
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

maj 2019
Nr 5 (20)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 7000 egz.

www.gazetawawerska.pl

INFRASTRUKTURA
SKAZANI NA ŚPIĄCYCH 
POLICJANTÓW? 
NIEKONIECZNIE
Czy naprawdę jesteśmy skazani 
na „śpiących policjantów” chcąc 
zminimalizować liczbę ofiar 
wypadków spowodowanych 
nadmierną prędkością? Jakie są 
alternatywy dla progów?

RADY OSIEDLOWE
WYNIKI WYBORÓW DO 
RAD OSIEDLOWYCH
14 kwietnia br. odbyły się wybory 
do wawerskich rad osiedlowych. 
Wybrani zostali członkowie 
12 z 13 tych rad. Prezentujemy 
liczbę głosów uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów oraz 
uzyskaną frekwencję.
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KULTURA
NA KULTURALNYM 
FRONCIE BEZ ZMIAN?
Do 2014 roku w dzielnicy Wawer 
funkcjonowało 6 osiedlowych 
klubów kultury: w Aleksandrowie, 
Aninie, Falenicy, Marysinie, 
Radości i Zerzeniu. Jakie korzyści 
przyniosło ich połączenie w 
Wawerskie Centrum Kultury?
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ŚWIDERMAJERY
ŚWIDERMAJER 
Z JUNAKÓW 20
Zbudowany został ok. 1910 
roku, w pierwszym okresie 
zabudowy miejscowości let nis-
ko wej. Można śmiało napisać, że 
budynek z Junaków 20 to typowe, 
charakterystyczne budownictwo 
„letnisk falenickich”.
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MARYSIN WAWERSKI
TROPEM ŁAWEK
Zapraszamy na spacer badawczy 
w Marysinie Wawerskim, którego 
celem będzie ustalenie miejsc, w 
których brakuje ławek.  Spacer 
odbędzie się w sobotę, 18 maja 
br. od godziny 14.00. Zbiórka 
pod piekarnią „Grzybki” przy ul. 
Korkowej.

Czy wodociągi i kanalizacja będą powstawały szybciej? 

Fot. Rafał Czerwonka

INFRASTRUKTURA. Analizujemy jakie szanse są na to, że infrastruktura sieciowa będzie na terenie dzielnicy Wawer budowana 
szybciej. Zastanawiamy się też, dlaczego tak wielu mieszkańców wciąż nie przyłączyło się do istniejących sieci.

HISTORIA DZIELNICY
KACZY DÓŁ - 
MIĘDZYLESIE 
(ARCHEOLOGIA 
PAMIĘCI) - CZĘŚĆ 2
Przedstawiamy dalszy ciąg 
unikatowych wspomnień 
dotyczących życia w  
przedwojennym Międzylesiu.

8-9 14

WAWER NA FILMOWO
Z PAMIĘTNIKA 
SCENOGRAFA ODC. 6
O scenografii tym ra zem niewiele 
- w zamian zaś refleksja natury 
ogólniejszej. Scenograf, z racji 
uprawianego zawodu ogląda wiele 
wnętrz nowoczesnych domów.  
Nie wszystkie z nich są domami  
z duszą.

7

POMOC SPOŁECZNA
NOWOCZESNA 
POMOC, 
NIEDZISIEJSZE 
WARUNKI
O tym jakie standardy powinien 
spełniać, oraz jakie aktualnie 
spełnia, budynek, w którym 
mieści się wawerski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
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nr 195 przy ulicy Króla Maciu-
sia. Dotknę ła ona nas wszystkich. 
To nie jest przecież normalne, że 
15-latek zabija swojego równieśni-
ka. Słusznie stawia ne są teraz pyta-
nia czy można było temu zapobiec.

Za bezpieczeństwo uczniów na 
terenie szkoły odpowiada dyrekcja 
i nauczyciele. Paradoks polega na 
tym, że za tą ogromną odpowie-
dzialnością nie idą żadne twarde 
narzędzia, z których szkoła mogła-
by korzystać.

Nauczyciel nie może przeszu-
kać plecaka czy rzeczy osobistych 
ucznia. Nie ma też uprawnień do 
posługiwania się narkotestami.

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Po tragedii
Dyrektor nie może ucznia zawiesić 
ani wyrzucić ze szkoły. Owszem, 
uczeń może dostać minusa, jedyn-
kę czy punkty ujemne z zachowa-
nia do elektro nicznego dziennika. 
Uczeń może pójść nawet na dy-
wanik do peda goga czy dyrektora 
szkoły. Pro blemem tych kar jest 
jednak to, że przestały one cokol-
wiek znaczyć. Szczególnie wobec 
trudniejszych uczniów. Wizyta u 
dyrektora nie wzbudza już stra-
chu, a raczej dumę i zado wolenie 
z możliwości posiedzenia na wy-
godnym fotelu w dyrektorskim ga-
binecie. Nagrody, takie jak dobra 
ocena czy możliwość uczestnictwa 
w klasowej wycieczce też nie są 
wystarczającą marchewką.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

13 maja br. w marszu milczenia 
wyrażającym sprzeciw przeciw ko 
przemocy i solidarność z uczniami 
podstawówki dotkniętej tragicz-
nym wydarzeniem wzięły udział 
setki mieszkańców Wawra. Były 
transparenty, świece, zaduma i 
modlitwa. To wszystko jest po-
trzebne. 

Potrzebna jest także głęboka re-

fleksja nad tym co się stało wraz z 
analizą podejmowanej współpracy 
z dzieckiem, które stało się spraw-
cą zbrodni. Zastanowić się trzeba 
przy tym nad relacjami pomiędzy 
uczniami i rodzicami a nauczy-
cielami oraz ewentualnymi zmia-
nami w prawie i procedurach, aby 
szkoła była miejscem bezpiecz-
nym.

Dziennikarze i stali współpracownicy:
Małgorzata Albińska-Frank, Jan Andrzejewski, Ineza Bodył-
-Plaskota, Michał Mroziński,  Olga Pasierbska,  Jacek Wiśnicki

W ostatnim czasie wszystkie 
wa werskie sprawy przysłoniła 
tragedia jaka wydarzyła się  
10 maja br. w Szkole Podstawowej 

Fot. Rafał Czerwonka



3maj 2019 Z ŻYCIA DZIELNICY

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Warszawie (MPWiK) ma wciąż do 
wykonania setki inwestycji, które 
spowodują objęcie zasięgiem sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej 
całego obszaru dzielnicy Wawer. 
Dotych czasowe tempo realiza-
cji tych inwestycji pozostawiało 
jednak wiele do życzenia. Teraz 
wodociągowcy deklarują, że chcą 
w końcu realizować swoje własne 
plany inwestycyjne. 

Do 2025 roku na terenie naszej 
dzielnicy ma powstać 147 km 
wodociągów i 190 km sieci ka-
nalizacyjnej, na co przeznaczone 
zostanie łącznie ponad 400 mln zł 
(149 mln zł na sieć wodociągową i 
252 mln zł na sieć kanalizacyjną). 
To właśnie Wawer jest dzielnicą, 
dla której zaplanowano inwestycje 
sieciowe o największych nakładach 
finansowych. 

Wszystkie te plany są oczywiś-
cie tylko deklaracjami. Nie mamy 
żadnej gwarancji, że zostaną w 
pełni zrealizowane. Przyznać trze-
ba jednak, że już teraz widać sporą 
zmianę w sposobie współpracy 
pomiędzy Urzędem Dzielnicy 
Wawer a miejską spółką MPWiK. 
Usprawniono przede wszystkim 
komunikację i koordynację dzia-
łań w ramach urzędu. Do tej 
pory często tego brakowało, co z 
kolei powodowało niepotrzebne 
przestoje w adminis tracyjnym 
procedowaniu posz czególnych 
inwestycji. Zgodnie z umową 
koalicyjną pomiędzy Koalicją 
Obywatelską a Razem dla Waw-
ra rozpoczynane powinny być też 
właśnie procedury administracyj-
ne i projektowanie dla wszystkich 
odcinków sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej ujętych w aktualnym 
planie inwestycyjnym MPWiK.  

Postęp w budowie sieci ma być 
widoczny już w samym 2019 roku, 
kiedy to na terenie naszej dzielnicy 
powstanie 12 km sieci wodocią-
gowej i 14,5 km sieci kanalizacyj-
nej. 

Życzylibyśmy sobie jednak, aby 
budowa mediów realizowana była 
jeszcze szybciej. Przedstawiciele 
miejskiej spółki MPWiK wskazu-
ją jednak w tym miejscu na naj-
większe trudności, jakie napotyka-
ją przy realizowaniu inwestycji na 
terenie Wawra. 

Jedną z nich jest brak miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przes trzennego, co skutkuje 
koniecz nością uzyskiwania decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. To zdecydowanie wy-
dłuża proces realizacji inwestycji. 

Innym problemem są zmiany 
w zakresie Prawa Wodnego, co w 
ostatnim czasie oznacza brak jed-
noznacznych ustaleń w zakresie 
uzyskiwania zezwoleń wodno-
prawnych oraz automatyczne 
uchylenie wszystkich uzyskanych 
decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla za-
dań planowanych do realizacji na 
obszarach szczególnego zagroże-
nia powodziowego. 

Największą bolączką przy 
budowaniu podziemnych sieci 
jest jednak w dalszym ciągu nie-
uregulowany stan prawny gruntów, 
którymi często są wąskie i długie 
drogi dojazdowe. Czas potrzebny 
na uzyskanie prawnego dostępu do 
nieruchomości gdzie umieszczone 

mają być media dramatycznie wy-
dłuża czas realizacji inwestycji. 

Niepokojące jest jednak też to, 
że w wielu przypadkach, kiedy sieć 
kanalizacyjna dotarła już do da-
nego obszaru, część mieszkańców 
w dalszym ciągu nie ma zamiaru 
się do niej przyłączać. Na terenie 
całej dzielnicy Wawer znajduje 
się w chwili obecnej dokładnie 
4257 posesji nieprzyłączonych do 
sieci wodociągowej i 4545 poses-
ji nieprzyłączo nych do sieci ka-
nalizacyjnej. Nieruchomości te w 
każdej chwili mogłyby być przyłą-
czone do wybudowanych przez 
miasto sieci. 

Na co czekają Ci mieszkań-
cy? Powody są zapewne różne. 
Jedną z przyczyn opieszałości w 
odniesieniu do budowy przyłą-
cza kanalizacyjnego jest to, że 
takie przyłącze do swojego domu 
trzeba wybudować z własnych 
środków, które najczęściej prze-
kraczają wsparcie finansowe ofe-
rowane przez m.st. Warszawa w 

kwocie 3 tys. zł. Ponadto wywóz 
nieczystości często wcale tak dużo 
nie kosztuje, szcze gólnie gdy robi 
się to sporadycznie z dziurawego 
szamba. Taka postawa z pewnością 
nie pomaga w przekonywaniu 
włodarzy do pilnej rozbudowy sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na naszym terenie. 

To powinno się zmienić i mia-
sto chce tutaj podejmować kon-
kretne działania. Zgodnie bowiem 
z prawem, jednym z obowiązków 
właścicieli nieruchomości jest 
przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. W 
przypadku uchylania się od ta-
kiego obowiązku Prezydent miasta 
ma uprawnienia do wydania de-
cyzji nakazującej jego wykonanie. 
Wykonanie takiej decyzji podle-
ga egzekucji, a osoby, które nie 
wykonują tego obowiązku mogą 
podlegać karze grzywny według 
przepisów kodeksu postępowania 
o wykroczenia. 

MPWiK wraz z Urzędem 

Dziel nicy Wawer rozpoczynają w 
związku z tym akcje informacyjne 
i promocyjne dla mieszkańców. 
Najbliższe konsultacje dotyczące 
możliwości podłączenia posesji 
do sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej odbędą się w sobotę, 18 
maja br., w godz. 10:00 – 14:00  na 
terenie Szko ły Podstawowej nr 128 
przy ul. Kadetów 15 w Warszawie. 
W mobilnym punkcie informa-
cyjnym MPWiK będzie można 
porozmawiać o poszczególnych 
etapach budowy przyłącza wodo-
ciągowego i kanalizacyjnego oraz 
dowiedzieć się, jakie dokumenty 
należy złożyć. Pracownicy MPWiK 
pomogą również w wypełnieniu 
druków niezbędnych do procesu 
podłączania budynków do miej-
skiej sieci wodnej i kanalizacyjnej.

W kwestii rozbudowy infra-
struktury sieciowej pozostaje mieć 
nadzieję, że plany MPWiK będą 
w nadchodzących latach reali-
zowane, a mieszkańcy będą z wy-
budowanych sieci korzystać. 

INFRASTRUKTURA. Rozbudowa infrastruktury sieciowej na terenie dzielnicy Wawer. 

Czy wodociągi i kanalizacja będą powstawały szybciej?

