WAWERSKIE SPRAWY

PRZYRODA

W sprawie pozwalania na
powstawanie kolejnych osiedli
wielorodzinnych w Wawrze stosowane jest perfidne odwracanie
kota ogonem. Włodarze co innego
robią, a co innego komunikują
opinii publicznej.
2

Na terenie dzielnicy Wawer mamy
w chwili obecnej 47 pomników
przyrody. Część z nich to grupy
drzew lub aleje, wobec czego
mówimy o ok. 100 drzewach. Czy
mogłoby być ich więcej?
5

ODWRACANIE KOTA
OGONEM

CZY BĘDĄ NOWE
POMNIKI PRZYRODY
W WAWRZE?

PLACE ZABAW

PRZEGLĄD
WAWERSKICH
PLACÓW ZABAW CZĘŚĆ 2

Zapraszamy do dalszej podróży
po wawerskich placach zabaw.
Tym razem odwiedzamy place
przy Mirtowej, Wapiennej, Starego
Doktora i V Poprzecznej.
6

czerwiec 2018
Nr 6 (10)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 7000 egz.
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

www.gazetawawerska.pl

Bloki wciskane w przyrodę

ŁAD PRZESTRZENNY. Analizujemy wydanie kolejnej kontrowersyjnej wuzetki na zabudowę wielorodzinną - tym razem przy

ślepej uliczce Leśniczówka, tuż obok chronionego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Zakole Wawerskie.

3-4

fot. Rafał Czerwonka

OCHRONA ŚRODOWISKA

BUDŻET PARTYCYPACYJNY OŚWIATA

MARYSIN WAWERSKI

HISTORIA

Nie trzeba być ekspertem,
żeby wiedzieć, że w mieście są
potrzebne drzewa. Drzewa poza
funkcją estetyczną spełniają
wiele ważnych potrzeb człowieka
żyjącego pośród betonów.
Dlaczego nie pamiętają o tym
władze dzielnicy?
4-5

Już 15 czerwca br. ruszy
głosowanie na projekty zgłoszone
do budżetu partycpacyjnego w
edycji na 2019 rok. Głosowanie
potrwa do 30 czerwca br. Chcie
libyśmy Państwa zaprosić do
zapoznania się i zagłosowania na
kilka ciekawych projektów.
6

Pojawił się wspólny cel - uczynić
nasz lasek bardziej czystym,
bezpiecznym miejscem.
A śmieci stały się pretekstem
do zorganizowania spotkania
i integracji sąsiadów Marysina
i okolic. Nic tak nie jednoczy jak
wspólne zbieranie śmieci.
8

Tym razem prezentujemy
budynek, który znajduje się przy
rzadko uczęszczanym, wąskim
odcinku ul. X Poprzecznej
w starym Aninie. Co ciekawe, od
ponad stu lat pozostaje w rękach
jednej rodziny.
11

W IMIENIU DRZEW

RUSZA GŁOSOWANIE

80-LECIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NR 140 W RADOŚCI

POSPRZĄTAJMY LAS

Lata szkolne to ważny okres w życiu każdego z nas. W dniach od 8
do 9 czerwca br. społeczność radościańskiej 140 - tki przeżywać
będzie okrągły jubileusz szkoły.
7

WILLA ŚWITEŹ
W ANINIE

2

TYTUŁEM WSTĘPU
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GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

Moje drzewa

URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

Czerwiec może być podsumowaniem. Bardziej wierzę w postanowienia z połowy roku niż w te z sylwestrowej nocy. Dla części z nas to
koniec roku. W szkołach uczniowie i nauczyciele dopinają ostatnie zaliczenia, żeby zdążyć przed
wakacjami. Rodzice motywują

dzieci do ostatnich wysiłków związanych z nauką, choć nie jest to
proste w obliczu, przyrody zachęcającej do spędzania czasu jeszcze
bardziej aktywnie i koniecznie na
zewnątrz. Wielu z nas ma w swojej
okolicy ukochane miejsca na taki
wypoczynek. Na chociażby krótki spacer czy wyprawę rowerową.
Krajobraz Wawra bardzo dynamicznie się zmienia. Przemiany,
które są tuż obok nie oszczędzają
także zieleni. Warto się w czerwcu mocniej przyjrzeć i zastanowić nad tym czy nadal możemy
powiedzieć, że żyjemy w miejscu
pełnym zieleni? Ucieszyć się, że
najgorzej nie jest, w porównaniu
z centrum miasta, ale na pewno
wielu z nas widzi te miejsca gdzie
zieleń w Wawrze ucierpiała w wyniku różnych przemian. Mijam co
rano kilka drzew, bez których nie
wyobrażam sobie okolicy w której

mieszam. Niektóre z nich to na
szczęście pomniki przyrody, nic
im nie grozi. Majestatyczne dęby
szypułkowe na mojej ulicy budzą
respekt i są po prostu piękne. Są
też na mojej liście drzewa z którymi wiążą mnie wspomnienia. Przy
jednym rozstawałyśmy się z koleżankami z klasy wracając z podstawówki, pogrążone w naszych
nastoletnich rozmowach, aby
każda mogła pójść w stronę swojego domu. Spacerując w czerwcu
zwróćmy uwagę na takie miejsca, każdy z nas je ma. A czytając
czerwcowy numer Gazety Wawerskiej zapraszam Państwa do refleksji czy są one bezpieczne czy nie
trzeba podjąć konkretnych działań, żeby w najbliższym czasie nie
zostały zlikwidowane w wyniku
zmian i konkretnych inwestycji.
Wszyscy chyba zgodzimy się, że
Wawer powinien nadal być zielony.

WAWERSKIE SPRAWY. Kulisy dopuszczenia do budowy wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w otulinie Zakola Wawerskiego.

Odwracanie kota ogonem

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Kiedy przeprowadzałem się do
dziel
nicy Wawer wiedziałem
przede wszystkim jedno - że jest
to najbardziej zielona część mia
sta. Wierzyłem, że Wawer zawsze będzie bardzo zielony. Te
raz zaczynam mieć wątpliwości.
Wawerska przyroda coraz częsciej
ulega pod naporem kolejnych
przeskalowanych inwestycji mieszkaniowych. Przykładów jest coraz
więcej - z Anina, Sadula, ale także
i innych wawerskich osiedli.
W niniejszym numerze Gazety

Wawerskiej opisujemy kulisy
dopuszczenia
do
budowy
wielorodzin
nego osiedla mieszkaniowego przy ul. Leśniczówka,
gdzie tego rodzaju zabudowa nie
występuje. Mogą Państwo dzięki
temu dokładnie prześledzić przebieg procedur administracyjnych,
które pozwoliły na zbliżenie się
intensywnej zabudowy do Zakola Wawerskiego - zielonej perełki
w skali co najmniej całej Warszawy.
Kiedy w trakcie majowej sesji Rady
Dzielnicy Wawer informowałem
o złożeniu interpelacji w sprawie
wyjaśnienia tego jak to się stało,
iż w takim miejscu dopuszczono
do zabudowy o tak dużej skali,
do wyjaśnień w imieniu Zarządu
Dzielnicy Wawer rzucił się wiceburmistrz Leszek Baraniewski,
odpowiedzialny za architekturę
i budownictwo w Wawrze. Szybko skwitował, że Urząd Dzielnicy Wawer odmówił wydania deAdres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Lucerny 77,
04-612 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

cyzji o pozwoleniu na budowę,
a tym złym jest tutaj Wojewoda
Mazowiecki, który najpierw podtrzymał decyzję odmowną, a po
miesiącu zmienił zdanie i zezwolił
inwestorowi na wnioskowaną
zabudowę. Nikt z Zarządu Dzielnicy Wawer nie zająknął się jednak na temat tego, że wawerski
urząd wydał najpierw pozytywną
decyzję o warunkach zabudowy
dla tego inwestora. Decyzję tak naciąganą, że mieszkańcy tego rejonu
formułują zgłoszenia do organów
ścigania. Decyzję, która zrównała
dwupiętrowy budynek zawie
rający kilka lokali mieszkalnych
z osiedlem na kilkaset mieszkań
i która przesądziła tak naprawdę
o dopuszczeniu do ogromnej
zabudowy w tym miejscu. Decy
zję, od której nie było ani jednego
odwołania, przez co żaden inny
organ tej decyzji nie zweryfiko
wał. Późniejszą odmowę wydania
pozwolenia na budowę traktować

należy już tylko jako grę pozorów.
Pod błahym powodem odmówiono wydania pozwolenia na
budowę, co miało stawiać wawer
skich włodarzy jako obrońców ładu
przestrzennego. Sam Wojewoda
zorientował się szybko, że na tym
etapie, tj. po wydaniu warunków
zabudowy, odmowa pozytywnego
rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnego z tymi
warunkami zabudowy, jest skazana na niepowodzenie w sądowych
postępowaniach odwoławczych.
Inwestor rozpoczął już budowę
pierwszych dwóch bloków przy ul.
Leśniczówka. Zawnioskował też
o możliwość budowy dwóch kolej
nych. Urząd Dzielnicy Wawer tym
razem odmówił tłumacząc, że ten
sam dwupiętrowy kilkulokalowy
budynek to jednak nie to samo
co osiedle na kilkaset mieszkań.
Zastanowią się pewnie Państwo
gdzie tu logika urzędników, skoro
raz nowe osiedle pasuje im ideal-

nie do otoczenia, a drugim razem
już zupełnie nie pasuje. Otóż chodzi o to, że teraz, kiedy trwa już
budowa, taka odmowa nie zaszkodzi deweloperowi. Na tym etapie
można już pokazowo odmawiać
wydawania kolejnych warunków
zabudowy bo prędzej czy później
inwestor i tak je uzyska - to przecież
tylko kwestia czasu skoro pierwsze
dwa budynki już powstają.
Osobom
niezaznajomionym
z procedurami administracyj
nymi ciężko się w tym wszystkim połapać. Wykorzystują to
burmistrzo
wie, którzy co innego
robią, a co innego komunikują opinii publicznej. Nie każdy
będzie bowiem w stanie wgryźć się
w szczegóły, aby dojrzeć jak lokal
ni decydenci robią na siłę dobrze
deweloperom. Nie każdy zorientuje się od razu, że już nawet nie
lukrują przy tym rzeczywistości,
a perfidnie odwracają kota ogonem.
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ŁAD PRZESTRZENNY. Analizujemy kolejną kontrowersyjną wuzetkę na zabudowę wielorodzinną - przy ul.Leśniczówka.

