzyskać wiarygodne informacje,
które niekiedy trudno wyłuskać z
dostępnych źródeł, a także zwrócić
uwagę na najważniejsze naszym
zdaniem problemy, jakie wiązać się
mogą dla Wawra z modernizacją
„siódemki”.

Adres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Lucerny 77,
04-612 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

Postulat 1: zwiększenie dostęp
ności linii kolejowej
W wystosowanym na początku
kwietnia piśmie pytamy adresatów
o to, jakie działania podejmowane
są w celu zapewnienia mieszkańcom dzielnicy Wawer możliwości dogodnego korzystania z
komunikacji kolejowej. W szczególności: jakie są plany odnośnie
komfortowego skomunikowania
osiedli położonych w większej
odległości od stacji i przystanków
kolejowych a także zapewnienia wystarczającej liczby miejsc
parkingowych w ich pobliżu dla
mieszkańców dojeżdżających do
kolejki samochodami. Niezwykle
niepokojące są doniesienia, wedle
których ze względu na budowę dodatkowych torów niemal wszystkie
istniejące obecnie w pasie przyko-

lejowym parkingi miałyby zostać zlikwidowane. Co więcej: nie
wiadomo na ten moment, w jaki
sposób ten ubytek miałby zostać
zrekompensowany.
Jest to zagadnienie, które wymaga koordynacji działań pomiędzy
PKP PLK a miastem. Brak dogodnych rozwiązań może się
okazać bardzo bolesny dla wawerczyków, którym modernizacja
zamiast poprawić komunikację
z centrum Warszawy – utrudni
możliwość korzystania z kolei. W
efekcie poniesiemy szereg kosztów środowiskowych i społecz
nych związanych z rozbudową, a
w zamian nie znajdziemy się nawet
w gronie odczuwającym jakiekolwiek korzyści.
Spotykamy się niekiedy z twier
dzeniem, że spółki kolejowej prob-

w Aleksandrowie, a także przedsta
wiamy problem zamkniętego na
kłódkę placu zabaw w Marysinie.
Piszemy też o ważnych sprawach,
które wychodzą poza osiedlowe
podwórka i dotyczą całej dzielnicy. Mam tu na myśli głównie tekst
o planowanej mo
dernizacji linii
kolejowej przebiegającej przez
cały Wawer oraz tekst o pladze
zasiedzeń nieruchomości.
Serdecznie zapraszam Państwa
do lektury życząc jednocześnie
radosnych, pełnych wiary i nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.

lem ten szczególnie nie zajmuje:
nie leży w zakresie modernizacji.
Tymczasem wydaje się, że powi
nien zainteresować co najmniej
przewoźników, którzy ryzykują
utratę pasażerów. Chcielibyśmy tu
także liczyć na głęboką refleksję
Prezydenta Warszawy: ciężko pogodzić strategię miasta w zakresie
rozwoju transportu publicznego i
ograniczania ruchu samochodowego w dzielnicach centralnych,
jeśli dzielnicom podmiejskim nie
zapewni się dogodnej komunikacji zbiorowej. Chętnie dojedziemy do pracy koleją, zwłaszcza
jeśli zacznie kursować częściej
i bardziej niezawodnie (!), pod
warunkiem, że będziemy się mogli
do niej przesiąść...
Wspieranie możliwości korzystania przez mieszkańców Wawra z
transportu szynowego powinno
być priorytetem w kontekście planowanej inwestycji. Liczymy, że w
odpowiedzi na nasze pismo poznamy konkretne plany i rozważane
pomysły w zakresie skomunikowa-
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nia całej dzielnicy z linią kolejową osobowymi Radość i Międzylesie.
oraz w odniesieniu do lokalizacji Będzie to niezwykle silna negatymiejsc parkingowych.
wna ingerencja w krajobraz dzielnicy, wiążąca się z istotnym nasilePostulat 2: ochrona przed niem problemu hałasu, dodatkowo
hałasem z poszanowaniem es nierekompensowana bezpośrednio
tetyki
żadnymi korzyściami dla mieszCiekawi nas, jakie technologie pla- kańców. Poprosiliśmy zatem o wynowane są do wykorzystania w celu jaśnienie, jakie inne rozwiązania
zminimalizowania zanieczyszcze- problemu krzyżowania się torów
nia okolicy linii kolejowej hałasem były lub są rozważane, w szczególgenerowanym przez pociągi. Fak- ności czy rozważano budowę nasytem jest, że w wyniku planowanej pu lub innego rodzaju konstrukcji
inwestycji istotnie zwiększy się na innym odcinku, poza granicami
natężenie ruchu pociągów, znaczą- dzielnicy Wawer, czy rozważano
co wzrośnie także ich maksymalna budowę wkopu/tunelu lub ewentuprędkość. Budzi to uzasadnione alnie konstrukcji ażurowej zamiast
obawy co do zwiększenia uciążli- nasypu jako rozwiązań mniej inwości hałasu. Równocześnie sil- gerujących w przestrzeń. Chcieli
ny sprzeciw wywoływać powinny byśmy mieć pewność, czy rzeczyjakiekolwiek próby ewentualnego wiście niezaprzeczalny jest brak
jego ograniczenia poprzez budowę możliwości zastosowania alterwysokich ekranów akustycznych: natywnego i bardziej korzystnego
jest to działanie skrajnie szpecące z punktu widzenia mieszkańców
okolicę i nieefektywne z uwagi rozwiązania problemu krzyżowa
na niedostosowanie do charakte nia się torów w tym rejonie.
rystyki hałasu kolejowego oraz
wpływ na zwiększenie hałasu dro- Postulat 4: scalajmy Wawer
gowego poprzez odbicie w stronę Linia kolejowa nr 7 już obecnie
zabudowy dźwięków generowa dzie
li naszą dzielnicę na dwie
nych przez samochody porusza- trudne do zszycia części. Po rozjące się ulicami wzdłuż torów.
budowie podział ten się niestety
Zwróciliśmy zatem naszym adre- wzmocni i utrwali. Jednym ze
satom uwagę, że tory budowane sposobów na zminimalizowa
powinny być według najno- nie tego negatywnego efektu jest
wocześniejszych technologii w budowa gęstej sieci przejść dla
celu marginalizowania hałasu wy- pieszych. Zdajemy sobie sprawę,
woływanego ruchem pociągów. Za że z uwagi na specyfikę ruchu
warty uwzględnienia wskazaliśmy kolejowego powinny one zostać
montaż niskich ekranów w bez- wytyczone w sposób bezkolizyjny.
pośrednim sąsiedztwie torów, Według znanych nam informacwspartych nasadzeniem gęstej ji wszystkie są planowe do pozieleni. Jesteśmy też ciekawi innych prowadzenia pod ziemią. Byliśmy
planów inwestora w zakresie walki jednak ciekawi, czy zamiast tego
z hałasem kolejowym.
rozważano budowę kładek nad
torami. Rozwiązanie takie ma
Postulat 3: ograniczenie niez wielu zwolenników z uwagi na
będnych ingerencji w krajo poczucie bezpieczeństwa osób zeń
braz Wawra
korzystających.
W naszym piśmie zwróciliśmy Jednym z pytań, jakie zadaliśmy
uwagę na bardzo duży niepokój kolejom i miastu było również
społeczny, jaki budzą plany to, czy istniejące plany lokalizacbudowy nasypu kolejowego na ji przejść są odpowiednio skoodcinku pomiędzy przystankami relowane z przystankami ZTM,

Przykład nasypu kolejowego

Fot. Joanna Harasiewicz

Z ŻYCIA DZIELNICY

Nasyp kolejowy z murem oporowym niedaleko przystanku Warszawa - Gocławek

ewentualnie jakie działania są
podejmowane, aby tę korelację
zapewnić. Jesteśmy też zainteresowani informacjami odnośnie przewidywanego standardu przejść:
czy wszystkie będą wyposażone
w schody i pochylnie zadaszone
w zakresie wystarczającym dla
zapobieżenia śliskości w zimie i
zalewaniu tuneli w pozostałych
porach roku? W jaki sposób przej
ścia będą dostosowane do potrzeb
pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych? Postulowaliśmy tu
jednocześnie, żeby z uwagi na potencjalną awaryjność windy były
stosowane jako rozwiązanie pomocnicze, a nie podstawowe.
Postulat 5: zachowanie conaj
mniej najcenniejszej zieleni
Bezpośrednio przy torach kolejowych
zlokalizowanych
jest
wiele zadrzewień, w tym drzew o
znaczącym już wieku. Szczególnie
bliska naszym sercom jest pochyła
sosna w Falenicy, o której zachowanie wraz z naszym Stowarzyszeniem wytrwale walczy wiele osób
i środowisk. Aktualnie procedowany jest wniosek o ustanowienie jej
pomnikiem przyrody. Pamiętamy
też m.in. o ośmiu ponadstuletnich
sosnach rosnących wzdłuż ulicy
Hermanowskiej. Poprosiliśmy zatem adresatów naszego pisma o
przedstawienie szczegółowej informacji na temat planowanej wycinki drzew w związku z realizacją
rozbudowy oraz informacji na
temat projektowanej nowej roślinności na obszarze inwestycji.

niejednoznaczne w odniesieniu do
statusu posterunku kolejowego w
Falenicy: dziś, tak jak w Wawrze, a
w przeciwieństwie do pozostałych
osiedli, jest stacją. Nie potrafimy
wykluczyć, czy nie zmieni się w
przystanek. Różnica tylko z pozoru
jest błaha i jedynie semantyczna.
Zasadniczo sprowadza się ona do
tego, że na stacji kolejowej pociąg
może kończyć i zaczynać swój bieg,
podczas gdy na przystanku nie jest
to technicznie możliwe z uwagi na
brak niezbędnego w tym celu, dodatkowego toru. W naszej opinii
zasadnym jest zachowanie dla
Falenicy statusu stacji kolejowej,
co w przypadkach ewentualnych
awarii, ale także planów rozkła
dowych, pozwoli jej pełnić funkcję
stacji końcowej, zapewniając tym
samym lepszą elastyczność i przepustowość całej linii. Dla uzyskania pewności poprosiliśmy zatem
w naszym piśmie o potwierdzenie,
czy stacja Falenica zachowa swoją
obecną funkcję.

Postulat 7: nic o nas bez nas
Modernizacja linii kolejowej wiąże
się z dużymi nadziejami na poprawę skomunikowania naszej
części Warszawy i okolicznych
miejscowości z centrum miasta.
Niemniej równie częste są obawy
związane między innymi z zasy
gnalizowanymi wyżej kwestiami.
Potęguje je niesatysfakcjonujący poziom informacji. PKP PLK
odbywa wprawdzie sporadyczne
spotkania „w terenie”, jednak całkowicie niezrozumiałe jest dokonywanie prezentacji z wykorzystaPostulat 6: Falenica stacją kole  niem niekompletnych materiałów
jową
i w znakomitej części niemalże
Posiadane przez nas informacje są nieczytelnych, jak miało to miejsce
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Fot. Rafał Czerwonka

w ostatnich miesiącach. Absolutną
podstawą w komunikacji w trójkącie inwestor – miasto – mieszkańcy powinno być zapewnienie swobodnego dostępu do materiałów
źródłowych. Za niedopuszczalną uważamy sytuację, w której
mieszkańcy dzielnicy Wawer, ale
też sąsiednich dzielnic i gmin,
nie są na bieżąco zapoznawani w
sposób przejrzysty i wyczerpujący
z planami i projektami inwestycji,
która wywrze tak znaczący wpływ
na ich okolicę. Zaznaczyliśmy
zatem nasze oczekiwanie co do
gruntownej zmiany dotychczasowego podejścia w tym zakresie i
udostępnienia mieszkańcom stosownych projektów. Pożądanym
elementem kampanii informacyj
nej powinny być dodatkowo wi
zualizacje planowanej inwestycji i
jej wariantów, co pomogłoby nam
wszystkim lepiej zapoznać się z
czekającymi nas zmianami. Czy
oczekujemy za wiele? Wydaje się,
że przy inwestycji tej skali nie jest
to wygórowany postulat.
Czekamy na informacje zwrotne
od adresatów naszego pisma.
Li
czymy, że odpowiedzi będą
świad
czyły o głębokim namyśle
nad wątpliwościami, jakie rodzić
może modernizacja linii kolejowej na terenie naszej dzielnicy. Widzimy, że jest to inwestycja
przez wielu wyczekiwana i nie
budząca większego sprzeciwu, bo i
spodziewane korzyści są znaczące.
Nie chcielibyśmy, żeby po fakcie
okazało się, że czerpią je jednak
głównie inni, a Wawer płaci tylko
kolejne rachunki.
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WYBORY DO RAD OSIEDLI
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WYBORY SAMORZĄDOWE. 14 kwietnia br. w godz. 10:00 - 20:00 odbędą się wybory do rad osiedlowych w dzielnicy Wawer.