Fot. Rafał Czerwonka
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lucerny

Sprzedam
Twoją 
nieruchomość

Przemysław Ostrzyżek
Agent nieruchomości

794 421 100
PolecanyAgent 
przem.ostrzyzek

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl



lokalizacja. Teraz do pracy mogę dojeżdżać jednym środ-
kiem transportu, szybką koleją miejską, bez korków. Dzię-
ki temu zyskuję dodatkowy czas dla rodziny – podkreśla 
Agnieszka. 
Stabilność i rozwój
Jak przyznaje, w pracy największą satysfakcję dają jej am-
bitne zadania, które wymagają zaangażowania całego 
zespołu. 
– Klienci mogą na nas liczyć na każdym etapie realizac-
ji wymarzonych domów i ogrodów. Mamy ważną misję, 
dlatego zależy mi na tym, aby mój zespół tworzyły osoby 
lubiące kontakt z ludźmi – klientami i współpracownika-
mi. Otwarte i uśmiechnięte. Doświadczenie w branży jest 
mile widziane, ale nie jest to warunek konieczny – zaz-
nacza Agnieszka i zachęca do odwiedzenia strony kariera 
Leroy Merlin: www.kariera.leroymerlin.pl, gdzie można 
znaleźć informacje o aktualnych ofertach pracy w Leroy 
Merlin Warszawa Marsa. 
Nowi pracownicy Leroy Merlin mogą liczyć nie tylko na 
dobrą atmosferę i  umowę o  pracę, ale także liczne ben-
efity, takie jak: prywatna opieka medyczna dla siebie i 
rodziny, służbowy smartfon z możliwością wykorzystania 
telefonu w celach prywatnych, premie kwartalne czy akc-
jonariat pracowniczy, czyli możliwość zostania akcjonari-
uszem przedsiębiorstwa i długoterminowego oszczędza-
ni. 
– Leroy Merlin to pracodawca, który inwestuje w rozwój 
swoich pracowników i dba o ich dobre samopoczucie już 
od pierwszych dni pracy. Sama jestem tego najlepszym 
przykładem. Pamiętam, jak po dołączeniu do zespołu 
Leroy Merlin, byłam pozytywnie zaskoczona tym, że w 
fir mie niezależnie od stanowiska czy wieku  wszyscy jest-
eśmy po imieniu - podkreśla Agnieszka. 

ZNAJDŹ PRACĘ BLISKO DOMU 
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU LEROY MERLIN WARSZAWA MARSA

Dobrej pracy nie trzeba szukać daleko. Czasami wystarczy 
pójść na zakupy. Przekonał się o tym Robert, który do Le-
roy Merlin pierwszy raz trafił, gdy szukał materiałów do 
remontu swojego mieszkania. 
– Zwiedzając Leroy Merlin w Piasecznie, byłem zaskoc-
zony, że market budowlano-dekoracyjny może tak fajnie 
wyglądać. Czysto, przyjemnie, dużo towaru, miła obsługa. 
Pomyślałem sobie wtedy, że w takim miejscu  mógłbym 
pracować – wspomina Robert. 
To był rok 2001. Rok później Robert dołączył do zespołu 
Leroy Merlin przy Al. Jerozolimskich. Zaczął od pracy na 
stanowisku Doradcy Klienta. Po ukończeniu Akademii 
Orląt, jednego z programów rozwojowych dla pracown-
ików Leroy Merlin, awansował na stanowisko Koordyna-
tora Działu. 
– Mój staż pracy w firmie mówi sam za siebie. Leroy Mer-
lin to dobry i stabilny pracodawca, dbający o rozwój pra-
cowników i pozwalający im realizować własne inicjatywy. 
W tej pracy każdy dzień jest inny, przynosi inne zadania i 
pozwala wykazać się kreatywnością – podkreśla Robert.

Praca zespołowa
Teraz Robert ma przed sobą nowe wyzwanie, jednak 
nadal nie musi zbytnio oddalać się od domu. Jako Kie-
rownik Działu Elektrycznego i Hydraulicznego uczest-
niczy w tworzeniu nowego Leroy Merlin Warszawa Marsa, 
którego otwarcie zaplanowano na koniec 2019 roku.
 – Obecnie szukam osób do pracy na stanowisku Koordy-
natora Sprzedaży i Doradcy Klienta. Zależy mi, aby były 
to osoby niebojące się nowych wyzwań, gotowe i chętne 
do współpracy w zespole, systematyczne i samodzielne – 
wyjaśnia Robert. 
W  sumie zespół nowego Leroy Merlin Warszawa Mar-
sa będzie liczył aż 160 pracowników. Jego wyróżnikiem 
będzie szeroka oferta usług dodatkowych, takich jak 
projektowanie wnętrz czy montaż zakupionych produk-
tów. Bogata oferta będzie także wizytówką Działu Ogród, 
którym kieruje Agnieszka. Swoją przygodę z Leroy Merlin 
zaczęła podobnie jak Robert 17 lat temu.
 – Przy podjęciu decyzji o przejściu do nowego Leroy 
Merlin Warszawa Marsa duże znaczenie miała dla mnie 

Z myślą o nowych osobach w zespole Leroy Merlin stwo-
rzono także pakiet szkoleń i program stażowy. Każda z 
nowych osób może również liczyć na współpracowników, 
którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Więcej czasu na pasję
Do takich osób z pewnością należy Michał, który w Leroy 
Merlin pracuje od 22 lat. Teraz jako Kierownik w nowym 
Leroy Merlin Warszawa Marsa kompletuje zespół do Dzia-
łów Farby, Dekoracje i Oświetlenie. 
– Zdecydowałem się na pracę w nowym Leroy Merlin 
Warszawa Marsa, ponieważ chcę mieć swój udział w 
dalszym rozwoju firmy. Spodobała mi się też lokaliza cja. 
Nie tracę niepotrzebnego czasu na dojazdy do pracy. 
Mogę go za to wykorzystać na obserwowanie nowych 
branżowych trendów, aby potem jeszcze lepiej podpo-
wiadać klientom, którzy chcą zmienić wygląd swojego 
domu czy mieszkania – wyjaśnia Michał. 

Pierwszy krok do nowej kariery
 Michała w pracy w Leroy Merlin najbardziej motywuje 
kontakt z ludźmi. 
– W naszym zespole wspólnie budujemy atmosferę pra-
cy, potrafimy się dogadać, uzupełniać, wymieniamy się 
wiedzą. Często naszą ekipę tworzą osoby w różnym wieku 
i z różnym dorobkiem zawodowym. Sam zaczynałem 
pracę w Leroy Merlin, gdy byłem jeszcze na studiach, 
więc wiem, jak ważne jest dzielenie się doświadczeniem 
i wiedzą. Leroy Merlin pozwoliło mi rozwinąć skrzydła, 
uczestniczyć w programach rozwojowych i awansować. 
To miała być tylko wakacyjna praca, jednak Leroy Merlin 
tak mi się spodobało, że pracuję tu do dziś – podkreśla. 
Nie trać czasu na dojazdy do pracy!  Dołącz do zespołu 
nowego Leroy Merlin Warszawa Marsa. 

Szukasz pracy, która pozwoli Ci się rozwijać? Lubisz współpracować z ludźmi? Nie chcesz tracić czasu na dojazdy do pracy? 
Poznaj historię Agnieszki, Roberta oraz Michała i dołącz do ich zespołu w nowym Leroy Merlin Warszawa Marsa. 

Agnieszka
Kierownik Działu Ogród

Robert
Kierownik Działu Elektrycznego 

i Działu Hydraulicznego

Michał 
Kierownik Działu Dekoracji, 

Działu Farb i Działu Oświetlenia

Otwarcie Leroy Merlin Warszawa Marsa zaplanowano pod koniec roku 2019.

      Obecnie trwa rekrutacja na Doradców Klienta, Kasjerów i Magazynierów.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu Leroy Merlin Warszawa Marsa,
wejdź na stronę: www.kariera.leroymerlin.pl i zaaplikuj.



5maj 2019 Z ŻYCIA DZIELNICY

Międzylesie 
1. Stanisław Gąsior: 89 głosów
2. Maciej Ślęzakiewicz: 89 głosów
3. Leszek Zdziarski: 89 głosów
4. Leon Tyszuk: 87 głosów
5. Tadeusz Jaroszewski: 84 głosy
6. Jerzy Gołuch: 83 głosy
7. Wojciech Bralczyk: 80 głosów
8. Małgorzata Albińska – Frank: 69 gł.
9. Łukasz Malczyk: 64 głosy
10. Julia Jast: 62 głosy
11. Magdalena Sadomska: 58 głosów
12. Maciej Wasążnik: 37 głosów
13. Tomasz Jan Szyller: 22 głosy

Nadwiśle
1. Wiesława Sypowicz: 42 głosy
2. Krzysztof Jankowski: 33 głosy
3. Elżbieta Nowacka: 30 głosów
4. Dorota Janiak: 24 głosy
5. Tadeusz Wierzbicki: 23 głosy
6. Dorota Hirna – Wróbel: 21 głosów
7. Juliusz Wasilewski: 21 głosów
8. Anita Kopcińska: 20 głosów
9. Krzysztof Roland Bobkiewicz: 15 gł.

Radość 
1. Beata Komarnicka: 127 głosów
2. Andrzej Szymański: 118 głosów
3. Adam Rutkowski: 109 głosów
4. Łukasz Jeziorski: 100 głosów
5. Jerzy Mielczarski: 97 głosów
6. Grażyna Ruszczyk: 97 głosów
7. Wiesław Konieczny: 80 głosów
8. Andrzej Tomczak: 69 głosów
9. Andrzej Dubrawski: 64 głosy
10. Magdalena Skurowska: 54 głosy
11. Teresa Staszczak: 48 głosów
12. Mirosław Semczuk: 42 głosy
13. Jerzy Suchnicki: 38 głosów
14. Andrzej Chmiel: 35 głosów

RADY OSIEDLOWE. 14 kwietnia br. w wyborach powszechnych wybrani zostali członkowie wawerskich rad osiedlowych.

Wyniki wyborów do rad osiedlowych

14 kwietnia br. odbyły się wy-
bory do wawerskich rad osied-
lowych. Wybrani zostali człon-
kowie 12 z 13 tych rad. Tylko w 
Marysinie Wawer skim Północnym 
wybory nie odbyły się z powodu 
niewystarczającej liczby zgłoszo-
nych tam kandadatów.

Sukcesem jest z pewnością dużo 
większa frekwencja wyborcza niż 
w poprzednich wyborach do rad 
osiedli w 2015 roku. Wtedy w wy-
borach osiedlowych udział wzięło 
1285 wyborców, a w roku bieżącym 
do wyborów poszło już 2399 osób. 
Frekwencja w skali całej dzielnicy 
Wawer wyniosła zatem 4,56%, w 
porównaniu z frekwencją 2,66% 
w 2015 roku. Wyższa frekwencja  
wynika przede wszystkim z dużo 
bardziej poważnego potraktowa-
nia kampanii informacyjnej przez 
włodarzy dzielnicy.

Największą frekwen cję uzyskało 
tradycyjnie osiedle Aleksandrów 
(9,07%) i osiedle Sadul (8,96%). 
Najmniejsza liczba mieszkańców 
poszła do wyborów w osiedlu 
Nad wiśle (2,3%) i osiedlu Marysin 
Wawerski Południowy (2,55%).

Pierwsze posiedzenia poszcze-
gólnych rad osiedlowych odbyły  
się 9 i 10 maja br., na których wy-
brani zostali przewodniczący i 
wiceprzewodniczący tych rad.

Pozostaje tylko życzyć nowowy-
branym radnym osiedlowym har-
monijnej współpracy i zapału do 
społecznej działalności.

Poniżej prezentujemy poszcze-

gólnych kandydatów wraz z uzys-
kaną liczba głosów (do rady osied-
lowej weszło pierwszych 9 osób z 
największą liczbą głosów) oraz in-
formacje o uzyskanej frekwencji w 
poszczególnych osiedlach.

Aleksandrów 
1. Joanna Waligóra: 104 głosy
2. Jan Frelek: 99 głosów
3. Joanna Harasiewicz: 84 głosy
4. Leszek Owczarek: 80 głosów
5. Karol Skwit: 79 głosów
6. Anna Bartosik: 71 głosów
7. Gracjan Szczęch: 59 głosów
8. Bartłomiej Rudzki: 58 głosów
9.Rafał Owczarek: 57 głosów
10. Paulina Płatkowska: 57 głosów
11. Beata Wojdyra: 46 głosów

Anin 
1. Lech Pajchel: 97 głosów
2. Tadeusz Szumowski: 96 głosów
3. Agnieszka Skowrońska: 82 głosy
4. Michał Kożuchowski: 75 głosów
5. Agnieszka Cichocka: 73 głosy
6. Marek Żukowski: 73 głosy
7. Ewa Adamczyk: 61 głosów
8. Tomasz Biczel: 48 głosów
9. Iwona Kaczyńska: 44 głosy
10. Jolanta Lipson: 37 głosów
11. Marcin Wasilewski: 35 głosów

Falenica 
1. Bartosz Mróz: 167 głosów
2. Marcin Pabian: 163 głosy
3. Anna Łętowska - Jaroni: 149 głosów
4. Anna Neska: 141 głosów
5. Barbara Wizimirska: 139 głosów
6. Anna Starosz – Garbarska: 116 głos.
7. Czesław Biń: 114 głosów
8. Monika Wesołowska: 106 głosów
9. Janusz Żukowski: 104 głosy
10. Piotr Bieliński: 92 głosy

11. Paweł Rozowski: 92 głosy
12. Antoni Baszczeski: 88 głosów
13. Piotr Jankowski: 84 głosy
14. Robert Ossoliński: 65 głosów

Las
1. Julian Podpora: 105 głosów
2. Arkadiusz Kuranowski: 89 głosów
3. Paweł Łasak: 87 głosów
4. Marek Markowski: 77 głosów
5. Joanna Szustek: 76 głosów
6. Urszula Baranek – Zdunek: 75 głos.
7. Karol Kozdra: 65 głosów
8. Andrzej Pawłowski: 63 głosy
9. Stanisław Rocki: 63 głosy
10. Robert Mostowski: 61 głosów
11. Łukasz Pilarczyk: 33 głosy
12. Agnieszka Olejnik: 32 głosy

Marysin Wawerski Południe 
1. Edward Kalwarczyk: 74 głosy
2. Dorota Milik – Sztuka: 54 głosy
3. Maciej Bąk: 52 głosy
4. Elżbieta Tymińska: 51 głosów
5. Olga Pasierbska: 48 głosów
6. Kazimierz Stańczyk: 42 głosy
7. Magdalena Ryniewicz: 37 głosów
8. Stefan Mikusek: 35 głosów
9. Grzegorz Feliksiak: 32 głosy
10. Zdzisław Budzyński: 29 głosów
11. Adam Kowalski: 26 głosów
12. Bogusław Cieśla: 21 głosów

