
SPOŁECZEŃSTWO
TRADYCYJNE 
WARZENIE PIWA 
W WAWRZE
Przyznajmy, że mało kto ma 
świadomość, że mamy w Wawrze 
browar. Co więcej, jest to jedyny 
browar rzemieślniczy zlokalizowa-
ny w Warszawie! 

Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Sadul, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Wawer, Zerzeń
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WYBORY SAMORZĄDOWE
RUCHY MIEJSKIE 
STARTUJĄ 
W WYBORACH
Miasto Jest Nasze, Ochocianie 
Sąsiedzi, Stowarzyszenie Wia-
trak, Bemowiacy, Kooperacja 
Miejska i Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra ogłosiły wspólny start 
w wyborach samorządowych.

Deweloperzy 
meblują dzielnicę
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HISTORIA DZIELNICY
O PIERWSZYCH 
WAWERSKICH 
OSADNIKACH
W 1839 roku, nowopowstająca 
kolonia przy Karczmie Wawer 
zgromadziła jedenastu osadników, 
którzy podpisali z Zarządem Dóbr 
Wilanowskich kontrakt dzierżawy 
ziemi na okres 40-stu lat. 10

PRZYRODA
PTASIA LINIA. 
TAJEMNICZE SOWY.
Z racji tego, że wiodą głównie 
nocny tryb życia, że różnią się od 
innych skrzydlatych i mają szereg 
wyjątkowych cech, spotkanie 
z nimi zawsze jest fascynujące. 
Mowa oczywiście o sowach. 
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INFRASTRUKTURA
TERMINY 
PRZEBUDOWY 
TRAKTU LUBELSKIEGO 
PONOWNIE 
NIEAKTUALNE
Trakt Lubelski pozostanie 
na dłużej jedną z najbardziej 
zniszczonych dróg w Wawrze.

6

BUDOWNICTWO
SZCZEGÓŁOWO 
O DECYZJI 
O WARUNKACH 
ZABUDOWY 
Tam gdzie nie obowiązuje plan 
zagospodarowania przestrzennego 
przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę potrzebna jest decyzja 
o warunkach zabudowy.

KANALIZACJA
NIE PRZYŚPIESZĄ 
BUDOWY KANALIZACJI 
Aktualne tempo budowy sieci 
kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji jest 
niewystarczające. To tylko około  
5 kilometrów sieci rocznie.

ŁAD PRZESTRZENNY 
„WUZETKA” DLA 
OSIEDLA PRZY 
WIDOCZNEJ
Prześwietlamy decyzję Urzędu 
Dzielnicy Wawer o warunkach 
zabudowy dla osiedla złożonego 
z budynków wielorodzinnych przy 
ul. Widocznej w osiedlu Wawer.

ZERZEŃ
CZY POPRAWI SIĘ 
KOMUNIKACJA 
MIEJSKA NA TRAKCIE 
LUBELSKIM? 
Rośnie i będzie rosnąć popyt na 
miejską komunikację publiczną 
w rejonie Traktu Lubelskiego. Czy 
jest tu szansa na poprawę?

WAWERSKI SAMORZĄD 
PRAWORZĄDNE 
KŁAMSTWA
Przedstawiciele władzy powinni 
wykazywać się dużo większymi, 
niż zwykli zjadacze chleba, kom-
petencjami w obszarach, którymi 
się zajmują. O tym jak to wygląda 
w dzielnicy Wawer na przykładzie 
anińskich wyjaśnień. 

FALENICA
ULICA WIECZNIE 
MŁODA
Ponownie rozgorzał spór 
o ulicę Młodą. Okazało się, 
że dwa projekty budżetu 
partycypacyjnego kolidują 
z najnowszym projektem 
„zazielenienia ulicy” 
realizowanym przez urząd. 
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Mieszkańcy Anina zabrali w  tym 
celu głos na posiedzeniu Rady 
Dzielnicy Wawer we wrześniu 
ubiegłego roku. Wyjaśnień udzielał 
Zastępca Burmistrza dziel nicy 
Wawer, Pan Leszek Baraniewski, 
któremu podlega Wydział Archi-
tektury i  Budo wnictwa Urzędu 
Dzielnicy Wawer.
Zgromadzeni radni i  mieszkańcy 
dzielnicy usłyszeli wte dy między 
innymi to, że przedmiotowy 
obszar, oznaczony w planie zagos-
podarowania przestrzennego Ani-
na symbolem UMN/3, to “teren 
zabudowy jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej z  dopuszczalnością 
usług nieuciążliwych”, że dla tego 
terenu “jest wyszczególniona 
powierzchnia biologicznie czynna 
25%” oraz że sam plan miejscowy 
“funkcjonuje już kilkanaście lat”. 
Wyjaśnienia wiceburmistrza 
wprawiły w osłupienie tych, którzy 
o  te wyjaśnienia prosili. Zgodnie 
bowiem z  zapisami planu Ani-
na teren UMN/3 to “teren, dla 
którego ustala się jako przeznacze-
nie podstawowe zabudowę usłu-
gowo-mieszkaniową”, dla którego 
jednoczesnie ”ustala się zabudowę 
uslugowo-handlową wolnosto-
jącą oraz wbudowaną w  parterze 
budynków mieszkalnych”. To zu-
pełnie inna definicja niż ta, którą 
przywołał zastępca burmistrza. 
Nigdzie również w treści planu nie 
wyszczególniono dla tego obsza-
ru współczynnika powierzchni 
biologicznie czynnej, a  sam plan 
został uchwalony w  2010 roku 
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W kwietniowym
numerze

Tak jak zapowiadałam w poprzed-
nim numerze, zima musiała mi-
nąć, to nic odkrywczego jednak 
zarówno tempo zmian pór roku 
jak i krajobrazu wawerskich inwe-
stycji nadal zaskakuje. Coraz tru-
dniej jest się nam odnaleźć w zna-
nych od zawsze okolicach. Może 
jestem jedyna, ale widok prac przy 
budowie obwodnicy napawa mnie 
nadzieją, oraz zachwytem nad po-
tęgą ludzkiego umysłu oraz tego 
co człowiek może wymyślić i zre-
alizować. Oczywiście wawerskie 
lasy są najpiękniejsze, jednak nie 
ulega wątpliwości, że komunikacja 
naszego terenu z resztą miasta jest 
bardzo ważna. 
W kwietniowym numerze Gazety 
Wawerskiej chcielibyśmy Państwu 
przybliżyć kwestię procedur admi-
nistracyjnych, zwanych „wuzetką” 
aby podnieść świadomość, tego co 
możemy, jakie mamy prawa i od-
czarować nieco trudność tej proce-
dury, która ma ogromy wpływ na 

Przedstawiciele władzy powinni 
wykazywać się dużo większymi, 
niż zwykli zjadacze chleba, kom-
petencjami w  obszarach, który-
mi się zajmują. Włodarze mają 
bowiem możliwość wpływania na 
innych ludzi, a z tym wiąże się już 
duża odpowiedzialność. Jednym 
słowem, aby rządzić w danej dzie-
dzinie, trzeba się po prostu na tej 
dziedzinie dobrze znać. Wyma-
gania wobec rządzących, przynaj-
mniej w  teorii, są i  powinny być 
zatem dużo większe. 
W  ubiegłym roku, wskutek 
narastającej liczby nowych, 
wielorodzin nych inwestycji miesz-
kaniowych na pięknie zadrzewio-
nych obszarach osiedla Anin, pow-
stał Społeczny Komitet Obrony 
Ładu Przestrzennego tego osied-
la. Mieszkańcy sku pieni wokół 
tego komitetu chcieli się przede 
wszys tkim dowiedzieć, jak to jest 
mo żliwe, że rządzący odczytują 
inaczej niż oni zapisy obowiązu-
jącego tu planu zagospodarowania 
prze strzennego. Odczytują, rzecz 
jasna, ze szkodą dla harmonii 
w przestrzeni tego osiedla.
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GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego. WAWERSKI SAMORZĄD. O wymaganiach wobec przedstawicieli władzy.

Praworządne kłamstwa

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

i obowiązuje kilka, a nie kilkanaś-
cie lat. Wiceburmistrz w  ciągu 
dwóch minut mijał się zatem 
z  prawdą co najmniej trzy razy. 
Stwier dzenia wiceburmistrza były 
dla mieszkańców Anina na tyle 
niedorzecz ne, że złożyli na niego 
skargę za naruszenie praworzą-
dności, polegającej na publicz-
nym i  ewi dentnym stwierdzeniu 
nieprawdy. Po dwóch miesiącach 
otrzymali odpo wiedź, udzieloną 
przez Zastępcę Prezydenta m.st. 
Warszawy, Pana Michała Olsze-
wskiego, iż kwestio nowana wy-
powiedź wiceburmistrza pod-
czas sesji Rady Dzielnicy Wawer 
byla udzielona w  punkcie “Wolne 
wnioski”, a  w  tym punkcie nie 
mogło dojść do wydania aktów 
prawnych, a już szczególnie takich, 
na których treść miałaby wpływ 
taka wypowiedź. W każdym razie 
z odpowiedzi wynika, że nie doszło 
do naruszenia praworządności, bo 
wypowiedź nie naruszała żadnych 
przepisów prawa. Podsumowu-
jąc stwierdzić należy, co zresztą 
dla wielu polityków wiadome jest 
od dawna, że można publicznie 
kłamać bez konsekwencji.
Więcej komentarza tutaj nie 
potrzeba, Zbliżają się wybory 
samorządowe - stawiaj my większe 
wymagania tym, na których zagło-
sujemy.

Facebook:
www.facebook.com/gazetawawerska/
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Interesuje Cię wspólne dobro 
mieszkańców? Wiesz jakie pro-
blemy trzeba rozwiązać po sąsiedz-
ku? Chcesz zacząć reagować na 
negatywne sytuacje w  swoim 
otoczeniu? Prze szkadza Ci brak 
chodników, ścieżek rowerowych, 
utwardzo nych dróg, ładu prze-
strzennego, kanalizacji, wodo-
ciągów, świeżego powietrza?

kształtowanie przestrzeni wokół 
nas. Ta wiedza jest szalenie waż-
na, przy najmniejszych zmianach, 
definiuje czy możemy coś zrealizo-
wać na naszej działce czy te plany 
są niezgodne z prawem. Warto to 
wiedzieć nie będąc specjalistą tyl-
ko po prostu mieszkańcem Wawra. 
Zapraszam również do zapoznania 
się informacjami na temat nadal 
aktualnych tematów takich, jak 
kanalizacja i przebudowy ulic. To 
ważne dla wielu osób zagadnienia 
i nawet jeśli nas bezpośrednio nie 
dotyczą to miejmy świadomość, że 
są to realne problemy mieszkań-
ców.

Polecam również zagłębić się w już 
tradycyjnie goszczące na naszych 
stronach kąciki tematyczne, o do-
brym jedzeniu czy ptakach żyją-
cych na wawerskich obszarach jak 
również obejrzeć kolejną akwarelę 
przedstawioną w ramach spotkań z 
dobrą architekturą Wawra.

Porozmawiajmy o problemach w dzielnicy Wawer
Stowarzyszenie Razem dla Wa-
wra zaprasza w  poniedziałek  
16 kwietnia br. o  godz. 19:00 na 
spotkanie otwarte, które odbędzie 
się w Restauracji Capri w Międzyle-
siu, przy ulicy Żegańskiej 21/23. 
Przyjdź i  podziel się problema-
mi lub pomysłami dotyczącymi 
Twojej okolicy. Spotkajmy się, aby 
porozmawiać o  tym jak można 

włączać się w lokalne sprawy i jak 
rozwiązywać lokalne problemy. 
Spotkania odbywać się będą regu-
larnie w  codwutygodniowym cy-
klu. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia
 Razem dla Wawra

RAZEM DLA WAWRA. Spotkanie otwarte z mieszkańcami.

