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Gdzie trenować?

...czyli przegląd
wawerskich szkółek piłkarskich

4-5
Mecz ligowy rocznika 2011 AP Wawer - Bór Reguty. Fot. Łukasz Wernicki

PROJEKTY SPOŁECZNE

SPORT

Do 15-go września br. trwa
głosowanie na pomysły zgłoszone
przez Waszych Sąsiadów.
3

Istnieje metoda treningu
biegowego, która posiada wszelkie
pozytywne cechy tradycyjnego
biegania, a jednocześnie nie
nadwyręża naszych kolan, stawów
i nie powoduje zmęczenia.
Właśnie zawitała do Wawra.
7

RUSZYŁO
GŁOSOWANIE NA
PROJEKTY BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO.
JAK GŁOSOWAĆ?

SLOW JOGGING
WAWER

HISTORIA

KACZY DÓŁ MIĘDZYLESIE.
CZAS WOJENNY.
CZĘŚĆ 13.

Ciąg dalszy niezwykle
interesującej, historycznej sagi o
wojennych losach mieszkańców
dzisiejszego Międzylesia.
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AKCYJNEJ HANDLU I
PRZEMYSŁU
METALOWEGO M.
LISOWSKI”

Co poprzedzało działalność
Fabryki Aparatów Elektrycznych
K.Szpotańskiego w Kaczym Dole?
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ŚWIDERMAJERY
PŁONĄ?

W przypadku pożaru
niezamieszkałego budynku
figurującego na liście Gminnej
Ewidencji Zabytków nasuwają się
przynajmniej trzy hipotezy...
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Endorfiny robią swoje

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Nie za każdym razem chce
mi się iść pograć w piłkę. Podobnie moje dzieci - czasem marudzą
z pójściem na trening, a czasem
przechodzą przed nim większy
kryzys. Niesamowite jest jednak
to, że jeśli przezwyciężę tę chwilową niechęć (a może nawet lenistwo) to zawsze po aktywności fizycznej czuję radość i satysfakcję.
Identycznie jest z moimi dziećmi

- bezpośrednio po treningu są zawsze zadowolone, nawet jeśli tym
razem nie udało się strzelić gola.
Okazuje się, że endorfiny robią
swoje i zawsze warto przemóc się
do jakiejkolwiek sportowej aktywności - gratyfikacją, oprócz lepszego zdrowia, jest właśnie to niesamowite uczucie szczęścia.
Zdecydowanie za mało do tej
pory pisaliśmy w Gazecie Wawerskiej o sporcie, a już w szczególności o piłce nożnej. Papież Jan Paweł II miał kiedyś powiedzieć, że
ze wszystkich rzeczy nieważnych
piłka nożna jest najważniejsza.
Postanowiliśmy nadrobić ten brak
futbolu na naszych łamach i stąd
publikujemy przegląd wawerskich
szkółek piłkarskich. Przyznaję, że
nie zdawałem sobie sprawy z tego,
że tych szkółek jest u nas tak dużo
(staraliśmy się dotrzeć do wszystkich choć, pomimo usilnych sta-
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rań, mogło nam się to nie udać).
Przy okazji usłyszeliśmy refleksję o
tym, że boisk do gry w piłkę nożną
wciąż mogłoby być u nas więcej.
W kontekście infrastruktury
sportowej wspomnę przy okazji
omawianą ostatnio sprawę istniejącego miniboiska (tylko z jednym
koszem) do koszykówki przy ulicy
Mirtowej w osiedlu Sadul. Z inicjatywy burmistrza Norberta Szczepańskiego, w dniu 17 sierpnia br.
zorganizowano w tym miejscu
spotkanie przedstawicieli wawerskiego samorządu. To bezpośrednia reakcja na pismo interwencyjne
jednej z mieszkanek sąsiadującej z
placem zabaw jednorodzinnej zabudowy, postulującej o likwidację
istniejącego boiska do koszykówki
kwestionując przy tym rzetelność
przeprowadzonych w tym miejscu
pomiarów akustycznych. Zdeterminowana brakiem reakcji władz

mieszkanka, podkreślając istotne
obniżenie standardu zamieszkania
ze względu na dochodzące z placu
zabaw hałasy, wulgarne okrzyki...,
wyraziła w piśmie gotowość wejścia na drogę sądową. Jako rozwiązanie zaproponowała przeniesienie
placu zabaw w inne miejsce, gdzie
nie będzie to przeszkadzać mieszkańcom.
Problem polega na tym, że w
mieście już tak jest, że zawsze komuś plac zabaw będzie przeszkadzał. Nie ma bowiem w Warszawie
takich działek, a już tym bardziej
działek miejskich, które z nikim
by nie sąsiadowały. Trzeba zatem
szukać takich rozwiązań, które
pozwolą placom zabaw funkcjonować, a mieszkańcom spokojnie egzystować na swoich posesjach. To
mogą być dodatkowe nasadzenia
zieleni, które wygłuszą dziecięcy
gwar, czy nawet ekrany dźwiękochłonne, aby zwiększyć ten naruszony „akustyczny komfort”. Zlikwidować plac zabaw i pozbawić
dzieci i młodzież miejsca do przebywania na świeżym powietrzu

jest najprościej, ale mam nadzieję,
że wszyscy czujemy, że nie jest to
najlepsze rozwiązanie.
Na spotkaniu nie zapadły żadne decyzje - chodziło jedynie o wysłuchanie stron. Informację o tej
naradzie pokazano na dzielnicowym profilu facebookowym i zrobiła się z tego afera na sto fajerek.
Sprawę podchwyciły lokalne media robiąc z tego sensację w stylu
„mieszkańcy chcą likwidacji placu
zabaw”. Tymczasem mieszkańcy,
w stu kilkudziesięciu komentarzach na wspomnianym profilu
społecznościowym pod informacją o spotkaniu, rozgromili pomysł
likwidacji boiska, a nawet sam fakt
zajmowania się tym tematem.
Liczę tu zatem na racjonalne
i mądre podejście urzędników do
tej sprawy. Mieszkańców sąsiadujących z infrastrukturą sportową
zapraszam na początek do skorzystania z tej infrastruktury - endorfiny zrobią swoje.
Tymczasem życzę Państwu
miłej lektury trochę bardziej sportowej wersji Gazety Wawerskiej.
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Z ŻYCIA DZIELNICY

wrzesień 2020
BUDŻET OBYWATELSKI. Wybieramy najlepsze projekty.

Ruszyło głosowanie na projekty
Budżetu Obywatelskiego.
Jak głosować?
Czy wiecie Państwo, że od
1-go do 15-go września br. trwa
głosowanie na pomysły zgłoszone
przez Waszych Sąsiadów do
tegorocznej
edycji
Budżetu
Obywatelskiego?
Projekty,
które
zdobędą
najwięcej
głosów
będą
zrealizowane w przyszłym roku.
To od Was zależy jakie to będą
projekty.
A jest w czym wybierać!
Dokładnie 100 projektów dotyczy
Wawra, a 106 całej Warszawy, z
czego 11 także częściowo dotyczy
naszej dzielnicy.
poruszaniem się mogą przekazać
swój
głos
przedstawicielowi
Kto może głosować?
urzędu jeśłi zgłoszą taką potrzebę
Każdy kto mieszka w kordynatorowi ds budżetu do dnia
Warszawie bez względu na 9 wrzesnia br.
wiek. Mieszkaniec może wybrać
Najlepiej jednak głosować
dowolną dzielnicę, ale ma prawo internetowo wchodząc na stronę
głosować tylko raz.
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Dlaczego?
Jak głosować?
■■ listy projektów zawierają tylko
Kto się zdecyduje głosować
tytuły i koszty realizacji a
„papierowo” musi postarać się o
tu mamy „pod ręką” link do
formularze do głosowania. Będą
szczegółów danego projektu
one dostępne w Urzędzie Dzielnicy
takich jak opis i lokalizację, co
w Wydziale Obsługi Mieszkańców
ułatwia wybór
(WOM).
Można
je
też ■■ można zagłosować o dowolnej
wydrukować ze strony twójbudżet.
porze dnia i nocy
um.warszawa.pl.
Formularze ■■ formularz
internetowy
zawierają
listy
projektów
„kontroluje” liczbę wybranych
dzielnicowych i ogólnomiejskich
projektów, która nie może
oraz dane osobowe głosującego.
przekroczyć 15-tu w dzielnicy
Wypełnione formularze należy
i 10-ciu jeśli chodzi o projekty
dostarczyć do WOM osobiście.
ogólnomiejskie.
Osoby mające problem z ■■ automatycznie kontrolowana
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PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ
CZŁONKÓW LUB SYMPATYKÓW
STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA
Projekt dzielnicowy, nr 5 (2115) - Wawer
Skwer kącik rekreacyjny
dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia
Zapraszamy do głosowania na projekt nr 5 w dzielnicy Wawer, skwer
rekreacyjny z oczkiem wodnym w Międzylesiu, przy urzędzie dzielnicy
i Wawerskim Centrum Kultury przy Żegańskiej 1a.
W ramach projektu powstanie oczko wodne, stanowiące miłą oazę
ochłody w gorące dni, otoczone ławkami wypoczynkowymi (w tym
jedna z ładowarką do telefonów), huśtawką dla dorosłych i szafą do
wymiany książek.
Skwer będzie stanowił ważny lokalny punkt integracji
międzypokoleniowej, stanowiąc miły przystanek w codziennym pędzi
i dla starszych mieszkańców dzielnicy jak i dla młodzieży czy rodzin.
Zachęcamy do głosowania na projekt „Skwer kącik rekreacyjny dla
młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy
WCK, biblioteka”, który pozwoli choć trochę „rozbetonować” centrum
Międzylesia i otworzyć na mieszkańców centralny punkt Wawra.

Fot. UM Warszawa

jest poprawność i kompletność
wypełnianych
danych
osobowych
■■ po prawidłowym wypełnieniu
karty do głosowania na
adres mailowy podany przez
głosującego zostanie wysłane
potwierdzenie oddania głosu.
Instrukcje krok po kroku
znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/
news/budzet-obywatelski-2021glosowanie-na-projekty
Wszystkie pomysły poddane
pod głosowanie są dostępne tutaj:
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/
strona/urzad-i-samorzad/budzetobywatelski-2020
Wyniki głosowania zostaną
opublikowane 30 września br.
Zachęcam do głosowania!

Projekt dzielnicowy, nr 36 (1665) - Wawer
Plac zabaw 6+ dla dzieci i młodzieży
Realizacja projektu stworzy nowoczesną przestrzeń do aktywnej
zabawy dla starszych dzieci (6+) i młodzieży w ramach obecnego placu
zabaw przy Strzygłowskiej. Duży, dostosowany do oczekiwań młodzieży
linowiec i trampoliny pozwolą na aktywne spędzanie czasu starszych
dzieci, na nieskrępowaną zabawę i ustanowią teren ciekawych miejscem
do spędzania dla całych rodzin (obecnie istnieje już na terenie plac
zabaw dla małych dzieci i siłownia plenerowa).
Obecnie starsze dzieci nudzą się na dostępnym placu zabaw, często
bujając się na huśtawkach dla małych dzieci z braku innej alternatywy.
Linowce i „gruntowe” trampoliny otoczone bezpiecznym podłożem
to sprawdzone rozwiązania z powodzeniem używane na wielu placach
zabaw w Polsce i na świecie.
Zachęcamy do głosowania na projekt dzielnicowy nr 36, dzielnica
Wawer „Plac zabaw 6+ dla dzieci i młodzieży” i stwórzmy przestrzeń do
zabawy dla starszych dzieci!

Andrzej Tomaszczyk
Przykładowe trampoliny „gruntowe”

Przykładowy liniowiec dla dzieci 6+

Projekt dzielnicowy, nr 58 (1643) - Wawer
Zielony plac zabaw w Nadwiślu
Serdecznie zachęcamy do głosowania na projekt nr 58 w dzielnicy
Wawer – Zielony plac zabaw w Nadwiślu. Chcielibyśmy zrealizować
nasadzenia drzew na istniejącym placu zabaw przy Strzygłowskiej, aby
powstał przyjemny cień w upalne dni, który umożliwi korzystanie z
placu codziennie przez cały dzień.
Dosadzenie 5 sporych drzew, a średnicy 30-35cm, pozwoli na
zacienienie większości zabawek na placu, w tym huśtawek i zjeżdżalni.
Dzięki temu dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw przez cały
dzień, a nie tak jak obecnie w upalne słoneczne dni – tylko późnym
popołudniem.
Dodatkowo kolejne drzewa utworzą zieloną „osadę” w szybko
zabudowującym się osiedlu Nadwiśle, gdzie znika coraz więcej terenów
zielonych i naturalnych siedlisk ptaków.
Projekt nr 58 zakłada nie tylko posadzenie drzew (klon i jawor) ale
również ich trzyletnią pielęgnację.
Gorąco zachęcamy do „zazieleniania” naszej najbliższej okolicy!
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PRZEGLĄD SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

Logo, nazwa, rok założenia

Akademia Piłkarska
Młody Orlik,
2012 r.

Akademia Piłkarska
Brychczy,
2011 r.

Dane kontaktowe
Sulkiewicza 5 m.4
00-758 Warszawa
Kontakt:
Tomasz Opanowski
793-007-558
biuro@mlodyorlik.pl
mlodyorlik.pl

Warszawa
ul. Bielszowicka 4
Kontakt:
Ryszard Brychczy
tel. 513 032 020
ryszard@brychczy.pl
Andrzej Flis
tel. 502 406 250
alhen@wp.pl
www.brychczy.pl

Akademia Piłkarska
JŁ Wawer, 2011 r.

Łagiewnicki Janusz
602281550
janusz.lagiewnicki@wp.pl
biuro@akademiawawer.pl
www.akademiawawer.pl
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Miejsca treningów
Składki
Trenerzy, specyfika szkoły
Treningi cały czas na boisku Składka miesięczna
Aktualnie w akademii pracuje 5 trenerów, wszyscy
w SP86 ul. Koryncka 33, os. wynosi 140zł, dla
mają wymagane uprawnienia UEFA.
Wawer.
rodzeństwa są zniżki.
Indywidualne podejście do każdego zawodnika.
Wejście na boisko od ul. Wi- W Wawrze istnieją
Intencją - rozpalanie zapału do piłki nożnej.
chrowej. W sezonie jesień / 4 grupy wiekowe, Nie prowadzą selekcji sportowej - może trenować każwiosna treningi odbywają się
roczniki:
de dziecko. Podział na grupy naborowe /rekreacyjne
świeżym powietrzu, w zimie
2013/14,
/ wiodące. Poziom grup jest dostosowany do umiejęt- na tym samy boisku pod
2011/12,
ności i możliwości.
balonem.
2009/10,
2007/08.