Miedzeszyn 
1. Henryk Rakoczy: 93 głosy
2. Barbara Zalewska: 73 głosy
3. Grażyna Machay – Blicharska: 65 gł.
4. Piotr Bojanowicz: 64 głosy
5. Barbara Miklasz: 64 głosy
6. Robert Przepiórka: 61 głosów
7. Jan Kowalczyk: 60 głosów
8. Zofia Orzechowska: 49 głosów
9. Karol Mazański: 47 głosów
10. Szczepan Jesiotr: 46 głosów

Sadul 
1. Andrzej Bereda: 99 głosów
2. Bernard Wojciechowski: 81 głosów
3. Patryk Kruszewski: 73 głosów
4. Joanna Tomala: 72 głosy
5. Wojciech Zagrodzki: 72 głosy
6. Katarzyna Kajka: 69 głosów
7. Grażyna Sasin – Chajęcka: 66 głosów
8. Marzena Kwiatkowska: 65 głosów
9. Ewa Kosowska: 62 głosy
10. Marek Kwiatkowski: 60 głosów

Wawer 
1. Zdzisław Gójski: 92 głosy
2. Alicja Jankowska – Głasek: 56 głos.
3. Józef Mieczysław Daniluk: 55 głosów
4. Jolanta Kuligowska: 45 głosów
5. Robert Zalewski: 40 głosów
6. Piotr Wojtuniak: 39 głosów
7. Joanna Strzelczyk: 37 głosów
8. Dariusz Komorek: 36 głosów
9. Marek Laskowski: 32 głosy
10. Wiesław Ciecierski: 29 głosów
11. Robert Czarnecki: 27 głosów

Zerzeń 
1. Anna Rafalska: 80 głosów
2. Jan Paweł Bryl: 77 głosów
3. Paweł Rosłaniec: 66 głosów
4. Anna Szopa - Gołębiewska: 59 głos.
5. Wiktor Sierociński: 55 głosów
6. Marcin Woźny: 54 głosy
7. Krzysztof Sokołowski: 53 głosy
8. Ryszard Sikora: 46 głosów
9. Martyna Rychlak: 41 głosów
10. Ewa Szwemberg: 38 głosów
11. Tadeusz Leszek Plewka: 38 głosów
12. Krzysztof Waśkiewicz: 35 głosów
13. Maciej Polesiński: 34 głosy
14. Krzysztof Wzorek: 34 głosy
15. Grażyna Grzywacka: 22 głosy

Fot. Rafał Czerwonka

Wejście do lokalu wyborczego w osiedlu Sadul

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

osiedle
liczba 

oddanych 
głosów

liczba 
głosów 

nieważnych

liczba głosów 
ważnych

liczba 
uprawnionych 
do głosowania

frekwencja

Aleksandrów 186 0 186 2051 9,07%
Anin 179 1 178 4474 4,00%

Falenica 436 5 431 7088 6,15%
Las 165 2 163 2667 6,19%

Marysin Wawerski Południowy 140 3 137 5498 2,55%
Miedzeszyn 155 2 153 3020 5,13%
Międzylesie 223 3 220 6402 3,48%

Nadwiśle 65 2 63 2824 2,30%
Radość 312 2 310 7212 4,33%
Sadul 177 2 175 1976 8,96%

Wawer 140 1 139 2979 4,70%
Zerzeń 221 0 221 6463 3,42%

DZIELNICA WAWER 2399 23 2376 52654 4,56%

Frekwencja w poszczególnych osiedlach i dla całej dzielnicy Wawer.
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które odbyły się 14 kwietnia br. 
Wy niosła ona bowiem średnio 
4,56%, o wiele więcej niż w wybo-
rach 4 lata temu.

Ze Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra startowało ośmiu 
członków. Dzięki Państwa głosom 
wyszyscy zyskali mandaty osied-
lowych radnych. Aleksandrów: Jo-
anna Harasiewicz, Anin: Tomasz 
Biczel, Falenica: Bartosz Mróz, 
Marysin Wawerski Południowy: 
Olga Pasierbska, Międzylesie: 
Małgorzata Albińska-Frank i Łu-
kasz Malczyk, Zerzeń: Anna Ra-
falska i Krzysztof Sokołowski. 
Inauguracyjne sesje rad osiedli 
odbyły się 9 maja br. Dziękujemy 

RAZEM DLA WAWRA. Sprawozdanie z działalności.

Co słychać w Stowarzyszeniu?
za udział w wyborach i wszystkie 
głosy!

Co jeszcze nowego?
Stowarzyszenie nadaje nazwy 

nowopowstającym ulicom w 
naszej dzielnicy. Z przyjemnością 
informujemy, że na wniosek 
Stowarzyszenia Rada Warszawy na 
sesji w lutym br. podjęła uchwałę 
o nadaniu nazwy ulicy Biegunowej 
w osiedlu Międzylesie. Nazwę tę 
przyjęto dla ulicy biegnącej pros-
topadle od ulicy Zwoleńskiej. W 
jej sąsiedztwie znajdziemy takie 
ulice jak Północna, Arktyczna i 
Polarna. Czekamy na roztrzygnię-
cie wniosku o nadanie nazwy ulicy 
Międzyosiedlowej.

Wiosna już w pełni. Śpiew 
ptaków i aktywność natury wy-
budziła chyba już wszystkich, a 
może i wpłynęła na frekwencję w  
wybo rach samorządowych do rad 
osiedlowych w dzielnicy Wawer, 

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

Wystosowaliśmy pismo do Na-
dleśnictwa Celestynów w sprawie 
wycinki drzew przy ulicy Hafciar-
skiej. W odpowiedzi otrzymaliśmy 
informację, że wycinka dotyczyła 
doraźnego zabiegu usuwania 
mart wych drzew czyli tak zwane-
go suszu, który pozostawiony w 
lesie może stanowić zagrożenie dla 
korzystających z lasu miłośników 
przyrody. Jest to działanie systema-
tyczne. Susz występuje w różnych 
częściach lasu, w związku z tym nie 
jest możliwe określenie gatunków i 
ilości drzew jakie zostaną usunięte. 
Ze względu na ubogość gleby nie 
stosuje się sztucznych nasadzeń w 
powstałych lukach, a raczej wspie-
ra się naturalne odrodzenie drze-
wostanu z gatunków rosnących na 
danej powierzchni. Nadleśnictwo 
informuje też, że w najbliższym 
dzie sięcioleciu planowane są 

większe prace mające na celu 
oczyszczenie i przebudowę drze-
wostanu w obszarze Zbojnej Góry 
i Czarnego Stawu.

Już dziś zapraszamy do nasze-
go stoiska na dorocznym festynie 
na Urzeczu w dniu 9 czerwca 
br. Przy okazji wspólnej zabawy, 
planujemy z pomocą miesz-
kańców sporządzenie mapy mie-
jsc, w których znaj dują się niele-
galnie wyrzucane śmieci celem 
oczyszczenia tych lokalizacji. 
Wystarczy przyjść i zaznaczyć na 
naszej mapie zaśmiecone miejsca. 
Będzie to również dobra okazja 
do osobistego poznania członków 
Stowarzyszenia i naszej działalnoś-
ci. Zapraszamy do udziału!

19 maja w godzinach  9 - 17.
Podczas warsztatów i poga-

danek będzie można razem z 
dzieć mi brać udział w rysowaniu, 
filcowaniu z owczej wełny, obejrzeć 
występy uczniów z tego typu szkół, 
obejrzeć pokaz eurytmii, teatrzyku 
marionetkowego, wysłuchać kon-
certu fortepianowego i chóru. 
Można bedzie doświadczyć wielu 
ciekawych artystycznych aktywno-

EDUKACJA. O nauce z entuzjazmem przez całe życie.

Pedagogika waldorfska 
W bieżącym roku obchodzi się 

na całym świecie stulecie peda-
gogiki waldorfskiej.

Jej początki sięgają 1919 roku, 
kiedy to w Stuttgarcie, w fabryce 
papierosów Waldorf-Astoria, po-
wstała pierwsza tego typu szkoła.

Pedagogika waldorfska jest 
sprawdzonym od lat alternatyw-
nym systemem w oświacie. Należy 
do nurtu europejskiej pedagogiki 
reformy i  jako jedna z nielicznych 
wytrzymała próbę czasu. Obecnie 
znana jest i rozwijana na wszyst-
kich kontynentach.

Mówi się, że istnieją trzy moż-
liwości motywacji dzieci do ucze-
nia się: strach, ambicja i miłość. W 
pedagogice waldorfskiej rezygnuje 
się z dwóch pierwszych i rozwija w 
dzieciach zamiłowanie do tego co 
robią, czyli do nauki oraz do ucze-
nia się z entuzjazmem przez całe 
życie .

W pedagogice waldorfskiej 
ujmuje się człowieka bardzo 
wszechstronnie. Przychodząc na 
świat dziecko przynosi ze sobą in-
dywidualność a wraz z nią boga-
te zdolności, możliwości, zalążki 
szla chetnych idei. Rolą nauczyciela 
jest dopomóc dziecku rozwijać tę 
indywidualność, własne zasoby i 
potencjały w zgodzie ze światem 
najwyższych wartości. Docieramy 
do nich dzięki wielu artystycznym 
działaniom praktykowanym od 
pierwszej klasy: dzieci między in-
nymi codziennie grają na fletach 
prostych, samodzielnie robią na 
drutach własny pokrowiec na swój 

flet, haftują własne torby, które 
służą im później przez wiele lat, 
samodzielnie projektują formę 
zwierzątka z filcu, które szyją 
jako przepiękną, staranną i miłą 
maskotkę. Malują roślinnymi far-
bami, używają kredek z naturalne-
go wosku, śpiewają w chórze, grają 
w orkiestrze. Każdy może znaleźć 
dla siebie właściwą dla niego 
formę wyrazu artystycznego. Dlat-
ego pedagogikę określamy też jako 
sztu kę wychowania a nauczyciel 
robi to wszystko co dzieci i także w 
wychowaniu działa jak artysta. 

U dzieci rozwija się wszystkie 
obszary ich istoty, nie tylko zatem 
sferę kognitywną, czyli umysł i 
myślenie, ale w równym stopniu 
sferę uczuć i emocji, dla której 
kreatywność artystyczna jest naj-
zdro wszym instrumentem. Dba 
się starannie o twórczą aktywność, 
czyli kształci wolę. Tak w rów no-
wadze dzieci rozwijają „głowę, 
ser ce i ręce“. Nauczanie angażu-
je ca łego człowieka, a nie tylko 
jedno stronnie „głowę“. Metody, 
tre ści i program nauczania dosto-
so wane są do zmieniających się 
z wiekiem potrzeb rozwojowych 
dziecka. Stąd niezwykle ważna 
jest zasada: wszystko we właści-
wym czasie! W szkołach tych 
nie potrze ba klasycznych podrę-
czników. Ich rolę pełnią własno-
ręcznie tworzone pod opieką na-
uczyciela i zdobione przez dzieci 
ze szyty, zawierające główne treści 
lekcji. Uczniowie słyszą często od 
nauczyciela opis swojego działa-

nia i charakterystykę tworzonych 
własnoręcznie dzieł w każdej dzie-
dzinie edu kacji: w matematyce, 
w znajomości języków, historii, 
geografii i innych. Pod koniec 
każdego roku szkolnego, przez 
wszystkie lata szkoły, rodzice wraz 
z dzieckiem otrzymują obszerne 
świadectwo opisowe. Nauczyciel 
ukazuje w nim nie tylko osiągnię-
cia czy braki ucznia, lecz także pro-
ces jego rozwoju i ważne dla niego 
wskazania.

W unikalny sposób podchodzi 
się do kwestii odpowiedzialności 
i sposobu pracy nauczycieli. Ko-
legialne zarządzanie szkołą przez 
grupy zadaniowe (mandatowe), 
uzupełnia „primus inter pares“, 
czyli nauczyciel pełniący funkcję 
dyrektora.

Warto też wspomnieć, że wiele 
idei pojawiających się współcześnie 
jako nowatorskie zostało zreali-
zo wanych już kilkadziesiąt lat 
wcześniej w szkołach waldorfskich 
(np. nauczanie zintegrowane, język 
obcy od 1 klasy, jeden nauczyciel 
prowadzący klasę przez kilka pier-
wszych lat edukacji). 

Szkoły waldorfskie są otwarte 
dla wszystkich dzieci niezależnie 
od wyznawanej religii, pochodze-
nia, stanu zamożności czy uzdol-
nień.  

O tym wszystkim i o wielu 
jeszcze innych rzeczach będzie 
można się dowiedzieć na spotka-
niu poświęconym tejże pedago-
gice, jakie odbędzie się w Wawer-
skim Centrum Kultury w niedzielę 

ści. Kawiarenka zapewni zdrowe, 
domowe wypieki, czyli coś na ząb 
i do napicia się.

Również w naszej dzielnicy 
istnie je tego typu szkoła. Jest to 
obchodząca swoje dzie sięciolecie 
Waldorfska Niepu bliczna Szkoła 
Podstawowa im. Augusta Ciesz-
kowskiego, współ organizator 
wawerskiego spotkania.

Dariusz Jagura
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bieżących potrzeb. Reali zowane 
zadania obejmują pracę z osobami 
niepełnosprawnymi – a pomiesz-
czenia, w których się znajduje, 
nie są do tych celów dostosowane. 
Przede wszystkim brak windy, 
która pozwoliłaby im na wygodne 
dotarcie na piętro. Dodatkowym 
utrudnieniem jest brak toalet dos-
tosowanych do ich potrzeb. Bra-
kuje też pomieszczeń, w których 
możnaby przyjmować klientów czy 
prowadzić warsztaty. Co więcej, 
pracę zaburzają tak prozaicz ne 
czynniki jak niemożność regulacji 

POMOC SPOŁECZNA. Warunki lokalowe wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowoczesna pomoc, niedzisiejsze warunki 

Jakie standardy powinien 
spełniać budynek, w którym mieś-
ci się Ośrodek Pomocy Społec-
znej? Wygodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, odpowiednie 
zaplecze sanitarne, pomieszcze-
nia pozwalające na przyjmowanie 
klientów? Czy to wszystko zos-
tało zapewnione w wawerskiej 
placówce Ośrodka? 