Oczywiście wawerskie 
lasy są najpiękniejsze, jed-
nak nie ulega wątpliwości, 
że komunikacja naszego 
terenu z resztą miasta jest 
bardzo ważna. 



3kwiecień 2018 Z ŻYCIA DZIELNICY

Deweloperzy meblują dzielnicę

Dzielnica Wawer zmienia się na 
naszych oczach. Lokalizowanych 
jest tu dużo nowych inwestycji 
mieszkaniowych i  usługowych. 
To nieuniknione. Dlaczego je-
dnak na terenach z  przeważa-
jącą jednorodzinną zabudową 
mie szkaniową powstaje coraz 
więcej kubaturowej zabudowy 
wielorodzin nej? Dlaczego urzę-
dnicy niedostatecznie dbają o  ład 
przestrzenny Wawra, pozwala-
jąc deweloperom na dyktowanie 
warunków powsta wania nowej 
zabudowy? Dlaczego to właśnie 
deweloperzy meblują naszą dziel-
nicę?
Miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego pokrywają 
niespełna 25% powierzchni dziel-
nicy Wawer. Plany te, przyna-
jmniej teoretycznie, dokładnie 
określają co można na danym 
obszarze wybudować. W praktyce 
wygląda to jednak nieco inaczej, 
bowiem urzędnicy potrafią po-
szczególne zapisy takich planów 
interpretować daleko inaczej niż 
wyobrażali to sobie autorzy tych 
planów. Ale to i tak lepiej niż tam 
gdzie planów miejscowych nie ma 
w ogóle.
Na obszarze gdzie nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania 
przestrzen nego panuje zupełna 
wolna amerykanka. W  przypad-
ku Wawra to obecnie aż 75% 
powierz chni dzielnicy. Na prawie 
60 km2 naszej dzielnicy to zatem 

urzę dnicy bezpośrednio decy-
dują o  tym co można w  danym 
miejscu wybudować. I  najczęściej 
zgadzają się z tym o co wnioskują 
deweloperzy.
W  przypadku braku planu mie-
jscowego urzędnicy wydają naj-
pierw decyzję o  warunkach 
zabudowy stosując zasadę dobrego 
sąsiedztwa. Oznacza to, że muszą 
sprawdzić jaki rodzaj zabudowy 
istnieje w  sasiedztwie, po to, aby 
pozwolić jedynie na zabudowę 
podobną, która będzie nawiązy-
wała i  pasowała do tego sąsiedz-
twa. Problem polega na tym, że 
urzędnikom pasuje wszystko o co 
wnioskują inwestorzy.
Przykładowo, na jednej z niewiel-
kich działek przy ulicy Mydlarskiej 
w osiedlu Sadul inwestor zawnios-
kował najpierw o budowę czterech 
segmentów w  zabudowie szere-
gowej, na co otrzymał pozytywną 
decyzję o  warunkach zabudowy. 
Po namyśle, w  celu maksymaliza-
cji zysków, inwestor zawnioskował 
o  możliwość budowy sześciu se-
gmentów na tej samej działce. I też 
dostał na to zgodę. W okolicy rzecz 
jasna nie ma takich sześciopaków, 
ale jak widać, nie ma to znaczenia.
Często gołym okiem widać, że coś 
poszło nie tak na etapie analizy 
sąsiedztwa. Kubaturowa zabudowa 
w postaci dwóch budynków wielo-
rodzinnych przy ul. Widocznej 
nie jest podobna do jakiejkolwiek 
zabudowy w  okolicy. A  jednak 
powstała. Gdzie tu dobre sąsie-
dztwo? W  2019 roku powstaną 
tu kolejne dwa budynki, prze-
obrazajac to miejsce w blokowisko 

na kilkadziesiąt mieszkań. Blo-
kowisko niespotykane nie tylko 
w  sąsiedztwie, ale także w  szerzej 
rozumianej okolicy. Wcześniej 
w  tym miejscu stała zaledwie 
niewielka willa, w  której mie-
szkał przed wojną Stefan Jaracz. 
Nie trzeba być specem od ładu 
przestrzennego, aby wi dzieć jak 
bardzo ta nowa zabudowa odbiega 
wyglądem i  skalą od okolicznych, 
pojedynczych domków.
Osamotnionym blokowiskiem 
będzie także to, którego budowa 
rozpoczyna się przy ul. Leśniczó-
wki. Powstanie tu zabudowa na 
126 mieszkań. Wystarczy prze-
spacerować się tą ślepą uliczką, 
aby przekonać się, że znajdują się 
tu same domki jednorodzinne i nie 
można w  okolicy znaleźć wielo-
rodzinnej zabudowy o  podobnej 
skali. Nowa zabudowa będzie za-
tem tu pasować jak pięść do nosa.

Warto zauważyć, że jak już 
powsta nie pierwszy budynek 
wieloro dzinny w  danym miejs-
cu, to kolejne formalnie pasują 

już do sąsie dztwa, bo tym sąsie-
dztwem staje się także ten pier-
wszy budynek. Kolejna zabudowa 
wielorodzinna jest już wtedy spó-
jna z  okoliczną zabudową i  argu-
ment o  braku dobrego sąsiedz-
twa przestaje być aktualny, co 
ułatwia obronę ta kiej zabudowy 
w postępowaniach odwoławczych.
Przez ostatnie lata zubożonych zos-
tało w  ten sposób dużo obszarów 
Wawra i  należy się spodziewać, 
że liczba rozpoczynanych dużych 
inwestycji mieszkaniowych 
będzie się przez to niemal liniowo 
zwiększać.
W  taki sposób zdegradowane zo-
stało między innymi osiedle Sadul. 
W latach dziewięćdziesiątych pow-
stał tu pierwszy budynek wielo-
rodzinny, a  kolejne rosły już jako 
dobre sąsiedztwo do tego pier-
wszego budynku.
Wyjątkowo gęsto zabudowywany 
jest rejon ulicy Klimontowskiej 
w osiedlu Wawer. Pomiędzy ul. Pal-
mową a kanałem Nowe Ujście stoi 
juz osiem budynków wielorodz-
innych, a  pomiędzy nimi utykane 
są właśnie trzy kolejne. Również 
na zachód od kanału Nowe Ujście 
wydane zostały właśnie decyzje 
pozwalające na kolejne zabudowy 
wielolokalowe. Nie zostanie tu 
ani kawałka terenu na zieleń, 
a liczba mieszkańców tego stosun-
kowo niewielkiego terenu będzie 
wkrótce liczona w tysiącach.
Za pozwoleniami na zabudowę 
wielorodzinną nie nadążają dziel-
nicowe inwestycje. Te same wąskie 
uliczki, często bez chodników, 
muszą obsługiwać dużo większą 

Plac budowy przy ul. Klimontowskiej

liczbę mieszkańców i  co za tym 
idzie dużo większą liczbę samo-
chodów. Samochody te trzeba 
gdzieś zaparkować, co sprawia, że 
te same uliczki, mocno zastawione 
pojazdami, stają się jeszcze węższe. 
Żaden deweloper nie wyznaczy 
miejsc do parkowania ponad to, 
co wymagają od niego urzędni-
cy, a  narzucane w  pozwoleniach 
na budowę wskaźniki określa-
jące liczbę wymaganych miejsc 
parkingowych w  odniesieniu do 
liczby lokali są w praktyce mocno 
niewystarczajace.
Jak przeciwdziałać takiemu cha-
otycznemu meblowaniu dzielnicy 
przez deweloperów?
Od wydawanych dezycji 
o  warunkach zabudowy mogą 
się odwoływać tylko bezpośred-
ni sąsiedzi inwestycji. Nawet jeśli 
jednak kwestionują oni daną de-
cyzję urzędników skazani są na 
wieloletnią batalię administracyj-
no-prawną, która i  tak najczęściej 
nie zatrzymuje budowy.
Kluczową rolę odgrywają tutaj 
zatem włodarze dzielnicy decy-
dujący o tym, co można w danym 
miejscu pobudować. Analiza 
sąsiedztwa daje tu przecież dużą 
dowolność i kluczowa jest po pros-
tu wola rządzących. Każda decyz-
ja o  pozwoleniu na budowę jest 
głosowana na posiedzeniu Zarządu 
Dzielnicy Wawer. Najskutecznie-
jszym sposobem zadbania o  ład 
przestrzenny Wawra byłaby zatem 
wymiana rządzących w  dziel nicy 
Wawer. Bez tego pozostaje zaled-
wie korzystanie z ułomnych proce-
dur odwoławczych.

ŁAD PRZESTRZENNY. Rośnie liczba nowych inwestycji wielorodzinnych na obszarach bez planów zagospodarowania.

Plac budowy przy ul. Widocznej

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Dlaczego urzędnicy nie-
dostatecznie dbają o  ład 
przestrzenny Wawra, poz-
walając deweloperom na 
dyktowanie warunków 
powsta wania nowej 
zabudowy? Dlaczego to 
właśnie deweloperzy me-
blują naszą dzielnicę?

fot. Rafał Czerwonkafot. Rafał Czerwonka
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Szczegółowo o decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy
Tam gdzie nie obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego podstawą do wy-
dania pozwolenia na budowę jest 
decyzja o  warunkach zabudowy 
i  zagospodarowaniu terenu po-
tocznie zwana „wuzetką”. Jest ona 
niezbędna również do przebudo-
wy domu zmieniającej jego for-
mę architektoniczną, lub zmiany 
sposobu użytkowania obiektu lub 
jego części (np. adaptacji budyn-
ku gospodarczego na cele miesz-
kaniowe). Wzór wniosku wraz 
z opisem niezbędnych załączników 
zamieszczony jest na stronie wła-
ściwego urzędu. Warto wiedzieć, 
że wnioski i  decyzje w  sprawach 
budownictwa mieszkaniowego są 
bezpłatne.

Uzgodnienia Urzędu – terminy 
i procedury
W  toku postępowania admini-
stracyjnego właściwy urzędnik 
uzyskuje uzgodnienia projektu de-
cyzji od organów uzgadniających 
wskazanych w  Ustawie. Zgodnie 
z  KPA, załatwienie sprawy szcze-
gólnie skomplikowanej wymaga-
jącej postępowania wyjaśniające-
go powinno nastąpić nie później 
niż w  ciągu 2 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania. Do tego 
należy dodać terminy przewidzia-
ne w  przepisach dla dokonania 
określonych czynności, okresy 
zawieszenia postępowania oraz 
opóźnień spowodowanych z  winy 
innych podmiotów i  z  przyczyn 
niezależnych od organu wydające-
go decyzję. Np. w  przypadku, gdy 
w  ewidencji gruntów dane nie są 
zaktualizowane, urząd podejmuje 
czynności wyjaśniające, co może 
przedłużyć procedurę. Nierzadko 
strony postępowania składają też 
zażalenia od wydawanych posta-
nowień, co dodatkowo przedłuża 
termin wydania decyzji do czasu 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE. Etapy uzyskiwania decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy.

rozpatrzenia tego zażalenia przez 
inny organ. Z tych powodów okres 
oczekiwania na decyzję trwa za-
zwyczaj od 4-ech do 5-ciu miesię-
cy, w  szczególnych zaś przypad-
kach, wydłuża się nawet do 1 roku. 
W sytuacji kiedy gmina /dzielnica 
zamierza wkrótce sporządzić miej-
scowy plan zagospodarowania wy-
danie decyzji może zostać wstrzy-
mane na 12 miesięcy. Jeżeli jednak 
w ciągu 2 miesięcy od zawieszenia 
postępowania nie zostanie pod-
jęta uchwała o  przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego, 
urząd musi podjąć zawieszone po-
stępowanie i rozpoznać wniosek.