Wybieramy osiedlową reprezentację
Dobrze funkcjonujące rady osiedlowe to wiele korzyści. Dla każdego z nas.
Dla członków rad osiedli, którzy
zechcą poświęcać choć odrobinę
swojego wolnego czasu to świetna
szkoła demokracji i warszawskiego
samorządu.
Dla dzielnicowych włodarzy dobrze działająca rada osiedlowa to

przede wszystkim cenne źródło
informacji o problemach lokalnej
społeczności. Nikt nie zna bowiem
lepiej potrzeb osiedla jak jego
mieszkańcy.
Pozostali
mieszkańcy
posz
czególnych osiedli mają lokalną
reprezentację, którą mogą prosić o
zajęcie się osiedlowymi problemami. Mają także możliwość uzyskania informacji o planowanych
działaniach czy miejskich narzę
dziach partycypacji społecznej, co
wynika z tego, że członkowie rad

osiedli mają zazwyczaj więcej informacji i większą wiedzę na ten
temat.
Prezentujemy Państwu obok
wszystkich zarejestrowanych kandydatów do poszczególnych rad
osiedlowych wraz z informacją
o lokalu wyborczym, w którym
będziemy mogli oddawać swoje głosy. Wybory do rad osiedli
zarządzone zostały na 14 kwietnia
br., a lokale wyborcze otwarte będą
w godzinach od 10:00 do 20:00.
Serdeczenie zapraszam.

FALENICA

LAS

Zarejestrowani kandydaci:
1. Antoni Baszczeski
2. Piotr Bieliński
3. Czesław Biń
4. Piotr Jankowski
5. Anna Łętowska - Jaroni
6. Bartosz Mróz
7. Anna Neska
8. Robert Ossoliński
9. Marcin Pabian
10. Paweł Rozowski
11. Anna Starosz – Garbarska
12. Monika Wesołowska
13. Barbara Wizimirska
14. Janusz Żukowski

Zarejestrowani kandydaci:
1. Urszula Baranek – Zdunek
2. Karol Kozdra
3. Arkadiusz Kuranowski
4. Paweł Łasak
5. Marek Makowski
6. Robert Mostowski
7. Agnieszka Olejnik
8. Andrzej Pawłowski
9. Łukasz Pilarczyk
10. Julian Podpora
11. Stanisław Rocki
12. Joanna Szustek

MARYSIN WAWERSKI
POŁUDNIOWY

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

po lewej stronie torów:
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 3
ul. Poezji 5
(Hala Sportowa)
po prawej stronie torów:
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4
ul. Bartoszycka 45/47
(Szkoła Podstawowa Nr 124)

NADWIŚLE
Zarejestrowani kandydaci:
1. Dorota Hirna – Wróbel
2. Dorota Janiak
3. Krzysztof Jankowski
4. Anita Kopcińska
5. Elżbieta Nowacka
6. Krzysztof Roland
Bobkiewicz
7. Wiesława Sypowicz
8. Juliusz Wasilewski
9. Tadeusz Wierzbicki
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 11
ul. Trakt Lubelski 40
(Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom na Trakcie”)

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5
ul. Kadetów 15
(Szkoła Podstawowa Nr 128)

RADOŚĆ
Zarejestrowani kandydaci:
1. Andrzej Chmiel
2. Andrzej Dubrawski
3. Łukasz Jeziorski
4. Beata Komarnicka
5. Wiesław Konieczny
6. Jerzy Mielczarski
7. Adam Rutkowski
8. Grażyna Ruszczyk
9. Mirosław Semczuk
10. Magdalena Skurowska
11. Teresa Staszczak
12. Jerzy Suchnicki
13. Andrzej Szymański
14. Andrzej Tomczak
po lewej stronie torów:
Nr 12
ul. Bajkowa 17/21
(Szkoła Podstawowa Nr 204)
po prawej stronie torów:
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 13
ul. Wilgi 19
(Szkoła Podstawowa Nr 140)

Zarejestrowani kandydaci:
1. Maciej Bąk
2. Zdzisław Budzyński
3. Bogusław Cieśla
4. Grzegorz Feliksiak
5. Edward Kalwarczyk
6. Adam Kowalski
7. Stefan Mikusek
8. Olga Pasierbska
9. Dorota Milik – Sztuka
10. Magdalena Ryniewicz
11. Kazimierz Stańczyk
12. Elżbieta Tymińska
po lewej stronie torów:

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6
ZGN „Murowanka”
ul. Płowiecka 77
po prawej stronie torów:
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 7
ul. Azaliowa 10A
(Ośrodek Socjoterapeutyczny
P.w. Matki Bożej Miłosierdzia)

SADUL
Zarejestrowani kandydaci:
1. Andrzej Bereda
2. Katarzyna Kajka
3. Ewa Kosowska
4. Marzena Kwiatkowska
5. Marek Kwiatkowski
6. Patryk Kruszewski
7. Joanna Tomala
8. Grażyna Sasin – Chajęcka
9. Bernard Wojciechowski
10. Wojciech Zagrodzki
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 14
ul. Lucerny 110
(Siedziba Rady Osiedla Sadul)

ALEKSANDRÓW
Zarejestrowani kandydaci:
1. Anna Bartosik
2. Jan Frelek
3. Joanna Harasiewicz
4. Leszek Owczarek
5.Rafał Owczarek
6. Paulina Płatkowska
7. Bartłomiej Rudzki
8. Karol Skwit
9. Gracjan Szczęch
10. Joanna Waligóra
11. Beata Wojdyra
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1
ul. Samorządowa 10
(Wawerskie Centrum Kultury
Filia „Aleksandrów”)

MIEDZESZYN
Zarejestrowani kandydaci:
1. Piotr Bojanowicz
2. Szczepan Jesiotr
3. Jan Kowalczyk
4. Grażyna Machay – Blicharska
5. Karol Mazański
6. Barbara Miklasz
7. Zofia Orzechowska
8. Robert Przepiórka
9. Henryk Rakoczy
10. Barbara Zalewska
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 9
ul. Agrestowa 1
(Wypożyczalnia dla Dorosłych i
Młodzieży Nr 82)

WAWER
Zarejestrowani kandydaci:
1. Wiesław Ciecierski
2. Robert Czarnecki
3. Józef Mieczysław Daniluk
4. Zdzisław Gójski
5. Alicja Jankowska – Głasek
6. Dariusz Komorek
7. Jolanta Kuligowska
8. Marek Laskowski
9. Andrzej Lizik
10. Joanna Strzelczyk
11. Piotr Wojtuniak
12. Robert Zalewski
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 15
ul. Błękitna 32
(Wypożyczalnia dla Dorosłych i
Młodzieży Nr 26)

ANIN
Zarejestrowani kandydaci:
1. Ewa Adamczyk
2. Tomasz Biczel
3. Agnieszka Cichocka
4. Iwona Kaczyńska
5. Michał Kożuchowski
6. Jolanta Lipson
7. Lech Pajchel
8. Agnieszka Skowrońska
9. Tadeusz Szumowski
10. Marcin Wasilewski
11. Marek Żukowski
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2
ul. Alpejska 16
(XXVI Liceum Ogólnokształcące)
(wejście od boiska)

MIĘDZYLESIE
Zarejestrowani kandydaci:
1. Małgorzata Albińska–Frank
2. Wojciech Bralczyk
3. Stanisław Gąsior
4. Jerzy Gołuch
5. Tadeusz Jaroszewski
6. Julia Jast
7. Łukasz Malczyk
8. Magdalena Sadomska
9. Tomasz Jan Szyller
10. Maciej Ślęzakiewicz
11. Leon Tyszuk
12. Maciej Wasążnik
13. Leszek Zdziarski
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 10
ul. M. Pożaryskiego 2
(Szkoła Podstawowa nr 138)

ZERZEŃ
Zarejestrowani kandydaci:
1. Jan Paweł Bryl
2. Grażyna Grzywacka
3. Tadeusz Leszek Plewka
4. Maciej Polesiński
5. Anna Rafalska
6.Paweł Rosłaniec
7. Martyna Rychlak
8. Wiktor Sierociński
9. Ryszard Sikora
10. Krzysztof Sokołowski
11. Ewa Szwemberg
12. Anna Szopa - Gołębiewska
13. Krzysztof Waśkiewicz
14. Marcin Woźny
15. Krzysztof Wzorek
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 16
ul. Przygodna 2
(Szkoła Podstawowa Nr 109)

WYBORY DO RAD OSIEDLI
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KANDYDACI STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA
DO RAD OSIEDLI
RADA OSIEDLA ALEKSANDRÓW

RADA OSIEDLA ANIN

Joanna Harasiewicz
Z urodzenia faleniczanka, z Aleksandrowem związana od
7 lat. “Od zawsze” zauroczona aleksandrowską przyrodą.
Od czasu osiedlenia oczarowana siłą relacji sąsiedzkich.
Członkini zarządu Stowarzyszenia Razem dla Wawra.
Zaangażowana w działania na rzecz ładu przestrzennego.
Moim celem jest zachowanie w Aleksandrowie zdrowej
równowagi pomiędzy jego naturalnym charakterem i
walorami a nieuniknionym rozwojem. Z wykształcenia
geografka. Prywatnie mama 3 dzieci, mających tu swoje
warszawskie Bullerbyn.

RADA OSIEDLA FALENICA

Tomasz Biczel

Nazywam się Tomasz Biczel, urodziłem się w Warszawie,
w Aninie mieszkam od 13 lat. Z zawodu jestem
inżynierem budownictwa, z zamiłowania zapalonym
turystą i tropicielem dobrej architektury. Z troski
o warunki życia na naszym osiedlu postanowiłem
kandydować do rady osiedla Anin.
Będę dopingować urząd dzielnicy, by nie zapominał o
porządku na naszym osiedlu.

RADA OSIEDLA MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIOWY

Bartosz Mróz

Olga Pasierbska

Kandyduję ponownie do Rady Osiedla ponieważ dalej
chcę dbać o rozwój Falenicy. Rada składająca się z
aktywnych członków może zrobić naprawdę wiele, a
w najbliższych latach czeka nas sporo wyzwań: koniec
budowy POW, rozpoczęcie budowy 3 i 4 toru, liczne
inwestycje związane z kanalizacją itd. Chciałbym się
skupić na jednym z podstawowych obowiązków Rady
tj. przekazywaniu informacji między mieszkańcami a
dzielnicą, szczególnie poprzez prowadzenia profilu
Facebookowego.

Mieszkam na Osiedlu Bursztynowym. Piszę w Gazecie
Wawerskiej o sprawach mieszkańców. Staram się
dostrzegać nie tylko kłopoty, ale również rozwiązania.

