ODWODNIENIE

PTASIA LINIA

HISTORIA DZIELNICY

Po każdym większym opadzie,
znaczna część wawerskich osiedli
zamienia się w bajora, jakby te
tereny wciąż pamiętały, że bywały
onegdaj zalewane przez Wisłę.
Co można z tym zrobić i czy w
przyszłości będzie lepiej?
5

Zakole Wawerskie to podmokłe
pustkowie w kształcie łzy przytulone do łuku Trasy Siekierkowskiej na północy i schodzące
zwężającym się korytarzem ku
Wiśle. Według niektórych badaczy
Zakole Wawerskie to najbogatszy
w gatunki ptaków teren Warszawy.
8

Kolej Jabłonowska to nieistniejąca już kolej wąskotorowa, która
kursowała pomiędzy Jabłonną
przez Warszawę do Karczewa. Co
jeszcze pozostało po tej kolejce na
terenie dzielnicy Wawer?
11

POJEZIERZE
WAWERSKIE

ZAKOLE WAWERSKIE

CO ZOSTAŁO
PO KOLEJCE
WĄSKOTOROWEJ?
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Na jaką kulturę mamy szansę w Wawrze?
KULTURA. Trwa realizacja trzech nowych obiektów kultury, zwanych kulturotekami. Jaki mamy plan na kulturę w Wawrze?

OBIEKTYWIZM WŁADZY

ZA DUŻO LUKRU

Wsłuchując się w przekazy
rządzących Wawrem, można
byłoby uwierzyć, że wszystko
jest w naszej dzielnicy wspaniale,
wręcz cudownie. Czy pudrowa
nie rzeczywistości przez dzielnicowych włodarzy przekroczyło
granice przyzwoitości?
2

BUDŻET

SKARGA MIESZKAŃCÓW

ANIŃSKI BASEN

Każdy ma prawo do dostępu do
informacji publicznej. Dlaczego
mieszkańcy nie mogą uzyskać dostępu do kompletnych
pozwoleń na budowę, łącznie
z projektami budowlanymi? 6

Policzyliśmy, że realnie potrzeba
około 40 lat na wybudowanie tego,
co urzędnicy wpisali w swoich
Władze ciągle dezinformują na
planach inwestycyjnych w zakresie
temat rzeczywistych kosztów
budowy kanalizacji zaledwie
budowy i jakości wykonania kom- do 2025 roku. Czy nie można
pleksu sportowego. Jak to napraw- budować szybciej?
dę z budową basenu było?
7
9

WAWERSKIE
MAMY PRAWO
INWESTYCJE NA 2018 DO INFORMACJI
ROK
PUBLICZNEJ
W dzielnicy Wawer trwa już
budowa Południowej Obwodnicy
Warszawy. Jakie inwestycje, dzielnicowe i miejskie, powstaną lub
rozpoczną się w 2018 roku?
6

3

O TYM, JAK TO
NAPRAWDĘ Z
BUDOWĄ BASENU
BYŁO

KANALIZACJA

CIĄG DALSZY W
SPRAWIE KANALIZACJI

2

TYTUŁEM WSTĘPU
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GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

Niesamowitego roku z „Gazetą Wawerską”

URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

Z ogromną radością i nadzieją na coraz więcej pozytywnych
zmian rozpoczynamy 2018 rok.
Będzie to ważny dla Wawra czas.
I od nas wszystkich zależy, jakie
zmiany przyniesie. To rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Czekają nas też wybory samorządowe.
W styczniowym numerze chciałam zaprosić Państwa do refleksji.

Warto się zastanowić, co możemy
zmienić i na co mamy wpływ. Zaczynając od siebie, od najbliższego
otoczenia, zaplanować początek
działań na dziś, bez odkładania
na później, uświadomić sobie, że
bardzo wiele zależy od nas i to
my mamy wpływ na to, jak będzie
wyglądała rzeczywistość Wawra.
Dzielmy się ze sobą przemyśleniami, dyskutujmy, wprowadzaj-

my nasze pomysły, wspierajmy
się w ich realizacji, gdyż wspólnie
możemy naprawdę wiele zrobić.
W styczniowych artykułach zadajemy wiele pytań i nie do końca dajemy jedną odpowiedź, tak aby mogły zrodzić się nowe pomysły, które
pozwolą wypracować najlepszą
formę rozwoju Wawra. Czekają nas
trudne wyzwania, inwestycje, których realizacja niesie wiele nadziei,

ale równie dużo pytań czy obaw.
W tym numerze nie zabraknie
również stałych już rubryk, kącika kulinarnego z kolejnymi propozycjami na rozgrzewające dania, które sprawdzą się w mroźne
styczniowe wieczory, oraz ptasiej
linii, barwnie opisującej żyjące na
naszym terenie gatunki ptaków.
Życzymy Państwu niesamowitego roku z „Gazetą Wawerską”!

OBIEKTYWIZM RZĄDZĄCYCH. Czy pudrowanie rzeczywistości przez dzielnicowych włodarzy przekroczyło granice przyzwoitości?

Za dużo lukru
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Wsłuchując się w przekazy rządzących Wawrem można byłoby
uwierzyć, że wszystko jest w naszej
dziel
nicy wspaniale, wręcz cudownie. Czytając lokalna prasę,
wspieraną przez pieniądze z
budżetu miasta, można byłoby
uznać, że mieszkańcom żyje się tu
tylko zdrowo, beztrosko i bezproblemowo.
To tzw. rzeczywistość polukrowana. Pisze i mówi się o samych sukcesach, których ojcami są rzecz jasna tylko przedstawiciele lokalnej
władzy. Przemilczane są wszelkie
porażki, a nieprawidłowości w
ogóle nie występują.
Dobrym przykładem jest tu
budowa szkoły i przedszkola przy
ul. Skalnicowej. Dopóki budowa
postępowała zgodnie z harmonogramem, wychwalano profesjona
lizm ekipy budowlanej, przedstawiano cyklicznie zdjęcia z
wizytacji na budowie, a sam fakt

przystąpienia do budowy szko
ły, mimo iż spóźniony o kilka lat,
przedstawiany jest jako szczyt
wspaniałomyślności władz. Te
raz, kiedy budowa zwolniła, nie
są dystrybuowane już żadne informacje na temat postępów na
placu budowy. Opozycyjni radni
dzielnicowi muszą się dopraszać
o każdą szczyptę informacji na
temat tej budowy, a i tak otrzy
mują niepełne odpowiedzi, z
których ciężko wywnioskować, jak
bardzo zagrożony jest pierwotny
termin oddania nowej szkoły do
użytkowania.
Często jest tak, że ta nieodparta chęć rządzących do lukrowa
nia rzeczywistości nie pozwala
na obiektywną ocenę faktów. Tak
było z informowaniem na temat
terminów zakończenia budowy
kontenerów przy dwóch wawerskich szkołach podstawowych.
Najpierw informowano że moduły
będą gotowe na nowy rok szkolny 2017/2018, później, że będą
gotowe w październiku, później
że w listopadzie itd. Fakt jest
taki, że przy jednej podstawówce
moduły uruchomione zostały tuż
przed końcem minionego roku,
a przy drugiej podstawówce ciągle są budowane. Nikt się do ta
kiego prze
strzelenia terminów
uruchomienia modułów nie przyzna, a jeśli już trzeba tłumaczyć
powody kolejnych opóźnień, ciągle przedstawiany jest jeden i ten
sam powód - szybko wprowadzana
reforma szkolnictwa.
Adres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Lucerny 77,
04-612 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