Bloki wciskane
w przyrodę

przyzwoicie wczesnych porach zastępy ornitologów i kolekcjonerzy
cichych kontemplacji na łonie natury. Tam przy odrobinie szczęścia
spotkacie bobry, które w znacznym
stopniu przyczyniły się do obecnego wyglądu tej części zakola. Na
wyliczenie gatunków ptaków, które uwijają się w koronach drzew,
PIOTR GRZEGORCZYK
zabrakłoby tu miejsca. Właśnie
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
po zachodniej stronie sennej (bo
ślepej) ulicy domów jednorodzinProlog...
nych Leśniczówka, rozpoczęła się
Czy ktoś wie gdzie leży ulica Le właśnie budowa dwóch czterokonUmiejscowienie powstającej zabudowy wielorodzinnej przy ul. Leśniczówka.
śniczówka? W lesie? Nooo prawie, dygnacyjnych budynków wielorobo na skraju lasu porastającego od dzinnych na ponad 120 mieszkań. Po pierwsze – zaskakuje, że proistniejącego dopuszczono do zapółnocnego wschodu strefę krajo- Jak to się stało?
Wyznaczenie obszaru analimień wytyczający granice analizochowania na działce tylko 40%
brazu chronionego Zakole Wawerzowanego ponad trzykrotność
wanego obszaru został ustalony na
powierzchni biologicznie czynnej.
skie, czyli - jak pisał w stycznio- Wuzetka...
szerokości frontu działki bez
110 metrów zamiast na wynikającą
W ustaleniach Studium Uwarunwym wydaniu Gazety Wawerskiej Ponieważ teren ten nie jest objęty z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Miniprawidłowego uzasadnienia
kowań i Kierunków ZagospoJacek Wiśnicki - „podmokłe pus miejscowym planem zagospoda- stra Infrastruktury z dnia 26 sierpprzyjętej jego wielkości, wadlidarowania Przestrzennego m.st.
tkowie w kształcie łzy, przytulone rowania, podstawą do pozwolenia nia 2003 roku trzykrotną szerokość
wą czyni sporządzoną na jego
Warszawy z 2006 roku, minimalny
do łuku Trasy Siekierkowskiej na na budowę była w tym wypadku, frontu działki (w tym wypadku
podstawie analizę funkcji oraz
udział powierzchni biologicznie
północy i schodzące zwężającym wydana 26 lutego 2016 roku, de- 15m), ale nie mniej niż 50m cech zabudowy i zagospodaroczynnej na tym obszarze powinien
się korytarzem ku Wiśle.(...) We- cyzja o warunkach zabudowy nr z krótkim wyjaśnieniem, że postąwania terenu jak i samą decywynosić od 40 do 60%. Nie trzeba
dług niektórych badaczy Zakole 53/2016, pod którą podpisała się piono tak ze względu na niereguzję o warunkach zabudowy.
być pracownikiem urzędu ochrony
Wawerskie to najbogatszy w ga- Kierownik Referatu Realizacji Ur- larny kształt działki oraz jej wąski
Organy powinny w sposób
środowiska ani ekologiem, aby tunki ptaków teren Warszawy.” Aby banistycznej w Wydziale Architek- dostęp do drogi publicznej (czyli
jednoznaczny wskazać w uzapatrząc na zdjęcie lotnicze terenu dotrzeć na ul. Leśniczówka, należy tury i Budownictwa dla Dzielnicy ul. Leśniczówka). W obowiązująsadnieniu decyzji, że przyjęcie
stwierdzić, że zaproponowane 40%
odbić z ul. Płowieckiej w Trakt Lu- Wawer Iwona Rybak. W trybie cych przepisach nie odnalazłem
większego obszaru analizowato absolutna zmiana charakteru
belski, po 30-stu metrach skręcić dostępu do informacji publicznej przywołanych okoliczności jako
nego wynika np. z uwarunmiejsca (ale za to jakie możliwości
w prawo w wąziutką Białoborską wystąpiliśmy o kopię tej decyzji. podstawy prawnej dla wydłużenia
kowań ładu przestrzennego
inwestycyjne). Przyjęcie 60% czyli
i za chwilę w lewo – oto ulica! Jej Przyjrzeliśmy się zwłaszcza dołą- promienia. Przyglądając się mapie
oraz umocować to na przygórnych widełek z zapisów Stuzachodnie działki graniczą z te- czonej do „wuzetki” analizie ob- terenu trudno oprzeć się wrażeniu,
kładach nieruchomości, które
dium znacząco obniżyłoby intenrenami Zakola Wawerskiego. To szaru, którą opracowała mgr inż. że manewr aż trzykrotnego (!) pow ocenie organu uzasadniały
sywność zabudowy działki.
tam zapuszczają się gęsiego o nie- arch. Alina Żuromska.
zwiększenie obszaru, zaś brak
większenia obszaru miał jeden cel
Po piąte – powołując się na ww.
uzasadnienia zwiększenia ob– włączenie w obszar analizy działStudium Uwarunkowań z 2006 r.
szaru analizowanego może być
ki nr 26/4, na której znajduje się
oraz na Strategię Zrównoważonego
podstawą uchylenia decyzji (za
jedyny przy ul. Leśniczówka dom
Planu Rozwoju Transportu Pubportalem: www.budownictwo.
wielorodzinny – co prawda dwulicznego z 2009 r., ustalono bilans
abc.com.pl).
kondygnacyjny i pięciolokalowy
miejsc parkingowych na terenie
– ale wystarczająco uzasadniający
działki własnej inwestycji na powg autorki opracowania zasadę
ziomie 1 miejsce na 1 mieszkanie,
„kontynuacji funkcji” zabudowy terenie, powołano się na tę samą nie mniej niż 1 miejsce na 60m2
wielorodzinnej, tu cytat: „funkcja działkę nr 26/4, dla której współ- pow. użytkowej mieszkania. Doplanowanej inwestycji stanowić czynnik zabudowy ustalono na myślam się, że twórcy Studium nie
będzie kontynuację zabudowy 0,35. Skutkiem tego w „wuzetce” przewidzieli dla tego obszaru scew formie budynków mieszkalnych przyjęto wskaźnik intensywności nariusza zabudowy wielorodzinwielorodzinnych w analizowanym nowej zabudowy na poziomie 0,35 nej zaproponowanej w wuzetce.
obszarze”. Warto w tym miejscu pomimo, że średni wskaźnik dla W związku z tym faktem, można
zaznaczyć, że zabieg wydłużania całego badanego obszaru wynosi śmiało prognozować, że w obszarze ulic Leśniczówka - Białoborska
promienia wytyczanego obszaru zaledwie 0,23.
analizy stosuje się niezwykle rzad- Po trzecie – wyznaczono szero- nastąpi niebawem paraliż komuniko, wyłącznie w wyjątkowych sy- kość elewacji frontowej nowej za- kacyjny. Właśnie tego najbardziej
tuacjach, natomiast zawsze przy budowy na 30 m, powołując się obawiają się okoliczni mieszkańcy.
wyznaczaniu maksymalnej granicy bezprawnie na szerokość frontu Po szóste - wyznaczono „wysoobszaru, organ winien kierować się domu jednorodzinnego na działce kość głównej krawędzi elewacji
zasadą ładu przestrzennego, pod nr 47, która wg autorki „wynosi do frontowej budynku do 12m” przy
kątem wymogów nowej zabudowy 30 metrów”. Zmierzyłem – wyno- jednoczesnym dopuszczeniu do
Obszar analizy zagospodarowania terenu dla decyzji nr 53/2016
i zagospodarowania terenu.
si dokładnie 21,0 metrów. Średnia zwieńczenia budynku dachem
(przerywaną czarną linią - granica analizowanego obszaru wyznaczo- Po drugie - analizując wskaźniki dla obszaru analizowanego to 13,6 płaskim, a przecież zgodnie z §7
na przez urzędnika; czerwoną linią - granica analizowanego obszaru intensywności zabudowy sąsied- metra.
ust. 1 przywołanego wcześniej
zgodnie z rozporządzeniem)
ciąg dalszy na str. 4
nich działek na tak powiększonym Po czwarte – bez analizy stanu
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Rozporządzenia „wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki wyznacza się dla
nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do
istniejącej zabudowy na działkach
sąsiednich”.
Dach jednego z domów jednorodzinnych znajdujący się w obszarze analizowanym ma co prawda
kalenicę dachu sięgającą ok 12
metrów, ale jest to dach stromy,
spadzisty. I znowu - prostym manewrem, stawiającym znak równości pomiędzy wysokością kalenicy
dachu spadzistego, a wysokością
kalenicy dachu płaskiego dopuszczono do zabudowy działki budynkiem wielorodzinnym z czterema pełnymi kondygnacjami.

jekcie szerokość elewacji frontowej, jako niezgodną z wytycznymi
z wuzetki. Po odwołaniu inwestora, w dniu 25 sierpnia 2017 r.
Wojewoda Mazowiecki utrzymał
w mocy decyzję odmowną. I tę decyzję inwestor zaskarżył do WSA,
jednocześnie wnosząc o autokontrolę decyzji Wojewody.
Po miesiącu, „przeprowadzając
ponowną analizę zgromadzonego
materiału, Wojewoda Mazowiecki
postanowił przychylić się do interpretacji definicji elewacji frontowej
przedstawioną przez Skarżącego...”
i uchylił swoją wcześniejszą decyzję oraz decyzję Prezydenta m.st.
Warszawy, aby w dniu 25 października 2017 r. zatwierdzić ostatecznie projekt budowlany i udzielić
pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę...
Cóż - właścicielowi działki nie
pozostało nic innego jak dostosować się do zapisów ww. wuzetki.
W dniu 14 grudnia 2016 r. inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę dwóch budynków
wielorodzinnych na 126 mieszkań.
Decyzja p.o. naczelnika Wydziału Architektury UD Wawer (z up.
Prezydenta m.st. Warszawy) była
jednak odmowna – urząd zakwestionował w przedłożonym pro-

