
NADWIŚLE
NIE BĘDZIE NOWEJ 
SZKOŁY NA KOLEJNY 
ROK SZKOLNY
Oświatowych zawirowań 
w dzielnicy Wawer ciąg dalszy 
- budowana szkoła w Nadwiślu 
ukończona zostanie zdecydowanie 
później niż było to pierwotnie 
planowane. 
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ŚRODOWISKO
SEGREGACJA ŚMIECI 
W WAWRZE
Segregacja śmieci jest istotna prze-
de wszystkim z dwóch powodów: 
po pierwsze środowiskowych, po 
drugie finansowych. Nie wszyscy 
jednak potrafią odpowiednio 
śmieci segregować.

Ciężko oddychać
ŚRODOWISKO. W sezonie grzewczym 
Wawer zamiast zieloną, można 
nazywać czarną dzielnicą. To tu 
zlokalizowanych jest najwięcej lokali 
komunalnych opalanych węglem. To 
tu przeważa zabudowa jednorodzinna 
niepodłączona do sieci gazowej. 
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HISTORIA DZIELNICY
TA KARCZMA WAWER 
SIĘ NAZYWA!
Wawer - największa dzielnica 
Warszawy przyjęła swoją nazwę 
od przydrożnej karczmy, która 
obecnie, prawie niezauważalnie, 
przycupnęła na jej północnym 
skraju. Cud że istnieje!
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PRZYRODA
PTASIA LINIA. 
CHODŹCIE NAD WISŁĘ.
Wędrówka wzdłuż wawerskiego 
brzegu Wisły zazwyczaj dostarcza 
niezwykłych wrażeń. Wystarczy 
odwrócić wzrok od kominów Sie-
kierek by poczuć się jak w Ama-
zonii.
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STRATEGIA ROZWOJU 
JAKI WAWER W 2030 
ROKU?
Rada Dzielnicy Wawer negatywnie 
zaopiniowała opracowany projekt 
strategii rozwoju Warszawy. Jeśli 
mimo to Rada Warszawy uchwali 
ten dokument w obecnym kształ-
cie nie zmieni się powolne tempo 
rozwoju Wawra. 2
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strategia rozwoju miasta, która 
wyznacza kierunki dla wszystkich 
planów szczegółowych, czyli miej-
skich programów, projektów i  na 
przykład planów zagospodarowa-
nia przestrzeni.
Po dwóch latach prac miasto 
Warszawa jest w  przededniu 
uchwalenia takiej strategii rozwo-
ju. Poszczególne dzielnice opiniują 
właśnie projekt tej strategii. Doku-
ment nosi nazwę “Warszawa2030”.
Opracowywanie tego dokumentu 
składało się z kilku etapów, takich 
jak np. określenie wizji Warszawy 
w  2030 roku, diagnoza wyzwań 
i potencjałów miasta oraz określe-
nie celów strategicznych do reali-
zacji.
Na etapie diagnozy wyzwań prob-
lemy szczególnie dotkliwe w dziel-
nicy Wawer zostały zauważone. 
Chodzi tu m.in. o  niedostateczny 
brak infrastruktury technicznej, 
zanieczyszczone powietrze, słaba 
dostępność komunikacji miejskiej, 
dróg dla rowerów i  pieszych oraz 
niewykształcony (a  tak naprawdę 
często chaotyczny lub już 
zdegrado wany) ład przestrzenny. 
Niestety nie wszystkie te problemy 
zostały zaadresowane w  postaci 
celów strategicznych i  operacy-
jnych do realizacji.
Szczególnie razi mnie brak celów 
związanych z  wyrównywaniem 
dostępu do infrastruktury tech-
nicznej w  obrębie całego miasta. 
Mimo iż już we wstępie do pro-
jektu strategii mowa jest o podno-
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Zima nie odpuszcza
Zima nie odpuszcza? Dlatego w 
marcowym numerze Gazety Wa-
werskiej zapraszam Państwa do 
zatrzymania się nad tym, co teraz 
w okresie zimowym mocniej za-
znacza swoją obecność. Problem 
smogu w naszej dzielnicy jest waż-
ny i złożony, dotyczy naprawdę 
wszystkich, nawet jak wmawiamy 

Każdy kto budował dom dosko-
nale wie o tym, że aby się do tego 
zabrać trzeba najpierw wszystko 
dokładnie zaplanować. Wybrać 
działkę, przygotować projekt, zde-
cydować o  kolorze ścian, znaleźć 
ekipę budowlaną itd. Trzeba zde-
cydować o wielu sprawach idąc od 
ogółu do szczegółu.
Podobnie jak planuje się budowę 
domu, zaplanować trzeba także 
budowę i  rozwój miasta. Też od 
ogółu do szczegółu. Na pozio-
mie ogólnym takim planem jest 
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STRATEGIA ROZWOJU. Rada Dzielnicy Wawer negatywnie zaopiniowała opracowany projekt strategii rozwoju Warszawy.

