WYBORY SAMORZĄDOWE

HISTORIA

ODWODNIENIE DRÓG

O priorytetach dla Warszawy
i Wawra rozmawiamy z Justyną
Glusman - kandydatką na
Prezydenta m.st. Warszawy,
wspieraną przez koalicję
kilkunastu ruchów miejskich
z 15 dzielnic miasta.
8-9

To Janusz Korczak zdecydował
o przeznaczeniu “Różyczki”
w ówczesnej wsi Czaplowizna,
a dzisiejszym Marysinie
Wawerskim, na kolonie letnie
i farmę dla dzieci.

Problem zalewania posesji jest
udręką nie tylko mieszkańców
Marysina, ale i całego Wawra,
a nawet innych części Warszawy.
Przyglądamy się sprawie na
przykładzie ulicy Karpackiej.

WYWIAD Z JUSTYNĄ
GLUSMAN

JANUSZ KORCZAK
I JEGO „RÓŻYCZKA”

WENECJA
W MARYSINIE
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Jeziorka dla nielicznych

ŁAD PRZESTRZENNY. Oczka wodne znajdujące się na terenie dzielnicy Wawer mogłyby służyć wszystkim mieszkańcom jako

publiczne tereny rekreacyjne, tymczasem są one odgradzane i zabudowywane, a korzystają z nich tylko nieliczni.

3

fot. Rafał Czerwonka

WAWERSKIE SPRAWY

ŁAD PRZESTRZENNY

Praca w samorządzie powinna
być służbą mieszkańcom, a nie
drenowaniem publicznej kasy dla
utrzymania władzy. Nie można
publicznych pieniędzy traktować
jak swoich. Niestety rządzący
często o tym zapominają.
2

podpisany przez stu trzech
mieszkańców Anina burmistrz
Jeziorski, broniąc decyzji
urzedników, idzie w zaparte.
Aninianie są w tej bulwersującej
sprawie największymi
pokrzywdzonymi.
4

TO NIE JEST
LEX JEZIORSKI
PRYWATNY FOLWARK! W odpowiedzi na list otwarty

PLANOWANIE

BUDŻET OBYWATELSKI

ŚWIDERMAJERY

Spoglądamy bliżej na miejscowy
plan zagospodarowania
przestrzennego na przykładzie
harmonijnie zaplanowanego
osiedla domów wielorodzinnych
pracowników Instytutu Badań
Jądrowych w Aninie.
6

12 lipca br. ogłoszono wyniki
głosowania w budżecie
partycypacyjnym na rok 2019.
Patrząc na zwycięskie projekty i na
liczbę głosujących ciężko uwierzyć
w liczbę osób, które oddały swój
głos.
7

Drewniane budynki, zwane
„świdermajerami”, wciąż
przypominają o letniskowych
korzeniach naszej części
aglomeracji. Czy jedyne co
możemy zrobić to utrwalać je na
kolejnych blejtramach, kliszach
i matrycach?
15

MIEJ OKO NA PLAN
MIEJSCOWY

PARTYCYPACJA,
WAWRZE!

SEN O WAWRZE

2

TYTUŁEM WSTĘPU
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GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

Cieszmy się latem

URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

Mamy lato. Cieszmy się nim, bo
szybko zatęsknimy za ciepłem
i pełnią rozkwitającej natury.
W lipcowo-sierpniowym nume
rze Gazety Wawerskiej chciałabym
zaprosić Państwa nad wodę. Mamy
na terenie Wawra kilka naprawdę
pięknych miejsc, gdzie można
spędzić czas w bliskości natury.
Warto rozważyć, jak takie miejsca
są użytkowane, dostępne dla nas
jako mieszkańców i czy to jest dobry kierunek? Może powinny być
lepiej doinwestowane? Bardziej

dostępne? Ciekawiej zagospodarowane? W tym miesiącu zachęcam również do przeczytania kilku
ciekawych artykułów związanych
z prawem przestrzennym. Mamy
prawo do informacji o tym, jak
kształtowany jest ład przestrzenny
na naszym terenie. To ma ogromne
znaczenie dla jakości naszego życia, ma wpływ na to, co zostawimy
po sobie kolejnym pokoleniom.
Warto walczyć, sprzeciwiać się
decyzjom, które często podjęte są
w imię dobra jednostek, a trudno

je ocenić jako dobre planowanie
i kształtowanie ładu przestrzennego. Chcę zwrócić Państwa uwagę
na temat zaangażowania w życie
naszego terenu, na udział mieszkańców w podejmowanych decyzjach, czy jest on wystarczający?
Udział w głosowaniu na projekty,
które mają być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego jest naprawdę zastanawiający.
Gdzie leży problem? Czy warto
zabiegać o zmiany? Oczywiście, że
warto. Chciałabym zaprezentować

również kilka sukcesów - walczymy o sosnę, mamy wpływ na to, co
dzieje się w naszym otoczeniu. To
od nas zależy, jak będzie wyglądał
Wawer i jak będzie nam się tu
żyło. Nadal wiele możemy zdziałać
razem.
To też kolejny numer, w którym
warto zapoznać się z naszymi już
cyklicznymi kącikami. Jedzenie
letnich potraw na łonie natury jest
przecież piękną częścią lata. Do
czego Państwa serdecznie zachęcam. Cieszmy się latem.

WAWERSKIE SPRAWY. O istocie samorządu, którą powinna być przede wszystkim jest służba ludziom.

To nie jest prywatny folwark!

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Praca w samorządzie to przede
wszystkim służba ludziom. Nie
stety rządzący często o tym
zapominają. Dotyczy to szczególnie tych, którzy rządzą długo. Za
długo.
Platforma Obywatelska panuje
nam w Wawrze od kilkunastu lat
i od dawna traktuje dzielnicowy
samorząd jak swoje prywatne
włości. Przykładów trwonienia
publicznych pieniędzy i nieliczenia się z mieszkańcami jest całe
mnóstwo.
Przed wyjazdem kadry narodowej piłki nożnej na mundial,
Zarząd Dzielnicy Wawer zorganizował znamienne pożegnanie
piłkarzy. Impreza polegała na
gonieniu kadrowiczów wynajętym autokarem, udekorowanym
okolicznościowymi banerami je

dnorazowego użytku. Wstęp na
pokład mieli przede wszystkim
urzędnicy i ich rodziny. Wszystko
w godzinach pracy urzędu oraz za
publiczne pieniądze. Sam autokar
kosztował kilka tysięcy złotych.
Taka
bezprzykładna
zabawa
urzędniczej trzódki z pewnością
nie była służbą mieszkańcom.
Nie była też promocją Wawra, jak
próbują dowodzić organizatorzy,
bo sprawa urządzania tej prywaty
odbiła się drwiącym echem w mediach, prezentując naszą dzielnicę
w negatywnym świetle.
Sprawa basenu w Aninie to jeden
z wielu przykładów arogan
cji urzędniczej. Po tegorocznej,
trzytygodniowej przerwie te
chnicznej
oznajmili
bezpardonowo, że basen będzie nieczynny do odwołania. Bez wyjaśnień
i bez przewidywanego terminu
ponownego uruchomienia pływalni. Nie ma najwidoczniej powodu
do tego, aby dbać o rzetelną informację dla mieszkańców.
Stykając się z wawerskim włodarza
mi często napotyka się taką specyficzną butę i wyniosłość. Bur
mistrz Jeziorski, zapytany przeze
mnie na jednej z ostatnich sesji
Rady Dzielnicy Wawer, o nowy
termin zakończenia budowy ulicy
Wiązanej, stwierdził, że do końca
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Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Lucerny 77,
04-612 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

aktualnego kontraktu z wykonawcą zostały 4 dni i nie podzieli się on
w związku z tym żadnymi nowymi
informacjami. Gdzie w takim razie szacunek dla mieszkańców,
którzy po prostu chcieli wiedzieć,
kiedy zakończy się ich gehenna związana ze ślimączącą się
budową. Przedłużenie prac założono podobno ostatecznie na koniec
sierpnia, ale po co silić się na gest
udzielenia informacji?
Co więcej, burmistrz swego czasu
stwierdził, że nie musi konsultować
z radnymi remontów wawerskich
dróg, bo to on odpowiada za te
remonty. I tak właśnie jest - Rada
Dzielnicy Wawer, a szczególnie
opozycyjni radni nie mają pojęcia, które ulice będą remontowane w danym roku. Doradczy głos
samorządowców niezwiązanych
z obecną władzą nie jest potrzebny, skoro platformerscy działacze
wszystko wiedzą najlepiej.
Partyjna śmietanka towarzyska jest
zamknięta do tego stopnia, że od
kilku lat nie jest zatrudniany nowy
naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer. Burmistrz Baraniewski odpowiedzialny za ten wydział
woli najwidoczniej samodzielnie
sterować pracą tej, kluczowej dla
dewastacji ładu przestrzennego
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Wawra, komórki. Po co wprowa
dzać do urzędu nową osobę, którą
dodatkowo należałoby instruować
w kwestii podejmowania odpo
wiednich decyzji. Zresztą cały czas
oczkiem w głowie burmistrza Baraniewskiego są pikniki i festyny ludzie to lubią, a i można się tam
pokazać, zapo
wiedzieć imprezę,
dać się sfotografować - na wybory tego rodzaju działania powinny
wystarczyć. Nie ma potrzeby skupiać się na merytorycznej pracy.
W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych, wawerska
Platforma Obywatelska stwierdziła
też, że kampanię wyborczą będzie
prowadzić na oficjalnych profilach Urzędu Dzielnicy Wawer
w mediach społecznościowych.
Będą tu prezentowane udane inwestycje tej partii za ostatnie trzy
kadencje. O nieudanych rzecz jasna nie będą wspominać. To kolej
ne zawłaszcze
nie urzędowych
kanałów komunikacyjnych, a co za
tym idzie publicznych środków, na
potrzeby partyjnej propagandy.
Nawet budżet obywatelski został
zagarnięty przez jednostki będące
w rękach wawerskiej władzy.
W większości wygrywają projekty
zgłaszane przez bibliotekę, szkoły
publiczne, Wawerskie Centrum
Kultury i partyjnych dzia
łaczy.

Wydawca:
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Promocję tych projektów zapewnia
oczywiście Urząd Dzielnicy Wa
wer.
Cały sztab urzędników dba bo
wiem o odpowiedni przekaz do
mieszkańców. Nie przedostanie
się żadna wzmianka o inicjatywach niezależnych samorządowców, chybionych inwestycjach
czy o dzielnicowych problemach
nierozwiązywanych od lat. Gazeta
Wawerska w tajemniczy sposób
znika z punktów dystry
bucji,
szczególnie
tych
związanych
z wawerskim ratuszem. W imię
“demokracji” i “wolności słowa” do
mieszkańców Wawra ma się dosta
wać tylko informacja generowana
przez siedzących na fotelach przy
Żegańskiej.
Nie podoba mi się takie rządzenie w Wawrze. Rządzący powinni
bardziej liczyć się z ludźmi, także
z tymi, którzy nie należą do partyjnego kółka wzajemnej adora
cji. Praca w samorządzie powinna
być służbą mieszkańcom, a nie
drenowaniem publicznej kasy dla
utrzy
mania władzy. Nie można
publicznych pieniędzy traktować
jak swoich. Urząd Dzielnicy Wa
wer to nie jest prywatny folwark!

Druk:
Grupa WM Sp. zo.o. w Olsztynie

Facebook:
www.facebook.com/gazetawawerska/

Reklama:
Rafał Czerwonka
reklama@gazetawawerska.pl
tel. +48 697-030-782

Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład 7000 egz.
Data wydania: 02.08.2018

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

lipiec / sierpień 2018

Z ŻYCIA DZIELNICY

3

PLANOWANIE PRZESTRZENNE. W zachodniej części dzielnicy Wawer brakuje publicznych terenów rekreacyjnych.

Jeziorka dla
nielicznych
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Każdy z nas potrzebuje bliskości
natury. Stąd tak ważne jest tworzenie publicznych parków, lasów czy
wszelkich innych rekreacyjnych
zielonych skwerów w mieście. Nie
wszyscy wszak mają swój własny
przydomowy ogród, basen czy plac
zabaw, a i te najczęściej są jedynie
namiastką publicznych terenów
zielonych.
Najlepiej odpoczywa się podobno nad wodą. Nie ma w Wawrze
niestety czegoś na kształt jeziora
na Polach Mokotowskich, Jeziora
Balaton na Gocławiu czy Jeziora
Kamionkowskiego. W zachodniej
części dzielnicy znajduje się natomiast kilka mniejszych oczek wodnych, które jednocześnie powinny
być oczkiem w głowie wawerskiego samorządu. Niestety nie są.
W osiedlu Zerzeń jako pierwsze
całkowicie odgrodzone zostało
Jezioro Sporne. Okoliczni mieszkańcy bezskutecznie alarmowali
w 2010 roku wawerski ratusz, licząc na to, że uda się to przepiękne
miejsce uchronić. Z oczka wodnego cieszą się teraz tylko nieliczni
mieszkańcy mający z nim bezpośrednie sąsiedztwo.