Epilog...
W dniu 29 grudnia 2017 r. deweloper złożył wniosek o wuzetkę na
sąsiadujące z rozpoczętą właśnie
budową działki. Tym razem jednak decyzja urzędu była odmowna (dec. nr 221/2018 z dnia 22
maja 2018 r.). Podpisała się pod
nią - podobnie jak 2 lata wcześniej
- pełniąca obowiązki Naczelnika
Wydziału Architektury i Budownictwa Iwona Rybak. Analizę obszaru także i tym razem opracowała

ciąg dalszy ze str. 3
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mgr inż. arch. Alina Żuromska.
Otóż krótko pisząc - nastąpiła cudowna zmiana interpretacji stanu
istniejącego. Tym razem promień
obszaru analizowanego wyznaczono dokładnie na trzykrotność
frontu działki inwestycyjnej (choć
jej kształt jest nieregularny, a dostęp do drogi publicznej niezbyt
szeroki). W uzasadnieniu do decyzji odmownej czytamy: „w analizowanym zespole zabudowy brak jest
działki zabudowanej zabudową
o zbieżnej funkcji pozwalającej na
określenie wymagań dotyczących
nowej zabudowy w zakresie określenia gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych,
ponieważ znajdujące się w obszarze analizy budynki mieszkalne
znacznie odbiegają gabarytami
i formą architektoniczną od planowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Budynek
mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Leśniczówka 21 (od autora:
ten na działce nr 26/4!) posiada
powierzchnię zabudowy 194 m2,
natomiast inwestor zamierza wybudować dwa budynki o łącznej
powierzchni zabudowy – 1609
m2(...)”.
Należałoby w związku z tym wywodem przyjąć, że uznanie w decyzji sprzed dwóch lat, stojącego

na działce nr 26/4 dwukondygnacyjnego pięciolokalowego budynku mieszkalnego, jako punkt
odniesienia do kontynuacji funkcji
wielorodzinnej na 126 mieszkań,
było błędem. Autorki poprzedniej
decyzji, zaprzeczając własnym interpretacjom, niniejszym to potwierdziły.
Niestety, nasuwa się refleksja, że na
poprawę jest już - delikatnie mówiąc - za późno. Stało się nieodwracalne, ponieważ na podstawie
skandalicznej decyzji o warunkach
zabudowy nr 53/2016 z 26 lutego
2016 roku rozpoczęła się właśnie
budowa 126 mieszkań, a po ich
wybudowaniu wydanie na sąsiednie działki na podstawie kontynuacji funkcji kolejnej wuzetki
będzie wyłącznie kwestią czasu.
Jedyne, co w obecnej sytuacji
miałoby jakikolwiek sens, to niezwłoczne wystąpienie przez jedną ze stron posiadających interes
prawny o unieważnienie decyzji
nr 53/2016 z uwagi na podejrzenie
o rażące naruszenie prawa. W wypadku wygrania tej niełatwej bitwy,
budżet m.st. Warszawy musi być
przygotowany na wielomilionowe
odszkodowanie dla dewelopera.
W zasadzie w każdym możliwym
do przewidzenia scenariuszu deweloper jest stroną wygraną.

Podsumowanie...
Decyzją o warunkach zabudowy
nr 53/2016 Urząd Dzielnicy Wawer wpisał się w konsekwentną politykę dewastacji ładu przestrzennego dzielnicy, ignorując po raz
kolejny „zasadę dobrego sąsiedztwa” i regułę „kontynuacji funkcji”.
Tak było w przypadku opisywanej
w kwietniowym wydaniu Gazety
Wawerskiej decyzji o warunkach
zabudowy na rogu ulic Widocznej
i Rdestowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego w obszarze UMN/3
w osiedlu Anin (wydanej w jawnej
sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania).
Kolejną taką decyzję wydano
w obszarze UMN/3 na działce
nr 12 jeszcze we wrześniu 2017
roku – miesiąc po tym jak 24-ech
mieszkańców osiedla Anin, w swojej skardze na kierownika Referatu
Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wawer Małgorzatę Kalbarczyk,
zwracało uwagę na rażące naruszanie zapisów planu miejscowego
przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Społeczny Komitet Obrony Ładu Przestrzennego
Osiedla Anin wciąż walczy o unieważnienie ww. decyzji.

OCHRONA ŚRODOWISKA. Można było ocalić wiekowe drzewa przy stacji Gocławek w Marysinie Wawerskim.

W imieniu drzew

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Wszystkiego bym się spodziewała,
ale nie tego. A zaczęło się z pozoru
niewinnie, kiedy w 2014 roku nastała wiosna. Zazieleniły się piękne topole nadwiślańskie rosnące
wzdłuż peronu stacji Gocławek.
Dało się wyczuć atmosferę jak na
takim malowniczym, wiejskim
dworcu. Zastanawiałam się jakie
czasy pamiętają. Ile już rosną i ile
jeszcze przetrwają. Ile tlenu dają
i ile ptasich rodzin ma tam gniazda. Odprowadzałam tatę na pociąg.
Szliśmy w słońcu i w cieniu drzew.
Jak to dobrze, że mamy chociaż te
drzewa! To jedyna atrakcja stacji
Gocławek.
Tymczasem ruszyła budowa par-

kingu przy peronie kolejki. Moje
topole stoją dumnie i dają cień.
Rzeczywiście prace budowlane postępowały, drzewa stały jak dotąd,
spokojnie. Jak to dobrze, że ktoś
pomyślał, żeby je zabezpieczyć, bo
przecież będą dawały cień na ten
nasłoneczniony parking. Któregoś
dnia zerkam przez okno i … nie
wierzę własnym oczom. Topole
zniknęły! Tak nagle w trakcie budowy, bez zapowiedzi, jakby ktoś
zdanie zmienił. Nie będzie już klimatu, zamiast tlenu i cienia pozostanie tylko beton. Dlaczego?
Zastanawiałam się czy to łatwo
jednym podpisem urzędnika ściąć
tyle drzew i to bez mrugnięcia?
Pytam: kto i dlaczego to zrobił?
Rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer Konrad Rajca odpowiada mi
jednym tchem: „Część parkingów
przy stacji PKP Gocławek znajduje
się na terenie PKP (jest podpisana
umowa na dzierżawę), a część znajduje się na działkach m.st. Warszawy. Umowa dzierżawy z PKP zawiera między innymi: lokalizację,
okres obowiązywania i opłatę za
dzierżawę. Drzewa wzdłuż torów

Nieistniejące już drzewa przy stacji Gocławek
zostały ścięte ponieważ kolidowały z budową parkingu, decyzję
wydał Wydział Ochrony Środowiska. W ramach wydanych decyzji
zezwalających na wycinkę drzew
kolidujących z budową parkingów
przy stacjach PKP w 2014 r. zostały
wykonane nasadzenia zamienne.
Koszt budowy parkingu przy stacji
PKP Gocławek wyniósł około 275
tysięcy zł. Za wycięcie drzew nie
była wnoszona opłata, zostały wykonana nasadzenia zamienne.”
Nie trzeba być ekspertem, żeby
wiedzieć, że w mieście są potrzebne drzewa. Drzewa poza funkcją
estetyczną spełniają wiele ważnych
potrzeb człowieka żyjącego pośród

fot. Google Maps

betonów. Dlaczego o tym nie pamiętają władze dzielnicy? Miasto
potrzebuje zwłaszcza dużych, starych drzew, które stanowią „zieloną infrastrukturę” to znaczy, że
poprawiają i podnoszą komfort
życia mieszkańców. Wszyscy wiedzą, że drzewa produkują tlen,
nawilżają i oczyszczają powietrze,
ale także regulują retencjonowanie wody, czy wreszcie dają cień
i obniżają temperaturę na rozgrzanym, miejskim bruku. Ważną rolę
odgrywa tutaj transpiracja – czyli
odparowywanie wody pobranej
z gruntu. W czasie ulewnych deszczy obecność drzew niejako stabilizuje podłoże i może uchronić

przed okresowym podtopieniem,
poprzez infiltrację i magazynowanie wody. Natomiast w czasie suszy drzewa stopniowo odparowują
zmagazynowaną wodę, nawilżając
i oczyszczając w ten sposób zapylone, miejskie powietrze. Drzewa
stanowią również barierę przed
hałasem, a nawet przed drobnoustrojami i grzybami wydzielając
związki chemiczne zwane fitoncydami.
Podmioty, które bezdusznie zarządzają wycinkę miejskich drzew,
nie mają wyobraźni, żeby przewidzieć skutki swoich decyzji w perspektywie długofalowej. A nawet
nasadzenia kompensacyjne nie są
w stanie zapewnić takich warunków jak wysokie, stare drzewa.
Jak podają eksperci z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, żeby wyprodukować
tyle tlenu ile jedno duże drzewo,
np. buk, potrzeba aż 1700 zaledwie
dziesięcioletnich sadzonek! Dlatego sugeruje się, aby leczyć stare
drzewa a nawet je przesadzać. Bo
dziś mamy takie możliwości.
Dlatego pytam jeszcze raz, gdzie
zostały wykonane te nasadzenia
ciąg dalszy na str. 5
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PRZYRODA. Na terenie dzielnicy Wawer mamy w chwili obecnej 47 pomników przyrody. Czy mogłoby być ich więcej?

Czy będą nowe pomniki przyrody w Wawrze?