Strony
W procedurze ustalania warunków 
zabudowy jako strony uczestniczą 
właściciele i wieczyści użytkowni-
cy działek sąsiadujących z terenem 
inwestycji. To dwie grupy intere-
sów: inwestor i  jego sąsiedzi. Przy 
podejmowaniu decyzji urząd musi 
respektować, zgodnie z   zasadą 
wolności zagospodarowania tere-
nu, uprawnienia właścicieli nieru-
chomości do dysponowania nią, 
z drugiej zaś strony powinien mieć 
na uwadze zastany ład przestrzen-
ny wokół działki inwestycyjnej 
oraz interesy właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. Decyzja o  wa-
runkach zabudowy ma w  swoim 
założeniu rozstrzygać (nie zawsze 
godzić) często sprzeczne interesy 
uczestników postępowania. 

Zasada dobrego sąsiedztwa
W myśl art. 61 Ust. o Planowaniu 
i  Zagospodarowaniu Przestrzen-
nym „wuzetka” może być wydana, 
jeżeli co najmniej jedna działka są-
siednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, jest zabudowana w spo-
sób pozwalający na określenie wy-
magań dotyczących nowej zabudo-
wy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i  wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu (w tym ga-
barytów i  formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabu-
dowy itd.). Warunki te określane 
są zasadą kontynuacji funkcji lub 
zasadą dobrego sąsiedztwa. Z zasa-
dy dobrego sąsiedztwa wynika wy-
móg, aby nowa zabudowa dostoso-
wana była do funkcji obiektów już 
istniejących.
Dostępne orzecznictwo sądów ad-
ministracyjnych potwierdza, że za-
sada dobrego sąsiedztwa nie ozna-
cza bezwzględnego obowiązku 

kontynuacji dominującej funkcji 
zabudowy występującej w  obsza-
rze analizowanym, a wymaga jedy-
nie, aby przy ustalaniu warunków 
nowej zabudowy dostosować je do 
cech i parametrów architektonicz-
nych i urbanistycznych wyznaczo-
nych przez stan dotychczasowej 
zabudowy tego samego rodzaju, 
oczywiście uwzględniając wymogi 
ładu przestrzennego.

Analiza obszaru
Przez pojęcie działki sąsiedniej nie 
można rozumieć wyłącznie działki 
graniczącej, ale należy odnieść to 
pojęcie do nieruchomości poło-
żonych w bliskiej okolicy i tworzą-
cych pewną urbanistyczną całość. 
Właśnie z  tego powodu analiza 
funkcji oraz celu zabudowy i zago-
spodarowania terenu nie obejmuje 
tylko zabudowy na działce bezpo-
średnio graniczącej z działką, któ-
rej dotyczy wniosek, ale zabudowę 
w całym obszarze analizowanym.
Zgodnie z  § 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z  dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i  zagospodaro-
wania terenu „w celu ustalenia wy-
magań dla nowej zabudowy (…) 
właściwy organ wyznacza wokoło 
działki budowlanej, której dotyczy 
wniosek (…) obszar analizowa-
ny i przeprowadza na nim analizę 
funkcji oraz cech zabudowy i  za-
gospodarowania terenu. Granice 
obszaru analizowanego wyznacza 
się na kopii mapy, o  której mowa 
w art. 52 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w od-
ległości nie mniejszej niż trzykrot-
na szerokość frontu działki objętej 
wnioskiem o  ustalenie warunków 
zabudowy, nie mniejszej jednak 
niż 50 metrów.”

Decyzja i odwołania
Decyzję otrzymują inwestor i  są-
siedzi. Każda ze stron w  ciągu 14 
dni może się od niej odwołać do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego, nie podając szczegó-
łowego uzasadnienia. Na decyzję 
kolegium można wnieść skargę do 
WSA, a  wyrok tego Sądu można 
z  kolei zaskarżyć do NSA. (prze-
dłuży to znacznie całą procedurę, 
nawet jeśli ostatecznie odwołanie 
zostanie uznane za bezzasadne). 
Dopiero jeżeli żadna ze stron nie 
złoży odwołania w terminie, decy-
zja staje się prawomocna.
Jej ważność jest co do zasady 
bezterminowa, ale zgodnie z  art. 
65 w/w  Ustawy, jej wygaśnięcie 
stwierdza się z  dniem uchwalenia 
i wejścia w życie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego (jeżeli jego ustalenia są inne 
niż w  wydanej decyzji), lub kiedy 
inny wnioskodawca uzyskał po-
zwolenie na budowę na tej samej 
działce. To ważne, ponieważ w od-
niesieniu do tego samego terenu 
decyzję o  warunkach zabudowy 
można wydać więcej niż jedne-
mu wnioskodawcy, niekoniecznie 
właścicielowi nieruchomości.
Warto pamiętać, że Ustawa do-
puszcza przeniesienie decyzji 
o  warunkach zabudowy na rzecz 
innej osoby, za zgodą strony, na 
rzecz której ta decyzja została wy-
dana, jeżeli wnioskodawca o prze-

niesienie przyjmuje wszystkie wa-
runki zawarte w tej decyzji. 

Z  zasady dobrego sąsiedztwa wy-
nika wymóg, aby nowa zabudowa 
dostosowana była do funkcji obiek-
tów już istniejących. Największym 
prawnym mankamentem „wuzet-
ki” wydaje się brak ustawowego 
wymogu określania współczynni-
ka maksymalnej intensywności za-
budowy. Zgodnie z  obowiązującą 
Ustawą o  Zagospodarowani Prze-
strzennym z  2003 roku, wymóg 
podawania tego współczynnika 
w  zapisach szczegółowych miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia jest obligatoryjny. - Oznacza 
to, że niewielkie uchybienia i „na-
ciąganie” w  określaniu pozosta-
łych wskaźników brzegowych no-
wych inwestycji mogą prowadzić 
do patologii w kształtowaniu ładu 
urbanistycznego na terenach nie-
objętych miejscowymi planami za-
gospodarowania.

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Tylko niespełna 25% po-
wierzchni dzielnicy Wawer 
zostało objętych planami 
miejscowymi, dalsze 34% 
jest w  fazie opracowywa-
nia.

Decyzja o  warunkach za-
budowy określa warunki 
kształtowania ładu prze-
strzennego w obrębie pla-
nowanej inwestycji, czyli 
jaką wysokość może mieć 
projektowany budynek, 
jaką szerokość elewacja 
frontowa, jaki może być 
kąt nachylenia połaci da-
chu, jaki procent działki 
może zająć powierzchnia 
zabudowy.

Plany miejscowe w dzielnicy Wawer. Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Warto być czujnym i  ak-
tywnym uczestnikiem 
postępowania administra-
cyjnego o  wydanie wa-
runków zabudowy już od 
pierwszego urzędowego 
zawiadomienia.
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„Wuzetka” dla osiedla przy Widocznej

Tuż przy stacji kolejowej w osiedlu 
Wawer, pomiędzy ulicami Błękit-
ną, Rdestową i Widoczną, dobiegła 
właśnie końca budowa dwóch bu-
dynków wielorodzinnych. Naszą 
uwagę zwróciły ich kubatury, 
o których formie i gabarytach moż-
na powiedzieć wiele, ale na pewno 
nie to, że są dostosowane do cech 
i  parametrów architektonicznych 
i  urbanistycznych wyznaczonych 
przez stan istniejącej sąsiedniej 
zabudowy.
Na działkę tę, w  im. Prezydenta 
m. st. Warszawy, została wydana 
w 2015 roku przez Wydział Archite-
ktury i  Budownictwa dla Dzielni-
cy Wawer decyzja o  warunkach 
zabudowy nr 452/2015. W  trybie 
dostępu do informacji publicznej 
wystąpiliśmy o  kopię tej decyzji. 
Przyjrzeliśmy się dołączonej do 
„wuzetki” analizie obszaru, którą 
opracowała mgr inż. arch. Alina 
Żuromska.
Po pierwsze - zdziwienie budzi 
fakt, że promień wytyczający 
granice analizowanego obszaru 
został przedłużony o  60 metrów 
(względem wynikającej z  § 3  ust. 
2 stosownego rozporządzenia 
trzykrotnej długości boku działki 
(3 x 50m) do 210 metrów - z krót-
kim wyjaśnieniem, że „teren ten 
pozwala wyznaczyć podstawowe 
parametry dla planowanej in-
westycji w  oparciu o  zabudowę 
o  zbieżnej funkcji tj. mieszkanio-
wej wielorodzinnej”. Tym prostym 
manewrem powiększono niemal 
dwukrotnie powierzchnię obszaru 
analizowanego! Równie dobrze, 
i z tych samych powodów, promień 
wytyczający można było wydłużyć 
do np. 2000 metrów i  włączyć do 
analizy jedenasto-kondygnacyjną 
zabudowę ulicy Korkowej. Zabieg 
wydłużania promienia wytycza-
nego obszaru analizy stosuje się 
niezwykle rzadko, wyłącznie w   
wyjątkowych sytuacjach. Nato-
miast zawsze przy wyznaczaniu 
maksymalnej granicy obszaru, 
organ winien kierować się zasadą 
ładu przestrzennego, pod kątem 
wymogów nowej zabudowy i zago-
spodarowania terenu. 
Analizując wskaźniki intensywno-
ści zabudowy sąsiednich działek 
na tak powiększonym terenie, 
powołano się np. na działkę nr 
ew. 103/4 z  obrębu 3-11-10 przy 