Jaki Wawer w 2030 roku?
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szeniu jakości życia we wszystkich 
dzielnicach Warszawy, to cele do 
realizacji zupełnie nie zauważa-
ją nierówności w  tym zakresie 
pomiędzy poszczególnymi dziel-
nicami. Wawer jest jedną z  tych 
dzielnic, która wypada pod tym 
względem najgorzej. Chodzi tu 
głównie o infrastrukturę związaną 
z  tzw. usługami podstawowymi, 
jak na przykład dostęp do wody 
pitnej czy dostęp do sieci gazowej 
i kanalizacyjnej.
Autorzy projektu strategii rozwoju 
Warszawy założyli, że zapewnie-
nie dostępu do takich dóbr jak 
woda pitna czy kanalizacja jest tak 
oczywiste, że nie ma nawet po-
trzeby umieszczania tego w  opra-
cowywanym dokumencie. Szkopuł 
w  tym, że bez pilnego położenia 
nacisku na zapewnienie wszystkim 
warszawiakom dostępu do usług 
bytowych, spora część miasta dłu-
go jeszcze będzie żyć na szambach, 
dowożąc codziennie wodę do pi-
cia w  butelkach. Warszawa dalej 
będzie miastem dużych nierówno-
ści społecznych. Jakość życia dalej 
będzie zdecydowanie różna w po-
szczególnych częściach miasta.
To właśnie strategia rozwoju mias-
ta powinna w  pierwszej kolejnoś-
ci ukierunkowywać działania na 
równe traktowanie mieszkańców. 
Takim samym warszawiakiem 
jest przecież mieszkaniec Moko-
towa, Ursynowa, jak i  Wawra.   
A to właśnie w Wawrze długie lata 
warszawiacy czekają, nie tylko na 
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wodę i  kanalizację, ale także na 
porządne ulice, chodniki, oświe-
tlenie, odwodnienie, internet itd. 
Przy moim skromnym udziale 
Rada Dzielnicy Wawer na sesji 
w  dniu 28 lutego br. negatywnie 
zaopiniowała projekt strategii 
rozwoju Warszawy “Warsza-
wa2030” z  uwagi właśnie na brak 
uwzględnienia w  przedstawionym 
dokumencie konieczności zni-
welowania nierówności, w  szcze-
gólności w  zakresie dostępnoś-
ci infrastruktury technicznej, 
pomiędzy peryferyjnymi dziel-
nicami i  centralnymi częściami 
miasta. Dzięki temu jest szansa 
na to, że zauważone zostanie na 
poziomie miejskiego ratusza cy-
wilizacyjne zapóźnienie Wawra. 
Co ciekawe, negatywna opi nia 
została przegłosowana wbrew 
radnym rządzącej w  Wawrze 
Platformy Obywatelskiej, którym 
projekt strategii bardzo się podo-
bał. To było pierwsze głosowanie 
w obecnej kadencji samorządowej, 
w  którym wawerska koalicja 
rządząca nie zebrała wymaganej 
większości. 
Planowanie miasta bez zapewnie-
nia mieszkańcom usług pod-

stawowych i  bez zapewnienia 
podstawowej infrastruktury ko-
munalnej byłoby tak naprawdę 
dużym zaniedbaniem i  zamiecie-
niem problemu pod dywan. Każdy 
miejski program i  projekt, budżet 
miasta oraz wieloletnia progno-
za finansowa muszą być przecież 
spójne ze strategią rozwoju miasta. 
Jeśli w strategii nie będzie zawarta 
ofensywa w  kwestii zapewnienia 
tych bazowych i arcyważnych dóbr 
infrastrukturalnych pierwszej po-
trzeby, to i żaden inny miejski do-
kument, w  tym przede wszystkim 
budżet miasta nie będzie prefe-
rował inwestycji z tym związanych.
Uchwalenie strategii w  obecnym 
kształcie nie zmieniłoby zatem 
powolnego tempa rozwoju infra-
struktury technicznej w  Wawrze. 
Liczę na to, że miejscy włodarze 
wprowadzą tu jeszcze odpowied-
nie poprawki, aby większy nacisk 
położony został na zapewnienie, 
oczywistej już nawet w  gminach 
wiejskich, podstawowej infrastruk-
tury. W  przeciwnym razie długo 
jeszcze będą w Wawrze budowane 
domy z  szambami i  długo jesz-
cze wielu z  nas wodę do czajnika 
będzie nalewać z butelki.

sobie, że to tylko chwilowa moda 
na dyskusje w tym temacie. Robią 
na mnie ostatnio duże wrażenie, 
codziennie pojawiające się zdję-
cia obiektów, które zanieczysz-
czają powietrze. I nie trzeba być 
specjalistą, nawet bez pomiarów i 
badań, widać i czuć, że dobrze nie 
jest. Cieszy mnie, że wzrasta świa-
domość problemu, że głośno się o 
tym mówi oraz, że przekłada się 
to na konkretne działania wawer-
skich stowarzyszeń. 
Obserwuję duże zainteresowanie 

Administracyjna obsługa firm BIURO: 

ul. Patriotów 100 lok. 4 

04-844 Warszawa

tel. +48 506 074 361

biuro@nando.com.pl

www.nando.com.pl

Gazeta Wawerska jest dys-
trybuowana bezpłatnie 
w kilkudziesięciu miejs-
cach na terenie dzielnicy 
Wawer. Jeśli chcielibyście 
Państwo, aby pojawiła się 
także w innym, konkret-
nym miejscu, koniecznie-
dajcie nam o tym znać. 

coraz młodszych mieszkańców 
Wawra problematyką naszej dziel-
nicy. Chciałabym zwrócić Państwa 
szczególną uwagę na kolejny ar-
tykuł na łamach naszej gazety na-
pisany przez młodzież, dotyczący 
segregacji śmieci w Wawrze. 
Ponadto z dumą zapraszam do 
naszych już cyklicznych spotkań z 
dobrą architekturą w wersji akwa-
relowej, potrawami prezentowa-
nymi w ramach kącika kulinar-
nego, które mam nadzieję wniosą 
trochę pokrzepienia, czy koloru 

do naszego ciągle jeszcze nie wio-
sennego krajobrazu, oraz pozwolą, 
skupić się na czasie oczekiwania 
na radość i życie, które przyniosą 
kolejne miesiące. Już teraz warto 
obserwować, budzące się ptaki, do 
czego kolejny raz zaprasza autor 
ptasiej linii.
„Myślę sobie, że ta zima kiedyś 
musi minąć!!!”
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Ciężko oddychać