RADA OSIEDLA MIĘDZYLESIE

RADA OSIEDLA MIĘDZYLESIE

Małgorzata Albińska-Frank

Łukasz Malczyk

Producent muzyczny i reżyser dźwięku. Zajmuje
się nagraniami muzyki klasycznej. Członek Zarządu
Stowarzyszenie Razem dla Wawra. Z Międzylesiem,
w którym mieszka wraz z rodzina jest związana od
pokoleń. Chce by Międzylesie rozwijało się w sposób
przyjazny dla mieszkańców, by zostało “między lasem”.
Poprzez działalność w Radzie Osiedla Międzylesie chce
mieć mozliwość współpracy z Władzami Dzielnicy oraz
bezpośredni wpływ na sprawy lokalne.

38 lat, żona i trójka dzieci. Lokalny przedsiębiorca.
Od urodzenia mieszkaniec Międzylesia. Jest
wieloletnim działaczem organizacji i ruchów
społecznych. Inicjator i uczestnik wielu projektów
związanych z dzielnicą Wawer jak i miastem
Warszawa. Zajmuje się pisaniem artykułów do
gazet dzielnicowych, blogów oraz innych mediów
społecznościowych. Hobby: sporty wodne,
narciarstwo, teatr.

RADA OSIEDLA ZERZEŃ

RADA OSIEDLA ZERZEŃ

Anna Rafalska

Krzysztof Sokołowski

W Wawrze mieszkam od urodzenia. Od wielu lat działam społecznie na terenie naszej dzielnicy. Zaczynając
od stowarzyszeń młodzieżowych i wolontariatu. Nie
są mi obojętne sprawy moich sąsiadów dlatego po raz
kolejny kandyduje do Rady Osiedla Zerzeń.

Lat 35. Były członek RO Zerzeń, od 12 lat udziela
się społecznie, zarządca profilu osiedla Zerzeń
na Faceebook-u. W osiedlowej radzie zajmie się
tematyką komunikacji, ochrony środowiska i ładu
przestrzennego.
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RAZEM DLA WAWRA. Sprawozdanie z działalności.

Co słychać w Stowarzyszeniu?

MAŁGORZATA ALBIŃSKA-FRANK
m.albinska-frank@gazetawawerska.pl

Witamy Państwa w cyklicznej rubryce, poświęconej działalności
naszego Stowarzyszenia Razem dla
Wawra.
Co dzieje się w Stowarzyszeniu?
1. Stowarzyszenie obecnie liczy
18 członków. W wyborach
samorządowych w 2018 roku
czterech naszych członków zasiliło
skład dzielnicowego samorządu.
Mandaty radnych uzyskali: Rafał

Czerwonka, Piotr Grzegorczyk
oraz Michał Mroziński. Wiceburmistrzem został Jacek Wiśnicki.
2. Pod koniec lutego tego
roku wybraliśmy nowe władze
Stowarzyszenia. Po więcej szczegółów zapraszamy na www.razemdlawawra.pl
3. Wystosowaliśmy pismo do PKP
PLK S.A., Prezydenta Warszawy
i Burmistrza Dzielnicy Wawer
dotyczące projektu przebudowy
linii kolejowej nr 7. Więcej piszemy o tym w bieżącym numerze
Gazety Wawerskiej na str. 2-3.
4. Złożyliśmy projekt do Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Koncept
obejmuje sporządzenie mapy miejsc, w których znajdują się nielegalnie wyrzucane śmieci i oczyszczenie wybranych lokalizacji. Projekt
ma na celu uwrażliwienie naszej

społeczności na działania proekologiczne i aktywnie wspomagać
integrację mieszkańców.
5. Złożyliśmy wnioski o uznanie
dwóch pięknych anińskich dębów
szypułkowych (pierśnica 320 cm!)
za pomniki przyrody. Powiadomimy wkrótce o rezultatach tych
starań.
Wszystkich
Czytelników
zapraszamy do włączenia się
w naszą działalność. Zainteresowanych powita grupa ludzi,
którym sprawy Wawra nie są obojętne. Zapraszamy do kontaktu:
https://www.razemdlawawra.pl/
lub https://www.facebook.com/
stowarzyszenierazemdlawawra/.
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ALEKSANDRÓW. Progi zwalniające na ul. Złotej Jesieni.

O jeden próg za daleko

MICHAŁ MROZIŃSKI

m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Progi zwalniające – dobre czy
złe? Najczęściej pozostają nam
obojętne, dopóki nie zaczniemy
na własnej skórze odczuwać ich
uciążliwości. Wszyscy życzą sobie bezpiecznych dróg i rozumieją ideę montowania progów, ale
ich funkcjonowanie pozostawia w
niektórych przypadkach wiele do
życzenia.
Przykładem jest ulica Złotej Jesieni w osiedlu Aleksandrów. W
kilku miejscach zamontowano
tu progi typu wyspowego, często

uważane za najuciążliwsze. Czy się
sprawdzają i czy rzeczywiście są
potrzebne? Zdania wśród mieszkańców są podzielone, ale bardzo
mocny jest głos sprzeciwu wobec
progów. Jest to jedna z głównych
ulic osiedla, jedyna umożliwiająca
sprawną komunikację pomiedzy
zachodnią i wschodnią częścią
Aleksandrowa. Poruszają sie tędy
także autobusy. Natężenie ruchu
jest zatem duże. Część kierowców
wykorzystuje fakt, że są to progi
wyspowe i przejeżdża środkiem
ulicy, część najeżdża na progi z
dużą prędkością, część zaś faktycznie zwalnia przed progami,
ale wcale nie gwarantuje to wygodnego przejechania. Nie są to
zresztą tylko samochody osobowe.
Kiedy na progi najeżdżają cięższe
pojazdy, czasem nie zmniejszając
nawet prędkości, hałas i drgania
stają się realnym problemem dla
mieszkających w pobliżu osób.
Pokonywanie progów wiąże się

też ze zwiększoną emisją spalin
i pyłów. Pierwotnym powodem
zamontowania progów był fakt
istnienia przy ulicy Złotej Jesieni
przedszkola, ale czy konieczna była
taka ich liczba i rozrzucenie ich na
odcinku ponad 500 metrów? Na
uciążliwość progów mieszkańcy
regularnie zwracają uwagę. Jest to
ulica powiatowa, co oznacza, że w
przeciwieństwie do dróg gminnych
podlega Zarządowi Dróg Miejskich, a nie urzędowi dzielnicy. O
progach decyduje ZDM i po analizie jak na razie nie widzi potrzeby
ich demontażu. W praktyce zatem
progi spełniają swoją rolę tylko
połowicznie, gdyż nie zapewniają pełnego uspokojenia całości
ruchu, a powodują utrud
nienia
dla użytkowników drogi i mieszkańców.
Kierowcy mierzą się z progami i
zmniejszają bądź nie zmniejszają prędkości, sąsiedzi mierzą się
z uciążliwym hukiem i większą

Progi na ul. Złotej Jesieni
ilością spalin; nawet rowerzyści
muszą często znacznie zmniej
szyć prędkość. Mówimy w tym
wypadku o przelotowej ulicy, wyposażonej w chodnik, na której
płynność ruchu ma duże znaczenie. Progi jako forma uspokojenia ruchu wydają się tu zatem
pomysłem nietrafionym - inaczej
niż w przypadku bocznych uliczek,
gdzie odpowiednio wykonane progi częściej się sprawdzają, bądź
dróg niewyposażonych w chodniki
czy pobocza.

Fot. Michał Mroziński

Progi są przykładem sytuacji, w
której próba rozwiązania problemu sama staje się kłopotem.
Stanowią najbardziej intuicyjny
sposób na wymuszenie kultury
jazdy, ale przecież nie jedyny. Do
dyspozycji są np. zwężenia, tzw.
szykany, odcinkowe pomiary prędkości. Pamiętajamy, że usunięcie
progów nie rozwiąże kwestii bezpieczeństwa i przy nawet słusznym
ich demontażu warto pomysleć
nad alternatywną, efektywniejszą
metodą uspokojenia ruchu.

MARYSIN WAWERSKI. Nowy plac zabaw zamknięty na kłódkę.

Projekt z budżetu partycypacyjnego zarasta trawą

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

60 tysięcy złotych z budżetu partycypacyjnego od 3 lat zarasta trawą.
W 2015 roku został oddany do
użytku plac zabaw dla dzieci i
rodziców usytuowany pomiędzy
parafią Św. Wacława a Osiedlem
Bursztynowym przy ulicy Korkowej. Osiedle liczące ponad 300
mieszkań, czyli około 1000 mieszkańców nie posiada na swoim terenie placu zabaw dla najmłodszych.
Mieszkańcy postanowili napisać
projekt obywatelski, który uzyskał poparcie 121 głosów i został
sfinansowany z budżetu partycypacyjnego dla wszystkich dzieci
z okolicy. Niestety krótko trwała
radość maluszków, bo od trzech lat
plac można podziwiać jedynie zza
płotu. Kiedy wreszcie będzie można pobawić się na placu zabaw?
Na tą odpowiedź czekają rodzice i
dzieci. Przechodząc w pobliżu placu, nie mogą zrozumieć, dlaczego

tynowego usiłują dowiedzieć się,
co Urząd Dzielnicy planuje w tej
sprawie zrobić. Na nasze zapyta
nie rzecznik prasowy Dzielnicy
Wawer odpisał, że sprawą zajmuje się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, jednak
nikt z ZGN nie zechciał udzielić
odpo
wiedzi. Przed samym zamknięciem kwietniowego numeru
Gazety Wawerskiej otrzymałam
natomiast odpowiedź z Działu
Terenów Zielonych:
“Plac zabaw został zamknięty z
uwagi na wykazane w kontroli
rocznej nieprawidłowości. Firma
realizująca inwestycje została wezwana na spotkanie w celu ustaleń
Fot. Olga Pasierbska pokontrolnych.
Przedstawiciel
firmy nie stawił się na spotkaniu.
Zamknięty plac zabaw w Marysinie Wawerskim
W związku z powyższym została
jest on zamknięty. Dla małego inwestycja, zarasta trawą. Kiedy wezwana pisemnie do usunięcia
dziecka trzy lata to wieczność. 60 sprawa się wyjaśni? Od 2016 roku nieprawidłowości. Firma złożyła
tysięcy złotych, bo tyle kosztowała administratorzy Osiedla Bursz- jedynie w formie pisemnej wy-

Sprzedam
Twoją
nieruchomość
PolecanyAgent
przem.ostrzyzek

jaśnienia, iż reklamacji nie uznają.
W związku z powyższym wyzna
czono termin dla firmy do końca
kwietnia 2019 r. na przeprowadzenie oględzin z udziałem przedstawicieli firmy, przedstawicieli
ZGN oraz Inspektora ds. placów
zabaw. W przypadku niewywiązania się firmy z zapisów umowy
zostaną podjęte działania prawne.”
Urzędnicy nie zdołali skutecznie
zmobilizować wykonawcy ani do
konfrontacji, ani tym bardziej do
usunięcia nieprawidłowości. Nasuwa się pytanie: dlaczego czekano
bezproduktywnie do 2019 roku,
skoro wykonawca już w 2016 roku
nie znalazł nawet chwili czasu na
spotkanie z urzędnikami? Czy
mieszkańcy mogą w ogóle liczyć
na uruchomienie placu jeszcze w
tym sezonie? Dzieci z niecierpliwością przypominają o tym, że
chcą się tu bawić.