Praktycznie to samo stało się z sąsiednim Jeziorem Łacha Zbytki. Z uroków tego miejsca cieszy
się teraz tylko kilkanaście rodzin
mieszkających dookoła. A mógłby
być tu piękny teren do spacerów,
z plażą i kąpieliskiem, i w dodatku
tak blisko gęstej zabudowy mieszkaniowej, w rejonie, nomen omen,
ulicy Jeziorowej.
Nieodgrodzone w tej samej okolicy pozostało jeszcze tylko Jezioro
Żabie. Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedla Las przewiduje dookoła
tego jeziora tereny zieleni urządzonej. Problem w tym, że prace nad
tym planem trwają już 12 lat i nie
wiadomo kiedy się zakończą. Może
wtedy kiedy cała okolica zostanie
już zabudowana - nowa zabudowa
coraz bardziej zbliża się bowiem
do tego akwenu.
Odgradzanie jezior nie byłoby
możliwe gdyby stwierdzono, że
wody w tych jeziorach są śródlądowymi wodami płynącymi. Prawo nakazuje wtedy zachowanie
swobodnego dostępu do takiego
jeziora, a same zbiorniki wodne
są własnością Skarbu Państwa. Nie
musiałby to nawet być przepływ
stały - zgodnie z orzecznictwem
sądów, jezioro może zostać uznane

Odgrodzone Jezioro Łacha Zbytki w osiedlu Zerzeń
za płynące nawet jeżeli przepływ
ma miejsce tylko sezonowo.
Starsi mieszkańcy tych terenów
twierdzą, że wody w Jeziorze Łacha Zbytki oraz Jeziorze Żabim zawsze płynęły. Zapytałem o to m.in.
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie - nową instytucje,
powstałą z przekształcenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i zarządów regionalnych. W odpowiedzi uzyskałem informację, że
„Według zgromadzonego materia-

Zbliżająca się nowa zabudowa do Jeziora Żabiego

fot. Rafał Czerwonka

łu, w Rowie Zerzeńskim oraz jeziorach Łacha i Żabim, nie występują
śródlądowe wody powierzchniowe
płynące”. Jednocześnie Wody Polskie zauważają, że Rów Zerzeński,
łączący obydwa te jeziora, został
wybudowany w okresie międzywojennym, w ramach szeroko zakrojonej inwestycji, której celem było
odwodnienie Niziny Wawerskiej,
a „roboty odwodnieniowe były
wykonywane przez Spółkę Wodną
Obwodu Wawerskiego. Powyższa
spółka zajmuje się utrzymaniem
tego rowu do chwili obecnej”.
Wspomniana Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego, która fizycznie jest najbliżej tych zbiorników
wodnych, bo oprócz tego, że je wybudowała to w dodatku je po prostu konserwuje, twierdzi zupełnie
coś innego w kwestii charakteru
znajdujących się tu wód. Ich zdaniem, „wody zarówno w jeziorkach Łacha Zbytki, Jeziorze Żabim
jak i Rowie Zerzeńskim stanowią
wody płynące”.
Urząd Marszałkowski stwierdza
natomiast, że Jezioro Łacha Zbytki to starorzecze - płynący obiekt
wodny, Jezioro Żabie to staw - stojący obiekt wodny, a Rów Zerzeński to kanał - płynący obiekt wodny.
Skąd takie różnice w określeniu
rodzaju wód w zerzeńskich zbiornikach wodnych? Każda instytucja
ma tak naprawdę własną interpretację odnośnie ich charakteru.
Czyż nie powinno się przeprowadzić ekspertyzy hydrologicznej,

fot. Rafał Czerwonka

aby to jednoznacznie rozstrzygnąć
i ostatecznie ustalić charakter tych
wód powierzchniowych?
Zarząd Dzielnicy Wawer, bez wykonania zewnętrznej ekspertyzy, przyjął interpretację, że wody
w tych zbiornikach to wody stojące. W 2014 roku zwrócił się
w związku z tym do Biura Geodezji i Katastru o przekwalifikowanie tych terenów z nieużytków na
wody stojące. To najprawdopodobniej zamyka kwestię rzeczywistego
ustalenia charakteru zerzeńskich
oczek wodnych.
Nawet jeśli faktycznie okazałoby
się, że wody w tych zbiornikach nie
płyną, należałoby na chwilę obecną zabezpieczyć co najmniej teren
okalający Jezioro Żabie. Można to
zrobić poprzez pilne uchwalenie
planu zagospodarowania przestrzennego lub poprzez wykup
tych terenów od prywatnych właścicieli.
Zachodnia część dzielnicy Wawer,
a w szczególności gęsto zabudowywana, szeroko pojęta okolica ulicy
Jeziorowej, wyjątkowo cierpi na
niedostatek urządzonych terenów
rekreacyjnych. Nie ma też w tym
rejonie działek będących właśnością m.st. Warszawy, na których
takie tereny, jak chociażby plac
zabaw, można byłoby zrealizować.
A szansa na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Żabiego może
niedługo zniknąć i żałować będziemy wtedy wszyscy, że nigdy nie powstanie tu miejsce do rekreacji.
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Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer na list otwarty mieszkańców Anina
Szanowni Państwo,
odpowiadając na Państwa list
otwarty z dnia 14 maja 2018 r.
Mieszkańców Osiedla Anin oraz
złożony w Urzędzie dzielnicy
Wawer w dniu 18 maja 2018 r.,
wyjaśniam jak poniżej:
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w myśl art. 14 ust.
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
stanowi
akt
prawa miejscowego, a zatem,
stosownie do art. 87 ust. 2 i art. 94
Konstytucji, jest on źródłem prawa
powszechnie obowiązującego na
obszarze działania organów, które
je ustanowiły.
Na obszarze, pomiędzy ulicami
X Poprzeczną, M. Pożaryskiego,
Stradomską, VIII Poprzeczną
i ul. Szpotańskiego obowiązuje
Miejscowy Plan Zagospodaro
wania Przestrzennego osiedla Anin
zatwierdzony uchwałą Rady m. st.
Warszawy Nr LXXII/2262/2010
z dnia 18 lutego 2010 r. (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego nr 75
z dnia 15.04.2010 poz. 1162) i jest
on oznaczony jako jednostka
strukturalna o symbolu „UMN/2
i UMN/3” - obszar zabudowy
usługowo mieszkaniowej.
Należy przy tym podkreślić,
że
pojęcie
zabudowy

mieszkaniowej zostało określone
w ww. Miejscowym Planie
Zagospodarowania
Przestrzen
nego jako symbol „MN”, w ww.
Planie to: „tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i wielorodzinnej z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych”, a więc
użytkowanie podstawowe obszaru
UMN/2 i UMN/3 obejmuje:
zabudowę usługową i zabudowę
mieszkaniową:
jednorodzinną
i wielorodzinną z dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych.
Plan
wskazuje
również
zabudowę
usługowo-handlową wolnostojącą
oraz wbudowaną w parterze
budynków mieszkalnych”. Zwrócić
należy uwagę, że Rada Miasta
wskazując w planie warianty
zabudowy nie posługiwała się
w planie dodatkową kwalifikacją
wskazującą
na
konieczność
powiązania „zabudowy dopu
szczalnej’ z „funkcją podstawową”.
Tym bardziej więc należy mieć
na względzie, że celowo przyjęto
takie właśnie ograniczenie we
wskazanym obszarze.
Z zapisów § 22 ust. 1 i ust.
2
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzen
nego osiedla Anin nie wynika,
aby każdy budynek mieszkalny (tj.
wielorodzinny lub jednorodzinny)
powstający na terenie oznaczonym

symbolem UMN/2 i UMN/3
powinien mieć w parterze usługę
bądź handel, ani też nie wynika,
aby każdy budynek handlowousługowy powinien mieć funkcję
mieszkaniową.
Z Planu nie wynika zakaz realizacji
na terenie UMN/3 funkcji
usługowej i mieszkaniowej, także
wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Funkcje te mogą bowiem
wzajemnie
się
uzupełniać
i współistnieć.
Uchwała nr 45/2017 z dnia 7
listopada 2017 r. Komisji Ładu
Przestrzennego Rady Dzielnicy
Wawer
m.
st.
Warszawy
w sprawie wstrzymania w czasie
opracowywania
koncepcji
programowo - przestrzennej
dla
terenów
UMN/2,
UMN/3
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedla Anin i nie wydawania
decyzji o pozwoleniu na budowę,
o której Państwo piszą, nie
stanowi
podstawy
prawnej
do jej wykonywania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Potwierdza to również Biuro
Architektury
i
Planowania
Przestrzennego,
które
to
pismem z dnia 23 stycznia 2108
r. poinformowało, że zgodnie
z zapisami ww. Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzen

nego sporządzenie koncepcji
p r o g r a m o w o - p r z e s t r z e nn e j
jest jedynie zaleceniem, nie zaś
ustaleniem wiążącym. Obecnie
brak jest podstawy prawnej, aby
takie opracowanie stanowiło
podstawę do wydania pozwoleń
na budowę. Ponadto, opracowanie
ww. koncepcji dla całych terenów
UMN/2, UMN/3 nie będzie
stanowić warunków jako podstawy
prawnej obowiązujących przepisów
Miejscowego Planu Zagospodaro
wania Przestrzennego, ponieważ
po opracowaniu przedmiotowej
koncepcji
powinna
nastąpić
zmiana
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
osiedla Anin uwzględniającego
ww. opracowanie.
Wyjaśniam również, ze Prezydent
m.st. Warszawy jako organ
administracji architektonicznobudowlanej
wydając
decyzje
administracyjne zobligowany jest
do przestrzegania obowiązującego
prawa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt
1 ustawy Prawo Budowlane, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę lub odrębnej decyzji
o
zatwierdzeniu
projektu
budowlanego organ sprawdza
m.in.:
„zgodność
projektu
budowlanego
z
ustaleniami
miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego i innymi

aktami prawa miejscowego...”. Art.
7 i art. 77 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego mówi, że
organy orzekające w danej
sprawie zobowiązane są w sposób
wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć
cały
materiał
dowodowy
i podejmować wszelkie kroki
niezbędne
do
dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego
i załatwienia sprawy. Decyzje
o pozwoleniu na budowę, które
zostały podjęte we wskazanym
przez Państwa obszarze UMN/2
i UMN/3, zostały wydane na
podstawie
obowiązujących
przepisów prawa i w zgodzie
z ustaleniami ww. Miejscowego
Planu Zagospodarowania osiedla
Anin.
Jednocześnie informuję, że wniosek
o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedla Anin może złożyć również
grupa mieszkańców zgodnie z art.
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Z poważaniem
Łukasz Jeziorski
BURMISTRZ DZIELNICY
WAWER M.ST. WARSZAWY

ŁAD PRZESTRZENNY. Komentarz do odpowiedzi burmistrza na list otwarty.

Lex Jeziorski
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W odpowiedzi na list otwarty
podpisany przez stu trzech mieszkańców Anina burmistrz Jeziorski,
broniąc decyzji urzedników, idzie
w zaparte.
Przez błędną i stronniczą interpretację zapisów szczegółowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
osiedla Anin, możliwa stała się
w obszarze UMN/3 (a wcześniej

UMN/2) zabudowa wielorodzinna
tak intensywna, że doprowadziła
do dewastacji ładu przestrzennego, komunikacyjnego, terenów
zielonych i drzewostanu na skalę
nieporównywalną z żadną inną
częścią osiedla. Złamane zostało
prawo miejscowe, zaś jedynym
beneficjentem tego stanu rzeczy
stał się deweloper. Mieszkańcy
Anina, w liście otwartym skierowanym do burmistrza, zwrócili
uwagę na błędne odczytywanie
zapisów MPZP. W odpowiedzi
dostali, niepoparty żadnymi refe
rencjami, przydługi przykład
pseudoprawniczej
nowomowy,
z którego wynika, że są niespełna
rozumu, a jedyny stojący na straży
prawa sprawiedliwy to on sam,
burmistrz.
Aninianie są w tej bulwersującej
sprawie największymi pokrzywdzonymi. Dopuszczenie na
obszarach UMN/2 i UMN/3

budynków
wieloro
do budowy w 100% funkcji UMN/2
mieszkaniowej
wielorodzinnej, dzinnych, stanęłyby prawdopodo
z pominięciem wyraźnie pier- bnie budynki niższe o jedną
wszorzędnej w zapisach szcze- kondygnację i dużo mniejsze,
gółowych MPZP funkcji usługowej z zatokami postojowymi dla sajest manipulacją i skutkuje zmianą mochodów oso
bowych usytucharakteru i gabarytów zabudowy. owanych w obrębie działki. Przy
Dlaczego? Ponieważ:
okazji oszczędzonoby część cen– funkcja usługowa (usłu- nego starodrzewu (czy ktoś kiegowo-handlowa) w parterach bu- dykolwiek zapłacił za wycinkę
dynków wymusiłaby na inwestorze osiemdziesięciu sosen w obszarze
przeznaczenie sporej części terenu UMN/2?), sąsiednie uliczki dodziałki pod (określone przepisa- jazdowe nie zamieniłyby się
mi odrębnymi) ogólnodostępne w parkingi, zaś okoliczni mieszkaństanowiska parkingowe, a ich cy skorzystaliby z dobro
dziejstw
obecność (znów, ze względu na sąsiedztwa lokali usługowych - tak
przepisy odrębne określające min. w tym miejscu pożądanych.
odległość stanowisk od okienCui bono?
pomieszczeń mieszkalnych) znacz Z legendy do MPZP osiedla
nie ograniczyłaby powierz
chnię Anin łatwo odczytać opis symplanowanej zabudowy działki;
boli poszczególnych obszarów.
– pełnowartościowy lokal usłu- Obszar oznaczony jako „UMN”
gowy to min. 3,0 m wys. kondy- nie pozostawia wątpliwości co do
gnacji netto, więc wybudowanie jego funkcji podstawowej „usłuczterokondygnacyjnego budynku gowo-mieszkaniowej” i nie ma on
o wys. 12 m ( wymóg MPZP) oka- nic wspólnego z przywoływanym
w w/w wywodzie obszarem „MN”,
załoby się niemożliwe.
Podsumowując – na miejscu ponieważ symbol „MN” nie dotywybudowanych już w obszarze czy obszaru „UMN”, ani nie jest

jego częścią składową. Podobnie
zresztą jak np. tablica rejestracyj
na ABC nie ma nic wspólnego
z tablicą BC, albo że Gujana Francuska to jednak inny kraj niż Gujana. Z opisu funkcji podstawowej
usługowo-mieszkaniowej obszaru
„UMN” wynika jednoznacznie, że
ma ona być na pewno usługowa
lokalizowana w parterach budynków jak również mieszkaniowa
na wyższych kondygnacjach. Taki
sposób odczytywania zapisów
MPZP jest jedynym właściwym,
utrwalonym wśród planistów,
urba
nistów i architektów zgodnym z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (Dz. U.
z dnia 31 grudnia 1999 r.) gdzie
pierwsza litera symbolu „UMN”
oznacza funkcję podstawową i naj
ważniejszą, kolejne symbolizują
funkcje dodatkowe i uzupełniające, wszystkie zaś litery stano
wią nierozerwalny symbol funkcji
konkretnej zabudowy.

ciąg dalszy na str. 5
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Użycie myślnika pomiędzy obiema funkcjami „usługowo-mieszkaniowymi”, też nie pozostawia
wątpliwości co do intencji autorów
MPZP i powinien być odczytany
jako „funkcja usługowa z dodatkiem mieszkaniowej”. Podobnie
zresztą jak niebiesko-zielona koszula nie jest albo zielona albo
niebieska tylko dokładnie taka jak
jej opis: trochę taka, trochę taka.
Bo przecież np. biało-czerwone
szaliki z pamiętnego pożegnalnego czerwcowego rajdu Zarządu
Dzielnicy wesołym autobusem,
w pogoni za teleportującą się na
mistrzostwa świata narodową
reprezentacją, nie były tylko białe,
ani wyłącznie czerwone. To łatwe.
Zatem funkcje usługowa i mieszkaniowa w obszarze UMN/3 nie
tylko mogą, ale przede wszystkim
MUSZĄ współistnieć.
Podstawę prawną do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla obszarów UMN/2
i UMN/3 stanowi wprost § 22
pkt. 7 MPZP, w którym „zaleca
się jej opracowanie”. Przegłosowana przez jedenastu radnych
(w tym radnych rządzącej koalicji)
na Komisji Ładu Przestrzennego
uchwała nr 45/2017, była tylko
próbą przypomnienia Zarządowi
Dzielnicy o tym zapisie w planie.
W piśmie z dn. 23 stycznia 2018
r., na które powołuje się burmistrz,
z-ca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Marek Mikos stwierdza jedynie, że

gotowa już koncepcja nie mogłaby stanowić podstawy prawnej do
wydawania pozwoleń na budowę.
To chyba oczywiste, że należałoby
dokonać korekt obowiązującego
MPZP i nikt nigdy nie twierdził
inaczej.
Odpowiedź burmistrza Jeziorskiego jest prostym przepisem na
to „jak interpretować zapisy szczegółowe planu zagospodarowania,
aby maksymalnie zintensyfiko
wać zabudowę działki”. Udało się.
Więcej mieszkań już się na dział
kach obszaru UMN/3 zbudować
nie da – burmistrz Jeziorski może
śmiało odkrzyknąć: „Melduję
wykonanie zadania!” Duma! Być
może ktoś go przekonał, że stosowanie metody „naciąganych
wniosków” oraz żonglerka symbolami funkcji obszarów przy
czytaniu zapisów szczegółowych
planów miejscowych to codzienność i zupa mleczna dla naczelników wydziałów architektury.
To zły doradca był. Tak nie wolno. To manipulacja, której skutki
są już dla Anina nieodwracalne,
a przecież prawo służy stwarzaniu
obywatelom gwarancji niezmienności i stabilności. O takie prawo
dzisiaj zabiegamy!
Przedstawiamy Państwu jednocześnie interpretację zapisów
szczegółowych dla obszarów
UMN/2 i UMN/3 MPZP osiedla Anin, przygotowaną na prośbę
Stowarzyszenia Razem dla Wawra przez warszawski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.
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TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH

ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Lwowska 5 lokal 100, 00-660 Warszawa, tel. 825 16 49

L.d z.OW/15/2018 							Warszawa, 10.07.2018 r.