W  ostatnim czasie, dzięki aktyw-
ności społeczników i  mediów, 
temat smogu przedarł się do świa-
domości rządzących Warszawą. 
Stowarzyszenie Razem Dla Wawra 
włączyło się w akcję ruchów mie-
jskich, zmierzającą do natychmia-
stowej wymiany pieców najniższej 
kategorii pozostających w  zaso-
bach miasta. 14 lutego br. na kon-
ferencji prasowej zwołanej przez 
Miasto Jest Nasze wspólnie zaprez-
entowaliśmy mapę miejskich kop-
ciuchów. Na jej podstawie Wawer 
zamiast zieloną, można nazywać 
czarną dzielnicą. To tu znajduje się 
630 spośród 1934 lokali opalanych 
węglem (w domyśle – czym bądź), 
które pozostają w  zasobie komu-
nalnym Warszawy. To 40% ogólnej 
ich liczby. 
W dniu konferencji, w walentynki, 
czujniki zlokalizowane w  Waw-
rze wskazywały nawet kilkunas-
tokrotne przekroczenie norm 

skażenia powietrza, a samo miasto 
zalecało by pozostać tego dnia 
w  domach. Takim powietrzem 
oddychaliśmy i  takim oddychały 
nasze dzieci. Tymczasem badania, 
w  tym raport NIK, pokazują, że 
smog odpowiada za kilkanaście 
tysięcy zgonów rocznie i  wpływa 
na zdrowie nawet dziecka w łonie 
matki. Już to wystarczy by podwoić 
wysiłki w celu redukcji smogu. 
O  ile przywoływany już raport 
NIK wskazywał, że w  Warszawie 
za smog w 60% odpowiadają sa-
mochody, o tyle obserwacja naszej 
wawerskiej specyfiki wskazuje, że 
u nas o natężeniu smogu decyduje 
przede wszystkim sposób ogrze-
wania domów. I  tu dochodzimy 
do współodpowiedzialności dziel-
nicy za zjawiska smogowe. Jeszcze 
w  2016r. Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w dzielnicy  
Wawer, zarządzający lokalami ko-
munalnymi wsta wiał takie „kop-
ciuchy” w swoich remontowanych 
lokalach. Już wtedy o  smogu było 
głośno. Po licznych interwen-
cjach aktywistów m.in. z  grupy 
Smog Wawerski oraz Warszawa 
Bez Smogu powoli zaczęto zmie-
niać politykę. Najpierw ogłoszo-
no, że pozaklasowe piece nie będą 
instalowane w  remontowanych 
lokalach. Następnie zmieniono 
wcześniejszą decyzję i  – pod koniec 
2017 – ogłoszono, że wymianie 
podlegać będą również piece nie-

wyeksploatowane. Rada Warszawy 
przeznaczyła dla Wawra na ten cel 
1,5 mln złotych. Jednocześnie zin-
tensyfikowano proces podłączania 
budynków komunalnych do sieci 
gazowej, choć to nadal za mało. Na 
przykład w  Falenicy w  2018r. do 
gazu podłączonych zostanie 13 bu-
dynków, tymczasem w tym osiedlu 
znajduje się 350 miejskich kopciu-
chów (20% w skali Warszawy!).
To realne działania na rzecz po-
prawy powietrza, ale są też ta-
kie, które trudno uznać za coś 
poza zagrywką PR-ową. Tak było 
z  zakupem oczyszczaczy powiet-
rza do miejskich przedszkoli. 
Jak pokazano na profilu Smog 
Wawerski w  bezpośrednim oto-
czeniu przedszkola nr 338 przy 
ul. Włókien niczej znajduje się 
kilkadziesiąt miejskich kopciu-
chów. Żaden oczyszczacz powie-
trza nie ochroni dzieci przed 
takim natężeniem pyłów, zwłasz-
cza że urządzenia instalowane 
są tylko w  jednej z  sal. Na ten cel 
miasto wyłożyło 4 mln złotych, 
czyli kwotę za którą można by 
wymienić wszystkie wawerskie 
komunalne kopciuchy. Falstartem 
zakończył się też szeroko reklamo-
wany program dopłat to wymiany 
pieców. Po roku działania udało 
się w całym mieście wymienić 262 
kotły w  domach i  mieszkaniach 
prywatnych. Ponad 30% wniosków 
nie przeszło oceny formalnej, co 