ul Widocznej 51 o współczynniku 
zabudowy na poziomie 0,42. Przy 
zachowaniu trzykrotnej długoś-
ci promienia przy wyznaczaniu 
analizowanego obszaru, dział-
ka ta nie znalazłaby się w  jego 
obrębie. Skutkiem takiej analizy 
autorka przychyliła się do utrzy-
mania zapro ponowanego we 
wniosku wska źnika intensywn-
ości zabudowy na poziomie 0,35, 
pomimo że średnik wskaźnik dla 
całego badanego obszaru wynosi 
0,23.
Po drugie - za szerokość frontu 
działki (50m) przyjęto w  analizie 
długość boku działki od ul. Rde-
stowej, z  której inwestor, zgodnie 
z  wnioskiem, planował wykonać 
wjazd na teren inwestycji. Po-
prawnie. Należało więc założyć, że 
kolejny parametr „wuzetki” czyli 
szerokość elewacji frontowej zo-
stanie narzucony projektowanej 
elewacji właśnie od ul. Rdestowej. 
Otóż nie. W  decyzji dopuszczono 
maksymalną szerokość elewacji 
frontowej dla wszystkich trzech 
ulic otaczających działkę czyli 
dla ul. Błękitnej, Rdestowej i  Wi-
docznej. Tym samym, w  skraj-
nym przypadku, dopuszczono 
do zabudowy działki budynkiem 
o  trzech elewacjach frontowych! 
Co ciekawe, powołując się na ist-
niejące w obszarze analizy budyn-
ki wielorodzinne i  bliźniacze(!), 
ustalono maksymalną szerokość 
elewacji frontowych na 24 metry 
każda. Ze świecą szukać przykła-
du do kontynuacji tego rodza-
ju zabudowy w  wyznaczonym 
obszarze analizy.
Po trzecie – bez analizy stanu ist-
niejącego (ale zgodnie z  propozy-
cją wnioskodawcy) dopuszczono 
do zachowania na działce tylko 
35% powierzchni biologicznie 
czynnej. Ten sam urząd, w  tym 
samym mniej więcej okresie, na-
rzucał w  wuzetkach wydawanych 
na sąsiednie działki wymóg zach-
owania minimum 50% powierzch-
ni biologicznie czynnej. Dlaczego? 
Należy w  tym miejscu zauważyć, 
że ten bardzo istotny wskaźnik ur-
banistyczny ma zasadniczy wpływ 
na intensywność planowanej 
zabudowy.
Po czwarte - i  to jest najbardziej 
bulwersujące – ustalono „wysokość 
głównej kalenicy dachu budynku 
do 12 metrów” przy jednoczesnym 
dopuszczeniu do zwieńczenia bu-
dynku dachem płaskim. Zgod-
nie z  § 7 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z  dnia 26 
sierpnia 2003r. „wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej, jej 
gzymsu lub attyki wyznacza się dla 
nowej zabudowy jako przedłuże-
nie tych krawędzi odpowiednio do 
istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich”.
Zastosowanie § 7 ust. 4 w/w  roz-
porządzenia, na które powołu-
je się autor decyzji „dopuszcza 
wyznaczenie innej wysokości, 
o której mowa w ust. 1, jeżeli wy nika 
to z analizy obszaru”. Powołano się 
przy tym na istniejący w granicach 
obszaru ana lizowanego budynek 
wieloro dzinny przy ul. Uroczej 
8, którego główna kalenica znaj-
duje się na wysokości 12,8 metra. 
Zapomniano tylko uwzględnić, że 
jest to dach spadzisty o znacznym 
kącie nachylenia, budynek jest 
trzykondygnacyjny (w  tym ostat-
nia kondygnacja poddaszowa), 
zaś istotny dla ładu przestrzenne-
go parametr – położenie gzymsu 
wieńczącego elewację frontową 
budynku - znajduje się w  tym 
wypadku na wysokości 6,5 metra 
od poziomu terenu.
Jak widać, z analizy zabudowy przy 
ul. Uroczej 8 wynika zupełnie co 
innego niż przyjęto w decyzji.
Prostym manewrem, stawiają-
cym znak równości pomiędzy 
wysokością kalenicy dachu 
spadzistego, a  wysokością kaleni-
cy dachu płaskiego dopuszczo-
no do zabudowy działki budyn-
kiem wielorodzinnym z  czterema 
pełnymi kondygnacjami. Tym 
sposobem, w  białych rękawicz-
kach, pogwałcono zasadę dobrego 
sąsiedztwa” i  regułę „kontynuacji 
funkcji”. W  konsekwencji - tuż 
obok na sąsiedniej działce - po-
wstają właśnie dwa kolejne czter-
okondygnacyjne budynki wielo-
rodzinne - tym razem już jako 
pełnoprawna kontynuacja funkcji 

OSIEDLE WAWER. Prześwietlamy decyzję o warunkach zabudowy dla budynków wielorodzinnych przy ul. Widocznej. 

i  kubatury sąsiedniej zabudowy. 
Proste. 
Decyzją o  warunkach zabudowy 
nr 452/2015 Urząd Dzielnicy 
Wawer wpisał się w swoją politykę 
dewastacji ładu przestrzennego 
dzielnicy. Warto przypomnieć, 
że w  tym samym 2015 roku, na 
działce po drugiej stronie torów 
w  obszarze UMN/3 w  osiedlu 
Anin, wydano stojącą w  jawnej 
sprzeczności z  zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania, 
decyzję o  pozwoleniu na budowę 
czterokondygnacyjnego budyn-
ku wielorodzinnego. Kolejną, 
sprzeczną z zapisami planu identy-
czną decyzję, wydano w  obszarze 
UMN/3 jeszcze we wrześniu 2017 

roku – miesiąc po tym jak 24-
ech mieszkańców osiedla Anin, 
w  swojej skardze na kierownika 
Referatu Administracji Architek-
toniczno-Budowlanej w  Wy dziale 
Architektury i  Budownictwa dla 
Dzielnicy Wawer Małgorzatę 
Kalbarczyk, zwracało uwagę na 
rażące naruszanie zapisów planu 
miejscowego przy wydawaniu de-
cyzji o pozwoleniu na budowę.
Społeczny Komitet Obrony Ładu 
Przestrzennego Osiedla Anin 
wciąż walczy o  unieważnienie 
w/w decyzji.

Piotr Grzegorczyk 
Reprezentant Społecznego 

Komitetu Obrony Ładu 
Przestrzennego Osiedla Anin

Budynek przy ul. Uroczej 8
fot. Piotr Grzegorczyk

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Osiedle przy ul. Widocznej

Obszar analizy zagopodarowania terenu dla decyzji nr 452/2015   
z zazna czeniem działki nr 103/4 o współczynniku zabudowy 0,42

(kolorem czerwonym zaznaczono poprawnie wytyczone granice obsza-
ru objętego analizą, a kolorem czarnym, linią przerywaną, zaznaczono 

granice obszaru objętego analizą wykonaną przez urzędników) 
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Terminy przebudowy Traktu 
Lubelskiego ponownie nieaktualne 

Jeszcze niedawno planowanym 
terminem rozpoczęcia prac 
budowlanych związanych 
z  przebudową Traktu Lubelskiego 
na odcinku od ul. Zwoleńskiej do 
ul. Borowieckiej był przełom maja 
i  czerwca 2018 roku. Rozpoczęcie 
przebudowy odcinka od ul. 
Płowieckiej do ul. Klimontowskiej 
również planowane było na 
rok bieżący. Wiadomo już, że 
te terminy, podobnie jak wiele 
poprzednich terminów, są 
nieaktualne.
Ogłoszenie przetargu na roboty 
budowlane dla tego pierwszego 
odcinka Traktu Lubelskiego 
(od ul. Zwoleńskiej do ul. 
Borowieckiej) planowane jest 
dopiero w  II kwartale bieżącego 
roku. Obecnie trwa procedura 
uzyskiwania pozwolenia na 
budowę dla tego odcinka. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
nastąpi po zakończeniu procedur 
przetargowych i  podpisaniu 
umowy z  wykonawcą. Biorąc 
pod uwagę urzędniczą sprawność 
przy prowadzeniu tej inwestycji, 
naprawdę trudno określić kiedy 
mogłoby to nastąpić, choć wbicie 
łopaty w  roku bieżącym jest tu 
nadal możliwe.

Rozpoczęcie prac budowlanych 
na tym drugim odcinku Traktu 
Lubelskiego (od ul. Płowieckiej 
do ul. Klimontowskiej) jest jeszcze 
większą niewiadomą. Dopiero 
teraz MPWiK ogłosiło przetarg 
na budowę przykanalików do 
granicy pasa drogowego. Na 
sam remont ulicy nie ma jeszcze 
nawet zarezerwowanych środków 
finansowych. W  odpowiedzi 
Zastępcy Prezydenta m.st. 
Warszawy Michała Olszewskiego 
z dnia 4 kwietnia br. na interpelację 
miejskiego radnego Tomasza 
Trettera można przeczytać, że 
„Wprowadzenie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej m.st. 
Warszawy nowych inwestycji na 

INFRASTRUKTURA DROGOWA. Najbardziej zniszczona droga w dzielnicy.

tym obszarze jest poddawane 
wnikliwej analizie w  kontekście 
działań prowadzonych przez 
MPWiK związanych z  rozwojem 
sieci kanalizacyjnej i  budową 
kolektora ściekowego. Obecnie 
analizowane są możliwości 
modernizacji ulicy Trakt Lubelski 
na odcinku od ul. Płowieckiej do 
ul. Klimontowskiej”.
Zadziwiające jest to, że dopiero 
teraz trwają analizy tego, 
czy w  ogóle przyznać środki 
finansowe na modernizację Traktu 
Lubelskiego na tym odcinku. 
Wygląda na to, że Trakt Lubelski 
pozostanie zatem na jeszcze dłużej 
jedną z  najbardziej zniszczonych 
dróg w dzielnicy Wawer.

Ulica Trakt Lubelski
fot. Rafał Czerwonka

Czy poprawi się komunikacja miejska na Trakcie Lubelskim? 

Cała ulica Trakt Lubelski 
obsługiwana jest przez linię 142, 
kursującą co 30 minut i  linię 
702, kursującą co 60-90 minut. 
Dodatkowo, na odcinku od ul. 
Skalnicowej do ul. Borków jest 
linia 219 kursująca co 30 minut, 
na odcinku od ul. Zwoleńskiej 
do ul. Bronowskiej jest linia 147 
- kursująca co 15- 30 minut, na 
odcinku od ul. Bronowskiej do 
Kadetów/ Lucerny jest linia 119 – 
kursująca co 20-30 minut oraz na 

odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. 
Płowieckiej jest linia 305 kursująca 
co 60 minut tylko w dni robocze.
W  związku z  tym dojazd z  jednej 
części Traktu Lubelskiego do 
drugiej bardzo często związany jest 
z oczekiwaniem na autobus nawet 
do 30 minut. Brakuje też lepszej 
oferty w  połączeniu zachodniego 
Wawra z Grochowem. Rozbudowa 
infrastruktury oświatowej, 
powstanie nowych miejsc 
pracy, budowa budynków 
wielorodzinnych na ulicy 
Klimontowskiej (w  strefie dojścia 
do przystanku Klimontowska 
na Trakcie Lubelskim) 
powoduje, że rośnie i  będzie 
rosnąć popyt na komunikację 
publiczną w  tym rejonie. A  jeśli 
komunikacja autobusowa będzie 
niewystarczająca to zarówno starzy, 
jak i  nowi mieszkańcy przesiądą 
się do swoich samochodów, co jest 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA. Rośnie i będzie rosnąć popyt na komunikację publiczną w zachodnim Wawrze.

sprzeczne z  polityką miasta oraz 
ochroną środowiska. Miasto widzi 
problem i dlatego też we wrześniu 
2017 roku Zarząd Transportu 
Miejskiego na spotkaniu Komisji 
Inwestycyjnej Rady Dzielnicy 
Wawer przedstawił koncepcję 
zmian w  komunikacji miejskiej 
dla całego Wawra, która miała 
być wprowadzana w życie w ciągu 
najbliższych lat. Na Trakcie 
Lubelskim ma kursować nowa 
linia 242 od przystanku Ośrodek 
Szkoleniowy do pętli Wiatraczna 
po trasie obecnej linii 142 oraz linia 
229 zastępująca linię 305 od ulicy 
Borków do pętli przy ulicy Strusia. 
Częściej, bowiem co 10-15 minut, 
kursować ma też linia 147. Zmiany 
uzależnione są od dostępności 
brygad (kierowcy + autobus) 
oraz zmian w  infrastrukturze 
Wawra, a  także inwestycji w  całej 
Warszawie. Zmiany związane 

będą między innymi z  budową 
tuneli pod linią kolejową numer 
7 w  Radości i  Falenicy, budową 
POW, czy budową tramwaju na 
Gocław.
Najbliższa szansa na polepszenie 
oferty komunikacyjnej Wawra to 
październik br., kiedy to do ruchu 
planowane jest uruchomienie 
dodatkowych 20 brygad w związku 
z  nowym kontraktem między 
ZTM, a  nowym przewoźnikiem. 
Niestety nie wiadomo jeszcze czy 
kontrakt ruszy w  październiku, 
czy też nieco później. Związane 
jest to z  terminem podpisania 
umowy oraz doliczeniem do tego 
25 tygodni, w  których to nowy 
przewoźnik będzie miał czas 
na zakup nowego taboru oraz 
dostosowanie swojej zajezdni do 
wymagań ZTM. Wyłoniono już 
wykonawców usługi, będą to: 
Arriva Polska i  Michalczewski. 