Na  poprzedzającej Wielkanoc 
sesji rady dzielnicy Wawer rad-
ni mieli okazję wysłuchać spra-
wozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej (OPS). Spra-
wozdanie za rok 2018 omawiało 
zakres pracy i problemy, z który-
mi ośrodek się mierzy. Czym za-
jmuje się OPS? Wspiera osoby, 
które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej - świad czy usługi 

opiekuńcze, socjalne, diagnozuje 
problemy społeczne, służy porad-
nictwem, udziela w różnych sy-
tuacjach wsparcia finansowego i 
rzeczowego, organizuje warsztaty.  
Istotne jest indywidualne podejś-
cie do wspomaganych osób i zaofe-
rowanie pomocy dostosowanej do 
ich potrzeb, która ułatwi zmianę 
ich niełatwej sytuacji. W 2018 roku 
zwiększyła się liczba rodzin, które 
skorzystały z pomocy socjalnej 
(bez wsparcia finansowego), z ta-
kich powodów jak problemy z al-
koholem, przemoc domowa, bez-
robocie, różne trudności rodzinne. 
Zmniejszyło się natomiast zapo-
trzebowanie na pomoc pieniężną, 
która udzielana jest przede wszyst-
kim z powodu choroby, bezrobo-
cia, ubóstwa, niepełnosprawności, 
nieradzenia sobie w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego bądź w 
sprawach wychowawczych. Tzw. 
zasiłek celowy może obejmować 
różnorodne wsparcie: głównie po-
moc przy zakupie żywności, ale też 
na przykład leki, odzież, dopłaty 
do rachunków za energię i czynsz. 
Wspierane przez OPS są także 
takie cele, jak drobne naprawy, 
pomoc w losowych zdarzeniach, 
kolonie dla dzieci. Udzielne są też 

zasiłki okresowe na zaspokojenie 
potrzeb podstawowych i zasiłki 
stałe oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Głównymi odbiorca-
mi pomocy są osoby samotne, w 
dalszej kolejności rodziny eme-
rytów i rencistów oraz rodziny z 
dziećmi. Łączne wydatki na rok 
2018 wynosiły około 10,5 mln 
złotych.

OSP współpracuje z inny-
mi instytucjami, działa również 
w ramach różnorodnych pro-
gramów i projektów, pomagają-
cych w aktywizacji społecznej i 
zawodowej. Jak podkreśla przed-
stawione sprawozdanie, znaczenie 
ma nie tylko pomoc finansowa, 
ale przede wszystkim pomoc soc-
jalna, wspierająca zdolność do 
funkcjonowania w społeczeństwie 
i rozwiązywanie pojawiających się 
problemów. Przekłada się to na 
poprawę relacji rodzinnych, umie-
jętności gospodarowania, większą 
samodzielność osób objętych po-
mocą.

W jakich warunkach pracu-
je Ośrodek? Budynek przy uli-
cy Włókienniczej w Falenicy, w 
którym od blisko dziesięciu lat 
mieści się OPS, powstał w latach 
powojennych i nie spełnia nie stety 

kaloryferów. Jak się więc okazu-
je, budynek i pomieszczenia, w 
których ulokowane jest OPS, nie 
spełniają zapewniających kom-
fortową pracę standardów, które 
wydawałyby się w przypadku tej 
insty tucji czymś oczywistym.

W opracowaniu tekstu bardzo 
przydatne było udostępnione radnym 
szczegółowe, pisemne sprawozdanie 
z działalności OPS Dziel nicy Wawer 
m.st. Warszawy za 2018 rok.

Fot. Michał Mroziński
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Problem z brakiem ławek to 
wierzchołek góry lodowej. Gdyby 
w Marysinie była funkcjonalna ko-
munikacja autobusowa, seniorzy 
nie musieliby pokonywać długich 
dystansów i to bez możliwości 
wyt chnienia. Do przystanków linii 
115 i 305 jest powyżej 500 metrów, 
na autobus trzeba czekać godzinę, 
a na 115 nawet dłużej. Centrum 
Marysina jest komunikacyjną pu-

MARYSIN WAWERSKI. Spacer badawczy w poszukiwaniu brakujących ławek.

Tropem ławek

Zapowiadany w styczniowym 
numerze Gazety Wawerskiej spa-
cer badawczy, którego celem bę-
dzie ustalenie miejsc, w których 
brakuje ławek zwłaszcza dla senio-
rów, odbędzie się 18 maja w sobotę 
od godziny 14.00.

Seniorzy z Marysina uskarża-
ją się na brak ławek zwłaszcza na 
odcinku od ulicy Łysakowskiej w 
stronę PKP Gocławek. Pani Maria 
i pani Teresa są tak zdesperowane, 
że gotowe byłyby zbierać podpisy 
wśród mieszkańców, żeby zwrócić 
uwagę urzędników na ten prob-

lem. Za stacją Gocławek jest prze-
cież bank, kościół Św. Wacława, 
sklepy, gabinety lekarskie, a w cza-
sie dłuższego spaceru nie można 
odpocząć - skarżą się seniorki.

Podobnie dużym utrudnieniem 
dla seniorów jest powrót z przy-
chodni przy ul. Strusia. W stronę 
przychodni co godzinę kursuje au-
tobus 305, natomiast trudniej jest 
ze sprawnym powrotem. Z ulicy 
Strusia można podejść około 600 
metrów do przystanku autobusu 
305, który jest umiejscowiony przy 
ul. Kaczeńca, ale trzeba tam czekać 
nawet godzinę, więc seniorzy, aby 
szybko wrócić do domu, pokonują 
drogę około 1,5 kilometra na pie-
chotę. Są często przecież chorzy i 
zmęczeni idąc o kulach, czy lasce, 
a niestety po drodze nie ma moż-
liwości, żeby odpocząć, bo na dłu-
gim odcinku ulicy brakuje ławek, 
zanim dojdą do parku im. Matki 
Mojej.

Pani Maria wskazuje jeszcze 
jedno miejsce - w okolicy pomni-

ka Janusza Korczaka przy ul. Króla 
Maciusia, gdzie ławki, co prawda 
są, ale nie spełniają swojej roli, 
ponieważ są za niskie. Stoją przy 
chodniku, prowadzącym w stronę 
bazarku, więc w idealnym miejscu, 
aby po drodze z zakupów odpo-
cząć i nabrać sił. Jednak starsze 
osoby po prostu nie mają możli-
wości, żeby skorzystać z tak niskiej 
ławki.

stynią. Potrzebna byłaby tutaj re-
gularna linia, kursująca częściej 
niż co 30 minut, która połączyłaby 
całe osiedle z liniami na ulicy Kor-
kowej, ulicy Czecha oraz z PKP li-
nii S1 i R7.

Wspólnie z panią Urszulą Sta-
nowską oraz Radą Seniorów, spo-
tykamy się 18 maja na spacerze ba-
dawczym, żeby dokonać oględzin 
wymienionych miejsc oraz ustalić, 
gdzie dokładnie potrzebujemy po-
stawić nowe ławki.

Zapraszamy Urząd Dzielnicy 
do pochylenia się nad kłopotami 
najstarszych mieszkańców Marysi-
na - pomocy w sprawie wymiany i  
ustawienia nowych ławek, a także 
usprawnienia komunikacji.

Jeśli w Państwa okolicy braku-
je ławek lub są zniszczone i nie-
funkcjonalne, to bardzo proszę 
przysyłajcie do naszej redakcji 
takie informacje i sugestie. Najle-
piej, żeby przysłać zdjęcie wraz z 
krótkim opisem miejsca na adres 
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

18 maja o godzinie 14.00 zapra-
szamy także na spacer. Spotykamy 
się pod piekarnią „Grzybki” w Ma-
rysinie.

Fot. Olga Pasierbska

Zbyt niskie ławki przy ul. Króla Maciusia

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl
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Drewniane domy budowane przez 
Sucheckiego przy ulicy Niepodległoś-
ci stawiane były, jak większość innych, 
na planie prostokąta równoległego do 
ulicy. Wszystkie też miały konstruk-
cję szkieletową opartą na ceglanej 
podmurówce, obustronnie szalowaną 
deskami z przestrzeniami między nimi 
wypełnionymi wiórami i trocinami 
prze sy py wa ny mi wapnem i następnie 
ubijanymi. Od zewnątrz, podobnie jak 
większość drewnianych budynków, 
ma lo wa ne były ugrem, jak tego wy-
magano jeszcze w czasach caratu. W 
izbach do drewnianych ścian i stropu 
przybijano trzcinowe maty, na które 
narzucano wapienną wyprawę i ma-
lowano, często w nieskomplikowane 
wzory przez szablony zwane patrona-
mi. Okna parteru z reguły opatrzone 
były zamykanymi na noc okiennicami 
z niewielkimi otworami, najczęściej w 
kształcie rombu, przez które docierał 
do mieszkańców brzask dnia albo…. 
poświata pożaru lub inne sygnały 
pogromowego tumultu. Drzwi wejś-
cio we z ulicy do pomieszczeń usłu-
gowych, jak sklepy i pracownie, miały 
podobne zabezpieczenia w postaci 
ślepych skrzydeł zewnętrznych, częs-
to pokrytych blachą i zamykanych od 
zew nątrz na żelazną sztabę z kłódką.

Sąsiadujący z remizą dom przy 
ulicy Niepodległości numer 15 Ka zi-
mierz Suchecki zbudował w 1925 roku 
dla siebie i rodziny – szeroko rozsiadły 
parter nakryty dwuspadowym dachem 
z obszerną facjatą na środku zdobną 
jedynie skromnym pazdurem u kaleni-
cy i posiadającą wyjście na sze ro ki, 
wysunięty balkon z czasem zdjęty. Do 
skrzydła parteru przeciwległego do 
remizy Suchecki z czasem dostawił 
boczną przybudówkę. Tam warsztat   
ślusarski otworzył Stanisław Skura.

„– Przesympatyczny pan Stasio, za-
wsze uśmiechnięty, wesoły, często żar-
tował albo podśpiewywał sobie przy 
robocie” – mówi o nim Jan Dyonizy 
Petschl ur. w 1926 r.

Oboje, wraz ze swoją przyszłą żoną 
Marią Strzelecką, oddawali ro we-
ry „panu Stasiowi” do naprawy. Poza 
pracą w warsztacie pan Stasio naj częś-
ciej przebywał na szybowisku w Starej 
Miłosnej, gdzie latał m. in. z Jadwigą 
Piłsudską. A był posiadaczem odznaki 
z trzema mewkami, kolejno za: prze-
lot na trasie 100 kilometrów, lot na 
wysokości tysiąca metrów, utrzymanie 
się w powietrzu przez sześć godzin. 
Taką samą odznakę zdobył później Jan 
Dyonizy Petschl z Wiśniowej Góry.

Przez ścianę z warsztatem Skury są-
sia do wał sklep spożywczy Winogórów, 

którzy także mieszkali u Su chec kie go 
- Majer Chaim i Tauba z trójką dzie-
ci: Jakubem urodzonym w 1918  r., 
Jankielem z 1920  r. i Esterą z 1925 
roku. Zjechali tu z Targówka. Naj-
młod sza – Rywka – urodziła się już w 
Kaczym Dole w 1928 roku. 

Kolejne dwa budynki, które wyszły 
spod ręki Sucheckiego nieco później, 
to dom Idela i Sary Ma jew skich (Nr 
13a) i następny – Icka Noacha i Es-
tery Małki Furwasserów (Nr 13). Oba 
stały na jednej działce zakupionej 
w 1930 roku przez Sarę Majewską i 
Esterę Furwasser. Dom Majewskich 

wyróżniał się łamanym dachem z fa-
cja tą oskrzydloną dwiema lukarnami. 
Ponadto posiadał niewidoczne z ulicy  
dostawione do tylnej ściany budynku 
zewnętrzne obudowane i zadaszone 
schody wiodące na piętro. Na pod-
wórku była studnia, a dalej na skraju 
posesji wychodki i oczywiście szereg 
komórek. Jak niemal wszędzie. Nie-
mal, bo nieliczne nowoczesne wille 
były wyposażone w cysternę na pod-
daszu, ręczną dwutłokową pompę w 
piwnicy oraz instalację wodną i ka na-
li zac ję z szambem. Napełnienie takiej 
cysterny znajdującej się ponad piętrem 

domu było ciężką pracą, podobnie jak 
ręczne wybieranie szamba przy po-
mo cy czerpaka na drągu. Nieczystości 
wywożono konnym beczkowozem.

Majewscy mieli pięcioro po tom-
stwa, wszyscy urodzeni w Kaczym 
Dole: Esterę (1919), Chanę (1921 albo 
1922), Bajlę (1923 albo 1924), Chaję 
(1925 albo 1926), (w tych trzech przy-
pad kach w dokumentach występują 
sprzecz ne daty) oraz Szlamę (1929). Na 
fotografii zrobionej prawdopodobnie 
w czerwcu 1939 r. z okazji zakończenia 
roku szkolnego widać, że Szlama był 
chłopcem bystrym, inteligentnym, ale 

i nie stroniącym od figlów. Od pierw-
szej klasy regularnie otrzymywał pro-
mocje do klas ko lej nych aż do klasy 
czwartej w roku szkol nym 1939/1940. 
Tej ukończyć nie zdążył.

W domu należącym do Ma jew-
skie go znajdowały się dwie pracownie 
kra wiec kie. Jedna należała do Szmula 
Rotsztejna, który mieszkał tam z żoną 
Fajgą i czwórką dzieci: Perlą (1919) ur. 
w Wólce Zerzeńskiej, Ickiem (1921) 
urodzonym już w Kaczym Dole, 
Joskiem (1923) urodzonym w Ot-
wocku i Rywką (1929) urodzoną także 
w Kaczym Dole. Icek w 1936 r. miał 

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci) 2.