pokazuje, że urzędnicy popełnili 
zasadnicze błędy w przygotowaniu 
procedur. Szacuje się, że w Warsza-
wie jest około 16 tysięcy adresów 
bez dostępu do gazu lub sieci 
ciepłowniczej. W  tej klasyfikacji 
znów Wawer jest w  czołówce. Ile 
nasi włodarze zrobili by zachęcić 
ludzi do skorzystania z  dopłaty? 
Odbyły się cztery, słabo reklamo-
wane spotkania z mieszkańcami. 
Ostatnio, także za sprawą działań 
niżej podpisanego oraz profilu 
Smog Wawerski, głośno stało się 
o  kopcącej nastawni kolejowej 
zarządzanej przez spółkę PLK. 
Ten budynek to prawdziwy ewen-
ement i  „pomnik wawerskiego 
smogu”. Filmy z  widokiem dymu 
emitowanego przez kolejarzy biją 
w internecie rekordy popularności. 
Zdarzyło się, że na miejsce została 
wezwana straż pożarna... Gryzą-
cy dym wita i  żegna podróżnych 
na peronie. Jak podaje PLK do 
ogrza nia 140-metrowego budyn-
ku (przy czym warto zauważyć, że 
głównie ogrzewane jest niewielkie 
pomieszczenie na górze) zużywa 
się 13 ton węgla rocznie. Mimo 
apeli, pism, przygotowanej przeze 
mnie petycji spółka stoi na stano-
wisku, że budynek zmodernizuje, 
ale dopiero w  latach 2020-2022, 
kiedy nie będzie już spółce potrze-
bny. Walcząc z  butą państwowej 
spółki, byliśmy nawet w  sejmie, 
na zaproszenie marszałka se-
jmu RP Stanisława Tyszki, który 
wystosował zapytanie poselskie 
w  tej sprawie do ministra infra-
struktury. Podobny ruch wykonał 
poseł Paweł Lisiecki. I  tak sprawa 
nastawni stała się głośna. Dzięki 
temu udaje nam się dotrzeć z  in-
formacją o  smogu i  sposobach 
jego zwalczania do jak największej 
liczby osób. A  komunikat jest 
klarowny i  powinien trafiać nie 
tylko do sumień, ale i  do rozsąd-
ku mieszkańców. Wedle uchwały 
antysmogowej przyjętej przez 
sej mik województwa mazowiec-
kiego do 2022 trzeba wymienić 
wszystkie kotły na węgiel i drewno 
niespełniające norm. Za ogrze-
wanie domów pozaklasowymi 
piecami, które teraz dominują gro-
zić będzie kara do 5000 zł. Warto 
skorzystać z dopłaty, póki są na ten 
cel pieniądze, zwłaszcza że miasto 
może dołożyć się też do rachunków 
za gaz. Zmiany postępują szyb-
ko. Już od lipca 2018 zabronio ne 
będzie palenie mokrym drewnem 
i miałem węglowym. 
Jakie perspektywy czeka Wawer 
i  powietrze, które wdychamy na 
co dzień? Wydaje się, że powoli sy-Dym spowijający okolicę z budynku nastawni kolejowej w Falenicy - symbolu wawerskiego smogu

tuacja musi zacząć się poprawiać, 
przynajmniej jeśli chodzi o  smog 
generowany przez piece i kominki. 
Z drugiej strony rósł będzie udział 
ruchu samochodów w statystykach 
smogowych. Projektowany ruch na 
Południowej Obwodnicy Warsza-
wy to 120 tysięcy aut na dobę. Do 
tego stale rośnie ruch z  południa, 
a budowany jest przecież most na 
Świdrze. Jak podaje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowis-
ka  tylko ok. 20% zanieczyszczeń 
generowanych przez samochody 
pochodzi z  rur wydechowych, 
ścierających się opon i  klocków 
hamulcowych. Cała reszta to pyle-
nie wtórne, czyli wzbudzanie za-
legających na jezdni pyłów. Ulicą 
Patriotów w tej chwili jeździ ok. 22 
tys. samochodów na dobę, Wałem 
Miedzeszyńskim blisko 28 tysięcy. 
To pokazuje, że po przezwycięże-
niu kryzysu grzewczego, społecz-
nicy walczący o  czyste powietrze 
nadal będą mieli co robić. 

ŚRODOWISKO. W sezonie grzewczym Wawer zamiast zieloną, można nazywać czarną dzielnicą.

fot. Smog Wawerski

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

CO WIEMY O PIECACH 
NA WĘGIEL 
W WARSZAWIE?

630
miejskich lokali 
komunalnych jest 
ogrzewanych kopciuchami 
na terenie dzielnicy 
Wawer

1934
kopciuchy znajdują się 
w miejskich lokalach 
komunalnych na 
terenie całej Warszawy 

16000
pieców węglowych jest 
użytkowanych w całej 
Warszawie 

279
dotacji udzielono w 2017 
roku na wymianę starych 
pieców węglowych 
w Warszawie     
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Segregacja śmieci w Wawrze
Problem, który często wraca 
w  dyskusjach mieszkańców na-
szej dzielnicy, i nie tylko naszej, to 
sprawa wywozu odpadów. Kwestii 
problematycznych jest wiele. Na 
niektóre, np. częstotliwość wywo-
zu nie mamy większego wpływu, 
gdyż reguluje je uchwała Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy.
My chcielibyśmy opisać krótko 
kwestię segregacji śmieci. Jest ona 
istotna przede wszystkim z dwóch 
powodów: po pierwsze środowi-
skowych, po drugie finansowych. 
Tych pierwszych chyba już anali-
zować nie trzeba, choć może warto 
przypomnieć, że nasza dzielnica 
była kiedyś nazywana „zielonymi 
płucami Warszawy”, a  teraz mię-
dzy innymi z  powodu spalanych 
w  piecach śmieci (które mogłyby 
trafić do utylizacji!!!), ma najbar-
dziej zanieczyszczone powietrze 
ze wszystkich części stolicy. Jeśli 

ŚRODOWISKO. Od 2020 roku 50% wszystkich odpadów powinno podlegać recyklingowi.

chodzi o  kwestię finansową, to 
trzeba wiedzieć, że zgodnie z unij-
nymi regulacjami, od 2020 roku, 
50% wszystkich odpadów powin-
no podlegać recyklingowi. Jeśli 
ten wymóg nie będzie spełniony, 
będziemy drożej płacić za wywóz 
śmieci z  naszych posesji. Warto 
się zatem przyjrzeć, jak wyglądają 
dane z segregacji śmieci w naszych 
okolicach. 
W  Wawrze, Rembertowie i  We-
sołej za wywóz śmieci odpowiada 
firma Lekaro. W  2017 roku ode-
brała ona, z  wyżej wymienionych 
terenów, ok. 69 000 ton odpadów, 
w tym:
- 2200 ton odpadów szklanych,
- 9500 ton odpadów segregowa-
nych suchych,
- 47051 ton odpadów zmiesza-
nych,
- 10249 ton zielonych i wielkoga-
barytowych.