Przemysław Ostrzyżek
Agent nieruchomości

794 421 100
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci)
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1.
LEGENDA:
1. Wspinalnia
2. Remiza OSP
3. Apteka Jadwigi Klimontowicz
na miejscu XVIII-wiecznej
karczmy
4. Zagłębienie gruntu wypełnione
wodą
5. Fabryka
6. Restauracja A. Zaczewskiego
7. Teatr
8. Chrzanów
9. Drucianka
10. Ulanówek
11. Kaplica ss. Franciszkanek Rodziny
Maryi i Zosinek
12. Huta M. Szpitbauma
13. Kolonia/osada robotnicza
14. Czytelnia Nowości E. Wyszyńskiej
15. Modlitewnia
16. Piekarnia
17. Cmentarz wojenny z 1939 r.

„Wtedy to było życie w Międzylesiu,
gwar, wesoło, w niedzielę kupowało się
karmelki w aptece państwa Klimontowiczów i szło się popatrzeć na zbiórkę
strażaków w błyszczących kaskach, na
ćwiczenia na wspinalni i samochody
z głośnymi dzwonkami. Potem była
przejażdżka odkrytym konnym tramwajem do parku w Helenowie, gdzie
był staw ze sztuczną wyspą i mostkiem
albo do Starej Miłosnej do karczmy.
Obiady były w Międzylesiu u Zacieskiego w restauracji z altaną i ogródkiem. Po południu teatr wystawiał
różne sztuki grane przez aktorów przyjeżdżających z Warszawy. A teraz człek
siedzi w tym bloku jak w szufladzie i to
wszystko” – Zygmunt Wasilewski, urodzony w 1911 roku w Kaczym Dole,
syn cieśli Feliksa i Anieli.
Strażacka wspinalnia – cztery strze
liste pnie z gonnych sosen osadzone
na betonowych cokołach, zbieżnie
nachylone ku sobie i związane wielo
kierunkowo mocowanymi żerdziami,
wynosiły ku górze niewielki pomost.
Ta ażurowa konstrukcja wzniesiona w 1928 roku służyła ćwiczeniom
i pokazom strażackiej sprawności, a
zarazem znaczyła centrum miejsco-

wości - skrzyżowanie dwóch starych
traktów, które dało jej początek przed
bez mała dwustu pięćdziesięciu laty.
Z południowego wschodu na Pragę
prowadził Trakt Wołowy, a drugi
handlowy szlak wiódł od zachodu
z Ze
rze
nia na wschód przez Starą
Miłosnę, Stanisławów, Dobre i dalej
do Węgrowa. Na pierwszy nałożyła
się później ulica 11 Listopada, a drugi
zyskał nazwę ulicy najpierw Głównej,
następnie Niepodległości. Właśnie to
skrzyżowanie dwu ważnych dróg symbolem karczmy podpisanym „Karczma
Kaczy Dół” zaznaczył w 1783 roku na
swojej mapie Karol de Perthées1, kartograf pracujący dla króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, odnotowując
tym samym po raz pierwszy pierwotną nazwę miejscowości, zmienioną
później na wniosek mieszkańców
na Międzylesie2. Dokładną datę tej
zmiany, mianowicie 1 stycznia 1928 r.
podaje Czesław Rokicki3. Jan Ber
ger umiejscawia tę zmianę cztery lata
później, dopiero w 1932 roku4. Nazwa
miała uzasadnienie, bowiem naprze
ciwko karczmy po stronie południowej
skrzyżowania znajdowało się rozległe
zagłębienie gruntu wypełnione wodą

Fragment mapy Karola de Perthéesa z 1783 r. (MHW 5677/P)

i obrośnięte wokół trzciną i tata
ra
kiem. Było to zatem miejsce, w którym
pojono woły pędzone z dalekiego Podola, zaprzęgowe konie, a i niewątpliwie lubiane przez zarówno miejs
cowe jak i przelotne kaczki właśnie.
Klimat tej oko
li
cy prawdopodobnie
przetrwał do lat międzywojennych.
We wspomnianym „Przewodniku po
Uzdrowiskach i Letniskach Polskich”,
pod hasłem „Międzylesie” znajdujemy
zwięzłą notatkę:
„Międzylesie, letnisko. 1. Wieś w pow.
warszawskim, gm. Falenica Letnisko.
2. Od Warszawy 10 km. 4. Leży między
Aninem a Falenicą (patrz), na gruntach podmokłych, na letnisko nieodpowiednich. 10. Przystanek kolejki
Warszawa – Karczew – na miejscu”5.
Od wspinalni wyższy był tylko komin
fabryczny z czerwonej cegły z osma
lonym szczytem. Niezbyt odległy i od
dawna nieczynny, zbudowany razem z
halami fabrycznymi około 1900 roku,
przypominał przemysłowe początki
letniskowej miejscowości i proletariacką przeszłość wielu osiadłych tu
rodzin. Około 200 robotników pracowało w samej tylko fabryce wyrobów
metalowych „Wawer” i brali oni czynny udział w strajkach i manifestacjach
rewolucji 1905 roku. Juliusz Czesław
Birecki ur. 16 lutego 1902 r. w Kaczym
Dole pamięta z przekazu rodzinnego, że w „1905 roku pochód z fabryki
liczący koło dwustu robotników ruszył
w stronę Wawra śpiewając »Czerwony sztandar«...”. Pochód ten do
tarł na Grochów i poderwał do straj
ku robotników tamtejszych fabryk6.
Później „w 1906 r. Antoni Antosiewicz
zawiesił czerwony sztandar na wyso
kiej sośnie, bezsęcznej, koło Malczyka. Kozacy przyjechali i nie mogli go
zdjąć, odjechali z niczym. Inne czerwone sztandary ludzie wywieszali na

Aluminiowy medal upamiętniający rozpędzenie robotniczego pochodu w Warszawie
1 listopada 1905 r.
fot.: Alfred Józefacki

sosnach przy drogach, także koło polany, inne koło Pawłowskiego przy lesie”
– mówi Birecki. Pamiątki po tamtych
wydarzeniach długo przechowywano
w niektórych rodzinach, choć do dziś
zachowały się jedynie wyjątkowo, jak
niewielki aluminiowy medal z napisami „RZEŹ NA PLACU TEATRALNYM” i wyobrażeniem wydarzenia na awersie, oraz „ZDOBYWCA

WOLNOŚCI” i alegoryczną sceną na
rewersie. Znaleziony został przypadkowo pod podłogą podczas rozbiórki
jednego z drewnianych domów.
Przedmiotem wielu chłopięcych ma
rzeń było stanąć na szczytowym pomoście strażackiej wieżycy i spojrzeć
na rodzinną miejscowość z góry.
Właśnie na aptekę Jadwigi Klimontowiczowej, w której były karmelki,

Legitymacja służbowa pracownika Nadwiślańskiej Drogi Żelaznej Jana Borowskiego
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fot.: Andrzej Głowacki
Fragment południowej pierzei dawnej ulicy Niepodległości. W chałupie pierwszej od lewej
znajdował się sklep Dawida Karpa, w następnej - sklep Stanisławy Böhm. Stan z 1973 r.

stojącą po drugiej stronie ulicy 11
Listopada na miejscu karczmy z mapy
Perthéesa, na restaurację A. Zaczew
skiego i teatr oraz na dzielącą je od
apteki piaszczystą drogę z torowiskiem
konnego tramwaju na poboczu prowa
dzącą w kierunku Helenowa i Starej
Miłosnej. Dalej widok przesłaniały
korony drzew. Z zieleni wyłaniały się
wyraziście tylko niewielki piętrowy
pałac Edmunda Chrzanowskiego ze
zdobną blankami i iglicą wieżyczką,
po przeciwnej stronie drogi takoż jego
piętrowy pofabryczny ceglany bu
dy
nek Drucianki z charakterystycznym,

wysokim, stromym dwuspadowym
dachem, wykupiony w 1931 r. przez
miejscową społeczność dla szko
ły, i
w oddali sygnaturka zakonnej kaplicy
przy Zakładzie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi. Patrząc w przeciwnym
kierunku, ku dwóm li
niom ko
le
jo
wym – szerokotorowej Nadwiślańskiej
Drogi Żelaznej położonej tu w 1877 r.,
i nieco dalej wąskotorowej Jabłonna–Karczew z 1912 r. – można było
oglądać prawie zwartą na tym odcinku
zabudowę ulicy Niepodległości, mając
nieco dalej po prawej stronie czerwonoceglane pawilony fabryki Szpo

9

fot.: Andrzej Głowacki
Dawna ulica Niepodległości z remizą OSP i dalej kolejno domami Sucheckich, Majewskich, Furwasserów, Ryfmanów i chałupą Władysława Goździalskiego. Stan z 1973 r.

tańskiego, a po lewej w głębi – zespół
parterowych, drewnianych domów
dla robotników fabrycznych, wraz z
łaźnią. Zabudowa była prawie zwarta. Prawie, ponieważ zachowywano
jednak co naj
mniej przejścia albo
przejazdy między sąsiadującymi budynkami. Za torami i ledwie paroma ulicami rozciągały się piaszczyste
wydmy, a już niemal na horyzoncie
gęstniały chłopskie zabudowania Ze
rze
nia ze znacznym strzelistą wieżą
kościołem. Po
przecz
nie na kierunku
północ-południe biegła ulica 11 Listopada, a za kilkoma z rzadka zabudowa-

nymi ulicami widoczne były już tylko
sosnowo–dębowe lasy Branickich.
Straż pożarną w Kaczym Dole zorga
nizował w 1913 roku Edmund Chrza
nowski7. Remizę postawiono w 1926
roku. Zbudowana z białej cementowej
cegły mieściła stanowiska dla dwóch
samochodów pożarniczych, kancela
rię i świetlicę, a w 1933 albo 34 r. wydzielono w niej pomieszczenie także na
urząd pocztowy. Koszty budowy zostały pokryte z dobrowolnych składek
obywatelskich i darowizn, podobnie
jak zakupu placu i samochodów. Gospodarzem obiektu był Kazimierz Su-

Fabryka wyrobów metalowych "Wawer" w Kaczym Dole. Rycina z przełomu XIX i XX w. Z archiwum cyfrowego Pawła Ajdackiego.

Kazimierz Suchecki, cieśla-budowniczy,
fragment fotografii rodzinnej z lat 30.

checki, mieszkający w przyległym budynku cieśla, budowniczy niejednego
– w tym także własnego – domu w
Międzylesiu i sąsiednich miejscowościach. W miejscowym miesięczniku
„Na Straży” ogłaszał się następująco:
„Przedsiębiorstwo budowy domów z
własnych i powierzonych materiałów
K. Suchecki – Międzylesie pod Warszawą”8. Był strażakiem i członkiem
zarządu międzyleskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej liczącej około osiemdziesięciu członków9.
Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy końcowe:
1. Karol de Perthées, Okolica
Warszawy w diametrze piąciu mil,
MHW 5677/P.
2. Jan Berger, Dawny Wawer (18661951) Rys historyczno–statystyczny, w:
Wawer i jego osiedla. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy 2007, str. 68.
3. Czesław Rokicki. Przewodnik po
Uzdrowiskach i Letniskach Polskich.
Warszawa 1928, wyd. III,
hasło „Kaczy Dół”.
4. Jan Berger, dz. cyt.
5. Czesław Rokicki, dz. cyt.
6. Carat i klasy posiadające w walce
z rewolucją 1905-1907 w Królestwie
Polskim. Materiały archiwalne. Zebr.
i oprac. Stanisław Kalabiński, Warszawa: PWN 1956, str. 113. Także w: Dzieje Pragi. Praca Zbiorowa. Komitet
Redakcyjny Stanisław Kazimierski,
Ryszard Kołodziejczyk, Żanna Kormanowa, Halina Rutkowska, Warszawa: PWN 1970, str. 180-181.
7. A.S.S. 25–lecie Ochotn. Straży
Pożarnej w Międzylesiu, “Na Straży”
nr 10, Warszawa, 1938 r. str. 8-10.
8. “Na Straży” nr 5, 1937 r. str. 17
nienumerowana.
9. Historia
Ochotniczej
Straży
Pożarnej,
Warszawa–Międzylesie.
50-lecie 1913-1963. Maszynopis nie
datowany. Nazwiska autorów dopisano
ołówkiem u góry strony tytułowej – M.
Albiński, L. Ciepielowski.
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SPOŁECZEŃSTWO. Wreszcie mamy demokrację.