Warstwa lukru nakładana przez
władze Wawra jest często tak gruba, że całkowicie przysłania to co
się pod nią znajduje. Zupełnie nie
widać już rzeczywistości. Tak jest
na przykład z wydatkami inwestycyjnymi zawartymi w wawerskich
załącznikach budżetowych na
kolejne lata. Mimo iż bezwzględne
kwoty przewidziane na inwestycje są większe niż w latach poprzednich, czym skrzętnie chwalą
się dzielnicowi włodarze, to przy
bliższym spojrzeniu okazuje się, że
duża część tego budżetu inwestycyjnego przenoszona jest z roku na
rok przez wiele lat.
Pudrowanie i lukrowanie rzeczywistości to przypadłość zupełnie
naganna, przeradzająca się w
manipula
cje czy wręcz perfidne
oszukiwa
nie opinii publicznej.
W Wawrze takim oszustwem jest
na przykad narracja w sprawie
budowy anińskiego basenu. Przy
okazji obchodzenia siedmiolecia działalności tego kąpieliska
rządzący wspominają o rzekomo
nieuzasadnionych uwagach, jakie w trakcie budowy kierował do
wykonawcy inspektor nadzoru.
Włodarze nie chcą pamiętać o całej
masie usterek tego basenu, których
wykonawca nigdy nie usunął i
które musiały być ostatecznie
usunięte ze środków bieżących
przeznaczanych na utrzymanie
kąpieliska. Nikt nie wspomina już
zatem o tym, że sąd nakazał firmie
wykonawczej zapłatę za niedoróbki ok 6,6 miliona złotych, które
jednak nigdy nie zostały odzyskane z uwagi na jej bankructwo.
Podobne manipulacje, które nie
są już zwykłym lukrowaniem

rzeczywistości, stosowane są w
przypadku pozwoleń na budowę
dla zabudowy wielorodzinnej w
miejscach, gdzie takiej zabudowy
nigdy w okolicy nie było. Na
przykładach z osiedla Anin można
zaobserwować jak w pełni dogadza
się deweloperom, pozwalając na
zabudowę wielorodzinną w miejscach, gdzie, literalnie czytany plan
zagospodarowania na to nie pozwala.
W rozpoczętym właśnie 2018 roku
pudrowania i lukrowania będzie
jeszcze więcej, z uwagi na to, iż jest
to rok wyborczy. Burmistrz Wawra z dumą ogłosił przeznaczenie
w tym roku dodatkowego ćwierć
mi
liona złotych na spotkania z

mieszkańcami i kampanie medialne. Planowane spotkania z
mieszkańcami nazywane są przez
rządzących warsztatami potrzeb.
Obiektywnie patrząc, jeśli rządzący chcieliby rzeczywiście zbadać
potrzeby mieszkańców, powinni
byli to zrobić na początku kadencji
a nie na jej końcu - nie wiadomo
bowiem czy będą dalej rządzić po
wyborach samorządowych. Tutaj
chodzi przecież o zwykłą kampanie wyborczą i już nawet nie
lukrowaniem a czystą hipokryzją
jest nazywanie tego inaczej.
W każdym razie lukru w naj
bliższym czasie też będzie zdecydowanie za dużo. Może zrobić się
niedobrze.
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KULTURA. Jaki jest plan rozwoju kultury w Wawrze?

Rosną kulturoteki. Jaka kultura w Wawrze?
URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

Na terenie dzielnicy Wawer trwa
realizacja trzech nowych obiektów kultury, zwanych kulturotekami. Obecnie mamy możliwość
korzystania z bogatej oferty kultu
ralnej w Wawerskim Centrum Kultury oraz siedmiu jego filiach. W
2018 r. zostaną oddane do naszej
dyspozycji kolejne trzy filie.
Wiele już zostało powiedziane i
napisane na temat nowych kultulturotek. Były dyskusje na te
mat trafności lokalizacji, potrzeby
kolejnych oraz o urodzie poszcze
gólnych projektów. Cieszyliśmy
się, że to naprawdę się dzieje, że
zostały rozstrzygnięte przetargi w
systemie zaprojektuj-wybuduj na
realizację tych obiektów, co dawało
pewną integralność w realizacji inwestycji. I dobrze.
Myślę, że warto zadać teraz pytania: Jaki mamy plan na kulturę
w Wawerze? Jak to miałoby wyglądać? Dla kogo ma być kultura
i w jaki sposób dostępna? Jak powinno wyglądać dziś nowoczesne
zarządzanie obiektami kultury?
Czy czerpiemy najlepsze wzorce z
obiektów na terenie naszego kraju,
ale i na świecie? Jak te wzorce jeste

śmy w stanie przenieść na nasz
teren? I czy jesteśmy na to gotowi,
czy mamy plan, procedury administracyjne oraz osoby, które będą w
stanie je wdrożyć?
Obiekty są dobrze zaprojektowane,
ładne, wpisujące się w krajobraz
architektoniczny Wawra. Zastanawia mnie tylko, czy architekci
otrzymali odpowiednie wytyczne
do projektowania, które wynikały
z przemyśleń, jaki mamy plan na
kulturę w Wawrze?
Z niepokojem obserwuję tendencję
do przemiany publicznych obiektów kultury w kulturalne centra
handlowe, działające na zasadach
wolnorynkowych, dostępne jedynie dla wybranych. Głównym
założeniem kultury finansowanej
przez samorządy powinna być
jej równa dostępność. Czyli my,
mieszkańcy Wawra, powinniśmy
móc zapisać się lub nasze dzieci na zajęcia organizowane w takich ośrodkach. Zajęcia powinny
być symbolicznie płatne, przez co
dostępne. Inaczej ich dostępność
ogranicza się do zasobności port
fela.
Obecnie w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach można
skorzystać z wielu ciekawych zajęć.
Większość z nich jest odpłatna po
cenach rynkowych, np. możemy
zapisać się na naukę wyplatania

Kulturoteka w budowie na rogu ul. Błękitnej i Solidnej
z wikliny, raz w tygodniu w cenie
120 zł miesięcznie. Organizowane
są również koncerty czy spektakle, na które wstęp jest wolny, lub
za symboliczną opłatą. Jednak nie
ma wyraźnej różnicy w zapisaniu
dziecka prywatnie na zajęcia czy te
organizowane w obiektach kultury
na terenie dzielnicy Wawer.
Drugą tendencją jest to, że kultu-

ra musi się sama finansować. W
bardzo trudnej sytuacji są osoby
zarządzające takimi instytucjami.
Stąd też wynajmowanie pomiesz
czeń w obiektach kultury firmom
zewnętrznym organizującym zajęcia i koło się zamyka.
Moim zdaniem, trzeba wypracować rozsądny plan na kulturę w
Wawrze. Plan, w którym uwzglę

fot. Rafał Czerwonka

dnione zostanie podstawowe
założenie równej dostępności do
kultury. A w drugim rzędzie i jednocześnie, funkcjonowanie obiektów kultury na zasadach pomiesz
czeń do wynajęcia.
Trzeba szukać pomysłów. Wawerskie Centrum Kultury zachęca na
swojej stronie WWW: “Czekamy
na Twoje pomysły!”.
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ODWODNIENIE. Po każdym większym opadzie znaczna część wawerskich osiedli zamienia się w bajora.

Pojezierze wawerskie
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Po każdym większym opadzie,
znaczna część wawerskich osiedli zamienia się w bajora, jakby te
tereny wciąż pamiętały, że bywały onegdaj zalewane przez Wisłę.
Mamy jednak XXI wiek, w poblis
kich lasach w Świerku, naukowcy
rozszczepiają atomy, a naszą dzielnicę wciąż przerasta kwestia odprowadzenia deszczówki.
Co więcej, wydaje się, że problem
zamiast powoli ustępować – narasta. Gdy przyjrzy się nowym inwestycjom, bardzo często okazuje
się, że aspekt odprowadzenia wód
opadowych jest zupełnie pomijany. Bywa też, że są one zaprojektowane lub zrealizowane źle. Tak
jest w przypadku nowego parkingu po wschodniej stronie torów
w Miedzeszynie. Powierzchnia
chłonna, z której wykonano parking wcale wody nie chłonie, a
nowe zbiorniki odsączające są albo
za małe, albo umieszczone w złym
miejscu, uniemożliwiającym spływ
wody. Auta stoją więc w kałużach
i są oblewane strumieniami wody
z rozlewiska na Patriotów. Woda