Podajemy te dane, bo analizując je, 
łatwo policzyć, że w naszych dziel-
nicach nie osiągamy poziomu 50% 
segregacji odpadów, a  nawet nam 
do tego daleko. Co zatem zrobić, 
aby to poprawić?
Wydaje się dziwne, dlaczego naj-
mniej jest odbieranych odpadów 
szklanych. Stanowią one przecież 
najłatwiejszą do przetworzenia (bo 
aż 95% nadaje się do recyklingu) 
grupę odpadów segregowanych. 
Może lekceważymy wartość tego 
surowca wtórnego, przez co se-
gregujemy go niedokładnie lub 
wcale. Pomimo tego, z  naszych 
obliczeń wynika, że odpady szkla-
ne, odebrane przez firmę Lekaro 
w  ubiegłym roku, rozłożone na 
ziemi, zakryłyby powierzchnię 
równą wielkości dwóch boisk ze 
Stadionu Narodowego lub nawet 
trochę więcej. To znaczy, że tak 
dużą powierzchnię udało nam się 
uratować w ubiegłym roku od za-

nieczyszczenia, bo inaczej te szkła 
trafiłyby na wysypisko z  innymi 
odpadami zmieszanymi. A gdyby-
śmy lepiej segregowali? 
Odpady segregowane suche to licz-
niejsza, pod względem wagi, grupa 
odpadów – aż 9500 ton, mimo że 
plastik i  papier są przecież lżejsze 
od szkła. Jednakże tu niestety ilość 
nie idzie w parze z jakością – tylko 
60% tych odpadów jest zdatnych 
do przetworzenia. A  co z  pozo-
stałymi 40%? No właśnie. Ludzie 
często wrzucają odpady, które nie 
nadają się do recyklingu. Są to np. 
opakowania wielomateriałowe, 
wykonane z  mieszanek lub nie-
standardowych polimerów plasti-
ku. Dodatkowo bywa, że wrzucane 
są rzeczy brudne np. butelki z so-
kiem, przez co zalewają się nim, 
wrzucane do tego samego worka 
papiery, stając się przez to niezdat-
ne się do recyklingu. Wkładajmy 
więc rzeczy czyste, opróżnione 

z zawartości (szczególnie płynnej). 
Nie jest czasami łatwo rozróżnić, 
czy dana rzecz nadaje się do re-
cyklingu. Jeśli mamy wątpliwości, 
oczywiście lepiej zakwalifikować 
ją do odpadów segregowanych niż 
zmieszanych. Warto także stopnio-
wo zapoznawać się z  coraz szer-
szą listą (na końcu podajemy tę 
otrzymaną w  Urzędzie Dzielnicy 
Wawer) odpadów podlegających 
recyklingowi, bo będzie się nam to 
przydawało przez długie lata. 
Wiedząc jak trudne, ale jednocześ-
nie jak ważne jest segregowanie 
odpadów żegnamy się jeszcze jed-
nym żartem. 

Jędrzej Kędzierski
Marcin Wardak

Piotr Wilk
Uczniowie kl. II b gimnazjum 

„Żagle” 
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Nie będzie nowej szkoły na kolejny rok szkolny

O potrzebie budowy nowej szkoły 
dla mieszkańców osiedla Nadwiśle 
i Zerzeń wiadomo było od dawna. 
To tutaj przybywa wielu nowych 
mieszkańców, a  istniejące w  tym 
rejonie szkoły podstawowe są od 
kilku lat przepełnione. Szkoła Pod-
stawowa nr 128 przy ul. Kadetów 
i  Szkoła Podstawowa nr 109 przy 
ul. Przygodnej musiały być pil-
nie rozbudowywane w  systemie 
modułowym w  ostatnim czasie, 
aby chociaż trochę zwiększyć 
liczbę swoich sal lekcyjnych.
Sytuację poprawić miała nowa 
placówka oświatowa zaplanowa-
na w  rejonie ulic Cyklamenów 
i  Skalnicowej. Pierwotnie miała 
być ona gotowa w  2017 roku, ale 
przedłużyły się prace przygoto-
wawcze. Teraz okazuje się, że 
nie będzie gotowa nawet w  2018 
roku, czyli na kolejny rok szkol-
ny 2018/2019. Tym razem wynika 
to z  opóźnienia w  pracach budo-
wlanych.
Jeszcze do niedawna Burmistrz 

Dzielnicy Wawer przekonywał, 
że nie ma żadnego zagrożenia dla 
uruchomienia tak bardzo potrze-
bnej placówki przed kolejnym 
ro kiem szkolnym. Dzielnicowi 
i  miejscy włodarze wizyto wali 
regularnie plac budowy prze-
konując opinię publiczną, że 
budowa wyprzedza harmonogram, 
a  sprawność i  solidność ekipy 
budowlanej gwarantuje ukończe-
nie tego dzieła w  zaplanowanym 
terminie. Wiadomo już jednak, 
że tak nie będzie, choć nowy ter-
min zakończenia budowy szkoły 
też nie jest jeszcze znany. Zarząd 
Dziel nicy Wawer wycofał się już 
ze swoich wniosków skierowanych 
do Prezydenta m.st. Warszawy 
o  formalne założenie przedszkola 
i  szkoły w  nowym budynku sz-
kolnym przy ul. Cyklamenów 28. 
Placówki te miały funkcjonować 
jako Przedszkole nr 436 oraz Szko-
ła Podstawowa nr 396.
Jednocześnie podjęta została de-
cyzja o wskazaniu nowego budyn-
ku szkolnego przy Cyklamenów 
jako dodatkowa lokalizacja dla 
Szkoły Podstawowej nr 204 przy 
ul. Bajkowej. Szkoła przy Bajkowej 

będzie zatem drugą placówką oś-
wiatową w dzielnicy Wawer, która 
funkcjonować będzie w  dwóch 
oddalonych od siebie budynkach. 
W  obecnym roku szkolnym dzia-
ła tak Szkoła Podstawowa nr 218 