Największe osiągnięcia
Naszym największym sukcesem
jest uśmiech dziecka po każdym
treningu. Nie gramy dla medali
i pucharów.
Nasze zespoły z grup wiodących
kilkukrotnie wygrywały Kids
Soccer League na Annopolu rocznik 2008, 2010, 2012
lub MLF (Młodzieżowa Liga
Futbolu na Pradze Pd.), roczniki
2008, 2010, 2012.

II miejsce w klubowych miTreningi odbywają się na boi- Składka: 170 zł mieKadra trenerska:
sku Syrenki ul. Starego Doksięcznie.
Ryszard Brychczy, Andrzej Flis
strzostwach Polski rocznik 2008
mistrzostwo i wicemistrzostwo
tora 1, os. Marysin Wawerski Niezbędne dostarMichał Brychczy, Jakub Flis, Tomasz Gutowski.
czenie zaświadczenia
Głównym celem Akademii Piłkarskiej Brychczy
Mazowsza rocznik 2008
jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofilekarskiego o braku
prze-ciwwskazań
zycznego dzieciom pomiędzy 4 a 13 rokiem życia,
do uczestnictwa
poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach o
dziecka w zajęciach
charakterze gier i zabaw.
sportowych
Poprzez taką formę zajęć chcemy stopniowo wprowadzać młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i
roczniki 2008
przyszłego specjalistycznego treningu.
i młodsi,
Honorowym patronem naszego przedsięwzięcia jest
drużyna seniorów
trener LUCJAN BRYCHCZY, legenda warszawskiej
i polskiej piłki nożnej, wychowawca wielu pokoleń wspaniałych piłkarzy, od zawsze, aż po dzień
dzisiejszy związany z warszawską Legią.
Boiska:
ul. Halna 20,
ul. Patriotów 90,
ul. Bartoszycka 45/47

Składka 160,00

Dwóch trenerów plus kilka razy w roku zajęcia
prowadzi trener z Włoch.

Do osiągnięć nie zaliczamy
wygra-nych turniejów lub ligi.
Osiągnięciem będzie jeżeli któryś z zawodników z Akademii
zagra przynajmniej na poziomie
polskiej ekstraklasy.

Składka 220,00 i dla
najmłodszych 100,00

Wszyscy trenerzy z certyfikatami UEFA

Odkrycie talentu Roberta Lewandowskiego
Zespołowe osiągnięcia w piłce
młodzieżowej:
- drużyna 2011 w sezonie
2018/2019 wiosna - II Wicemistrz Warszawy
- drużyna 2011 w sezonie
2019/2020 jesień - Mistrz
Warszawy

Hala: ul. Poezji 5,
Sala gimnastyczna:
ul. Bartoszycka 45/47

K.S. Delta Warszawa
1955 r.

Siedziba główna i baza
treningowa reprezentacji:
02-911 Warszawa,
ul. Jeziorna 2
Kontakt:
22-353 86 78,
789-243-566
delta@delta.warszawa.pl
www.delta.warszawa.pl

Klub Sportowy KS
L.A.S. (Klub Sportowy
Ludzi Aktywnych Społecznie) 2013 r.

ul. Kadetów 15,
03-987 Warszawa
pilkanozna@kslas.pl
Murawski Piotr -tel. 608
025 282 murawski.piotr.
pm@gmail.com
Walas Piotr -tel. +48 510
822 060, piotrwalaskslas@
gmail.com
Bocian Łukasz - 514 573
113 lukaszbocian2904@
gmail.com
Drużba Michał - tel. +48
512 170 143, e-mail: michal.druzba93@gmail.com

Fundacja
Legia Soccer Schools
1916 r.

ul. Łazienkowska 3,
00-449 Warszawa,
infolinia: 22 318-20-17
www.legiasoccerschools.pl
kontakt@legiasoccerschools.pl

Okres IX-X oraz IV-VI:
ul. Starego Doktora 1
Okres XI-III:
ul. Kajki 80/82

Szkolenie wstępne roczniki 2013 – 2015. Najlepsi z
możliwością gry w reprezentacji roczników.

Zawodnicy KS L.A.S. od kilku
Osiedle Las - boisko na ul. sekcja piłki nożnej,
Kadra trenerska (4 trenerów piłki nożnej) posiada
dyplo-my kwalifikacji trenera piłki nożnej UEFA B!
lat z powodzeniem rywalizują
Łasaka 44 oraz boisko szkol- drużyna trenująca
ne przy ZSP nr 9 na ul. Ka- 2 razy w tygodniu:
Klub zrzesza prawie 250 adeptów z roczników 2007- z rówieśnikami na arenie wojedetów 15, boisko OSiR ul. opłata 110zł / mc
2015. Cel - zapewnienie op-tymalnych warunków do wódzkiej, ale także ogólnopolrozwoju młodym zawodni-kom poprzez starannie
skiej. Młodzi piłkarze niejednoSkalnicowa (róg Traktu Lu- sekcja piłki nożnej,
krotnie kończyli sezon ligowy
belskiego),
drużyna trenująca
przy-gotowany system szkolenia. Piłkarze uczestniczą z powo-dzeniem w rozgrywkach młodzieżowych
z awansem do wyższej klasy
Piłkarze mają do dyspozy- 3 razy w tygodniu:
cji nowe boisko ze sztuczną opłata 130zł / mc
organizowa-nych przez MZPN. Zawodni-cy reprerozgrywkowej, a rywalizacje
nawierzchnią, znajdujące się jednorazowa opłata zentujący klub w rozgrywkach ligowych, bez względu turniejowe na podium! Kilkukrotnie mieli okazję zmierzyć
przy ul. Łasaka, a najmłodsi zimowa w wysokości na kategorię wie-kową, mają możliwość odby-cia 4
jednostek treningowych w tygodniu, w tym jedną z się także z rywalami z całej Polstawiają swoje pierwsze pił150zł
trenerem od przygotowania motorycznego.
ski, uczestnicząc w turniejach
karskie kroki na boisku przy
ogólnopolskich. Przeciwnikami
ul. Kadetów. W okresie zimowym większość treningów
Klubu Sportowego L.A.S. byli
odbywa się na boisku przy ul.
między innymi: Stomil Olsztyn,
Junior Białystok, Legia WarszaKadetów przykrytym balonem pneumatycznym.
wa czy BKS Bydgoszcz.
ul. Trakt Lubelski 67, boisko
typu Orlik

PRZEDSZKOLA
PIŁKARSKIE
Wpisowe: 170 zł lub
199 zł, Czesne: 159 zł
SZKOŁA
TECHNIKI
Wpisowe: 99 zł lub
150 zł, Czesne: 169 zł

Poznajcie nasza kadrę:
http://www.legiasoccerschools.pl/sztab

Legia Warszawa to największy
Klub piłkar-ski w Polsce.
15-krotny* piłkarski mistrz PolSzkolimy dzieci z Wawra w dwóch projektach:
ski oraz 19-krotny zdo-bywca
piłkarskiego Pucharu Polski.
Przedszkola Piłkarskie (3-7 lat), więcej o projekcie: Nasze szkółki to najlep-sze miehttp://www.legiasoccerschools.pl/przedszkola-pilkar- jsce by zacząć treningi piłkarskie-13
skie. Do zobaczenia na boisku!
oraz Szkole Techniki (6 – 14 lat) więcej o projekcie:
http://www.legiasoccerschools.pl/szkoly-techniki-16
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PRZEGLĄD SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

Miejsca treningów
Składki
Trenerzy, specyfika szkoły
Treningi
odbywają
się
Miesięczna
opłata
Aktaulnie
w
naszym
klubie pracuje 10 wykwalifikowanych
KS ZWAR
na
dwóch
boiskach
naklubowa
wynosi
200
trenerów
z
europejskimi
uprawnieniami UEFA, w tym
WARSZAWA
turalnych
oraz
dwóch
ze
zł,
mamy
rabaty
dla
trener
bramkarzy,
trener
przygotowania technicznego,
1933 r.
Prezes Tomasz Skrzyp- sztuczną nawierzchnią
rodzeństwa.
trener przygotowania motorycznego Reprezentacji Polski
-czak 504 522 205,
przy ul. Pożaryskiego 10
Remigiusz Rzepka.
Trener Koordynator Bar- w Warszawie, os. MięAktualnie w naszym klubie trenują następujące roczniki od
-tłomiej Gajda 791 960
dzylesie
2008 do 2015. Posiadamy indywidualny program naucza680
nia, nawiązujący do wytycznych PZPN oraz Narodowego
Modelu Gry. W realizacji naszych planów treningowych
pomaga nam jedna z najlepszych baz treningowych na Mazwar.pl
kszwar@gmail.com
zowszu, co potwierdza Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej,
trenując u nas podczas każdego zgrupowania w Warszawie.
Boisko pełnowymiarowe trawiaste, 2 boiska ze sztuczną
nawierzchnią, boisko z trawą naturalna do gier 5x5, dwa
boiska do gry w siatkówkę, boisko ze sztuczną nawierzchnią
do gier 1x1, 8 szatni, dwa prysznice, pokój odpraw przedmeczowych. Wszystko w jednym miejscu.
Trenerzy pracujący w PKS Radość posiadają najwyższe
PKS Radość Warszawa Adres korespondencyjny Od marca do listopada: Składka członkowWarszawa ul. Peonii 14 zajęcia prowadzone są
ska wynosi 150
możliwe uprawienia trenerskie.
1996 r.
zł / zawodnicy z
Łukasz Stasiuk - trener UEFA A - były piłkarz Ekstrakla04-794,
na stadionie PKS Radość
sowy - trener roczników 2013, 2014, 2015 oraz zespołu
Arena, tuż przy ulicy grup naborowych
seniorów.
pksradosc.sportbm.com Wie-lowiejskiej (między 2014/2015 - 130zł
pks-radosc@o2.pl,
ulicami Patriotów a Mo- Zapisy odbywają się Mateusz Chmielewski - trener UEFA A, prezes klubu, były
zaikową)
drogą elektroniczną zawodnik klubów IV ligowych, oraz klubów z Ligi Okręgowej, trener roczników 2007 - 2008, 2013- 2015.
kontakt: 602-531-562,
Okres zimowy: zajęcia lub telefonicznie.
Prezes:
prowadzone są na boi- Prowadzimy nabór Sebastian Jarosiewicz - trener UEFA B, wychowanek PKS
Mateusz Chmielewski skach szkolnych: głównie dla dzieci z roczRadość, zawodnik zespołu seniorów, trener roczników
2005, 2006.
SP 204 ul. Bajkowa oraz ników od 2015 do
SP 140 Wilgi.
2005! U nas dzieci Konrad Dudziński - trener UEFA B, wychowanek Drukarza
Treningi odbywają się nie podlegają selek- Warszawa, trener bramkarzy oraz roczników 2009, 2010.
Zawodnik zespołu seniorów
jedynie na boisku z natu- cji, każdy zawodnik
ralną nawierzchnią.
dostaje szanse oraz Patryk Olszewski - trener UEFA B, wychowanek Mazura
możliwość treningu.
Karczew, trener roczników 2011/2012.
ul. Trakt Lubelski 157
Zajęcia prowadzone są na 130 PLN za miesiąc,
14 trenerów
Parafialny Klub SporWarszawa
naturalnym boisku przy dla dwójki 200 PLN
towy Victoria Zerzeń
Wymogiem jest
Ciągłość szkolenia. Prowadzą zajęcia dla dzieci od 4 do
ul. Borków 18 oraz na
1996 r.
kontakt:
obiektach zewnętrznych: rejestracja w sys18 roku życia plus zespół seniorski. Pracę koordynuje
Oskar Murawski 792-692- SP na ul. Bajkowej 17/21, temie certyfikacji,
doświadczony trener UEFA A (prowadził zespoły Legii
370
SP109 ul. Przygodna 2, przyniesienie doku- młodzieżowe, kadry Mazowsza oraz uczy w szkole trenerów
victoria.waw.pl
SP na ul. Cyklamenów. mentów oraz badań
innych trenerów). Certyfikowany klub PZPN.
victoriazerzen@gmail.com W okresie zimowym
lekarskich.
Zajęcia są prowadzone zawsze przez 2 trenerów
treningi są na wymiePilnujemy bezpieczeństwa, dbamy o szczegóły, dziecko
nionych obiektach zemusi być uśmiechnięte
wnętrznych plus boisko
przy ul. Halnej 20.
Nasza kadra trenerska to doświadczenie w połączeniu
Towarzystwo Sportowe TS Falenica stowarzysze- Lato - boisko ul. Halna Składka członkowska
z młodością. Nasi trenerzy posiadają licencje PZPN, a
nie non-profit
20
to 130 zł miesięcznie
Falenica
Ul. Jagienki 8/13
Zima - hala ul. Poezji 5
a wpłaty dokonuje asystenci to byli zawodnicy okolicznych klubów związani z
2016 r.
Warszawa 04-967
się wyłącznie na nr
dzielnicą.
Tel. 783253570
Z roku na rok coraz
konta
Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców os.
Marcin Narolski
większa ilość zawodniFalenica, dzielnicy Wawer, ale też Michalina lub Józefowa.
Nauka gry w duchu fair play. Organizujemy liczne dodatTel. 510571146
ków oraz zawodniczek
sekcja piłki nożnej
rocznik 2015-2014kowe atrakcje dla młodych adeptów futbolu i ich rodzin.
Paweł Syga
trenuje w barwach TS
e-mail tsfalenica@op.pl
FALENICA.
2013-2012-2011Pielęgnujemy też wartości patriotyczne. Staramy się też
2011-2009-2008działać na rozwój sportu w dzielnicy poprzez np. składanie
2007 sekcja futsalu projektów obywatelskich np. zakup sprzętu sportowego do
roczniki 2004-2006
szkół podstawowych w Falenicy.