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Kilka miesięcy obowiązywania
tzw. lex szyszko, kiedy zniesiono
obowiązek uzyskiwania pozwoleń
na wycinki drzew, ujawniło dwie
rzeczy. Po pierwsze okazało się,
że naprawdę lubimy stare drzewa, jesteśmy do nich przywiązani,
a masowe wycinki potrafią wywołać silne emocje społeczne. Po
drugie, szczególnie mocno cenimy
te drzewa, które rosną za płotem.
Drzewa rosnące na naszej działce
wielu z nas, zwłaszcza o zapędach
deweloperskich, traktuje jako
przeszkodę do maksymalizacji zysków. Jak to pogodzić?
Oczywiście nie da się wrażliwości
narzucić odgórnie, ważne jest, by
stale budować świadomość tego
jak istotne dla naszego samopociąg dalszy ze str. 4

zamienne? I najważniejsze, z czyjego terenu wycięto drzewa? Z terenu należącego do miasta, czy do
PKP? Bo jeśli do miasta to zgodę na
wycinkę powinien zgodnie ustawą
wydać Marszałek, a nie dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska.
Zastanawiam się jak to możliwe,
że urzędnicy, którzy zezwalają na
wycinkę drzew z drugiej strony
mają prowadzić edukację ekologiczną? Czyż to nie konflikt wartości? A edukacja ekologiczna należy właśnie do zadań Wydziału
Ochrony Środowiska.
Zastanawiam się nad jeszcze jedną

czucia i zachowania równowagi
biologicznej są dorodne drzewa.
Że budują one tożsamość miejsca, ułatwiają zakorzenianie się
w swoich lokalnych społecznościach. Mówimy przecież o długowiecznych organizmach. W cieniu
ścinanych dziś wielkich dębów,
odpoczywali nie tylko nasi pradziadowie, ale nawet pokolenia
odległe od nas o setki lat. Warto
to sobie uświadomić składając na
dane drzewo „donos” w urzędzie.
W znanej z miłości do drzew Korei Południowej, co starsze drzewa
mają tabliczki, które opowiadają
jakie historyczne wydarzenia miały miejsce w czasie jego życia. Dlatego miano „pomnika” w odniesieniu do drzew pasuje idealnie.
Jak jest w Wawrze? Obecnie mamy
47 pomników przyrody ożywionej. Część z nich to grupy drzew
lub aleje, wobec czego mówimy o ok. 100 drzewach. Dużo to
i mało, ale na pewno nic nie stoi na
przeszkodzie, by było ich więcej.
W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Razem dla Wawra złożyło
wniosek o przyznanie statusu pomnika przyrody dorodnej gruszy,
rosnącej przy bazarze w Falenicy.
sprawą. Skoro miasto wydaje miliardy złotych na działania mające
poprawić jakość powietrza, walczy
z zanieczyszczeniami, to dlaczego beztrosko zezwala na wycinkę
drzew, które pomagają oczyszczać powietrze tak zapylone i zanieczyszczone według raportów
o smogu?
PKP to inna sprawa, bo kolej w Polsce ma prawo wycinać wszystko, co
rośnie bliżej niż 15 metrów od osi
torów, choć to nie jest europejska
norma. W Niemczech jest to 6 m,
a w Wielkiej Brytanii zaledwie 3 m.
A drzewa przecież rosły przy stacji
Gocławek do tej pory bezkonflik-

Parking przy stacji Gocławek - bez drzew

fot. Olga Pasierbska

Parasolowata sosna przy ul. Patriotów w osiedlu Falenica.
„Przed wojną prawdopodobnie
stała w jednym z ogrodów umiejscowionych na tyłach kamienic
tworzących pierzeję ul. Handlowej (dziś Walcownicza). Ta część
miasta spłonęła 19 września 1939
r. w trakcie bitwy o Falenicę” –
czytamy we wniosku. Mieszkańcy
Falenicy entuzjastycznie zareagowali na tę wiadomość. Jeden z nich
na profilu Rady Osiedla Falenica
przytacza relacje nieżyjących już
świadków wspomnianej bitwy,
według których do drzewa Niemtowo.
Rzecznik prasowy PKP PLK S.A.
na moje pytanie o własność gruntu, na którym rosły wycięte drzewa odpowiada: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę
z dzielnicą Wawer na wynajem
terenu pod budowę parkingu.
Wszelkie pytania dotyczące wycinki należy kierować do najemcy”.
Najemca czyli urząd naszej dzielnicy milczy.
Innym odpryskiem tematu jest
budowa trzeciego toru. Czy to
oznacza, że 275 tysięcy złotych
zostało wydane z budżetu miasta
na „chwilowy parking”? Rzecznik
PKP PLK S.A. odpowiada: „Inwestycja na linii kolejowej między Warszawą a Otwockiem jest
zaplanowana między 2020 a 2022
rokiem. Trwają prace projektowe
inwestycji.”
Dobra wiadomość jest taka, że
aktualnie każdy ma możliwość,
zgodnie z nowelizacją ustawy
o transporcie kolejowym z 2016r.
zgłosić staroście wniosek o odstępstwo od wycinki drzew przez PKP.
Chrońmy zatem naszych starych,
wiernych towarzyszy przed wycinką, bo nie zrobią tego urzędnicy,
nawet ci od „ochrony środowiska”.

cy przywiązywali błąkające się po
polu bitwy polskie konie. Drzewo uruchomiło pamięć, a wieść
o działaniach stowarzyszenia poruszyła kolejnych mieszkańców,
którzy zaczęli zgłaszać drzewa
spełniające „pomnikowe” wymogi. W najbliższych dniach złożone
zostaną kolejne wnioski. Na status
pomnika przyrody ma dużą szansę
majestatyczny dąb z Anina (ponad
320 cm w pierśnicy, czyli obwodzie
na wysokości 130 cm). Działacze
z Falenicy starają się także, by do
rejestru wpisana została charakterystyczna parasolowata sosna,
rosnąca na granicy miasta przy ul.
Patriotów w Falenicy. Każdy kto
przejeżdżał tamtędy choć raz musiał to drzewo zauważyć. A jeśli nie
– być może czas na okresowe badania u okulisty. Dlatego w niedzielę
27 maja br. wspólnie z Bartoszem
Mrozem, podczas pikniku w Szkole Podstawowej nr 124 zbieraliśmy
podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. W krótkim czasie zebraliśmy
ponad 100 podpisów.
Czy wspomniane drzewa zostaną pomnikami przyrody? Grusza
w Falenicy przeszła pierwszy test.
Odwiedzili ją urzędnicy z miejskiego Biura Ochrony Środowiska i uznali, że drzewo kwalifikuje
się do przyznania jej tego statusu.
Teraz wniosek zostanie przesłany
do zaopiniowania przez Biuro Architektury oraz Zarząd Dzielnicy
Wawer. Ostatnim krokiem jest
głosowanie rady miasta. Trudno
przewidzieć jak zachowają się nasi
burmistrzowie. W tej kadencji
opiniowano 4 społeczne wnioski
o ustanowienie w sumie 7 pomników. Wszystkie wydane przez
Zarząd opinie były negatywne.
Trzeba wierzyć, że odmowy były
umotywowane
merytorycznie,

fot. Fiszka Foto

choć najświeższe uzasadnienie
w sprawie dwóch drzew z lutego br.
stoi w sprzeczności do aktualnego
rozporządzenia Ministra Środowiska (był to jeden z ostatnich aktów
prawnych wydanych przez ministra Szyszkę). Jakby wbrew złej
sławie jaką zdobył sobie minister,
akurat to rozporządzenie porządkuje proces oraz ułatwia uzyskanie
statusu pomnika przyrody. Niestety nie w Wawrze.
Według nowych przepisów są dwa
kryteria, które decydują o nadaniu statusu pomnika. Pierwsze to
wymiar określony precyzyjnie dla
każdego gatunku. Drugi to „wyjątkowość” drzewa w skali kraju, województwa lub gminy, nie tylko ze
względu na walory przyrodnicze,
ale też kulturowe czy historyczne.
Obie okoliczności nie muszą zachodzić jednocześnie, to znaczy
że albo drzewo jest stare i dorodne albo wyjątkowe. Tymczasem
w uzasadnieniu do uchwały zarządu dzielnicy z dnia 27 lutego
br. czytamy, że spośród dwóch
zgłoszonych przez mieszkańców
drzew, jedno ma zbyt mały obwód,
co nie spełnia „podstawowego
kryterium do uznania drzewa za
pomnik przyrody” (w rozporządzeniu ministra nie ma mowy o jakimś podstawowym kryterium).
Za to drugie drzewo jest potężne
(ponad 360 cm obwodu, przy kryterium pomnikowości dla dębu
wynoszącym 300 cm), ale... „nie
posiada charakterystycznego pokroju”, o czym też nie ma mowy
we wspomnianym akcie prawnym.
Gdyby więc przełożyć to pismo zarządu na język potoczny, można by
je zastąpić typowym urzędniczym
„nie bo nie”. Tym mocniej trzymajmy kciuki za nowe wawerskie
drzewa pomnikowe.
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PLACE ZABAW. Przegląd miejsc do zabaw dla najmłodszych w Wawrze.

Przegląd wawerskich placów zabaw - część 2

ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Placyk przy Mirtowej
Dalszą podróż po wawerskich
placach zabaw zaczynamy od
niedużego placyku przy ulicy
Mirtowej w osiedlu Sadul.
Centrum
placyku
stanowi
spory nowy zestaw z dwiema
raczej niedużymi zjeżdżalniami,
rurą do przechodzenia, miniwspinaczką i równoważniami. Dla
najmłodszych nie ma piaskownicy,
za to dla starszych jest kosz
do koszykówki z tartanowym
sprężystym podłożem i nieduże

drabinki a la „małpi gaj”. Dla
dorosłych jest siłownia plenerowa
z kilkoma urządzeniami. Całość
sprawia miłe wrażenie, dookoła
jest sporo zielonej trawy. Placyk ma
raczej charakter lokalny i nie ma
praktycznie miejsc parkingowych
dookoła. Niestety nie znaleźliśmy
też toalety ani przenośnej toalety.
Plac przy Wapiennej
U zbiegu ulicy Wapiennej
i Osadniczej w osiedlu Sadul,
znaleźliśmy duży plac zabaw, pełen
zieleni i częściowo zacieniony, co
szczególnie doceniliśmy w upalny
dzień. Większość zabawek nosi
ślady użytkowania i dotknięta już
jest zębem czasu, ale dzieciom może
się placyk podobać. Oprócz sporej
sześciokątnej piaskownicy dużą
część terenu stanowi piaszczyste
podłoże, które bardzo odpowiadało
dzieciakom. Popularnością cieszą
się też huśtawki, trzy koniki na
sprężynach. Obie zjeżdżalnie

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. Mirtowej

są średniej wielkości, z dosyć
wymagającym wejściem – po
drabince, ściance wspinaczkowej
lub ażurowych schodkach. Obok
placyku jest duży teren zielony,
z dwoma koszami do koszykówki,
trawiastym boiskiem i stołem do
tenisa stołowego. Niestety, jak przy
większości wawerskich placów
zabaw, nie znaleźliśmy żadnej
toalety.
Plac przy Starego Doktora
Plac zabaw w OSiR „Syrenka”
jest częścią dużego kompleksu
sportowego
w
Marysienie
Wawerskim. Sam plac zabaw nie
jest duży, ale mimo to jest bardzo
popularny wśród miejscowych
dzieci. Centralnym punktem
placu zabaw jest „ciężarówka”
m.in. ze zjeżdżalnią i ścianką
wspinaczkową. Dla najmłodszych
jest duża piaskownica, zabawki na
sprężynach i huśtawki. Dla trochę
starszych niewysoki linowy małpi

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. Wapiennej

fot. Anna Sajkowska

Plac przy ul. Starego Doktora

BUDŻET PARTYCYPACYJNY. Głosowanie na zgłoszone projekty.

