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FALENICA
KTO CHCE 
SKRZYWDZIĆ 
WARSZAWSKĄ 
SYRENKĘ?
Przedszkole Warszawskiej Syrenki  
przy ul. Bystrzyckiej w Falenicy 
w zeszłym roku skończyło 60 lat. 
Jakie są plany wobec terenu tej 
placówki?  

NADWIŚLE
MIESZKAŃCY 
POPIERAJĄ 
PRZEBUDOWĘ WAŁU
Warunkiem podstawowym 
zaopatrzenia w wodę i 
zapewnienia odprowadzania 
ścieków do miejskiej sieci dla 
rejonu Nadwiśla jest rozbudowa 
ulicy Wał Miedzeszyński.

ŁAD PRZESTRZENNY
BYŁ LAS, BĘDZIE LAS?
O tym, jakie propozycje zawarte 
w ostatnim projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego są najbardziej 
kwestionowane przez właścicieli 
gruntów osiedla Las oraz o tym, 
dlaczego plan ten jest pilnie 
potrzebny.

WAWERSKIE SPRAWY
WIĘCEJ 
ZAANGAŻOWANIA!
Niestety spraw, gdzie brakuje 
zaangażowania wawerskich 
włodarzy jest dużo. Potrzebna jest 
zdecydowanie większa aktywność 
w rozwiązywaniu niektórych 
dzielnicowych problemów.
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Czy to koniec strzelania w Międzylesiu?
PORZĄDEK PUBLICZNY. Strzelnica plenerowa w Międzylesiu budzi duży sprzeciw okolicznych mieszkańców - głównym 
problemem jest hałas, ale niektórzy wyrażają też obawy o swoje bezpieczeństwo. Jaki będzie dalszy los tej strzelnicy?

fot. Piotr Grzegorczyk
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ZERZEŃ, NADWIŚLE
PRZEBUDOWA 
TRAKTU LUBELSKIEGO 
NIE W TYM ROKU 
Trakt Lubelski jaki jest każdy 
widzi. Wystarczy przejechać 
tamtędy raz samochodem czy 
rowerem, a nawet przejść się 
pieszo, aby nie chcieć tam więcej 
wracać.5

ŚWIDERMAJERY
WILLA FLIRTÓWKA W 
RADOŚCI
W ramach cyklu publikacji 
zawierających akwarele 
wawerskich świdermajerów 
prezentujemy tym razem piękny 
budynek z Radości, znajdujący 
się na liście gminnej ewidencji 
zabytków.
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z ograniczonych środków finan-
sowych. Wystarczyłoby być może, 
aby Zarząd Dzielnicy nie zasłaniał 
się tym, że to tylko i wyłącznie 
kompeten cja miejskiej spółki  
MPWiK, a sku pił się np. na akty-
wnej pomocy w ustalaniu i regu-
lowaniu własności gruntów, po 
których mają przechodzić media, 
czy też na rozmowach  z mieszkań-
cami dla uniknięcia niepotrzeb-
nych odwołań od decyzji admin-
istracyjnych, które potrafią mocno 
odwlec w czasie budowę miej skich 
sieci. 
Żadnego zaangażowania wawer-
skich włodarzy nie ma także w 
sprawie reklamowego zaśmiece-
nia Wawra. Dzielnicowy ratusz 
w kwestii nielegalnych banerów 
bardzo sprawnie odpowiada, że 
sprawdzenia legalności reklam i 
ewentualnego uznania ich np. za 
samowole budowlane, dokonuje 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. Tymczasem mnóst-
wo nielegalnych banerów znajduje 
się także na na terenach będących 
w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy 
Wawer i nikt tego nie widzi lub nie 
chce widzieć.
Takich spraw, gdzie brakuje zaan-
gażowania wawerskich włodarzy 

Minął rok z Gazetą Wawerską

Znane jest powiedzenie, że na suk-
ces trzeba sobie zapracować. Tak 
to już jest, że aby coś osiągnąć, aby 
zbudować coś solidnego, niezbęd-
na jest ciężka praca i zaangażowa-
nie. Bez naszego aktywnego udzia-
łu samo nic się nie zrobi.
W dzielnicy Wawer moglibyśmy 
mieć wiele różnych sukcesów, 
gdyby tylko osoby odpowiedzialne 
stać było na jakiekolwiek zaan-
gażowanie.
Moglibyśmy na przykład zde-
cydowanie szybciej budować 
sieć wodociągową i kanalizacyj-
ną. Widać coraz bardziej, że 
ślamazarność administracyj-
nych procedur inwestycyjnych 
w tym zakresie nie wynika tylko 

URSZULA MALCZEWSKA
u.malczewska@gazetawawerska.pl

GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

WAWERSKIE SPRAWY. Potrzebna jest zdecydowanie większa aktywność władz w rozwiązywaniu dzielnicowych problemów.

Więcej zaangażowania!
jest więcej. Opisujemy je także w 
niniejszym, jubileuszowym nu-
merze Gazety Wawerskiej. Oprócz 
pomocy w rozbudowie sieci wod-
no - kanalizacyjnej, czy w walce z 
nielegalnymi reklamami, miesz-
kańcy nie widzą żadnej pomocy 
w sprawie hałaśliwej strzel nicy 
w Międzylesiu, w sprawie nie-

ciekawych doświadczeń, niesamo-
witych spotkań, interakcji z naszy-
mi czytelnikami. To bardzo miłe, 
kiedy spotykamy się w codzien-
nych sytuacjach, na ulicy, w sklepie 
i możemy, choć chwilę porozma-
wiać, to są najcenniejsze spotkania 
dla każdej osoby tworzącej Gazetę 
Wawerską. To znaczy, że jesteśmy 
blisko, że wiemy jakimi sprawami i 
troskami żyją mieszkańcy Wawra. 
Niesamowita jest też ilość dobrych 
słów, które od Państwa słyszymy, 
bardzo dziękujemy za wszystkie, 
za to, że jesteście z nami i darzycie 
nas swoim zaufaniem.

W bieżącym numerze chciałabym 
Państwa zaprosić do przyjrzenia 
się kilku sytuacjom, które doty-
kają mieszkańców Wawra. Strzel-
nica, świetnie, że mamy tego typu 
miejsca, to znaczy, że Wawer się 
rozwija, tylko czy zapewnienie 
atrak cji powinno być realizowane 
kosztem spokoju i bezpieczeństwa 
okolicznych mieszkańców? Wraca-
my również do nadal aktualnego 
tematu szamba i wszechobecnych 
samochodów do wywozu nie-
czystości, nawet, jeśli bezpośred-
nio Państwa to nie dotyczy, bo 
jesteście nielicznymi, szczęśliwymi 