OPINIA URBANISTYCZNA
N.T. INTERPRETACJI USTALEŃ „MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA ANIN”
Opinia n.t. interpretacji ustaleń planu miejscowego została wykonana na zlecenie Stowarzyszenia
„Razem dla Wawra” z dnia 27 czerwca 2018 r.
Interpretacja dotyczy ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami UMN/2 i UMN/3 w „Miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin” zatwierdzonym Uchwałą Rady m.st. Warszawy
Nr LXXII/2262/2010 z dnia 18.02.2010 opublikowana w Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 75 z dnia
15.04.2010 r. poz.1162. (dalej w tekście opinii – plan miejscowy).
Zleceniodawca zarysował problem dotyczący interpretacji ustaleń planu miejscowego dotyczących
przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami UMN/2 i UMN/3 i poprosił o wyjaśnienie – czy, zgodnie
z ustaleniami planu miejscowego, możliwa jest realizacja na omawianych terenach:
a/ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach,
b/ wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c/ wyłącznie zabudowy usługowej?
Ustalenia planu miejscowego dotyczące przeznaczenia analizowanych terenów zawarte są w 3
miejscach Tekstu planu, w tym:
- w par.5 ust.5 – gdzie ustala się, że pod pojęciem „przeznaczenie podstawowe” należy rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie (bez kwantyfikacji pojęcia „przeważać”)
- w par.6 ust.1 pkt.6 – gdzie tereny oznaczone na Rysunku planu symbolem „UMN” definiuje się jako
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (tu należy wyjaśnić, że zgodnie z pragmatyką planowania
przestrzennego, kolejność wymieniania funkcji przy przeznaczeniu wielofunkcyjnym nie ma znaczenia),
- w par.22 – gdzie zawarte są ustalenia szczegółowe dla terenu UMN/2 i UMN/3, w tym:
- w ust.1 – ustalenie jako przeznaczenia podstawowego zabudowy usługowomieszkaniowej,
- w ust.2 – ustalenie zabudowy usługowo-handlowej wolnostojącej oraz wbudowanej w partery
budynków mieszkalnych (bez określania rodzaju zabudowy mieszkalnej, n.p.
jedno- lub wielorodzinnej – tzn. z dopuszczeniem zarówno budynków jedno- jak i wielorodzinnych).
Z analizy opisanych ustaleń planu miejscowego dla terenów UMN/2 i UMN/3 wynika, że:
- ustalone w planie miejscowym jest tylko przeznaczenie podstawowe (nie jest ustalone przeznaczenie
dopuszczalne),
- przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa,
- pod pojęciem zabudowy usługowo-mieszkaniowej rozumie się bądź zabudowę usługową
wolnostojącą bądź zabudowę mieszkaniową z wbudowanymi usługami w parterze.
Odpowiadając zatem na pytania Zleceniodawcy, należy stwierdzić, że na terenach oznaczonych
w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin” symbolami UMN/2
i UMN/3:
a/ możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach,
b/ nie ma możliwości realizacji zabudowy wyłącznie wielorodzinnej bez usług w parterach,
c/ możliwa jest realizacja zabudowy wyłącznie usługowej.
Z poważaniem
PREZES OW
Towarzystwa Urbanistów Polskich
mgr inż. arch. Marcin Świetlik

Fragment legendy MPZP osiedla Anin

wszelkie wytłuszczenia i akapity wg oryginalnego pisma znajdującego się w redakcji Gazety Wawerskiej
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE. O tym jak ważne są poszczególne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miej oko
na plan miejscowy

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jako akt
prawa miejscowego ustala zasady
zagospodarowania i zabudowy
konkretnego terenu, służy za podstawę działań związanych z kształ
towaniem ładu przestrzennego
oraz zrównoważonego rozwoju. Co
ważne, skraca on procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę,
gdyż w obszarze jego obowiązywania inwestor nie musi występować
o decyzję o warunkach zabudowy.
Plan składa się z części opisowej
(uchwała rady miasta) oraz rysunkowej,
prezentującej
granice

obszarów i dopuszczalne w nich
zagospodarowanie przestrzeni.
Obszar Wawra tak, jak i całej
Warszawy, powoli ale konsekwentnie pokrywany jest kawałek po
kawałku planami miejscowymi.
Procedury są skomplikowane
i trwa
ją wiele lat, gdyż projekty
poddawane są szeregu uzgodnie
niom i konsultacjom. Do udzia
ł
u w nich, poprzez uczestnictwo w dyskusji publicznej oraz
składanie w odpowiednim trybie
uwag i zastrzeżeń, mają prawo
wszyscy obywatele. Gwarantuje
to Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jak zatem skomplikowany proces
uchwalania planu przekłada się na
ostateczny rezultat?
Cicha rozbudowa osiedla IBJ
Przyjrzyjmy się osiedlu domów
wielorodzinnych
pracowników
Instytutu Badań Jądrowych (IBJ)
w Aninie, gdzie obowiązuje
uchwalony w 2010 roku plan miej
scowy, którego podstawą opracowania stała się archaiczna dzisiaj
Ustawa o planowaniu przestrzennym z 1994 roku.

fot. archiwum SARP

„Warszawskie Tygrysy”, czyli Jerzy Mokrzyński, Wacław Kłyszewski
i Eugeniusz Wierzbicki. Przez wiele lat praktycznie bezkonkurencyjni
w powojennych konkursach. Zaprojektowali m.in.: osiedle Muranów,
siedzibę KC w Warszawie 1947, dworzec kolejowy w Katowicach 1959,
Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje 1966.

Osiedle IBJ zaprojektował pod
koniec lat 50’ zespół legendar
nych architektów Kłyszewski
- Mokrzyński - Wierzbicki nazywanych „Warszawskimi Tygrysami”. W ich pracowni powstało harmonijne założenie mieszkaniowe
składające się z wkomponowanych
w sosnowy las funkcjonalnych
3-kondygnacyjnych punktowców,
przedszkola i osiedlowego pawilonu handlowego. Trudno dzisiaj znaleźć w Warszawie le
piej
urządzoną przestrzeń mie
szkalną
w relacji z zielenią parkową. Od
pewnego czasu wyrastają na
obrzeżach osiedla IBJ współczesne „apartamentowce” - wszystkie wyższe o 1 kondygnację od
zabudowań istniejących, zawsze
ogrodzone, maksymalnie wykorzystujące pojemność działki, bez
szacunku dla zastanego oraz są
siadującego z inwestycjami drzefot. Piotr Grzegorczyk
wostanu. To bezpośredni skutek
Stara i nowa zabudowa na osiedlu IBJ w osiedlu Anin
braku w obowiązującym planie
miejscowym zapisów chroniących gowych dla osiedla.
■■ „ustala się obowiązek zachowten unikalny układ urbanistyczny “Warszawskie Tygrysy”, czyli Jerzy ania w maksymalnym stopniu istnp. poprzez:
Mokrzyński, Wacław Kłyszewski niejącego starodrzewu”
■■ narzucenie niższego niż obecnie i Eugeniusz Wierzbicki, fot. archi- ■■ “ustala się obowiązek zachowamax współczynnika intensy- wum SARP
nia w maksymalnym stopniu warwności zabudowy „I” (określa Przez wiele lat praktycznie bez- tościowej zieleni”.
stosunek powierzchni całkowitej konkurencyjni w powojennych W wypadku zaskarżenia sposobu
sumy wszystkich kondygnacji na- konkursach. Zaprojektowali m.in.: interpretacji zapisów planu, każziemnych budynku do powier- osiedle Muranów, siedzibę KC da z podanych definicji mogłazchni działki, więc im niższy tym w Warszawie 1947, dworzec kole- by się stać tematem odrębnych
mniejsze są projektowane kubatu- jowy w Katowicach 1959, Muze- postępowań. No bo wg jakich
ry),
um Sztuki Współczesnej w Skopje kryteriów ocenić, która zieleń jest
■■ narzucenie
większego 1966.
wartościowa? Co oznacza zacho
współczynnika powierzchni bio
wanie w maksymalnym stopniu?
logicznie czynnej (im większy, Dogęszczanie
zachodniego Które drzewo odpowiada kryte
tym mniejszą powierzchnię działki Anina
rium starodrzewu?
może zajmować budynek),
Mało kto ma świadomość, że
■■ ograniczenie max wysokości w planie miejscowym Anina nie Mądry wawerczyk po szkodzie?
zabudowy do np. 10,5 metra ( 3,5 zapisano minimalnej dopuszczal- O skutkach zapisów w planie
kondygnacji),
nej wielkości działki budowlanej miejscowym dowiadujemy się
■■ wprowadzenie kategorycznego dla obszarów po zachodniej stronie najczęściej, gdy zaczynają nas
zakazu budowania ogrodzeń,
ul. Kajki, przy jednoczesnym bezpośrednio uwierać - gdy po■■ narzucenie wyższego współ warunku: na 1 działce może stać szczególne działki są odgradzane,
czynnika parkowania np. na pozio- 1 budynek. W dalszych zapisach trwa wycinka drzew i przygoto
mie 1,5.
dopuszcza się w planie budowę wania do budowy idą pełną parą.
Ten ostatni postulat wydaje się małych domów mieszkalnych Ważne zatem, aby na bieżąco być
niezwykle
istotny,
ponieważ do 4ech mieszkań, lub czterech aktywnym uczestnikiem procesu
osiedle cierpi na brak miejscsegmentów. Skutkiem tego ob- powstawania miejscowego planu
parkingowych. Obecnie, dla nowo- serwujemy tendencję do inten- zagospodarowania.
powstających inwestycji wielo- sywnego zagęszczania zabudowy To proste - wystarczy śledzić stronę
rodzinnych, wskaźnik parkowania jednorodzinnej obszaru zachod- urzędu m. st. Warszawy (http://
na poziomie 1,5 staje się standar- niego Anina na skrawkach wtórnie www.architektura.um.warszawa.
dem i archaicznie brzmią zapisy podzielonych działek (np. nowa pl/plany_w_opracowaniu_wawer).
planu miejscowego - 1 stanowisko inwestycja segmentów „szere Ponadto, zgodnie z danymi na
na 1 mieszkanie (ale nie mniej niż gowych” na ul.Bosmańskiej).
stronie: „informacji o procedur1 stanowisko na każde 60 m.kw.
ach planistycznych prowadzonych
pow. użytk.). Jedym z pomysłów Drzewa mało ważne
w dzielnicy Wawer udzielają prazgłoszonych do tegorocznej edyc- Dla większości obszarów Ani- cownicy Biura Architektury i Plaji budżetu partycypacyjnego było na użyto w planie miejscowym nowania Przestrzennego, Wydział
poszerzenie pasa drogowego ul. określeń nieprecyzyjnych lub Zagospodarowania
Przestrzen
Zorzy, aby w ten sposób udrożnić zbyt „miękkich” w kwestii nego - Wschód, tel. 22 44 315 96,
przejezdność wąskiej drogi i ew. gospodarowania istniejącym drze- 22 44 323 23, 22 44 323 54, 22 44
zwiększyć ilość miejsc parkin- wostanem, jak np.:
315 91, 22 44 315 92”.

lipiec / sierpień 2018

Z ŻYCIA DZIELNICY

7

BUDŻET OBYWATELSKI. Porażka społeczeństwa obywatelskiego - niska frekwencja w głosowaniu na projekty.

Partycypacja, Wawrze!