Demokracja, czyli kto to za nas zrobi

Chodzę ulicami mojego osiedla
trzy razy dziennie. Na każdy spa
cer poświęcam średnio pół go
dziny. Trzymając na smyczy dwa,
a czasem trzy psy, daję radę podnieść niemal każdy śmieć, który
w przestrzeni publicznej zostawili
mieszkańcy i ich goście. Czasami
zastanawiam się, czy uda mi się
jednoosobowo utrzymać porządek
na ulicach kilkutysięcznego osiedla. Przykro mi, że tak niewielu
moich sąsiadów czuje od
po
wie
dzialność za naszą wspólną przes

trzeń, nawet jeśli znajduje się ona
tuż za ich płotem.
A płoty mamy tu solidne! Wyso
kie! Rzadko kiedy dostrzeżecie, co
też znajduje się po drugiej stronie.
Często siatkę wzmacniają jeszcze
drewniane sztachety, panele, a mur
okalają wysokie iglaki.
Czego się boicie sąsiedzi? Co macie
do ukrycia? Wasz płot, wasz mur,
wasze iglaki mówią o was wię
cej, niż przypuszczacie. Zdradzają wasz lęk przed światem, waszą
nieufność wobec sąsiadów, waszą

niepewność siebie samych.
W ciągu kilku lat, kiedy tu mieszkam NIKT nie odezwał się do
mnie pierwszy! (Chyba że pytał o drogę.) Jeżeli kogokolwiek poznałam, zawdzięczam to
wyłącznie swojej ciekawości świata
i ludzi. Nie wystarczy zatrzasnąć
furtkę, narzekając na sąsiadów,
władze i cały świat. Trzeba zrozumieć, że przestrzeń publiczna
należy do nas tak samo, jak nasze
zasłonięte przed ludzkimi spojrzeniami ogrody.

PRZYRODA. Kącik ogrodnika.

Kwietniowy zawrót głowy
Sezon ogrodowy rozpoczął się
na dobre. A wraz z nim zagościł
w Gazecie Wawerskiej „Kącik
Ogrodnika”. Wspólnie z Filipem
Skarzyńskim będziemy Państwa informować w tym miejscu
co w trawie piszczy. Znajdziecie tu Państwo pomysły do
ogrodu, porady pielęgnacyjne
i ciekawostki z branży zielonej
– z naszego punktu widzenia,
czyli architektów krajobrazu.
Czekamy na Państwa maile z
sugestiami odnośnie tego działu.
Dla ogrodnika, architekta kraj
obrazu rytm pracy jest mocno
po
wiązany ze zmieniającymi się
porami roku. Jednak kwiecień to
naprawdę wyjątkowy miesiąc pod
każdym względem. Wszystko za
oknem budzi się do życia, słońce
coraz dłużej i mocniej grzeje i choć
czasem sypnie gradem - aż miło
popatrzeć, jak pasjonaci zieleni
z radością chwytają za sekatory i
szpadle.
Co więcej, w naszej społecznoś-

ci zbójnogórskiej została zorganizowana akcja sprzątania okolicy.
Całe rodziny można było spotkać,
jak z uśmiechem na twarzy działają
dla wspólnego dobra. Serce rośnie!
Targi zieleni Green Days już za
nami. Bogatsi o nową wiedzę i inspiracje ruszamy w wir pracy... Tak,
kwiecień to jednocześnie piękny,
ale też trudny miesiąc dla osób zaj
mujących się zielenią. To właśnie
w kwietniu czas przyspiesza dla
nas ze zdwojoną siłą. Wiele osób
zgłasza się z prośbą o pomoc przy
aranżowaniu, pielęgnowaniu oraz
zakładaniu swojego wymarzonego ogrodu. Przy takiej ilości pracy przydają się dodatkowe moce.
Czerpiemy je z pasji do zieleni,
ogrodów, przyrody i piękna. Zmieniający się z każdym dniem kraj
obraz i rozkwitająca zieleń drzew
i krzewów dodatkowo podkręca
nasze działania i napawa optymizmem. Nawet jeśli pogoda w
kwietniu nie rozpieszcza już teraz
wyobrażamy sobie, jak odpoczywamy w zaciszu zieleni w letnim
upale. Nie ma lepszego relaksu dla
człowieka jak kontakt z naturą. I to
właśnie motywuje nas do pracy w

ogrodzie!
W kwietniu zatem kontynuujemy
wiosenne porządki. Kończymy
przycinanie krzewów, rozsadza
my byliny, usuwamy wschodzące
chwasty oraz ściółkujemy rabaty.
Możemy teraz już przycinać róże,
natomiast w z przycięciem forsycji
czekamy, aż zakończa kwitnienie.
Pamiętajmy też koniecznie o wio
sen
nym podlewaniu roślin zi
mozielonych. Są one szczególnie
na
ra
żo
ne na zjawisko suszy fiz
jologicznej. Dotyczy ona głównie
roślin ig
las
tych oraz liściastych
zimozielonych, takich jak róża

znamy, od poczucia, że nawet na
ulicy jesteśmy u siebie. Od pomyślenia, co zrobić, aby miejsce,
w którym żyjemy było dla nas i dla
innych bardziej przyjazne. Poszukajmy innych ludzi, którzy myślą
podobnie. Spotkajmy się i zburzmy
mur obojętności, którym się otoczyliśmy.
Mamy wreszcie demokrację, a
demokracja to nie wygoda zrzucenia odpowiedzialności na kogoś
innego. Demokracja to zadanie.
Jak się z niego wywiążemy?

Nie zmienimy, a tym bardziej nie
naprawimy świata, bocząc się nań
w swoich czterech kątach, siedząc
z założonymi rękoma i fukając w
telewizor. Przez tyle lat reżimu
marzyliśmy o wolności. Teraz ją
mamy. Jaki robimy z niej użytek?
Jaki kraj zostawimy naszym dzieciom, niezmiennie trwając w postpeerelowskim marazmie?
Zacznijmy od małych rzeczy: od Małgorzata Gutowska-Adamczyk
podniesienia papierka, który ktoś
niefrasobliwie rzucił na ulicę. Od Źródło:
zagadania do sąsiada, którego nie www.blogguci.blogspot.com
neczniki (rododendrony) czy
laurowiśnie. Rośliny te cały rok
transpirują wodę poprzez liście,
nawet zimą, kiedy nie mogą jej pobrać z gleby.
Na suszę fizjologiczną narażone są
także rośliny w pojemnikach – na
balkonach i tarasach. Podlewanie
wykonujmy zawsze według podstawowej zasady – rzadziej np. co
kilka dni, ale obficiej. Stosujmy tę
zasadę przez cały rok. Ważne jest,
aby woda dotarła do dolnych partii
korzeni rośliny.
Kwiecień to także doskonały czas
na zadbanie o rośliny doniczkowe
w domach i na balkonach. Możemy
je teraz przesadzić do większych
pojemników oraz rozpocząć regularne podlewanie.
W drugiej połowie miesiąca ob-

chodzimy Święta Wielkanocne. Do
tego czasu możemy pomóc naszym
ge
nerować się po
trawnikom zre
zimie. Trawnik nisko kosimy, wer
tykulujemy, jeżeli nie wykona
liś
my tego jesienią, wygrabiamy,
nawozimy i obficie podlewamy.
Choć w ostatnich latach zdarzało
się, że mieliśmy białe Święta Wielkanocne, to mamy nadzieję, że w
tym roku zamiast na biały puch
będziemy spoglądać na soczystą
zieleń naszych muraw.
Tym czasem prace przygotowawcze nad „ogródkiem uczniowskim”
trwają.
Pod koniec miesiąca pojawi się
pierwsza grupa dzieci, aby posa
dzić i zasiać warzywa.
Karolina Kuszlis

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>.
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NIERUCHOMOŚCI. O instytucji zasiedzenia.

Kijem tego kto nie pilnuje swego

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Czy wiedzieliście, że nieinteresowanie się własną nieruchomością
może spowodować, że za pomocą
instytucji zasiedzenia ktoś inny
stanie się jej właścicielem? Okazuje się, że jest to zupełnie legalny, nieodpłatny sposób na nabycie własności rzeczy na skutek jej
„posiadania samoistnego przez
przewidziany prawem okres czasu,
zwany okresem zasiedzenia”.
Szczerze zaskoczony tą całkiem
niedawno i przypadkowo zasłyszaną informacją, że od konstytucyjnej zasady nienaruszalności
prawa własności istnieje jakieś
daleko idące, usankcjonowane odstępstwo, postanowiłem na wszelki
wypadek zgłębić temat, zgodnie
ze starą rzymską sentencją „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość
prawa szkodzi). Okazuje się bowiem, że „volenti non fit iniuria”
(chcącemu nie dzieje się krzywda),
dlatego zawsze należy dbać o swoje
interesy, ponieważ w wypadku zaniedbań możemy ponieść bolesne
i nieodwracalne konsekwencje. Co
prawda Trybunał Konstytucyjny
sformułował w wyroku z 28 października 2003 r. ważną dyrektywę
interpretacyjną przepisów o zasiedzeniu w aspekcie ochrony prawa
właściciela, w której wskazał m.in.
na to, że zasadą konstytucyjnie
określoną, od której tylko wyjątkowo wprowadza się odstępstwa,
jest nienaruszalność prawa własności. Zasiedzenie jest natomiast
odstępstwem od tej zasady i to
daleko idącym. W związku z tym
wszelkie wątpliwości powinny być
tłumaczone na korzyść ochrony
własności (innych praw majątkowych), bez względu na to czy chodzi o własność osób fizycznych,
jednostek samorządu terytorialnego Skarbu Państwa, czy innych
podmiotów.
Sankcjonowane prawnie (jeszcze
od czasów rzymskich) zasiedzenie,
to jedna z form nabycia własności
rzeczy
(np. nieruchomości) poźródło:
przez jej długotrwałe, faktyczne
posiadanie (upływ czasu) z wolą