Szlama Majewski
(Powiększenie z fotografii grupowej)

Icek Rotsztejn (?)
(Powiększenie z fotografii grupowej)

Ita Śmietanka
(Powiększenie z fotografii grupowej)

Jakub Winogóra
(Powiększenie z fotografii grupowej)

Dom Sucheckich przy dawnej ul. Niepodległości 15. Z lewej strony na parterze znajdował się sklep Majera Chaima i Tauby Winogórów. Stan z 1973 r. fot.: Jan Jesiotr
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piętnaście lat i był uczniem klasy VI w 
Druciance. Z tego okresu zachowała się 
fotografia zbiorowa z wycieczki do Ka-
zimierza Dolnego nad Wisłą, na której 
jedni z dawnych kolegów rozpoznawa-
li go jako Rotsztejna, choć inni za prze-
cza li. Imienia już nie pamiętali. Mógł 
to być Icek – jednak identyfikacja 
pozostaje niepewna - jako że Josek 
był dwa lata młodszy i znajdował się 
wówczas w klasie IV. Icek (?) przysiadł 
na obrzeżu grupy dzieci. Jest razem 
z nią, a równocześnie obok, na skra-
ju, nieco odsunięty, wycofany bez 
łączności z pozostałymi. Był dwa lata 

nia na odzież. Szycie zlecał miej-
sco wym krawcom, po czym gotową 
garderobę dostarczał zamawiającym. 
Można domyślać się, że współpra-
cował z mieszkającym po przeciwnej 
stronie ulicy Jankielem Arensonem, 
też domokrążcą, łataczem obuwia, 
który ponadto handlował starzyzną 
i dostarczał na wieś naj bar dziej po-
trzeb ne artykuły przemysłowe. Aren-
son bowiem miał niewielką furkę i ko-
nia, którymi objeżdżał okolice. Dane 
dotyczące trzech córek Furwassera 
zawierają wiele sprzeczności. I tak data 
urodzenia w Karczewie jego naj star-
szej córki Gołdy ma dwie wersje - 10 
grudnia 1921 r. i 15 stycznia bez po-
dania roku. Podobnie w dwu wersjach 
występuje zarówno data, jak i miejsce 
urodzenia Cypy – 6 maja 1923 r. w 
Międzylesiu i 22 lipca w Karczewie. 
W przypadku najmłodszej – Racheli – 
jest to 28 grudnia 1925 r. w Międzyle-
siu i 16 maja 1925 r. w Karczewie. W 
obu przypadkach, podobnie jak w 
niektórych innych, w dokumentach 
występuje nazwa nie Kaczy Dół, ale 
właśnie Międzylesie, mimo że ta – wg 
Bergera – wprowadzona została do pie-
ro w 1932 roku, a według Rokickiego 
jeszcze wcześniej, bo w 1928 roku.  
Ponadto w dokumentacji dotyczącej 
Gołdy i Cypy występuje przerwa od 
1931 do 1932 r. bez podania przyczyn. 
Jednak wszystkie trzy regularnie uzys-
kiwały promocje i wszystkie pomyśl-
nie ukończyły Siedmioklasową Szkołę 
Powszechną w Międzylesiu. W budyn-
ku Furwasserów cały parter zaj mo wa ła 
uczęszczana restauracja Wac ła wa Kar-
wow skie go.

Bogdan Birnbaum  
Wiktor Kulerski

starszy od pozostałych uczniów klasy. 
A może coś innego? W Kazimierzu 
uczestnicy wycieczki musieli zobaczyć 
niezaznaczającą się w Międzylesiu, a 
tam nader widoczną odrębność licznej 
gminy żydowskiej. Żydzi stanowili 
50% ogółu mieszkańców Kazimierza. 
Wszak był to żydowski Kuzmir, miasto 
Esterki. Musiał to widzieć tak Icek (?), 
jak i pozostali uczniowie. Nie wiemy, 
czy i jak byli na to przygotowani i jak 
reagowali. Drugą pracownię prowadził 
Nuchem Śmietanka. Pracownie te były 
zapewne przyczyną błędnego kojarze-
nia nazwiska właściciela domu z kra-

wiec twem.
Nuchem Śmietanka zjechał 

do Kaczego Dołu z Zerzenia już 
wcześniej, gdzieś na przełomie 1922 
i 1923 roku razem ze Zlatą i dwój-
ką dzie ci – Itą (1919), której smutne 
zdję cie za cho wa ło się w zbiorowej fo-
tografii klasy szóstej, i Ze li giem (1922). 
Na stęp ne  Fraj da (1923), Tema (1925), 
Faj wek (1927) i Estera (1929) przyszły 
na świat już w Kaczym Dole. Sam Idel 
Majewski otworzył skład drewna i 
innych materiałów budowlanych przy 
tej samej ulicy i po tej samej stronie 
na placu Lej ba Dudaszka pod nu me-

rem trzecim.  Jednak w 1938 roku, w 
nocy wybuchł tam pożar. Biorąc pod 
uwagę porę jak i rodzaj składowanych 
materiałów możemy domyślać się, że 
niewiele z tego pozostało, jak również 
że ogień ten nie powstał w wyniku 
przypadku.

Icek Noach Furwasser z żoną Esterą 
to właściciele trzeciego z budowanych 
przez Kazimierza Sucheckiego domów 
pozostających w bliskim sąsiedztwie. 
Przyjechali z Karczewa. Icek Noach 
był domokrążcą. Wędrował po oko-
licznych bliższych i dalszych osadach 
i wsiach, gdzie przyjmował zamówie-

Cdn.

Domy Furwasserów - z lewej - i Majew skich - z prawej, przy dawnej ul. Niepodległości 13 i 13A. Stan z 1973 r.

Północna elewacja domu Majewskich. Stan z 1973 r.Północna elewacja domu Furwasserów. Stan z 1974 r.

fot.: Andrzej Głowacki

fot.: M. Nowakfot.: Stanisław Klimek
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W ubiegłym numerze radny 
Michał Mroziński zwrócił uwagę 
na problem progów zwalniających 
w Aleksandrowie. Niestety ta naj-
prostsza, a wręcz prostacka metoda 
uspokajania ruchu dominuje w ca-
łym Wawrze przynosząc wątpliwe 
korzyści, biorąc pod uwagę wzrost 
hałasu oraz emisji spalin spowo-
dowany ciągłym zwalnianiem i 
przyspieszaniem. Czy naprawdę 
jesteśmy skazani na „śpiących po-
licjantów” chcąc zminimalizować 
liczbę ofiar wypadków spowodo-
wanych nadmierną prędkością? 

Wawer jest dzielnicą dynamicz-
nie rozwijającą się. Powstają nowe 
osiedla i ulice, a istniejące ciągi 
komunikacyjne są sukcesywnie 
remontowane lub przebudowy-

wane. W związku z tym istnieje 
możliwość takiego projektowania 
układu drogowego, który poprzez 
odpowiednią geometrię wymusi 
obniżenie prędkości do bezpiecz-
nego poziomu. Zamiast tego mamy 
takie sytuacje, jak z ulicą Mrów-
czą, która po przebudowie zaczęła 
„zachęcać” do szaleńczej jazdy po 
szerokich i prostych odcinkach. 
Skończyło się na wypadkach, rów-
nież śmiertelnych, aż w końcu dro-
gowcy usiali nową jezdnię progami 
wyspowymi. 

Co zatem powinniśmy robić? 
Czy musimy szukać kompromisu 
między bezpieczeństwem a płyn-
nością i wygodą jazdy? Nieko-
niecznie, są bowiem rozwiązania 
dzięki którym „i wilk będzie syty, 
i owca cała”. Racjonalne sposoby 
uspokojenia ruchu, alternatywne 
do tych nieszczęsnych progów, to 
nie jest jakaś wiedza tajemna, zna-
na tylko nielicznym specjalistom 
z grona najwybitniejszych pro-
fesorów Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Warszawskiej. 
Wystarczy zajrzeć do internetu, 
żeby natknąć się np. na raport 
pn. „Zasady uspokajania ruchu 

na drogach za pomocą fizycznych 
środków technicznych” opracowa-
ny przez Biuro Eks per tyz i Projek-
tów Budownictwa Ko mu ni ka cyj-
ne go „Ekkom” Sp.  z  o.o. Zwraca 
on uwagę, że „przede wszystkim 
geometria drogi i jej wyposażenie 
umożliwiają określone zachowa-
nia uczestników ruchu”. Wbrew 
tym zasadom mamy przebudowa-
ną niedawno ul. Żagańską, która 
na odcinku od ul. Pożaryskiego 
do ronda przy urzędzie dzielnicy 
mogłaby być węższa, czyli mniej 
„prowokująca” do rozwijania pręd-
kości, dzięki czemu uniknęlibyśmy 
konieczności stosowania progów 
zwalniających na tym odcinku. 
Dodatkową przestrzeń można by 
wykorzystać np. na pas rowerowy 
czy zieleń. Dostosowywanie szero-
kości ulic do ograniczeń prędkości 
jest szczególnie pożądane w przy-
padku dróg osiedlowych. Kierow-
ca dostaje wówczas jasny sygnał, że 
ma zwolnić.

Ciekawym rozwiązaniem jest 
prowadzenie osi drogi linią esową 
np. „lokalizując miejsca postojowe 
wzdłuż drogi, po obu jej stronach, 
w sposób naprzemienny”.

Do „sfalowania” toru jazdy 
mogą służyć również różnego 
rodzaju tzw. szykany tj. celowo 
ustawiane i oznakowane obiekty 
lub naturalne przeszkody. Pod-
czas kampanii samorządowej, do 
ówczesnego kandydata na radne-
go Jacka Wiśnickiego zgłosiła się 
kobieta w sprawie wycięcia drze-
wa rosnącego na chodniku, które 
przeszkadzało pieszym, zwłaszcza 
matkom z wózkami. Taki problem 
można rozwiązać bez niszczenia 
przyrody. - Spróbujemy w tym 
roku poszerzyć chodnik omijając 
drzewo i słup tworząc natural-
ną szykanę spowalniającą ruch. 

Chcielibyśmy w tej kadencji wy-
pracować i wdrożyć nowe sposo-
by regulacji prędkości i poprawy 
bezpieczeństwa na drogach. Progi 
mają alternatywę. - mówi, dziś już 
jako zastępca burmistrza, Jacek 
Wiśnicki.

Powyższe przykłady to jedne z 
wielu metod kompleksowego po-
dejścia do bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Oczywiście nie chce-
my myśleć dogmatami i zupełnie 
wyrugować progi zwalniające. 
Cho dzi tylko o szersze spojrzenie 
na koncepcję spowalniania ruchu, 
z zastosowaniem wielu rozwiązań 

w zależności od tego, jakie z nich 
będą najbardziej racjonalne w da-
nych okolicznościach, z minima-
lizacją skutków ubocznych. Progi 
też mogą być różnego rodzaju, o 
różnym nachyleniu, można stoso-
wać podwyższenia całych skrzyżo-
wań bądź przejść dla pieszych. Me-
tod jest mnóstwo i trzeba liczyć na 
„otwarte głowy” dzielnicowych i 
miejskich urzędników, którzy będą 
chcieli z nich skorzystać.

Zastosowane w artykule cytaty 
pochodzą z raportu Biura Eksper-
tyz i Projektów Budownictwa Ko-
munikacyjnego „Ekkom” Sp. z o.o.

INFRASTRUKTURA. O alternatywach dla progów zwalniających.

Skazani na śpiących policjantów? Niekoniecznie.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Źródło: Jacek Wiśnicki, Facebook

Dostosowanie szerokości ulic na granicy stref o różnej prędkości Przykład prowadzenia osi drogi linią esową

KULTURA. Darmowa muzyczna przestrzeń.

FabLab Pobite Gary!
FabLab  muzyczny  Pobite  Gary!  

jest  stałym  punktem  na  mapie  
Warszawy,  do  którego  muzykują-
cy mieszkańcy  w  każdym  wieku  
mogą  przyjść,  aby  rozwijać  swoje  
muzyczne  pasje.  Muzykowanie 
indywidualne  i  zespołowe  to  coś,  
czego  trzeba  spróbować,  to  także  
przyjemność,  do  której  war-
to wrócić po latach. Zapraszamy 
początkujących i zaawansowanych 
amatorów  grania i śpiewania.  
Naszym celem jest stworzenie 
Wam warunków do aktywności 

muzycznej. 
FabLab  to miejsce dla każdego, 

w kim drzemie muzyka.  Tutaj, w 
swobodnej i przyjaznej atmosferze 
można zajmować się nią na wiele 
sposobów, można eksperymen-
tować i ćwiczyć, tworzyć i dzielić 
się efektami pracy. Nie trzeba być 
wirtuozem, ważne, żeby chcieć za-
jmować się muzyką!

W  FabLabie  Pobite  Gary!  
nieodpłatnie  udostępniamy  salę  
prób,  instrumenty,  a  nawet  stu-
dio nagraniowe  z reżyserką. Moż-

na także skorzystać ze wsparcia 
profesjonalnych muzyków i in-
struktorów.

Niedługo plan zajęć  zapełni się 
naszymi propozycjami, ale wpływ 
na program FabLabu  będą mieć 
także użytkownicy.

Chcemy, aby FabLab był mie-
jscem,  gdzie rozkwitają indy-
widualne talenty i kreatywność, a 
także dobre relacje międzyludzkie 
i  współpraca. Pojawią się  tu  reg-
ularne zajęcia grupowe  dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. Stawiamy  
także  na  działania  międzypok-
oleniowe,  dające  przestrzeń  dla  
wymiany  myśli  i doświadczeń 

muzycznych.
Zapraszamy do kulturoteki na 

Błękitną zarówno  osoby indywid-
ualne, rodziny, jak i zespoły ama-
torskie, muzykujących seniorów 
oraz zorganizowane grupy szuka-
jące przestrzeni do muzykowania i 
rozwoju umiejętności.