z Patriotów nie spływa, bo nowy
zbiornik położony jest wyżej niż
jezdnia. Inwestycję realizowała
Dzielnica Wawer. Tymczasem w
Falenicy Zarząd Dróg Miejskich
wyremontował fragmenty Walcowniczej. Jezdnia jest gładka, jednak
jej nowe wyprofilowanie sprawia,
że woda stoi albo na przejściu dla
pieszych, albo wręcz zalewa chodnik. Przeciągający się remont pogorszył sytuację. Prawdopodobnie
tematu odprowadzania wód opadowych w ogóle nie wzięto pod
uwagę.
Miasto coraz mocniej akcentuje
potrzebę radzenia sobie ze zjawis
kami atmosferycznymi i zmianami
klimatu. Badania wykazują, że choć
suma opadów pozostaje w przybliżeniu stała, to składają się na nią
coraz bardziej gwałtowne zjawiska. Zamiast rozłożonych w czasie,
przewidywalnych i drobnych opadów mamy okresy suszy przeplatane ponadskalowymi ulewami. Od
kilku miesięcy miasto udostępnia
statystyki i mapy pogodowe z kilku ostatnich lat. Widzimy na nich
m.in. liczbę interwencji straży pożarnej związanej z podtopieniami,
rozkład powierzchni nieprzepuszczalnych czy wskaźniki oznaczające stopień zazielenienia i stan miejskiej zieleni. Nakładka na miejskie
mapy nazywa się AdaptCity i sugeruje potrzebę przygotowania się
na zmiany. Informacja jest ważna,
jednak czy pójdą za tym konkretne
rozwiązania i pieniądze? Albo czy
zagospodarowanie wód opadowych
stanie się priorytetem uwzględnianym np. podczas remontu na-

wierzchni ul. Walcowniczej? Czas
pokaże.
Do kogo można zatem zwrócić się
z problemem uporczywych kałuż
i podtopień? Jak to często bywa w
przypadku m.st. Warszawy odpowiedzialność jest rozmyta. Pierwsza myśl biegnie ku Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji, które jednak nie zajmuje się kanalizacją burzową.
Zarząd Zieleni ma w opiece tylko
infrastrukturę przeciwpowodziową
i cieki wodne, Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się wybranymi ciągami komunikacyjnymi. Za resztę
odpowiada Dzielnica Wawer oraz
każdy z mieszkańców. Warto jednak zwracać się do Dzielnicy. Jako
Stowarzyszenie Razem dla Wawra
interweniowaliśmy np. w sprawie
bulwersującej sytuacji uczniów SP
109, którzy w drodze do stołówki
musieli przechodzić przez prowizoryczną, rozkładaną każdorazowo przez „Pana Stopka”, kładkę. Po
kilku dniach urzędnikom udało się
wykonać odwodnienie ulicy.
Intencją tego tekstu nie jest jednak
krytykowanie urzędu, choć trzeba
przyznać, że w przypadku tego mokrego problemu, krytyka nie byłaby
bezzasadna. Poprawę sytuacji warto zacząć od siebie. Wedle prawa
budowlanego za zagospodarowanie
wód opadowych odpowiada właściciel posesji, przy czym wpuszczanie ich do kanalizacji ogólnej
jest zabronione. Co więcej, w myśl
paragrafu 29 ww ustawy nielegalne jest też „dokonywanie zmiany
naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na te-

Przejście uczniów SP 109 przez kładkę w drodze na stołówkę
ren sąsiedniej nieruchomości”. I tu
dochodzimy do sedna problemu,
ponieważ wiele z dokuczliwych
kałuż bierze swój początek z pojedynczych rynien wyprowadzanych
wprost na ulice. Polecam spacer
badawczy podczas deszczu. Czasem widać skomplikowane systemy połączeń rur, budowane tylko
po to, by woda mogła wypłynąć na
chodnik. Gdyby tę energię i pomysłowość spożytkować na budowę
dołka odsączającego na własnej posesji bylibyśmy o krok bliżej od poradzenia sobie z problemem kałuż.
Zieleń Miejska w 2017 r. realizowała akcję „Warszawa chwyta wodę”.
Polegała ona m.in. na promowaniu małej retencji i tzw. ogrodów
deszczowych. Są to proste, ale
skuteczne instalacje, składające się z ok. metrowej głębokości

FALENICA. Z inicjatywy lokalnych społeczników odbyła się pierwsza falenicka gwiazdka podwórkowa.

Podwórkowa gwiazdka

BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

16 grudnia 2017 r. w Falenicy, na
skwerku przy ul. Podjazd spotkaliśmy się na podwórkowej gwiaz
dce. Kilkudziesięciu sąsiadów,
w pełnym przekroju wiekowym,
bawiło się przy dźwięku kolęd,

częstując się zapasami, które
przynieśli ze sobą. Niepowtarzalną atmosferę zapewniało ognisko z kociołkiem pełnym ciepłego
napoju. Wspólnie ubraliśmy choinkę, którą podarował pobliski
sklep ogrodniczy Cetus - zawiesi
liśmy na niej bombki z życzeniami
dla Falenicy. Wszystko wskazuje
na to, że była to pierwsza z wielu
kolejnych sąsiedzkich imprez, bo
chęci wśród Faleniczan są duże.
Spotkanie odbyło się w ramach
warszawskiego finału podwórko
wej gwiazdki koordynowanej
przez Q-Ruch sąsiedzki z inicjatywy Jacka Wiśnickiego oraz niżej
podpisanego.

dołka odsączającego wypełnionego piachem i żwirem oraz rur:
drenażowej i przelewowej. Na powierzchni można zasadzić rośliny hydrofitowe, które dodatkowo
wychwytują z wody zanieczyszczenia. Według przeliczników 2
m 2 takiego ogrodu wystarczą do
zagospodarowania deszczówki ze
100 m2 dachu. Wszelkie materiały
wraz z planami takich ogrodów dostępne są na stronie Fundacji Sendzimira (http://sendzimir.org.pl).
Tam też można znaleźć broszury
skierowane zarówno do wspólnot
mieszkaniowych jak i osób indywidualnych. Spróbujmy w 2018 r.
przyjrzeć się naszym rynnom. Być
może wspólnymi siłami uda nam
się choć trochę poprawić sytuację
w dzielnicy. Sąsiedzi, nie zalewajmy!

6

Z ŻYCIA DZIELNICY

styczeń 2018

Wawerskie inwestycje w 2018 roku
■■

■■
KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
k.sokolowski@gazetawawerska.pl

Jakie inwestycje dzielnicowe i miej
skie powstaną lub rozpoczną się w
2018 roku w Wawrze? Całą lekturę
miejskiego budżetu na 2018 rok
można znaleźć na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy,
poniżej wymieniamy najważniej
sze jego pozycje dla naszej dzielnicy.
Inwestycje dzielnicowe.
■■ w czerwcu planowane jest
zakończenie budowy ulicy Jeziorowej, Mydlarskiej
(14KDL i 43KDD) oraz ulicy
Wiązanej wraz z przebudową
i budową nowej infrastruktury
podziemnej, w tym kanalizacji
i wodociągu.

■■

■■

■■

planowane jest rozpoczęcie
budowy dwóch nowych dróg:
Kwiatów Polskich oraz ciągu
ulic Bylicowa – Trzykrotki
wraz z budową infrastruktury
podziemnej i oświetlenia.
planowana jest budowa rond
na ulicy Bronowskiej na
skrzyżowaniu z ulicami Wodniaków i Masłowiecką oraz na
ulicy Przewodowej z ulicami
Mrągowską i Strzygłowską.
planowane jest dokończenie
budowy chodnika na ciągu
ulic Brorków i Juhasów oraz
rozpocznie się budowa ciągu
pieszego i rowerowego na ulicy Bysławskiej.
zbudowany zostanie chodnik
na ulicy Snopowej na odcinku
od Wapiennej do końca obecnego chodnika w ramach
Budżetu Partycypacyjnego.
przed początkiem nowego
roku szkolnego planowane jest
zakończenie budowy zespołu
przedszkolno-szkolnego przy
ulicy Cyklamenów z 21 od
działami oraz budowy żłobka
i przedszkola przy ulicy Trakt
Lubelski .