Uczniowski
Klub Sportowy Żagle
2011 r.

Dane kontaktowe
ul. Pożaryskiego 10
Warszawa 04-703

ul. Lokalna 51,
04-903 Warszawa
biuro@ukszagle.pl,
Tel: 516 480 611
Koordynator piłki nożnej:
Mateusz Szymański: mate-usz.szymanski@ukszagle.
pl
tel.: 517 551 150
www.ukszagle.pl
UKS funkcjonuje przy
szkole „Żagle” i przedszkolu „Stru-mienie”
Stowarzyszenia STERNIK. W zajęciach mo-gą
uczestniczyć osoby spoza
przedszkola i szkoły.

Zajęcia w sezonie jesienno-wiosennym:
Boisko szkolne przy ul.
Pożaryskiego 28 Boisko
szkoły piłkarskiej ZWAR
przy ul. Pożaryskiego 10
Zajęcia w sezonie zimowym:
Hala Szkoły Strumienie
przy ul. 3 Maja 129
Hala pneumatyczna przy
ul. Cyklame-nów 28
Hale TKKF przy ul. Lokalnej 33

6 trenerów - z licencjami UEFA B oraz C.
Uczniowski Klub Sportowy ŻAGLE jest miejscem,
w którym magnetyzm sportu wykorzystywany jest we
właściwy sposób tj. prowadzi do wzrostu w sile charakteru
i służy rozwojowi człowieka. Oprócz pracy nad rozwojem
umiejętności sportowych zwracamy szczególną uwagę na
kwestie wychowawcze.
Program szkolenia podzielony został na miesięczne bloki.
Trenerzy otrzymują od koordynatora konkretne treści dotyczące kontroli piłki oraz nauczania i doskonalenia zwodów,
Na zajęcia piłkarskie które realizują podczas każdych zajęć. Ponadto na każdym
uczęszczają dzieci od
treningu stosowane są środki treningowe, w przypadku
4. do 13. roku życia.
których zawodnicy wchodzą w pojedynki oraz małe gry.
Program wychowawczy oparty jest o 10 cnót m.in. pracowitość, porządek, męstwo. W każdym miesiącu oprócz treści
szkoleniowych zajęcia wzbogacane są o elementy wychowawcze realizowane poprzez pogadanki, gry tematyczne
oraz organizację zajęć opartą o realizowany w danym
miesiącu temat przewodni.
Trening 1x w tygodniu (przed-szkole)
90 zł
Treningi 2 x w
tygodniu (szkoła)
130,00 zł
Treningi 3 x w
tygodniu (szkoła)
180,00 zł
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Największe osiągnięcia
Wychowankowie grajacy
aktualnie na poziomie EKSTRAKLASY, I ligi, II ligi oraz
młodzieżowych kadr narodowych m. in. Błażej Niezgoda
(Jagiellonia Białystok), Wojtek
Krysiak (Znicz Pruszków),
Kamil Dmowski (Ruch Chorzów), Mateusz Cichocki (Ruch
Chorzów)

PKS Radość to jedyna akademia piłkarska ze srebrnym
certyfikatem jakości szkolenia
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pracujemy na programie
Akademii Młodych Orłów stworzonym przez najlepszych
Polskich trenerów. Jesteśmy
uczestnikiem rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Nasze drużyny uczestniczą
również w wielu turniejach w
całej Polsce.

Udział w rozgrywkach szczebla
wojewódzkiego.
Występy seniorów w okręgówce.

Promujemy Osiedle Falenica
oraz dzielnicę Wawer organizując turnieje na hali sportowej
na skalę ogólnopolską. Relacje
z tych wydarzeń przeprowadzają media z zasięgiem dzielnicowym, ale też stacja Polsat Sport
o zasięgu ogólnopolskim. Dwie
drużyny (zgłoszone i przyjęte
do udziału w eliminacjach) w
Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski (roczniki 2004-2005
oraz 2006-2007).
Deichmann Minimistrzostwa
2016 - ogólnopolski Finał
Deichmann Minimistrzostwa
2018 - ogólnopolski Finał

Innowacyjna
terapia Beovu®

PORADNIA CHIRURGII
NACZYNIOWEJ w KOLMED

w leczeniu wysiękowego AMD

KOLMED jako jedna z nielicznych placówek medycznych w Polsce oferuje
INNOWACYJNĄ terapię brolucizumabem Beovu® (będącym molekułą anty-VEGF)
skierowaną do Pacjentów, którzy zmagają się ze zwyrodnieniem plamki
żółtej związanym z wiekiem (AMD).
WKOLMEDinnowacyjnąterapięBeovu®prowadzidrn.med.AGNIESZKAKAMIŃSKA,ordynator Oddziału Okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie,lekarzokulista,mikrochirurgzwieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu m.in.
zabiegów iniekcji doszklistkowych. Na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)
choruje w Polsce około 1,3 mln osób. W krajach
wysoko rozwiniętych jest ono najczęstszą przyczynąślepotyuosóbpowyżej55.rokużycia.Zdaniem dr n. med. Agnieszki Kamińskiej przy tym
schorzeniu kluczowe jest przyjmowanie leków
anty-VEGF (bardzo skuteczna jest INNOWACYJNA
terapia Beovu®), które w znacznym stopniu spowalniająprzebiegchorobyipoprawiająwidzenie.
Kwalifikacja pacjentów do innowacyjnej
terapiiBeovu®odbywasięnapodstawiebadania
okulistycznego, uzupełnionego o OCT (tomografiaplamki).Leczeniezapomocąiniekcjidoszklistkowych przy użyciu preparatu nowej generacji
Beovu® w porównaniu z terapią, w której wykorzystuje się Lucentis, Eylea czy Avastin, nie wymaga wykonywania tak wielu iniekcji w długim
czasie.Innowacyjnamolekułaanty-VEGFumożliwiławprowadzenienowegosposobudawkowa-

nia. Na początkowym etapie nasycania pierwsze
trzy dawki podawane są w miesięcznych odstępach.Potempacjentprzyjmujelekjużtylkorazna
trzymiesiące.
InnowacyjnaterapiaBeovu®wznacznym
stopniu przyczynia się do utrzymania prawidłowychparametrówanatomicznychsiatkówki,
atakżezwiększeniabezpieczeństwaikomfortuPacjentów. Osoby objęte leczeniem w pierwszym
rokuterapiimuszącomiesiącodbywaćwizytykontrolne, podczas których lekarz, na podstawie badania OCT, decyduje o terminie podania leku
ikontrolujepostępchoroby.Zachowanieciągłości
leczeniaitrzymaniesięściślezaleceńlekarzaokulistyjestwarunkiempowodzeniaterapii.

PRACOWNIA ENDOSKOPII w KOLMED

REKLAMA

Badania i zabiegi w Pracowni Endoskopii KOLMED wykonuje dr n. med. MACIEJ KIERZKIEWICZ,
ordynator Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. W naszej pracowni oferujemy:  GASTROSKOPIĘ, KOLONOSKOPIĘ,
SIGMOIDOSKOPIĘ bez barwienia i z barwieniem ultrafioletem (chromoendoskopia), zabiegi POLIPEKTOMIIprzyużyciudiatermiiargonowej(usunięciepolipów),BIOPSJĘibadaniahistopatologiczne,NOWOŚĆwKOLMED–ablacjanabłonkaBarrettaplazmowąkoagulacjąargonową(APC),
 NOWOŚĆ w KOLMED – niszczenie zmian naczyniowych żołądka oraz jelita grubego plazmową
koagulacjąargonową(APC),ZNIECZULENIEANESTEZJOLOGICZNE.

WPoradniChirurgiiNaczyniowejprzychodniKOLMED wybitni, doświadczeni specjaliści, m.in.
ordynatorOddziałuChirurgiiOgólnejPowiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku prof.
drhab.n.med.WALDEMARKOSTEWICZ, specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz
chirurgii ogólnej i laparoskopowej, absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie, pomagają pacjentom z ciężkimi
chorobami układu naczyniowego.
W KOLMED stawiamy również na wczesną
diagnostykę chorób układu naczyniowego. W pracowni USG KOLMED wybitni specjaliści radiolodzy

z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
wWarszawie:lek.med.ANDRZEJROKICKIoraz
lek.med.AGNIESZKAVANHOOK,wykonująm.in.
badania USG metodą Dopplera. Badanie dopplerowskie ma duże znaczenie w diagnostyce chorób
skutkujących nieprawidłowym przepływem krwi
wtętnicachszyjnych,kręgowych(mogącychpowodować udar mózgu), tętnicach trzewnych w jamie
brzusznej, tętnicach górnych i dolnych, zwłaszcza
u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
dolnych (chromanie przestankowe), co może doprowadzićdomartwicyiamputacjikończyny.Badanie dopplerowskie jest również przydatne
wwykrywaniuzagrażającychpęknięciemtętniaków
aortyitętniakówobwodowychwkończynach.
Badanie USG Doppler tętnic powinno być
przeprowadzone u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, tj. u osób otyłych, z cukrzycą
i powikłaniami naczyniowymi w cukrzycy (stopa
cukrzycowa), u chorych z nadciśnieniem tętniczym i u pacjentów, którzy mają zbyt wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Wykonanie badania jest możliwe i bezpieczne również u kobiet z podejrzeniem chorób
naczyń w ciąży. Badanie dopplerowskie służy
takżesprawdzeniuefektówleczenia,operacjinaczyniowychizabiegów,np.powstawieniustentu
do naczynia.

NOWY specjalista w Poradni Ginekologicznej w KOLMED
Dr n. med. LESZEK GMYREK ma specjalizacje pierwszego
i drugiego stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa,
a także w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest absolwentemAkademiiMedycznejwŁodzi.W2010r.obroniłtytuł
doktora nauk medycznych wCentrum Onkologiiw Instytucie
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Obecnie pracuje
na stanowisku ordynatora Oddziału GinekologicznoPołożniczego w Powiatowym Centrum Zdrowia
w Otwocku, natomiast w przychodni KOLMED konsultuje
pacjentki, wykonuje szereg badań ginekologicznych, w tym
USG ciąży, USG ginekologiczne, a także ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne. Dr n. med. Leszek Gmyrek, jest członkiem uznanych towarzystw ginekologicznych i medycznych,
między innymi: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
iPolskiegoTowarzystwaGinekologii Onkologicznej. Posiada
liczne certyfikaty potwierdzające jego doświadczenie i wiedzę z zakresu ginekologii: Certyfikat
USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation (FMF), który uprawnia
do wykonywania badań ultrasonograficznych i badań prenatalnych (w tym testu PAPP-A) dotyczących kolposkopii. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z rejestracją przychodni KOLMEDw celu
umówienia wizyty u dr. n. med. LESZKA GMYRKA.

W celu skorzystania z usług przychodni KOLMED prosimy o kontakt telefoniczny (22 815 68 00, 22 812 03 99),
wysłanie wiadomości e-mail (kontakt@kolmed.pl) lub osobiste zgłoszenie się do przychodni KOLMED (ul. Bursztynowa 2c, Warszawa).

Z ŻYCIA DZIELNICY
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SPORT. Biegać każdy może.

Slow jogging Wawer
W dzisiejszych czasach, gdzie
tempo życia, otyłość i choroby cywilizacyjne to nasi najwięksi wrogowie, warto znaleźć chwilę dla
siebie i własnego zdrowia. Coraz
więcej z nas wykupuje karnet na
siłownię, basen lub postanawia
wziąć się za siebie i w końcu zacząć
biegać lub chodzić. W znaczącej
części przypadków kończy się na
postanowieniach lub próbach, które nie dają satysfakcji, a raczej zniechęcenie i porzucenie pierwotnych
planów. Na pewno niejedna osoba
pamięta zajęcia szkolne, gdzie kazano nam biegać sprinty i uczucie
skrajnego zmęczenia i zniechęcenia, co naturalnie przeniosło się na
dorosłe myślenie, że bieganie jest
wyczerpujące i nudne. A bieganie
właśnie jest podstawową, najmniej
kosztowną i najprostszą formą ruchu, który jest nam, jako ludziom
przypisany od początku świata.
Okazuje się jednak, że można zupełnie inaczej. Można poprawić
swoją kondycję, zdrowie, psychikę
i poczuć się zdecydowanie lepiej i
młodziej.

Fot. Paweł Michał Szymański

Jakiś czas temu, nieżyjący już
Profesor Hiroaki Tanaka z Uniwersytetu w Fukuyoce, opracował
metodę treningu biegowego, która
posiada wszelkie pozytywne cechy
tradycyjnego biegania, jednocześnie nie nadwyręża naszych kolan,
stawów i nie powoduje zmęczenia.
Ta metoda to Slow Jogging, czyli
truchtanie w tempie pozwalającym

na swobodny oddech i rozmowę
podczas treningu. Tak zwanym
tempie „niko niko”, czyli właśnie z
uśmiechem. Japończycy twierdzą,
że ludzie uprawiający sport wyczynowo, żyją tyle samo, co ludzie nie
uprawiający żadnej aktywności.
Benefity zdrowotne z kolei otrzymują ci, którzy uprawiają sport w
formie umiarkowanej.
Jeżeli ktoś powiedziałby mi
przed pandemią, że będę truchtał
kilka razy w tygodniu pięć, dziesięć
kilometrów, to skwitowałbym to
co najmniej zdziwionym spojrzeniem. Teraz jest to dla mnie miły
zwyczaj, ubytek kilku kilogramów
w dwa miesiące i znaczna poprawa
samopoczucia. Co więcej, podczas
truchtania spotkałem wielu wspaniałych i wartościowych ludzi, którzy albo już biegali i mogłem się
od nich uczyć wielu rzeczy, albo
zaczęli testować Slow Jogging i patrzyłem jak ich początkowe obawy,
że nie dadzą rady, że nie są dość
dobrzy, zamieniają się w radość,
poprawę kondycji, czy lepsze samopoczucie.

SPORT. Koszykówka zawitała do Wawra.