posiada czami kanalizacji, temat 
niestety jest aktualny. Chciałabym 
Państwu zaprezentować również 
coś innego, do spróbowania, star-
tujemy z nowym działem prezen-
tującym miejsca, tuż za rogiem, 
gdzie można dobrze zjeść i spędzić 
czas. Nie trzeba jechać do cen-
trum Warszawy, stać w korkach, w 
Wawrze jest wszystko, warto o tym 
pamiętać w jesienne popołudnia i 
wieczory.
Jeszcze raz bardzo Państwu dzię-
kujemy za to, że jesteście z nami, 
że razem możemy zrobić dużo do-
brego dla Wawra. 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Z dumą prezentuję Państwu kole-
jny numer Gazety Wawerskiej, 
szczególny gdyż urodzinowy. Tak, 
jesteśmy już z Wami cały rok. 
To był bardzo dobry czas, pełen 

dosięgłej prze budowy Traktu 
Lubelskiego, w sprawie ponad-
normatywnej i niezgodnej z prze-
pisami zabudowy wielorodzinnej 
pośród domków jednorodzinnych 
przy wąskich uliczkach itd. 
Oczywistością jest to, że większa 
aktywność przydałaby się np. w 
spra wie nowych dróg dla rowerów, 

zwiększenia dostępności tran-
sportu miejskiego, czy chociażby 
w sprawie budowy nowych wiat 
przystankowych.
Więcej aktywności Panowie z 
Zarządu Dzielnicy Wawer! Pro-
blemów do rozwiązania w naszej 
dzielnicy jest wciąż bardo dużo. 
Więcej zaangażowania!

Banery reklamowe na ogrodzeniu dzielnicowego parkingu przy stacji Warszawa Falenica
fot. Rafał Czerwonka
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Czy to koniec strzelania w Międzylesiu?
Od kilkunastu miesięcy na terenie 
Instytutu Elektrotechniki w Mię-
dzylesiu funkcjonuje strzelnica 
plenerowa. Okoliczni mieszkań-
cy zadają sobie pytanie czy taka 
strzelnica na otwartym terenie, 
w pobliżu zabudowy mieszka-
niowej, faktycznie może legalnie 
działać. Wszak każdy właściciel 
nieruchomości powinien tak z niej 
korzystać, aby nie zakłócać życia 
na nieruchomościach sąsiednich. 
Główną dokuczliwością funkcjo-
nowania strzelnicy dla okolicznych 
mieszkańców jest bowiem hałas. 
Część okolicznych mieszkańców 
wyraża jednak także obawy o swo-
je bezpieczeństwo. 
Podstawą funkcjonowania strzel-
nicy jest jej regulamin, który 
zatwierdza Urząd m.st. Warsza-
wy. W przypadku międzyleskiej 
strzelnicy taki regulamin również 
został zatwierdzony. Nikt jednak 
nie sprawdził na tym etapie czy 
ten stary obiekt z lat 60-tych jest w 
ogóle strzelnicą w rozumieniu ak-
tualnie obowiązujących przepisów 
oraz czy jego zarządca posiadał 
stosowne zgody na jej zrealizowa-
nie i użytkowanie, jak np. pozwole-
nie na budowę, dowód zgłoszenia, 
czy też pozwolenie na użytkowa-
nie. Na etapie zatwierdzania regu-
laminu nikt nie sprawdził też czy 
obiekt jest w ogóle bezpieczny dla 

PORZĄDEK PUBLICZNY. Strzelnica plenerowa w Międzylesiu budzi sprzeciw okolicznych mieszkańców.

okolicznych mieszkańców. 
Czynności kontrolne wszczął w 
tej sprawie Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego (PINB). 
Wizja lokalna na terenie strzelnicy 
z udziałem zainteresowanych stron 
odbyła się w dniu 3 lipca br. Przed-
stawiciele okolicznej wspólnoty 
mieszkańców, w obawie o własne 
bezpieczeństwo, nie mogąc docze-
kać się zresztą doczekać wyników 
przeprowadzonej kontroli oraz 
wskutek braku pomocy ze strony 
Urzędu Dzielnicy Wawer, także 
zlecili na własną rękę badania aku-
styczne. 
Zanim jednak doszło do pomiarów 
poziomu hałasu zleconych przez 
mieszkańców, światło dzienne uj-
rzała decyzja PINB z 20 sierpnia 
br. Okazuje się, że obawy miesz-
kańców były uzasadnione - kon-
trola wykazała bowiem występo-
wanie zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi i mienia z uwagi na częściowe 
zawalenie się betonowego ogro-
dzenia strzelnicy. Decyzja PINB w 
tej sprawie nakazuje, w trybie na-
tychmiastowej wykonalności, na-
prawę części uszkodzonego ogro-
dzenia strzelnicy oraz zakazuje jej 
użytkowania do czasu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
W chwili obecnej w Międzylesiu 
zapadła więc cisza i wszystko wró-
ciło do normy.
Najprawdopodobniej nie ozna-
cza to jednak końca użytkowania 
strzelnicy. Same pomiary hałasu 

nie zostały jeszcze wykonane, a 
kwestii braku pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu nikt póki co nie 
podniósł. Decyzja PINB odnosi 
się tylko do ogrodzenia strzelnicy i 
nie dotyka innych kwestii, jak cho-
ciażby właśnie problemu hałasu. 
Wygląda zatem na to, że po prze-
znaczeniu stosunkowo niwielkich 
środków finansowych na usunię-
ciu nieprawidłowości określonych 
w tej decyzji możliwe będzie tu 
dalsze strzelanie.

Stowarzyszenie Razem dla Wawra, 
jako strona społeczna, zwraca 
uwagę na ogromną szkodliwość 
społeczną, jaką niesie ze sobą 
funkcjonowanie strzelnicy na te-
renie otwartym Instytutu Elektro-
techniki. Uciążliwy, permanentny 
hałas wystrzałów z broni palnej 
uniemożliwia spokojne zamiesz-
kiwanie w rozległej okolicy. Im-
pulsowy huk wywołuje stres i 
poczucie zagrożenia u dzieci oraz 
zwierząt domowych. Każdy właś-
ciciel nieruchomości, przy wyko-
nywaniu swego prawa własności 
ma przecież obowiązek powstrzy-
mywać się od działań, które zakłó-
całyby korzystanie z nieruchomo-
ści sąsiednich ponad przeciętną 
miarę. Stowarzyszenie podkreśla 
jednocześnie, że strzelnica na te-
renie otwartym pośród zabudowy 
jednorodzinnej nie powinna funk-
cjonować i wymagane jest jej wy-
głuszenie lub zabudowanie, a do 
tego czasu jej działalność powinna 
zostać wstrzymana.
Decyzję PINB mieszkańcy inter-
pretują jednak jako zgodę nadzoru 
budowlanego na funkcjonowanie 
strzelnicy w niedalekiej przyszło-
ści. Wystarczy przecież uzupełnić 
ubytki w ogrodzeniu strzelnicy 
i będzie można dalej strzelać. W 
dalszym ciągu niewielka grupa lu-
dzi, przyjeżdżających spoza dziel-
nicy, będzie mogła dla przyjem-
ności zakłócać spokój okolicznym 
mieszkańcom.