Rusza głosowanie

BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

Już 15 czerwca br. ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do
budżetu partycpacyjnego. Chcie
libyśmy Pań
stwa zaprosić do
zapoznania się i zagłosowania na
projekty złożone oraz wspierane
przez członków Stowarzyszenia
Razem Dla Wawra.
1170 - Bezpieczne skrzyżowa
nia w Falenicy, projekt dla obsza-

ru Falenica. Zakłada modernizację dwóch niebezpiecznych
skrzyżowań, dzięki ich wyniesieniu nastąpi uspokojenia ruchu co
zmniejszy prawdopodobieństwo
kolejnych wypadków komunikacyjnych. Chodzi o skrzyżowania
ulic Mozaikowej i Ciepielowskiej
oraz Lokalnej i Bystrzyckiej. Koszt
100 000 zł.
1257 - Łąki Kwiatowe w Falenicy, projekt dla obszaru Falenica.
Projekt ma na celu stworzenie
kilku niewielkich łąk kwietnych
w Falenicy o łącznej powierzchni
ok. 600 m2. Łąki są ciekawą alternatywą dla trawników czy klepisk,
poprawiają estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Koszt 22 500 zł.
1591 - Czysta Falenica - kosze na
śmieci, projekt dla obszaru Fale
nica. Postawienie 4 koszy na śmie-

ci w zachodniej części osiedla, co
pomoże zachować czystość w tej
okolicy. Koszt 2 800 zł.
1036 - Kontynuacja chodnika przy
krótkiej Mydlarskiej, projekt dla
obszaru Sadul. Budowa brakującego chodnika (ok. 38 metrów długości i 2 metrów szerokości) na zakończeniu ulicy Mydlarskiej. Koszt
38 500 zł.
1695 - Nowości w Sadulskim
Zakątku, projekt dla obszaru
Sadul. Wzbogacenie infrastruktury Sadulskiego Zakątka o takie
instalacje jak: tyrolka wraz z bezpieczną nawierzchnią, dodatkowe
urządzenia zabawowe w postaci
pojedynczych bujaków, dwie ławki, dwie dodatkowe latarnie oraz
dodatkowe zagospodarowanie te
renu. Koszt 85 000 zł.
Z góry dziękujemy za Państwa głosy, wierzymy, że razem uda nam
się zmieniać dalej naszą dzielnicę
na lepsze miejsce do życia.

gaj. Niestety placyk jest bardzo
nasłoneczniony i trudno z niego
korzystać w bardzo upalne dni.
W kompleksie OSiR-u jest jeszcze
boisko do siatkówki, boisko do
piłki nożnej otoczone czterotorową
bieżnią ze skocznią w dal, stoły
do ping-ponga i szachów. Dla
starszych jest spora ścianka
wspinaczkowa usytuowana przy
samym budynku OSiR, gdzie
również
znaleźliśmy
toalety.
Wyposażenie
dopełnia
duża
siłownia plenerowa, częściowo
zacieniona. Ciekawostką jest
nieduża tężnia, z której właściwości
pro-zdrowotnych
chętnie
korzystają okoliczni mieszkańcy.
Plac przy V Poprzecznej
Drugi z odwiedzonych przez
nas w tym miesiącu OSiRów
to kompleks przy pływalni
i skateparku w Aninie. Duży
teren,
w
znacznej
części
zacieniony, pozwala na zabawy

fot. Anna Sajkowska

Plac zabaw przy ul. V Poprzecznej

i szaleństwa nawet w bardzo
gorące i słoneczne dni. Jest to
prawdziwy raj dla fanów huśtawek,
bo jest ich aż dziesięć, w tym co
najmniej dwie, „zamykane”, dla
najmłodszych. Do tego zabawki na
sprężynach, w tym dwuosobowy
samochód, zjeżdżalnia ze ścianką
wspinaczkową
i
niezmiernie
popularny pociąg, w którym
młodsi lubią spędzać sporo
czasu. Dla trochę starszych jest
nieduży małpi gaj, z równoważnią
i ścianką wspinaczkową. W miłym
cieniu drzew znajduje się też
duża „skała” do wspinaczki
skałkowej,
prawdopodobnie
jedyna w Wawrze. Zaraz przy
wejściu jest też tężnia solankowa,
czyli inhalatorium na wolnym
powietrzu. W upalne dni tworzy
ona miły mikroklimat. Toalety
znajdują się w budynku pływalni,
za szatnią. Tam też znajdziemy
kawiarnię ze sporym wyborem
napojów i przekąsek.
Za miesiąc zapraszamy do
„zwiedzenia” kolejnych wawer
skich placów zabaw. Odwiedzimy,
między innymi, sekretny placyk
schowany za wiekową bramą
i drzewami przy ulicy Botanicznej.
Anna Sajkowska,
mama niestrudzonych
testerów wszystkich placów
zabaw: czteroletniej Hani,
dwu i pół letniego Jasia
i dziewięciomiesięcznego Stasia.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA.

Rajd rowerowy
czytelników
Gazety Wawerskiej
BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

Zapraszamy wszystkich czytelników, którym nieobca jest aktywność fizyczna i zainteresowanie urokami naszej dzielnicy na
rodzin
ny rajd rowerowy. Startujemy 16 czerwca o godzinie 1o:00
obok Szkoły Podstawowej nr. 138
przy ul. Pożaryskiego 2 i jedziemy
leśnymi szlakami do Morskiego
Oka w Aleksandrowie. Tam,

w luźnej atmosferze, porozmawiamy o przyszłości komunikacji
rowerowej w Wawrze, o tym jak
na obecne szlaki w Mazowieckim Parku Krajobrazowym może
wpłynąć Południowa Obwodnica Warszawy oraz o tym jakie inwestycje rowerowe są u nas najpilniejsze.
Do zobaczenia!
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OŚWIATA. Okrągły jubileusz szkoły z tradycjami.

Szkoła Podstawowa nr 140 w Radości
obchodzi 80 - lecie swego istnienia
dła szkoły przeznaczonego dla
najmłodszych dzieci, stworzenie kompleksu nowoczesnych
boisk czy placu zabaw. Powstanie
zespołu szkół i niezwykle sprawne
zarządzanie szkołą przez p. dyrektor B. Scelinę sprawiło, że stała
się możliwa gruntowna modernizacja budynku - wykonano nową
elewację i całościowy remont
wewnątrz, przybyła mała sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Sale
lekcyjne są wyposażone w komputery, rzutniki, ekrany i tablice
interaktywne, a młodsze dzieci
Szkoła Podstawowa nr 140 w Radości
korzystają z “magicznego dywaW dniach 8 - 9 czerwca 2018 r. cyjne ogrzewane były kaflowymi nu” - urządzenia, dzięki któremu
społeczność radościańskiej 140 - piecami, a czas lekcji wyznaczał, można łączyć zdobywanie wiedzy
tki przeżywać będzie okrągły ju- potrząsając dzwonkiem, woźny - z aktywnością fizyczną.
bileusz szkoły. Chcielibyśmy, by p. M. Miecznikowski, który stał
nasze święto stało się okazją do się jedną z legend szkoły tak, jak Szkoła i ludzie.
spotkań dla wszystkich, którzy później p. E. Lubaszka. Bo zawsze Szkoła jest ważna i znacząca dla
czują się związani z tym szczegól- miała ona szczęście do wspania każdej lokalnej społeczności, dotynym miejscem przy ulicy Wilgi. łych, oddanych ludzi - nauczycieli czy to również naszego osiedla.
8 czerwca (piątek) odbędą sie ofic- i pracowników. Każde pokolenie Przez wszystkie lata swego istniejalne uroczystości, a w sobotę - 9 uczniów pamięta tych dla siebie, nia szkoła usytuowana w centralnej
czerwca serdecznie zapraszamy w danym czasie, najważniejszych. części Radości, w pobliżu kościoła
w godzinach 15.00 - 19.00 na Pi- Do takich osób bez wątpienia parafialnego, była miejscem nie
knik Rodzinny, który, jak co roku, należą: p. S. Zalech, p. M. Sobczy- tylko nauki kolejnych pokoleń,
gwarantuje świetną zabawę i moc kiewicz, p. Z. Węgielewska, p. A. ale także spędzania czasu wolnego
wzruszeń.
Piórek czy p. M. Snopek. Wymie- na zajęciach sportowych, artystyniać można bardzo długo - histo- cznych, wycieczkach, zabawach
Historia i współczesność.
ria szkoły to historia wspaniałych, tanecznych, wyjazdach letnich
Szkoła w osiedlu Radość wcześniej nietuzinkowych, twórczych ludzi, i zimowych oraz wielu innych.
mieściła się przy ulicy Reymon- którzy oddali jej serce i talent tak Często zamieniała się również
ta (dzisiejszej Kąkolowej), a tuż chociażby jak p. F. Adamkiewicz w centrum wydarzeń kulturalnych.
przed II wojną światową w Święto - autorka cudownych, wzruszają- Aby poza głównymi funkcjami szNiepodległości 11 listopada 1938 r. cych wierszy czy wieloletni dyrek- koły można było realizować tak
został oddany do użytku nowy bu- torzy m.in. p. F. Tkaczyk. Ostatnie różnorodną i wartościową dzdynek przy ulicy Wilgi (do 1954 - ćwierćwiecze szkoły to praca dyr iałalność, potrzebni są niezwykli,
ofiarni i kreatywni ludzie, a do
Kościelnej). Szkoła budowana była A. Żbikowskiej,
etapami np. sala gimnastyczna B. Kuskowskiej i obecnego dyrek- takich właśnie ma szczęście 140 powstawała przez kilka lat, a w jej tora - p. B. Sceliny. W tym czasie stka. Często dzieje się tak, że uczą
niewykończonych murach (nie następowały ważne i dynamiczne w szkole osoby, które kiedyś były
było też podłogi) funkcjonowała zmiany - 19 lat funkcjonowan- jej uczniami, a inne po prostu destrzelnica dla uczniów. Sale lek- ia gimnazjum, dobudowa skrzy- cydują się związać z placówką swój

Tak SP140 wyglądała jeszcze kilka lat temu,

a tak wygląda obecnie.