Warsaw Basketball
W naszej dzielnicy rozszerza
swoją ofertę szkółka koszykarska.
Większość swoich zajęć w Wawrze prowadzi na nowym obiekcie
przy ul. Cyklamenów. Szkółka
jest obecna w każdej warszawskiej
dzielnicy, oferując zajęcia dla
chłopców i dziewczynek w wieku
9-18 lat. Współpracuje z ponad 20
trenerami, prowadząc ponad 40
grup treningowych dla ponad 800
chłopców i dziewczynek. Swój sukces Warsaw Basketball zawdzięcza
spójnemu planowi treningowemu,
podzielonemu na wiek i stopień
zaawansowania treningów. Stąd
bez obaw, w każdej chwili można
dołączyć do grup treningowych,
nie obawiając się, że będzie za wysoki czy też za niski poziom.
Jakie hasła przyświecają Warsaw Basketball w codziennej pracy?
Motto to: „Nie chodzi o wynik,
nie chodzi też o zabawę, chodzi o
walkę, chodzi o pogoń za przeciwnikiem, chodzi o współpracę, chodzi o emocje, chodzi o przełamywanie własnych słabości, chodzi o

Fot. materiał własny Warsaw Basketball

stawanie się coraz lepszym każdego dnia, chodzi o próbowanie tak
wiele razy, aż się uda. CHODZI O
OSIĄGANIE SWOICH CELÓW”.
Aby się rozwijać jako zawodnik,

czy człowiek, musimy pokonywać
wyzwania. Dla własnego rozwoju
nie jest najważniejszy wynik na
tablicy – najważniejszy jest czynny
udział, zagrania zawodnika muszą

Fot. Paweł Michał Szymański

Początkowo naszą sąsiedzką
grupę biegową stanowiły dwie trzy
osoby, jednak kiedy postanowiłem
podzielić się moją pasją w mediach
społecznościowych, dołączyły kolejne z Falenicy, Józefowa, Międzylesia, a nawet z Pragi Południe.
Teraz truchta z nami cały, malowniczy Wawer i eksplorujemy coraz
to nowe ścieżki i szlaki biegowe.
Od Świdra, do Międzylesia i Marysina. Dzisiaj grupa na Facebooku
liczy ponad sto trzydzieści osób,
ale oczywiste jest, że nie wszyscy
są aktywnymi uczestnikami.
I w tym miejscu chciałbym Państwa zachęcić do wspólnego biegania, ponieważ nasza wawerska
przyroda oferuje nam niesamowite
warunki do tego typu aktywności
oraz malownicze widoki. Sosnowe
i mieszane drzewostany, piaskowe

wydmy, oczka wodne, czy spotykane po drodze zwierzęta i ptaki.
Mamy do dyspozycji, oprócz naszych pięknych lasów, ścieżki biegowe w Międzylesiu, Falenicy, czy
w Lesie Sobieskiego w Marysinie.
Staramy się biegać dwa, trzy razy
w tygodniu i w weekendy. Ostatnio planowaliśmy nocne truchtanie po lesie, ale burza skutecznie
zniweczyła nasze plany. Jednak co
się odwlecze… No właśnie.
Wszelkie informacje odnośnie samej idei Slow Joggingu, ciekawostki odnośnie biegania oraz
terminy spotkań można znaleźć na
stronie grupy Slow Jogging Wawer
na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

mieć znaczenie w grze. Przeszkody, na które napotykają muszą być
trudne, ale nie mogą ich przygniatać.
Warsaw Basketball tworzy
środowisko, w którym trenerzy
uczą, a nie wymagają umiejętności. Współpracując ze szkołami,
prowadząc treningi otwarte, lekcje
pokazowe, organizując rozgrywki
międzyszkolne, pomagając tworzyć szkolne drużyny koszykówki - chce aktywnie uczestniczyć
w edukacji sportowej na terenie
Dzielnicy.
Warsaw Basketball to poza
treningami, możliwość wzięcia
udziału wszystkich chętnych w
weekendowych (zawsze w niedziele) ligach dostosowanych do wieku
zawodnika, także dorosłych. Do
takich rozgrywek zawodnik zgłasza się indywidualnie, bez potrzeby i konieczności należności do
klubu czy montowania drużyny.
Nabory odbywają się na początku
każdego z trzech sezonów w roku
szkolnym. Zawodnik otrzymuje
nie tylko strój swojej drużyny, ale
również dostęp do pełnych indywidualnych statystyk meczowych,
skrótu filmowego meczu oraz
zdjęć.
Popularne w skali całego kraju
stały się też obozy zimowe jak i let-

nie, znane pod nazwą Draft Camp
dla zawodników od 11-ego do 22ego roku życia. Na Draft Campie,
każdy zawodnik przeżywa w ciągu
10 dni magię sezonu zbliżonego
do znanej amerykańskiej profesjonalnej ligi koszykówki NBA.
Na początku obozu są przeprowadzane treningi i testy, na podstawie których odbywają się między trenerami wybory do drużyn,
które od tego momentu walczą o
mistrzostwo obozu. Podczas obozu, są też organizowane konkursy
towarzyszące – turnieje jeden na
jeden, trzy na trzy – bez względu
na przynależność do obozowej
drużyny, czy nawet mecze drużyn
bez topowych zawodników, tak
by każdy mógł poczuć większą
frajdę i ciężar gry. Na finał obozu
są również rozdawane nagrody
indywidualne, dla najlepszych zawodników, obrońców, czy jedna z
ulubionych nagród organizatorów
– dla zawodnika, który zrobił największe postępy w trakcie obozu.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie warsawbasketball.com lub pod numerami
telefonów 600 728 416 lub 509 836
025. Serdecznie zapraszamy!

Paweł Michał Szymański

Wiktor Sierociński
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Czas wojenny)
Cd.

Ograniczenia, trudności apro
wizacyjne, rosnące ceny, a i (albo
przede wszystkim) zwykły niedostatek sprzyjały rozpowszechnieniu się hodowania tzw. biedakrów, czyli kóz. W podmiejskich
miejscowościach stały się bodaj
najczęstszymi dostarczycielkami
mleka. Kto posiadał choćby spłachetek gruntu, stawiał dla kozy lub
kóz solidną komórkę w bliskości
chałupy, a najlepiej przylegająca
do niej, by utrudnić kradzież na
mięso żywicielki rodziny. Szablastorogie i bezrogie brodate przeżuwacze o stoickim spojrzeniu
i długawej sierści przeróżnej maści, uwiązane do wbitych w ziemię
kołków pasły się na niezabudowanych lub opuszczonych parcelach,
nieużytkach i przylesiach, na ogół
w pobliżu domostw. Jeśli ktoś z domowników miał czas, to wędrował
z nimi nad wawerski kanał, by uraczyły się nieco bujniejszymi trawami i ziołami. Kozą ratowała się
babcia Adamkowska, mieszkająca
w pobliżu kanału właśnie, także
nie pierwszej młodości siostry
Pardelewiczowe z ulicy R. Traugutta (ob. Rosnąca) przy anińskim
lesie. Po parę, albo i kilka kóz, jeśli
przygarnęło się i sąsiedzkie, prowadzała na wypas Matyjasiakowa, co to później straciła nogę na
minie, i szewcowa Gołębiewska,
matka trojga dzieciaków, z których
najmłodszy został księdzem. Kozy
były trzymane przez rodziny Freyów, Koniecznych, Marciszewskich,
Szczerbakowiczów, Węgierkiewiczów i wiele innych. Wśród rozrzedzonej na peryferiach zabudowy kozy widywano często i niemal
wszędzie. W bezwietrzne letnie
wieczory od gospodarstw niosła
się woń kóz, pędzonego tam bimbru i resztek karbidu wyrzucanych

Antoni Gimpel

z lamp na przydomowe śmietniska.
Wielu właścicieli sklepów,
w tym zapewne i Maria Smolińska,
prowadziła sprzedaż nie tylko towarów kontyngentowych i takich,
które nie były objęte ograniczeniami, ale po kryjomu także produktów dostępnych wyłącznie na
czarnym rynku. Te towary sprzedawało się tylko dobrze znanym
stałym klientom. Było to głównie
mięso z nielegalnego uboju oraz
różnego rodzaju wędliny, w mniejszym stopniu pieczywo lepszej
jakości z nielegalnych wypieków
oraz produkty pochodzące z przemytu lub kradzieży – kawa, herbata, konserwy, i in. Przetwory
mięsne – wędzone szynki, balerony, boczki, słonina, polędwica,
kiełbasy - były szczególnie pożądane przez samych Niemców, którzy
w dodatku wysyłali je w paczkach
do rodzin w Rzeszy. Stąd mnożyły
się kontrole, obławy w pociągach,
rewizję, rekwizycje a i kary. „Pamiętam, jak żandarmi niemieccy
po rewizji zabrali radio, jak zabrali matce całą żywność, jaką niosła
ze wsi korzystając z darmowych
biletów jako wdowa po kolejarzu. Robiono obławy w pociągach
i na dworcach. Również na linii
Otwock - Warszawa Wschodnia
przemycano pieczywo na bazar
Różyckiego z piekarń w Falenicy
i okolicy, wędliny i mięso przemycano z okolic Karczewa”.1 Środki
zaradcze ze strony Niemców nie
były jednak w stanie wstrzymać
nielegalnej produkcji i obrotu tymi
towarami. Co więcej, wielu Niemców, a zwłaszcza funkcjonariuszy
różnego rodzaju służb, i urzędników, miało swoich zaufanych
dostawców. U nich to dokonywali
nielegalnych zakupów, chroniąc
w zamian dostarczycieli. Wykorzystali tę sytuację bracia Gimplowie, mieszkający pod lasem przy
ulicy Jasnej (ob. Świebodzińska)
- Antoni, Aleksander i stryjeczny
brat Józef. Ich ojciec Antoni Gimpel oraz matka Katarzyna z domu
Pfeiffer byli imigrantami. Przybyli
do Polski z Niemiec w latach dwudziestych. W dodatku należeli do
wspólnoty kościoła ewangelickiego. Niemcy zażądali od rodziny
zadeklarowania przynależności do
narodu niemieckiego i podpisania
Volkslisty. Gimplowie wydali wtedy przyjęcie dla urzędników niemieckich i dodatkowo dla każdego
przygotowali kosz z nielegalnymi
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Zarząd Spółdzielni Spożywców w Międzylesiu. Od lewej: Ignacy Gołaś, Tadeusz Filipowicz, Leokadia Niszczowa i Feliks Wiland.

wyrobami masarskimi, uzupełnionymi flaszką przedniej jakości
bimbru, czyli samogonu – spirytusu pędzonego również nielegalnie
domowym sposobem ze zboża.
Bracia nie kryli niemieckiego pochodzenia. Powiedzieli gościom
to, co wiedzieli o rodzinie, o rodzicach, o sobie. Antoni z Katarzyną
emigrowali z Niemiec w czasach
bezrobocia i biedy. W Polsce znaleźli pracę, dorobili się, kupili ziemię, pobudowali się i wykształcili
synów. Antoni został specjalistą
narzędziowcem i tokarzem precyzyjnym. Pracował w fabryce Kazimierza Szpotańskiego. Aleksander
miał również dobrze płatną pracę
w browarach Haberbusch & Schiele. Zbudowali własne domy, pożenili się. I teraz co? – pytali swoich
gości: - Mamy rodziny, sąsiadów,
kolegów, przyjaciół, a i pracodawców. Czy mamy się ich wyprzeć?
Czy mamy wyrzec się tego, co
wypracowaliśmy i co tu otrzymaliśmy? – pytali. Przy suto zastawionym stole argumenty okazały
się przekonujące. Uraczeni ucztą
Niemcy wynieśli się, zabierając
pełne kosze. Gimplom dali spokój.
Ci później zapłacili zresztą swoją
cenę. Podczas najść, rekwizycji,
obław i wypędzeń traktowani byli
nie inaczej jak cała ludność miejscowa.
Próbą poprawy zaopatrzenia
i przeciwdziałania nieumiarkowanemu podnoszeniu cen było
założenie spółdzielni. Początkowo
– już wiosną 1940 r. – w Wawrze

powstała spółdzielnia „Brzask”,
a parę miesięcy później Spółdzielnia Spożywców w Międzylesiu.
Według Feliksa Sikory (1895)2
na zebraniu założycielskim w restauracji Wróblowej spotkali się:
Tadeusz Filipowicz, Antoni Różycki, Feliks Sikora, Feliks Wiland
i Jan Włodarski. Nieco później
do grona organizatorów dołączyli:
Ignacy Gołaś, wysiedleniec z Otorowa koło Szamotuł, obejmując
kierowanie zaopatrzeniem, księgowy Frey oraz księgowa Leokadia
Niszczowa. Ignacy Gołaś był czynnym działaczem podziemnej sieci

Stronnictwa Ludowego „Roch”.
Sklep z artykułami przemysłowymi kierowany przez Feliksa Wilanda otwarto w pomieszczeniu po
sklepie spożywczym Majera Chaima i Tauby Winogórów w budynku Sucheckiego.
W Oddziale Międzyleskim
FAE także musiano radzić sobie
z trudnościami. Czesław Bartkiewicz pisał o tym następująco:
„ Zdobyliśmy wychudzoną i wybiedzoną klacz, żywiącą się korzonkami trawy październikowej
i nazwaliśmy ją Lalka, dla jej panieńskich narowów. Ledwie ciąg-