6 września br. zwróciliśmy się z 
prośbą do Instytutu Elektrotechni-
ki o udzielenie informacji na temat 
zamierzeń tej jednostki naukowej 
w odniesieniu do strzelnicy w kon-
tekście decyzji nadzoru budowla-
nego. Do dnia wydania niniejszego 
numeru Gazety Wawerskiej nie 
uzyskaliśmy jednak odpowiedzi 
w tej sprawie. Możliwe zatem, że 
w nieodległej perspektywie czaso-
wej w Międzylesiu znowu zrobi się 
głośno.

Łuski ze strzelnicy w Międzylesiu

Lokalizacja strzelnicy w Międzylesiu

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

fot. Piotr Grzegorczyk
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Tablica na ogrodzeniu strzelnicy
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W ważnej sprawie elektryfikacji

Nauczycielka geografii ze szkoły 
podstawowej zwykła była 
przypominać nam na lekcjach, 
niejako mimochodem lub 
też zawsze à propos jakiegoś 
bieżącego tematu zajęć, że 
socjalizm doprowadził prąd 
do każdej polskiej wsi. Ależ 
tak! - do każdej. Taki argument 
kazał okiełznać mój nastoletni 
sprzeciw wobec ustroju PRL, w 
którym wszystkim doskwierał 
wszechobecny brak wszystkiego, 
ale przede wszystkim brak 
wyboru. Tutaj moja szlachetność, 
chmurna i durna, ulegała. 
Informacja o genezie elektryfikacji 
polskiej wsi, podawana zawsze z 
belferską artykulacją osoby pełnej 
przekonania, kazała mi niemal 

podprogowo ufać, że to dzięki 
socjalizmowi moja matka doczytała 
przy dwudziestopięciowatowej 
żarówce „Rozprawę między 
Panem, Wójtem a Plebanem”, 
zrobiła małą i dużą maturę, 
skończyła studia, poznała mojego 
ojca i …?
Więc gdyby nie socjalizm - 
prawdopodobnie nie byłoby mnie? 
Jak więc miałbym pluć na ten 
najlepszy z ustrojów, kontestować 
przyjaźń polsko - radziecką, 
dać się oma mić propagandzie 
monachijskiej rozgłośni radiowej? 
Zawsze wychodziłem z takich 
lekcji geografii bardziej pogodzony 
z rzeczywistością. Już wiedziałem, 
dlaczego kocham ten kraj. Po 
cichu, jako wredny odbiorca prądu, 
szydziłem z greckich i włoskich 
wieśniaków - ani umytych, ani 
oświeconych. Kto wie, może 
nawet całe połacie Pirenejów i 
Masywu Centralnego pogrążone 
były w mrokach średniowiecznej 
cywilizacji? Poooolska - 
białoczeeeeerwoni!
Nawet nie pamiętam kiedy, ale 
czar dorastania w najlepszym z 
ustrojów kiedyś prysł. Dotarło do 
mnie, że jednak wszystkie wioski 

zelektryfikowano w Europie mniej 
więcej w tym samym czasie i 
socjalizm nie był tu siłą sprawczą. 
Był nią postęp cywilizacyjny. 
Nauczycielka geografii opisała 
zjawisko mało wnikliwie, lecz 
niewątpliwie w imię jedynej 
słusznej Tezy. Zapomniała? 
Nie wiedziała, że pewne rzeczy 
po prostu się dzieją prędzej 
czy później? Prawdopodobnie 
wierzyła w to, co mówiła, 
zwłaszcza, że nikogo nie okłamała. 
Jest socjalizm? Jest. Jest prąd? No 
jest.
W miesiącach wakacyjnych lipiec-
sierpień osiedla wawerskie stały 
się areną spotkań urzędującego 
burmistrza z mieszkańcami 
dzielnicy. Jeszcze urzędującego, 
ponieważ wielokrotnie na 
spotkaniach zastrzegał, że 
kandydować w najbliższych 
wyborach nie będzie. Burmistrz, 
wraz z asystującą świtą, 
pozwalał zadawać sobie pytania 
zatroskanych mieszkańców. 
„Żadne pytanie nie pozostaje bez 
odpowiedzi!” - jak donosił na 
swoim społecznościowym profilu 
jeden z radnych. Po każdej takiej 
konfrontacji z mieszkańcami, 

tym razem na oficjalnym, 
założonym niespełna rok przed 
końcem obecnej kadencji, profilu 
burmistrza, pojawiała się lista 
dokonań obecnej Władzy na 
terenie konkretnego osiedla. Każda 
imponująco długa. Właściwie 
można odnieść wrażenie, że 
odejście obecnego Zarządu 
Dzielnicy pogrąży w żałobie 
Wawer, że nikt już nie naprawi, 
ba, nie skanalizuje żadnej drogi, 
nie wybuduje więcej kolejnej 
kulturoteki, tunelu, nie zamieni 
ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-
rowerowy, ani ciągu pieszego 
na pieszo-jezdny, nie rozbuduje 
przedszkola, nie powstanie już 

żadne nowe rondo ani ścianka 
wspinaczkowa, parking, ulica, 
wiata, kładka, ścieżka, słowem 
- cytując klasyka - „nie będzie 
niczego”.  Burmistrz skrzętnie 
notował (lub ktoś z jego świty) 
zgłaszane uwagi i zapytania. Co on 
teraz z tym wszystkim zrobi? No 
bo przecież odchodzi.
Wiem. Mam nadzieję, że wiem. 
Prawdopodobnie resztkami 
przenikliwości, czuje, że coś 
tu nie gra, że warto zbierać 
artefakty, notować dokonania. 
Być może porówna je z efektami 
kolejnej kadencji, za 5 lat.  Wtedy 
będzie jasne, kto tak naprawdę 
zelektryfikował Wawer.

KOMENTARZ. Propagandowa maszyna sukcesu - przygotujmy się na więcej...

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Przystanek jeszcze bardziej przesunięty od Wawra i Anina

W dniu 11 września br. w ramach 
posiedzenia Komisji Inwestycyjnej 
Rady Dzielnicy Wawer odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami PKP 
PLK S.A. w sprawie przesunięcia 
peronu Warszawa – Wawer w 
kierunku północnym.
Pierwotnym pomysłem, zaini-
cjowanym przez miejskich 
urzędników z Zarządu Transportu 
Miejskiego, było wydłużenie 
istnie ją cego peronu w kierunku 
północnym, tak aby sięgał on 
wiaduktu w ciągu ulicy Płowieckiej. 
Na północ od obecnego peronu 
znajduje się jednak zabytkowa 
nastawnia, na likwidację której nie 

zgodził się konserwator zabytków.
Aktualny pomysł jest taki, aby 
na przecięciu się linii kolejowej 
z ulica Płowiecką zbudować 
duży węzeł komunikacyjny. Sam 
peron zostałby umiejscowiony 
bezpośrednio pod wiaduktem. 
Sprawdzono, że są możliwości 
techniczne, aby na wiaduktach 
zlokalizować przystanki 
autobusowe wraz z zejściami 
bezpośrednio na peron. Obecny 
peron wraz z przejściem 
podziemnym uległby likwidacji, 
a zabytkowa wiata przystankowa 
miałaby być za zgodą konserwatora 
przeniesiona na nowy peron.
Fragment projektu modernizacji 
przystanku Warszawa – Wawer
Argumenty zwolenników takiego 
rozwiązania związane są z lepszym 
skomunikowaniem komunikacją 
miejską dzielnicy Wawer i innych 
dzielnic ościennych. Ulicą 
Płowiecką kursuje obecnie kilka 
linii autobusowych, które nie są 
obecnie dobrze skomunikowane z 
linią kolejową. Poprawiłby się także 
dostęp do przychodni zdrowia 