Nasze propozycje w FabLabie:
 ■ zajęcia muzyczno - ruchowe 

dla dzieci,
 ■ zajęcia  muzyczne  dla  grup  

zorganizowanych  (przedsz-
kola,  placówki  wsparcia  dz-
iennego, 

 ■ placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze, MOS, MOW, 

szkoły podstawowe i ponad-
podstawowe, w tym także sz-
koły specjalne),

 ■ przestrzeń do pracy dla ama-
torskich grup muzykujących,

 ■ warsztaty rodzinnego muzy-
kowania,

 ■ grupowe zajęcia instrumen-
talne dla wszystkich grup 
wiekowych,

 ■ śpiewanie w grupach - dla 
wszystkich grup wiekowych,

 ■ udostępnianie sali prób oraz 
studia nagrań,

 ■ organizacja wydarzeń muzyc-
znych. 

Julia Dmeńska

Źródło: raport „Ekkom” Sp. zo.o.Źródło: raport „Ekkom” Sp. zo.o.
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KULTURA. Wawerskie Centrum Kultury. 

Na kulturalnym froncie bez zmian?

Kulturoteka w Falenicy. Jaka będzie?

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Nie ma co ukrywać, że po 30 
latach od rozmontowania PRL-u, 
Polska lokalna stoi demokratycz-
nie wybranym samorządem, któ-
rego jednym (ale nie jedynym) z 
zadań statutowych jest opieka nad 
instytucjami kultury. W ferworze 
argumentów, starć politycznych, 
lokalnego lobbingu, z domieszką 
ambicji samorządowych decyden-
tów (w wypadku Warszawy – rów-
nież tych urzędujących w miejskim 
Ratuszu) samorządy ustalają co 
rok, co kadencję, priorytety wy-
datków na kolejne lata. Wydatki 
budżetowe to przede wszystkim 
od zwier cied lenie przyjętej dłu-
go ter mi no wej strategii rozwoju 
róż nych sfer życia i aktywności – 
m.in. edukacji, ochrony zdrowia, 
infrastruktury, gospodarowania 
nie ru cho moś cia mi, opieki spo-
łecz nej, a także kultury. 

Do 2014 roku w Dzielnicy Wa-
wer funkcjonowało 6 osiedlowych 
klubów kultury: w Aleksandrowie, 
Aninie, Falenicy, Marysinie, Rado-
ści i Zerzeniu. Jeszcze w 2102 roku 
sumaryczny budżet tych placówek 

12 kwietnia w WCK Falenica 
przy ul. Włókienniczej 54 odbyło 
się, zaaranżowane przez pracow-
ników falenickiej filii WCK, "Spot-
kanie sąsiedzkie", promowane w 
lokalnych mediach jako otwarta 
dyskusja z mieszkańcami na temat 
nowopowstającej kulturoteki. Poza 
mną obecni byli m.in. kierownik 
WCK filia Falenica Magdalena 
Magrzyk, animator i od kilkunas-
tu lat reżyser amatorskiego teatru 
Szczepan Szczykno, kierownicz-
ka Wypożyczalni dla Dorosłych i 
Młodzieży nr 25 Monika Rudek, 
przedstawiciel Rady Osiedla Bar-
tosz Mróz, przewodnicząca Wa-
werskiej Rady Seniorów i miesz-
kanka osiedla Urszula Stanowska, 

wynosił 2,7 mln. zł. Uchwałą Rady 
Dzielnicy z 16 II 2012 roku skiero-
wano pod obrady Rady Miasta st. 
Warszawy projekt połączenia w/w 
klubów kultury w instytucję pod 
nazwą Wawerskie Centrum Kul-
tury (WCK). Pomysłowi przyświe-
cało "efektywniejsze wykonywanie 
zadań w zakresie kultury na terenie 
Dzielnicy Wawer", zaś główne ar-
gumenty uzasadnienia podnosiły 
kwestię efektu synergii, oczekiwa-
nych oszczędności poprzez wpro-
wadzenie centralnej księgowości, 
wspólnych (więc rabatowanych) 
zakupów wyposażenia, rezygnacji 
z etatów sprzątaczek i dozorców na 
rzecz firm zewnętrznych. Summa 
summarum zakładano oszczędno-
ści na poziomie 0,13 mln. zł rocz-
nie. W kwietniu 2014 r. Rada War-
szawy ostatecznie podjęła uchwałę 
o utworzeniu WCK. 

W ramach tworzenia nowej 
instytucji powstała jednocześnie 
kolejna, mieszcząca się w budyn-
ku po dawnej szkole obok Urzędu 
Dzielnicy, całkiem nowa filia WCK 
– Wawerska Strefa Kultury (mogą-
ca śmiało nosić nazwę filii WCK 
w Międzylesiu), która oprócz sta-
tutowej działalności kulturalnej 
przejęła na siebie współpracę z tzw. 
trzecim sektorem w ramach Strefy 
NGOs (NGO, ang: Non-Govern-
ment Organization - Organizacja 
Pozarządowa). Założeniem tej 
współpracy miało być umożliwie-
nie organizacjom pozarządowym 
prowadzenia działalności z wyko-
rzystaniem mienia WCK na prefe-

mieszkaniec i współorganizator 
spotkań sąsiedzkich Andrzej To-
maszczyk oraz około 6-8 aktyw-
nych mieszkańców osiedla. Na 
spotkaniu zabrakło dyrektorów 
WCK i Biblioteki Publicznej w 
Wawrze – szefów instytucji ma-
jących zagospodarować nowopo-
wstający budynek.

Odbiory falenickiej kulturoteki 
przewidziano na koniec czerwca 
2019  r. (choć termin ten wydaje 
się dzisiaj trudny do spełnienia). 
Okazało się, że to sami mieszkań-
cy domagali się nowej siedziby dla 
biblioteki, której księgozbiór nale-
ży do największych w dzielnicy, a 
dziennie korzysta z niego ok. 100 
czytelników. Obecnie zatrudnio-
nym pracownikom falenickiej filii, 
mającej przejąć obiekt we włada-
nie, doskwiera brak konsultacji w 

rencyjnych warunkach w zamian 
za świadczenie nieodpłatnych 
usług na rzecz mieszkańców dziel-
nicy. Podumowując - do 2014  r. 
w Wawrze było 6 klubów kultury, 
obecnie jest 7 zarządzanych cen-
tralnie filii WCK.

Już w listopadzie i grudniu 2016 
roku, na zlecenie ówczesnego bur-
mistrza, firma zewnętrzna "Audyt 
i Doradztwo Konrad Romanowski 
biegły rewident" wykonała raport z 
działalności WCK.

Okazało się, że audyt zastał w 
dziale finansowo-kadrowym WCK 
sytuację kryzysową, lub ujmując 
rzecz dosadniej – dział w stanie 

kompletnego paraliżu, spowo-
dowanego długotrwałą absencją 
głównej księgowej oraz głównego 
specjalisty ds. finansowo-kadro-
wych. W podsumowaniu 78-stro-
nicowego "Raportu z wykonania 
usługi doradczej" wymieniono 
is tot ne uchybienia w funkcjono-
waniu instytucji, m.in. niewłaści-
wą procedurę przejęcia mienia po 
dawnych klubach kultury, nieprze-
prowadzanie rocznej inwentaryza-
cji zapasów, niezgodną z ustawą o 
rachunkowości klasyfikację środ-
ków trwałych, a także brak kon-
troli realizacji umów z NGOs (pre-
ferencyjny wynajem prawie 1000 

kwestii sposobu funkcjonowania 
w nowej kubaturze. Mają całą listę 
życzeń i pytań, i liczyli, że to spot-
kanie będzie początkiem dyskusji 
o organizacji nowego obiektu. Ze 
wszystkich trzech kulturotek fa-
lenicka będzie zdecydowanie naj-
większa, a jednak już teraz uwagę 
zwraca brak zaplecza (oraz brak 
podpiwniczenia, które takie funk-
cje mogłoby spełniać). W kulturo-
tece powstanie duża sala widowi-
skową, ale niewiele wiadomo jak 
ma wyglądać scena, jakie wybra-
no oświetlenie? Co z zapleczem 
sceny/widowni zewnętrznej (po 
rozsunięciu ściany sali widowi-
skowej)? Postulowano dostoso-
wanie wnętrza hallu głównego do 
prezentacji ekspozycji czasowych 
poprzez wybór konkretnego syste-
mu zawieszeń. Wątpliwości budzi 

m.kw. powierzchni w budynku 
przy ul. Żegańskaiej 1a w zamian 
za nieodpłatne świadczenia dla 
mieszkańców).

Raport opublikowano w grud-
niu 2016 roku. Stwierdzenie, że 
nic się od tamtej pory nie zmieni-
ło byłoby krzywdzące dla obecnej 
dyrekcji WCK, a jednak w Planie 
Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Dzielnicy Wawer na rok 2019 jako 
punkt pierwszy została wpisana 
kolejna kontrola tej instytucji w 
zakresie realizacji założeń uchwały 
o jej powołaniu. Członkowie Ko-
misji Rewizyjnej byli w tej sprawie 

jednomyślni.
Budżet WCK za 2018 rok wy-

niósł 4,77 mln. zł. (po oddaniu 
kolejnej kulturoteki mniejszy już 
nie będzie), jeśli więc celem połą-
czenia 6 domów kultury w jeden 
organizm miała być optymalizacja 
kosztów - to chyba się nie udało. 
Być może Wawerska Strefa Kultu-
ry w Międzylesiu najlepsze lata ma 
dopiero przed sobą – nowooddana 
sala widowiskowa, doskonałe po-
łożenie, bliskość UD Wawer, Ferio 
Wawer, stacji kolejki, sporego par-
kingu - to atrakcyjny potencjał do 
wykorzystania. A co z pozostałymi 
osiedlowymi filiami? Zabrano im 

sposób (lub jego brak) rozwiąza-
nia problemu parkowania dla ko-
rzystających z kulturoteki – na co 
dzień i podczas imprez masowych? 
Niejasna pozostaje formuła funk-
cjonowania (zasady użytkowania, 
ilość podmiotów zewnętrznych) i 
administrowania nowym budyn-
kiem. Nie wiadomo kto będzie 
obsługiwać budynek od strony 
technicznej, kto sprzątać. W jakiej 
relacji jest budynek do projekto-
wanej trasy tunelu? Padło również 
pytanie o starą siedzibę – czy ist-
niejąca altanka świdermajerowa 
miałaby tam pozostać? A może 
ogłosić konkurs na jej zagospoda-
rowanie (przeniesienie?).

Obecni pracownicy WCK filiia 
Falenica liczą na przyciągnięcie do 
nowej siedziby jak największej licz-
by faleniczan i integrację aktyw-
nych mieszkańców wokół animo-
wanych przez kulturotekę działań: 
plenerowych, wystawienniczych, 

autonomię niewiele dając w za-
mian... Jak w ogóle powinna wy-
glądać struktura instytucji kultury 
na terenie Wawra, aby centralnie 
i lokalnie wypełniały z nawiązką 
swoją misję? Czy dawny pomysł na 
6 osiedlowych domów kultury był 
taki zły? Skoro, z założenia, kultu-
roteki mają łączyć funkcje domów 
kultury i bibliotek, więc może i 
zarządzanie nimi powinno być 
wspólne i mamy w Wawrze o jedną 
instytucję kultury za dużo? A może 
kulturoteki mają działać niezależ-
nie, każda pod autonomicznym 
szefem, zaś funkcję nadzorczą po-
winien przejąć Naczelnik Wydzia-
łu Kultury Urzędu Dzielnicy?

Jest źle? A może jest dobrze? 
Czy potrafimy to ocenić na pod-
stawie raportów i nieweryfiko-
walnych słupków frekwencji? Czy 
podstawą do oceny działań WCK 
mogą być, najlepiej widoczne, im-
prezy masowe typu wystawy, pik-
niki, festyny, imprezy plenerowe, 
biesiady i gale, które z założenia  
nastawione są na tzw. uczestnika 
biernego? Czy lokalna, codzienna 
oferta wychodzi naprzeciw spo-
łecznym potrzebom? A może brak 
popytu na osiedlową kulturę przy-
cina skrzydła jej lokalnym anima-
torom? Wydaje się, że zasoby wa-
werskich szkół, w tym kadrowe, 
to naturalna baza dla lokalnych 
domów kultury - czy infrastruktu-
ra oświatowa dzielnicy i WCK nie 
powinny się w związku z tym uzu-
pełniać? Zapraszam do dyskusji.

te at ral nych, warsztatowych itp... 
Nie mogą się doczekać zasilenia 
zespołu nową kadrą - ludźmi z mi-
sją, pasjonatami. Kontynuowane 
będą oczywiście dotychczasowe 
aktywności - teatr przy WCK Fale-
nica (3 grupy teatralne, w tym gru-
pa dziecięca), współpraca z liceum 
katolickim w Falenicy. Są pomysły 
na weekendowe zajęcia dla dzieci z 
majsterkowania, zajęcia z cerami-
ki (kierownictwo wystąpi o zakup 
pieca), klub 50+. Powodzenia!

Jako autor tekstu "Kulturoteki - 
pełna kultura?" (Gazeta Wawerska 
nr 18) spotkałem się 28 kwietnia w 
kulturotece na ul.  Błękitnej z dy-
rektorem Biblioteki Pub licz nej w 
Wawrze i kierownikiem tam tej szej 
wypożyczalni, którzy prze ko na li 
mnie, że zawarte w w/w artykule 
sformułowania o braku odbioru 
budynku oraz braku spisu inwen-
tarza są niezasadne. Obiecuję po-
prawę...