Fot. Piotr Grzegorczyk

“Teren m.st. Warszawy przeznaczony pod dzierżawę” - banner z tym napisem można spotkać 
na ogrodzonych siatką i pozostających w posiadaniu Dzielnicy wybranych działkach Wawra.
W ten sposób zapobiegliwy urzędnik chronił mienie wspólne przed zasiedzeniem.
zatrzymania rzeczy jako własnej.
To jedna z instytucji prawa cywilnego, zgodnie z którą art. 172
kodeksu cywilnego stanowi, że posiadacz nieruchomości niebędący
jej właścicielem nabywa ją, jeżeli
posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny nieprzerwanie od
lat trzydziestu (dotyczy to posiadania w złej wierze) i odpowiednio
krócej, czyli nieprzerwanie od lat
dwudziestu, jeśli robi to w dobrej
wierze. Chodzi w tym wypadku
o istniejące w momencie uzyskania posiadania, usprawiedliwione
przekonanie o przysługiwaniu prawa do własności i niewystępowaniu przeciwko cudzemu. Aktualne
orzecznictwo w praktyce uniemożliwia zasiedzenie nieruchomości
w dobrej wierze, ponieważ przy
współcześnie rozwiniętym dostępie do informacji nietrudno o
ustalenie czy przy próbie zasiedzenia nie doszło do naruszenia cudzego prawa własności.
Zasiedzenie wiąże się z pozbawieniem kogoś prawa własności i
uznawane jest za jeden z pierwotnych sposobów jej nabycia. Czy nie
te same, równie pierwotne instynkty, drzemią np. w przedszkolakach,
kiedy z okrzykiem „to moje!”
wchodzą w posiadanie atrakcyjnej
zabawki? Niezupełnie, ponieważ
w każdym przypadku zasiedzenia
główną przesłanką jest czas, zaś
jego celem jest uporządkowanie
stanu własności w naszym otoczeniu np. w sytuacji, kiedy formalny
właściciel zaginął lub nie wiadomo
już kto nim jest, a osoba która korzysta z rzeczy traktuje ją jak swoją
własność. Kolejną ważną przesłanką zasiedzenia jest okoliczność, by

osoba na rzecz której ma nastąpić
zasiedzenie, była tzw. posiadaczem
samoistnym danej nieruchomości.
Samoistny posiadacz nieruchomości (bo tylko taki może się ubiegać
o prawo do zasiedzenia) jest to
osoba, która włada daną nieruchomością jak właściciel. Wyróżnia
się tutaj nie tylko element fizyczny
tego władztwa, ale również bardzo
ważne jest nastawienie psychiczne
posiadacza do jego wykonywania.
Oznacza to, że nie może on uważać się lub być np. najemcą lub
dzierżawcą albo zarządcą. Musi zachowywać się jak właściciel danej
nieruchomości, np. ją ogrodzić,
postawić na niej określone budowle lub urządzenia, oddać komuś
tę nieruchomość w dzierżawę lub
eksploatując samemu czerpać z jej
posiadania zyski. Posiadanie takie
uzewnętrznia się również poprzez
płacenie za nią podatków lub ujawnianie swojego stanu posiadania w
ewidencji gruntów – przestrzec tu
jednak należy, że ocena czy doszło
zasiedzenia dokonywana jest w
oparciu o całokształt okoliczności
danej sprawy. Oznacza to, że osoba dążąca do zasiedzenia powinna wykazać swoje właścicielskie
uznanie różnymi przejawami posiadania samoistnego. Samo płacenie podatków od nieruchomości, gdy nie istnieją inne dowody
zasiedzenia może nie wystarczyć.
Częstym błędem zasiadujących
jest ograniczanie swego posiadania
tylko do płacenia podatku od nieruchomości, później zdziwieni są,
że nie nabyli nieruchomości przez
zasiedzenie, bo np. nie ogrodzili
nieruchomości lub nie byli znani
sąsiadom. Także legalni właściciele
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nieruchomości przez poprzednich
właścicieli nieruchomości. Zawarcie umowy użytkowania wieczystego przerywało bieg zasiedzenia.
Stwierdzenie nabycia własności
przez zasiedzenie następuje na
podstawie orzeczenia sądowego
wydawanego w trybie nieprocesowym. W celu stwierdzenia zasiedzenia należy wnieść wniosek do
sądu rejonowego. Łączy się to z
opłatą sądową w wysokości 2000
zł. Ile to może potrwać?
Sprawa może skończyć się na 2
lub po kilkunastu rozprawach. Jeśli zasiedzenie jest sporne sprawa
może także zawisnąć przez sądem
II instacji lub Sądem Najwyższym.
Zależy to m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, skonfliktowania uczestników i na pewno od
poziomu merytorycznego przygotowania wniosku o zasiedzenie.
Skuteczną bronią przed zasiedzeniem własności jest pozew
skierowany przez prawowitego
właściciela (koniecznie do sądu)
o wydanie z powrotem nieruchomości i „przywrócenie posiadania”
a nawet samo sądowe zawezwanie
do próby ugodowej (maksymalny
koszt opłaty sądowej 300 zł). Paradoksalnie jednak posiadaczem
nieruchomości może być wg Sądu
również osoba aktualnie nią władająca i występująca o zasiedzenie,
a zatem przysługuje jej ochrona
posesoryjna, która polega na tym,
że bez upoważnienia Sądu, nikt nie
może naruszać posiadania. W razie dokonania takiego naruszenia,
posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania.
Natomiast o prawie własności do
nieruchomości rozstrzygnie Sąd
w toczącym się postępowaniu o
zasiedzenie. Czego Państwo nie rozumiecie?
Jest faktem, że dla wielu instytucja
zasiedzenia to jednak nieetyczny
sposób nabycia cudzej własności,
a udane próby zasiedzeń na skalę
hurtową opuszczonego mienia to
polska powojenna rzeczywistość.
Scenariusz nadużycia, lub jak kto
woli, przestępstwa mógłby wyglądać np. tak: najpierw osoby z
dostępem do rejestrów gruntów
typują konkretne opuszczone nieruchomości; do Sądu wnoszony
jest odpowiedni wniosek o zasiedzenie; następnie prawnik właściwego Urzędu Dzielnicy nie zgłasza pretensji do zasiadywania, a
podstawieni świadkowie swoimi
zeznaniami przed Sądem uprawdopodobniają nieprzerwane trzydziestoletnie samoistne posiadanie
i …? Gotowe.

błędnie uznają, że jeśli płacą podatki za nieruchomość nic im nie
grozi. Morał wynika z tego taki, że
zasiedzenie nie wynika z płacenia
podatku od nieruchomości.
Od 1 października 1990 r. polskie
prawo dopuszcza możliwość zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Oznacza to, że zasiedzenie nieruchomości państwowych podlega
ogólnym regułom nabycia własności nieruchomości w drodze
zasiedzenia. Do okresu posiadania
takiej nieruchomości posiadacz samoistny może doliczyć sobie okres
posiadania przed 1 października
1990 r., jednak nie więcej niż 10
lat (w przypadku dobrej wiary posiadacza) lub 15 lat (w przypadku
złej wiary posiadacza). Z dniem
1 października 2005 r. upłynął
pierwszy termin potrzebny do zasiedzenia nieruchomości Skarbu
Państwa lub gminy przez posiadacza samoistnego w złej wierze. Jeśli
ktoś posiadał taką nieruchomość
przez 30 ostatnich lat - z mocy
prawa staje się jego właścicielem.
Z tych m. in. przyczyn właśnie
w tym czasie władze Warszawy
podejmowały próby zawierania
umów wieczystego użytkowania z
posiadaczami nieruchomości dekretowych, z którymi z różnych
przyczyn wcześniej te umowy nie
zostały zawarte. Chodziło o to, że
jakkolwiek własność gruntu przeszła na własność Skarbu Państwa
(później gminy) na mocy dekretu
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy
wydanego w dniu 26 października
1945 roku to w tym właśnie cza- Konsultacja:
Fot.: Anna Sajkowska
sie upływ okres zasiedzenia tych Anna Binkiewicz, Radca Prawny

12

STAŁE RUBRYKI

kwiecień 2019

INWESTYCJA. Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego.

KULTURA. Koncert w Centrum Zdrowia Dziecka.

Woda i kanalizacja w Nadwiślu Sąsiedzkie muzykowanie
wciąż pod znakiem zapytania
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W październiku 2018 roku
wyrażaliśmy na łamach Gazety
Wawerskiej zaniepokojenie stanem przygotowań do przebudowy
ulicy Wał Miedzeszyński. Jednym
z największych problemów na
tamten czas było to, że Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji (MPWiK) wciąż nie
dysponowało pozwoleniami na
budowę wodociągów i kanalizacji w pasie drogowym tej ulicy.
Okazuje się, że ta kwestia nie jest
rozwiązana do dzisiaj!
Umowa z firmą wykonawczą

Skanska S.A. została podpisana
w listopadzie 2018 roku. Kontrakt dotyczy zarówno rozbudowy
ul. Wał Miedzeszyński na odc.
od ronda z ul. Trakt Lubelski do
węzła z planowaną trasą ekspresową S2, jak i budowy magistrali
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Mimo iż minęło już wiele
miesięcy od podpisania umowy i
prace budowlane się toczą, firma
wykonawcza w dalszym ciągu nie
może budować sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Do chwili obecnej zajmuje się pracami przygoto
wawczymi do robót sieciowych
oraz wyłącznie częścią dotyczącą
budowy samej drogi. Powodem

Fot. ZMID

KĄCIK KULINARNY.

niewykonywania robót sieciowych
jest brak uzyskania przez spółkę
MPWiK odpowiedniej decyzji administracyjnej. Bez pozwolenia na
budowę wodociągu i kanalizacji
formalnie takie prace nie mogą być
bowiem realizowane.
Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie tym, że sytuacja coraz bardziej
zagraża budowie sieci kanalizacyj
nej i wodociągowej w tym rejonie
z jednoczesną, trwającą już, przebudową Wału Miedzeszyńskiego.
Firma wykonawcza deklaruje, że
dysponuje materiałami do wykonywania przedmiotowych robót i
ma zawartą umowę z firmą podwykonawczą na ich realizację.
Prowadzi także intensywne rozmowy z MPWiK, których celem
jest uzyskanie brakującej decyzji
administracyjnej.
W imieniu Czytelników Gazety
Wawerskiej zwróciliśmy się do
MPWiK z prośbą o wyjaśnienie
zainstniałej sytuacji oraz określenie czy istnieje zagrożenie dla
reali
zacji inwestycji. Będziemy o
tym informować.
Zgodnie z umową koszt budowy
Wału Miedzeszyńskiego to 79 mln
zł, z czego prace z zakresu MPWiK
wynoszą 19,5 mln zł.

W dniu 24 marca odbył się
niezwykły koncert pt. Sąsiedzkie muzykowanie dla małych pa
cjentów Centrum Zdrowia Dziecka. Sąsiedzkie, ponieważ orkiestra
złożona z uczniów dwóch zaprzyjaźnionych szkół muzycznych
Prywatnej Szkoły Muzycznej Nr 1
z Otwocka i Dithmarscher Musikschule z Niemiec. Zespół Easy Band
i soliści otwockiej szkoły stworzyli
program muzyczny, który chociaż
przez chwilę pozwolił na oder-

wanie od trudów zmagania się z
ciężką chorobą małym pacjentom
i ich rodzicom Instytutu Centrum
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
Współorganizatorzy wydarzenia:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w
Międzylesiu Sponsorzy: Restauracja “ Soplicówka” w Otwocku,
Piekarnia “ Grzybki”.
Agnieszka Michalczyk

Wielkanocna klasyka: faszerowane jajka i kajmakowy mazurek
Wielkanoc za pasem. Zaczynam
myśleć o potrawach i świątecznym
stole. Obowiązkowo pojawi się
na nim mazurek; w tym roku
kajmakowy z morelową konfiturą
i migdałami. Równie pyszny jest
z dodatkiem pomarańczy. Obok
staną faszerowane jajka – dla
odmiany z dodatkiem pikantnego
ajwaru i szynki. Jeśli lubicie ryby –
szynkę można zastąpić wędzonym
łososiem. Szykuje się całe
mnóstwo pyszności. Spokojnych i
smacznych Świąt!
JAJKA FASZEROWANE SZYNKĄ
I AJWAREM
■■ 3 jajka
■■ 2 plasterki (ok. 60 g) szynki
np. konserwowej
■■ 1 łyżka szczypiorku lub dymki
■■ 1 łyżeczka pikantnego ajwaru
■■ 1 łyżka majonezu
■■ Sól i pieprz
Jajka

gotujemy

na

twardo,

studzimy i delikatnie obieramy.
Przekrawamy każde jajko na
połowę i łyżeczką do herbaty
wyjmujemy żółtka, które następnie
rozcieramy widelcem. Dodajemy
do żółtek pokrojoną w drobną
kosteczkę
szynkę,
posiekaną

dymkę, ajwar, majonez oraz
odrobinę pieprzu. Dokładnie
mieszamy i solimy do smaku.
Pastę nakładamy łyżeczką do
wydrążonych białek. Gotowe!