przy ul. Strusia – po przebudowie 
dystans z peronu kolejowego do 
tego ośrodka byłby dużo mniejszy.
Przeciwnicy mówią o znacznym 
odsunięciu przystanku kolejowego 
od dużych osiedli Anin i Wawer, 
a także zwiększenie odległości 
pomiędzy istniejącym parkingiem 
Park & Ride, a samym peronem. 
Oś nowego peronu zlokalizowana 
będzie bowiem w odległości 
400 metrów od osi obecnego 
peronu. Sama odległość pomiędzy 
planowanym nowym przejściem 
podziemnym, a tym istniejącym 
wynosi według kolejarzy ok. 
200 metrów. Po przeniesieniu 
peronu w nowe miejsce nie będzie 
także możliwości swobodnego 
przesiadania się pomiędzy 
autobusami kursującymi ulicą 
Widoczną, a pociągami, które 
zdarza się, że są odwoływane lub 
mają opóźnienia.
Przewodniczący Rady Osiedla 
Anin, Pan Lech Pajchel 
zauważył, że istniejące przejście 
podziemne ma także ważny aspekt 
historyczny i z tego względu 

powinno być pozostawione. 
To przecież część tożsamości 
naszej dzielnicy związanej z 
tragicznymi wydarzeniami 
w 1939 roku. Przedstawiciele 
PKP PLK stwierdzili jednak, 
że stan techniczny istniejącego 
przejścia podziemnego jest taki, 
że należałoby je wtedy w całości 
rozebrać i zbudować od nowa, 
a koszty modernizacji węzła 
musiałyby znacznie wzrosnąć.
Część kosztów związanych 
z bu dową nowego węzła 

przesiadkowego musiałoby 
ponieść miasto. Podnoszono 
w związku z tym także kwestię 
tego, czy urzędnicy miejscy są 
w ogóle w stanie równolegle do 
działań kolejarzy zmodernizować 
wiadukty na linią kolejową.
Komisja Inwestycyjna Rady 
Dziel nicy Wawer pozytywnie 
zaopiniowała propozycję przenie-
sienia peronu przystanku War sza-
wa – Wawer, wnioskując jedno-
czesnie o pozostawienie obecnego 
przejścia podziemnego.

INWESTYCJA KOLEJOWA. Kontrowersje wokół przesunięcia przystanku kolejowego Warszawa - Wawer.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

rys. Piotr Grzegorczyk

Fragment projektu nowego przystanku Warszawa - Wawer
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Był Las, będzie Las?

Las to prawdopodobnie naj-
bar dziej zapomniane przez 
rządzących Wawrem osiedle: 
pokrzywione chodniki, nie-
bez piecz ne skrzyżowania, brak 
parkingów, ścieżek lub ciągów 
pieszo-rowerowych, kulejąca 
komunikacja miejska, jedna szkoła, 
jedno przedszkole (państwowe), 
brak żłobka, a co najważniejsze 
bolesny brak Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przes trzen ne-
go, bez którego nic nie może się 
normalnie rozwijać. Przeciwwagą 
tego stanu rzeczy jest natomiast 
prężnie działająca rada osiedla, 
wyróżniająca się (obok falenickiej) 
pozytywnie na tle całej dzielnicy 
skalą inicjatyw i skutecznością 
działania. Cóż z tego?
Znajdujące się najbliżej centrum 
Warszawy wawerskie osiedle Las to 
tak naprawdę kilkanaście wąskich 
ulic wytyczonych prostopadle lub 
wzdłuż dawnej parcelacji tutejszych 
pól. Wszechobecna „zabudowa 
zagonowa” dobitnie zresztą 
podkreśla tradycyjne stosunki 
własności na tym obszarze. Ten 
rodzaj „familijnej deweloperki” 
to istna zmora krajobrazu 
warszawskich przedmieści, gdzie 
miasto bezpardonowo wrzyna 
się w dawne ziemniaczano-
buraczane zagony tworzące z lotu 
ptaka rysunek łowickiej spódnicy. 
Powstają w ten sposób niekończące 
się ciągi tzw. domów bliźniaczych 
bądź szeregowych podłączone 
tymczasowo do lokalnych szamb, 
bez placów zabaw, bez trawnika lub 
skrawka przyogródka. Wszystko 
to zbudowane na pozwoleniach 
na budowę wydanych na skraju 
dopuszczalności, we wzajemnych 
odległościach na półpaznokieć i 
trzy palce kargulowej ojcowizny - 
tak trochę na chama i z mocnym 
dopchnięciem kolanem. Dosyć! 
(chciałoby się rzec) bo idzie 
Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego!
Każda próba porządkowania 
planistycznego tak dużego obszaru, 
nieuchronnie  antagonizuje wła-
ścicieli gruntów i nigdy nie 
jest sprawiedliwa. Kluczem do 

sprawnego przeprowadzenia 
takiego procesu jest transpa-
rentność działań organów 
centralnych i samorządowych 
(co gwarantuje Ustawa o 
planowaniu przestrzennym), 
rzetelna konsultacja społeczna, 
racjonalny, bo kompromisowy 
projekt i chyba jednak skuteczny 
tryb negocjowania roszczeń 
właścicielskich (sądy!). Dla 
urbanisty ideałem byłoby, wzorem 
Georges’a Haussmanna w czasie 
wielkiej przebudowy Paryża 
w XIXw., wymazanie gumką 
zastanych parcelacji i narysowanie 
od nowa najlepszego na świecie 
projektu planu. Na szczęście 
jest demokracja i wszyscy, do 
pewnego stopnia, mamy wpływ na 
ostateczny kształt MPZP.
Pierwsze publiczne wyłożenie 
MPZP osiedla Las nastąpiło w 2014 
roku. Kolejne całkiem niedawno - 
w czerwcu 2018. Trzeba przyznać, 
że nastąpiła zmiana na lepsze i na 
pierwszy rzut oka rysunek planu 
wygląda spójnie.
Przede wszystkim pozostawiono 
arterię Nowo-Bora Komo-
rowskiego jako odciążającą 
osiedle od tranzytowego oraz 
cieżkiego ruchu kołowego, a w 
przyszłości, być może uzbrojoną 
w ścieżkę rowerową oraz linię 
tramwajową w kierunku Zerznia 
(na razie w sferze dalekich 
planów). Prowadząca docelowo 
aż do aktualnie budowanej trasy 
Mostu na Zaporze w rejonie ulicy 
Cylichowskiej, już pierwszym 
odcinkiem do ul. Kadetów 
rozwiązałaby główne problemy 
związane z dużym natężeniem 
ruchu w centrum osiedla.
„Dopuszcza się wprowadzenie 
przeszklonych ekranów akusty-
cznych wzdłuż jezdni głównych 
oraz drogi serwisowe” - czytamy w 
projekcie planu zagospodarowania. 
- „Ustala się zagospodarowanie 
ulicy w sposób umożliwiający 
budowę linii tramwajowej.”
Oznacza to, że w przyszłości - gdyby 
gęstość zaludnienia na osiedlu 
Las wzrosła - stałoby się możliwe 
przedłużenie tramwaju z Gocławia. 
Niezależnie od tego na „Nowo-
Bora-Komorowskiego” powstałyby 
przystanki autobusowe: przy Trasie 
Siekierkowskiej, na wysokości 
Gułowskiej i przy Kadetów.
Warto zauważyć, że w stosunku 
do poprzedniej wersji planu, 
projektanci zredukowali część 
kwestionowanych przez właścicieli 