los. I można tu zauważyć pewną
prawidłowość - jeśli ktoś prawdziwie pokocha szkołę, to pozostaje
jej wierny przez lata, a ona mu się
taką samą miłością odpłaca. Najlepszym przykładem jest tu działające przy szkole Ognisko Muzyczne. Rozpoczęło ono swe istnienie
w 1948 roku, a prowadzone było
przez wybitnych muzyków pp. Kulikowskich. Po latach, staraniem p.
dyrektor A. Żbikowskiej, w 2011
roku dokonano reaktywacji ogniska. Kieruje nim, wraz z żoną Wandą, p. K. Heering - absolwent
szkoły, uczeń ogniska, a obecnie
wspaniały muzyk, wieloletni prorektor i wykładowca Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Szopena
w Warszawie. Ognisko nosi imię
swego założyciela - A. Kulikowskiego i umożliwia dzieciom, ale
również dorosłym profesjonalną naukę gry na instrumentach,
a także kształcenie śpiewu. Dzięki działalności ogniska szkołę
odwiedzili z koncertami tacy artyści jak Andrzej Olejniczak, Alicja
Majewska i Włodzimierz Korcz czy
Zbigniew Zamachowski. Innym
przykładem jest działający w szkole teatr. Grupa Teatralna “Assunta”, prowadzona przez nauczycielkę
języka polskiego i reżysera teatru
p. M. Rokicką, od lat jest chlubą szkoły, a jej występy były wielokrotnie nagradzane na przeglądach
i festiwalach nie tylko w Warszawie, ale i w kraju. Niektórzy uczestnicy tych zajęć postanawiają
związać z teatrem swą przyszłość
- mamy więc absolwentów, którzy
zostali aktorami.
Przyszłość definiowana przez
pamięć i szacunek dla tradycji.
Jednym
z
ważniejszych
wyróżników pracy szkoły jest
kształtowanie właściwych pos
taw oraz dbałość o naukę historii
i kultywowanie tradycji. Już naj
młodsi uczniowie poznają ważne
dla narodu daty i uczestniczą
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w uroczystościach patriotycznych,
a starsi - szczególnie młodzież gimnazjalna - biorąc udział w rajdach,
spotkaniach i różnego typu wydarzeniach tematycznych, kształ
tują swą świadomość i poglądy.
Przykładem pięknej lekcji historii,
która odbyła się 13 listopada 2015
r., stała się uroczystość upamiętniająca nauczycieli prowadzących
w czasie II wojny światowej tajne
nauczanie na terenie Wawra.
Podkreślić należy, że ideą wychowania szkoły oprócz budowania postaw patriotycznych zawsze
było kształcenie w duchu tolerancji i wielokulturowości ze szczególnym poszanowaniem prawa
każdego człowieka do wolności
i samostanowienia. Oprócz wiedzy
przedmiotowej uczymy naszych
podopiecznych pomagania innym,
wrażliwości i sprzeciwu wobec
wszelkiego zła (między innymi:
udział w akcjach społecznych i charytatywnych). Jednocześnie chcemy, by nasi uczniowie zdobywali
wiedzę i umiejętności w sposób
jak najbardziej zgodny z wymogami współczesnego świata. Uczymy
ich więc skutecznie i efektywnie
w tym świecie funkcjonować.
Realizujemy to zadanie np. w ramach nauczania dwujęzycznego,
które od sześciu lat rozwija dyrektor B. Scelina z grupą nauczycieli.
Temu również służą corocznie
organizowane wyjazdy młodzieży
do różnych krajów europejskich,
które umożliwiają doskonalenie
umiejętności językowych, a także
poznawanie kultury i historii Europy.
Lata szkolne to ważny okres w życiu każdego z nas. Zapraszamy
więc wszystkich, którzy mają
w sercu wspomnienia o Szkole
Podstawowej nr 140 w Radości
na czerwcowe spotkanie z prze
szłością, dniem dzisiejszym i tym,
co dopiero nas czeka tu, przy ulicy
Wilgi.
Anna Frej-Lusznia

Tablica poświęcona nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
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MARYSIN WAWERSKI. Społeczna akcja posprzątania lasu im. Matki Mojej.

Posprzątajmy las
OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Od razu zainteresował mnie wpis
w mediach społecznościowych
o akcji posprzątania lasu imienia
Matki Mojej w Marysinie
Wawerskim. Dlatego 27 maja
skróciłam rodzinne spotkanie,
żeby zdążyć pomóc w tym
wydarzeniu. Dotarłam na miejsce
około godziny 16, gdzie już od
godziny krzątało się kilka osób.
Największe śmieci już pozbierali.
Została drobnica: kapsle wbite
w ziemię, pudełka po papierosach,
potłuczone
szkło,
papierki,
gdzieniegdzie
jeszcze
ukryte
w zaroślach butelki po alkoholu.
Odkryłam
też
porzucone,
wielkie, pomarańczowe drzwi,
ale nie prowadziły na drugą
stronę lustra, tylko niszczały
pomiędzy krzakami. Nie mieliśmy
możliwości
na
uprzątnięcie
wielkich gabarytów.
Pewnie, że taka akcja nie rozwią
zuje problemu zaśmiecania, ale
w przyszłości może by i temu jakoś
zaradzić?
Nie tylko ekolodzy, nie tylko
instytucje, które chcą zaktywizować
i edukować młodzież, ale właśnie
obywatele mogą i powinni brać
na siebie odpowiedzialność za
dbanie o wspólną przecież okolicę.
Oczywiście, że lepiej byłoby po
pierwsze nie śmiecić, jednak gdy
w stałych miejscach rośnie kupka
śmieci i nikt nie czuje potrzeby
uporządkowania bałaganu, to
przecież samo nie zniknie. Ktoś
musi wziąć sprawy w swoje ręce.
Tą osobą jest pomysłodawczyni
akcji sprzątania lasu imienia Matki
Mojej - pani Magdalena Molska.
- Jak to się stało, że wpadłaś na

pomysł, żeby posprzątać las?
- Pomysł narodził się jeszcze
w zimę, przyszła odwilż i wtedy
wszystko, co leżało na ścieżkach
i w ich pobliżu stało się bardziej
widoczne. Któregoś razu wracałam
z pracy ścieżką, którą zwykle
wędruję przez las i poczułam silną
irytację, na te śmieci, na ludzi,
którzy je wyrzucają, na niespójność
tego bałaganu z piękną roślin
nością i zapachami przyrody.
Po
ja
wiła się myśl o bezradności
w kwestii wpływu w tym obszarze
na inne osoby. Może dokładniej
edukować dzieci? Tworzyć więcej
kampanii na temat odpadów? Po
chwili jednak postawiłam sobie
pytanie: na co ja mam realny
wpływ w tym właśnie momencie?
Pojawiła się najbardziej oczywista
odpowiedź – mogę wziąć worek,
rękawiczki i sama uprzątnąć
tą ścieżkę. Tak też zrobiłam
i wzięłam sobie ten fragment lasu
pod opiekę. Niemal codziennie
wędrując tamtędy zbierałam po
kilka śmieci, ot tak po drodze,
nie poświęcając na to więcej niż
3 minuty. Każde takie przejście
dodatkowo sprawiało mi radość
bo teren stawał się coraz czystszy
i kojący dla oka. Po pewnym
czasie zaczęłam zastanawiać się
nad tym jak zachęcić innych do
troszczenia się o swoją okolice.
Ostatnio głośniej jest o sąsiedzkich
inicjatywach, powstają Miejsca
Aktywności Lokalnej, Ogrody
Spo
łe
cznościowe - miejsca, któ
re mają na celu wzmacniać więzi
społeczne
między
osobami
mieszkającymi
blisko
siebie,
organizowane jest np. rozsiewanie
łąk przez mieszkańców różnych
dzielnic. Ta idea wspólnego
działania w kontrze do izolacji
i anonimowości, która obecna jest
fot. Peterka

fot. Peterka

w Warszawie dodała mi otuchy,
że jednak sprawy idą w dobrą
stronę.
Pomyślałam,
czemu
by nie zorganizować oddolnie
sąsiedzkiej inicjatywy. Byłam
bardzo ciekawa reakcji ludzi i czy
znajdzie się ktoś chętny by przyjść,
zapoznać się i wspólnie ruszyć
do pracy. Na akcji w niedzielę
było nas 5 osób. Myślę, że jak na
pierwszy raz to sporo. Oczywiście
nie udało się wysprzątać całego
lasu, ale fragment owszem, na
dobry
początek.
Inicjatywa
wywołała też dyskusję w mediach
społecznościowych na temat
odpadów i możliwości zadbania
o teren lasu. Są osoby gotowe wziąć
udział w kolejnej takiej akcji.
- Dlaczego to dla Ciebie ważne,
żeby po prostu sprzątać las?
Uważam, że więź człowieka z naturą
jest czymś pierwotnym i niezwykle
człowiekowi
potrzebnym.
Ja
bardzo to czuję poprzez zapachy,
wrażenia wizualne, dotyk , dźwięki
natury. Odczuwam tęsknotę za
bliskością przyrody na co dzień,
żyjąc w mieście i obserwując trend
ku coraz większemu oddalaniu
się od niej. Opanowywanie
coraz
większych
przestrzeni
przez człowieka, przekształcanie
miejsc pod ludzką wygodę,
nadmierne
eksploatowanie,
smog, niszczenie siedlisk zwierząt
i roślin, marnowanie jedzenia,
produkowanie milionów butelek
plastikowych - a wystarczyłoby
przecież by każdy wyrobił w sobie
nawyk np. noszenia własnego
bidonu, wtedy zamiast użyć
przykładowo 500 butelek w ciągu
roku korzystałby z jednej. Bliżej
się temu przyglądając obojętność
wobec tych kwestii wydaje się
szaleństwem. Ziemia to nasz dom.
Jeśli w ten sposób ludzkość dba
o swój dom to jak ma się w nim
czuć dobrze, zdrowo i harmonijnie,
gdy nie ma w nim miłości i troski
o wszystkich domowników. Ma

to wymiar psychologiczny, jeśli
kochasz to dbasz - jeśli nie ma więzi
lub są one naderwane troska też
jest gdzieś na dalszym planie. To
samo odzwierciedla się w ludzkich
relacjach. Pierwszym widocznym
wrogiem dbałości o środowisko
zdaje się być brak czasu i dobrobyt.
Pracujemy bardzo dużo po to by
jak niektórzy twierdzą „mieć co do
garnka włożyć” tylko, że w praktyce
w przypadku większości osób
żyjących w Warszawie to na co
wydajemy pieniądze już dawno nie
jest wyłącznie tym czego realnie
potrzebujemy. Nie mamy wolnego
czasu, mamy pieniądze, trwonimy
je na zachcianki, bo trzeba jakoś
zrekompensować sobie zmęczenie
a te zachcianki bardzo często wiążą
się z negatywnym wpływem na
środowisko (jesteśmy oczywiście
do tego zachęcani by gospodarka
mogła się kręcić, więc niełatwo się
oprzeć). Swoim czasem płacimy
za zachcianki. Może dobrym
pytaniem byłoby na czym nam
bardziej zależy? Co jest w stanie dać
nam realną satysfakcję w życiu?
To duże pytania a pewnie łatwiej
zacząć od drobnych zmian
nawyków. Podnieść i wyrzucić
śmiecia, którego napotkamy na
drodze. Zacząć korzystać np.