JAKUB POLKOWSKI

j.polkowski@gazetawawerska.pl

12 lipca br. ogłoszono wyniki
głosowania w budżecie partycypacyjnym na rok 2019. Patrzę na
zwycięskie projekty i na liczbę głosujących i nie mogę w to uwierzyć.
Na projekty ogólnodzielnicowe
zagłosowało 3495 osób. Trzy i pół
tysiąca. Zameldowanych obywateli – dwa lata temu – było 70 329.
Te liczby przerażają. Zaledwie
pięć procent z nas oddało swój
głos w jednym z najważniejszych
publicznych plebiscytów. Dlaczego
tak się dzieje?
I tak wygra biblioteka
Często spotykam się z opinią (nie
tylko wśród sąsiadów, ale wśród
znajomych w ogóle, niekoniecznie
z Warszawy), że „budżet partycypacyjny to taka gra, w której jest

piłka, dwie bramki, a na koniec
i tak wygra biblioteka”. Zaznaczmy
tu jednocześnie, że biblioteka jest
swego rodzaju samorządowym
chochołem. Bo to, czy fundujemy nowe książki bibliotece, nową
ścieżkę rowerową gminie czy wiaty
przystankowe ZTM-owi nie ma
większego znaczenia. Ważne jest
przekonanie, że projekty praw
dziwie obywatelskie – takie, z my
ślą o których budżet partycypacyj
ny powstał, nie mają szansy na
wygraną. Oczywiście, to przekonanie nie jest w stu procentach
prawdą, ale faktycznie – często du
że projekty wpadają do koszyczka
jednostek samorządu terytorial
nego, które przecież dysponują
własnymi budżetami.
Niektórzy powiedzą, że to dobrze,
w końcu skoro wiele osób głosuje
na te projekty, to najwyraźniej są
potrzebne. Jednak czy aby na pewno obywatele powinni decydować
o tym, jakie urzędy dostaną dofinansowanie? Czy nie powinniśmy
skupić się na inicjatywach właśnie
obywatelskich? Albo chociaż orga
nizacji pozarządowych, które zwy
kle o niebo lepiej wykonują zadania publiczne – o ile tylko władza

postanowi oddelegować do nich ze spadku społecznego zaufania
niektóre ze swoich własnych zadań. do samej instytucji budżetu partycypacyjnego – po części właśnie
spowodowanego niejasnymi proNiejasne kryteria oceny
Tu niestety nie ma mowy o mi- cedurami oceniania.
cie. Praktyka i historia budżetu
partycypacyjnego pokazuje, że O moim projekcie nikt nie
w jednych dzielnicach dany pro- usłyszy
jekt przechodzi bez problemu, Ostatni argument, którego używ innych jest odrzucany. Brak wają ci, którzy nie głosują (czyli
transparentności
poraża.
Co przeważająca większość, przypomgorsza, często dochodzi do sy nę), to olbrzymie różnice w mo
tuacji, w których to sami pracown- żliwościach promocyjnych pojeicy samorządu, zlożywszy uprzed- dynczej osoby i dużej organizacji.
nio projekt, oceniają następnie Jeśli w minionych miesiącach ktoś
inne projekty – często swoich zna- zajrzał do Urzędu Dzielnicy lub
jomych. O ile nie mam żadnych jednej z walczących o pieniądze
wątpliwości co do uczciwości tych z budżetu partycypacyjnego szkół
ludzi, to samo istnienie takiej sy czy biblio
tek, mógł poczuć się
tuacji jest po prostu niehigieniczne naprawdę przytłoczony liczbą
i nie powinno mieć miejsca. plakatów, bannerów, ulotek i inW żadnym demokratycznym sys- nego rodzaju nośników promotemie prawnym nie przewidziano cyjnych, które wzywały (często
sytuacji, w którym jest się zarówno zresztą w naprawdę ciekawy i prownioskującym, jak i oceniającym fesjonalny sposób!) do głosowania
na projekty związane z daną jedwniosek.
Zdaję sobie sprawę z tego, że budżet nostką. Jeśli weźmiemy pod uwagę
partycypacyjny to młoda inicjaty- także zasięgi stron www, fanpage’y
wa i bardziej niż jej formalne struk- na Facebooku, to okazuje się, że
tury, ważne są efekty – czyli, że faktycznie pojedynczy obywatel
coś się dzieje, że jakieś projekty sa stoi na z góry przegranej pozycji.
wyłaniane i fundowane. Zgadzam To oczywiście nie jest przesądzone
się, lepiej robić coś, nawet nieideal- – odpowiednio przedsiębior
nie, niż nic. Ale nie można jedno cza osoba z fajnym pomysłem –
cześnie nie zdawać sobie sprawy zarówno na projekt, jak i na jego

promocję – na pewno poradzi sobie, lawirując pomiędzy kolosami.
Czy jednak na pewno tak to powinno wyglądać?
Budżet obywatelski jest dla
obywateli
Ktoś mógłby powiedzieć – przecież
te pieniądze nie należą do obywateli, są normalną częścią budżetu
miejskiego, a samorząd jedynie
py
ta uprzejmie mieszkańców, na
co chcieliby przeznaczyć akurat tę
kupkę funduszy. Szkoły, biblioteki, miejskie drogi, komunikacja
publiczna – mają takie same prawo ubiegać się o nie, jak nieznany
nikomu Kowalski.
Pełna zgoda. Oczywiście, że mają
prawo. Pytanie tylko, czy to na pewno rozsądne. Może powinniśmy
odgórnie podzielić budżet i jakąś
jego część zachować jednak dla pojedynczych osób? Może należałoby
dokładniej weryfikować zasadność
pompowania kolejnych setek tysięcy we wciąż tę samą szkołę czy wypożyczalnię? A może jest dobrze
tak, jak jest, a w budżecie będzie
głosować coraz mniej i mniej osób,
aż wreszcie ktoś gdzieś „na górze”
uzna, że skoro zainteresowanie jest
tak nikłe, to budżet partycypacyjny
nalezy zlikwidować. W końcu i tak
nikogo nie obchodzi.
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WYBORY SAMORZĄDOWE. Kandydatka na Prezydenta m.st. Warszawy wspierana przez koalicję ruchów miejskich.

Wywiad z Justyną Glusman,
kandydatem na Prezydenta Warszawy

Od 10 lat działa Pani w stowarzyszeniu Ochocianie, była Pani
przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska. Angażuje się Pani w działalność społeczną, ale droga
od walki o zazieleniOnie ulicy,
czy podwórka do decyzji o starcie w wyborach na stanowisko
prezydenta miasta wydaje się
długa. Dlaczego postanowiła
Pani startować?
Zawsze interesowało mnie to, co
się dzieje w moim najbliższym
otoczeniu. Od zawsze też irytowały
mnie ewidentne zaniedbania, takie
jak walające się śmieci w parku,
wysokopodłogowe tramwaje zakupione w ramach „poprawy dostępu do transportu publicznego”,
projekt remontu kładki nad ulicą
bez podjazdów albo bezradność
urzędników w tak prostej kwestii,
jak nasadzenia żywopłotu oddzielającego plac zabaw od arterii. Nie
potrafię przejść nad takimi sprawami do porządku dziennego.
Dlatego drążę temat, a potem próbuję znaleźć rozwiązanie. Bardzo
szybko zorientowałam się, że ludzi
myślących podobnie jest więcej
i w ten sposób poznałam mieszkańców skupionych wokół Stowarzyszenia Ochocianie. Udało się
społecznym wysiłkiem nasadzić te
nieszczęsne krzaki, doprowadziłam do budowy podjazdów przy
kładce nad Wawelską, co sprawiło,
że stała się dostępna dla starszych
i rodzin z dziećmi, a także do przerwania umowy z NIK przewidującej dzierżawę publicznej ulicy na
parking dla urzędników - podczas
gdy mieszkańcy nie mieli gdzie
parkować. Razem od wielu lat
działamy na rzecz tak prostych, ale
niezwykle ważnych dla mieszkańców spraw. Zajmujemy się także
sprawami, które dotyczą większość
z nich tylko pośrednio, jak np. wyprzedaż po zaniżonych cenach lokali użytkowych.
Od dwóch kadencji mamy swoich
przedstawicieli w radzie dzielnicy,
ale zdajemy sobie sprawę z tego, że
na tym poziomie nie uda nam się
wdrożyć rozwiązań systemowych,
czyli prowadzących do trwałej
zmiany na lepsze. Widzimy, że dziś
takich właśnie zmian potrzebuje
Warszawa, a nie jedynie działań
punktowych. Te z kolei wprowadza

rada miasta. Wpływ na jej decyzje
możemy uzyskać jedynie startując wspólnie z innymi, podobnie
do nas myślącymi organizacjami
w ramach ogólnomiejskiej koalicji
Ruchów Miejskich dla Warszawy.
Wierzę, że ma ona realną szansę
stworzyć siłę, która nada ton radzie
miasta po najbliższych wyborach
samorządowych. Zdecydowałam
się podjąć walkę o prezydenturę,
gdyż wierzę, że warszawiacy nie
godzą się, podobnie jak my, aktywiści, na bylejakość i obłudę władz
Warszawy i jeśli pokażemy im, że
istnieje alternatywa, oni wybiorą
mądrze. Dziś zarząd miasta chwali
się konsultacjami w sprawie nazwy
bazaru, ale nie potrafi skutecznie wstawić się za mieszkańcami
w sprawie np. przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy, przez
wiele lat przyzwalał na patologie
reprywatyzacyjne, czy z hasłem
zrównoważonego miasta na sztandarach prowadził masową wycinkę
drzew. Słyszymy od dwóch lat, jak
miasto dzielnie walczy ze smogiem, a w swoich zasobach ma ponad 700 lokali opalanych paliwem
stałym, a duże części niektórych
dzielnic nie są podłączone do sieci
gazowej. To wszystko sprawy, które
mieszkańcy podnoszą od lat, ale
nie są słuchani. Trzeba je natychmiast załatwić i ja chcę to zrobić.
Dziś mam doświadczenie i wiedzę potrzebną, aby takie zmiany
wprowadzić jako prezydent miasta. Moją główną motywacją jest
chęć wdrożenia tych wszystkich
rozwiązań, których domagają się
mieszkańcy, a razem z nimi ruchy
miejskie.

tią polityczną, nie mam nad sobą
żadnego prezesa. Nie jestem także
zakładnikiem jednego tematu –
interesują mnie wszystkie sprawy
ważne z punktu widzenia codziennego życia warszawiaków – dobry
transport publiczny, czyste powietrze, żłobki i przedszkola, szkoły
i inne usługi publiczne. Chcę, aby
w końcu efektywnie zaczął działać
system opieki społecznej, a ludzie
dotknięci bezdomnością znajdowali pomoc w odpowiednich
instytucjach, a także żeby miasto
rozwijało się według konkretnego
planu, uzgodnionego z mieszkańcami. Wiem, co trzeba zmienić,
a także jak to zrobić.
Przede wszystkim mogę zapewnić
mieszkańców o tym, że będę ich
słuchać - a nie będąc zakładnikiem
ani partii, ani też żadnej innej grupy daję dużo większą gwarancję,
że zrealizuję to, co im obiecałam.
Od lat działam w przestrzeni miejskiej, ale także zawodowo zajmuję
się miastem. Byłam współautorką
raportu think tanku Forum Od-nowa „Samorząd 3.0”, w którym
przedstawiliśmy kompleksową wizję naprawy polskiego samorządu,
a także innych publikacji na temat
rozwoju miast. Umiem słuchać
i rozmawiać, nie idę na ambicjonalną wojnę, ale zawsze kieruję się
pragmatyzmem. Jestem przekonana, że moje doświadczenie w aktywności społecznej, zawodowe
i życiowe oraz wiedza z zakresu
działania samorządu sprawiają,
że sprostam wyzwaniu, jakim jest
prezydentura największego miasta
w Polsce.

nięcia w konkretnych terminach,
także dlatego, że często osoby
wybrane z klucza partyjnego na
odpowiedzialne stanowiska nie
potrafią w ten sposób pracować.
To między innymi powód ciągłego
„urealniania” budżetu miasta, a tak
naprawdę obcinania kolejnych zaplanowanych inwestycji. Byłam
dyrektorem działu składającego
się z 50 pracowników, a więc mam
także doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Zawsze kończyłam
powierzone mi projekty, a niektóre były bardzo skomplikowane
i wymagały koordynacji między
wieloma instytucjami. Umiem organizować pracę nad zadaniami
w taki sposób, aby doprowadzać je
do końca, ale także w ten sposób,
aby przebiegała w dobrej, partnerskiej atmosferze. To jest dla mnie
bardzo ważne, bo nie wierzę w to,
że jednostka może sama coś faktycznie zmienić, bez udziału całego zespołu. Taką strategię obraliśmy także w ruchach miejskich
– ważny jest zespół, współpraca
wewnątrz i miedzy organizacjami,
dzielenie się wiedzą i korzystanie
z tego ogromnego zasobu zbiorowych doświadczeń i kompetencji.

Warszawa to duże miasto i jednocześnie pracodawca zatrudniający tysiące osób. W jaki
sposób efektywnie zarządzać
taką strukturą? Czy Pani ma takie doświadczenie? Czy zamie- Jakie widzi Pani 3 kluczowe
Po pierwsze, zależy mi tylko na rza Pani przedstawić kandyda- priorytety dla swojej prezydenWarszawie, na tym aby w pełni tów na wiceprezydentów?
tury?
wykorzystała swój niesamowity potencjał, w taki sposób, aby Pracowałam zarówno w instytu- Przede wszystkim trzeba na pow końcu zaczęli korzystać z niego cjach publicznych, jak i prywat- ważnie zająć się tematem smogu
wszyscy mieszkańcy. Nie zależy nych, co daje mi dość dobry ogląd i powiązanym z nim blisko probmi z kolei na karierze politycznej, tego, z jakimi wyzwaniami trzeba lemem mobilności w mieście,
mam swój zawód i miejsce pra- się zmierzyć. Z jednej strony, jakie które coraz bardziej zatykają korcy - od lat współpracuję z różny- bariery stoją przed samorządow- ki. Konieczna jest także szybka
mi instytucjami samorządowymi cami, a z drugiej, jak często mało wymiana systemów ogrzewania
i akademickimi, zajmuję się mia- efektywny bywa system zarządza- i podłączenie do sieci ciepłownistem i samorządem terytorialnym. nia w samorządach. Nie stawia się czej tam, gdzie w dalszym ciągu
Nie jestem związana z żadną par- tu konkretnych celów do osiąg- lokale opalane są paliwem stałym
Co Panią wyróżnia wśród innych kandydatów? Dlaczego to
Pani będzie najlepszym prezydentem dla Warszawy?