gruntów dróg. Za plus należy uznać 
także pozostawienie publicznego 
dostępu do strefy jeziorka Żabiego, 
schyłkowego fragmentu tzw. 
Zakola Wawerskiego, choć sytuacja 
wokół akwenu jest „dynamiczna” i 
wcale nie jest pewne czy zawarte 
w planie wytyczne są na dzień 
dzisiejszy w ogóle realne.
Po ostatnim wyłożeniu projektu 
planu mieszkańcy osiedla zgłosili 
do niego ok. 500 uwag. Gro z nich 
odnosiło się bezpośrednio do 
proponowanego przez planistów 
układu  linii rozgraniczających pasy 
drogowe, który część obecnych 
właścicieli gruntów uważa za 
krzywdzący i niesprawiedliwy. Inni 
wytykają drobne błędy,  również 
topograficzne.
Na sierpniowym spotkaniu 
z tutejszymi mieszkańcami 
burmistrz dzielnicy Wawer 
Łukasz Jeziorski potwierdził 
że uchwalenie uzgodnionego 
MPZP nastąpi nie wcześniej niż 
po 2019 roku - prawdopodobnie 
na skutek ogromnej liczby 
zgłoszonych do projektu planu 
uwag. W trakcie dalszej dyskusji 
burmistrz sceptycznie odniósł się 
do pomysłu budowy ul.Nowo-
Bora Komorowskiego, dodając że 
swoje stanowisko w tej sprawie 
będzie rekomendował jednemu z 
obecnych Radnych Dzielnicy.
A oto niektóre kwestionowane 
przez właścicieli gruntów przy-
kłady propozycji projektantów:
• droga 6KDL ul. Głu chow -

ska (Burakowa), która tnie 
kilkadziesiąt działek w linii 
prostej (bez uwzględnienia 
uwag zainteresowanych);

• ulica 18KDL, która roz po czyna 
się po jednej stronie Kanału 
Nowe Ujście, przecina go i 
wznosi się około 3-ech metrów 
ponad teren, po czym równie 
szybko opada, by przeciąć się 

z prostopadłą drogą 50KDD 
– mieszkańcy powątpiewają w 
realność takiego rozwiązania;

• ulica 49KDD – uwaga j.w.
• ulica 58KDD, ma zdublowany 

zjazd z ulicą 18KDL - nie 
wiadomo, co autor miał na 
myśli projektując 18KDL 30 
metrów od ul. Ligustrowej;

• zdarzają się przypadki 
anektowania na planowaną 
(czasem zbędną) drogę połowy 
szerokości wąskiej, długiej 
działki (np. ulice 2KDZ, 
10KDD), pozostawiając 
właścicielom trudne do 
zainwestowania skrawki gruntu;

A co z dzisiejszym układem 
komunikacyjnym osiedla? Np. 
skrzyżowanie ulic Łasaka i Kadetów 
(tuż obok szkoły podstawowej), 
gdzie setki dzieci uczęszczają  
codziennie na zajęcia i gdzie aż 

prosi się o bezpieczne rondo? 
Petycje i uwagi mieszkańców 
dotyczące budowy zwalniaczy 
i ograniczenia prędkości na ul. 
Łasaka do tej pory pozostawały bez 
odzewu. Zakwestionowanie przez 
burmistrza Łukasz Jeziorskiego 
potrzeby tyczenia ulicy Nowo-
Bora Komorowskiego - znacząco 
jednak mogącej odciążyć ruch 
kołowy wewnątrz osiedla - wydaje 
się w tym kontekście pomysłem 
kontrowersyjnym, a może tylko 
mało wizjonerskim. To oczywiste, 
że przeciwko nowej arterii słychać 
mocne głosy protestu właścicieli 
sąsiadujących gruntów, ale może 
– nie ulegając wyborczej retoryce 
– warto na chłodno i racjonalnie, 
kładąc na szali argumenty 
różnych stron, opowiedzieć się 
za najlepszym rozwiązaniem. 
Najlepszym dla osiedla Las.

ŁAD PRZESTRZENNY. Dobry plan zagopodarowania przestrzennego osiedla Las pilnie potrzebny.

ŁUKASZ MALCZYK
l.malczyk@gazetawawerska.pl

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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Mieszkańcy popierają przebudowę Wału 
NADWIŚLE. Rozbudowa Wału Miedzeszyńskiego jedyną szansą na miejską wodę i kanalizację dla mieszkańców tego osiedla. 

W 2010 roku, w wyniku długotrwa-
łych opadów, powódź nawiedziła 
także Wawer. Największe zagroże-
nie dotyczyło osiedla Nadwiśle, 
w szczególności w rejonie ulicy 
Sitowie i ulicy Ogrkowej. Bez-
pośrednio po zniknięciu zagroże-
nia powodziowego przedstawiciele 
władz miejskich zapewniali o po-
mocy w rozbudowie infrastruktu-
ry osiedla Nadwiśle. Wydawało się, 
że te obietnice będą realizowane, 
niestety prawda okazała się brutal-
na. W trakcie przygotowań do zre-
alizowania sztandarowej inwestycji 
dla Wawra, jaką jest Południowa 
Obwodnica Warszawy (POW), 
nikt z Urzędu Dzielnicy Wawer 
nie zainteresował się potrzebami 
zapewnienia właściwej infrastruk-
tury dla mieszkańców w rejonie 
planowanej budowy.
Właściciele nieruchomości w 
okolicach skrzyżowania ulicy 
Trakt Lubelski z ulicą Wał Miedz-
eszyński, na odcinku do ulicy 
Bysławskiej, do dnia dzisiejszego 
nie mają pełnego dostępu do miej-
skiej sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Po kolejnym spotkaniu miesz-
kańców Nadwiśla z władzami dz-
ielnicy, reprezentowanymi przez  
Zastępcę Burmistrza Dzielnicy 
Wawer, Pana Leszka Baraniews-
kiego oraz z przedstawicielami 
MPWiK, które odbyło się w maju 
2016 roku, stało się jasne, że nikt 
poza mieszkańcami nie jest zainte-
resowany rozbudową sieci wodno 
- kanalizacyjnej w rejonie real-
izowanej trasy POW. 
Nie ma do chwili obecnej jasnej 
koncepcji rozbudowy miejskiej 
sieci kanalizacyjnej czy budowy 
magistrali wodnej zasilającej w 
wodę całą okolicę budowanej trasy 
POW. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad  w 2016 
roku zwracała się do Biura Koor-
dynacji Inwestycji i Remontów w 
Pasie Drogowym m. st. Warszawy 
z prośbą o koordynację zewnętr-
znych inwestycji w obszarze POW. 
Efektem tego było włączenie przez 
wykonawcę w zakres dokumen-
tacji projektowej sieci ciepłown-
iczej oraz inwestycje MPWiK, ale 
tylko w dzielnicy Wilanów. Nikt 
nie zgłosił konieczności włączenia 
poszczególnych sieci po stronie 
dzielnicy Wawer. Jak w świetle 
tych faktów wyglądają zapewnie-
nia składane mieszkańcom przez 
Zastępcę Burmistrza Dzielnicy 
Wawer, Pana Leszka Baraniews-
kiego?