Decyzję zaskarżono jednak do 
SKO, co spowoduje opóźnienia 
w rozpoczęciu kontraktu. Umowy 
z  wykonawcami powinny być 
podpisane do połowy kwietnia, 
żeby zacząć kontrakt od 
października.
Nie mniej warto już teraz wyrazić 
poparcie dla uruchomienia 
co najmniej linii 242 do pętli 
Wiatraczna. Poprawi to ofertę 
komunikacji zbiorowej na 
ulicy Trakt Lubelski. Zamiast 
częstotliwości co 30 minut, co 
dotyczy obecnie linii 142 , wspólnie 
linie kursować będą co 15 minut 
przez cały tydzień. Nie licząc linii 
305 i  702. Warto też powalczyć 
o  dalszą poprawę częstotliwości 
linii 147 – linia kursuje częściej, bo 
co 15 minut w  godzinach szczytu 
oraz zmianę linii 305 w linie stałą. 
Pierwszeństwo powinna mieć 
jednak linia 242. 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Aktualne tempo budowy sieci 
kanalizacyjnej w  dzielnicy 
Wawer przez MPWiK jest 
niewystarczające. To tylko ok. 5km 
sieci rocznie. Zawnioskowałem 
do MPWiK o  intensyfikację prac 
związanych z  budową kanalizacji. 
Zwróciłem uwagę właśnie na 
to, że przy aktualnym tempie 
prowadzenia zadań inwestycyjnych 
realnie potrzeba co najmniej 40 lat 
na wybudowanie tego, co wpisane 
zostało w  planach inwestycyjnych 
MPWiK do 2025 roku (ponad 198 
km sieci kanalizacyjnej).
Z  odpowiedzi MPWiK można się 

dowiedzie, że dzielnica Wawer 
w  działalności Spółki zajmuje 
szczególne miejsce, że w  ciągu 
ostatnich 10 lat wydano tu 277 
mln zł, że Spółka ma ograniczone 
zasoby finansowe i  kadrowe, 
że budowa sieci to długotrwały 
i  złożony proces, że jest problem 
z  dostępnością gruntów, że nie 
ma działek pod pompownie i  że 
Spółka dokłada wszelkich starań.
W  odpowiedzi nie ma 
bezpośredniego odniesienia się 
do przedstawionych przeze mnie 
liczb i  tego, że plany inwestycyjne 
MPWiK są fikcyjne. Nic się 
zatem nie zmieni - potrzebujemy 
minimum 40-50 lat na 
skanalizowanie całego Wawra.

Nie przyśpieszą 
budowy kanalizacji
RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

KANALIZACJA. Wolne tempo budowy sieci.

Budowa kanalizacji w ul. Mirtowej
fot. Rafał Czerwonka

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
k.sokolowski@gazetawawerska.pl
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Tradycyjne warzenie piwa w Wawrze

Wawer jest miejscem, w  którym 
wielu z  nas nie tylko mieszka, ale 
również pracuje czy oddaje się 
swojej pasji. Nie zawsze mamy 
świadomość, co znajduje się tuż 
za rogiem. Żeby dobrze zjeść, zo-
baczyć coś ciekawego, czy znaleźć 
dobrego specjalistę w interesującej 
nas dziedzinie wcale nie musimy 

jechać do centrum Warszawy. 
Dlatego chciałabym Państwu za-
prezentować kolejnego mieszkań-
ca Wawra, który z pasją robi coś na 
naszym terenie.
Taką osobą jest Pan Łukasz Kojro, 
który od 10 lat jest piwowarem 
domowym, a  od dwóch lat prow-
adzi mały browar rzemieślniczy, 
gdzie produkuje tradycyjnymi 
metodami wysokojakościowe 
piwo. Przyznajmy, że mało kto ma 
świadomość, że mamy w  Wawrze 
browar. Co więcej jest to jedyny 

browar rzemieślniczy zlokalizowa-
ny w Warszawie! 
Pasja Pana Łukasza zaczęła się od 
prezentu urodzinowego w  postaci 
zestawu do domowego warzenia 
piwa, który otrzymał od rodziny. 
Przez lata rozwijał swoje zain-
teresowanie czytając fachową 
literaturę, śledząc internetowe 
fora poświęcone piwowarstwu, 
a przede wszystkim warząc na do-
mowej kuchni piwa w praktycznie 
wszystkich stylach świata, a   tych 
jest ponad 100. Cztery lata temu 
podjął decyzje o  profesjonalizacji 
swojego hobby i otwarciu browaru 
z  prawdziwego zdarzenia. Liczne 
procedury administracyjne zajęły 
dwa lata, ale udało się - w  kwiet-
niu 2016 roku w Wawrze zostało 
uwarzone pierwsze komercyjne 
piwo. Czyż nie jest to szalony po-
mysł aby porzucić pracę w  kor-
poracji i  założyć niewielki rodz-
inny browar specjalizujący się 
w niszowych, niepasteryzowanych 
i niefiltrowanych piwach ? 
Piwo z  browaru Palatum 
dostępne jest przede wszystkim 
w  tak zwanych multitapach zlo-
kalizowanych w  centrach naj-
większych polskich miast, a  także 
w specjalistycznych sklepach z pi-
wami rzemieślniczymi. Ze wzglę-
du na dobrą opinie wśród tych 
bardziej wyrafinowanych piwoszy 

SPOŁECZEŃSTWO. W Wawrze mieszkają ludzie, którzy znaleźli ciekawy sposób na to, jak realizować swoje marzenia. 

URSZULA MALCZEWSKA
u.malczewska@gazetawawerska.pl

Pan Łukasz Kojro w swoim browarze

oraz ciekawych, nietuzinkowych 
propozycji, piwa z Palatum od razu 
rozchodzą się na całą Polskę. Mimo 
to pan Łukasz uważa, że piwo na-
jlepiej smakuje jak jest świeże, 
dlatego preferuje lokalność i chęt-
nie współpracuje z  wawerskimi 
sklepami i  punktami gastronomii. 
Choć lwia część produkcji trafia 
do 30-litrowych kegów, to właśnie 
specjalnie na potrzeby lokalnego 
rynku rozlewa piwa także do bute-
lek. Nie jest to wcale łatwe. Bez 
specjalistycznej linii rozlewczej, 

napełnianie, kapslowanie oraz 
etykietowanie odbywa się w 100% 
ręcznie z  dużym nakładem pracy. 
Jak przystało na prawdziwy browar 
rodzinny etykiety na butelki pro-
jektuje córka Pana Łukasza. 
Świadomość tego, że mamy nasze 
wawerskie piwo jest inicjatywą 
wartą zauważenia, tak rodzi się 
kolejna lokalna tradycja, którą 
warto wspierać.

www.facebook.com/BrowarPalatum/

Ruchy miejskie startują w wyborach samorządowych
WYBORY SAMORZĄDOWE. Stowarzyszenie Razem dla Wawra wraz z innymi ruchami miejskimi ogłosiło start w wyborach. 

Warszawskie ruchy miejskie: 
Miasto Jest Nasze, Ochocianie 
Sąsiedzi, Stowarzyszenie Wiatrak, 
Bemowiacy, Kooperacja Miejska 
i  Stowarzyszenie Razem dla 
Wawra ogłosiły swój wspólny start 

w  wyborach samorządowych.
Zapowiedziały to na wspólnej 
konferencji prasowej pierwszego 
dnia wiosny. Tak oto komentują 
powody powstania koalicji 
ruchów miejskich dla Warszawy: 
Jesteśmy stąd. Znamy problemy 
miasta, bo na co dzień walczymy 
o  ich rozwiązanie: smog, 

brak transparentności, brak 
planów miejscowych, wolna 
amerykanka deweloperów, 
zaniedbana przestrzeń publiczna, 
likwidowanie terenów zielonych. 
Mamy dość tego, że włodarze nie 
chcą się tymi problemami zająć na 
poważnie. Chcemy, żeby wreszcie 
w  warszawskim samorządzie była 
reprezentacja osób marzących 
o  innym mieście. Nie chcemy 
duopoli PO-PiS w  Warszawie 
i  chcemy sami zaproponować dla 
niego alternatywę.
Nie partie polityczne, nie partyjni 
nominaci. To lokalne komitety, 
lokalni aktywiści i gospodarze po-
winni reprezentować mieszkańców 
w samorządzie.
Mamy nadzieję, że nasze porozu-
mienie będzie się poszerzać o nowe 
organizacje. Już teraz prowadzimy 
rozmowy z  kilkoma z  nich. Lista 
jest otwarta, zapraszamy kolejne 
organizacje do współpracy!

Chcemy wspólnie powalczyć nie 
tylko o  rady dzielnic, ale także 
o Radę Warszawy. Wystawimy też 
niezależnego kandydata bądź kan-
dydatkę na urząd Prezydenta!

Jest w Warszawie trzecia siła - siła 
mieszkańców! 

Więcej na:
www.ruchymiejskie.waw.pl

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Konferencja prasowa ruchów miejskich w dniu 21.03.2018 fot. MJN

Tradycyjny browar rzemieślniczy zlokalizowany jest w Wawrze
fot. Adam Filip

fot. polskieminibrowary.pl
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Ulica wiecznie Młoda 

Podczas prezentacji pomysłów 
do budżetu partycypacyjnego, 
ponownie rozgorzał spór o ulicę 
Młodą w Falenicy. Okazało się, że 
dwa projekty kolidują z działaniami 
Wydziału Ochrony Środowiska 
zmierzającymi do „zazielenienia 
ulicy”. Było to o tyle zaskakujące, 
że oba pomysły mieszkańców 
zakładały nowe nasadzenia drzew 
i kwiatów... 

Burza o ulice Młodą wybuchła 
ostatnio w 2017 r. Najpierw 
okazało się, że według aktualnych 
koncepcji, uliczka miała się stać 
drogą dojazdową do tunelu, co 

FALENICA. O zieleni i nie tylko na ul. Młodej.

przesądziło by o jej przyszłości. Tu 
udało się projekt zmienić. Później 
wawerscy urzędnicy stoczyli 
epicki bój z mieszkańcem Pawłem 
Rozowskim o to by nie poddawać 
pod głosowanie w budżecie 
partycypacyjnym jego projektu 
przywrócenia na Młodej zieleni. 
Początkowo argumentowano to 
ochroną miejsc parkingowych, 
by następnie stosować znane 
urzędnicze zaklęcie „nie da 
się”. Jak to się stało, że po roku, 
nasadzenia okazały się możliwe?  
I czemu po raz kolejny urząd forsuje 
swoje pomysły bez jakichkolwiek 
konsultacji, czy nawet informacji? 
Żaden z projektodawców budżetu 
partycypacyjnego nie otrzymał 
wglądu w tajne plany WOŚ. Mi 
udało się je zdobyć w trybie 
dostępu do informacji publicznej. 
Okazuje się, że projekt to krok 
w dobrym kierunku, niestety 
nieśmiały i chwiejny, a przez to 
skazany na porażkę. 
Zacznijmy od plusów. Urzędnikom 
udało się wykroić kilka miejsc, i 
to w najbardziej zdegradowanej i 
łaknącej zieleni części Młodej od 
Patriotów do Derkaczy, by zasadzić 
tam drzewa. W dodatku będą to 
robinie kuliste, które nawiązują do 
naszej lokalnej flory (może kiedyś 
doczekamy się rewolucyjnego 
kroku i urząd zacznie sadzić też 
sosny?). W sumie na całej 300 
metrowej ulicy zasadzonych 
zostanie 13 drzew. Zielony arsenał 
uzupełnią niskopienne krzewy 
i trawy. Całość zwieńczy mała 
architektura – trzy ławki, tyleż 
koszy oraz stojak na rowery. Na 
załączonych wizualizacjach Młoda 
wygląda atrakcyjnie. Szerokie 
chodniki, drzewa, ławeczki... Tyle 

projekt. Jak wygląda rzeczywistość? 
Realizacja tego wartego 48 tysięcy 
złotych projektu podzielona została 
na dwa etapy. Pierwszy już możemy 
podziwiać. Głównie na zdjęciach. 
Oto bowiem nagle na Młodej 
pojawiło się na środku chodnika 
w miejscu niezdarnie wyjętych 
płyt chodnikowych rachityczne 
drzewko. Towarzyszyły mu ławka i 
kosz na śmieci – tanie, nowoczesne, 
niepasujące do niczego. Zdjęcie z 
tej instalacji obiega sieć – drzewko 
posadzono tak, że utrudnia ruch 
pieszych a jakość realizacji budzi 
raczej śmiech niż zachwyt. Po kilku 
dniach, w nocy, nieznany sprawca 
rozjechał zarówno drzewo, jak i 
małą architekturę. Ułamany kikut 
robinii leży tam do dziś. Krótki 
żywot miał też stojak rowerowy. 
Podobnie jak drzewko, ławka i 
kosz, padł ofiarą kierowcy – tym 
razem rozpaczliwie poszukującego 
miejsca do parkowania. Na 
zasadzenie czekają rośliny, które 
mają zostać upchnięte między 
legalne i nielegalne miejsca 
parkingowe. Jak długo przetrwają?