 ■ 4,8 mln. zł. - budżet WCK za 2018 r.
to nie jedyny wydatek na kulturę w budżecie na 2018 rok - pozostałe to:
 ■ 1,5 mln. zł. - zakup wyposażenia dla bibliotek w kulturotekach
 ■ 2,1 mln. zł. - budowa kulturoteki przy ul. Błękitnej
 ■ 2,6 mln. zł. - budowa kulturoteki w Radości
 ■ 1,9 mln. zł. - budowa kulturoteki w Falenicy

"A gdzie pieniądze na kulturę?" Zapytał Churchill swojego  
ministra finansów po lekturze wojennego budżetu Państwa. 
"Przecież trwa wojna Panie premierze, więc jaka kultura?"  

Churchill, retorycznie: "To o co my do cholery walczymy?!"

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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Majowy weekend. Kolejny 
 dzień, kiedy nie spadł zapowiadany 
w prognozach deszcz. Susza stała 
się faktem. Widać ją już wszędzie: 
liście zaczynają spadać z drzew, 
jakby był sierpień, trawniki wysy-
chają, wiatr zwiewa górną warstwę 
gruntu, zostawiając twardą, zbitą 
glebę, spada ciśnienie w ogro-
dowym wężu, co dobitnie świad-
czy o poziomie wód gruntowych.

To bardzo trudna sytuacja dla 
naszych ogrodów. Jak im pomóc? 
Podlewamy. Stoimy z wężem i 
polewamy rośliny, przez co jesz cze 
bardziej im szkodzimy, bo pod-
le wa my zbyt często i za krótko, w 
wyniku czego korzenie zamiast w 
dół, ku wodzie gruntowej, zwra-
cają się ku górze tam, gdzie zro-
siliśmy może milimetr, może dwa 
milimetry gruntu. Takie podle-
wanie dobre jest dla samopoczu-
cia ogrodnika, kto nie lubi stać z 
sikającym wodą wężem, poprawia 
też mikroklimat ogrodu. Rośliny 
niestety osłabia.

Wody jest mało i będzie z 
każdym rokiem coraz mniej. 
Choć brzmi to nieprawdopodob-
nie, zasoby wody w Polsce kurczą 
się, są jednymi z najmniejszych w 
Europie, a gospodarka wodna ko-
lej nych rządów urąga zdrowemu 
rozsądkowi. Nie ma planu za trzy-
my wa nia wody, za to wciąż się 
mówi o melioracji, czyli dodat-
kowym osuszaniu. Tyl ko patrzeć, 
jak woda zacznie być racjonowana 
i niczym w Kalifornii otrzymamy 
pewnego dnia zakaz stosowania jej 
do podlewania ogro dów. 

Co zatem zrobić na własnym 
pod wór ku? Pierwsze, o czym po-
win niś my pomyśleć podczas su-
szy, aby pomóc nasadzeniom w 
naszych ogrodach, to ściół ko wa-
nie. Wszys cy wiedzą, że dla urody 
rabat warto je podsypywać korą. 
Kora tworzy barierę zatrzymującą 
wodę w ziemi, a dodatkowo jeszcze 
rozkładając się, użyźnia podłoże. 
Im żyźniejsze podłoże, tym więcej 
wody jest w stanie zatrzymać pod-

czas deszczu. Rekordzistami są 
tu spróchniałe pnie, które chłoną 
wodę jak gąbka. Choć brzmi to 
dziwnie, krótkie i nagłe niemal 
tropikalne ulewy, które zastąpiły u 
nas padające wiosną obfite deszcze, 
nie wsiąkają w wysuszoną glebę, 
zwłaszcza w tę piaszczystą, tak 
częstą w Wawrze, tylko zbierają się 
w kałuże i spływają do kanalizacji.

Zatem ściółkujmy! Ale ściół-
ka to nie tylko kora, ściółką 
mogą być ścięte w ubiegłym roku 
wysokie trawy, świeżo skoszona, 
zielona trawa, wyrwane z rabaty 
chwasty, zmielone lub drobno 
pocięte gałązki, szyszki, wreszcie 
zeschnięte liście, które tak hojnie 
wy sta wia my przed nasze bramy w 
dniach odbierania odpadów zie lo-
nych, pozbawiając się tym samym 
cennych przyszłych składników 
gleby, które mogłyby ją użyźnić 
i pomóc roślinom w utrzymaniu 
wilgotności podczas suszy. Jeśli 
mamy pod krzakami więcej miej-
sca, ściół ko wać możemy rów nież 
gazetami (bez kolorowych wkła-
dek!). Gazety przysypujemy nas-
tępnie warstwą trawy, kompostu, 
a nawet zgrabionych spod sosny 
igieł. Papier szybko się rozłoży, 
ponieważ za wie ra celulozę wyko-
rzystywaną przez dżdżownice 
do budowy jajeczek, przy okazji 
gazety powstrzymają też rozrost 
chwastów. Taka rabata nie wygląda 
może tak efektownie, jak posypa-
na korą, pamiętajmy jednak, że 
ściółka zostanie wkrótce zasłonię-
ta przez rozrastające się rośliny, a 
te odwdzięczą się nam za troskę 
pięknym i bujnym wzrostem!

Czasem widzi się w ogrodach 
wysypane pod roślinami niewiel-
kie kamyki. Spełniają one podob-
ną rolę, co kora i ściółka z resztek 
roślin. Wygląda to ładnie, zwłasz-
cza tuż po urządzeniu ogrodu. 
Kamyki nagrzewają się i ocieplają 
mikroklimat ogrodu nocą, zaś para 
wodna, która wniknęła pomiędzy 
nie skrapla się i wsiąka w glebę. 
Mam takie dwa miejsca, jednak 
zdecydowanie nie polecam tego 
sposobu, ponieważ między kamie-
nie dostaje się też duża ilość mate-
rii organicznej, ziemi, liści, nasion 
i bardzo trudno tak urządzone 
miejsce utrzymać w pierwotnym 
estetycznym wyglądzie. Sądzę, że 
kamienie służą jedynie dobremu 
samopoczuciu projektanta ogrodu, 
który po zrobieniu zdjęcia do swe-
go portfolio, kiedy są jeszcze białe 
i lśniące, przestaje się interesować 
ich dalszym losem, kłopot zos ta-
wia jąc właścicielom ogrodu.

Jeśli nie mamy w ogro dzie 

roz pro wa dzo ne go na wad nia nia 
kro pel ko we go, to aby dla po trzeb 
na szych roślin uratować chociaż 
tro chę deszczu, warto zainsta-
lować obok rynien pojemniki na 
deszczówkę. Postawione na pod-
wyższeniu (np. z cegieł), za opa-
trzo ne w kranik mogą stanowić 
bazę dla prostej linii nawadniającej, 
którą bez trudu wykona każdy pan 
domu. Możemy też naturalnie po 
prostu wybierać wodę konewką i 
podlewać szczególnie narażone na 
uschnięcie rośliny, jak hortensje, 
rododendrony czy paprocie.

Taki pojemnik wraz z całym 
oprzy rzą do wa niem kupimy w skle-
pach budowlanych. Są oferowane 
w bar dzo różnych cenach, niektóre 
dość atrakcyjne, przypominające 
ścięty pień, starą beczkę, cegla-
ny mur lub o prostych kształtach, 
bardziej pasujące do nowocze-
snych budynków, ale przecież 
nie musimy ta kie go pojemnika 
eksponować, mo że to być (jak u 
mnie) stojąca w niewidocznym z 
ulicy miejscu zwykła beczka, która 
gromadzi wodę spływającą z tara-
su zamocowaną w rynience nie-
wiel ką rurką.

Rokrocznie zbierałam w ten 
spo sób pokaźne ilości deszczówki, 
kil ka set, może nawet tysiąc litrów 
w sezonie, co stanowiło potężny 
zastrzyk wilgoci dla moich roślin. 
W tym roku muszę moją beczkę 
sama napełniać wodą ze studni, ale 
wciąż mam nadzieję, że upra gnio-
ny deszcz wreszcie spadnie. Chy-
ba jednak już nie dziś, bo właśnie 
wyszło słońce…

Myślę, że kwestią coraz bar-
dziej istotną stanie się w naj bliż-
szych latach kwestia zmiany naszej 
men tal noś ci oraz wpro wa dze nia 
do Prawa Budowlanego zasad 
gromadzenia przez domostwa 
tak zwanej „szarej wody”. Jest to 
ta woda, która niespecjalnie za-
nieczyszczona, mogłaby zostać 
ponownie wykorzystana na tere-
nie naszej posesji, zamiast nieod-
wołalnie znikać w czeluściach 
kanalizacji. Do tego jednak po trze-
ba całkowitej zmiany myślenia o 
wodzie, która jest najcenniejszym, 
niedającym się z niczym porównać 
skarbem naszej planety.

Dziś, 14 maja, po kilku 
deszczowych dniach, nawilżone 
jest zaledwie kilka milimetrów gle-
by.

PRZYRODA. Co mi tu wyrosło, czyli pisarka w ogrodzie. 

Pić!

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

Ścięte wczesną wiosną trawy  
posłużyły jako ściółka pod tulipany.

Fot.: Małgorzata Gutowska-Adamczyk
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 ■ Tragedia w marysińskiej podstawówce
W piątek, 10 maja br. w wawerskiej Szkole Podstawowej nr 195 
przy ul. Króla Maciusia w Marysinie Wawerskim zginął jednej z 
uczniów 8-mej klasy. Został pchnięty ostrym narzędziem podczas 
kłótni z innym uczniem tej szkoły. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia 
policja i prokuratura. Społeczności szkolnej zapewniona została 
pomoc psychologiczna.

 ■ Kolejny etap prac na Trakcie Lubelskim
13 maja br. zamknięta została ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. 
Zwoleńskiej do ul. Chodzieskiej z zachowaniem dojazdu do stacji 
paliw. Połączenie z ul. Trakt Lubelski straciła też ul. Cylichowska. 
Objazd poprowadzony został ul. Bronowską do ul. Wał Miedz-
eszyński. Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są prze-
budową Traktu Lubelskiego.

 ■ Debata dla młodych o społecznym zaangażowaniu
23 maja o godz. 12:00  w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. 
Żegańskiej 1a odbędzie się debata w formule debaty oxfordzkiej 
pt: “Czy warto angażować się w działalność społeczną?” skierow-
ana do wawerskiej młodzieży. Debata ma na celu zachęcanie 
młodych ludzi do aktywności społecznej i lokalnej oraz zwiększe-
nia zainteresowania sprawami publicznymi.  

 ■ Piknik lotniczy
25 maja br.  w godz. od 16:00 do 21:00 na Plaży Romantycznej przy 
ul. Rychnowskiej odbędzie się AeroPiknik z udziałem lotniczej ek-
spedycji historycznej. Wsród atrakcji przewidziane sa loty balonem 
na uwięzi, nietypowe latawce, drony, modele samolotów i wiele 
innych.

 ■ Wawerski Piknik Historyczny
2 czerwca br. w godzinach 12:00-19:00 odbędzie się piknik history-
czny z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej.W programie na błoniach 
Plaży Romantycznej m.in. insenizacja bitwy, miasteczko renesan-
sowe, pokazy kawaleryjskie, pokazy tańca dworskiego i inne.

W SKRÓCIESTRAŻ POŻARNA. Z życia strażaków.

Maj w OSP Radość

Maj to wyjątkowy miesiąc dla 
straży pożarnej. To właśnie w nim, 
a dokładnie 4 maja obchodzimy 
Dzień Świętego Floriana, patrona 
straży pożarnej. Św. Florian we-
dług tradycji był rzymskim ofice-
rem który stanął w obronie prze-
śladowanych chrześcijan. Został za 
to strącony z kamieniem u szyi do 
rzeki Anizy. 

Ochotnicze straże pożarne sta-
nowią niezwykle ważny element 
nie tylko na mapie bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski, są też najlep-
szym możliwym przykładem akty-
wizowania i integrowania ludzi, 
godnym naśladowania wzorem 
jedności i braterstwa. OSP prowa-

dzą liczne akcje prewencyjne oraz 
szkoleniowe. Ponadto uczestniczą 
w licznych uroczystościach pa-
triotycznych, państwowych i koś-
cielnych. W Wawrze swoje święto 
obchodzili strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Radości. W Pa-
rafii Matki Bożej Anielskiej przy 
ulicy Wilgi 14 odbyła się uroczysta 
msza z udziałem pocztu sztanda-
rowego, druhen i druhów zrzeszo-
nych w OSP Radość. Mieszkańcy 
dzielnicy wraz ze strażakami i ich 
rodzinami wspólnie, w pięknie 
oprawionej liturgii podziękowali 
wszystkim strażakom służącym 
Ojczyźnie i lokalnej społeczności 
za ich wkład w ochronę życia ludz-

kiego oraz mienia. Po mszy świętej 
odbył się przemarsz pododdziału 
do strażnicy gdzie odbyła się aka-
demia.

Historycznie w naszym rejonie 
Ochotnicze Straże Pożarne zloka-
lizowane były w Falenicy, Między-
lesiu, Radości i Wawrze. Z wymie-
nionych jednostek, OSP w Radości 
była najmłodsza – założono ją w 
1926 r. Obecnie jest jedyną istnie-
jącą Ochotniczą Strażą Pożarną na 
terenie naszej dzielnicy. Zrzesza  
40 członków, w tym 21 wykwalifi-
kowanych strażaków-ratowników, 
gotowych do udziału w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych. Do-
pływ młodych, aktywnych druhów 
oraz doświadczenie długoletnich 
strażaków pozwala na ciągły roz-
wój OSP Radość. Przy jednostce 
funkcjonuje Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza (członkowie poni-
żej 18 roku życia), w której młodzi 
adepci zapoznają się ze sztuką po-
żarnictwa i w przyszłości, po osiąg-
nięciu pełnoletniości i ukończeniu 
stosownych kursów, zasilą szeregi 
sekcji bojowej. Na wyposażeniu 
jednostka posiada dwa  średnie sa-
mochody gaśnicze marki Star 244 
GBA 2,5/16 oraz Renault Midliner 
M210 GBA-Rt 2/17. 