NADWIŚLE. Oświatowych zawirowań w dzielnicy Wawer ciąg dalszy - budowana szkoła w Nadwiślu ukończona zostanie później. 

przy ul. Kajki, której filia znajduje 
się w  budynku przy ul. Alpejskiej 
i  dla której wciąż nie znalazły się 
środki finansowe na niezbędną 
rozbudowę.
Wygląda na to, że na rozwiązanie 

problemów oświatowych w  tej 
części dzielnicy trzeba będzie 
poczekać nieco dłużej, a  nowa 
szkoła będzie działała jako sa-
modzielna jednostka dopiero od 
roku szkolnego 2019/2020.

Budowa szkoły przy ul. Cyklamenów

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

fot. Rafał Czerwonka
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KĄCIK KULINARNY

Hummus 
i babka 
wyborowa
Hummus to popularna pasta 
z  ciecierzycy, czosnku i  sezamu. 
Doskonale smakuje ze świeżymi 
warzywami oraz z  chlebem. 
Najlepszy hummus wychodzi 
z suchej (namoczonej) ciecierzycy, 
którą bez problemu kupimy 
w  większości sklepów. I  z  takiej 
też zrobimy naszą pastę. Na deser 
- babka wyborowa wg starego 
babcinego przepisu. Wypróbujcie 
koniecznie, jeśli szukacie idealnego 
przepisu na drożdżowe ciasto albo 
dopiero rozpoczynacie swoją 
przygodę z pieczeniem słodkości. 

HUMMUS
 ■ 1 szklanka suchej ciecierzycy
 ■ 3/4 szklanki pasty tahini 

(pasta sezamowa)
 ■ 1/2 szklanki wody
 ■ 2 łyżki soku z cytryny
 ■ 2 ząbki czosnku
 ■ 1 łyżeczka sody oczyszczonej

PRZYPRAWY: sól, pieprz, ostra 
papryka, kumin (jeśli dodamy 
kuminu hummus będzie bardziej 
„orientalny” w smaku)

DODATKOWO: oliwa, świeża 
kolendra lub pietruszka
Wieczorem ciecierzycę płuczemy 
i zalewamy zimną wodą (wody musi 
być 2-3 razy tyle, co ciecierzycy). 
Rano ziarna płuczemy, zalewamy 
świeżą wodą (znowu wlewamy 
więcej) i  gotujemy z  1 łyżeczką 
sody około 40 – 50 minut. 
Ciecierzyca jest ugotowana wtedy, 
kiedy pojedyncze ziarenko da się 
rozgnieść w palcach, a środek jest 
„maślany”. Dopiero pod koniec 
gotowania, kiedy cieciorka jest już 
miękka, dodajemy łyżeczkę soli.
Ugotowane ziarna przekładamy 
do blendera kielichowego lub do 
dużej miski (jeżeli korzystamy 

z  blendera ręcznego), dodajemy 
tahinę, odrobinę soli, kumin, 
pieprz, czosnek i  zaczynamy 
miksować. Jeżeli posiadamy 
sprzęt o  małej mocy – dodajemy 
od razu 1/3 szklanki wody (wodę 
powinno się stopniowo dodawać 
się na samym końcu miksowania). 
Hummus jest gotowy wtedy, 
kiedy jest aksamitnie gładki i  nie 
ma w  nim grudek – wygląda jak 
kremowy budyń. Nie może być 
za gęsty (dolewamy wody), ani za 
rzadki.
Gotowy hummus podajemy 
z ulubionymi warzywami, chlebem 
oraz dodatkiem oliwy, ziół 
i przypraw np. ostrej papryki.

BABKA WYBOROWA 
CZYLI IDEALNE CIASTO 
DROŻDŻOWE

SKŁADNIKI (na 2 foremki, około 
28 x 12 cm)

 ■ 750 g mąki
 ■ 250 g cukru
 ■ 125 g masła
 ■ 4 jaja (oddzielnie żółtka 

i białka)
 ■ 0,5 l mleka
 ■ 40 g drożdży
 ■ ½ łyżeczki olejku waniliowego
 ■ kilka kropli olejku 

pomarańczowego lub 1 łyżka 
skórki pomarańczowej

 ■ 2 łyżki rodzynek

Drożdże zasypujemy łyżką cukru, 
mieszamy z  ¼ l ciepłego mleka 
i 250 g mąki i odstawiamy w ciepłe 
miejsce. Masło ucieramy na pianę 
z  cukrem, w  trakcie mieszania 
dodajemy po 1 żółtku i po trochu 
cukier, mleko, mąkę oraz olejki. 
Kiedy rozczyn ruszy dodajemy 
go do ucieranej masy i  porządnie 
mieszamy (robię to hakiem 
miksera na najniższych obrotach 
przez około 10 minut, pod koniec 
mieszania dodaję rodzynki). 
Ubijamy pianę z białek i ostrożnie 
łączymy z  ciastem (np. mieszając 
łopatką). Odstawiamy ciasto do 
wyrośnięcia na około 1 godzinę. Po 
tym czasie nagrzewamy piekarnik 
do 180 stopni, smarujemy obie 
formy masłem i  wysypujemy 
mąką lub wykładamy papierem 
do pieczenia. Wylewamy ciasto 
do foremek (jest dosyć rzadkie), 
smarujemy wierzch roztrzepanym 
jajkiem lub mlekiem i pieczemy 45 
minut.
Po wyjęciu z  piekarnika formy 
odstawiamy na około 10 minut, 
następnie wyjmujemy ciasto 
i  kładziemy na kuchennej kratce 
do wystygnięcia.
Smacznego!