Klacz Lalka z wozem służyły od pażdziernika 1939 r. do utrzymywania łączności
między Oddziałem Międzylesie a centralą FAE przy ul. Kałuszyńskiej 2/4/6 na Pradze.
Fot. z arch. OM FAE
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Elektrowóz zbudowany w OM FAE w latach 1940/41 z ładunkiem świń odchowanych do oddania na kontyngent. Między ładownią
a kabiną widoczna bateria akumulatorowa . Za pojazdem kolejka osób do stołówki.
Fot. z arch. OM FAE

nęła stępa chłopski wóz za sobą
i w drodze często odpoczywała, ale
komunikacja OM z Centralą została przywrócona. Trzeba ją było
jednak usprawnić i nadać większą
szybkość, co osiągnięto dając słabej Lalce lżejszy wehikuł, zmontowany na ogumionym trzykołowym
podwoziu od motopompy strażackiej. (…) Zaczęliśmy budować
elektrowozy. Ze spalonych Fordów nabytych przez FAE z MZK
zmontowaliśmy dwa elektrowozy:
pierwszy dla Centrali, drugi dla
OM”. Wśród danych technicznych Bartkiewicz wymienia wagę
własną elektrowozu - 2400 kg,
w tym waga baterii akumulatorowej - 1000 kg, szybkość – 10-15
km/ godz. Początkowo elektrowóz
„ całą drogę do Centrali odprowadzany był przez okolicznych chłopaków, od których nie można się
było odczepić. Czasem się to udawało, jeżeli jechaliśmy z wiatrem,
używając otwartych drzwi jako
żagli…”3. Ze stołówki fabrycznej
korzystali nie tylko pracownicy
i nie tylko ich rodziny. „Przez cały
czas wojny troje dzieci z miejscowej szkoły powszechnej wyznaczonych przez kierownika szkoły,
korzysta z obiadów w stołówce”
– odnotował Bartkiewicz.4 Ale i to
nie wszystko. Półsierota Wiesiek
Gwadera „ po znajomości” także
uzyskał możność nieodpłatnego
korzystania ze stołówki. Pamięta,
że nie był wyjątkiem. Znał kilkoro
innych „dzieciaków” – jak mówi
– które, podobnie jak on sam,
otrzymywały jedzenie w stołówce
FAE nieodpłatnie. Jak ważne musiało być to dożywianie, pokazuje

wspomnienie Adolfa Stefańskiego
(1927) starszego o 4 lata od Gwadery. Miał 14 lat, kiedy – jak napisał – „Ojciec już nie żył, a matka
pracując dorywczo nie mogła nas
wyżywić, co zmusiło mnie i moje
rodzeństwo do pracy zarobkowej.
Początkowo, przez krótki okres
czasu, pracowałem w W-wie przy
ul. Kolejowej (nr domu nie pamiętam) w wytwórni pasty do obuwia.
Następnie przeniosłem się do zakładu ślusarskiego mieszczącego
się w Warszawie przy ul. Żytniej
59a, będącego własnością Niemca
Augusta Probsta. Praca ta jednak
w niczym nie poprawiła moich

warunków materialnych, ponieważ zarabiałem 10 zł. na tydzień,
z czego 8 zł. wydawałem na kupno
biletu kolejowego”.5
Niedostatki zapatrzenia zmusiły załogę OM FAE do prowadzenia własnego gospodarstwa
rolnego. „Od czasu wojny pęd do
uprawy najmniejszego kawałka
ziemi jest ogólny – postanowiliśmy więc te piaski związać przez
uprawę odłogów. Po zniwelowaniu
reszty terenu posiano na piasku
łubin, a na lepszych morgach posadzono kartofle dla stołówki. (…)
W czwartym roku trzeba już było
zrobić płodozmian: zasialiśmy
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przeważnie żyto, mniej kartofli
i łubinu, w bieżącym piątym roku
tak samo - stosując dodatkowo nawozy sztuczne. (…) Nie poszło to
jednak bezkarnie: zaczęły się sypać
nakazy kontyngentowe: «Do rolnika Szpotańskiego. Do dnia tego
i tego należy odstawić tyle i tyle
żyta, słomy, kartofli, wołowiny,
wieprzowiny, licząc od hektara…
pod rygorem itd.». Dajemy sobie z tym jednak jakoś radę. Cały
rok, oprócz miesięcy zimowych,
jest w tym naszym gospodarstwie
rolnym co robić: sadzenie, radlenie, kopanie kartofli, siew, żniwa,
młocka zboża. No i dożynki też
musiałem wyprawić…. Na jesieni
1941 r. FAE otrzymała z Wydziału Wyżywienia 30 warchlaków.
Międzylesie jest wymarzonym
miejscem na taką hodowlę. Świeże
powietrze i na okólnik można je
wypuścić i zieleniny w bród. Druga partia w 1942 r. liczyła 25 sztuk,
trzecia w 1943 r. też 25 sztuk. Było
trochę z tym kramu i strachu, bo
to zaziębi się i zachoruje, to kolczyk zgubi, to kontrola się zjawi, to
znów weterynarza trzeba wzywać
i leki stosować, ale co praktyka to
praktyka: nauczyliśmy się czegoś
nowego, a mnie przybyła jeszcze
jedna funkcja « Schweinebetreuer
» [świniarz] . Chcieliśmy nawet z 3
partii maciorkę uchować, by mieć
zadatek na czwartą partię, ale się
nie udało…”. Do tego wszystkiego
„ poza subsydiami dla Komitetów
i Podkomitetów Opiekuńczych
gminy Wawer i Międzylesia fabryka uczestniczyła w 1942 r. w założeniu Obowiązkowej Szkoły Zawodowej w Wawrze – przekazując

potem do niej szereg narzędzi, kilka
aparatów mierniczych i wykonując
kilka specjalnych przyrządów. Na
17 uczniów przemysłowych praktykujących w OM, 10 pochodzi ze
Szkoły Zawodowej w Wawrze”. Ale
i to jeszcze nie wszystko: „ Z części
samochodowych dostarczonych
przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Międzylesiu zmontowano fabryce w ciągu trzech miesięcy samochód dla tejże straży oraz wykonano i nadbudowano nań zbiornik na
wodę o pojemności 2,8 m. sześć”. 6
Gospodarstwo podobne jak
OM FAE prowadziły siostry Franciszkanki w Zosinku, jednak „
większość trzody nie była zarejestrowana”.7
Zwierzęta niezarejestrowane
były łatwo rozpoznawalne, jako
że nie oznakowano ich blaszanymi kolczykami identyfikacyjnymi.
Wykorzystało to dwóch szantażystów, którzy w marcu 1942 r. wtargnęli do gospodarstwa, po czym „
zagrozili denuncjacją, a w końcu
proszeni o miłosierdzie ze względu na dzieci – zażądali wysokiego
okupu i szantażowane siostry zapłaciły 30 tys. zł (pożyczone w sąsiedztwie), a 20 tys. miały przygotować na określony dzień”. 8 Siostry
jednak zaryzykowały i skorzystały
z pomocy „ policji polskiej i niemieckiej” – jak pisze s. Teresa Antonietta. Szantażyści zostali ujęci.
W relacji przywołanej przez autorkę za Kroniką Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Międzylesiu brak wzmianki o tym,
czy doszło do ujawnienia niedopełnionego obowiązku rejestracji
wszystkich`zwierząt i o ewentualnych tego następstwach.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy końcowe:

Oddział Międzylesie Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego widziany ze strażackiej wspinalni w 1943 r. Okolica po wycięciu drzew na opał zmieniona w piaszczyste pustkowie. Na pierwszym planie u dołu i po lewej kartofliska na tyłach
zabudowy przy ul. Głównej.

1. Danuta Sokołowska - Świderska.
Październik liście zakrwawił..., dz.
cyt.
2. W numerze 9 (24) Gazety Wawerskiej z października 2019 r. podano błędny rok ur. Feliksa Sikory.
Za sprostowanie dziękujemy p. Jackowi Ostrowskiemu.
3. Czesław Bartkiewicz, Z Kroniki
OM..., dz. cyt. 44-46.
4. Tamże, str. 47
5. Akta personalne funkcjonariusza SB: Stefański Adolf..., dz. cyt..
6. Czesław Bartkiewicz, Z Kroniki
OM..., dz. cyt. 46-47.
7. s.Teresa Antonietta Frącek. Siostra Rodziny Maryi... dz. cyt/ str.
28
8. Tamże.
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HISTORIA. Działo się ponad 100 lat temu na terenie dzisiejszego Międzylesia.

Fabryka „Spółki Akcyjnej Handlu i Przemysłu
Metalowego M. Lisowski” w Kaczym Dole
W pofabrycznych halach, będących jednym z symboli Międzylesia, mieści się obecnie Centrum
Handlowe „Ferio”. Ich historia
najczęściej kojarzona jest z nazwiskiem K. Szpotańskiego, którego
firma zakupiła je tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. W nieco zapomnianym okresie międzywojennym, poprzedzającym okres
działalności Fabryki Aparatów
Elektrycznych, hale były własnością spółki akcyjnej, prowadzonej
przez Maksymiliana Lisowskiego.
19 listopada ubiegłego roku, minęło 100 lat od jej utworzenia.
M. Lisowski urodził się 2 października 1886 roku w Klimkiewiczowie, osadzie fabrycznej przy
hucie metali, będącej dziś częścią
Ostrowca Świętokrzyskiego. W
1903 roku został przyjęty w poczet
uczniów Zgromadzenia Kupieckiego miasta Warszawy. W kolejnych latach pobierał naukę przy
Warszawskim Stowarzyszeniu Zawodowym pracowników i robotników budowlanych oraz na kursach
wieczorowych R. Kowalskiego.
W 1909 roku, wraz ze wspólnikami, założył fabrykę kotlarsko-mechaniczną „Bracia Makowscy i
M. Lisowski” oraz dom handlowy
„M. Lisowski i St. Janicki” i fabrykę armatur „M. Lisowski, St. Janicki i A. Bajtner”. Ich biura mieściły
się przy ul. Pięknej 41, a warsztaty

przy ul. Grójeckiej 1 i Stępińskiej
22. Przedsiębiorstwa te produkowały kotły i zbiorniki ciśnieniowe,
systemy piorunochronowe, elementy statków parowych i szeroki
wachlarz akcesoriów dla kolei podjazdowych, z wagonami dla przemysłu cukrowniczego i drzewnego
na czele. W tym czasie M. Lisowski
był też współpracownikiem amerykańskiego Towarzystwa Akcyjnego
T.I. Hagen, produkującego ogniotrwałe kasy pancerne. Po wybuchu
Wielkiej Wojny został razem z wyposażeniem i pracownikami przymusowo ewakuowany do Rosji. W
1918 roku pracował w Szwecji, po
czym wrócił do Polski. 13 listopada 1919 roku założył w Warszawie
„Spółkę Akcyjną Handlu i Przemysłu Metalowego M. Lisowski”
z siedzibą przy ul. Hożej 27 i warsztatami przy ul. Stępińskiej 18. Do
rejestru handlowego przy Sądzie
Okręgowym, nowe przedsiębiorstwo zostało wpisane jako nabywca
i kontynuator przedwojennych fabryk M. Lisowskiego. Wśród kadry
zarządzającej znaleźli się jego dawni współpracownicy J. Szczepański,
F. Makowski, Z. Jabłoński, B. Tomaszewski i K. Wezdecki.
Nowo utworzona spółka z
miejsca dostała zamówienie rządowe na dostawę wyposażenia dla
Wojska Polskiego, toczącego bój
w wojnie z Bolszewikami. Wios-

ną 1920 roku, pod presją czasu,
w ciągu zaledwie trzech miesięcy,
firma wyprodukowała i dostarczyła armii 1200 wozów taborowych.
Wywiązanie się z powierzonej
misji, zaowocowało nawiązaniem
stałej współpracy z ministerstwami spraw wojskowych i kolei żelaznych. Do jej realizacji potrzebne były większe warsztaty. W tym
celu, na początku 1921 roku, zakupiono na licytacji zdewastowane i
spalone podczas wojny, zabudowania po zlikwidowanej fabryce
łóżek Spółki Akcyjnej „Wawer”, w
ówczesnym Kaczym Dole. Prace
nad odbudową zniszczeń trwały
kilkanaście miesięcy, produkcję
uroczyście uruchomiono 21 maja
1922 roku. Kierownikiem fabryki
został F. Makowski. W tym czasie
przeniesiono też siedzibę spółki,
do biura przy ul. Nowowiejskiej 22
w Warszawie.
W Kaczym Dole realizowano
dwa rodzaje zamówień. Do cywilnych należały konstrukcje kolejowe i armatura do urządzeń wodnych, parowych i gazowych. Dla
wojska zaś produkowano podwozia do samochodów ciężarowych
i wagony kolejek poligonowych
oraz niewielkie partie kuchni polowych, pieców piekarnianych,
kotłów do gotowania, elementów
hangarów lotniczych, pontonów
rzecznych i maszyn do wyrobu

Otwarcie fabryki M. Lisowskiego w Kaczym Dole. 1922 rok.

pocisków. Wśród produktów potwierdzonych jedynie doniesieniami prasowymi, miały być również wytwarzane granaty ręczne.
W fabryce działała nowoczesna
odlewnia żelaza oraz mosiądzu,
brązu i aluminium. Na 250 stałych pracowników, aż 60 posiadało
wysokie kwalifikacje techniczne. 6
kwietnia 1924 roku, w szczytowym
okresie działalności fabryki, w Kaczym Dole odbył się wielki pokaz
wagonów wąskotorowych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele
ministerstw i ośrodków naukowych, przemysłowcy, dyrektorzy
oddziałów PKP i towarzystw kredytowych oraz liczni wysłannicy
prasy. Doniesienia z uroczystości
miały utrwalić przekaz o krajowej
wystarczalności w produkcji i obsłudze kolejowych linii przemysłowych i dojazdowych. Spółkę M.
Lisowskiego uznano wówczas za
jeden z najważniejszych ośrodków
produkcyjnych w tym obszarze.
Sukces wizerunkowy nie pociągnął jednak za sobą sukcesu
gospodarczego. U podstaw niepowodzenia legły prawdopodobnie
błędy lub celowe uchybienia w
zarządzaniu. Mimo początkowej
opinii solidnego dostawcy, firma przestawała wywiązywać się z
umów. Wskazywano przy tym na
współpracowników M. Lisowskiego, którzy po pobraniu zaliczek,
z niewiadomych dziś przyczyn,
nie wdrażali produkcji. Szybko
pojawiło się rosnące zadłużenie
i coraz częstsze, a sygnalizowane
w zasadzie od początku istnienia
firmy, opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. W 1926 roku wywołały one falę strajków. Wiodącą w
protestach postacią, był przewodniczący związków zawodowych,
urzędnik Kasy Chorych w Kaczym
Dole, A. Porębski. Ich szeroko komentowaną akcją było uwięzienie
podczas wiecu jednego z dyrektorów - Z. Jabłońskiego, którego
musiała uwalniać policja. Po tych
zawirowaniach, ograniczoną produkcję, z załogą zredukowaną do
70 osób, prowadzono jeszcze przez
dwa lata. 26 września 1928 roku
akcjonariusze uchwalili likwidację spółki. 4 marca 1929 roku Sąd
Okręgowy w Warszawie ogłosił
jej upadłość, wskazując wstecznie
datę otwarcia tegoż postępowania,
na 15 maja 1926 roku.
Sąd ustanowił również komi-

sarza i kuratora masy upadłościowej, mających zabezpieczyć interesy wierzycieli. Były wśród nich
zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, w tym przede wszystkim
Bank Towarzystw Spółdzielczych.
Roszczenia miały być zaspokojone wpływem ze zlicytowanych
nieruchomości. W Warszawie
była to nieruchomość ziemska o
nazwie hipotecznej „Osada Przemysłowa nr 22” przy ul. Stępińskiej 18, w skład której wchodziły
murowane budynki -frontowy i
fabryczny wraz z przyległościami
oraz potężna „Osada Kaczy Dół
nr 13” o powierzchni 8,95 ha. Do

Maksymilian Lisowski (1886-1955).

jej zabudowań należały trzy hale
fabryczne, murowany budynek
biurowo-magazynowy, drewniany
budynek mieszkalny, murowany budynek mieszkalny, drewniane magazyny, stajnie i szopy
oraz sześć parterowych domków
drewnianych kolonii robotniczej.
Trwające przez kilka kolejnych
lat licytacje kończyły się fiaskiem.
W międzyczasie jednak, należące
do upadłej spółki hale w Kaczym
Dole, komornik udostępnił firmie
Nils Barrén Sp. zoo., z siedzibą w

Reklama firmy Nils Barrén Sp. z o.o.
1929 rok
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Fabryka spółki M. Lisowskiego w Kaczym Dole. 1924 rok.