– w lokalach należących do miasta. Potrzebne są skuteczne zachęty finansowe do wymiany pieców
w domach i mieszkaniach prywatnych. Jeśli chodzi o transport,
należy przede wszystkim zrobić
audyt połączeń z dzielnicami położonymi poza obrębem dawnej
gminy Centrum, bo tu jest najwięcej problemów, a następnie potraktować w sposób priorytetowy uzupełnienie obszarów wykluczenia
transportowego, do których dojazd
komunikacją miejską lub regionalną jest utrudniony. Kolejnym priorytetem jest poprawa relacji z PLK,
tak aby w pełni zintegrować transport szynowy w całej Warszawie –
kolej, metro i tramwaje. Dodatkowo, zdecydowanie postawiłabym
na rozwój centrów dzielnicowych,
doposażenia ich w ośrodki sportu,
oświatę i usługi dla rodzin z dziećmi i seniorów, tak aby mieszkańcy
faktycznie wszystkie podstawowe
usługi mieli pod ręką. To już trzy,
ale dodam jeszcze, że jako była
przewodnicząca Komisji Dialogu
Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego nie zapomnę o zieleni.
Drzewa w mieście to nasze wspólne dobro, jakby górnolotnie to nie
zabrzmiało. Stare drzewa powinno
się wycinać jedynie w ostateczności. Miasto musi zacząć korzystać
z nowych technologii przy budowie infrastruktury np. drogowej,
potencjalnie zagrażającej drzewostanowi, trzeba wprowadzić jednolite standardy pielęgnacji zieleni oraz wymóg, aby ogólny bilans
drzew był pozytywny co roku dla
każdej dzielnicy. Przede wszystkim
jednak drzewa trzeba policzyć i informować mieszkańców o planowanych wycinkach. Dlatego powinien w końcu powstać obiecywany
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od dawna portal ze wszystkimi informacjami nt drzew w Warszawie.
Mówiąc o portalu, bardzo ważna jest dla mnie transparentność
działania urzędu miasta. Uważam,
że jawność jest najskuteczniejszym
lekarstwem na korupcję. Miasto
musi udostępniać więcej danych,
które także przydadzą się samym
urzędnikom do efektywniejszego
zarzadzania. Dziś urząd miasta
marnotrawi ogromne środki przez
nieefektywny system zarządczy,
nie mówiąc o pieniądzach wyrzuconych na niemądre decyzje – np.
kilkadziesiąt milionów na projekty
mostu, który pewnie nie powstanie według tych planów, ale w zupełnie innej skali – mam na myśli
most Krasińskiego. Mieszkańcy
powinni mieć realny wpływ na to,
jakie działania podejmują władze
miasta, powinni współrządzić,
a nie być jedynie informowani po
fakcie o decyzjach. Im więcej informacji będzie dostępnych dla
mieszkańców, tym aktywniej będą
oni uczestniczyć w konsultacjach
społecznych i interesować się poczynaniami władz miasta.
Czy jest jakaś inwestycja, którą
chce Pani szczególnie promować w czasie kampanii?
Jeśli chodzi o duże inwestycje infrastrukturalne, zależy mi na realizacji projektu, który od lat czeka
na zakończenie, czyli domknięciu
praskiej części obwodnicy śródmiejskiej i ucywilizowaniu tej trasy na odcinkach, na których przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków mieszkalnych. Wzdłuż
trasy obwodnicy powinna powstać
linia tramwajowa –Śródmiejski
Ring Tramwajowy. W szczególności trzeba pomyśleć już teraz o pozostawieniu rezerwy na tramwaj
wzdłuż projektowanego odcinka
obwodnicy Rondo Wiatraczna –
Targówek. W dalszej kolejności
należy poprowadzić linię tramwajową mostem Łazienkowskim
do Dworca Zachodniego po zmodernizowanej Trasie Łazienkowskiej i Wawelskiej. To rozwiązanie znacznie poprawi połączenia
międzydzielnicowe transportem
szynowym. Drugim elementem
kompleksowej modernizacji miejskiego systemu transportu powinna być integracja kolei z innymi
środkami transportu, bo po remoncie linii średnicowej i obwodowej kolej będzie miała szansę
odegrać rolę prawdziwej kolei
aglomeracyjnej. To jest możliwe,
ale wymaga dobrej współpracy
władz miasta z PLK. Postaram się
taką nawiązać. Generalnie, trzeba

też mocno doinwestować prawy
brzeg Wisły, bo to tam 50 tys. ludzi
mieszka bez ogrzewania, Wawer
nie ma kanalizacji, a część zielonych dzielnic zasnuwa zimą smog
z powodu braku sieci gazowej. To
są priorytety inwestycyjne na kolejną kadencję.
Właśnie zakończyło się głosowanie w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego i znów
mamy znaczący spadek oddanych głosów. Czy to oznacza
wyczerpanie formuły? Jaki ma
Pani pomysł na reformę BP?
Lepsze wykonanie projektów,
które wygrały w głosowaniu jest
kluczowe dla poprawy wizerunku
BP, ale potrzebna jest także skuteczniejsza akcja informacyjna
na temat tego narzędzia. Odnoszę wrażenie, że do tej pory było
traktowane jako dobre narzędzie
do promocji, ale niekoniecznie
współudziału mieszkańców w decyzjach o tym, co powstanie w ich
najbliższym otoczeniu. Bliska
jest mi także koncepcja dyskusji
i konsensualnego podejmowania
decyzji zamiast wyboru projektów
w ramach głosowania. Natomiast
trzeba pamiętać, że budżet partycypacyjny nie zastąpi poprawy
jawności działania całego miasta,
bo powinien być traktowany raczej
jako narzędzie służące aktywizacji mieszkańców niż do zarządzania wielomiliardowym budżetem.
Mieszkańcy powinni mieć więcej
do powiedzenia w sprawie ogólnomiejskich i dzielnicowych inwestycji, czyli całości budżetu miasta
i dzielnic. Zarządy dzielnic powinny co roku przedstawiać planowane inwestycje, podobnie jak zarząd
miasta. Powinny one wynikać ze
spójnej strategii rozwoju miasta,
natomiast każda dzielnica powinna przygotować swoją strategię.
Taki system umożliwiłby dyskusję
o faktycznych priorytetach inwestycyjnych i o tym, czy odpowiadają one rzeczywiście na problemy
mieszkańców. Poprawiłaby ona ich
ogólną wiedzę o tym, jak funkcjonuje miasto, a nie tylko o pojedynczych inicjatywach realizowanych
w ich dzielnicach.
Przejdźmy do naszego Wawra.
Czujemy się zażenowani, że
musimy o to pytać, ale mamy
XXI wiek a my nadal na znacznym obszarze musimy radzić
sobie bez kanalizacji. Czy deklaracja, że np. w ciągu 10 lat
zlikwiduje się ostatnie szambo
w Warszawie jest realna? Jak
przyspieszyć proces przyłącza-

WYBORY SAMORZĄDOWE

nia podstawowych mediów?
Obecne tempo budowy kanalizacji
jest zdecydowanie niewystarczające. Budując średnio 5 km sieci rocznie uda się zrealizować planowane
inwestycje za 40 lat! Konieczne jest
dofinansowanie i wzmocnienie
kadrowe MPWiK, ale także poprawa zarządzania spółką. Ponieważ
MPWiK należy do miasta, władze
Warszawy mają pełną kontrolę nad
tym, czy ta spółka realizuje założone cele. A więc najpierw należałoby postawić przed nią ambitniejsze
cele, np. likwidacja szamb w ciągu
10 lat i wyposażyć w odpowiednie
do zadań środki, a po drugie, monitorować ich realizację.
Dotykamy tutaj kolejnego problemu systemowego. Kadry spółek
tworzą dziś politycy, mianowani
z politycznego klucza. Na czele
spółek miejskich zasiadają osoby
nie zawsze kompetentne, za to zaufane. To samo dotyczy rad nadzorczych. Przewodniczącym rady
MPWiK jest Jarosław Jóźwiak, który został zwolniony ze stanowiska
wiceprezydenta w kontekście braku odpowiedniego nadzoru nad
reprywatyzacją. Kilka lat temu NIK
przyjrzał się rozdawaniu miejsc we
władzach spółek komunalnych
i doszedł do wniosku, że sposób
zatrudniania w tych jednostkach
nie sprzyja ani transparentności
działania, ani wyłonieniu najlepszych kandydatów na stanowiska.
Przy wyborze członków rad nie organizuje się zazwyczaj konkursów,
ale są oni wskazywani przez prezydentów miast i wysokiej rangi
działaczy partyjnych. W Warszawie do żadnego zarządu ani rady
nadzorczej nie przeprowadzono
konkursu. Ten system wymaga
radykalnej zmiany. W tych spółkach, które nie realizują sprawnie
założonych zadań trzeba zmie-
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nić kadrę zarządzającą na ludzi nie ma środków na rozwój dróg
bezpartyjnych i kompetentnych. rowerowych w Wawrze. Czy ma
Pani całościową wizję rozwoju
Od kilku dni istnieje możliwość tej infrastruktury w Warszapodnoszenia opłat parkingo- wie? Jak powinna być rola kowych w miastach. Wielu kan- munikacji rowerowej w naszym
dydatów przerzuca się w de- mieście?
klaracjach ograniczania ruchu
samochodowego w centrum. Infrastrukturze rowerowej w WarWszystko to jeszcze mocniej szawie daleko do ideału. Ogólna
obciąży obrzeżne dzielnice, liczba kilometrów nie jest bardzo
w tym Wawer, którego uliczki skromna, ale problemem są pojuż zamieniły się w parkingi dla szatkowane kawałki tras, które nie
ościennych gmin. Jak ochronić tworzą jednej sieci. W tej sytuacji
Wawer przed skutkami ograni- ich funkcjonalność jest bardzo
czenia wjazdu aut do centrum? ograniczona. Przede wszystkim
trzeba uzupełnić braki w tej infraJedynym sposobem na odwróce- strukturze. Jednym wyzwaniem
nie tego trendu jest zniechęcanie jest poprowadzenie tras przez cenmieszkańców do podróży samo- trum miasta, bo dziś nie można
chodem, a zachęcanie do korzy- przez nie wygodnie przejechać,
stania z transportu publicznego. innym opracowanie wygodnych
Musi on być więc wygodny, czysty, tras z przedmieść do wspomniapunktualny, z łatwymi przesiadka- nych już dworców, czy dalej w kiemi, dostępny. Miasto powinno za- runku centrum. Ulica Patriotów to
inwestować w budowę parkingów jeden z głównych ciągów komuP&R w pobliżu wszystkich stacji nikacyjnych i powinna znaleźć się
kolejowych leżących na obrzeżach wzdłuż niej DDR. Trzeba przestaaglomeracji warszawskiej i końco- wić priorytety – nie budować tam,
wych stacjach metra. W Londynie gdzie najłatwiej, ale tam, gdzie jest
taki system się sprawdza dobrze, to najbardziej potrzebne. Druga
a zdecydowana większość miesz- kwestia to jakość tej infrastruktukańców przedmieść dociera do ry. DDR powinny być budowane
parkingów przy ostatniej na danej w modelu promowanym przez
linii stacji metra, gdzie zostawia światowej sławy eksperta ds. miast,
samochód i kontynuuje podróż Gila Penalosę – czyli tak, aby ruch
metrem, czy koleją. Potrzebne są pieszy, rowerowy i samochodotakże wygodne parkingi rowero- wy były od siebie rozdzielone, np.
we, chroniące rowery przed desz- różnicą wysokości, żywopłotem,
czem. Strefa płatnego parkowania czy inną przeszkodą fizyczną. To
powinna zostać powiększona, choć spowoduje, że ścieżki będą bezzapewne jej zasięg do Wawra nie pieczniejsze i mieszkańcy w każdotrze.
dym wieku będą z nich korzystać.
Nie zniechęcimy mieszkańców do
Rozwój dróg rowerowych był podróży własnym autem jeśli nie
priorytetem dla władz w koń- zaproponujemy im realnej alterczącej się kadencji. Efektywnie natywy – transportu publicznego
po 4 latach ścieżek w Wawrze i roweru, a w także rozwiązań carubyło, a Pełnomocnik ds ko- sharingowych.
munikacji rowerowej pisze, że
rozmawiał Jacek Wiśnicki
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FALENICA. Ciąg dalszy w sprawie falenickiej sosny.

Sosna bliżej ocalenia.
Walczymy dalej.
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Prezydent Hanna GronkiewiczWaltz poinformowała na jednym
z portali społecznościowych, że
słynna falenicka krzywa sosna zostaje i jednocześnie wszczyna procedurę ustanowienia jej pomni
kiem przyrody. Kilka dni wcześniej
stowarzyszenie Razem Dla Wawra
złożyło w tej sprawie petycję, pod
którą podpisało się ponad 350
mieszkańców. Deklaracja Pani
Prezydent budzi nadzieję, ale tak
naprawdę nic jeszcze w sprawie sosny nie jest jasne. Na każdym kroku
warto też podkreślać, że modernizacja linii kolejowej pociągnie za

sobą wycinkę wszystkich drzew
rosnących wzdłuż torów. Trudno
dziś oszacować skalę, ale na pewno
jest to kilka tysięcy drzew. O tym
w komunika
cie Pani Prezydent
nie ma ani słowa. Do sukcesu więc
droga jest jeszcze daleka.
Po pierwsze ustanowienie sosny
pomnikiem przyrody nie ochroni
jej przed wycinką. Rozporządzenie ministra z 2008 jest niezwykle
restrykcyjne i nie uznaje wyją
tków. Wszystkie drzewa rosnące
w odległości 15 m od osi skrajnego
toru muszą zostać wycięte. Dopie
ro niedawno – w 2016 r. – ustanowiono procedurę odstępstwa
od wycinki, ale cała inicjatywa
należy do starosty, a w tym wypadku Prezydenta Miasta. Ustanowie
nie sosny pomnikiem przyrody
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sprawę może ułatwić, podobnie
jak liczne publikacje na ten temat,
jednak na razie nie dotarł do nas
wniosek z Urzędu Miasta do PLK
w tej sprawie. Niestety deklaracje na Facebooku jeszcze nie mają
mocy sprawczej, dlatego liczymy,
że w ślad za nimi pójdą też decyzje
administracyjne.
Drugi powód, dla którego nie
możemy jeszcze spać spokojnie,
jest nieco dla władz wstydliwy. Od
2017 r trwa opracowywanie koncepcji modernizacji naszej linii
kolejowej, podczas której powstanie kilkanaście podziemnych
przejść pod torami. Szczegółowe
lokalizacje były ustalane z kilkoma
miejskimi biurami oraz Zarządem
Dzielnicy Wawer. Pech chciał, że
jedno z przejść wedle koncepcji
znajduje się dokładnie na sośnie...
Jest to jedyne drzewo w pasie drogowym wschodniej nitki Patrio
tów w promieniu 100 metrów.
Choć wydaje się, że przesunięcie
inwestycji, w którąś stronę, na
tym etapie realizacji nie powinno

sprawić żądnych problemów, to
jednak znów wymaga zdecydowanego działania, o którym wciąż nic
nie wiemy.
Jak wspominałem wyżej, podejmując akcję ochrony sosny, chcieliśmy
też zwrócić uwagę na inne drzewa
rosnące wzdłuż torów. Każdy z nas
kojarzy zieloną oś, którą tworzy
linia kolejowa wraz z pasem drzew.
Miejscami jest on dość gęsty, choć
rzadko szerszy niż 10 m. Drzewa
są dorodne, ale w większości w dobrym stanie. Dla PLK nie ma to
jednak znaczenia. Zdecydowanie
łatwiej, niż dbać o ich stan, jest je
wszystkie wyciąć. Tłumaczenie
jest jedno – bezpieczeństwo. Kilka
dni temu na profilu Smog Wawerski, który był inicjatorem walki
o wawerskie drzewa na terenach
kolejowych, pojawiła się informa
cja z PLK, że od 2012 r. ani razu
powalone drzewo rosnące na terenach kolejowych nie spowodowało
awarii na wawerskim odcinku linii.
Danych z wcześniejszych lat kolejarze nie mają. Znaną formułkę

o bezpieczeństwie, możemy więc
swobodnie zastąpić rachunkiem
ekonomicznym państwowego potentata, który postanowił szukać
oszczędności, niszcząc krajobraz
Wawra. A drzewa są potrzebne
i nie chodzi tylko o estetykę, choć
drzewa pomogą zasłonić nieco
ekrany, które na pewno w jakiejś
formie się wzdłuż torów pojawią.
Drzewa redukują też emisję pyłów
wzbudzanych przez pociągi i auta
oraz hałas, choć to akurat w mi
nimalnym stopniu. Ocalić je może
tylko Prezydent Warszawy i znów,
jak w przypadku sosny, musi zaini
cjować procedurę odstępstwa od
wycinki. Chodzi o setki, może
tysiące drzew, które można ocalić, dlatego bardzo ważna jest wola
polityczna oraz zaangażowanie sił
do negocjacji ze spółką kolejową.
Wniosek w tej sprawie, w porozumieniu ze stowarzyszeniem Razem
Dla Wawra oraz wspomnianym
już Smogiem Wawerskim, złożyło
Mia
sto Jest Nasze. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.