Na każdym etapie przygotowan-
ia inwestycji związanej z budową 
POW, zaangażowanie miesz-
kańców było ogromne. Na spot-
kanie zorganizowane w lutym 2017 
roku w sali Wawerskiego Centrum 
Kultury przy ul. Żegańskiej przy-
było ponad 500 mieszkańców. 
Wszyscy chcieli uzyskać informac-
je bezpośrednio od przedstawicieli 
władz dzielnicy i przedstawicieli 
instytucji realizujących POW. Jed-
nakże zbyt wielu informacji nie 
uzyskano, ponieważ Urząd Dz-
ielnicy Wawer nie potrafił jasno 
przedstawić koncepcji rozbudowy 
infrastruktury w rejonie budowa-
nej trasy POW. 
Bierność wawerskich władz wy-
musiła nadzwyczajną aktywność 
mieszkańców, którzy m. in. do-
prowadzili do budowy magistrali 
gazowej, wykonania projektów 
rozbudowy sieci wodno - kanal-
izacyjnej oraz wstępnych uzgod-
nień podłączenia poszcze gólnych 
nieruchomości w tym rejonie. 
Nie jest jednak wciąż prze sądzone 
czy rozbudowa infrastruktury 
dojdzie do skutku w naj bliższym 
czasie. Wynika to m. in. z faktu 
opieszałości działań Zarządu Dz-
ielnicy Wawer, a przede wszystkim 
odpowiedzialnego za te kwestie 
Pana Leszka Baraniewskiego. Brak 
zainteresowania się problemami 
mieszkańców i funkcjonujących 
tu przedsiębiorstw spowodował, 
że sieć wodociągowa i kanalizacy-
jna nie została ujęta w decyzji o 
Zezwoleniu na Realizację Inwesty-
cji Drogowej (ZRID) dla poszerze-
nia Wału Miedzeszyńskiego. Sieci 
wodno - kanali zacyjne są przez to 
uzgadniane w trybie administracy-
jnym. W takim trybie właściciele 
planowanych do wykupu działek 
mogą składać protesty i skargi. W 
skrajnym przypadku, rozstrzyg-

nięcie spraw przez sądy, nie nas-
tąpi przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót budowlano-in-
stalacyjnych związanych z poszer-
zeniem Wału Miedzeszyńskiego. 
Niezrozumiałe jest to, że Urząd 
Dzielnicy Wawer odcina się od 
negocjacji z osobami składającymi 
odwołania. Sami mieszkańcy po-
trafią takie sprawy rozwiązywać, a 
władzom wawerskim zupełnie na 
tym nie zależy. Daje to podstawy 
do twierdzenia, że urzędnikom 
zupełnie nie zależy na rozbudow-
ie miejskich sieci. Przykładem jest 
tu wycofanie odwołania przez jed-
nego z właścicieli działki przy Wale 
Miedzeszyńskim po negocjacjach 
z mieszkańcami. Urząd Dzielnicy 
Wawer nie podjął żadnego dialogu 
z zainteresowanym, a wystarczyło 
tylko wytłumaczyć, że wszyscy 
zainteresowani właściciele działek 
w rejonie POW będą mieli możli-
wość dostępu do wybudowanych 
miejskich sieci. 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Wawer, Pan Leszek Baraniews-
ki rozpowszechnia informacje, 
że sprawa budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej w tym 
rejonie jest załatwiona. Przecież 
wszyscy wiemy, że tak nie jest. 
W dalszym ciągu są prowadzone 
negocjacje w sprawie wyłonie-
nia wykonawcy robót instalacy-
jnych. Nie znamy ostatecznych 
rozstrzy gnięć, co do budowy sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ulicy Ogórko wej i ulicy Wał 
Miedzeszyński. W przypadku ul. 
Ogórkowej, na której mieszka ok 
1500 osób, w tym ok. 500 osób na 
osiedlu ‘Pod Dębami”, nie wybra-
no projektanta, który podejmie się 
zatwierdzenia wykonanych pro-
jektów instalacyjnych oraz dokona 
niezbędnych zmian w dokumen-
tacji technicznej, wymuszonych 

tempem prowadzonych prac dro-
gowych. Prace mostowo-drogowe 
przy budowie POW są prowa-
dzone zgodnie z harmonogram-
em, natomiast w przypadku in-
stalacji wodociągowej wykonano 
zaledwie około 100 metrów prze-
wodu wodociągowego. Robót 
związanych z układaniem prze-
wodów kanalizacyjnych zupełnie 
nie podjęto, co wynika to z braku 
uzgodnienia dokumentacji pro-
jektowej, a przez to także braku 
wyłonienia wykonawcy robót. 
Nikt z Zarządu Dzielnicy Wa wer 
nie dostrzega też, że nie zostały 
dokonane niezbędne wywłaszcze-
nia pod budowę ulicy Ogórkowej, 
co spowoduje, że szerokość jezdni 
będzie wynosiła zaledwie 3,5 me-
tra. Skomplikuje to jeszcze bardziej 
możliwość wybudowania prze-
wodów wodno - kanalizacyj nych. 
W przypadku ulicy Wał Miedze-
szyński sytuacja jest jeszcze trud-
niejsza, ponieważ decyzja ZRID 
na przebudowę tej ulicy nie up-
rawomocniła się. Na odcinku 
realizowanym przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad, właściciele posesji doszli 
do porozumienia z inwestorem 
i umożliwili podjęcie robót 
związanych z budową mostu i 
drogami w tym poszerzenie ulicy 
Wał Miedzeszyński oraz podjęcia 
prac związanych z wykonaniem 
przewodów wodnych i kanalizacy-
jnych. Na odcinku, za który odpo-
wiada Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych, od początku inwesty-
cji pojawiły się protesty. Osoby 
protestujące i tak będą zmuszone 
do przekazania części terenu czy 
nieruchomości, niezbędnego do 
wybudowania dróg w rejonie 
POW, w tym poszerzenia ulicy Wał 
Miedzeszyński. Natomiast protes-
ty powodują, że decyzje admini-