To dobitnie pokazuje, że projekt 
realizowany przez urząd ma 
na celu tylko neutralizację 
pomysłów mieszkańców na 
prawdziwą rewitalizację ulicy i 
realną zmianę. Wpisuje się on 
niestety w ciąg decyzji, które coraz 
bardziej degradowały tę jedną z 
najstarszych falenickich ulic. Jej 
mankamenty widać jak na dłoni: 
nad jezdnią kłębią się kable i 
przewody poprzeciągane między 
betonowymi słupami, brakuje 
zieleni, a chodniki miejscami 
są zbyt wąskie. To co zaskakuje, 
jest jej żywotność, bo Młoda 

tętni życiem, wciąż otwierane są 
na niej nowe lokale usługowe i 
sklepy, a chodniki wypełnione 
są pieszymi. Dzisiejszy wygląd 
„zawdzięcza” ona remontowi z 
2013 r., kiedy zamieniono ją w 
parking. Wycięto wtedy ostatnie 
drzewa i usunięto po nich 
wszelki ślad. Wyremontowano też 
jezdnię, choć trudno zrozumieć, 
czemu przy okazji nie ukryto 
instalacji elektrycznej pod ziemią, 
położono nowe chodniki, znacznie 
zwężone na rzecz nowych miejsc 
parkingowych. Zapewne  wielu 
obecnych radnych oraz urzędników 
dołożyło swoją cegiełkę do tego 
stanu rzeczy. Może to tłumaczy 
niechęć do zmian. Dziś trzeba 
głośno powiedzieć, że był to błąd. 
Że nie uda się poprawić jakości 
tej przestrzeni bez rozwiązania 
problemu z parkowaniem. 
Potrzebne jest przywrócenie 
szerokich chodników oraz 
wytyczenie dróg dla rowerów 
(wielu rowerzystów, zwłaszcza 
starszych i dzieci szkolnych jeździ 
dziś chodnikami), potrzeba 
ustanowienia pasów zieleni. Jest 
na to miejsce, bo założyciele 
Falenicy uczynili z niej prawdziwie 
miejską, a więc szeroką, ulicę. 
Miejsca parkingowe powinny być 
usytuowane równolegle do jezdni, 
a liczne sklepy odczułyby poprawę 
rentowności, gdyby parkingi 
służyły klientom i mieszkańcom a 
nie kierowcom z ościennych gmin. 
To wszystko zadania strategiczne, 
ich realizacja musi być rozłożona w 
czasie i mądrze przeprowadzona.
Według mnie - ostatecznym 
kształtem, który powinna przybrać 
Młoda, zwłaszcza w swoim 
początkowym fragmencie jest 
woonerf. To wyrosły z tradycji 
holenderskiej typ „ulicy do 
mieszkania”, gdzie zieleń, meble 
miejskie skłaniają do spędzania na 
niej czasu i poruszania się pieszo. 

Warto podkreślić, ze ta koncepcja 
nie eliminuje samochodów, 
jednak jezdnie są wytyczone tak, 
że uniemożliwiają szybką jazdę. 

W Polsce pierwszy współczesny 
woonerf powstał w Łodzi i 
sprawdził się na tyle dobrze, że 
wciąż powstają nowe. Woonerf 
na Młodej, nie jest mrzonką. 
Trzeba pamiętać, że po 2022, jeśli 
zrealizowany zostanie projekt 
tunelu, Młoda straci połączenie 
drogowe z Patriotów i jakiekolwiek 
funkcje tranzytowe. Już dziś trzeba 
mieć na nią pomysł, bo ostatecznie 
zamieni się w parking.  

Często toczę dyskusje na temat 
ulicy Młodej. Część osób uważa, 
że przesadnie skupiamy się na 
tej uliczce. Akceptując fakt, że 
każda z wawerskich ulic ma 
swoje problemy, są miejsca, które 
ze względów historycznych i 
społecznych pełnią szczególną rolę 
w naszych osiedlach i dzielnicy. 
Takim miejscem jest ul. Młoda. A 
w każdym razie powinna być.

Nowy stojak na rowery przy ul. Młodej

Miejsce po jednej z robinii przy ul. Młodej

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Ul. Młoda to jedna z naj-
starszych falenickich ulic. 
Jedyna zachowana w 
Wawrze handlowa ulica 
pierzejowa o przedwojen-
nym charakterze.
Od czasu jej wytyczenia, 
znana była pod pięcioma 
nazwami: Kolejowa, 11 
listopada, Hitlera oraz Sta-
lina.

W latach 1911-1915 w ist-
niejącym do dziś budynku 
mieściła się tu szkoła.
W 1943 r. grupa uderze-
niowa AK dokonała tu lik-
widacji współpracującego 
z hitlerowcami granato-
wego policjanta
Do lat 70. istniał duży 
drewniany budynek 
restauracji Kasztelan-
ki, w której przed wojną 
serwowano m.in. zupę 
żółwiową.

W 1985 o ul. Młodej było 
głośno w całej Polsce. 
W tragicznym wybuchu 
gazu na ul. Młodej zginęło 
6 osób, ucierpiało też kilka 
budynków.

Nieistniejące dziś drzewa 
przy ul. Młodej są zaz-
naczone w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego jako „do 
zachowania”...

fot. Jacek Wiśnicki

fot. Jacek Wiśnicki
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 ■ Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu
11 marca na anińskim basenie odbyły się czternaste Mistrzostwa 
Polski Aktorów w Pływaniu, w których rywalizowali ze sobą aktorzy 
polskich scen, kina i telewizji. Tytuły mistrzowskie uzyskali Agata 
Sasinowska oraz Karol Biernacki.

 ■ Ścianka wpisnaczkowa otwarta po raz drugi
17 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie ściańki wspinaczkowej 
w Szkole Podstawowej nr 76 w Falenicy. Było to już drugie ofi cjalne 
otwarcie, pierwsze nastąpiło bowiem pół roku wcześniej wraz 
z inauguracją nowego roku szkolnego - ścianka musiała jednak 
poczekać na wybór jej operatora. 

 ■ Po dyskusjach o projektach budżetu partycypacyjnego
Do 18 marca br. trwały dyskusje nad złożonymi pomysłami do 
kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego w ramach spotkań orga-
nizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Głosowanie 
na pomysły, które ostatecznie przejdą weryfikację odbędzie się 
w dniach od 15 do 30 czerwca 2018 r.

 ■ Nastawnia w Falenicy już nie kopci
W połowie marca spółka PKP PLK poinformowała o likwidacji ko-
pciucha użytkowanego w budynku nastawni w Falenicy. Budynek 
będzie teraz ogrzewany systemem elektrycznym w związku z czym 
z jego komina nie będą się już wydostawały kłęby dymu.

 ■ Ruszy budowa kanalizacji w ulicy Lucerny
Rozpoczęto realizację kanalizacji w ul. Pielęgniarek. W ramach tego 
samego zadania kanalizacja wybudowana zostanie także w uli-
cach Lucerny, Mrówczej, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, 
Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej. Roz-
poczęcie robót metodą bezwykopową w ul. Lucerny na odc. od ul. 
Wapiennej do Mydlarskiej planowane jest II kwartale br. 

 ■ Zmiany w ruchu drogowym w związku z budową POW
Na okres od 26 marca do 14 kwietnia br. zamknięty został prze-
jazd kolejowy w Miedzeszynie. 16 kwietnia zamknięta zostanie 
wschodnia jezdnia ul. Patriotów na odcinku od przejazdu kolejo-
wego w Miedzeszynie do ul. Arniki na okres około 2 tygodni. Po 
tym czasie uruchomiony zostanie objazd wzdłuż ul. Arniki, przez 
plac budowy do ul. Drozdowej.

 ■ Kolejny odstrzał dzików
Afrykański pomór świń wciąż zagraża dzikom i świniom na 
Mazowszu. Zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby ma odstrzał 
sanitarny, którego przeprowadzenie nakazał Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. Do końca kwietnia na terenie Warszawy zastrzelonych 
zostanie 100 dzików. Ostatni odstrzał miał miejsce pod koniec 
2017 roku, kiedy to Wojewoda Mazowiecki wydał dla m.st. Warsza-
wy nakaz odstrzału 50 dzików, aby ograniczyć ryzyko związane 
z rozprzestrzenianiem się chorób.

 ■ Zmiany w okręgach wyborczych
Warszawscy radni Platformy Obywatelskiej przegłosowali zmia-
ny w okręgach wyborczych przed tegorocznymi wyborami 
samorządowymi. Zmiany te nie były konsultowane w dzielnicach, 
a wiele z nich budzi duże kontrowersje. W wielu okręgach zmniej-
szono liczbę mandatów, co obniża szanse niezależnych, bezpartyj-
nych kandydatów i mniejszych organizacji. W wyborach do rady 
miasta stworzony został okręg z dzielnic, które ze sobą bezpośre-
dnio nie sąsiadują tj. Wawra, Wesołej i Targówka. 

 ■ Ekoedukatorzy ruszą do mieszkańców
Od połowy maja do końca października ekoedukatorzy odwiedzą 
ponad pięć tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie, aby 
poinformować o tym, jakie zagrożenia niesie zanieczyszczenie 
powietrza dla naszego zdrowia, oraz aby powiedzieć o możliwo-
ściach uzyskania dotacji na modernizację kotłowni i wymianę 
pieca, czy też jak starać się o „zielone wsparcie”.

 ■ Boiska będą przykryte
Urzędnicy zapowiedzieli, iż w bieżącym roku 6 wawerskich 
szkół oraz obiekt sportowy przy ul. Skalnicowej otrzymają hale 
ciśnieniowe do przykrycia boisk sportowych. Będą to: Szkoła 
Podstawowa Nr 128 w ZSP9 przy ul Kadetów, Szkoła Podstawowa 
Nr 140 W Warszawie przy ul. Wilgi, Szkoła Podstawowa nr 218 im 
Michała Kajki w Aninie w Aninie, Bajkowo na Bajkowej przy ul. 
Bajkowej, SP nr 216 przy ul. Wolnej i SP nr 86 przy ul. Korynckiej.