ZERZEŃ. Mieszkańcy narzekają na problem z punktualnością autobusowej komunikacji miejskiej.

Spóźniona komunikacja miejska
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Autobus linii 142

fot. ZTM

NADWIŚLE. Opóźniona inwestycja oświatowa.

Szkoła z poślizgiem
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Budowa nowej szkoły w Nadwiślu stanęła na dobre. Wawerscy
włodarze wielokrotnie zapewniali
o rychłym zakończeniu budowy
i o profesjonaliźmie wykonawcy.
Jeszcze w maju br., czyli wtedy
kiedy zgodnie z harmonogra

mem budowa miała się zakończyć,
zapewniano, że nic się złego nie
dzieje, a budowa trwa dalej.
Zgodnie z komunikatem Urzędu Dzielnicy Wawer umowa
z wykonawcą - Przedsiębiorstwem
Budowlany Waldemar Żak - została rozwiązana z dniem 10 lipca br.
z powodu nierealizowania budowy.
Aktualnie trwa przejmowanie pla-

Większość mieszkańców dzielnicy Wawer nie ma możliwości
skorzystania z autobusów komunikacji miejskiej dowożących pasażerów bezpośrednio
do centralnych dzielnic miasta.
W przypadku Wawra najczęściej
w czasie podróży do miejsca docelowego konieczne jest przesiadanie
się pomiędzy różnymi środkami
transportu i liniami komunikacji
miejskiej. Rozkłady jazdy w wielu
miejscach przewidują synchronizację poszczególnych linii autobusowych, ale aby działało to w praktyce niezbędne jest punktualne
kursowanie autobusów.
cu budowy, gdzie prowadzona jest
inwentaryzację robót wykonanych
i pozostałych do wykonania. Nikt
niestety nie potrafi na chwilę
obecną udzielić informacji na te
mat nowego terminu zakończenia
budowy tej placówki oświatowej.
W takim tempie działań istnieje
możliwość, że szkoła ta nie będzie
gotowa nawet na rok szkolny
2019/2020. Rzecznik dzielnicy
Wawer zapewnia w każdym razie,
że “inwestycja jest opóźniona, ale
będzie kontynuowana po wyłonieniu nowego wykonawcy”.

Na problem z punktualnością
auto
busów komunikacji miej
skiej na terenie dzielnicy Wawer
zwracają uwagę nasi Czytelnicy.
Pani Jowita wskazała nam na linie
142 i 702, które nie dość, że mają
niewystarczającą częstotliwość, to
jeszcze notorycznie się spóźniają.
Odjazdy autobusów tych linii z ulic
na terenie osiedla Zerzeń niemal codziennie w godzinach porannych są opóźnione – pisze Pani
Jowita. Zgłaszam takie opóźnienia
niemal codziennie do Miejskiego
Centrum Kontaktu, ale bez efektu
– dodaje.
Zarząd Transportu Miejskiego
w War
szawie przyznaje, że
opóźnienia linii 142 i 702 sięgają
od 5 do 25 minut. Jako przyczy
nę opóźnień ZTM wskazuje
„ograniczenia wynikające z sy
tuacji ruchowej”. W ostatnim

okresie podstawową przyczyną ww.
zakłóceń są utrudnienia drogowe
w rejonach budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy. Mają one
charakter zmienny i związane są
najczęściej z takimi czynnikami, jak warunki atmosferyczne
i zdarzenia losowe. Ze względu
na słabo rozwiniętą sieć drogową
mają one niestety poważny wpływ
na funkcjnowanie ruchu drogowego oraz transportu miejskiego
w znacznej części dzielnicy – wyjaśnia ZTM. I jednocześnie dodaje, że na punktualność linii 142 ma
również wpływ przejazd kolejowy
w Falenicy, który dopiero w ramach modernizacji linii kolejowej
nr 7 ma zostać zamieniony na tunel.
Na punktualność autobusowej komunikacji miejskiej trzeba będzie
zatem jeszcze trochę w Wawrze
poczekać.

Projektowany budynek szkolny w Nadwiślu

fot. UD Wawer
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HISTORIA. W dzisiejszym Marysinie Wawerskim Janusz Korczak organizował kolonie letnie dla swoich wychowanków.

Janusz Korczak i jego „Różyczka”

Janusz Korczak
grafika: Justyna Bamba

22 lipca 1878 roku urodził
się Janusz Korczak (właśc.
Henryk Goldszmit) – prekursor i obrońca Praw Dziecka, pedagog, działacz społeczny, publicysta, bohater.
5 sierpnia mija 76 rocznica
wypędzenia na Umschlagplatz oraz deportacji Doktora Korczaka wraz z dziesięciorgiem wychowawców
i 192 sierotami-podopiecznymi do obozu zagłady
w Treblince.
Poniżej prezentujemy tekst,
mieszkającego
obecnie
w Sztokholmie Romana
Wróblewskiego, który wiedzę historyczną o tamtych
czasach czerpał m.in. z relacji własnych rodziców.
Jednym z wychowawców,
współpracowników doktora był ojciec autora - Misza
Wasserman Wróblewski.

W 1921 roku Maksymilian Cohn
podarował dziesięciomorgową (5,6
hektara) działkę we wsi Czaplowizna w gminie Wawer żydowskiemu
Towarzystwu “Pomoc dla Sierot”
(które zbudowało wcześniej Dom
Sierot przy ulicy Krochmalnej).
Teren ten, o późniejszym adresie
Klasztorna 1, sąsiadował z istniejącą cegielnią. Posiadłość została
nazwana Różyczką na pamiątkę zmarłej przedwcześnie córki
ofiarodawcy Róży Cohn.
To Janusz Korczak, zdecydował
o przeznaczeniu “Różyczki” na
kolonie letnie i farmę dla dzieci.
Istniejący na działce duży murowa
ny budynek z dwoma ogromnymi
salami nadawał się do umieszczenia w nim setki dzieci. Podobne
dwie sale były w Domu Sierot na
Krochmalnej. Za tym głównym
budynkiem znajdował się plac
zabaw z uwielbianymi przez dzieci
drabinkami.
W 1925 r. postawiono nowy,
drewniany pawilon z dużą prze
szkloną werandą, położony pro
stopadle do pierwszego budynku.
W pawilonie znajdowały się dwie
sale sypialne na 30 dzieci każda,
dodatkowo setka dzieci mogła nocować na samej werandzie. Obok
znajdował się mniejszy, murowany budynek z werandą i pięcioma
pokojami. Po skanalizowaniu
„Różyczki” w 1929 r. powstał tu
taj pokój kąpielowy i ubikacja.

Lokalizacja kolonii „Różyczka”

fot. archiwum rodzinne Romana Wróblewskiego

Janusz Korczak (w czapce), wychowawca Misza Wasserman Wróblewski (mój Ojciec, po prawej)
i szefowa szwalni w Domu Sierot na Krochmalnej 92, Pani Saba Lejzerowicz(po lewej od Korczaka)
na placu przed głównym budynkiem Różyczki.
Prostokąt zamykał biały budynek
z pompą i brodzikiem. Istniał
również budynek kuchennomagazynowy, w którym mieszkali
zatrudnieni bursiści i wychowa
wcy, często byli wychowankowie
Korczaka. Pięćdziesiąt metrów
dalej znajdował się domek,
w którym mieszkał nadzorca fer-

my o nazwisku Koszur oraz pracownik fizyczny Jan Zalewski.
Różyczka była również przedsiębiorstwem rolnym – była tu
m.in. ferma drobiu i inspekty
warzywne, hodowano kilka krów,
w 1924 r. zasadzono 250 drzewek
owocowych. Oprócz przynoszenia
dochodu, praca na fermie miała
w opinii Korczaka konkretne walory wychowawcze i umożliwiała
zdobycie konkretnych umiejętności, a także niemożliwy do osiągnięcia w warunkach miejskich kontakt z naturą.
Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska przyjeżdżali zazwyczaj na
kolonie pociągiem. Bursiści, wychowawcy i dzieci natomiast tramwajem 24 do pętli Gocławek. Pętla
tramwajowa “Gocławek” powstała
u zbiegu ulic Grochowskiej
i Olszynki Grochowskiej w związku z utworzeniem linii nr 24
łączącej Gocławek z Placem Trzech
Krzyży. Ta droga od pętli tramwajowej była dłuższa, ale komunika
cja tramwajowa była tańsza od
kolejowej. Droga też była milsza,
bo szło się wśród pachnących pól,
jak opowiadali moi rodzice.
Od 15 września 1939 roku z pól
koło Różyczki i kościoła strzelała
w kierunku Grochowa i lewobrzeznej Warszawy niemiecka
artyleria. Z wieży kościoła było

bowiem widać efekty ostrzeliwania
i stamtąd dyktowano rozkazy do
poszczególnych stanowisk arty
lerii. Z wieży tej, w czasie ataku
niemieckiego 20 września 1939
roku, walczącą i płonącą Warszawę oglądali Adolf Hitler, Erwin
Rommel (późniejszy Lis Pustyni)
i Heinrich Himmler. Hitler przybył tu swoim sześciokołowym
Mercedesem prosto z pobliskiego
Sulejówka gdzie zwiedził dworek
“Milusin” Piłsudskiego. Natomiast
spod kościoła odleciał samolotem
Junkier, Ju-52 w asyście trzech
Messerschmittów.
Okazuje się, że wiele osób, również
obecnych mieszkańców Marysina
Wawerskiego, nie może odnaleźć
miejsc związanych z Korczakiem
i koloniami. Na sporej części
dawnej fermy „Różyczka” znajduje
się dzisiaj kompleks sportowy „Syrenka”.
Roman Romuald Wróblewski

Na prośbę autora - prosimy o kontakt
na redakcja@gazetawawerska.pl osoby posiadające jakiekolwiek pamiątki, zdjęcia po Doktorze Korczaku,
„Różyczce” oraz po wawerskim wójcie
czasów okupacji - Stanisławie Krupce
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MARYSIN WAWERSKI. Problem z odwodnieniem dzielnicowych dróg.

Wenecja w Marysinie
OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
prawa
właściciel
nieruchomości ma obowiązek
zabezpieczyć
spływ
wód
opadowych z własnej posesji
tak, żeby nie naruszał stosunków
wodnych na sąsiednich działkach.
Nie można kierować wód na
sąsiednie działki, ani również na
drogi publiczne. Wodę opadową
należy
zagospodarować
na
własnym terenie nieutwardzonym.
Ale co zrobić kiedy dzieje się
odwrotnie? Kiedy woda opadowa
z sąsiednich ulic zbiera się na na
ulicy, chodniku i posesji właściciela
nieruchomości?

Po ulewnym deszczu na ulicy
Karpackiej
woda
zwykle
płynie chodnikiem, jezdnią, bo
jedyna zatkana studzienka już
nie wyrabia… można wtedy
rzeczywiście poczuć się tutaj jak
na wycieczce w Wenecji.
Woda chlupie pod nogami na
całej posesji pana Piotra. Nie da
się wyjść przed dom, na chodnik
czy odwiedzić sąsiada bez kaloszy.
A czasem wody jest do połowy łydki.
Nie można zostawić samochodu
na własnym podjeździe, jak tylko
widać burzę na horyzoncie trzeba
przestawiać go na sąsiedni parking.
Przejeżdżające ulicą Karpacką
samochody
zalewają
silniki,
gubią rejestracje chcąc ominąć
ogromne jezioro utworzone na
jezdni. Pan Piotr opowiada, że
tych zgubionych rejestracji to
tutaj już ze 30-40 było. Kiedy
woda opada, to ludzie wracają ich
szukać. Pan Piotr przyczepia je
w suchym i widocznym miejscu,
żeby właściciel od razu zauważył.
W czasie zalania wielokrotnie
sąsiedzi pomagają wypchnąć
samochody, które utknęły i nie

Ulica Karpacka w 2010 roku

Ulica Karpacka w 2018 roku

fot. Piotr Olszewski

fot. Piotr Olszewski

mogą wyjechać z bajora. Choć
w czasie suszy wszyscy czekamy
na deszcz, to jednak Pan Piotr ma
mieszane odczucia. Trudno się
dziwić.
- W ubiegłym roku pojechaliśmy
z żoną nad morze, na wakacje,
ale kiedy zobaczyliśmy, że na
Marysinie pojawiły się mocne
ulewy, po telefonach do sąsiadów
postanowiliśmy skrócić urlop, żeby
ratować dom i dobytek – opowiada.
Jak się okazało po powrocie, zalało
nam wtedy całą działkę, garaż
i piwnicę – opowiada.
Wiele wskazuje na to, jak
sądzi pan Piotr, że przyczyną
tej sytuacji jest podniesienie
innych dróg sąsiadujących z ul.
Karpacką jeszcze w latach 80tych – 90-tych ubiegłego wieku.
W ten sposób poprzez obniżenie
ulicy Karpackiej w stosunku do
sąsiednich uliczek utworzyła
się zlewnia wody opadowej.
Prawdopodobnie błąd był już na
etapie projektu infrastruktury.
Woda
z
ulic
Potockich,
Czarnoleskiej,
Storczykowej,
Botanicznej,
Azaliowej,
na
których też nie ma sprawnych
studzienek, płynie do naturalnego
zbiornika jakim jest obniżona ul.
Karpacka. Rzeczywiście można
tutaj zaobserwować wyraźną
różnicę poziomów w stosunku
do sąsiadujących innych ulic.
Pan Piotr opowiada, że sprawa
zalewania ciągnie się od lat 80tych, kiedy to jeszcze ciocia jego
żony pisała pisma z prośbami
o pomoc do urzędu. Ciocia zmarła
nie doczekawszy się jakiejkolwiek
reakcji ze strony urzędu. Obecnie
pan Piotr wraz z żoną odziedziczył
działkę, na której pobudował dom
i chciałby spokojnie mieszkać.
Pan Piotr w samym tylko 2017
roku sprawę do urzędu zgłaszał 6
razy. Zgłaszał to również regularnie
w latach wcześniejszych.
W odpowiedzi na rozpaczliwe
prośby pana Piotra, w październiku
2017 roku, dzielnica Wawer
podjęła jedną próbę naprawczą,
która nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów. Po opadach w tym
roku można stwierdzić, że woda na
ulicy Karpackiej wciąż się zbiera.
Jej poziom zależy jedynie od woli
nieba.
Rzecznik
Urzędu
Dzielnicy
Wawer odpowiada: ‘’W roku
2017 prowadzone były w ww.
rejonie prace polegające na:
czyszczeniu wpustów deszczowych