stracyjne, w tym zatwierdzenia 
projektów i same pozwolenia na 
budowę sieci wodno - kanali-
zacyjnych, nie będą mogły zostać 
wydane. Na tym etapie realizacji 
POW, twierdzenie przez Zastępcę 
Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana 
Leszka Baraniewskiego, że wszyst-
ko  załatwił, nie jest prawdą.  
ZMID w dalszym ciągu nie pod-
pisał umowy na przebudowę uli-
cy Wał Miedzeszyński. Umowa 
nie została zawarta  ponieważ nie 
zosta ło rozstrzygnięte postępo-
wanie  przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy robót  drogowych. 
Podobna sytuacja jest z MPWiK - 
są już gotowe projekty, ale wciąż 
jeszcze nie zatwierdzone. Wyko-
nawca też w związku z tym nie 
jest jeszcze wyłoniony. Dlaczego 
wiceburmistrz wprowadza w tych 
sprawach mieszkańców w bląd?
Warunkiem podstawowym zao-
patrzenia w wodę i zapewnienie 
odprowadzania ścieków do kolek-
tora miejskiego dla całego rejonu 
Nadwiśla jest rozbudowa ulicy 
Wał Miedzeszyński. Jest to jedy-
na szansa dla mieszkańców, bo 
po zakończeniu robót drogowych 
trze ba będzie czekać kolejne lata 
na ponowną okazję. W dalszym 
ciągu my, mieszkańcy Nadwiśla 
dołożymy wszelkich starań, aby 
nasza dzielnica mogła się racjo-
nalnie i szybko rozwijać. W latach 
2016-2017 złożonych zostało wie-
le petycji do różnych instytucji 
w sprawie rozbudowy miejskiej 
sieci wod-kan. Petycje w sumie 
podpisało ponad 1600 osób. To 
my mieszkańcy organizowaliśmy 
spotkania władz dzielnicy z miesz-
kańcami. Dzia łania te będą kon-
tynuowane do chwili uzbrojenia 
rejonu POW w miejską sieć wodną 
i kanalizacyjną.

Tomasz Skoczyński

Jeden z banerów umieszczonych przy ul. Wał Miedzeszyński fot. Rafał Czerwonka
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Jedno szambo na 120 mieszkań. Od 17 lat.
NADWIŚLE. Mieszkańcy narzekają, że władze Wawra nie pomagają im w kwestii rozwiązania problemu braku wody i kanalizacji.

od Dyrektora Pionu Inwestycji 
w MPWiK, że budowa kolektora 
ściekowego w ul. Trakt Lubelski 
do ul. Wał Miedzeszyński jest ujęta 
w planie inwestycyjnym i zosta-
nie zrealizowana w latach 2015-
2017.  Pomimo tych konkretnych 
informacji, na nasze wnioski o 
wydanie warunków technicz nych 
przyłączenia miejskiej sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej do nasze-
go osiedla otrzymywaliśmy jedynie 
wstępne informacje techniczne. W 
2011 roku, na żądanie MPWiK, 
nasze wnioski uszczegółowiliśmy 
o informacje dotyczące zapotrze-
bowania na cele socjalne i przeciw-
pożarowe. W 2012 r., ponowiliśmy 
wniosek do władz dzielnicowych 
o wybudowanie miejskiej sieci 
wodno - kanalizacyjnej w sposób 
umożliwiający podłączenie nasze-
go osiedla. Ze względu na fakt, że 
nie otrzymaliśmy żadnej odpow-
iedzi  wniosek do Burmistrza 
Dzielnicy Wawer ponowiliśmy 
w 2013 roku, z jednoczesnym 
poinformowaniem Biura Infras-
truktury  Urzędu m. st. Warsza-
wy. Tym razem Urząd Dzielnicy 

Wawer raczył nas poinformować, 
że przedmiotowe inwestycje, po 
zaakceptowaniu przez Zarząd Dz-
ielnicy Wawer zostały uwzględ-
nione w „Propozycjach zadań do 
umieszczenia w planie MPWiK”. 
Jednocześnie odpowiedzi udziel-
iła  spółka MPWiK informując, 
że w ich planie inwestycyjnym 
umieszczo no obydwie inwestycje 
z wstępnym terminem realizacji na 
rok 2018.
W 2013 roku zwróciliśmy się także 
ponownie do Prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz o pomoc, ar-
gumentując, że rozbudowa mie-
jskiej sieci wodno - kanalizacyjnej 
w rejonie Wału Miedzeszyńskiego 
jest permanentnie odsuwana w 
przyszłość! Nie uzyskaliśmy  ani 
pomocy ani żadnej odpowiedzi. 
W 2015 roku złożyliśmy pismo 
do Burmistrza Dzielnicy Wawer z 
prośbą o pomoc w doprowadze-
niu wody i kanalizacji miejskiej 
do  naszego osiedla. W odpowiedzi 
otrzymanej w styczniu 2016 roku 
od  Zastępcy Burmistrza Dzielni-
cy Wawer uzyskaliśmy informację, 
że budowę kanalizacji ściekowej 

zaplanowano na 2018 rok, a wodo-
ciągu na 2020 rok. W 2018 roku 
ponownie wystąpiłem do Zastępcy 
Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana 
Leszka Baraniewskiego, ale nie 
uzyskałem żadnej odpowiedzi, po-
mimo publicznego zapewniania na 
spotkaniu z mieszkańcami w dniu 
6 czerwca 2018 roku, że odpowiedź 
została przygotowana.  Ponowiłem  
pisemnie prośbę o pilną realizację 
miejskich sieci pod koniec czerwca 
2018 roku do Burmistrza Dzielnicy 
Wawer, Pana Łukasza Jeziorskiego, 
ale w odpowiedzi nie otrzymałem 
żadnych konkretów.  
W 2016 roku, po zebraniach z ud-
ziałem mieszkańców i wawer skich 
władz dzielnicowych zrozu miałem,  
że tak naprawdę nikt nie chce 
pomóc naszemu osiedlu.  Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pan 
Leszek  Baraniewski nie podejmuje 
działań mających na celu powsta-
nie sieci wodno - kanalizacyjnej w 
obszarze budowanej Południowej 
Obwodnicy Warszawy, ale przed-
stawia jedynie jakieś bliżej niespre-
cyzowane obietnice niemające 
pokrycia w rzeczywistości. 

Od 2016 roku mieszkańcy jesz-
cze bardziej zjednoczyli siły, aby 
rozwiązać problem braku miejskiej 
infrstruktury do osiedla „Pod Li-
pami” oraz do całego obszaru Nad-
wiśla. W toku działań mieszkańcy 
osiedla “Pod Lipami” uczestniczyli 
w akcji zbierania podpisów pod 
petycją w sprawie budowy mie-
jskiej sieci wodno-kanalizacyjnej 
w rejonie  realizowanej inwestycji 
Południowej Obwodnicy Warsza-
wy. Petycja została wystosowana 
w 2016 roku min. do Wojewody 
Mazowieckiego, Prezydenta m. st. 
Warszawy, MPWiK, ZMID, GD-
DKiA, Biura Infrastruktury m. st. 
Warszawy. 
W chwili obecnej trwają przygot-
owania do przebudowy ulicy Wał 
Miedze szyński w rejonie Poudnio-
wej Obwodnicy Warszawy. Wciąż 
nie ma jednak pewności, że przy 
tej okazji zostanie rozbudowana 
również miejska sieć wodno-ka-
nalizacyjna.