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

Nadwiśle i Zbójna Gora.
zrealizowane zostaną inwestycje wybrane do realizacji przez
mieszkańców w Budżecie Partycypacyjnym na 2018 rok.

ulicy Płowieckiej. MPWIK
po skończeniu swoich prac
planuje wykonanie podbudowy jezdni, a ZDM oraz
dzielnica Wawer pozostałe
roboty budowlane, czyli nową
jezdnię i chodniki.
planowana jest budowa rond
na ulicy Kadetów z ulicami Łasaka i Poprawną oraz budowa
jezdni na ulicy Bronowskiej od
Traktu Lubelskiego do Kanału
Zerzeńskiego z wyłączeniem
skrzyżowania z ulicami Wodniaków i Masłowiecką.
planowana jest budowa kanalizacji w ulicy Lucerny od
Mydlarskiej do Widocznej,
w ulicy Widocznej, Mrówczej. W Dzielnicy Wawer planowane są też inne inwestycje
kanalizacyjne o których informowaliśmy w poprzednim
numerze.

planowane jest rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej numer 128 przy
ul. Kadetów oraz rozbudowa Inwestycje ogólnomiejskie.
Szkoły Podstawowej numer ■■ planowane jest rozpoczęcie ■■
124 przy ul. Bartoszyckiej.
rozbudowy Wału Miedze
Inwestycje zrealizowane mają
szyńskiego od ronda z Trakbyć do końca 2019 roku.
tem Lubelskim do węzła
zaplanowano
zakończenie
Wał Miedzeszyńskim z trasą
budowy i otwarcie trzech
Południowej
Obwodnicy
nowych budynków kultu
Warszawy drogi S2. W raralno - społecznych przy ul.
mach inwestycji powstanie
Błękitnej w osiedlu Wawer, ul.
druga jezdnia, drogi lokalne, ■■
Powojowej w osiedlu Radość
chodniki drogi dla rowerów
oraz ul. Włókienniczej róg Paoraz infrastruktura podziemtriotów w osiedlu Falenica.
na, w tym kanalizacja i wodo- planowane jest rozpoczęcie
ciąg. Zakończenie inwestycji
budowy nowej przychodni
zaplanowano na 2020 rok.
zdrowia na ulicy Żegańskiej ■■ planowane jest rozpoczęcie
przy Urzędzie Dzielnicy Wa
rozbudowy ulicy Trakt Lubelwer.
ski od ulicy Zwoleńskiej do
planowana jest budowa instaulicy Borowieckiej. W ralacji centralnego ogrzewania,
mach inwestycji powstanie W dzielnicy Wawer trwać będzie
ciepłej wody, przyłączy kanali
nowa jezdnia, chodniki drogi też budowa Południowej Obwodzacyjnych i wodociągowych
dla rowerów. Zakończenie in- nicy Warszawy oraz w związku
do budynków komunalnych
westycji zaplanowano na 2019 tym utrudnienia na ciągach pona terenie dzielnicy Wawer.
przecznych oraz na kolei. Sze
rok.
trwać będzie przebudowa tar- ■■ planowana
jest
budowa rzej informowaliśmy już o tym w
gowiska w Falenicy.
przyłączy
kanalizacyjnych poprzednich wydaniach Gazety
trwać będzie budowa odwodna ulicy Trakt Lubelski od Wawerskiej.
nienia w osiedlu Aleksandrów,
ulicy Klimontowskiej do

ANIN. Społeczny Komitet Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin.

Mamy prawo do informacji publicznej
Zaprowadzenie ładu przestrzennego jest nadrzędnym celem
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak jednym z ubocznych skutków istnienia planu, poza niezaprzeczalnymi
korzyściami z tego faktu płynącymi, jest ograniczona kontrola
społeczna w kwestii zgodności
przyszłych zamierzeń inwestycyj
nych z treścią planu. Chodzi o to,
że aby stać się stroną w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę, nie
wystarczy już być sąsiadem terenu
inwestycyjnego. Jeśli tylko zakres
oddziaływania inwestycji nie
wykracza poza granice własnej działki to o planowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowie dowiadujemy się zazwyczaj kiedy jest już
za późno. To wyłącznie urzędnicy
decydują wtedy o zgodności projektowanej zabudowy z planem
zagospodarowania i niechętnie się
swoją władzą dzielą. Jedną z możliwych form sprawowania kontroli
nad działaniami urzędników jest
instytucja dostępu do informacji
publicznej.
Od ponad czterech miesięcy trwa

walka z urzędnikami wawerskimi o zablokowanie wydawania
pozwoleń na budowę wysokiej, intensywnej zabudowy wielorodzin
nej w obszarze oznaczonym na
planie zagospodarowania osiedla
Anin symbolem UMN/3 w granicach ulic IX Poprzeczna - Pożaryskiego - X Poprzeczna - Wydawni
cza. W dniu 26 września 2017 roku
wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy
Wawer z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie obejmującym decyzję
o pozwoleniu na budowę wraz z
kompletnym projektem budowlanym powstającego aktualnie na
tym terenie budynku wielorodzinnego. Jakie było nasze zdziwienie,
kiedy wiceburmistrz Leszek Baraniewski nie tylko nie zgodził się na
udostępnienie ww. dokumentacji
do przeglądania na miejscu, ale
przekazał ją w formie kilku czarno
białych zdekompletowanych kopii,
argumentując, że „projekt budowlany nie może zostać udostępniony
w całości w trybie informacji publicznej ze względu na prywatność
osoby fizycznej, w myśl art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

dostępie do informacji publicznej (
Dz. U. Z 2016 r. poz. 1764 j.t.)”.
Skutkiem utajnienia przez wiceburmistrza Leszka Baraniewskiego
najważniejszej części dokumentacji, Społeczny Komitet Obrony
Ładu Przestrzennego Osiedla Anin
złożył na niego w dniu 18 grudnia
2017 roku oficjalną skargę, argumentując, że naruszył on interes
osoby wnioskującej o dostęp do
informacji publicznej.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku. Każdy ma prawo
wystąpienia z takim wnioskiem w
myśl art.2 ust.1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej (wzór
wniosku powinien być dostępny w
urzędzie, jeśli nie - bez problemu
można go znaleźć w internecie).
Zgodnie z ugruntowanym orzecz
nictwem sądów administracyjnych
informację publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi nie tylko
decyzja - pozwolenie na budowę
– ale również, stanowiący jej integralną część, kompletny projekt

budowlany podlegający zatwierdzeniu przez organ budowlany.
Dzieje się tak, ponieważ przymiot
informacji publicznej posiadają
także te dokumenty, których organ
używa do zrealizowania powie
rzonych prawem zadań, nawet gdy
prawa autorskie do tych
dokumentów należą do innego
podmiotu. Skoro więc dokumentacja projektowo - budowlana,
podlegająca zatwierdzeniu i będąca integralną częścią decyzji pozwolenia na budowę, jest informacją
publiczną w rozumieniu ustawy
to tym bardziej za taką informację
należy uznać również nieudostę
pnioną część opisową projektu,
wszystkie rzuty kondygnacji oraz
przekroje pionowe, które znajdują
się w tej dokumentacji.
Wynika z tego, że wiceburmistrz
Leszek Baraniewski powołał się
na zbyt ogólnie rozumiane pojęcie “prywatności osoby fizycznej”,
czym naruszył nasze prawo do
uzyskania informacji publicznej
w zakresie zapoznania się z treścią
projektu budowlanego inwestycji
usytuowanej w obszarze UMN/3
na osiedlu Anin. Brak w przeka-

zanych czarno-białych kopiach
części opisowej projektu oraz
charakterystycznych przekrojów
i rzutów kondygnacji, uniemożliwiły nam weryfikację dokumentacji pod kątem jej zgodności z
planem zagospodarowania osiedla
Anin.
W swojej skardze, mając na uwadze
szeroko pojęty interes publiczny,
Społeczny Komitet Obrony Ładu
Przestrzennego Osiedla Anin
wnioskuje o odwołanie Pana Leszka Baraniewskiego z zajmowanej
funkcji.
Uważamy, że albo świadomie
broni on złych decyzji administracyjnych swoich podwładnych
poprzez ograniczanie obywatelom
dostępu do informacji publicznej,
albo jego działania świadczą o
niekompetencji w obszarze znajomości praw obywatelskich i obo
wiązków samorządowych organów
władzy wykonawczej .
Piotr Grzegorczyk
Społeczny Komitet Obrony Ładu
Przestrzennego Osiedla Anin,
SKOLPOA@wp.pl
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BASEN. Niekończąca się dezinformacja władz na temat rzeczywistych kosztów budowy i jakości wykonania kompleksu sportowego.