Stanisław Rybicki

Tajskie curry i azjatycka sałatka
Dzisiaj odrobina egzotyki. Cho-

dząc po sklepach na pewno nie 
raz zastanawialiśmy się „co dobre-
go” można by przyrządzić z tych 
wszystkich orientalnych produk-
tów. Torebki, puszki i paczuszki z 
często obco brzmiącymi nazwami, 
a wszystkie pyszne i dające mnó-
stwo kulinarnych możliwości. 
Zaczniemy od bardzo prostego 
tajskiego curry z krewetkami i na-
szych polskich zielonych ogórków, 
które za pomocą kilku składników 
zamienimy w egzotyczną sałatkę. 
Do dzieła! 

TAJSKIE ŻÓŁTE CURRY Z KRE-
WETKAMI I ANANASEM 

SKŁADNIKI:
 ■ 10-15 szt. krewetek (świeże lub 

mrożone)
 ■ 2 plastry ananasa (świeży lub z 

puszki)
 ■ 1 puszka mleka kokosowego
 ■ żółta pasta curry (w słoiku lub 

torebce)
 ■ ½ limonki 
 ■ 1 łyżka sosu ostrygowego 
 ■ 1 łyżeczka cukru 
 ■ Do smażenia: olej kokosowy
 ■ Do podania: 1 łyżka świeżej ko-

lendry, olej z prażonego sezamu, 
opcjonalnie – ugotowany ryż. 

Na rozgrzany olej kokosowy 
wrzucamy krewetki (nie obieram 
ich, krewetki mrożone rozmraża-
my wcześniej). Smażymy około 
1-2 minuty i dodajemy pokrojone-
go w kostkę ananasa oraz 1-3 łyże-
czek żółtej pasty curry. Pasty mają 
różną ostrość! Przed dodaniem 
próbujemy i dodajemy jej tyle, aby 

danie nie było dla nas za pikantne. 
Wlewamy całą puszkę mleka ko-
kosowego i zagotowujemy. Z curry 
wyjmujemy teraz wszystkie kre-
wetki – nie mogą gotować się zbyt 
długo, bo zrobią się twarde. Po wy-
jęciu krewetek tak długo gotujemy 
sos, aż zredukuje się o 1/3 (od cza-
su do czasu mieszamy). Dodajemy 
ponownie krewetki oraz 1 łyżkę 
sosu ostrygowego i 2-3 łyżki soku 
z limonki. Możemy dodać również 

KĄCIK KULINARNY. 
1 łyżeczkę cukru.

Przed podaniem polewamy 
odrobiną oleju sezamowego i po-
sypujemy świeżą kolendrą. Curry 
możemy podać również z ugoto-
wanym ryżem (w oddzielnej mi-
seczce). 

AZJATYCKA SAŁATKA Z 
OGÓRKÓW Z PRAŻONYM SE-
ZAMEM I SOSEM SOJOWYM

SKŁADNIKI:
 ■ 1 -2 ogórki
 ■ 2 łyżki sezamu 
 ■ ½ limonki 
 ■ 2 łyżki sosu sojowego
 ■ 1 łyżka oleju sezamowego
 ■ 1 ząbek czosnku 
 ■ 1 łyżka miodu lub syropu z aga-

wy
 ■ 1/3 łyżeczki ostrej papryki lub 

płatków chili 
 ■ Sól do smaku

Ogórki myjemy i kroimy w 
kostkę, plasterki lub za pomocą 
spiralizera we wstążki (nie obie-
ramy). Sezam wrzucamy na suchą 
patelnię i prażymy (często miesza-
jąc) na złoty kolor. Zdejmujemy z 
patelni. Wyciskamy sok z limonki 
i dodajemy sos sojowy, olej seza-
mowy, ząbek czosnku przeciśnięty 
przez praskę oraz miód i ostrą pa-
prykę. Lekko solimy. Posypujemy 
ogórki sezamem i polewamy so-
sem. Dobrze jest to zrobić kilka-
naście minut przed podaniem, aby 
wszystkie smaki mogły się dobrze 
połączyć. Przed zjedzeniem mie-
szamy raz jeszcze. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
www.kuchniajoanny.pl 

Druhowie OSP Radość na tle wozów bojowych (kwiecień 2019)
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Pamiętam naszą okolicę zaled-
wie sprzed paru lat. Robiłam z 
moim małym synkiem co dzien-
ną trasę Radość-Międzylesie i 
za chwy ca łam się wszechobecną 
różnorodnością. Takie to było 
trochę mias tecz ko jak z Dzikiego 
Zachodu. Niewiele minęło czasu, a 
mam wrażenie, że to już zupełnie 
inne miejsce, które zatraciło swoją 
oryginalność, upodobniło się do 
przedmieści jakich w Polsce wiele. 
Rozumiem, że świat idzie naprzód 
i nic nie stoi w miejscu, ale tak by 
się chciało, aby to co inne, orygi-
nalne, wyróżniające zostało nie-
naruszone lub twórczo zre wi ta li-
zo wa ne. Oglądam dawne zdjęcia 
tych miejscowości wzdłuż linii 
otwockiej - ile tam uroku i dawne-
go wdzięku. Tak chciałoby się za-
cho wać tę lokalność i unikatowość 

Mój dobry kolega redakcyjny 
powiedział: „napisz coś Inka, nie-
koniecznie o scenografii, przecież 
za chwilę zabraknie ci tematów z 
planu...”.

Tak więc o scenografii tym ra-
zem niewiele - w zamian zaś re-
fleksja natury ogólniejszej.

Otóż mieszkam od kilkunastu 
lat po tej "leśnej" stronie Wawra 
i z niepokojem obserwuję, jak w 
szybkim tempie na okolicznych 
radościańskich działkach wyrasta-
ją wokół nowe domy-kostki, zaraz 
po nich kolejne i kolejne, wszystkie 
nowoczesne, mniej lub bardziej do 
siebie podobne. Ich modernisty-
cznej, minimalistycznej estetyce 
trudno tak naprawdę cokolwiek 
zarzucić, choć moim zdaniem 
budowane są (często kosztem 
starodrzewia) na zbyt małych 
dział kach, tracąc  na atrakcyjności 
przez ciasnotę miejsca, brak odde-
chu, przestrzeni wokół nich.

Z racji uprawianego zawodu 
oglądam setki wnętrz takich no-
woczesnych domów. Wchodząc 
do środka, rzadko kiedy mogę 

określić gust gospodarzy, co lubią, 
jakie mają hobby, za in te re so wa-
nia. Często nie znajduję pomiędzy 
nowoczesnymi murami śladów 
osobowości ludzi, którzy w nich 
mieszkają - to po prostu per fek cyj-
ne, hotelowe wnętrza, współczesne 
wersje PRL-owskich meblościanek 
zaprojektowane przez modnych 
wnętrzarzy, gdzie niedbale rzuco-
ny sweter, czy odsunięte krzesło 
łatwo potrafią zaburzyć harmonię 
miej sca. Sytuacja autentyczna 
- kiedy przygotowując plan do 
kolejnej sceny filmu zamierzałam 
przełożyć albumy leżące na sto-
liku, właścicielka kategorycznie 
zabroniła, bo tak jej ułożyła te 
książki projektantka. (Przepraszam 
wszystkich właścicieli tych pięk-
nych, nowoczesnych domów, jeżeli 
poczuli się dotknięci.)

radościańskich lasów i zabudowań 
drewniane świdermajery. W dużym 
stopniu to one stanowią o wyjąt-
kowości naszego Wawra. Wierzę, 
że warto je chronić różnymi sposo-
bami – pomagać właścicielom, do-
finansowywać, tworzyć programy 
rewitalizacji.

Cieszy mnie, że powstają również 
nowe budynki jed no ro dzin ne sty li-
zo wa ne na an driol lańskie - w pełni 
nowoczesne, a jednocześnie na-
wiązujące do historii dzielnicy - z 
cha rak te rys tycz ny mi dodatkami w 
postaci obszernych dwu kon dyg-
na cyj nych werand, detalami sny-
cer ski mi, zwień cze nia mi szczytów, 
otworów okiennych itp... Na linii 
wawerskiej (otwockiej) powstało 
ich już około 30 realizacji. Ta pró-
ba zachowania ciągłości tradycji 
budowlanej podoba mi się.

- przecież nie musimy być podobni 
do innych.

Kocham domy - te niedoskonałe, 
ale za to naznaczone wyraźnym 
piętnem osobowości swoich właś-
ci cie li, ciepłe, przytulne, czasem 
kiczowate. Domy – nawet te no-
woczesne - sprawiające wrażenie 
jakby stały w swych miej s cach od 
pokoleń, a każdy bardziej współcze-
sny wygląda na przebudowany niż 
postawiony od zera. Tak jak lokalny 
budulec południa Francji – wapień 
- czy wszech obec ne ceramiczne 
dachówki o tradycyjnych kształtach 
– powodują poczucie harmonii 
ma ło mias tecz ko we go prowansal-
skiego kraj ob ra zu, tak moje serce 
bije mocniej na widok drewnia-
nego domu z charakterystyczną 
werandą. Zaw sze z sentymentem 
mijam ocalałe gdzieniegdzie wśród 

WAWER. Domy z duszą. 

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

Z pamiętnika scenografa, czyli Wawer na filmowo, odc. 6 

Dom jednorodzinny na ul. Sosonowej w Józefowie projektu architekta Jakuba Westrycha. Fot. Jakub Westrych
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Świdermajer 
z Junaków 20

kwateruje kilka rodzin.
Dom jest częściowo pod piw-

ni czo ny, dwukondygnacyjny, 
z wysokimi ścianami parteru i 
piętra. Bardzo ciekawie prezen-
tuje się rzut kondygnacji parteru 
– na planie prostokąta, sy met rycz-
ny, szerokofrontowy z eks po zy-
cją południową. Uwagę przyciąga 
racjonalny i symetryczny układ 
czterech modułów mieszkalnych 
(z przyległymi werandami o ek-
spozycjach wschód-po łud nie-za-
chód), którego nie powstydził-
by się współczesny deweloper. 
Równie dobrze w parterze mogło 
funkcjonować 6 niezależnych lo-
kali letniskowych, na co wskazują 
wyraźnie dwuczęściowe werandy 
boczne. Dwie południowe weran-
dy zaprojektowano, dla odmiany, 
na planie pięcioboku. Jedna z sieni 
wejściowych od strony północnej, 
pierwotnie symetryczna do istnie-
jącej, została w międzyczasie zli-
kwidowana. Widoczne są również 

przeróbki werand, które pierwotnie 
użytkowane sezonowo, a obecnie 
na skutek przepro wadzanych 
adap ta cji, przeznaczone zostały 
na całoroczne funkcje mieszkalne,  
niektóre zaś zlikwido wano. W 
górnych częściach obydwu werand 
bocznych zachowały się ozdobne 
elementy snycerskie i ciesielskie - 
m.in. sterczyny wieńczące szczyty 
dachów. Pomimo, że po wojnie w 

zajętych lokalach przeprowadzono 
remonty oraz wyburzono tra dy cyj-
ny system ogniowy (piece i kuch-
nie kaflowe), w budynku w dużym 
stopniu zacho wały się oryginalne 
wnętrza, w tym wiele elementów 
dekoracyjnych: parapety okien, 
wykończenie stolarki okiennej i 
drzwiowej (framugi, listwy, zam-
ki okien). Na górną kondygnację 
prowadzi dostępna od północy 

drewniana klatka schodowa z ba-
lus tra dą z toczonych tralek oraz 
ozdobnie profilowaną poręczą. 
Podłogi we wnętrzach (deski 
na legarach) są malowane farbą 
olejną (w kuchniach obite gumo-
leum).

Źródło: Karta ewidencyjna zabyt-
ków.

Świdermajer przy ul. Ju-
naków 20 w Radości zbudowany 
został ok 1910 r., w pierwszym 
okresie zabudowy miejscowoś-
ci let nis ko wej. Można śmiało 
napisać, że to typowe, charakte-
rystyczne budownictwo „letnisk 
falenickich” początku XX w. z 
funkcją wnętrz przy sto so wa-
ną do sezonowego wy naj mu 
modułów mieszkalnych – nieza-
leżne, różnej wielkości lokale z 
przynależną do każdego rozległą 
werandą. W okresie międzywo-
jennym dom należał do rodziny 
Cugowskich. Po II wojnie został 
zasiedlony przez dzikich loka-
torów, a od 1951 r. jest ad mi nis-
tro wa ny przez władze Dziel nicy. 
Obecnie będący w zasobach 
Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami - w budynku 

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - ab-
solwent 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 
ar chi tek tu ra i pejzaż miejski - 
głównie Wenecji i Białegostoku 
(jego rodzinnego miasta). Ma-
luje również portrety i martwe 
natury.      R.Kakareko.akwarele

W lutym 2018 roku roz-
poczęliśmy w Gazecie Wawer-
skiej cykl publi kacji dotyczących 
spuścizny E.M. Andriollego 
na terenie dzielnicy Wawer. W 
każdym kolej nym egzemplarzu 
naszego miesięcznika znajdzie-
cie Państwo inny budynek, pre-
zentowany w formie akwareli/
rysunku autorstwa artystów 
zrzeszonych w Związku Ak-
warelistów Polskich. Możecie 
sami typować do publikac-
ji konkretne obiekty pisząc na 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl 
- najle piej z jakimś opisem, his-
torią związaną z budynkiem lub/
oraz z działką, na której stoi.
Dzisiaj prezentujemy - piętnasty 
z kolei - budynek z Radości.

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Rzut parteru z wyodrębnionymi mieszkaniami przeznaczonymi do sezonowego wynajmu, każdy z niezależną, 
obszerną werandą. Po wojnie zlikwidowano jedno z niezależnych wejść od strony północnej. Skrajne lokale łatwo 
było podzielić na 2 mniejsze – w tym celu dostosowano do ewentualnego podziału obydwie werandy boczne.