MAZUREK KAJMAKOWY Z ■■ 10 dkg cukru pudru
KONFITURĄ MORELOWĄ I ■■ 20 dkg masła
MIGDAŁAMI
■■ 1 żółtko + oddzielnie białko
SKŁADNIKI CIASTA na formę DODATKOWO
ok. 30 x 20 cm
■■ 1 puszka kajmaku (masy
■■ 30 dkg mąki tortowej
krówkowej) ok. 500 g
■■ ½ słoika konfitury morelowej
■■ ½
szklanki
obranych
migdałów
Z
podanych
składników
zagniatamy ciasto i rozciągamy
lub wałkujemy na grubość ok. 1
cm. Wkładamy do natłuszczonej
lub wyłożonej papierem formy,
smarujemy wierzch białkiem
i pieczemy ok. 25 minut w
temperaturze 170 stopni (aż ciasto
się zarumieni). Po wystudzeniu
smarujemy ciasto kajmakiem
zostawiając wolne brzegi (ok 2cm).
Na środku warstwy z kajmakiem
rozsmarowujemy szeroki pasek
konfitury i ozdabiamy mazurek
migdałami.
Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Kim jesteś wróblu?
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Wróbel domowy passer domesticus to ptak, którego nie trzeba
przedstawiać, choć z pewnością też
trudno go opisać. Szary, zwyczajny
(to jego druga po domowym nazwa gatunkowa), mały, niepozorny.
W zasadzie to co powyżej bardziej
pasuje do samiczki, bo samiec ma
czekoladową czapeczkę na bakier
i czarny krawat na szerokiej piersi.
Krawat jest symbolem jego statusu.
Im szerszy i czarniejszy osobnik
jest ważniejszy w grupie. Młode
wróble przypominają samiczki i
muszą ustępować samcom alfa.
Każdy, kto obserwował wróble
wie, że najlepszym określeniem dla
grupy tych ptaków jest banda. Dzika banda. Wróble toczą nieustanne
waśnie, ciągle przy tym pokrzykując i skacząc z gałązki na gałąź. Nie
potrafią usiedzieć w miejscu. Tym
różnią się od wróbli polnych, czyli
mazurków. Te z kolei niezależnie
od płci wyglądają tak samo (z perspektywy człowieka). Przypominają samców wróbli, ale wyróżnia
je ciemna plamka na policzku. I
znacznie bardziej refleksyjny styl
życia. Awanturniczych wróbli ubywa w zastraszającym tempie. Za
to mazurki, które dotąd królowały na prowincji, uczą się wielkich
miast i jest ich tu coraz więcej.
Żyją na kupie w kępach żywopłotów i zakrzaczeniach. Tymczasem,
jak podają naukowcy z Instytutu
Zoologii PAN w samej stolicy, w
ciągu 30 lat ubyło 30% wróbli domowych. Wróblom brakuje przede
wszystkim miejsc do zakładania
gniazd. Przez tysiące lat upodobały
sobie strzechy i podbitki dachów.
Dziś trudno znaleźć takie wykończenia dachów, które pozwalały
by na zamieszkanie wróblej rodziny, przy czym bardzo rzadko
korzystają z budek zawieszonych
na drzewie. Kiedy już znajdą miejsce na gniazdo to mają problem
z pożywieniem. Wróble żywią
się ziarnami, kiedyś korzystały z
bazy pokarmowej koni, później z

Fot. Jacek Wiśnicki

Przyczajony mazurek, wróbel polny (Passer montanus)
licznych zachwaszczonych trawników, a także ze śmietników. Tymczasem odkąd ambicją każdego
mieszkańca naszego kraju stało się
posiadanie murawy a la Wimbledon, coraz trudniej znaleźć ziarna ziół i kwiatów. Miasta stały się
zbyt dla nich sterylne. Więc powoli
odchodzą, zrywając trwający kilka
tysięcy lat sojusz z człowiekiem.
Wróbel to gatunek synatropijny,
czyli taki, który żyje z człowiekiem. Wędrują one z ludźmi od
wielu tysięcy lat i to dzięki naszej
przyjaźni zamieszkują dziś Amerykę Północną. Zostały tam bowiem
przywiezione przez imigrantów,
by przypominały im Europę… Do
gatunków synantropijnych zaliczają się też np. wielkie czarne pająki
znane z piwnic naszych domów kątniki domowe, których boją się
(niepotrzebnie) wszystkie dzieci
na wszystkich kontynentach, czy
rybiki cukrowe – stali mieszkańcy naszych łazienek od Antarktyki po przylądek Horn. Wróble
zaprzyjaźniły się z człowiekiem,
kiedy nauczyliśmy się uprawiać
zboża. Pochodzą z zachodnio-południowej Azji, może z rejonu,
gdzie bibliści lokują Eden. Z dawnych czasów zostały im zwyczaje i
słabości. Wróble uwielbiają kąpiele
w piasku (tak robiły na pustyni),
budują też gniazda z daszkiem,
chroniącym od słońca. Źle za to
znoszą mrozy. Nie lubią latać dalej
niż potrzeba. Mogą lecieć około
20 minut, tyle co dron na jednym
ładowaniu. Ta cecha sprawiła, że
w komunistycznych Chinach ich

populacja niemal wyginęła. A było
to tak. Ponieważ Mao Tse Tung
kazał przetopić na stal wszystkie
narzędzia rolnicze, ziemia nie mogła być należycie uprawiana, więc
plony były zbyt małe, by zapewnić
pożywienie wszystkim. Nastał głód
i potrzebny był kozioł ofiarny. Stał
się nim wróbel, który rzekomo
zjadł ziarna zbóż. Gatunek został
uznany za wroga systemu i skazany na śmierć. Wyrok wykonano
karnie w całej Chińskiej Republice
Ludowej. Rozpoczęto masowe polowania, polegające na nieustannym płoszeniu ptaków. Wiele z
nich po kilkudziesięciu minutach
padało z wycieńczenia. Doprowadzono tym samym do załamania
populacji wróbla i kilku innych
gatunków małych ptaków, w tym
tych owadożernych. W kolejnych
latach Chiny nawiedziły plagi
owadów, które niszczyły plony. Te
udało się zwalczyć opryskami, przy
okazji likwidując na znacznym obszarze kraju pszczoły. To dlatego
w kilku chińskich prowincjach
drzewa owocowe zapylają ludzie…
Wejście w tryby wielkiej polityki
rzadko komu wychodzi na zdrowie. Tym bardziej takim szarakom.
Takie myśli o małym wróblu mogły towarzyszyć każdemu kto 16 i
17 marca wziął udział w wielkim
warszawskim Wróbliczeniu, organizowanym przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ja
podczas godzinnego spaceru zaobserwowałem czterdzieści sześć mazurków i dwa wróble. Na dachach
były setki gołębi.
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■■ Doradzają w sprawie smogu
W Urzędzie Dzielnicy Wawer, w każdy poniedziałek i piątek, w
godzinach pracy urzędu dostępni są ekoedukatorów z Instytutu
Ochrony Środowiska, którzy doradzają jak przystąpić do wymiany
domowego pieca na paliwo stałe oraz jak można taką modernizację sfinansować. Doradztwo jest bezpłatne i będzie funkcjonować
co najmniej do 20 grudnia br. Z doradztwa można skorzystać także
telefonicznie (664 863 595) lub drogą elektroniczną (emisje@ios.
edu.pl).
■■ Trwa przebudowa Traktu Lubelskiego
Od 24 marca br. na okres 3 miesiecy wyłączony został z ruchu
odcinek Skalnicowa-Borowiecka. W kolejnych tygodniach sukcesywnie wyłączane będą z ruchu odcinki na południe od ul.
Zwoleńskiej. Wszystkie prace mają zakończyć się w połowie 2020
roku.
■■ Spalonych kilka samochodów
29 marca br. obok warsztatu samochodowego przy ul. Podkowy
wybuchł pożar. Najpierw zapalił się jeden samochód, a następnie
kolejne auta. Nikt nie został ranny. W sumie spalonych zostało
9 samochodów. Działania strażaków trwały do późnych godzin
nocnych.
■■ Kolejne opóźnienie budowy Żołnierskiej
Zgodnie z umową przedłużoną pod koniec ubiegłego roku, prace
budowlane w ul. Żołnierskiej miały zakończyć się w marcu 2019, a
w maju przebudowana ulica po odbiorach technicznych miała być
już przejezdna. Harmonogram po rza kolejny uległ jednak zmianie. Aktualnie zakończenie robót planowane jest maju br., a dwa
miesiące później ul. Żołnierska powinna zostać oddana do użytku.
■■ Planują doświetlenie przejść dla pieszych
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na doświetlenie 188 przejść
dla pieszych na terenie Warszawy. W Wawrze doświetlonych zostanie 25 lokalizacji w następujących ulicach: Patriotów (2), Przewodowej (4), Korkowej (2), bysławskiej (1), izbickiej (4), Kadetów
(3), Trakt Lubelski (7), Czecha (1), Zwoleńska (1). Oferty można
składać do 25 kwietnia br. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na
realizację zadania od momentu podpisania umowy.
■■ Miejsce przyjazne seniorom
W piątek 5 kwietnia 2019 r., w Domu Kultury “Świt” odbyła się
Gala przyznania certyfikatów w konkursie na Miejsce Przyjazne
Seniorom. W dzielnicy Wawer takie certyfikaty otrzymało Wawerskie Centrum Kultury. Filia Aleksandrów oraz Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 82.
■■ Spotkanie z Zarządem Dzielnicy Wawer w internecie
11 kwietnia br. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie na Facebook-u (profil Urzędu Dzielnicy Wawer) na żywo z Zarządem Dzielnicy Wawer. Będzie można na bieżąco zadawać pytania na temat
interesujących kwestii dotyczących dzielnicy. Pytania można także
nadsyłać wcześniej.
■■ Narada obywatelska w Aleksandrowie
W piątek 12 kwietnia br. w Wawerskim Centrum Kultury Filia Aleksandrów odbędzie się Narada Obywatelska o Edukacji. W imieniu
organizatorów, zapraszamy rodziców, nauczycieli i pracowników
oświaty, społeczników oraz wszystkich zainteresowanych!
■■ Spotkanie Sąsiedzkie w Falenicy
Dyskusja o funkcjach budowanej kulturoteki w Falenicy odbędzie
się 12 kwietnia br. w godz. 18:00-20:00 w Wawerskim Centrum
kultury Filia Falenica przy ul. Włókienniczej 54.
■■ Potrzebny dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Trwa rekrutacja na stanowiwsko dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, miejsca, gdzie każdy - także dzieci - znaleźć może
pomoc terapeutów i psychologów. Dotychczasowa pani dyrektor,
twórczyni przychodni, przeszła na emeryturę. Termin składania
ofert mija 17 kwietnia br.
■■ Pomoc w wypełnieniu deklaracji podatkowej
15 kwietnia br. w godzinach od 10:00 do 18:00 odbędzie się ostatni dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy przy ul Żegańskiej 1. Pracownicy Ci
pomagają w wypełnieniu deklaracji podatkowych.
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RADOŚĆ. Świdermajer z odzysku.