O tym, jak to naprawdę z budową basenu było
„Kurier Wawerski”, który świętował
ostatnio swoje 10-lecie istnienia,
zawiera w swojej nazwie zabawny
podtytuł: „Dwutygodnik mieszkańców Dzielnicy Wawer”. Podtytuł
zabawny – bo Kurier nigdy nie był
gazetą mieszkańców, nie był otwarty na komunikację z mieszkańcami,
nawet nie stwarzano pozorów wymiany poglądów czy możliwości
komentowania zamieszczanych
tam opisów wawerskiego światka,
zawsze widzianych tylko jednostronnie - oczami zarządzających
dzielnicą. Pismo to powstało w
2007 r., wraz z początkiem kadencji Platformy Obywatelskiej. Od 10
lat redaktorem naczelnym jest Pan
Andrzej Murat, przez wiele lat także rzecznik prasowy Urzędu – wytrawny gracz na rzecz upiększania
urzędowej rzeczywistości oraz gloryfikowania działań kolejnych Zarządów Dzielnicy Wawer, działań
nierzadko bardzo szkodliwych dla
wawerskiej społeczności. Budowa
kompleksu sportowego w Aninie
– o czym piszę dalej - była i nadal
jest polem celowej dezinformacji.
Takich „pól i poletek” jest znacznie
więcej, o czym doskonale wiedzą
mieszkańcy uwikłani w różne spory z Urzędem Dzielnicy Wawer.
Mamy więc ”Dwutygodnik mieszkańców Dzielnicy Wawer” czy raczej „Dwutygodnik Burmistrzów
Dzielnicy Wawer”?
W „Kurierze Wawerskim” nr 22 z
16-31 listopada 2017 r. Redaktor
Naczelny przypomniał, że Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Aninie, otwarty w listopadzie 2010 r., skończył
właśnie 7 lat, działając nieustannie
w rzekomo kwitnącej kondycji ku
zadowoleniu użytkowników.
W tekście Redaktora pojawiły
się jednak dziwne frazy i wspomnienia z lat budowy basenu: „...
Budowie anińskiego basenu towarzyszyły ogromne emocje. Opozycyjni radni dzielnicy i Warszawy,
wbrew zapewnieniom ekspertów,
podpuszczeni przez inspektor
nadzoru, wieszczyli katastrofę...”,
„Nie było tygodnia, aby tematu
nie wałkowały stacje telewizyjne,
radiowe i prasa karmiąca czytelników sensacjami. Tymczasem ten
ciekawy architektonicznie obiekt
zaczął funkcjonować bez żadnych
technicznych kłopotów...”
Dziwny to tekst, zważywszy na
bardzo dokładne i szczegółowe
opisanie historii budowy w Dzienniku Budowy, Raporcie z budowy
opisującym niedozwolone prawem

Przykład basenowych standardów robót: nadproża zbudowane bez zachowania zasad przewidzianych dla
robót murowych - w projekcie były przewidziane jako żelbetowe, prefabrykowane.
zmiany umowy z wykonawcą oraz
liczne potwierdzone oszustwa materiałowe wykonawcy. Znany jest
niepodważalny fakt końcowego
odbioru w czerwcu 2010 r. i zapłaty za nieukończony i nieuruchomiony obiekt - lodowisko, kończony aż do zimy 2010 r. Znany i
niepodważalny jest niski poziom
wykonania obiektu, potwierdzony nawet wyrokiem Sądu, który
przyznał miastu ok. 6,6 mln zł kar
za nieusunięte usterki budowlane.
Tych kar miasto nie wyegzekwowało od wykonawcy, ten zaś nie
usunął wad i usterek budowy. Usuwanie tych usterek oraz budowę
całych elementów instalacji, które
były w projekcie – lecz nie zostały
wybudowane (np. przyłącze kanalizacyjne do ul. Kajki, klimatyzacja
sal sportowych), MPWiK i Dzielnica wykonały z bieżącego budżetu,
działając niewątpliwie na szkodę
mieszkańców. Za te roboty przecież
już raz zapłacono, mimo że nie zostały wykonane!
Pełniąc funkcję inspektora nadzoru
robót budowlanych bardzo dobrze
znałam swoje obowiązki - lecz wyraźnie nie zrozumiałam intencji
swojego pracodawcy – Prezydenta miasta Warszawy i Burmistrza
Dzielnicy Wawer. Przestrzeganie i
wymaganie od wykonawców zapisów umowy, prawa budowlanego,
norm, projektu, harmonogramów
w Dzielnicy Wawer i warszawskim
Ratuszu nie było dobrze widziane. Potwierdziła to dobitnie sama

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w reportażu TVN
Warszawa z hucznego, przedwyborczego otwarcia kompleksu w
Aninie 04.11.2010 r. Na pytanie
dziennikarza, czy wie, że inspektor
zrezygnowała z nadzoru budowy
w proteście przeciwko złej jakości
robót i omijaniu zasad prowadzenia inwestycji, Prezydent Warszawy odpowiedziała ze złością „to jej
problem”. Czy na pewno Pani Prezydent? Warto przypomnieć sobie
ten reportaż (link w internetowym
wydaniu Gazety Wawerskiej). Nawiasem mówiąc, ta sekcja TVN
Warszawa kilkanaście dni po emisji
powyższego, ciekawego reportażu
została zlikwidowana(!).
Z nadzoru budowy zrezygnowałam
po 16 miesiącach, w połowie 2009
r., kiedy wbrew swojemu własnemu inspektorowi nadzoru, wszelkim zasadom prawa budowlanego,
Burmistrz zdecydowanie stanął w
obronie wykonawcy. Zdecydował
o powołaniu specjalnej Komisji,
która wyraźnie na jego życzenie,
pomimo braku takich uprawnień
zdecydowała o technicznym odbiorze źle wykonanych i wcześniej
nieodebranych przeze mnie robót
budowlanych. Dziennik Budowy
zawiera precyzyjne zapisy w tej
sprawie.
Naczelny redaktor „Kuriera Wawerskiego” wielokrotnie wykorzys
tywał wówczas gazetę do ratowania twarzy Burmistrzów pisząc
o „nieudolnej inżynier”. Cytował

niepełne zdania z opinii rzeczoznawców zmieniając ich wymowę
na rzecz braku wad wykonania
basenu, choć rzeczoznawcy w rzeczywistości potwierdzili wszystkie
moje zarzuty. Obecnie postanowił
jeszcze raz wykorzystać monopol
informacyjny swojej gazety pisząc
o inspektor nadzoru „podpuszczającej Radnych i niektóre ówczesne
media”. Żadne zaklęcia naczelnego
redaktora nie zmienią jednak wymowy bogatej dokumentacji (także
fotograficznej) z czasu budowy i zapisów dziennika budowy, których
wymowa jest jednoznaczna.
Wawerskie, basenowe standardy
robót to m.in. nadproża zbudowane bez zachowania zasad przewidzianych dla robót murowych - w
projekcie były przewidziane jako
żelbetowe, prefabrykowane. Strach
na to patrzeć! Temu, kto odebrał
te roboty murowe powinno się
odebrać uprawnienia budowlane.
Nawet obórki tak nie wolno budować – a to przecież obiekt użytku
publicznego !
W tekście o basenie w „Kurierze
Wawerskim” nr 22 z listopada 2017
r. znalazłam jednak ciekawostkę,
za którą wypada nam podziękować
redaktorowi naczelnemu. Napisano tam: „Z okazji 7. rocznicy funkcjonowania pływalni przedstawił
plany na przyszłość…” i „Kolejną
nowością byłoby zastąpienie obecnego kluczykowego systemu zamykania szafek w szatniach zamkami
elektronicznymi. Wprowadzenie