Ulica Karpacka w 2017 roku
i istniejących studni osadnikowych,
wymianie rury odprowadzającej
wody opadowe, zdjęciu nadmiaru
ziemi z pobocza oraz wykonaniu
dodatkowego sączka z kruszywa
łamanego. Koszt wykonanych
prac wyniósł 4784 zł. Zakres
prac był ograniczony istniejącym
uzbrojeniem podziemnym terenu.
Urząd
Dzielnicy
Wawer
m.st.
Warszawy
wykonuje
odwodnienia
miejscowe
w miejscach zalegania wód
opadowych. Zakres wykonanych
prac zależy od dostępności
i uzbrojenia terenu. Urząd
wykona dodatkowe odwodnienia
ul. Karpackiej w miejscach
dostępnych by uniemożliwić
spływ wód opadowych w rejon
nr 15. Zgłoszenia mieszkańców
są
sukcesywnie
analizowane
i realizowane w miarę posiadanych
środków finansowych i zasadności
zgłoszeń. System odwodnienia
powstaje
na
wszystkich
nowobudowanych
ulicach
i już istniejących, w miarę
możliwości
technicznych.
Prace związane z utrzymaniem
urządzeń odwadniających są
niejednokrotnie niszczone przez
pojazdy”.
Pan Piotr tłumaczy: ‘’Drenaż
zrobiony w tym stanie nie daje
rady odprowadzić tyle wody. To na
zdjęciach widać. Co nam po tych
pracach i drenażu, który nie działa
bądź jest za słaby?
Rozumiemy, że u nas jest
infrastruktura pod ziemią. Zresztą
jak praktycznie wszędzie, ale czemu
nie ma też odwodnień na innych
ulicach i czy innych studzienek
istniejących na Karpackiej nie
można odmulić i uruchomić?
Nie ma informacji, co będzie
robione na Karpackiej i sąsiednich
ulicach. Tylko, że jakieś prace są
robione w Warszawie. Cały czas to
słyszymy.

fot. Piotr Olszewski

W październiku rok temu
przyjechał
jakiś
samochód,
prawdopodobnie do sąsiadów.
Zaparkował tak, że sami go
wyganialiśmy z trawy i z podjazdu,
żeby nie niszczył odwodnienia. Jak
to zobaczyłem, to miałem zamiar
zadzwonić po Straż Miejską,
bo
zaparkował
niezgodnie
z
przepisami.
Samochody
robotników, którzy budowali mój
dom, zaparkowane były zawsze
na moim podjeździe. Pilnowałem
tego.”
Jakie są inne skutki źle działającego
odwodnienia? Mieszkańcy Wawra
doskonale to wiedzą.
Brak odwodnienia jest przyczyną
tworzenia
się
uszkodzeń
nawierzchni: spękań, wysadzin,
przełomów,
dziur,
kolein.
Zawilgocenia
i
zmiękczenia
poboczy są również efektem złego
odwodnienia. Może nawet dojść do
naruszenia stateczności stromych
zboczy, czyli powstania osuwiska.
Tego typu uszkodzenia powstające
na skutek braku i niewłaściwego
odwodnienia i mają istotny wpływ
na bezpieczeństwo i są częstą
przyczyną wypadków drogowych.
Rowy przydrożne również nie
są profesjonalnym sposobem
odwodnienia drogi. Głównym
problemem rowu jest jego
głębokość – w razie kolizji na drodze
kierowca traci szanse na przeżycie.
Podobnie, w naszym klimacie, nie
sprawdzają się zbiorniki retencyjne
powierzchniowe,
projektowane
jako odparowujące, gdyż zamiast
zebrać wodę deszczową z dróg,
jeszcze ją zalewają.
Zgodnie z prawem za prawidłowe
odwodnienie drogi odpowiada
jej zarządca. Czyli władze
dzielnicy. Budowa kanalizacji
deszczowej
powinna
być
zaplanowana w budżecie środków
przeznaczonych na budowę drogi.
ciąg dalszy na str. 13
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Zgodnie z przepisami ustawy
o drogach publicznych kanalizacja
deszczowa
powinna
być
elementem drogi. Skoro nie jest
sprawna, to tak, jakby jej nie było.
Pojawia się pytanie: kto jest
odpowiedzialny za istniejący stan
rzeczy? Oczywiście, wydawałoby
się, że ten, kto dopuścił do
wybudowania dróg gminnych,
które nie spełniają żadnych
norm i zostały zaprojektowane
niezgodnie ze sztuką. Jednak
od 40 lat nikt nie czuje się
odpowiedzialny, a konsekwencje
chaotycznych projektów ponoszą
mieszkańcy. Problem zalewania
jest udręką nie tylko mieszkańców
Marysina, ale całego Wawra,
a nawet innych części Warszawy.
Co można zrobić, skoro ulice nie są
wyposażone w sprawnie działającą
kanalizację deszczową? Odpowiedź
wydaje się prosta: należałoby ją
odtworzyć i uruchomić.
Urzędnicy powinni określać –
już w planach zagospodarowania
przestrzennego lub w warunkach
zabudowy i zagospodarowania
– optymalne dla danego rejonu
miasta sposoby rozwiązań urządzeń
odprowadzających wody opadowe.
Wymagałoby to wcześniejszego
lub równoległego wykonania
dla całej dzielnicy koncepcji
programowo-przestrzennych. Już
dawno należałoby przygotować
i wprowadzić w czyn systemowe
rozwiązania. Do tej pory od
wielu lat urzędy specjalizują się

w zatwierdzaniu uchwał, strategii,
które jednak nie prowadzą do
realnych działań. Weźmy dla
przykładu fragment Uchwały
Nr LXXXIV/2839/2006 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy
z
dnia
26.10.2006
roku
w sprawie przyjęcia „Polityki
rozwoju systemu wodociągowokanalizacyjnego w Warszawie do
2025 roku”, która między innymi
zakłada: „stworzenie warunków
zrównoważonego
rozwoju
w zakresie gospodarki wodami
opadowymi tak, aby mieszkańcy
mieli zapewniony komfort życia
(…), wyposażenie istniejących
oraz zapewnienie wyposażenia
nowobudowanych ciągów dróg
i skrzyżowań w urządzenia do
retencji wód opadowych, tak
aby zapobiec ich zalewaniu
w czasie deszczy nawalnych (…),
podjęcie prac modernizacyjnych
lub ewentualnych przebudów
urządzeń wodnych stanowiących
elementy systemu odprowadzania
wód opadowych, m.in. kanałów
i rowów melioracyjnych”.
Również w 2006 roku utworzono
dokument między innymi na
temat kanalizacji, na który w 2018
r. zostały naniesione poprawki
- powstała ujednolicona forma
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
LXXXII/2746/2006 Rady m.st.
Warszawy z dnia 10.10.2006 r. pod
nazwą Studium uwarunkowań
i kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy,
w którym możemy wyczytać, że

W SKRÓCIE

analiza systemów infrastruktury
technicznej
prowadzi
do
następujących wniosków: „Brak
układu transportującego ścieki
w kierunku oczyszczalni oraz słabo
rozbudowana sieć drugorzędna,
jak również nieuporządkowana
gospodarka ściekami bytowo –
gospodarczymi, przemysłowymi,
opadowymi
oraz
wodami
deszczowymi w zlewniach małych
cieków wód powierzchniowych
stanowią
barierę
rozwoju
znacznych obszarów miasta”.
Zastanawiające, ile czasu jeszcze
szanowni
urzędnicy
będą
analizować i pisać co należy zrobić,
zanim przystąpią do rzeczywistego
działania, które będzie mieć
wymierny efekt?
Czy to znaczy, że powinniśmy
przyzwyczaić się i przestać
reagować? Wydaje się, że na taki
obrót sprawy liczą urzędnicy.
Przez ostatnie 40 lat do problemu
zalewania
ulicy
Karpackiej
podchodzą
z
niezrozumiałą
opieszałością, przymykają oczy na
zgłoszenia, które pan Piotr wysyłał
od 2014 roku kilkanaście razy.
Mieszkańcy, którzy nie mogą
swobodnie przejechać przez ulicę,
czy bezpiecznie przejść na pasach
przez jezdnię, bez stresu pojechać
na urlop albo wyjść z domu na
zakupy i nie brodzić po kostki
w błocie, nigdy się do tego nie
przyzwyczają.

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.
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■■ Ogłoszono wyniki budżetu partycypacyjnego
Znane są już wszystkie zwycięskie projekty budżetu partycypacyj
nego na 2019 rok. W przyszłym roku na terenie dzielnicy Wawer
zrealizowanych zostanie 81 projektów: 8 projektów ogólnodzielnicowych oraz 73 projekty osiedlowe.
■■ Mandat za palenie “świeżym” drewnem
Od 01.07.2018 r. obowiązuje zakaz palenia drewnem sezonowanym krócej niż 2 lata (o wilgotności większej niż 20%).
Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy
został wyposażony w kilkanaście wilgotnościomierzy. Za palenie
“świeżym” drewnem grozi mandat 500zł lub grzywna do 5000zł.
■■ Nie wiadomo kiedy powstanie nowa szkoła
Po kilku miesiącach zastoju na budowie budynku szkoły podstwowej i przedszkola przy ulicy Skalnicowej w osiedlu Nadwiśle
rozwiązana została umowa z wykonawcą. W chwili obecnej nie jest
znany nowy termin budowy szkoły.
■■ Remont południowej jezdzni ul. B. Czecha i Trakt Brzeski
Do 30 lipca potrwa remont głównej drogi wylotowej z Warszawy
w kierunku wschodnim. Zakres robót przewiduje remont jezdni
południowej (w kierunku granicy miasta), na odcinku do ul. Kajki
do ul. Jana Pawła II. Sfrezowany zostanie stary, zniszczony asfalt.
Droga otrzyma nową podbudowę i warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Uzupełnienie zostaną też kruszywem pobocza,
wykonany zostanie remont zjazdów, zatok i miejscowo chodników.
Po zakończeniu robót odtworzona zostanie zieleń w pasie dzielącym jezdnie.
■■ Rozbój na nietrzeźwym
18-letni Karol P. i 19-letni Igor K. zabrali do samochodu leżącego
na przystanku nietrzeźwego mężczyznę. Twierdzili, że odwiozą go
do domu. Okazało się jednak, że ich gest nie miał nic wspólnego
z chęcią niesienia pomocy. Pokrzywdzony ocknął się w lesie pobity
i okradziony, a mężczyźni w tym czasie dokonywali już zakupów
alkoholu i papierosów przy użyciu skradzionej mu karty płatniczej.
Policjanci z Wawra kilka dni po rozboju zatrzymali obu podejrza
nych.
■■ Nieudane przetargi na ronda
Kilkukrotnie ogłaszane przetargi na budowę dwóch nowych rond,
Strzygłowska/Przewodowa i Bronowska/Masłowiecka/Wodniaków,
nie przyniosły jak dotąd rostrzygnięć w kwestii wyłonienia wykonawców.
■■ Niedorobiony chodnik w ul. Snopowej
Zakończyła się budowa chodnika w ul. Snopowej w ramach
budżetu partycypacyjnego. Chodnik miał zostać zrealizowany na
całym brakującym odcinku tej ulicy, ale ostateczne zabrako jego
kilkudziesięciu metrów. Urzędnicy tłumaczą to wzrostem kosztów
budowy.
■■ Bezpłatne zajecia w Uniq Fight Club
Przez cały sierpień prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci
z kickboxingu, karate i boksu w Uniq Fight Club w Aninie. Zajęcia dotyczą różnych poziomów zaawansowania, ze szczególnym
uwzględnieniem grup początkujących.
■■ Stacja ładowania samochodów elektrycznych
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uruchomi 14 stacji
ładowania samochodów elektrycznych. Trwają poszukiwania firmy,
która zaprojektuje, wykona, dostarczy i uruchomi systemy ładowania pojazdów. Jednym z miejsc, gdzie powstanie taka stacja jest
parking Park & ride przy stacji Wawer.
■■ Tragedia w Aninie
Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w dniu 24 lipca br.
Płonął trzykondygnacyjny budynek przy ul. Niemodlińskiej 23.
Zginęły trzy osoboy znajdujące się w tym pustostanie.
■■ Drogowe inwestycje dzielnicowe ponownie opóźnione
Ponownie przesuwane w czasie jest zakończenie trzech głównych
inwestycji dzielnicowych, tj. budowy ul. Mydlarskiej, ul. Jeziorowej
i ul. Wiązanej. Najbardziej zaawansowana jest budowa ul. Mydlarskiej - trwają odbiory inwestycji. W przypadku ul. Wiązanej władze
zapewniają o zakończeniu budowy do końca sierpnia br. Nowy
termin zakończenia budowy ul. Jeziorowej nie został podany do
publicznej wiadomości.
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Ptasia linia. Czas podlotów.

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Większość gniazdujących ptaków
wyprowadziła już lęgi, a młode
opuściły swoje gniazda i dziuple.
Nie znaczy to, że są samodzielne,
czy nawet potrafią latać, ale
w pewnym momencie znacznie
dla
nich
bezpiecznej
jest
ruszyć w nieznane niż tkwić
w przyciasnym domu. Stosują
wtedy strategię „rozproszenia”.
Drapieżnik nie spustoszy za
jednym razem całego gniazda więc
statystycznie sukces lęgowy może
być większy. I w ten sposób nasze
lasy, ogrody i parki zaludniają
pocieszne,
pokryte
jeszcze
częściowo puchem, młode ptaki –
podloty.
Kilka dni temu udało mi się
obserwować
jeszcze
przed
zmrokiem rodzinę uszatek, dość
dużych sów z charakterystycznymi
pierzastymi „uszami”. Podloty
uszatki to pokryte puchem,
wielkookie stworki, które trochę
przypominają kształtem... duchy.