z lnianych worków na chleb (chleb
wtedy nie pleśnieje!) zamiast
z foliowych siatek czy nosić przy
sobie materiałową torbę na zakupy
i rozsądniej te zakupy planować
by nie kupować więcej niż nam
potrzeba.
Zbieranie śmieci z lasu jest kroplą
w morzu, podstawową kwestią
jest produkowanie i korzystanie
z mniejszej liczby przedmiotów,
które za moment nieuchronnie
staną się odpadami.
Pani Magdalena mówi o sobie:
- Jestem mieszkanką Wawra,
a z wykształcenia psychologiem,
na co dzień pracuję z osobami
z autyzmem. Wolne chwile
najchętniej spędzam wędrując po
górach lub zajmując się amatorsko
szeroko
pojętą
twórczością
artystyczną. Bliska jest mi filozofia
głębokiej ekologii, która dyskusję
o ochronie środowiska rozpoczyna
od przyjrzenia się prawdziwym,
głębokim przyczynom, również
psychologicznym sprawiającym,
że człowiek postępuje ze światem
tak, jak postępuje.
Akcja spotkała się ze sporym
zainteresowaniem mieszkańców.
Wiele osób zadeklarowało chęć
pomocy przy sprzątaniu również
w przyszłości. Ktoś nawet
zamieścił filmik, jak wspólnie
z dzieckiem zbiera co roku śmieci
w Rezerwacie im. Króla Jana III
Sobieskiego. To się nazywa dawać
dobry przykład. Brawo!
Pojawił się wspólny cel - uczynić
nasz lasek bardziej czystym,
bezpiecznym miejscem. A śmie
ci stały się pretekstem do
zorganizowania
spotkania
i integracji sąsiadów Marysina
i okolic. Nic tak nie jednoczy
jak wspólne zbieranie śmieci.
Parafrazując słowa prezydenta
Kennedy`ego „Nie czekaj aż
otoczenie zrobi coś za Ciebie,
tylko zaproś otoczenie i zróbcie to
wspólnie”.
fot. Peterka
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FALENICA. Dzień Sąsiada w dobrych humorach.

Spotkanie przy Kasztanie

BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Falenicy jak i okolicy na
spotkanie z okazji Dnia Sąsiada!
Widzimy się 10 czerwca (niedziela) o godzinie 14:02 na placu z okazałym kasztanem przy skrzyżowaniu ulic Młodej i Derkaczy. Niech
każdy przyniesie ze sobą to czym
będzie chciał poczęstować sąsiadów swych czyli coś smacznego
do jedzenia i picia. Będzie dostępny grill. Chociaż główne skrzypce
gracie Wy, mieszkańcy to naszą
imprezę wspomagają: Wawerskie
Centrum Kultury filia Falenica,
cukiernia Kozak i sklep Paulina.
Do zobaczenia w dobrych humorach już za kilka dni.

KĄCIK SATYRYCZNY
Miło nam poinformować, że wraz z czerwcowym numerem Gazety Wawerskiej rozpoczynamy stały kącik
rysunku satyrycznego. Do jego współtworzenia zaprosiliśmy Pana Tomasz Lachowskiego, który naszą
propozycję przyjął. Dziękujemy.

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.
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■■

Ruszyła akcja znakowania rowerów
Oznakowanie roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym
przyrządem oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestra
cji w bazie danych Policji. Takie precyzyjne oznakowanie powoduje
zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powie
rzchniowym zatarciu znaków. Oznakowania można dokonać na
Komisariacie Policji przy ul. Mrówcza 210 w środy w godzinach:
15.00-18.00, w piątki w godzinach: 10.00-13.00 lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (22) 603-23-19.
■■ Plantacja konopii indyjskich zlikwidowana w Radości
Na jednej z posesji na terenie osiedla Radość policjanci zabezpieczyli 168 dzikich krzewów konopii indyjskich, z których mogła
powstać marihuana.
■■ Prace nad planem miejscowym w rejonie Chodzieskiej
Rada dzielnicy Wawer na sesji w dniu 23 maja br. pozytywnie
zaopiniowała chęć przystąpienia m.st. Warszawy do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego na
północ od ul. Chodzieskiej.
■■ Montaż sygnalizacji świetlnej w Międzylesiu
Rozpoczęło się długo oczekiwane przez mieszkańców Miedzylesia
i nie tylko, instalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Żegańskiej i ul. Bursztynowej. Z pewnościa poprawi się bezpie
czeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Koszt instalacji świateł
to 610 tys. zł.
■■ Kwalifikacja przedszkolaków na dyżury wakacyjne
Od 25 maja br. można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu. Potwierdzeniem zapisu
dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie, w terminie od 25
maja do 15 czerwca br., opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru. Po
zalogowaniu się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym można
także uzyskac informację o wolnych miejscach w konkretnych
placówkach.
■■ Inauguracja przeprawy promowej Wawer - Wilanów
31 maja br. zainagurowano kursowanie przeprawy promowej
między wawerską Plażą Romantyczną przy ul. Rychnowskiej
a plażą wilanowską. Rejsy będą się odbywały w każdy weekend
(sobota-niedziela) do końca sierpnia w godz. 10.00 – 18.00.
■■ Karetka dla Centrum Zdrowia Dziecka
W sobotę 2 czerwca br. na terenie stadionu Legii Warszawa podczas Święta Łazienkowskiej o godzinie 13:00 nastąpiło uroczyste
przekazanie karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka. Karetka została zakupiona dzięki kibicom Legii Warszawa, którzy wraz ze
Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa i Fundacją Legii zbierali
środki na jej zakup.
■■ Otwarcie tężni na placu zabaw w Aninie
3 czerwca br. oficjalnie uruchomiono mini-tężnię solankową na
placu zabaw przy anińskim basenie przy ul. V Poprzecznej.
■■ XIII Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego
5 czerwca br. o godz. 18:00 przy ul. Niemodlińskiej 36 odbędzie się
spotkanie Przyjaciół ks. jana Twardowskiego pt. “Wszystko potrze
bne było”.
■■ IV Aniński Piknik Parafialny
Już po raz czwarty odbędzie się Aniński Piknik Parafialny. W tym
roku – w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości świętowanie będzie szczególnie radosne. Podczas pikniku,
tradycyjnie, będzie można wesprzeć dzieło budowę organów
w parafialnym kościele.
■■ Uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli
13 czerwca br. nastąpi opublikowanie w systemie rekrutacyjnym
wykazu wolnych miejsc w ramach uzupełniających postępowań
rekrutacyjncyh do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
■■ Nadchodzi zwężenie ulicy Izbickiej
Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy na wawerskim
odcinku, firma Warbud, poinformowała o wprowadzeniu od 14
czerwca br. tymczasowej organizacji ruchu na ul. Izbickiej. Przez
okres ok. 2 miesięcy ul. Izbicka będzie sukcesywnie zwężana na
maksymalnie 50 metrowym odcinku pomiędzy ul.Kwitnącej Akacji,
a ul. Aleksandry Śląskiej.
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Ptasia linia. Przybyły jerzyki z południowej Afryki.

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Na początku maja po raz
pierwszy w tym roku usłyszałem
charakterystyczne
podniebne
pokrzykiwania. Odgłosy jerzy
ków i ich szalone tańce są dla
mnie sygnałem początku lata,
podobnie jak nagła cisza na niebie
zwiastowała zawsze nadejście
jesieni. Było tak od dzieciństwa,
choć jeszcze wtedy myliłem jerzyki
z jaskółkami. Tym razem jednak
zaniepokoił mnie fakt, że zamiast
gwizdu stada tnących chmury
ptaków z trudem zlokalizowałem
tylko jedną parkę. Przez prawie
dwa tygodnie zerkałem codziennie
w niebo i wciąż po Falenicy
krążyły dwa ptaki. Czy ostatnie
modernizacje
miejscowych
„wysokościowców”
wywołały
nagłe
załamanie
miejscowej
populacji? W połowie miesiąca

KĄCIK KULINARNY

stopniowo zaczęły dołączać inne
pary i dziś przedwieczorne niebo
rozbrzmiewa nieustanym gwizdem
tych skrzydlatych wyścigówek. Nie
da się jednak ukryć, że ich liczba
spada. Tak jest w całej Polsce.
Dlatego, choć w skali Europy
populacja wydaje się stabilna, to
w Polsce objęto jerzyki ochroną
gatunkową. Szczególnie kojarzone
są z miastami. To tu, w szczelinach
bloków z wielkiej płyty, czy
pęknięciach
stropodachów
odnalazły idealne warunki do
gniazdowania. Obecnie najbardziej
zagraża im termomodernizacja.
Często ich gniazda zasłaniane
są
styropianem
a
młode
zamurowywane żywcem. Mamy
obowiązek zgłaszania każdej
takiej sytuacji do właściwych
organów, tj. do urzędu dzielnicy,
straży miejskiej lub na policję.
Nie oznacza to, że takich prac
nie wolno prowadzić, wystarczy
odrobina empatii by zabezpieczyć
miejsca gniazdowania jerzyków
i
wesprzeć
najlepszych
sprzymierzeńców w walce z plagą
komarów jakich mamy. Szacuje
się, że para karmiąca pisklęta
przynosi im dziennie ok. 20 tys.
owadów. Głównie komarów...
Nietaktem jednak byłoby opisywać