Warszawie przy ul. Kopernika 13.
Założyli ją w 1927 roku N. Barrén,
ówczesny dyrektor szwedzkiej firmy AB Vägmaskiner – Stockholm,
produkującej maszyny i urządzenia do budowy dróg i jego współpracownik Bengt Bengtson. Na
początku zajmowali się oni importem wyrobów rodzimych – równaczy drogowych Bitvargen, łamaczy
kamieni, pługów śnieżnych i cią-

gaczy gąsienicowych oraz motocykli Husqvarna i amerykańskich
traktorów marki Fordson. Latem
1929 roku uruchomili w Kaczym
Dole montaż własnych walców
drogowych. Jednak naznaczone
od początku licznymi problemami
przedsiębiorstwo, któremu przyszło prowadzić działalność tuż po
wybuchu Wielkiego Kryzysu, po
trzech latach zaniechało funkcjo-

nowania. Ustanowiona w 1932
roku prokurentem Elżbieta Patzer,
dopełniając niezbędnych formalności, w październiku następnego
roku zlikwidowała spółkę. Opuszczone hale upadłej fabryki M. Lisowskiego stały następnie puste do
roku 1938, kiedy zakupiła je FAE
K. Szpotańskiego.
M. Lisowski piastował później stanowiska kierownicze w
kilku dużych przedsiębiorstwach
przemysłowych. W czasie II Wojny Światowej pracował w Stalowni
Woźniak S.A. w Sosnowcu, Lubelskich Zakładach Mechanicznych i
hucie metali w Drawskim Młynie.
Po wojnie był dyrektorem działu
sprzedaży warszawskiego oddziału
Śląskiego Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego „Stopmetal”, a
następnie kierownikiem handlowo-administracyjnym, warszawskiej Spółdzielni Pracy „Pomoc
Szkolna”. Zmarł 14 października
1955 roku. Pochowany został na
Cmentarzu Bródnowskim. Po jego
fabryce w Kaczym Dole pozostała,
utworzona dla jej pracowników w
1922 roku, Spółdzielnia Spożyw-
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cza „Spójnia”. Przedsiębiorstwo
zapisało się też w lokalnej pamięci, jako największy darczyńca na
rzecz budowy, poświęconej w 1926
roku, kaplicy przy Zakładzie Wychowawczym Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi.
Źródła:
1. Świadectwa szkolne i świadectwa pracy M. Lisowskiego.
2. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 14 z
19 lutego 1919 roku.
3. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 81 z
16 października 1920 roku.
4. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 31 z
18 kwietnia 1923 roku.
5. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 32 z
20 kwietnia 1927 roku.
6. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 99 z
11 grudnia 1929 roku.
7. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 47 z
11 czerwca 1930 roku.
8. Obwieszczenia Publiczne Mini-

O czytaniu „Balladyny” w Kulturotece w Falenicy

Fot. Marta Różańska

O czym jest „Balladyna? Po
kolei: o wygnanym władcy (pustelnik); ślepej miłości (Goplany
do Grabca); matczynej miłości
(do Balladyny i Aliny); fizycznej
miłości (Balladyny i Grabca); zbyt
pospiesznej miłości (Kirkora do
sióstr); o zazdrości i zbrodni (Balladyny na Alinie); niebezpieczeń-

stwach, jakie kryją się w opuszczaniu ambitnej małżonki i spełnianiu
obietnic (Kirkor); bezwzględności
i chorej ambicji (Balladyna); o
nieuchronności kary za zbrodnie
(Balladyna). Jeżeli to nie wszystko, każdy, kto musiał czytać (sam!)
to dzieło w szkole, dopowie sobie
resztę.
Może i dopowie, jeżeli nie zapomniał, a jeżeli zapomniał, mógł
sobie przypomnieć, słuchając tej
tragedii-baśni w wykonaniu vipów
z naszej dzielnicy, którzy, wzorem
prezydenta RP, zdecydowali się
popróbować swoich sił w czytaniu (i w graniu). Niektórzy z nich
praktykowali już to w poprzednich
latach – tworzy się więc nowa tra-

dycja. Nowootwarta Kulturoteka
plus reżyser Szczepan Szczykno na
posterunku, stwarzały warunki nie
tylko do odczytania, ale także inscenizacji tej tragedii. Rezultat był
przedziwny, miejscami porywający, chwilami mniej.
Czytelnik musi się zdać na
moją relację, bo spektakl nie był
nagrywany, a szkoda. Wart obejrzenia, niewątpliwie. Niektórzy
mogliby kwestionować dobór wykonawców, ale rozumiem, że reżyser grymasić nie mógł, zgromadził
sporo wawerskich vipów, niektórzy rewelacyjnie się sprawdzili (nie
powiem, którzy). Czerpał też z zasobów Teatru Falenica i tu można
było oczekiwać perfekcji... cóż.

Najlepiej wypadli ci, którzy potrafili oderwać oczy od kartki z tekstem. Było ponoć kilka prób, może
dobrze byłoby zrobić generalną,
skoro zamysł był bardzo ambitny
– pokazać całość tragedii. Aktorzy
chwilami się gubili, może powodem było nowe miejsce obfitujące
w wejścia-wyjścia.
Dobry pomysł z zaznaczeniem
charakterystyki postaci (strój pustelnika, Matki, Grabca, hełm z
pióropuszem Kirkora) nie objął
innych postaci, przez co wyglądały zbyt współcześnie na tle innych.
Ponieważ jednak Balladynę „przerabiałam” równo 60 lat temu, moje
mętne pojęcie co do przebiegu akcji powoli się klarowało i końcowy
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sterstwa Sprawiedliwości nr 50 24
czerwca 1931 roku
9. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 24 z
23 marca 1932 roku.
10. Obwieszczenia Publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 87 z
31 października 1933 roku.
11. Monitor Polski nr 61 z 14 marca 1929 roku.
12. Polska Zbrojna nr 314 z 16 listopada 1924 roku.
13. Polska Zbrojna nr 269 z 2 października 1927 roku.
14. Przegląd Techniczny nr 38 z 19
września 1912 roku.
15. Przemysł Metalowy nr 15 z
12.04.1924 roku.
16. Księga pamiątkowa Zjazdu Inżynierów Drogowych we Lwowie,
1926 rok.
17. Książka informacyjno-adresowa, Cała Warszawa, 1930 rok.
18. Polski przemysł i handel, Rocznik, 1930 rok.
19. Rocznik Polskiego Przemysłu i
Handlu, 1932 rok.
20. Życie Warszawy nr 247 z 16-17
października 1955 roku.
Adam Ciećwierz
grom, jaki spadł na zbrodniarkę,
przyjęłam z prawdziwą ulgą i w poczuciu dokonanej sprawiedliwości.
Szkoda, że nie było go słychać, a tu
aż się prosiło o efekt specjalny!
Po przedstawieniu – mała refleksja. Podobno, jak oznajmiły
nam 5 września media, „Balladyna” Juliusza Słowackiego jest elementem naszej tożsamości, polskiej kultury i polskiej duszy. Że
kultury – trudno się nie zgodzić,
bo tragedia dobra i z morałem. Co
do duszy – ryzykowna to teza. Czy
w naszej polskiej duszy naprawdę
panuje żądza sprawowania władzy
za wszelką cenę, wypierania się
przeszłości, zdradzania kochających mężów, mordowania sióstr?
Nie oczekuję odpowiedzi, boję się
potwierdzenia.
Barbara Wizimirska

Dotacje na instalację fotowoltaiczną nie dla wszystkich chętnych
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Wyczerpała się tegoroczna
pula pieniędzy przeznaczona w
budżecie miejskim na dofinansowanie instalacji odnawialnych
źródeł energii. Taka informacja
dotarła do nas od mieszkańca
zaskoczonego pismem z dn. 11
sierpnia, w którym Biuro Ochrony
Powietrza i Polityki Klimatycznej
informuje o „braku możliwości

udzielenia dotacji na realizację
inwestycji w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych
przeznaczonych w budżecie m.st.
Warszawy…”
Biuro przyjmowało wnioski na
dofinansowanie do 31 marca 2020
roku włącznie, jednak wszystkie
złożone po 25 marca zostały rozpatrzone negatywnie. Szczęśliwców było ok 1500, pozostałych
304 – tych złożonych po 25 marca,
czyli w ostatnim tygodniu, przed
upływem terminu – odprawiono z

kwitkiem. Wawer jest na tle Warszawy liderem w liczbie składanych wniosków o dotacje, a tym
samym również tych odrzuconych.
Wniosków nie można rolować
na kolejny termin, jednak urząd
namawia do niezwłocznego złożenia kolejnych, już od 1 września,
na przyszłoroczną pulę dotacji.
Kolejność jest zawsze ta sama
– najpierw dotacja musi zostać
przyznana, dopiero potem podpisujemy z wykonawcą umowę na
wykonanie instalacji fotowoltaicz-

nej. Istnieje więc możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku,
pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie zaczęta przed
zawarciem umowy o udzielenie
dotacji.
A oto pełna lista warszawskich
dotacji na ekoinwestycje:
• Odnawialne źródła energii ( instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje pomp
ciepła)
• Stolica pomaga chwytać wodę
(na urządzenia retencyjno-roz-

sączające oraz zbiorniki retencyjne)
• Usuń azbest (na usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów, zawierających azbest)
• Kanalizacja zamiast szamba (na
likwidacje zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego)
• Wymień „kopciucha” z miejską
dotacją (na wymianę kopciucha)
Szczegóły programu warszawskiego wsparcia dostępne są na
stronie zielona.um.warszawa.pl
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STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Ogień i woda

Pożar świdermajera.
W piątkowe gorące popołudnie 14 sierpnia 2020 r. o godz.
13:56 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
wpłynęło zgłoszenie o pożarze
drewnianego budynku zlokalizowanego u zbiegu ulic Patriotów i
Jagienki w dzielnicy Wawer. Była
to znana mieszkańcom Falenicy
drewniana willa „Jagienka”.
Stanowisko Kierowania niezwłocznie zadysponowało do działań zastępy gaśnicze z Państwowej
Straży Pożarnej z JRG-12, JRG-8,
JRG-13, Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Radości, Starej Miłosnej i
Wesołej oraz specjalistyczny zastęp
z JRG-9, który na swoim wyposażeniu posiada samochód wyposażony w instalację pneumatyczną
wysokiego ciśnienia do napełniania powietrzem butli od aparatów
ochrony dróg oddechowych.
Po przybyciu pierwszego zastępu na miejsce, strażacy zastali
bardzo rozwinięty pożar domu.
Wskutek silnego promieniowania
cieplnego, Kierujący Działaniami
Ratowniczymi niezwłocznie polecił swoim podkomendnym prowadzić działania w natarciu celem
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ugaszenia willi i w obronie, aby
pożar nie przeniósł się na sąsiadujące budynki i roślinność. Niestety
żywioł nie dawał za wygraną i pomimo dużych starań strażaków nie
udało uratować się budynku. Całe
szczęście, że wskutek tak dużego
pożaru nikt nie ucierpiał.
Ostatni zastęp powrócił do koszar o godz. 21.
Niespokojna niedziela.
Uderzył grom - i bije dzwon,
Pożaru dzwon na trwogę!
Hej zbiórka! Wlot ze wszystkich
stron
Zbiegamy się - i w drogę!
Tak brzmi pierwsza zwrotka
pieśni strażackiej z okresu dwudziestolecia
międzywojennego
której brzmienie do dzisiaj jest
bardzo aktualne. Co prawda dzięki instalacjom odgromowym oraz
znacznemu postępowi technologii
budowlanej, coraz mniej jest pożarów wywołanych wskutek uderzenia pioruna, a strażacy ochotnicy
nie są już alarmowani za pomocą
dzwonów lub sygnałówek, niemniej jednak w dalszym ciągu
w przypadku wystąpienia silnej
burzy istnieje duże prawdopodobieństwo wezwania ich do działań

ratowniczych.
Tak też było 30 sierpnia 2020
r., gdy przez nasze miasto przeszła
silna burza z obfitymi opadami
deszczu i porywistym wiatrem.
Około godz. 21 strażacy ochotnicy
z OSP Radość otrzymali na swoje
telefony informację o niezwłocznej zbiórce i obowiązku udania
się zastępem GBA 397-22 w rejon
operacyjny JRG-7 tj. teren dzielnicy Bemowo i część Woli gdzie
otrzymali dokładny przydział do
zdarzeń.
Jednym z nich była pomoc
Tramwajom Warszawskim. U zbiegu ulic Wolskiej i Redutowej runęło drzewo na przewody trakcyjne
oraz tory co całkowicie zablokowało ruch tramwajowy w obu kierunkach. Działania strażaków
ochotników z Radości były o tyle
trudne, że musieli usunąć powalone drzewo w taki sposób aby nie
zerwać przewodów trakcyjnych.
W przypadku ich zerwania naprawa potrwałaby kilka godzin.
Pozostałe działania polegały
na usuwaniu wody z zalanych piwnic i podziemnych garaży.
W sumie w nocy z 30-31 sierpnia otrzymali 13 zgłoszeń. Zastęp
powrócił do koszar w Radości ok

godz. 4 w nocy.
Oprócz licznych sił i środków
z terenu m. st. Warszawy w działaniach na terenie miasta brały
udział jednostki PSP i OSP z sąsiednich powiatów jak np. piaseczyński czy grójecki.
Z kart historii - Strażacy w obronie ojczyzny.
1 września obchodziliśmy 81
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W owym czasie na terenie
dzisiejszej dzielnicy Wawer funkcjonowały jednostki OSP Falenica, OSP Międzylesie, OSP Radość,
OSP Wawer. Każda z wymienionych jednostek prowadziła kronikę
która opowiadała o lokalnej historii społeczeństwa, a tym samym o
wydarzeniach z okresu wojny.
ciąg dalszy na str. 13

KĄCIK KULINARNY.