Te akurat przycupnęły w koronach
wysokich sosen i dębów, ale
niektóre z sowich podlotów, np.
puchacza, poruszają się po lesie
piechotą. Istnieją teorie, że to one
odpowiadają za powstanie w naszej
kulturze wizerunku ducha. Biały,
wielkooki, obły stwór, często
widywany w okolicach cmentarza,
jak ulał pasuje do opisu ducha
oraz młodej sowy. Podloty naszej
wawerskiej uszatki ewidentnie
musiały się nudzić. Cały dzień
tkwią one bowiem bez ruchu,
żeby nie skupiać na sobie uwagi
innych ptaków, zwłaszcza wron
czy srok, które mogą być dla nich
niebezpieczne. Dopiero czując
nadciągający zmrok zaczynają
wzywać rodziców i domagać się
jedzenia. Dzięki temu mogliśmy
je zlokalizować, ustawić lunetę
i zacząć podglądać. Jak się
okazało byliśmy dla nich równie
interesujący. Jeden z podlotów
wyszedł z plątaniny liści na
odsłoniętą gałąź i przekrzywiając
głowę przypatrywał się nam,
zapominając na chwilę o głodzie.
Kiedy poprzednio byłem z wizytą
u uszatek, dokuczały im sójki.
Jak łatwo się domyślić, wolą nie
mieć w sąsiedztwie drapieżników,
trudno więc się im dziwić, że
starają się przepędzić sowy. Młode
sójki też już wyfrunęły z gniazd
i są łatwym kąskiem, nawet dla

KĄCIK KULINARNY Wakacyjny
Wakacje w pełni! Łapiemy każdą
wolną chwilę; na gotowanie zostaje
niewiele czasu. Dzisiaj więc pomysł
na błyskawiczne i sycące śniadanie
oraz szybki obiad. Dużo warzyw
i owoców. W końcu mamy lato.
Korzystajmy z jego smakowitych
uroków.
OMLET Z OWOCAMI SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ
(patelnia o średnicy 24 cm)
■■ 2 jajka
■■ 3 łyżki mleka
■■ szczypta soli
■■ masło do smażenia
■■ owoce (2- 3 łyżki) do wyboru:
borówki, maliny, poziomki,
wiśnie, śliwki, brzoskwinie.
Jajka
rozbijamy,
dodajemy
mleko, szczyptę soli i krótko
roztrzepujemy widelcem. Masło
(1/2 łyżeczki) wrzucamy na
patelnię i dobrze ją rozgrzewamy.
Wylewamy jajka, dodajemy 2
łyżki owoców rozkładając je
równomiernie
(jedną
łyżkę

średnio rozgarniętego drapieżnika.
Ostatnio obserwowałem parę
sójczych podlotów, wędrującą
przez
las.
Były
jeszcze
niedopierzone,
gdzieniegdzie
sterczały kępki puchu, nie za
bardzo wychodziło im latanie,
za to miały wiele entuzjazmu
i zawadiacko sterczące czubki na
głowach. Co chwilę biły mocno
skrzydłami, próbując odlecieć, ale
równocześnie bały się puścić gałęzi.
Lądowania też bywały twarde albo
źle wymierzone. Próbowały siadać
na cieniutkich witkach, jedna
z nich zawisła głową w dół. Jak to
dzieci, robiły przy tym mnóstwo
hałasu i ściągały na siebie uwagę.
Z pewnością wszystko to czyniły
pod czujnym okiem rodziców,
które potrafią młode obronić,
ale wiedzą też, że takie samotne
przygody kształtują charaktery
i zwiększają szanse na przeżycie.
Moimi ulubionymi podlotami
są młode sikorki. Te najbardziej
przypominają mi dzieci uczące
się chodzić, zwłaszcza że w proces
zaangażowana jest cała rodzina.
Słychać już z daleka ciągłe
pokrzykiwania, które pewnie
można by przełożyć np. tak: Nie
tutaj! Macha skrzydłami! Otwórz
oczy! Bardziej w lewo, w lewooo!
Następnie
między
gałęziami
przemyka kilka małych żółtawych
rozemocjonowanych
kształtów,

Samiec gąsiorka uczy podlota polować
wśród których można zauważyć
znacznie drobniejsze młode. Ich
lot też różni się od lotu dorosłych
ptaków. Trudno uwierzyć, że
w momencie startu mają pomysł
gdzie albo jak wylądować. Dlatego
zdarza się, że – ku rozpaczy
dorosłych bogatek – przycupną tuż
obok człowieka i to w dziwnym
szpagacie godnym van Damme’a.
Obserwując kilkukrotnie taki
hałaśliwy przelot uświadomiłem
sobie, że w ten sam sposób
zachowuję się ucząc swoje
dzieci jazdy na rowerze ulicą.
Zachowania i lęki rodziców są
naprawdę uniwersalne. Dlatego też
łatwo można zrozumieć rozpacz
rodzica, gdy ktoś porywa mu
dziecko. A tak dzieje się niestety
często, w dodatku za porwania
odpowiadają osoby o dobrych
intencjach lecz małej wiedzy
i wyobraźni. Co roku do Ptasiego
Azylu w warszawskim ZOO
trafiają setki młodych ptaków,

fot. Jacek Wiśnicki

które zostały zwyczajnie zabrane
rodzicom. Bo były takie małe,
bo biedne, bo trzeba ratować.
Wymówki są różne, popełniamy
jednak w ten sposób wszystkie
błędy nadopiekuńczych rodziców,
ingerujemy w naturę i krzywdzimy,
często na zawsze, młode ptaki.
Poza przypadkami, gdy ptak jest
ranny, albo mamy uzasadnione
podejrzenia że rodzice nie żyją
i nikt nie zajmuje się podlotem,
naszym obowiązkiem jest nie
ingerować. Jedyne co możemy
zrobić to ewentualnie podsadzić
takiego malucha na wyższą gałąź,
poza zasięg psów, czy kotów i dać
szansę rodzicom, by dopełnili
swoich obowiązków. Ostatnio na
jednym z portali widziałem zdjęcie
kosa karmiącego podlota pliszki.
Ptak stracił prawdopodobnie swój
lęg i realizował swój instynkt jako
rodzic zastępczy. Człowiek taką
rolę dla dzikich zwierząt powinien
pełnić jak najrzadziej.

omlet z owocami i pikantne curry z kalafiorem i rybą

owoców zostawiamy) i smażymy
omlet na średnim ogniu około
3-4 minut (aż brzegi się zetną).
Po tym czasie – są różne szkoły –
zamykamy omlet jak książkę tzn.
podważamy połowę i przerzucamy
ją na drugą połówkę – w ten
sposób dosmażamy jeszcze przez
około minutę środek. Posypujemy

pozostałymi owocami. Gotowe!
ŻÓŁTE CURRY Z KALAFIOREM
I DORSZEM
■■ 300 g mrożonego dorsza
(kostka) – lub innej ryby (może
być również świeża)
■■ 1,5 szklanki różyczek kalafiora
■■ 1 cebula

■■ 1 czerwona papryka
■■ 1 (mała) marchewka
■■ 3/4
szklanki
mleka
kokosowego + 1 szklanka wody
■■ 1/3
szklanki
passaty
pomidorowej
■■ 1 łyżka żółtej pasty curry
■■ 1 łyżka posiekanej kolendry
■■ sos sojowy

■■ olej (kokosowy) do smażenia
Cebulę, marchew, paprykę kroimy
i podsmażamy na rozgrzanym oleju
kokosowym z dodatkiem łyżki
sosu sojowego. Kalafiora myjemy
i dzielimy na różyczki. Dodajemy
do warzyw i krótko smażymy.
Wlewamy
mleko
kokosowe
i szklankę wody, dodajemy pastę
curry (gotową pastę bez problemu
kupimy w większości marketów),
przykrywamy i dusimy, aż kalafior
zmięknie. Zanim dodamy pastę –
próbujemy i oceniamy jej ostrość!
Jeśli będzie bardzo pikantna
zmniejszamy jej porcję do np. ½
łyżki. Rybę kroimy w kostkę (może
być lekko zmrożona) i wraz z sosem
pomidorowym i częścią kolendry
dodajemy do curry. Mieszamy
potrawę i dusimy jeszcze przez
około 5-7 minut. Gotowe danie
posypujemy kolendrą lub inną
zieleniną. Możemy podać z ryżem.
Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Sen o Wawrze
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Ciągle ich ubywa, ale wciąż jeszcze można niektóre zobaczyć spacerując po Falenicy, Miedzeszynie, Radości czy Wawrze.
Kilka świetnie zachowanych jest w sąsiednim Józefowie, całe kwartały ostały się
w Otwocku. Drewniane budynki, zwane
„świdermajerami”, przypominające o letniskowych korzeniach naszej części aglomeracji. Co miesiąc jeden staje się bohaterem akwareli prezentowanej na łamach
„Gazety Wawerskiej”. Czy jedyne co możemy zrobić to utrwalać na blejtramach,
kliszach i matrycach te ostatnie perełki
architektury? Są wakacje pozwólcie więc,
że pofantazjuję.
Sytuacja pozornie jest beznadziejna.
Głównym problemem jest stan prawny budynków. Wiele z nich to lokale komunalne. W przypadku drewnianych,
zabytkowych konstrukcji rozproszenie
odpowiedzialności jest zabójcze. One nie
nadają się do celów kwaterunkowych, jako
100 latki wymagają stałej opieki i miłości
właścicieli. Wystarczy zwiedzić, któryś
z miejskich drewniaków, by to stwierdzić.
Do dość ponurego obrazu należy dodać
kupowanie działek z drewniakami przez
Na akwareli:
Świdermajer przy ul. Drwali 12 (przed
II wojną światową była to ulica Sadowa).
Budynek jest w gestii Zarządu Gospodarki Nieruchomościami dzielnicy Wawer
i to dzięki uprzejmości dyrekcji tej instytucji uzyskaliśmy o nim garść informacji.
Zbudowany w 1919 roku, niepodpiwni
czony, o pow. użytkowej 134 m2. W dniu 20
marca 2006 r. uległ częściowemu spaleniu,
po czym został całkowicie wyremontowany. Wymieniono w nim m.in. część konstrukcji, pokrycie dachu, stolarkę okienną
i wewnętrzne instalacje. Ponowne pozwolenie na użytkowanie uzyskał w I połowie
2008 r. Obecni lokatorzy pochodzą z kwaterunku i niewiele wiedzą o historii budynku. Podobnie okoliczni sąsiedzi.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej gdzie doskonalił warsztat studiując m.in. rysunek i malarstwo,
członek Związku Artystów Polska Sztuka
Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli jest architektura i pejzaż miejski glównie Wenecji i Białegostoku (swojego
rodzinnego miasta). Maluje również portrety i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele

szemranych biznesmenów, którzy najpierw doprowadzają budynek do ruiny,
następnie na koszt miasta lokatorzy są
wykwaterowywani, a ostatecznie działka
zostaje, jak to mówią deweloperzy – uwolniona pod inwestycje. Trzeba też podkreślić, że nasze drewniaki nie były w większości budowane jako budynki całoroczne.
Nie miały też zapewne dożyć – i to często
bez gruntownych remontów – XXI wieku.
A jednak jeszcze są.
Pojedyncze świdermajery zyskują czasem
nowe życie. Warunek jest jeden – dobry
gospodarz. Może to być prywatny właściciel albo wspólnota zakonna jak w Falenicy. W Józefowie trwa zlecony przez urząd
miasta generalny remont dwóch drewnianych budynków na potrzeby ośrodka
kultury i usług dla seniorów, a w Otwocku
budząca emocje rekonstrukcja monumentalnego Gurewicza. I choć w obu przypadkach z oryginalnej konstrukcji wiele się
nie uchowa to klimat, kształt i tradycja zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.
To wyjątki, w dodatku niestety głównie
spoza Warszawy, pokazują one jednak, że
do ocalenia tych pięknych budynków potrzebne są dwie rzeczy – wizja i chęci. No
i pieniądze, ale to sprawa drugorzędna.
Skupmy się na pierwszej, czyli wizji.
Pierwszym krokiem jest dostrzeżenie, że
architektura drewniana na linii otwockiej
nie jest obciachem, ale czymś unikalnym
z czego powinniśmy być dumni. Dlatego
powinna stać się wizytówką Wawra i całej południowo-wschodniej aglomeracji.

Wokół niej powinniśmy osnuć opowieść
o dawnych osadnikach, wielonarodowej
mieszance, Żydach, ale też imprezach, artystach, wzornictwie, drewnie, sosnach,
klimacie, Wiśle, Świdrze, ciesielce i kolei,
czyli o tym co stworzyło linię otwocką i co
stanowi o jej odrębności. Nie jest to nic
odkrywczego, wystarczy ruszyć w Polskę,
by zauważyć, że każdy co sprawniejszy
gospodarz, z pomocą unijnych funduszy
i dofinansowań, potrafi stworzyć takie
„opowieści” o swoich gminach. Potrzebny jest dobry pomysł. Tak np. Pacanów,
skądinąd ładne miasteczko, dorobiło
się nowoczesnego muzeum bajki, której
przewodnikiem jest oczywiście Koziołek
Matołek, a podradomska Wsola stała się
siedzibą nowego muzeum Gombrowicza,
choć Gombro tylko tam bywał i – być
może – pisał fragmenty Ferdydurke. Reszta to sprawna realizacja, marketing i dobre
funkcjonujący biznes, tworzący całą lokalną gałąź gospodarki, który przy okazji pełni funkcje edukacyjne, rozrywkowe oraz
kulturalne.
Wróćmy jednak z Pacanowa do Wawra.
Marzy mi się, żeby Warszawa, we współpracy z powiatem otwockim rozpoczęła
starania o stworzenie swojego „centrum
świdermajer”, jako atrakcji i wizytówki
tej części miasta. Znalazła teren, na który przeniesione zostaną (a zważywszy na
ich obecny stan – w większości zrekonstruowane) poszczególne nadające się do
tego budynki. Obiekty, rozrzucone w sosnowym lesie, odtwarzałyby fragment

autentycznej tkanki letniskowej, a w ich
wnętrzach i wokół nich umieszczone byłyby atrakcje dla osób w każdym wieku.
Byłoby tam miejsce dla pensjonatów oraz
sanatoriów, a także odtworzonej uliczki
handlowej, mógłby tam znaleźć też przystań drewniany dworzec z Falenicy, na
który przecież PKP S.A. nie znajdzie nigdy
pomysłu, wraz z krótkimi szynami, starym wagonem albo drezyną. Mógłby tam
być amfiteatr, w którym odbywałyby się
koncerty i przedstawienia, ośrodek dokumentujący i propagujący nadświdrzańską
architekturę drewnianą i jej wzornictwo.
Kto wie, może powinna tam działać tradycyjna szkutnia budująca łodzie wiślane? Albo Muzeum Wawra, które od lat
szuka siedziby z prawdziwego zdarzenia.
Powstałby park kulturowy, skrzyżowanie
skansenu z tematycznym parkiem rozrywki i miejscem imprez. Lekceważone
upadające drewniaki przekształcilibyśmy
w prawdziwą siłę Wawra, Józefowa i Otwocka, miejsce, które tchnęłoby nowe
życie w naszą dzielnicę i znów, jak u swoich korzeni, dało powód, by warszawiacy
z centrum wpadali tu na weekend.
Oczywiście jest to tylko jakaś fantazja, wizja niepoparta ani analizą wykonalności,
rozmowami z lokalnymi historykami, czy
stowarzyszeniami. Jestem jednak przekonany, że w czasach obecnej dzikiej zabudowy naszej dzielnicy, właśnie od wizji
powinniśmy zaczynać rozmowę o przyszłości Wawra i każdego z jego osiedli. Zapraszam do dyskusji.