DOMOWE LODY BANANOWE

■■
■■
■■

4 -5 bananów (wybieramy
dojrzałe)
70 ml mleka (np. ryżowe,
sojowe lub krowie)
ulubione dodatki np. owoce,
bita
śmietana,
bakalie,
owocowa polewa do lodów

Banany obieramy i krótko
miksujemy wraz z dodatkiem

te niesamowite ptaki liczbami
zjedzonych owadów. Mówimy
bowiem o absolutnym fenomenie
świata zwierząt, o ptakach, które
potrafią spędzić w locie, bez
przystanku nawet 3 lata. Jedzą
owady, piją deszcz, w locie potrafią
spać, kopulować i odpoczywać.
Nic więc dziwnego, że ich nogi
są szczątkowe. To tylko po cztery
zakończone ostrymi pazurkami

palce, skierowane w jedną stronę.
Nie mogą się na ich poruszać,
czy siadać na gałęziach drzew,
a
jedynie
przytrzymywać
pionowych ścian, kiedy budują
proste gniazda z tego, co uda im
się złapać w powietrzu. Czasem
zdarza się, że przez przypadek
wylądują na ziemi. Dorosłe ptaki
zazwyczaj bez problemu potrafią
wzbić się w powietrze – wystarczy

Można też zrobić na odwrót tzn. (porcja dla 3-4 osób)
najpierw zamrozić pokrojone ■■ 2 średniej wielkości cukinie
w małe kawałki banany, a potem ■■ 1 cebula
zblendować je z odrobiną mleka. ■■ 2 ząbki czosnku
W ten sposób, jeśli tylko posiadamy ■■ 400-500
g
passaty
blender o odpowiedniej mocy,
pomidorowej
mleka. Wkładamy do pudełka nasze lody będziemy mogli ■■ 150 g tuńczyka w oliwie lub
oleju (waga po odsączeniu,
i mrozimy. Zajmie to około 4 przygotować bezpośrednio przed
może być go też trochę mniej
godzin. Po wyjęciu pudełka podaniem.
lub więcej, oliwę zostawiamy
z zamrażalnika musimy odczekać
do smażenia)
około 10-15 minut, aż lody SPAGHETTI Z CUKINII
■■ 1 łyżeczka ziaren zielonego
zmiękną na tyle, aby można je było Z POMIDORAMI, TUŃCZYKIEM
I ZIELONYM PIEPRZEM
pieprzu w zalewie
nakładać łyżką.

Cukiniowy makaron
i domowe lody z bananów
Do przygotowania tego spaghetti
potrzebny będzie spiralizer lub
temperówka do warzyw. Smażąc
lub gotując warzywne makarony
warto pamiętać o tym, aby były
lekko twarde. Wtedy smakują
najlepiej. Lody, które dzisiaj
zrobimy nie zawierają cukru.
Oprócz odrobiny mleka są w nich
tylko owoce, a ich zrobienie zajmie
Wam tylko kilka minut.
Smacznego w te upały!

Jerzyk zwyczajny (Apus apus)

zrobić im miejsce – młode jednak
mają z tym problem. Wtedy
można je delikatnie, uważając
na ostre pazurki, położyć na
uniesionej dłoni i wypuścić lub
lekko podrzucić. Zdrowy ptak przy
takiej pomocy powinien odlecieć.
Jeśli mu się to nie uda, należy
przetransportować jerzyka np. do
Ptasiego Azylu w warszawskim
ZOO. U źle karmionych ptaków
bardzo często dochodzi do
uszkodzeń piór, dlatego warto
powierzyć je specjalistom. Ptak jest
uzależniony od owadów. Podczas
załamania pogody potrafi udać się
w ich poszukiwaniu na żerowisko
oddalone o kilkaset kilometrów.
To dla nich pestka, bowiem
mówimy o jednych z najszybszych
stworzeń na ziemi. W zwykłym
locie
poziomym
potrafią
osiągnąć prędkość nawet 180
km/h. Pozwala im to pokonywać
olbrzymie odległości w drodze na
zimowiska w południowej Afryce.
Jerzyki spędzają u nas jedynie ok.
100 dni i w tym czasie wychowują
tu potomstwo. Jednak choć
przychodzą na świat u nas, trudno
ofiarować im polski paszport.
Może się bowiem zdarzyć, że taki
jerzyk polskiej ziemi nawet nie
muśnie skrzydłem...

■■

Przyprawy:
sól,
pieprz
cytrynowy, gałka muszka
tołowa, bazylia

Cukinię myjemy i temperujemy
lub robimy z niej makaron za
pomocą spiralizera.
Cebulę i czosnek kroimy w kostkę
i podsmażamy na łyżce oliwy
pozostałej z tuńczyka. Dodajemy
przyprawy (sól, duża szczypta
pieprzu cytrynowego, szczypta
gałki i ½ łyżeczki bazylii), passatę
pomidorową, chwilę gotujemy
i blendujemy sos na gładko.
Chwilę podsmażamy tuńczyka
wraz z ziarnami zielonego pieprzu,
dodajemy passatę, zagotowujemy
i odstawiamy.
Makaron z cukinii lekko solimy
i smażymy na łyżce oliwy
(z tuńczyka). Kiedy będzie jeszcze
lekko twardy (zajmie to około 5-7
minut) zdejmujemy go z patelni
szczypcami lub za pomocą łyżki
cedzakowej (cukinia odda sporo
wody). Układamy na talerzu
i polewamy sosem. Gotowe!
Joanna Grabowska-Kowalska
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Willa Świteź w Aninie

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Tym razem prezentujemy budynek, który
znajduje się przy rzadko uczęszczanym,
wąskim odcinku ul. X Poprzecznej w starym Aninie. Być może czasy największej
świetności ma on już za sobą, ale to że od
ponad stu lat pozostaje w rękach jednej
rodziny, dobrze wróży na przyszłość. Sentyment, spuścizna, tradycja, świdermajer –
to wyrazy nieomal bliskoznaczne...
Pierwszym właścicielem działki, na której stoi dom został Paweł Jonakowski (ur.
1869r.), nabywając grunt jeszcze podczas
pierwszej parcelacji dóbr wilanowskich hr.
Branickiego w latach 1904/05. Jak spora
W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej
rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym
egzemplarzu naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku
Akwarelistów Polskich. Będziemy wybie
rali obiekty niekoniecznie w najlepszym
stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istnie
jące, wyłącznie z Wawra. Możecie sami
typować do publikacji konkretne obiekty:
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl najlepiej
z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką na której stoi.
Autor akwareli:
Andrzej Gosik - malarz, ilustrator,
grafik-projektant, absolwent warszawskiej
ASP oraz Wydziału Architektury PW.
Należy do Stowarzyszenia Akwarelistów
Polskich.
W jego prace malarskie, będące ozdobą
wielu królewskich kolekcji i muzeów, zaopatrywały się m.in. Kancelaria Prezydenta
RP, MSZ, Polskie Przedstawicielstwo przy
UE w Brukseli. Zaprojektował ponad 100
znaczków dla Poczty Polskiej np. słynną
serię akwareli „Dworki polskie”.
Andrzej Gosik Watercolors

część okolicznych właścicieli, pan Paweł
był kolejarzem, majstrem zatrudnionym
w spółce kolei wąskotorowej Jabłonna-Karczew. Rozległy plac graniczący od
wschodu z ul. Królewską (dzisiejsza Kajki) porośnięty był podówczas gęstym, wysokim sosnowym borem. W zachodniej
części gospodarz postawił drewniany czterolokalowy dom z obszernymi werandami
w tradycyjnym stylu ówczesnego letniska,
z myślą o sezonowym wynajmie. Część
lasu od ulicy Królewskiej przybrała formę
parku z ziemnymi alejkami i ławeczkami.
Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny, ale po narodzinach jedynej córki Klementyny Jonakowskiej (ur. 1909 r.), cała
rodzina została przesiedlona w głąb Rosji,
aby szczęśliwie powrócić do kraju w roku
1918. W 1929 r. ich córka jedynaczka
wyszła za mąż za Leona Kalinowskiego
i osiadła z rodzicami w Aninie.
W 1940 (roku urodzenia wnuka pana Pawła - Wiesława Kalinowskiego, obecnego gospodarza posesji) w poszukiwaniu
środków na utrzymanie rodziny, właściciel podzielił parcelę, aby odsprzedać jej
południową część niejakiej pani Klarner.
W sierpniu 1944 r.– tuż przed wkroczeniem frontu, Niemcy wysiedlili okoliczną
ludność, a Jonakowscy trafili w okolice Sochaczewa do wsi Aleksandrów. W stycz-

fot. archiwum rodziny Kalinowskich

Willa Świteź w latach 30-tych.
niu 1945 r., po kilkudniowym męczącym
marszu, po sforsowaniu skutej lodem, ale
niebezpiecznej od spiętrzonej kry i wyrw
po pociskach Wiśle, nastąpił rodzinny powrót do opuszczonego domu. Skutkiem
tych okoliczności pan Paweł Jonakowski

nabawił się zapalenia płuc i wkrótce zmarł.
Dom praktycznie nie ucierpiał w czasie
wojny, jeśli nie liczyć zniszczonego pianina, trafionego odłamkiem moździerza.
Od 1949 roku budynek został objęty akcją
przymusowego zasiedlania. Do rodziny
Kalinowskich (oraz ich przyjaciół po przejściach wojennych) najpierw dołączyła
czteroosobowa rodzina Kaniów, a w 1956
roku kolejni lokatorzy. Na początku lat 50tych dokonano niefortunnych przeróbek
elewacji – m.in. zabudowano świdermajerowskie werandy.
Na wniosek obecnego właściciela, 30 lat
temu urząd odstąpił od dodatkowego
zasiedlania budynku. Ostatni lokatorzy
z kwaterunku opuścili go w 2016 roku.
Dom jak i cała parcela jest obecnie we
współwłasności spadkobierców seniora
Jonakowskiego. Niedawno wymieniono
w nim poszycie dachu.
Jak wszystkie drewniaki w osiedlu Anin,
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, także
i ten przy ul X Poprzecznej 12 objęty jest
nadzorem konserwatorskim. Jeden z synów Pana Wiesława planuje odrestaurować cały obiekt, przywracając mu przedwojenny sznyt. Pradziadek by się ucieszył.
Będziemy gorąco sekundować tej przemianie.