tych pomysłów w życie uzależnione
będzie od możliwości finansowych
ośrodka i dzielnicy.….”
Jest to kolejny „kwiatek” z ogródka
braku właściwego nadzoru robót i
wydawania publicznych pieniędzy
przez inspektorów i burmistrzów
odpowiedzialnych za budowę basenu. Ujawniono nam (na pewno
niechcący!) kolejne roboty, które
były przewidziane projektem, umową, za które zapłacono, a które nie
zostały wykonane w trakcie budowy!
Projekt Elektronicznego Systemu
Obsługi Klienta (ESOK) był składnikiem ogłoszonego przetargu i
projektu wykonawczego kompleksu sportowego w Aninie i w swoim
opisie wyraźnie przewidywał elektroniczny system obsługi szafek.
Jest nawet wycena tej instalacji na
34 682,00 Euro. Ładna sumka? To
kolejna transza publicznych pieniędzy wydanych niezgodnie z projektem tego kompleksu? Zainstalowano zamki na kluczyki!
Obecny Burmistrz Wawra, Ł. Jeziorski, będący wcześniej dyrektorem ds. technicznych OSiR-u, w
pismach do wykonawcy basenu,
czy też do ówczesnej Burmistrz
J. Koczorowskiej pisał o licznych
usterkach zagrażających zdrowiu i
życiu użytkowników. Te poważne
usterki nie zostały przecież usunięte a zagrożenie cudownie minęło?
Nie, nie minęło, tylko Pan Jeziorski
został Burmistrzem! Usterki oraz
niewykonane roboty wykonuje się
teraz z bieżącego budżetu dzielnicy, ukrywając niejasne działania
poprzedników. Ta najnowsza informacja o braku elektronicznej
obsługi szafek basenowych i planowanym zastąpieniu kluczyków
czipami jest tego najlepszym pot
wierdzeniem.
Basen budowano w oparciu o ryczałtową kwotę umowną, której
wartość ustalono na podstawie
projektu będącego załącznikiem do
przetargu. Kto decydował o zmianach projektowych obniżających
standard basenu np. o zmianie
elektronicznego systemu obsługi
szafek na znacznie tańszy, kluczykowy? Co stałą się z różnicą w wartości robót? Wykonawca otrzymał
przecież za budowę kompleksu
sportowego pełną umowną kwotę,
a aneksów co do zakresu i wartości
robót nie było. Jak to więc naprawdę z budową basenu było? MANE,
TEKEL, FARES. Mam nadzieję.
Anna Miara

8

Z ŻYCIA DZIELNICY

styczeń 2018

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

Ptasia linia. Zakole wawerskie.

Sarna i bażant. Zakole Wawerskie - grudzień 2017.

daczy Zakole Wawerskie
to najbogatszy w gatunki
ptaków teren Warszawy.
Pewnej mglistej niedzieli
postanowiłem tam właśnie
przywitać wschód słońca.
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Zakole Wawerskie, czyli podmokłe pustkowie w
kształcie łzy przytulone do
łuku Trasy Siekierkowskiej
na północy i schodzące
zwężającym się korytarzem ku Wiśle, to miejsce,
o którym w najbliższych
latach będzie głośno. Rozpoczęto bowiem prace nad
miejscowym planem zagospodarowania dla tego
terenu. Brzmi to groźnie,
a według niektórych ba-

Od północnego wschodu zakole
porasta las, który tej jesieni zalany
był wodą. Ścieżki i wytyczony tamtędy szlak rowerowy są w części
nie do przejścia bez wysokich kaloszy. Postanowiłem więc podejść
jeszcze w ciemności do ściany lasu
i w miarę możliwości kierować się
na zachód. Mając słońce za plecami, łatwiej jest podejść ewentualną
zwierzynę. Rzeczywistość kazała
mi zweryfikować plany. Po pierwsze poruszanie się po zakolu tzw.
suchą stopą jest w zasadzie niemożliwe. Po drugie tego poranka,
słońca postanowiło nie wstawać
i cały świat pogrążony był w lepkiej mglistej szarości. Sceneria
chwytała za serce. Skryta we mgle
Warszawa tylko cicho szumiała, co
chwila łapałem się na tym, że podróżuję przez post-apokaliptyczne

pustkowia, a wrażenie wzmacniały niszczejące tu i ówdzie wytwory naszej cywilizacji. Gdy się
na chwilę przejaśniło, zakole rozgadało się głosami setek ptaków.
Między kępami drzew przelatywały spore stada łuszczaków, słychać
było sójki i bażanty. Później ciszę
przerywały tylko pokrzykiwania myszołowa. Na dłużej stanąłem, by posłuchać pięknego, choć
oszczędnego w formie koncertu
pary majestatycznych kruków. To
co mnie martwiło to fakt, że po
kilku godzinach wciąż nie miałem
ani jednego zdjęcia ptaka, choć bażanty raz za razem wyskakiwały mi
spod nóg. Obiektyw pokryty był
rosą, a w butach chlupotało. Postanowiłem porzucić pozory, wejść w
bagno i przespacerować się ścieżką dzików. Takie wydeptane szlaki są najpewniejszą drogą przez
mokradła, wbrew pozorom nawet
dzikie świnie nie lubią pływać w
lodowatej wodzie. Wtedy właśnie
zrobiłem to zdjęcie. Gdybym był
lepszym fotografem, miał lepszy
sprzęt, więcej szczęścia i znalazł
lepszy kadr, może uchwyciłbym na
nim jeszcze watahę dzików, które

odpoczywały w kępie trzcin. Kilka
minut później mogłem podziwiać
też dorodnego lisa. Wszystko to
kilkaset metrów od Trasy Siekierkowskiej i wyrastających za nią
blokowisk. Do auta wracałem,
brodząc po kolana w wodzie i jak
to zwykle bywa, właśnie wtedy, w
porastających jeden z brzegów tzw.
ulicy Spadowej, zostałem w pełni
wynagrodzony za to, że wcześnie
wstałem. Usłyszałem szum setek
skrzydeł i chwilę potem w koronach drzew zakotłowało się od
najróżniejszych drobnych ptaków.
Były dzwońce, czeczotki, czyże. W
podszyciu myszkowały strzyżyki
oraz mysikróliki. Ciut wyżej sikory
modraszki i bogatki. Na ziemię sypały się łupiny nasion, a ja po kilku
minutach postanowiłem, że jednak
zrezygnuję z zapalenia płuc i ruszę
tam, gdzie znajdę suche skarpety.
Jaki z tego morał? Zakole Wawerskie to duża dzika wyspa położona
w skrajnie zurbanizowanym krajobrazie. Jej niedostępność, przynajmniej w czasie okresów mokrych,
gwarantuje dobre warunki dla
zwierzyny. Z pewnością tu wrócę zimą a także wiosną, kiedy to

fot. Jacek Wiśnicki

spodziewam się na podmokłych
łąkach spotkać migrantów – gęsi,
kaczki, żurawie albo czajki. Przyszłość tego skrawka terenu jest
niepewna. W większości znajduje
się w prywatnych rękach, a właściciele widzieliby na zakolu nowe
rzędy domów. Trudno się dziwić
takiemu podejściu, ale tym mocniej należy liczyć na miasto, które
powinno uporządkować status zakola z poszanowaniem praw właścicieli. W przyszłości gęsto zaludniona okolica potrzebować będzie
miejsc rekreacji i uporządkowanej
zieleni. Natomiast centralną część
tego terenu powinny stanowić tak
jak dziś olsy i podmokłe łąki, także
jako rezerwuar wody w okresach
suszy albo nadmiernych opadów,
zaś zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zakole Wawerskie” zamienić się w projektowany od lat
rezerwat. Czy tak się stanie? Żaden
z ekosystemów w naszej strefie
klimatycznej nie zapewnia takiej
bioróżnorodności jak mokradła.
Są więc skarbem i tak nazywają je
przyrodnicy. Przeciętni ludzie mówią na nie „nieużytki”, a tych nikt
nie lubi. I dlatego znikają.
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KANALIZACJA. Potrzeba jeszcze 100 lat na skanalizowanie całego Wawra.

Ciąg dalszy w sprawie kanalizacji
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Po publikacji kanalizacyjnych
planów inwestycyjnych Spółki
MPWiK w poprzednim numerze
Gazety Wawerskiej otrzymaliśmy
wiele próśb o dopisanie tam kolej
nych wawerskich ulic, które nie są
w chwili obecnej uwzględnione w
tych planach. I tak oto zgłosiliśmy
poprzez Urząd Dzielnicy Wawer i Biuro Infrastruktury m.st.
Warszawy konieczność budowy
kanalizacji w ulicy Szafranów na
odc. od ul. Zerzeńskiej do ul. Cylichowskiej tj. dla posesji Szafranów
od 3 do 10., w ulicy Halki, w ulicy
Montażowej, w ulicy Powiatowej,
w ulicy Wiązowskiej, w ulicy Mrągowskiej, w drodze dojazdowej
do osiedla Mrągowska 20, w ulicy
Zasobnej, w ulicy Zagórzańskiej
na odc. od Izbickiej w stronę ul.