Kapusta po szeklersku
(taki inny bigos po węgiersku)

się skwarki, dodajemy pokrojoną
cebulę. Smażymy tak przez chwilę,
następnie dodajemy pastę gulaszową lub/przyprawy, za wyjątkiem
soli i pieprzu. Po kilku minutach
dodajemy mięso, nadal podsmażamy na słonince, i na koniec, po
około 10 minutach, wrzucamy
włoszczyznę i czosnek. Wlewamy
wino, i zalewamy całość wodą tak,
aby płynu było nieco więcej niż naszego gulaszu. Dusimy przez około ■■
godzinę na wolnym ogniu, aż mięso stanie się miękkie. Następnie
dodajemy pokrojoną kapustę, mieszamy i dusimy razem przez około
2,5 godziny.
Liczba osób: 6
Podajemy z kleksem śmietany i ■■
Czas przygotowania: ok. 4 godzin
odrobiną ostrego przecieru paprySposób przyrządzenia:
Składniki:
■■ 30 dag słoniny wędzonej, naj- Na początku zaczynamy od przy- kowego.
gotowania gulaszu wieprzowego Smacznego!
lepiej z mangalicy
■■ 1 kg mięsa wieprzowego (ja po węgiersku. Słoninę i cebulę kroimy w małą kostkę, czosnek w pla- Nasze rady:
używam szynki)
stry, kapustę jak na sałatkę, mięso ■■ Eksperymentuj z przyprawa■■ 2 kg kapusty kiszonej
w średnią kostkę. Obieramy włoszmi! Papryka może być wędzo■■ 2 cebule
czyznę, kroimy w plasterki, nie za
na, może być ostrzejsza lub
■■ 4 ząbki czosnku
drobno. Do kociołka wrzucamy
łagodniejsza. Wszystko zależy
■■ sól i pieprz
od Twojego gustu!
■■ ½ łyżeczki kminku (lub więcej słoninkę, a gdy się wytopi i zrobią
Jednym z moich ulubionych dań
jednogarnkowych jest słynna Kapusta po szeklersku. Dlaczego?
Ma w sobie dużo słodkiej papryki, łączy niespodziewanie smaki,
a gdy jest przygotowana w kociołku – pachnie i smakuje po prostu
obłędnie : ) Szczególnie, że jest
daniem dość ciężkim, wspaniałym
na chłodne jesienne wieczory, gdy
jeszcze możemy spędzić trochę
czasu w ogrodzie.
Jeśli nie z kociołka, z powodzeniem przygotujemy to danie w jednym garnku w domu.

jeśli lubimy)
■■ kilka listków laurowych
■■ cztery czubate łyżki słodkiej
papryki (najlepiej węgierskiej,
ma intensywniejszy smak i
kolor)
■■ 1 pasta gulaszowa łagodna
(jak nie mamy, dajemy więcej
papryki i soli do smaku)
■■ mała włoszczyzna
■■ woda
■■ ostry przecier paprykowy do
doostrzenia na talerzu
■■ gęsta śmietana – po łyżce dla
każdego
■■ pół szklanki czerwonego wytrawnego wina

Możesz w trakcie gotowania
dawać na talerzu, wedle gustu
dolewać wody, ona odparuje,
biesiadników ;)
a konsystencja zależy od Two- ■■ Nie rezygnuj z kleksa kwaśnej
jego gustu, danie to smakuje
śmietany ! To jest tzw. wisienświetnie zarówno w wersji taka na torcie w tym daniu :)
kiej jak i z dużą ilością płynu.
Ostre przyprawy najlepiej do- Przepis z Winiarni&Bistro Kociołek i Wino, lekko zmodyfikowany z
książki „Kociołkowanie po polsku”
wydanej przez wydawnictwo Studio Emka.
Ewa Hangel
Winiarnia * Bistro * Sklep
KOCIOŁEK I WINO,
Ul. Kajki 68 A FB/Kociołek i Wino
Rezerwacje: 506 144 629
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Fragment kroniki OSP Radość:
„Specyficzne położenie Osiedla Radość wśród lasów i drzew sosnowych, a także bliskość Warszawy
jako dużego ośrodka ruchu oporu
sprawiło, że OSP i jej członkowie
stają się żywymi uczestnikami walki z okupantem niemieckim. Już
na początku okupacji hitlerowcy
usuwają przedwojenny Zarząd
OSP i powołują komendantów
straży zatwierdzonych przez władze okupacyjne. Działalność ta nie
przynosi Niemcom spodziewanych rezultatów.
W 1941 roku z obozu powraca
druh Antoni Fomin i zostaje automatycznie nowym komendantem
straży. Mimo zakazu zgromadzeń
i konieczności uzgadniania z okupantem terminarzu wszystkich
zbiórek i ćwiczeń władze OSP w
Radości organizują spotkania bez
wiedzy i zgody okupanta, na których omawiane są nie tylko sprawy
związane z działalnością pożarniczą, ale też i działalność konspiracyjna.
Jednostka OSP w tym czasie liczy 60-ciu członków. Oprócz sekcji
bojowych, organizowana jest również drużyna żeńska w tym sekcja
ratowniczo-sanitarna w składzie:
Halina Jaźwińska, Stanisława Sulińska, Krystyna Sulińska, Julia
Slagowska i Julia Dmochowska.
Strażaków w tym trudnym okresie
cechowała: wielka patriotyczna solidarność, koleżeńskość i dyscyplina. Okupacyjna działalność dobrze
zapisała się w świadomości mieszkańców Radości i okolic, a społeczeństwo osiedla darzyło wszystkie
druhny i druhów sympatią i poważaniem. Wyrazem tego było uroczyste wręczenie w dniu świętego
Floriana patrona strażaków 4-go
maja 1942 roku, zakupionej przez
Obywatela Radości Pana Mieczysława Tatomira motopompy marki
„PEONIA”. Akt przekazania przekształcił się w patriotyczną manifestację na terenie Radości.
Od 1941 roku przy straży działa amatorski teatr konspiracyjny
w następującym składzie: Maria
Piotrowska, Janina Rydel, Nina
Dall, Irena Kraft, Irena Nożańska,
Danuta Kowalska, Zofia Książkiewicz, Eugenia Oświęcimska, Halina Leszczyńska, Wacław Orski-Oświęcimski, Jan Wiśniewski,
Stefan Rembowski, Jerzy Rogowski, Jerzy Truskowski, Jan Suchner,
Stefan Rogulski (zamordowany na
Pawiaku), Henryk Szwejcer i inni.
Zespół teatralny pomimo cenzury
i niemieckiej kontroli wystawiał

sztuki będące na niemieckim indeksie takie jak: „ICH CZWORO”,
„SKIN ZAPOLSKIEJ-GOBELIN”,
„PAPA SIĘ ŻENI”, „KRÓLOWA
PRZEDMIEŚCIA”,
„UŚMIECH
LASU”,
„SUBLOKATORKA”,
RADCY PANA RADCY”, „WICEK
I WACEK”. Wśród dozwolonego
repertuaru wystawiano operetki i
wodewile, w które wplatane były
satyryczne numery ośmieszające
okupanta. Zespół teatralny odbywał próby w godzinach wieczornych narażając się na represje ze
strony okupanta. Pomimo groźby i
łapanek, żaden z członków zespołu
nie zrezygnował z pracy konspiracyjnej w straży. Eugenia Oświęcimska zorganizowała w tym trudnym
okresie zespół dziecięcy, który w
niedziele i święta wystawiał sztuki i spektakle dla najmłodszych
mieszkańców. Dochód z imprez
przeznaczony był na cele Domu
Dziecka w Zbójnej Górze i pomoc
dla organizacji konspiracyjnych.
Wszystkie spektakle cieszyły się
dużym powodzeniem i zainteresowaniem mieszkańców, a w nagrodę dla aktorów przedstawienia
nagradzane były niemilknącymi
oklaskami. Teatr amatorski doczekał wyzwolenie i przetrwał do
1952 roku.
Położenie Osiedla Radość
wśród lasów sosnowych stało się
naturalnym sojusznikiem w przeprowadzaniu zadań konspiracyjnych i znacznie ułatwiało kontakty
pomiędzy członkami organizacji
niepodległościowych. Na terenie
Radości działała Armia Krajowa.
OSP utrzymywała łączność telefoniczną z innymi oddziałami
straży pożarnej, a także z osobami
mającymi kontakt z organizacjami
niepodległościowymi. OSP Radość była w tym czasie wielokrotnie miejscem spotkań i kontaktów pomiędzy wieloma osobami
działającymi w tym czasie w podziemiu. Wiele domów na terenie
Radości było magazynami broni.
W jednym z nich należącym do
oddziału AK został wykryty przez
gestapo magazyn broni. Niemcy
otoczyli dom w którym znalazło
schronienie dwóch członków z oddziału ppor. „SKRYTEGO” – Jerzy
Mrozowski i Franciszek Zaręba.
Wywiązała się strzelanina i dwóch
Niemców zostało zabitych, trzeci
został ciężko ranny. Partyzanci korzystając z osłony nocy uciekli do
lasu, a dom na skutek wybuchów
zaczął płonąć. Niemcy w odwecie
nie pozwolili gasić pożaru mimo
przybyłej jednostki strażaków
ochotników i jako represję za zabitych chcieli spalić Radość. Na
skutek starań mieszkańców, a w

szczególności druha Władysława
Nachtmana Niemcy zadowolili się
wypłaconym przez mieszkańców
okupem. Akcja ta została opisana w książce Henryka i Ludwika
Witkowskich pt. „KEDYWIACY”
w której wspomnienie o w/w akcji
zamieścił druh Antoni Fomin.
W okresie okupacji niemieckiej ponieśli śmierć następujący
druhowie:
■■ Stanisław Burza ur. w 1922
roku – poległ w walce z okupantem w 1945 roku
■■ Aleksander Chmielewski ur.
w 1904 roku – rozstrzelany w
Falenicy w 1944 roku
■■ Mieczysław Sulej ur. w 1902
roku - rozstrzelany w Radości w 1943 roku
■■ Władysław Gac - rozstrzelany w Radości w 1943 roku
■■ Mieczysław Szulc - rozstrzelany w Radości w 1943 roku”
Fragment kroniki OSP Falenica:
„OSP Falenica spełniała należycie swoje statutowe obowiązki,
posiadała stabilizację organizacyjną, była wyposażona w kompletny sprzęt p. pożarowy, dla typu
straży ochotniczych oraz dzięki
uruchomieniu kina miała zapewniony choć niezbyt wielki ale stały
dochód na pokrywanie bieżących
potrzeb organizacyjno-gospodarczych.
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W tragicznym okresie okupacji w latach 1939-1944 OSP Falenica tak i inne straże w całej Polsce
skupiała w swych szeregach przede
wszystkim młodzież i mężczyzn w
sile wieku, gdyż jak powszechnie
wiadomo legitymacja czynnego
członka straży pożarnej w pewnym
stopniu asekurowała jej posiadacza
od wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec.
W tym okresie OSP Falenica liczyła 90 czynnych członków,
którzy w większości należeli do
różnych organizacji ruch oporu.
Pięciu członków czynnych zamordowali gestapowcy, byli to: Kuczyński Jan, Bąk Jan, Pankowski,
Świerkowski Ludwik, Zakrzewski
Karol. Wyżej wymienieni aresztowani zostali w związku z akcją
dywersyjną wysadzenia torów w
Pogorzeli Warszawskiej.
W czasie okupacji sztandar
straży przechowywał dh Paciorek
Henryk.
W okresie 1939-1944 Prezesem Zarządu straży był dh Łubkowski Edmund, Naczelnikiem
Ozdobiński Gustaw, Zastępcą
Naczelnika dh Malec M., Skarbnikiem dh Sikorski Tadeusz, Gospodarzem dh Janik Ludwik.”

Warszawy i kapitulacja. Niemcy, wkroczywszy do Międzylesia,
zajmują zaraz remizę Straży dla
swoich celów. Zabierają oba samochody Mercedes i Ford. Po kilku
dniach remizę przejmują na stajnię. Węże pocięte używają zamiast
lin przegradzających konie. Nikt z
ocalałych od wywiezienia do Niemiec członków Straży nie ma prawa wstępu do remizy. Straż zostaje
kompletnie zdezorganizowana, a
sprzęt całkowicie zniszczony. Wielu strażaków emigruje na wschód.
Liczebność członków Straży
w tym okresie /koniec roku 1939/
wynosiła 80 osób.
W latach 1939-1944, z zebranych wśród społeczeństwa funduszów, zakupiono samochód marki
Ford i motopompę. Samochód był
przebudowany w f-ce Szpotańskiego w Międzylesiu, staraniem dyr.
Bartkiewicza w uznaniu czego samochód ten został nazwany Bartek.
26 lipca 194 r., w chwili zbliżania się do Międzylesia frontu działań wojennych, zginął dh Kobus
Stanisław, Naczelnik Straży, zabity
przez Niemców w Miłosnej. Pogrzeb odbył się staraniem Straży,
na miejscowym prowizorycznym
cmentarzu w Międzylesiu.
Fragment kroniki OSP Międzylesie:
Wycofujący się Niemcy ponownie zabrali samochód Straży
„W tym stanie nadchodzi rok marki Ford i cały sprzęt p. pożaro1939, w którym ma miejsce najazd wy…”
hitlerowski na Polskę. Oblężenie
Tomasz Borkowski

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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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Dlaczego świdermajery płoną?
być może miłością silniejszą, bo są
i się nie poddają. Ich los jest jednak
przesądzony...
Zaprószenia ognia nierzadko
mają miejsce także w budynkach drewnianych zasiedlonych. Nie słychać o nich często, ponieważ są przeważnie w
porę rozpoznane i gaszone. To
skutki fatalnego stanu instalacji elektrycznych, braku systematycznych przeglądów kominiarskich (dotyczy to niestety
również budynków z zasobów
komunalnych),
ogrzewania
niebezpiecznymi wynalazkami
(kozy, piecyki, paleniska, stare
olejaki), niestosowania się lokatorów do wymogów bezpieczeństwa użytkowania.