Joanna 
Grabowska-Kowalska

Ptasia linia. Chodźcie nad Wisłę. 

Wędrówka wzdłuż wawerskiego 
brzegu Wisły zazwyczaj 
dostarcza niezwykłych wrażeń. 
Wystarczy odwrócić wzrok od 
kominów Siekierek by poczuć 
się jak w  Amazonii. Wielkie 
zwalone drzewa, liany z  dzikiego 
chmielu i  oczywiście mnóstwo 
gatunków ptaków. Także dlatego 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków regularnie organizuje 
w  tych okolicach spacery 
z  przewodnikiem. Ostatni odbył 
się 18 lutego.
Bogactwo ornitologiczne 
Wisły rozpieszcza osoby, 
regularnie biorące udział w  tego 
typu obserwacjach. Widok 
bielika na nikim nie robi tam 
już wrażenia. A  mówimy 
przecież o  majestatycznym 
ptaku o  rozpiętości skrzydeł 
dochodzącym do 2,5 metra. Jest to 
największy nasz ptak szponiasty, 
choć będąc w  towarzystwie 

pasjonatów ptaków nie powinno 
się nazywać go orłem. To orlan, 
czyli „orzeł morski”. Do rodziny 
orłów występujących w  naszym 
kraju zaliczamy orliki krzykliwe 
i grubodziobe oraz orła przedniego. 
To tak na marginesie, bo wbrew 
nastrojom części uczestników 
wycieczki, nazywających bielika 
„kurą”, ja cieszyłem się jak dziecko 

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

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

stojąc na Plaży „Romantycznej” 
i  podziwiając przez lornetkę 
młodego bielika krążącego 
w  poszukiwaniu kominów 
powietrznych nad naszymi 
głowami. Jak łatwo się domyśleć, 
ptak o  tak dużej powierzchni 
skrzydeł, nie lubi nimi poruszać. 
Zdecydowanie woli szybować, ale 
do tego potrzebuje sprzyjających 

warunków. Po kilku minutach 
krążył już wzbijając się spiralnie 
ku niebu wraz z kilkoma mewami 
i  myszołowami. Tu znów spotkał 
uczestników wycieczki zawód. 
Po wnikliwej analizie okazało się, 
że są to myszołowy zwyczajne, 
a  nie włochate. Te drugie, często 
u  nas zimujące są dosyć rzadkie. 
Tymczasem myszołowy zwyczajne 
to najpospolitsze nasze ptaki 
drapieżne, dość duże, choć 
obdarzone stosunkowo słabymi 
dziobami i szponami. Ich skromny 
oręż nie wystarcza by wzbudzić 
respekt u  wron, które często 
stadnie przepędzają myszołowy ze 
swoich rewirów. Takiej śmiałości 
nie mają wobec jastrzębi, które 
choć mniejsze od myszołowów, są 
kwintesencją ptasiego drapieżnika. 
Ich stosunkowo krótkie, silne 
skrzydła pozwalają im na 
niezwykle dynamiczne manewry 
i  osiąganie dużych prędkości. 
Oglądanie pary jastrzębi krążącej 
tuż nad naszymi głowami, 
w  pełnym słońcu było dla mnie 
największa przyjemnością tego 
spaceru. Zdecydowanie większa, 
jasno wybarwiona samica, robiła 
niesamowite wrażenie. Tego 

typu dymorfizm płciowy jest 
charakterystyczny dla ptaków 
szponiastych i  jest w  gruncie 
rzeczy logiczny. Dzięki temu 
samce i  samice nie konkurują ze 
sobą o pokarm – samica poluje na 
większe, samiec na mniejsze okazy. 
To tylko kilka obrazków z krótkiego 
spaceru (niestety musiałem wrócić 
wcześniej) z drapieżnikami. Długo 
mógłbym jeszcze opowiadać 
o  stadach nurogęsi, uhli, czy 
kormoranów widzianych tego 
poranka. Te ostatnie występują już 
w  szatach godowych i  z  jaskrawo 
z  białymi polikami prezentują 
się bardzo efektownie. Mógłbym 
też wspomnieć o  magicznym 
momencie, kiedy na sporą kępę 
drzew padły promienie słońca, a na 
gałęziach pojawiły się nagle, jak 
wiosenne kwiaty, sikory, dzwońce, 
czyże i  grubodzioby. Czas jednak 
zmierzać do pointy, która brzmi: 
chodźcie nad Wisłę ludzie, patrzcie 
na wodę i w niebo! Można spotkać 
tam unikalne ptaki, jak np. ten 
bocian czarny znad falenickiej 
Wisły. Postanowiłem, że choć raz 
zilustruję felieton ostrą fotografią. 
Serdecznie dziękuję Maćkowi 
Krügerowi za jej udostępnienie.

Bocian czarny fot. Maciej Krüger
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WAWER - Największa dzielnica 
Warszawy przyjęła swoją nazwę 
od przydrożnej karczmy, która 
obecnie, prawie niezauważalnie, 
przycupnęła na jej północnym 
skraju. Cud że istnieje! 