W SKRÓCIE

Jeże i podmurówki 
Jeże ukryte w  zimowych 
kryjówkach czekają wiosny a  ja 
mam w pamięci spotkanie z jednym 
z nich ostatniej jesieni. Osiedlowa 
ulica Antenowa, spokojna, gęsta 
zabudowa, każdy dom otoczony 
porządnym płotem z  pancerną 
podmurówką. W światłach mojego 
samochodu widzę jakiś ruch. 
Wzdłuż szczelnej podmurówki 
biegnie jeż – za nim duży pies, 
który bez problemu go dogania, 
dopada i  obskakuje z  ujadaniem. 
Zatrzymuję się gotowa pomóc 
jeżykowi - na szczęście pies jest 
chyba młody, obszczekuje tylko 
zwiniętą, przerażoną iglastą 
kulkę, która wyraźnie wyczuwa 
niezdecydowanie psa i  pomimo 
jego bliskości z  determinacją 
rusza dalej wzdłuż podmurówki 
w  poszukiwaniu jakiejś szczeliny. 
Dopada do bramy jakiejś posesji – 
niestety podjazd z kostki i bardzo 
nisko umieszczona brama z pełną 
blachą w jej dolnej części nie dają 
jeżykowi żadnej szansy umknięcia. 
Pies ponawia atak, jeż znowu 
zwija się w  kulkę przyjmując 
swoją pozycję obronną. Staram się 
odwołać psa, niestety nie reaguje. 
Na szczęście przybiega właściciel, 
bierze go na smycz i  odchodzą. 
Jeżyk odczekał dłuższą chwilę 
i  ruszył dalej. Widziałam jak mija 
kolejne posesje szukając w bramach 
i  podmurówkach szczeliny, która 
umożliwiłaby mu przejście do 
położonych na tyłach domów 
ogrodów. Zniknął w  mrokach 
ulicy a ja wróciłam do samochodu 
pełna nadziei, że znalazł 
upragnioną szczelinę i  poruszona 

tym co widziałam. Uświadomiłam 
sobie jacy my ludzie jesteśmy 
egoistyczni i  okrutni. Budujemy 
swoje „warownie” odmawiając 
tak pożytecznym i  przyjaznym 
stworzeniom jak jeże odrobiny 
schronienia i miejsca do żerowania. 
Przecież zjadają tak nielubiane 
przez nas ślimaki, nie zagrażają 
nam w niczym. Spotkanie z jeżem 
wieczorem w  ogrodzie to czysta 
przyjemność. Mam nadzieje, że 
zdarzenie, które opisałam chociaż 
u  niektórych wzbudzi odrobinę 
empatii dla tych sympatycznych, 
kolczastych zwierząt i  skłoni do 
zrobienia w  ogrodzeniu swojej 
posesji wejścia dla jeża – nawet 
wtedy, gdy po przeciwnej stronie 
ulicy jest pusty teren czy las. Psy 
są wszędzie i  nie odmawiam im 
prawa biegania po ulicy ( jeżeli 
właściciel jest w pobliżu ), ani też 
prawa do reakcji na widok innych 
stworzeń – ale my powinniśmy 

PRZYRODA. Miejskim jeżom można pomóc w prosty sposób.

umieć tak urządzić swoje 
otoczenie, aby wystarczyło miejsca 
i dla nas i dla psów i dla jeży i dla 
innych przyjaźnie współżyjących 
z nami stworzeń. Po tym zdarzeniu 
obejrzałam dokładnie swoje 
ogrodzenie. Pod bramą wjazdową 
jeże spokojnie przejdą, w  siatce 
wokół posesji zrobiłam kilka 
małych przejść (z których chętnie 
też korzystają koty). Czekam do 
wiosny aby w  mojej „pancernej” 
(niestety!) podmurówce od 
strony ulicy zrobić elegancki 
tunelik dla jeży. Zachęcam do 
tego wszystkich. Rozejrzyjcie 
się Państwo dookoła, jak pomóc 
w  egzystencji w  miejskich, 
niełatwych warunkach tym 
przesympatycznym stworzeniom. 
Szczelina w ogrodzeniu to dla nas 
przecież tak niewiele – dla jeżyków 
na wagę życia...

Anna Miara

Projekt “Rowerowe Pasje na sz-
lakach zielonego Wawra” był zre-
alizowany w  ramach Budżetu 
Partycypacyjnego w  2017 roku. 
Zagłosowało na niego 743 miesz-
kańców Warszawy!
Każdy rajd miał niepowtarzalny 
charakter, np. historyczny, detekty-
wistyczny czy artystyczny. Raj-
dy propagowały aktywny, zdrowy 
i  twórczy tryb życia, poprawiały 

kondycję fizyczną uczestników, 
ochronę środowiska naturalne-
go, a  przede wszystkim zachęcały 
mieszkańców Wawra do wspól-
nego spędzania czasu i zawierania 
nowych znajomości. Dzięki pro-
jektowi i mobilnym rozwiązaniom 
stajemy się innowacyjną, nowocze-
sną i  najatrakcyjniejszą dzielnicą 
Warszawy. Szlaki zielonego Wawra 
i  Mazowieckiego Parku Krajobra-

zowego są idealnym miejscem na 
takie wydarzenia. W projekcie bra-
li udział mieszkańcy całej Warsza-
wy oraz Józefowa.
O  niezwykłą atmosferę rajdów 
i  atrakcyjność zadbali uczestnicy 
i  Pasjonaci: muzyki, teatru, re-
konstrukcji historycznej i  inni.   
O  podniebienie i  żołądek Pas-
jonatów zadbał Sponsor Rajdów - 
piekarnia „GRZYBKI”.
Teraz chcę serdecznie zaprosić 
starych i  nowych Pasjonatów 
ciekawych świata na spotkanie 
21 kwietnia (godzina 11:00) do 
magicznego miejsca - “Otwartego 
Stawu” przy ulicy Kwitnącej Ak-
acji 58! Spędzimy miło czas wspo-
minając zeszłoroczne wycieczki 
i planując nowe! 

Sławomir Augustyniak

ROWEROWE PASJE 
NA SZLAKACH
ZIELONEGO WAWRA

BUDŻET PARTYCYPACYJNY. Rowerowi pasjonaci. 
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KĄCIK KULINARNY

Sernik i „mielone” kalafiorowe
Do kuchni zaglądają nieśmiało 
pierwsze promienie wiosennego 
słońca; nadeszła pora na nowe 
lekkie przepisy! Tradycyjne 
serniki ustępują miejsca tym na 
zimno, a  do piekarnika wędrują 
warzywne „mielone” kotlety. 
Czekolada i  pomarańcze to duet 
idealny; sernik smakuje wybornie. 
„Mielone” kalafiorowe to pomysł 
na obiad, który śmiało można 
zabrać do pracy lub na pierwszy 
wiosenny piknik. 

CZEKOLADOWO-
POMARAŃCZOWY SERNIK NA 
ZIMNO 

 ■ 500 g twarogu sernikowego 
(np. z wiaderka)

 ■ 500 g mascarpone
 ■ 1 szklanka cukru pudru
 ■ skórka otarta z 1 pomarańczy
 ■ 50 ml soku pomarańczowego
 ■ 250 g czekolady 70% kakao
 ■ 3 łyżeczki żelatyny 

rozpuszczonej w 60 ml 
gorącej wody

 ■ 2 galaretki pomarańczowe + 
500 ml wody

Ser, mascarpone, cukier, 
skórkę z  pomarańczy oraz sok 
mieszamy mikserem. Czekoladę 
rozpuszczamy w  kąpieli wodnej 
i  dolewamy cienką strugą ciągle 
mieszając. Masę przekładamy 
do garnka, stawiamy na palniku 
i  zaczynamy podgrzewać (uwaga, 
bo łatwo się przypala!) Żelatynę 
rozpuszczamy w  60 ml gorącej 
wody i dodajemy do podgrzewanej 
masy. Mieszamy, aż wszystkie 

składniki dokładnie się rozpuszczą. 
Formę z odpinaną obręczą (22-24 
cm) wykładamy na dnie papierem 
i  zapinamy (na papierze). 
Wlewamy masę i  chowamy do 
lodówki czekając, aż się zetnie 
(2-3 godziny). Dwie galaretki 
rozpuszczamy w  500 ml wody 
i studzimy. Kiedy galaretka zacznie 
gęstnieć wyjmujemy z  lodówki 
sernik i  ostrożnie wylewamy ją 
na wierzch. Ponownie chowamy 
do lodówki, aby galaretka dobrze 
się ścięła. Przed podaniem 
wyjmujemy sernik około 20 minut 
wcześniej.

„MIELONE” KALAFIOROWE 
Na podstawie przepisu 
„Jadłonomii”. 

 ■ 3 szklanki startego surowego 
kalafiora

 ■ 1 duża cebula
 ■ 2 ząbki czosnku
 ■ czubata łyżka posiekanej 

zielonej pietruszki
 ■ 1 czubata łyżka siemienia 

lnianego zalanego wrzątkiem
 ■ 1 ½ szklanki ugotowanej 

kaszy jaglanej + ¾ szklanki 
suchej kaszy jaglanej

 ■ 1/2 szklanki ziaren 
słonecznika

 ■ ¼ szklanki mąki 
ziemniaczanej

 ■ ¼ szklanki oleju

PRZYPRAWY: sól i  czarny 
pieprz 1 łyżeczka syropu z  agawy 
lub ½ łyżeczki cukru, po ½ 
łyżeczki pieprzu ziołowego, gałki 
muszkatołowej i ostrej papryki. 

Kalafiora i  cebulę ścieramy na 
dużych oczkach tarki, czosnek 
przeciskamy przez praskę, 
wszystko mieszamy. Do startych 
warzyw dodajemy pozostałe 
składniki i  oraz wszystkie 
przyprawy i  ponownie mieszamy. 
Nagrzewamy piekarnik do 180 
stopni.
Formujemy okrągłe lekko 
spłaszczone kotlety i  układamy je 
na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Jeśli kotlety będą się za 
bardzo kleić do rąk – zwilżamy 
dłonie wodą. Nie powinny się 
rozpadać – siemię lniane działa jak 
„klej” (zamiast jajka).
Kotlety pieczemy 20 minut, 
wyjmujemy blachę, ostrożnie 
przewracamy na drugą stronę 
i  dopiekamy jeszcze 15 minut. 
Gotowe! 

Joanna Grabowska-Kowalska

Ptasia linia. Tajemnicze sowy. 

Marzec i kwiecień to dobra pora, by 
zaobserwować jedne z najbardziej 
tajemniczych ptaków, które od 
zawsze rozpalały wyobraźnię ludzi. 
Z  racji tego, że wiodą głównie 
nocny tryb życia, że różnią się od 
innych skrzydlatych i  mają szereg 
wyjątkowych cech, spotkanie 
z  nimi zawsze jest fascynujące. 
Mowa oczywiście o  sowach, które 
właśnie zabierają się za gody i lęgi, 
a  dzięki temu można je częściej 
usłyszeć. Oczywiście głównie nocą. 
Badając w  jakim kontekście 
sowy pojawiają się w  tekstach 
literackich i  wierzeniach, wiele 
można powiedzieć o  danych 
społecznościach. Weźmy na 
przykład niepozorną, lecz 
charakterną sowę, której nazwa 
łacińska brzmi Athene noctua. 
Skojarzenie z  grecką boginią 
mądrości i  wojny nie jest 
przypadkowe, bo ta konkretna 
sowa była jej symbolem, 
a w kulturze greckiej uchodziła za 
symbol wiedzy. W języku polskim 
nazywamy ją mniej wzniośle. 
Pójdźka, nazwę swą zawdzięcza 
przesądowi. Otóż według naszych 

przodków zwykła ona wołać 
„pójdź w  dołek za kościołek”, 
a  ten kto to wezwanie usłyszał 
powinien żegnać się z  życiem. 
Nic więc dziwnego, że sowy 
były (i  są) u  nas tępione. Kto by 
tam nocą rozróżnił pójdźkę, od 
płomykówki czy puszczyka.... Od 
podziwu do strachu i  nienawiści. 
Ciekawe, prawda? Wspomnianej 
pójdźki mamy w  Polsce kilkaset 
par. Poza prześladowaniami ze 
strony ludzi zagraża im przede 
wszystkim ubytek siedlisk. Pójdźki 
szczególnie lubią gniazdować 
w  próchniejących drzewach 
owocowych w  starych sadach. 
Tę cechę zresztą wykorzystują 
w  krajach południa sadownicy, 
którzy wieszają specjalnie dla 
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