Fot. Piotr Grzegorczyk

Od 2012 roku na listę GEZ zostało wpisanych około 80 wawerskich drewniaków. Są wśród nich

Fot. Michał Mroziński

Radość, okolice Bachusa/Astry. Fot. z 2014r., budynek nie istnieje.

Brodnicka 22, Falenica, spłonął 21 VIII b.r.

Falenica Derkaczy 61. Fot. z 2016r., budynek nie istnieje.

Fot. Piotr Grzegorczyk

Chcecie bajki? Oto bajka.
Przechadzający się zatopionymi w sosnowym lesie uliczkami wawerskiego osiedla zamożny filantrop przystaje na widok
opuszczonego, starego drewniaka
z powykrzywianymi werandami,
zapadniętym dachem, przegniłą
podwaliną. Wdychając głęboko
powietrze przymyka oczy, z marzycielskim uśmiechem nasłuchuje melodii lasu - szumu sosnowych koron, świergotu ptaków,
skrzypienia spróchniałej okiennicy. Ma wizję: to będzie jego miejsce, jego dom.
Jak wymarzył, tak cel osiągnął. Przebrnął przez niełatwe
sprawy właścicielskie - wszystkich 14stu spadkobierców szczęśliwie po 5ciu latach wykupił i
wartko przystąpił do działania.
Nie zwlekając, wynajął projektanta - specjalistę od budownictwa drewnianego i konserwatora
w 1 osobie. Wspólnie dokonali
inwentaryzacji materiałowej i
historycznej budynku, nie zapominając przy tym o ekspertyzie
mykologiczno-budowlanej. Dzięki specjaliście od konserwacji
drewna odkryli pierwotny kolor
drewnianej fasady. Wkrótce zdecydowali o wyborze technologii
- konstrukcji, ocieplenia, izolacji,
tradycyjnych materiałów elewacyjnych, wewnętrznych instalacji. Dotarli np. do mieszkającego
w jednym z podkarpackich powiatów starego cieśli biegłego w
operowaniu tradycyjną laubzegą.
Pieczołowicie, punkt po punkcie,
podejmowali decyzje: drewno –
tylko przesuszone, jak najmniej
sęków, jak najgęstsze przyrosty,
wszystkie drewniane elementy
oczyszczone i zaimpregnowane,
tynki wewnętrzne skute, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu
i niewidocznych grzybów, zdegradowane lub zaatakowane przez

banie letników do życia en vogue
- nasz unikatowy anińsko-otwocki,
niepodrabialny styl Michała Andriollego, któremu jednym ruchem pióra Konstanty Ildefons
Gałczyński nadał tożsamość.
Mijamy je codziennie pokonując
rutynowe trasy do szkoły, sklepu,
na peron kolejki. Odkrywamy
ich obecność w trakcie weekendowych rowerowych przejażdżek
uliczkami Radości, Miedzeszyna,
Falenicy czy Anina. Lajkujemy nastrojowe zdjęcia na dedykowanych
portalach w internecie. Wiemy,
że są tutaj od zawsze. Te zamieszkałe są ozdobą ulic przy których
stoją, choć równie często, jako
że pochowane w głębi ogrodów,
pozostają niewidoczne dla oczu
przypadkowych przechodniów. Te
opuszczone, w stanie upadku, z
zapadniętymi dachami, powybijanymi szybami, czasem nadpalone,
zarośnięte, zmurszałe, zaniedbane
i zapomniane – czcimy i kochamy

Fot. Michał Mroziński

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

pasożyty elementy – wymienione,
precyzyjnie wybrany profil desek
szalunkowych, stosowanie wyłącznie tradycyjnych połączeń ciesielskich, bez użycia kątowników, śrub
czy gwoździ. Takie słowa jak: czop,
gniazdo, jętka, oczep, przyrost, szalunek, rygiel czy sumik zagościły
na dobre w codziennym słowniku
inwestora. Przygotowywaną dokumentację konsultował z konserwatorem zabytków skrupulatnie
stosując się do wytycznych. Dzięki
wpisaniu drewniaka na listę gminnej ewidencji zabytków (GEZ)
otrzymał nawet dofinansowanie.
Nadzór nad remontem, przebudową, rozbudową powierzył inspektorowi-ekspertowi. Koniec bajki.
Aż tyle i tylko tyle. Kilkukrotnie
dłużej i drożej niż budowa nowego
domu, tym bardziej drewnianego.
Świdermajery – określenie
równie czułe co ironiczne, łączące
wernakularną swojskość z drwiną
na drobnomieszczańskie upodo-

budynki modelowe – zamieszkałe i pieczołowicie zadbane przez
właścicieli. To np. Wille Lodusieńka i Diana w Radości, Złota
Marysieńka w Falenicy, Snitkówka albo Dworek Halina w Aninie.
Wszystkie wymienione prezentowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch
lat w tej rubryce. Bez wielkiego
uszczerbku przetrwały zawieruchę okupacji, a nade wszystko gehennę powojennego kwaterunku. Zdeterminowani właściciele
skutecznie odzyskiwali rodzinne
własności, mozolnie z poświęceniem i ogromnymi nakładami
przywracając konsekwentnie ich
dawny blask. Cena za przywiązanie do drewnianego dziedzictwa
jest wysoka. To m.in. koszty stałe
eksploatacji oraz nieustannych,
bieżących prac konserwacyjnych.
Wśród zamieszkałych świdermajerów z listy GEZ są również te pozostające w zasobach
komunalnych Dzielnicy, pod administracją Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Mieszkają w nich
najczęściej potomkowie rodzin
z powojennego kwaterunku. Budynki te są niedoinwestowane z
prostego powodu – braku pienię-

Willa Czarnówka (błędnie nazwana Czarnuszką),
ul. Patriotów 67/69 w Falenicy, spłonął 14 VIII b.r.

statucie własności. Teoretycznie,
wszystkie te pustostany powinny
być zabezpieczone, a dostęp do
nich osobom niepowołanym zabroniony poprzez zainstalowane
(i sprawne) ogrodzenia, tabliczki,
zaryglowane drzwi i okiennice,
właściwe oznakowanie posesji. To
rzadki widok w Wawrze. Kto dba

przez nieproszonych lokatorów
prędzej czy później spłoną, jak np.
ostatnio, kolejne dwa niezamieszkałe drewniaki – dn. 14 sierpnia na
rogu ul. Patriotów / Jagienki Willa
Czarnuszka (właściwie Czarnówka) w Falenicy, oraz tydzień później – dom przy ul. Brodnickiej 22,
nieopodal.

Ujęcie budynku w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) oznacza konieczność dokonywania uzgodnień pozwoleń na budowę / rozbiórkę z wojewódzkim konserwatorem zabytków przez właściwy organ
architektoniczno-budowlany.
Od 2018 roku właściciele zabytków ujętych w GEZ mogą ubiegać się
o dotacje na prace konserwator-skie, restauratorskie lub roboty budowlane, pod warunkiem, że byłyby to nakłady konieczne wymienione w par. 2 Uchwały XVII/428/2019 Rady m. st. Warszawy z 29 VIII
2019 roku. Do biura stołecznego konserwatora wpłynęło 139 wniosków o dotacje i refundacje poniesionych kosztów na prace planowane w 2020 roku, z czego 19 oceniono jako niezgodne z uchwałą.
Łącznie na wszystkie dotacje na prace przy warszawskich zabytkach
ujętych w GEZ (w tym refundacje) przeznaczono 4,08 mln zł. Dotacje przyznawane są na zadania wykonywane w ciągu 1 roku, więc
wnioski można składać każdego roku. Maksymalne limity to 50%
wnioskowanej kwoty, ale nie więcej niż 200 tys. zł na każdy wniosek.
np. o Willę Boy’a w Falenicy? O
W przypadku pożaru niezadomy pod adresami: ul. Derwida mieszkałego budynku figurującego
10, ul. Panny Wodnej 30 i 32, ul. IV na liście GEZ nasuwają się 3 hipoPoprzeczna 8 itp...? Te odwiedzane tezy:

1) podpalenie celowe, pomagające
pozbyć się „kłopotu”, choć nie kojarzę, aby w ostatnich latach kiedykolwiek w Wawrze udowodniono
takie działanie,
2) zaprószenie ognia przez dzikich lokatorów (taka informacja
pojawia się czasem w artykułach
na temat pożarów - pytanie, czy
kiedykolwiek prowadzone były
śledztwa w takich sprawach i jaki
był ich finał?),
3) samozapłony np. od uderzenia
pioruna - nie słyszałem o takim
przypadku, ale niszczejące pustostany są zazwyczaj pozbawione instalacji odgromowych.
Okazuje się, że wpisanie
opuszczonego i zaniedbanego
budynku na listę GEZ w niczym
właścicielowi nie pomaga, a sam
budynek chroni wyłącznie przed
rozbiórką. Uzyskanie na nią pozwolenia jest mało prawdopodobne – procedura uzyskania pozwolenia na rozbiórkę drewniaka jest
skuteczna wyłącznie w przypadku
bardzo zaawansowanego zniszczenia. Podpalenie pozostaje wciąż
najprostszą (choć nielegalną i niebezpieczną) formą pozbycia się
drewnianego „kłopotu” i możli-

Fot. Michał Mroziński

Fot. Michał Mroziński

dzy. Taniej jest zbudować nowe
lokale komunalne i do nich przenieść lokatorów, niż je nieustannie remontować zgodnie z konserwatorskimi zaleceniami.
To m.in. ostatnio opisywane
w Gazecie Wawerskiej: Pensjonat
Goldberga z ul. Derwida 12 w
Miedzeszynie czy dom Denck’a z
ul. Junaków 20 w Radości.
Zamieszkałe świdermajery
z lokatorami z kwaterunku pozostające w rękach prywatnych
potrafią być również zaniedbane
i niedoinwestowane. Właściciele nie kwapią się z wykwaterowaniem lokatorów z uwagi na
obowiązek zapewnienia lokali zastępczych. Podnoszą więc
czynsze i podtrzymują minimalny dopuszczalny standard
zamieszkania, licząc na dobrowolne zwolnienie lokali. Byłoby
niesprawiedliwe napisać, że we
wszystkich przypadkach relacje
waściciel – lokatorzy wyglądają
równie niepoprawnie.
Kolejną grupę stanowią
drewniaki niezamieszkałe, o
określonym (ZGN lub w rękach
prywatnych) lub niewyjaśnionym
(sprawy spadkowe, zasiedzenia)

Fot. Michał Mroziński

Fot. Michał Mroziński

Falenica, Podkowy 9. Fot. z 2016r., budynek istnieje.

Radość, Planetowa 68, rozebrany. Fot. z 2016r.

Radość Rozkoszna/Będzińska. Fot. z 2016r., budynek istnieje.
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Radość, Wolęcińska 66. Fot. z 2015r., budynek istnieje.

wości szybkiego zainwestowania
działki. Przecież pustostan i tak
prędzej czy później ulegnie zniszczeniu, więc różnica czy się zapali
czy zapadnie to właśnie kwestia
tego „prędzej”.
Wnioski.
Przez długi czas brakowało szerokiego programu ochrony drewniaków wpisanych do
GEZ, dotacji celowych - nie tylko
na remonty i przebudowę tych
opuszczonych i pozostających w
złym stanie, ale także na pomoc
finansową obecnym właścicielom
przy niezbędnych konserwacjach
budynków przez nich zasiedlonych. Jest dla mnie oczywiste,
że wraz z założeniem GEZ oraz
wpisaniem do niej 80ciu świdermajerów powinny były powstać
kompleksowe programy ochrony
(zabytków i obiektów mieszkaniowych jednocześnie) z tłustymi
corocznymi budżetami na dotacje. Bo jeśli przyjąć, że świdermajery - drewniane dziedzictwo
Wawra – są naszym wspólnym
dobrem, to ponośmy wspólnie
koszty ich utrzymania – tak jak
dopłacamy do kultury, edukacji,
służby zdrowia, komunikacji czy
działań proekologicznych. Niech
powstanie program wykupu i
modernizacji zachowanych w akceptowalnym stanie budynków z
myślą o wykorzystaniu ich jako
funkcje publiczne.
Niewielkie budżety przeznaczane na dotacje celowe dla
obiektów wpisanych do GEZ to
klęska w obszarze działań na
rzecz ochrony wawerskich drewniaków i nie pomogą tutaj żadne
broszury, akcje inwentaryzacyjne,
czy działania popularyzatorskie.
Za 10 lat ocaleje w naszej dzielnicy maksymalnie 10-12 świdermajerów. To wszystko na co nas
stać. Reszta zapewne spłonie lub
„zostanie przeniesiona” nikt-nie-wie-dokąd - podobnie jak 10 lat
temu stało się z Willą Batorówką
z ul. Rzeźbiarskiej 38/40 w Aninie
po decyzji wawerskiego WAiB
oraz pod czujnym okiem i za
zgodą stołecznego konserwatora
zabytków...

Dziękuję Michałowi Mrozińskiemu za twórczą konsultację.
Korzystałem m.in. z „Poradnik
remontowo-budowlany „Jak wyremontować świdermajera” M.
Górski W. Lach 2016.