Niecodziennej, w ulicy Horten
sji, w ulicy Wysokomazowieckiej,
w ulicy Kruszwickiej, w drodze
dojazdowej do Juhasów 4 i 6 od
A do K, w drodze dojazdowej do
Zwoleńskiej 16A – 16J, w ulicy Marty, w ulicy Połanieckiej,
w tym w drodze dojazdowej do
Połanieckiej 5, 5A, 5B oraz w ulicy
Strzygłowskiej 67. Przy wszystkich
tych ulicach znajdują się posesje,
których właściciele zainteresowani
są jak najszybszym przyłączeniem
się do miejskiej sieci kanalizacyj
nej.
Jednocześnie
wielu
naszych
Czytelników z irytacją i dezaprobatą dostrzegło, po publikacji artykułu, fakt tego, że będą musieli
jeszcze bardzo długo czekać na
dotarcie sieci kanalizacyjnej do
swoich rejonów. Okazuje się, że ten
czas oczekiwania może być jeszcze
dłuższy, bo plany planami, a rze
czywistość wygląda zgoła inaczej.
Otóż policzyliśmy dokładnie, jak
bardzo nierealne są miejskie plany
inwestycyjne w zakresie budowy
sieci kanalizacyjnej na terenie
dziel
nicy Wawer. W aktualnym
planie inwestycyjnym Spółki MP-

WiK do 2025 roku znajduje się
ponad 198 km sieci kanalizacyjnej
do wybudowania na terenie naszej
dzielnicy. Średnio w ciągu jednego
roku budowanych jest u nas zaledwie 5 km sieci kanalizacyjnej. Realnie potrzeba zatem około 40 lat na
wybudowanie tego, co urzędnicy
wpisali w swoich planach zaledwie
do 2025 roku. Ten plan to zatem
zupełna fikcja. Nie ma się co przywiązywać do dat realizacji posz
czególnych inwestycji kanalizacyj
nych widniejących w miejskich
planach, bo te z pewnością będą
się jeszcze wielokrotnie zmieniać.
A uwzględnić trzeba jeszcze w tym
planie wszystkie te ulice, które do
tego planu są dopiero zgłaszane, a
w których kanalizacja też będzie
musiała powstać. Stawiam tezę, do
weryfikacji przez następne poko
lenia, że skanalizowanie całego
Wawra, przy obecnym tempie, potrwa jeszcze co najmniej 100 lat!
Obym się mylił.
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Kontenery przy SP128 gotowe
W połowie grudnia uruchomione zostały z kilkumiesięcznym
opóźnieniem nowe sale dydaktyczne w zabudowie kontenerowej
w Szkole Podstawowej nr 128. Szkoła ta w najbliższym czasie
będzie także rozbudowywana systemem tradycyjnym.
■■ Falenicka przychodnia rejonowa rozbudowana.
Placówka przy ul. Patriotów 46 została rozbudowana o nowe
gabinety wraz z wyposażeniem: ginekologiczny, dermatologiczny,
stomatologiczny, lekarza POZ i rehabilitacyjny. Powstała też sala
gimnastyczna, sala do fizykoterapii, a także sala do hydroterapii i
szatnie.
■■ Obchody 78. rocznicy Zbrodni Wawerskiej
26 i 27 grudnia 2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające
78. rocznicę niemieckiej zbrodni w Wawrze. Uroczystości zorganizowane przez kibiców rozpoczęły się przy PKP Wawer, skąd
przeszedł pochód na miejscowy cmentarz gdzie wspólnie minutą
ciszy oddano hołd pomordowanym tej grudniowej nocy 1939
roku. Oficjalne uroczystości zorganizowane przez wawerski ratusz
rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele Matki Bożej Królowej Polski
w Aninie. Oficjalne wydarzenia rocznicowe odbyły się także na
Miejscu Straceń przy ul. 27 grudnia w osiedlu Wawer.
■■ Zielone wsparcie
Warszawiacy, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny i likwidację kotła na paliwo stałe, mogą
liczyć na „Zielone wsparcie”. W stołecznych ośrodkach pomocy
społecznej przyjmowane są wnioski o zasiłki celowe na pokrycie zwiększonych kosztów ciepła. Po złożeniu wniosku stołeczni
urzędnicy przeprowadzą wywiad środowiskowy i wydadzą decyzję, na mocy której przyznane zostanie wsparcie. Maksymalny okres
pomocy to 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca trwania
pilotażu, tj. do 31 grudnia 2018 roku.
■■ Stary tabor wycofany z użytku
Zakończył się II kontrakt na autobusy Scania OmniCity realizowany
przez PKS Grodzisk Mazowiecki - ostatni raz tego typu autobusy
wyjechały w dniu 31 grudnia 2017 r. na liniach autobusowych 119,
170, 173 i 199.
■■ Linie 146 i 147 pojadą inaczej
Po otwarciu nowego odcinka ulicy Sokolej linie 146 i 147 pojadą
od Dworca Wschodniego po trasie Kijowska - Targowa- Sokola Zamoście - Wybrzeżę Szczecińskie - ks. Poniatowskiego - Rondo
Waszyngtona i dalej po swoich obecnych trasach. Celem zmiany
trasy jest zapewnienie lepszego skomunikowania Wawra, Gocławia
z drugą linią metra na stacji Stadion Narodowy. Zmiana powinna
nastąpić jeszcze w styczniu 2018 r.
■■ Powoli przybywa warszawiaków
Jak podaje warszawski ratusz, w ubiegłym roku liczba mieszkańców stolicy zwiększyła się. 31 grudnia 2017 r. warszawskim
meldunkiem, na pobyt stały, legitymowało się 1 630 777 osób.
Oznacza to, że w minionym roku Warszawę jako swoje nowe
lokum wybrało 1006 osób. W sylwestra 2016 roku stolicę zamieszkiwało 1 629 771 osób, a w 2015 r. mieszkańców było 1 630 144.
■■ W końcu ruszy wywiana wawerskich kopciuchów
Rada m.st. Warszawy przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018 – 2022.
W ramach programu dzielnica Wawer otrzyma w przyszłym roku
półtora miniona zł. na wymianę starych pieców węglowych w
budynkach komunalnych na spełniające kryteria ekologiczne.
■■ O podłączeniu do sieci gazowej i wymianach pieców
Odbędą się dwa spotkania na temat możliwości podłączenia się
do sieci gazowej oraz możliwości wymiany pieców na paliwo stałe.
Pierwsze spotkanie 9 stycznia br. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyczkiej 45/47, drugie spotkanie
11 stycznia br. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 140 przu ul.
Wilgi 19.
■■ Trwa zgłaszanie projektów budżetu partycypacyjnego
Jeszcze do 22 stycznia br. można zgłaszać pomysły do piątej edycji
warszawskiego budżetu partycypacyjnego na 2019. Dyżury konsultacyjne dla projektodawców skaładających wnioski odbędą się
jeszcze 8 i 15 stycznia w godz. 16-18 w Urzędzie Dzielnicy Wawer.
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REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA. Zaproszenie na lekcję m.in. wawerskiej historii w zimowym plenerze.