Najstarsze wzmianki źródłowe o karczmie 
„Wawer” (obecnie Zajazd Napoleoński 
przy ul. Płowieckiej) pochodzą z archiwów 
hipotecznych z roku 1717, kiedy to „kilka 
wsi wraz z  drewnianą karczmą” przeszły 
na własność Elżbiety z Lubomirskich Sie-
niawskiej. Po zniszczeniach z  okresu po-
wstania listopadowego, kiedy drewniany 
budynek znalazł się w pewnym momencie 
w centrum walk polsko-rosyjskich, drew-

nianą karczmę „Wawer” odbudowano 
w wersji już murowanej i w tym kształcie 
dotrwała do czasów współczesnych.
Prawdopodobnie karczma została na-
zwana imieniem lub nazwiskiem jej ów-
czesnego właściciela, wywodzącym się od 
pierwotnego imienia Wawrzyniec, które 
doczekało się w  języku polskim licznych 
modyfikacji, również jako nazwiska, jak 
np. Wawrzko, Wawrzon, Wawrosz, Waw-
rzyniak czy wreszcie Wawra i Wawro. Przy 
karczmie powstała niewielka kolonia o tej 
samej nazwie. 11 osadników podpisało 
w 1839 roku z Zarządem Dóbr Wilanow-
skich kontrakt dzierżawy ziemi na okres 
40-stu lat. Pierwszymi kolonistami zostali: 
Zygiel, Mroziński, Wolfram, Getz, Hop-
pe, Krygier, Sztreibel, Krening, Bombach 
i  Jobs. Zbyt trudne warunki kontraktu, 
a może inne okoliczności sprawiły jednak, 
że nowi koloniści porzucili w ciągu 7-miu 
lat swoje nowe gospodarki, choć docelowo 
nie przeszkodziło to w kolonizacji Wawra.
Rozwojowi osady bez wątpienia sprzyjało 
korzystne położenie u  zbiegu ruchliwych 

traktów łączących Warszawę z  Brześciem 
i Lublinem. Od 1866 roku do gminy Wa-
wer należało już kilkanaście osad i  wsi 
m.in. Wygoda, Stara Miłosna, Kawęczyn, 
Witolin, Grochów, Gocławek i Saska Kępa. 
Dopiero w 1916 roku pięć ostatnich przy-
łączono do Warszawy. 
W najbliższej okolicy - w osadzie Wawer 
i okolicznych osadach: Las, Zastów, Zbyt-
ki (lub inaczej Olendry) – dominowały 
gleby słabe, nieurodzajne, gdzieniegdzie 
podmokłe lub piaszczyste. Zachodnia 
część obecnej dzielnicy, czyli tereny pra-
wobrzeżnej Wisły, na całym odcinku dzi-
siejszego Wawra należały do mikroregio-
nu Urzecze, w  którego skład wchodziły 
w przeszłości, prócz wymienionych powy-
żej, m.in. wsie i przysiółki: Kuligów, Wólka 
Zerzeńska, Zerzeń, Borków, Miedzeszyn, 
Julianów, Skrzypki, Falenica. Urzecze 
tradycyjnie związane było z  gospodarką 
rzeczną, handlem wiślanym, flisakami 
(zwanymi tu orylami), a  także z  osadni-
ctwem „olęderskim” (głównie holender-
skim i niemieckim), którego ostatnia fala 

pochodzi z  I  połowy XIX wieku. Wraz 
z nowym osadnictwem przybyły na te te-
reny m.in. nowe technologie melioracji 
i osuszania podmokłych terenów, budowy 
grobli, stawiania budynków. Pojawiły się 
nowe narzędzia.
Bardziej na południe i  w  kierunku 
wschodnich granic obecnego Wawra roz-
ciągały się leśne tereny dawnych Borów 
Mazowieckich, których „spadkobiercą” 
jest dzisiejszy Mazowiecki Park Krajobra-
zowy z licznymi rezerwatami oraz mniej-
szymi i większymi jeziorkami. To właśnie 
na tych terenach, wzdłuż nowowybudo-
wanej „Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej”, 
rozwinęły się na przełomie XIX i XX wie-
ku „Letniska Falenickie”. Ich nazwa prze-
trwała w potocznym obiegu aż do wybu-
chu ostatniej wojny.

Korzystałem z materiałów źródłowych m.in.: „Kroni-
ka Warszawy 2/2008”, „Wawer korzenie i współczes-
ność” Jana Czerniawskiego.

Na akwareli:
Budynek przy IV Poprzecznej 8  
w Starym Aninie pochodzący z 1903 roku. 
Początkowo przeznaczony na wynajem. 
Jego pierwszym właścicielem był rosyj-
ski oficer. W  okresie I  wojny światowej 
sprzedany obywatelowi polskiemu. Po os-
tatniej wojnie zasiedlony przez „dzikich” 
lokatorów, Na początku lat 70’ XX w. zos-
tał wykupiony przez obecnego właściciela. 
Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków. Obecnie niezamieszkały. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym wydaniu naszego 
miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy wybierali 
obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, wyłącznie z Wawra. Możecie Państwo sami typować do publikacji konkretne obiekty wysyłając 
je na adres: p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl, najlepiej z jakimś opisem i zarysem historycznym.

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski - absolwent Wyd-
ziału Architektury Politechniki Warsza-
wskiej, z  zawodu architekt. Współzałoży-
ciel Polskiego Związku Akwarelistów. 
Malarstwem zajmuje się od ponad trzydzi-
estu lat, traktując je jako hobby. Główną 
tematyką akwareli Macieja Zaborows-
kiego jest pejzaż miejski oraz architektu-
ra, ale w jego pracach znajdziemy również 
wątki plenerowe, np. Suwalszczyzny, która 
głęboko zakorzeniła się w jego twórczości. 
www.sztukaakwareli.pl
    Maciej Zaborowski Watercolors

Ta karczma Wawer się nazywa!
HISTORIA DZIELNICY. Najstarsze wzmianki o karczmie „Wawer” pochodzą z archiwów hipotecznych z roku 1717.