nich budki lęgowe, by pójdźki 
strzegły ich upraw przez 
gryzoniami i  dużymi owadami 
w  typie szarańczy. Równie 
pożyteczna dla rolników powinna 
być płomykówka – chyba 
najpiękniejsza z  naszych sów. Jest 
bardzo jasno wybarwiona, przez 
co opuszcza gniazdo tylko nocą. 
Jej angielska nazwa (barn owl – 
sowa ze stodoły) wskazuje na jej 
ulubione miejsce przebywania. 
Żywi się głównie gryzoniami 
i  jest w  stanie pochłonąć ich 
tysiące w  ciągu roku. Jest w  tym 
skuteczniejsza niż stado kotów. 
Trzeba się jedynie przyzwyczaić 
do jej przeraźliwego, skrzeczącego 
głosu, który w środku nocy potrafi 
przywołać uprzedzenia i  lęki 

naszych przodków...
Sowy to znakomicie 
przystosowane i wyspecjalizowane 
drapieżniki. Choć na pierwszy 
rzut oka nawet dziecko rozróżni 
sowę od innego ptaka, to są one 
bardzo zróżnicowane, zarówno 
pod względem wielkości jak 
i środowiska, które zajmują. Ważą 
od 50 g do ponad 4 kilogramów. 
Zamieszkują bagna, puszcze, 
dzwonnice, stodoły, sady 
a  nawet nory ziemne. W  Polsce 
gniazduje 10 gatunków sów. 
Jest tak od 2010 r, kiedy to po 
raz pierwszy stwierdzono lęgi 
puszczyka mszarnego w  Lasach 
Sobiborskich. Kolonia tych dużych 
i  agresywnych puszczyków stale 
się powiększa. Wśród ornitologów 
krążą historie o  ptakach, które 
broniąc swoich gniazd nie bały 
się atakować ludzi. I to skutecznie. 
By chronić twarze podczas 
obrączkowania stosowane są np. 
plastikowe wiadra z  wycięciem 
na oczy. Charakter po posępnym 
puszczyku odziedziczyła 
sóweczka. Choć jest wielkości 
szpaka i  prezentuje się naprawdę 
pociesznie, potrafi polować na 
ptaki większe od siebie. Często 
z sukcesami. Jej gwizd niosący się 
po puszczy (jednym z nielicznych 
miejsc, gdzie można ją spotkać 
jest Puszcza Białowieska), budzi 

popłoch wśród wszelkich sikor 
i łuskaczy. 
Niestety, prawdopodobnie żadnej 
z wymienionych sów nie spotkamy 
w Wawrze. Co nie znaczy, że sów 
u nas nie ma. Kilka tygodni temu 
otrzymałem niewyraźne zdjęcie 
sowich podlotów, które w zeszłym 
roku przez kilka dni siedziały sobie 
na trzepaku w  ogródku jednego 
z  domów, dokarmiane przez 
rodziców. Na szczęście właściciele 
rzeczonego ogrodu wiedzieli, że 
ptaki nie zostały porzucone, a jest 
to naturalna faza ich rozwoju, 
kiedy opuszczają gniazda by 
zwiększyć szanse na przeżycie. 
Co roku tysiące młodych ptaków 
wielu gatunków są porywane przez 
ludzi, którzy uważają że ratują 
im życie i  zawożone do ZOO, 
skąd trudno im często wrócić do 
środowiska naturalnego. Unikajmy 
tego, zwłaszcza w stosunku do sów, 
które wszystkie znajdują się pod 
ścisłą ochroną i  których wciąż 
ubywa. 
Kończąc, zachęcam do dzielenia 
się własnymi obserwacjami 
ptaków, szczególnie sów. Czy uda 
się nam w  Wawrze odkryć jakieś 
sowie miejsca? Mam szczerą 
nadzieję że tak. Każde spotkanie 
z  sową wywołuje dreszcz emocji 
i zachwyt, co łączy w sobie kulturę 
wschodu i południa...

Puszczyk mszarny (Strix nebulosa)
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W poprzednim, marcowym numerze Ga-
zety Wawerskiej wspomniałem o  jedena-
stu osadnikach nowopowstającej w  1839 
roku kolonii przy Karczmie Wawer, którzy 
podpisali z Zarządem Dóbr Wilanowskich 
kontrakt dzierżawy ziemi na okres 40-stu 
lat. Zaintrygowały mnie ich w większości 
obcobrzmiące nazwiska. Skąd przybyli? 
Czyżby to byli nasi protoplaści? Postano-
wiłem poszperać…
Pierwszych obcojęzycznych kolonistów 
nadwiślańskich terenów Wawra - Holen-
drów - do emigracji z  Flandrii i  okolic 
zmusił religijny i polityczny ucisk za cza-
sów hiszpańskiego Karola V (1516-1556). 
Wzdłuż Wisły, od Gdańska po okolice 
Warszawy powstał na przełomie XV/
XVIw., zazwyczaj na gruntach zalewo-
wych, sznur kolonii holenderskich sięgają-
cych w 1624 roku okolic przyszłej Saskiej 
Kępy pod Warszawą. W  przeciwieństwie 
do wsi polskiej - skupionej i  zwartej - 
każdy holenderski gospodarz siedział na 
osobnym kawałku roli, a termin „Olendry” 
stał się od tamtej pory synonimem kolonii. 
Potop szwedzki skutecznie przerwał tę falę 
zasiedleń.
W  kolejnych XVIII i  XIX w. kolonizacja 

na terenach polskich była następstwem 
sytuacji istniejącej w  rolnictwie niemie-
ckim, a  zwłaszcza pruskim, kiedy to 
wskutek koncentracji ziemi przez wiel-
kich właścicieli, utworzyła się grupa lud-
ności biedniejszej, skłonnej do wędrówek 
z przyczyn materialnych. Procesy te uległy 
nasileniu w  XIX w., wskutek pruskiej re-
formy uwłaszczeniowej, rugującej z grun-
tu tysiące rodzin chłopskich. Część z nich 
kierowała się na wschód, gdyż na terenach 
polskich istniały sprzyjające warunki do 
osiedlenia się. Ziemia była tu tania, a obcy 
element osadniczy poszukiwany zarówno 
przez rząd jak i  pojedynczych obywateli 
ziemskich. Chętnie lokowano kolonistów 
na obszarach dotąd nieuprawnych, za-
bagnionych bądź lesistych, pragnąc dzięki 
laudemiom (czyli inaczej: opłatom przy 
sprzedaży prawa wieczysto-dzierżawnego) 
i wyższym czynszom - podnieść swoje do-
chody.
Sprowadzanie kolonistów do Królestwa 
Polskiego było związane z  chęcią popra-
wy sytuacji demograficznej i gospodarczej 
zrujnowanego wojnami kraju. Niezwykle 
korzystne dla przybyszów było wyda-
ne w  1816 r. postanowienie namiestnika 
królewskiego ks. gen. J. Zajączka, na któ-
rego podstawie osiedlający się w  Polsce 
cudzoziemcy (osoby niekarane) zostali 
zwolnieni na 6 lat od podatków i  wszel-

kich zobowiązań publicznych, w  tym, 
wraz z synami, od służby wojskowej. Rol-
nicy osiadający w  dobrach narodowych 
na podstawie kontraktu byli zwolnieni 
od opłat i czynszów z tych gruntów także 
przez 6 lat. (Może właśnie był to powód 
dla którego większość wawerskich kolo-
nistów opuściła gospodarstwa tuż po tym 
okresie?) Przybywający nie płacili też cła 
na granicy od wwożonych ruchomości, 
a po wypełnieniu zobowiązań zapewniano 
im wolny powrót do ojczyzny. Postano-
wienie to nie dotyczyło Żydów.
W  latach 30-40 XIX w., w okresie dużego 
napływu osadników do dóbr prywatnych, 
przepisy osiedleńcze uległy pewnemu za-
ostrzeniu. Po zajęciu przez kolonistów wy-
znaczonych im gruntów, strony spisywały 
odpowiedni kontrakt. W  kontrakcie lub 
umowie określano ściśle prawa, a zwłasz-
cza ich obowiązki. Po przeprowadzeniu 
reformy uwłaszczeniowej przez władze ro-
syjskie w  1864 r. dzierżawcy kolonii stali 
się właścicielami gruntów.
Nie wiem na jakie warunki kontraktu 
zgodzili się pierwsi osadnicy Wawra, ale 
w Archiwum Akt Dawnych w zasobie Ar-
chiwum Potockich z  Jabłonny, zachował 
się projekt kontraktu z  niemieckimi ko-
lonistami na nowej kolonii w  okolicach 
Nieporętu założonej w tym samym mniej 
więcej czasie co kolonia w Wawrze. Każdy 

kolonista dostawał tam działkę do wykar-
czowania. W  późniejszych dokumentach 
najczęściej przewija się wielkość działki ok 
23 morgów chełmińskich czyli ok 12 hek-
tarów. Na wykarczowanie terenu i budowę 
domu miał kolonista trzy lata. Od tego 
momentu nowy właściciel przez czterdzie-
ści lat dzierżawił grunt, a po upływie tych 
lat, mógł przedłużyć kontrakt na kolejny 
czterdziestoletni okres.
Spośród 25-ciu, uwagę zwraca punkt piąty 
kontraktu tyczący prawa propinacyjnego:
„Nie wolno będzie kolonistom w  prze-
ciągu lat wolnych i po wyjściu tych przez 
cały przeciąg lat kontraktu niniejszym 
postanowionych, wprowadzać pod jakim-
kolwiek pozorem obce trunki do kolonii 
przez nich osiadłych, pod karą za każ-
dym dostrzeżeniem zaistnienia do Skarbu 
JWny Dziedziczki, złotych polskich sześć-
dziesiąt, jako wynagrodzenie szkody uwa-
żać się mającą i  konfiskacyją podniesio-
nego lub podwiezionego obcego trunku, 
winni bowiem będą wszystkie trunki brać 
w miejscu propinacyi Dóbr Nieporęckich.”
No, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo...

Korzystałem z  materiałów źródłowych m.in.: 
„Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry” 
Z. Kaczmarczyk, „Gospodarstwo kolonistów 
niemieckich w pd.-wsch. części Królestwa Pol-
skiego” W. Śladkowski

Na akwareli:
Budynek przy IV Poprzecznej 3A  
w Starym Aninie, pochodzący z 1910 roku. 
To willa “Stefanowice” zbudowana przez 
pracującego podówczas na kolei Piotra 
Jasieńskiego, teścia obecnej lokatorki Pani 
Heleny. Wojenny życiorys jej zmarłego 
w  2000 roku męża Jana Jasieńskiego to 
goto wy scenariusz filmowy o  żołnierzu 
oddzia łu majora Hubala, członka konspir-
acji, dowódcy zgrupowania „Bicz” w pow-
staniu warszawskim, wreszcie oficerze IV 
pp. II korp. gen. W. Andersa. Po powo-
jennej akcji dzikich zasiedleń dom został 
odzyskany przez prawowitych właścicieli. 
Świ dermajer ten znajduje się w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków od 2012 roku. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski - absolwent Wyd-
ziału Architektury Politechniki Warsza-
wskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich. Malarstwem za-
jmuje się od ponad trzydziestu lat, trak-
tując je jako hobby. Główną tematyką 
akwareli Macieja Zaborowskiego jest pe-
jzaż miejski oraz architektura, ale w  jego 
pracach znajdziemy również wątki plene-
rowe, np. Suwalszczyzny, Małopolski czy 
uroczych zakątków Łagowa Lubuskiego.
www.sztukaakwareli.pl
 Maciej Zaborowski Watercolors

O pierwszych wawerskich osadnikach