II Marsz śladami powstańców styczniowych
BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

Zapraszamy
do
wspólnego
uczczenia pamięci bohaterów
powstania styczniowego z 1863
roku.
W sobotę, 20 stycznia w 155
rocznicę
wybuchu
zrywu
przejdziemy przez wawerskie
lasy do samotnej mogiły na
Zagórzu poświęconej poległym
powstańcom.
O godz. 15.00 ruszamy z
Wawerskiego Centrum Kultury
filia Aleksandrów przy ul. ks.
Szulczyka. Planujemy przejść trasę
ok. 6,5 km. do rzeczonej mogiły,
przy której odbędą się krótkie
uroczystości. Ich zwieńczeniem
będzie salwa honorowa z broni z
tamtej epoki. Następnie wrócimy
lasami do domu kultury, gdzie
będzie czekało na nas ognisko, przy
którym będzie można się ogrzać
po przebytej trasie i porozmawiać z
p. Pawłem Ajdackim o działaniach

KĄCIK
KULINARNY

powstańców na ziemiach obecnej
dzielnicy Wawer i przyległych
gmin.
Razem z nami będą między
innymi:
- Członkowie stowarzyszenia
rekonstrukcji historycznej Semper
Fidelis Res Publicae, którzy będąc
w strojach z epoki poprowadzą
pochód. Umożliwią też zapoznanie
się z bronią wykorzystywaną przez
powstańców,
- Wawerskie Centrum Kultury oraz
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Wawer,
- Harcerze ze szczepu 147
„Błękitni”,
Dla uczestników przygotujemy
biuletyn
z
najważniejszymi
informacjami o powstaniu.
Wydarzenie
adresujemy
do
każdego kto ma siłę i ochotę na
przejście zimą ok. 6,5 km.
Zapraszamy do śledzenia strony
wydarzenia na Facebook-u gdzie
będziemy umieszczać aktualne
informacje.
Do zobaczenia!

■■

300 g pieczarek (lub innych
grzybów)
500
ml
czerwonego
wytrawnego wina
5 ząbków czosnku
½
szklanki
sosu
pomidorowego
lub
1
duża
łyżka
koncentratu
pomidorowego
4 liście laurowe, 4 kulki ziela
angielskiego, 2 kulki jałowca
1
łyżeczka
suszonego
rozmarynu,
1
łyżeczka
suszonej szałwii
sól i pieprz
oliwa do smażenia,
1 łyżka mąki

składniki dodajemy do mięsa,
wlewamy wino, 1 szklankę wody, ZIMOWE BABECZKI
wsypujemy przyprawy oraz lekko MARCHEWKOWE (12 szt.)
solimy. Przykrywamy garnek i
dusimy mięso do miękkości, od ■■ 200
g
drobno
startej
czasu do czasu mieszając. Zajmie
marchewki
to około 1,5 – 2 godziny. Po tym ■■ 200 g mąki tortowej
czasie dodajemy sos pomidorowy ■■ ¾ szklanki cukru
lub łyżkę koncentratu, doprawiamy ■■ 2 jajka
do smaku solą i pieprzem i dusimy ■■ 1/3 szklanki mleka
jeszcze około 15 minut. Gulasz ■■ ½ szklanki oleju (rzepakowy,
podajemy z kaszą gryczaną lub
winogronowy)
ziemniakami.
■■ skórka otarta z 1 pomarańczy
lub 1 łyżeczka aromatu
■■ ½ łyżeczki sody + 1 łyżeczka
proszku do pieczenia
■■ 1 łyżeczka cynamonu

Mięso płuczemy, kroimy w
dużą kostkę. Obtaczamy w łyżce
mąki i odstawiamy. Boczek
kroimy w kostkę i wrzucamy na
rozgrzaną patelnię. Wytapiamy
Joanna Grabowska-Kowalska tłuszcz i zdejmujemy łyżką
skwarki. Na patelnię wrzucamy
wołowinę,
którą
rumienimy
GULASZ WOŁOWY PO
z każdej strony. Obsmażone
MYŚLIWSKU
mięso oraz skwarki przekładamy
■■ 800 g wołowiny bez kości do garnka. Cebulę kroimy w
kostkę i również podsmażamy.
(pręga)
Następnie rumienimy na łyżce
■■ 200 g wędzonego boczku
■■ 250 g cebuli + 200 g szalotek oliwy pokrojone w kostkę warzywa
oraz grzyby (małej szalotki oraz
■■ 200 g marchewki
grzybów nie kroimy). Wszystkie
■■ 1 pietruszka

KREM
■■ 150 g mascarpone lub serka
śmietankowego np. Piątnica
■■ 200 g śmietanki 36%
■■ 2 łyżki cukru pudru
■■ 2 łyżki soku z cytryny

Zima, nawet łagodna, to doskonała
pora roku na przygotowanie
rozgrzewających domowych dań.
Gulasz myśliwski to jedna z tych
potraw, która robi się sama (nie
zapominajmy tylko od czasu do
czasu zamieszać w garnku), a
marchewkowe babeczki z pysznym
śmietankowym kremem smakują
i małym, i dużym łasuchom.
Oto zestaw na leniwe niedzielne
popołudnie albo propozycja,
którą śmiało umieścimy w
karnawałowym menu. Udanego
Roku!

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Olej, mleko i jajka krótko mieszamy,
dodajemy marchewkę oraz skórkę
z pomarańczy. Do drugiej miski
wsypujemy
wszystkie
suche
składniki. Zawartość obu naczyń
łączymy i krótko mieszamy łyżką.
Masę przelewamy do papilotek,
które umieszczamy w formie do
pieczenia muffinek. Rozgrzewamy

piekarnik do 180 stopni i pieczemy
babeczki około 22-24 minut.
Wyjmujemy i studzimy na kratce
kuchennej.
Śmietankę miksujemy, aż nabierze
konsystencji kremu. Miksując,
dodajemy cukier i sok cytrynowy,
na końcu mascarpone lub serek.
Krem przekładamy do rękawa
cukierniczego lub torebki foliowej
z odciętym rogiem i zdobimy
babeczki.
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HISTORIA DZIELNICY. Kolej Jabłonowska przebiegała przez całą długość dzisiejszego Wawra.

Co zostało po kolejce wąskotorowej?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Kolej Jabłonowska to nieistniejąca już kolej wąskotorowa, która
kursowała pomiędzy Jabłonną,
przez Warszawę, do Karczewa.
Co jeszcze pozostało po tej kolejce na terenie dzielnicy Wawer?
Do współczesnych czasów niewiele dotrwało obiektów związanych z Koleją
Jałonowską, która kursowała w latach
1896-1963. W 1952 roku, zlikwidowano
torowisko z Otwocka do Warszawy. Do
roku 1963 roku funkcjonowała jedynie z
Otwocka do Karczewa.
Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko kilka budynków stacyjnych, w tym budynek
stacji kolei w Międzylesiu. Odcinek kolejki
pomiędzy stacją Wawer a Karczewem budowany był w latach 1912-1914 i to właśnie w tym okresie powstał budynek stacyjny w Międzylesiu. Jako ciekawostkę należy
podać, że początkowo miejscowość i przystanek funkcjonowały pod nazwą Kaczy
Dół. Nazwę zmieniono na Międzylesie na
prośbę mieszkańców w 1932 roku. Na budynku w dalszym ciągu widać pozostałość
po pierwotnie używanej nazwie tej stacji
tj. napisie Kaczy Dół, napisanego cyrylicą.
Kolej Jabłonowska na odcinku obejmującym stację Międzylesie przestała kursować
z dniem 1 lipca 1952r. Niedługo potem budynek stacyjny w Międzylesiu zamieniono
na budynek mieszkalny.
Na terenie dzielnicy Wawer do dnia dzisiajeszego istnieją jeszcze dwa budynki
stacyjne Kolei Jabłonowskiej - w Wawrze
oraz w Falenicy.
Na obszarze dzielnicy Wawer doskonale
widoczny jest dawny przebieg trasy Kolei
Jabłonowskiej, bowiem został on zachowany w dzisiejszym układzie ulic, takich
jak ul. Mrówcza i ul. Mozaikowa. W północnej części Wawra trasa tej kolei biegła
wzdłuż dzisiejszej ul. Widocznej. Do dzisiaj istnieje tutaj charakterystyczny nasyp
stanowiący drogę serwisową, po której
biegły kiedyś tory Kolei Jabłonowskiej.
Przy Kanale Wawerskim widoczne są jeszcze pozostałości fundamentów mostku,
po którym jeździła ta kolejka. Stając na
wysokości tych fundamentów, łatwo sobie
wyobrazić, jak jedzie tędy wąskotorówka.
Podobno jeździła bardzo powoli i często
wskakiwało się do niej w biegu.
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Budynek stacyjny Kolei Jabłonowskiej w Międzylesiu
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Pozostałości mostku Kolei Jabłonowskiej nad Kanałem Wawerskim w osiedlu Wawer