Z pamiętnika scenografa, czyli Wawer na filmowo, odc. 5

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

No i stało się. Wygląda na to,
że na dobre zostanę wa
wer
skim
scenografem. Od dawna rezygnowałam z wszelkich, na
wet
ciekawych propozycji zawodo
wych, które wiązały się z wyjazda
mi i długą nieobecnością w domu.
Pewnie szkoda, ale dobro Franusia
i mojej rodziny przede wszystkim.
Więc została tylko Warszawa i jej
najbliższe okolice.
Niedawno zadzwoniła moja przy
jaciółka Ania, scenografka i nie
śmia
ło zapytała, czy bym nie
chcia
ła robić wnętrz do serialu
"M jak miłość". Jedno jej zdanie mi
wystarczyło - "bo wiesz, wszystkie
dekoracje na hali i te na
tu
ral
ne
są w Wawrze". Odpowiedziałam
bez chwili namysłu - tak kochana,
działamy...
Zaczęło się żmudne przejmowanie
istniejących dekoracji i obiektów,
serial jest już w produkcji 18 lat,
Ania próbowała mi w drodze po
między jednym a drugim obiektem
filmowym referować te wszyst
kie wątki i nakreślać postaci. Na

początku ambitnie notowałam,
po go
dzi
nie powiedziałam dość
- twardy dysk był całkowicie zała
dowany.
Skupiłam się wyłącznie na ana
lizowaniu obiektów i kolejnych
dekoracji. Kilka planów jest zbu
dowanych na stałe, na halach w Fa
lenicy przy ul. Bysławskiej. Dużo
tego, prawdziwe małe Hollywood.
Reszta to naturalne mieszkania i
domy. Lepsze, gorsze, różne - jak
to w filmie... muszą pasować do
postaci, które w nich grają.
Jeden z domów szczególnie mnie
zachwycił. Nieduży, klasyczny świdermajer w Radości. Z zewnątrz
sprawiał wrażenie lekko zaniedbanego, otoczony tajemniczym
ogrodem. Taki stan zachowania
szczególnie lubię, bo czuć historię i
zatrzymany tamten przedwojenny
czas.
W środku jakby czas nie istniał.
Wielka dbałość o szczegóły, meble,
lampy, zasłony, kontakty z epoki,
wszystko mozolnie zbierane przez
właściciela. Duże wyczucie stylu.
Piękna stolarka drzwiowa. Kolory
ścian też niezwykłe - pudrowy róż
w salonie, w pokoiku obok zgaszona, oliwkowa zieleń. Trudne ko
lory do znalezienia, żeby nie były
za agresywne lub zbyt oczywiste.
Mały zgrzyt w tym wnętrzu z mi
nionej epoki to nasze współczes
ne, serialowe elementy, niestety
konieczne.
Dużo krążę po Wawrze, w pieszych

fot.: Piotr Grzegorczyk

wędrówkach lub na rowerze, a nigdy nie zwróciłam uwagi na ten z
pozoru skromny obiekt. Mieszkam
tu tyle lat i ciągle coś znajduję w tej
dzielnicy nowego i niezwykłego.
Oby udało się jak najwięcej ocalić
od zapomnienia...

Oczyma wyobraźni już widziałam,
jakiś teatr telewizji osadzony
treścią w 20-leciu międzywojennym, który realizujemy tu bez
żadnych ingerencji scenograficz
nych. Wnętrze jest tak sugestywne,
aż dziw, że po schodach z góry nie
zbiegła do nas jakaś dziewczyna w
sukience z przedłużonym stanem,
we fryzurze chłopczycy i z fifką w
dłoni.
W takich momentach myślę sobie,
ciekawy masz zawód dziewczyno...

fot.: Michał Mroziński

fot.: Ineza Bodył-Plaskota

Rozebrana w 2011 roku willa
przy ul. Widocznej 65 w osiedlu
Wawer, w której w czasie II wojny
mieszkał jeden z najbardziej
znanych polskich aktorów
- Stefan Jaracz. Widoczne po
prawej stronie łukowo
przesklepione okno zostało
porozbiórkowo wykorzystane we
wnętrzu remontowanego świdermajera w Radości.

U góry prezentujemy fotografię ory
ginalnego Pozwolenia na budowę
wydanego dla opisywanego bu
dyn
ku w czerw
cu 1925 roku. Po
ni
żej
zaś cytujemy zaskakująco współ
cześnie brzmiące warunki dla nowej
zabudowy. Uwagę zwracają zwłaszcza
ścisłe wytyczne ppoż. oraz krótki termin ważności dokumentu (pisownia
oryginalna):
Przy wznoszeniu nowych budynków
należy wykonać co następuje:
1) Wszystkie budowle muszą być od
dalone od drogi conajmniej o 5 metr.
2) Odstęp ogniotrwałych budowli od
granicy sąsiedzkiej nie może wynosić
mniej niż 3 metr.
3) Odstęp budowli nieogniotrwałych
od granicy sąsiedzkiej musi wynosić
co najmniej 5 metr.
4) Odstęp pomiędzy dwiema posz
czególnemi ogniotrwałemi budowlami położonemi na jednej i tej samej
parceli nie może wynosić mniej niż
5 metr.
5) Odstęp budowli nieogniotrwa
łych od jakiejkolwiek innej nie może
wynosić mniej niż 8 metr.
6) Doły ustępowe i gnojowniki winny
być oddalone od studni, dróg pub
licznych i od położonych na tejże parceli domów mieszkalnych conajmniej
o 10 metrów i od Granic sąsiedzkich
o 3 metr.
7) Odległość studni od granicy
sąsiedzkiej musi wynosić conajmniej
5 metrów (wyjątek stanowią studnie
ogólne).
8) Wszelkie budynki winny mieć
murowane fundamenty, siegające do
niezamarzającej głębi (0.80 m) pod
powierzchnią ziemi i wystające conajmniej 0 35 m. ponad powierzchnie
ziemi.
9) Wysokość mieszkań winna wynosić
2,5 metr. licząc od podłogi do belki
stropowej.
10) Komin musi przewyższać wierzch
dachu o 50 cm.
Dla niniejszego pozwolenia jako
załącznik służy plan sytuacyjny.
Powyższe pozwolenie traci po upływie
1 roku swoją ważność, jeżeli roboty w
tym czasie nie zostaną rozpoczęte.
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Świdermajer z Radości
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Ten drewniany dom z Radości pochodzi z lat 20. XX wieku.
W dniu 22 września 2017 roku
został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Właściwie to przejeżdżając
wąską radościańską uliczką łatwo omi
nąć tę perełkę. Jeszcze
niedawno, stojąca w zapusz
czonym ogrodzie, przykryta
starym eternitowym da
chem
chałupa, straszyła pustymi, niezamieszkałymi wnętrzami...
„Jak będzie sąsiad sprzedawał to
ja ten dom kupię” - deklarował
zawczasu
ojciec
obecnego
właściciela i, być może trochę
W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących
spuścizny E.M. Andriollego
na terenie dzielnicy Wawer. W
każdym kolej
nym egzemplarzu
naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, pre
zentowany w formie akwareli/
rysunku autorstwa artystów
zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Możecie
sami typować do publikacji konkretne obiekty pisząc na
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

- najlepiej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/
oraz z działką, na której stoi.
Dzisiaj prezentujemy, czternasty
z kolei, budynek z Radości.

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej gdzie
doskonalił warsztat studiując
m.in. rysunek i malarstwo, czło
nek Związku Artystów Pol
ska
Sztu
ka Użytkowa. Tematem
wio
dą
cym jego akwareli jest
architektura i pejzaż miejski głównie Wenecji i Białegostoku
(jego rodzinnego miasta). Maluje również portrety i martwe
natury. R.Kakareko.akwarele

z sentymentu, trochę w obronie
przed agresywną współczesną
deweloperką, a może z jeszcze innego powodu - sfinalizował transakcję w 2011 roku.
Ostatni kwaterunkowi lokatorzy
wyprowadzili się z drewniaka 10
lat wcześniej pozostawiając po
so
bie starą, zużytą kuchnię wę
glo
wą, kilka pustych miejsc po
kopcących kozach, przeciekający
eternitowy dach, gnijące podłogi, starą stolarkę oraz wewnętrzne
ściany z sypiącym się tynkiem - tu
i ówdzie odsłaniającym trzcinową
wyściółkę i wypełnienie z sosno
wych igieł. Dom ewidentnie prze
znaczono do rozbiórki.
Nowy gospodarz miał jednak inny
plan.
Zaczął od uporządkowania te
re
nu z pozostałości po wcześ
niej
szych re
montach (np. azbestowe
dachówki, które wymieniono na
blachę dachową - aby zapobiec py
leniu, właściciel osobiście przerzucał je wyłącznie w dni deszczowe!)
Pomalowane na charakterystyczny

zielony kolor elewacje wkrótce
zmieniły wygląd - z desek zdrapano starą farbę, a następnie starannie zaimpregnowano je bezbarw
nym drewnochronem.
W trakcie prac adaptacyjnych
podreperowano konstrukcję oraz
podłogę górnego po
zio
mu dwu
kondygnacyjnej wschodniej we
randy. Częściowo odtworzono
również pierwotnie istniejącą we
randę zachodnią - stolarkę okienną
implementowano z nieistniejącego
już budynku z ul. IV Po
przecz
nej w Aninie. Stamtąd pochodzą
również wysokie wewnętrzne
drzwi oraz zewnętrzne okiennice domu. Zakupione tamże od
właścicieli drewniane balkonowe
tralki służą dzisiaj za wykończenie
pobliskiej altany.
Charakterystyczne łukowate prze
szklo
ne portale wnętrza parteru odzyskano po rozebranej w
pośpiechu 2011 roku willi przy
ulicy Widocznej 65 w osiedlu
Wawer, w której w czasie II wojny przebywał jeden z najbardziej

znanych polskich aktorów - Stefan
Jaracz (willa nie była wpisana do
ewidencji zabytków, więc do błyskawicznej rozbiórki wystarczyło
zgłoszenie) Za przysłowiową flasz
kę, dosłownie w przeddzień roz
biórki, udało się jeszcze odzyskać
deski podłogowe, które do dzisiaj
służą w radościańskich wnętrzach.
Dominujący w salonie piec kaflowy obecny właściciel kupił za
pośrednictwem popularnego serwisu internetowego, podobnie
jak zabytkowe ceramiczne płytki
z podłogi w salonie, pochodzące
prawdopodobnie z rozbiórki jed
nej ze śląskich kamienic. Kilka
wnętrzarskich drobiazgów to zdo
byczne trofea po nieistniejącej dziś
otwockiej willi „Mucha”. Na pewno
coś pominąłem...
W domu wykonano przy okazji
re
mon
tu wszelkie niezbędne instalacje, lecz podobnie, jak okoliczne posesje, nie jest on podłą
czony do sieci wodociągowej, ani
kanalizacyjnej (czyli obok szamb
gospodarze posiadają własne ujęcia wody - chciałoby się krzyknąć:
witajcie w Wawrze!)
Budynek w Radości to w pewnym
sensie żywy przykład świ
der
ma

jerowskiej
„transplantologii”.
Właściciel-pasjonat nie ukrywa
zresztą procesu przeobrażania
drewniaka z rudery do stanu
obecnego. Ba! odniosłem wrażenie, że jest z siebie całkiem zadowolony. Wcale się temu nie
dziwię, ponieważ efek
tem jego
działań jest dzisiaj niebanalne,
klimatyczne wnętrze zamknięte
w tradycyjnej świdermajerow
skiej bryle.
Konsekwencja i upór w odtwa
rzaniu pierwotnego historycznego kształtu przyniosły niespodziewany efekt. Bezpretensjonalna,
czysta forma drewniaka położonego na skraju zadbanego i
całkiem sporego ogrodu, klima
tyczne werandy, a przede wszystkim nastrojowe, ciepłe wnętrza
- przyciągają filmowców.
Poprzedni właściciele prawdopodobnie nie domyślają się, że
popijając popołudniową herbatkę i śledząc kolejne perypetie bohaterów „M jak Miłość”, oglądają właśnie swój stary, poczciwy
drewniany dom w Radości. Tak
właśnie zadbany świdermajer od
wdzię
cza się swojemu nowemu
opiekunowi...