Zbigniew Podlaski

Na osiedlu “Pod Lipami” szambo opróżniane jest kilka razy dziennie  

Osiedle „Pod Lipami”, przekazane 
do użytkowania w latach 2001-
2002, składa się z dwóch budyn-
ków wielorodzinnych na blisko 120 
mieszkań. Zlokalizowane jest przy 
Wale Miedzeszyńskim, tuż przy 
jego zbiegu z Traktem Lubelskim. 
Instalacje wodno - kanalizacyjne 
nie są włączone do miejskich sie-
ci. Ścieki komunalne wszystkich 
mieszkańców gromadzone są w 
komorach jednego szamba szczel-
nego o pojemności 30 m3. W prak-
tyce szambo to trzeba opróżniać 
nawet kilka razy dziennie.
Wspólnota mieszkaniowa tego 
osiedla już w 2003 roku wystąpiła 
do MPWiK z wnioskiem o 
przyłączenie do miejskich sie-
ci - wodociągowej i kanalizacy-
jnej. W 2004 r. wspólnota otrzy-
mała odpowiedź, że warunkiem 
przyłączenia osiedla do kanali-
zacji sanitarnej jest wybudowanie 
kolektora, który planowany jest na 
2006 rok. Możliwość przyłączenia 
do sieci wodociągowej miała nas-
tąpić dopiero po wybudowaniu 
przewodu w ulicy Trakt Lubelski. 
W kolejnych latach spółka MP-
WiK podtrzy mywała tylko swoje 
stanowisko. 
W 2006 roku zostałem wybra-
ny jako jeden z dwóch członków 
do nowego zarządu wspólnoty i z 
nową energią przystąpiłem do wal-
ki o przyłączenie osiedla do mie-
jskich sieci. W swoich pierwszych 
działaniach, zaraz po uporząd-
kowaniu spraw związanych z praw-
idłowym funkcjonowaniem stacji 
uzdatniania wody i wielu innych 
problemów technicznych na 
osiedlu podjęliśmy starania o pilne 
umiesz czenie w planach inwesty-
cyjnych miasta, budowy kolektora 
kanali zacji sanitarnej, umożliwi-
ającego przyłączenie osiedla do 
miejskiej sieci. Zwracaliśmy się w 
tej sprawie m.in. w 2009 roku do 
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy 
Wawer, prosząc o włączenie w try-
bie pilnym do planu inwestycyjne-
go  rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w Warszawie, budowy kolektora 
odbierającego ścieki sanitarne 
z naszego osiedla. Jednocześnie 
zaproponowaliśmy alternatywnie 
budowę lokalnej oczyszczalni 
ścieków z możliwością wyko-
rzystania na ten cel środków 
unijnych.  W tej samej sprawie 
zwracaliśmy się o pomoc do Pani 
Prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz. W wyniku tych wystąpień, 
w 2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź 
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Liliowy Zakątek
BUDŻET PARTYCYPACYJNY. Problem z realizacją projektu budżetu partycypacyjnego z powodu bałaganu w wawerskim urzędzie. 

„Liliowy zakątek” to inicjatywa 
mieszkańców osiedli szeregowców 
z ulicy Liliowej, której celem było 
stworzenie przestrzeni wspólnej – 
zarówno dla dzieci (plac zabaw) 
jak i dla dorosłych (siłownia plen-
erowa). Wykorzystali do tego 
narzędzie, które daje im miasto, 
czyli budżet obywatelski. Zmo-
bilizowali się i wygrali. Liliowy 

zakątek miał być początkiem 
wrastania w dzielnicę nowych 
mieszkańców, zagospodarowy-
wania dalekich rubieży Warsza-
wy. Miał być, ale jak to często u 
nas bywa z dobrymi inicjatywami 
oddolnymi – prawdopodobnie nie 
będzie. Historia jest o tyle ciekawa, 
że skupia w sobie wiele problemów 
Wawra i Warszawy.
Zacznijmy od opisu miejsca. 
Pośrodku pola, na dawnych grun-
tach ornych powstało ponad 120 
domków w zabudowie szeregowej. 

Choć dojazd tu nie należy do naj-
łatwiejszych, a kanalizacji nie ma 
(witajcie w Wawrze!), to okolica 
jest zaciszna, a sama ulica Lilio-
wa przylega do lasu. Na sąsied-
nich polach, gdzie kiedyś też staną 
podobne domy, wciąż pełno ziół, 
drzew, saren i dzików. Pola były 
wąskie, domki mają mikrosko-
pijne ogródki, a dzieci na młodym 
osiedlu wciąż przybywa. Wo-
bec tego mieszkańcy postano wi li  
wziąć sprawy w swoje ręce. 
Wymyślili projekt Liliowego 
Zakątka i złożyli go do budżetu 
partycypacyj nego. Liliowy Zakątek 
miał powstać na niewielkiej dz-
iałce u zbiegu Brodnickiej i Lilio-

wej. Urzędnicy zaakceptowa-
li lokalizację. Ponieważ plany 
mieszkańców wobec działki były 
ambitne, wnioskodawczynie pro-
jektu – Agnieszka Czarniecka i 
Anna Sztramska-Strzel czyk zde-
cydowały się rozłożyć jego real-
izacje w czasie. Pierwsza część 
Liliowego Zakątka została złożo-
na do projektu budżetu w 2016 r., 
więc miała zostać zrealizowana 
do grudnia 2017. Niestety okazało 
się, że dzielnica nie jest w stanie 
w rok wybudować placu zabaw 
za ponad 104 tysiące złotych. Re-
alizację projektu, ku rosnącemu 
zniecierpliwieniu mieszkańców z 
Liliowej, zaplanowano na 2018 r. 

Jako, że w kolejnej edycji BP zwy-
ciężyła też druga część Liliowego 
Zakątka, wydawało się, że zarówno 
plac zabaw jak i siłownia powstaną 
jednocześnie. I właśnie kiedy, 
według urzędników wciąż pona-
glanych przez mieszkańców, na 
plac budowy mieli wejść robotni-
cy, urząd ogłosił, że wobec działki 
zgłoszono roszczenia i realizacja 
została wstrzymana. To przelało 
czarę goryczy, mieszkańcy dość 
ostro wyrażali swoją dezaprobatę 
wobec działań dzielnicy m.in. 
na spotkaniu z burmistrzem Łu-
kaszem Jeziorskim, podczas jego 
pożegnalnego tournée.

ciąg dalszy na str. 9

Ciekawostki starego Aleksandrowa
ALEKSANDRÓW. O tym jak ważne są poszczególne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

„A rozejrzyjcie się dookoła!” – 
odpowiedział pan w szlachetnym 
już wieku, zapytany o pochodzenie 
nazwy Morskiego Oka, jeziorka w 

Aleksandrowie. Otoczone jest fak-
tycznie wysokimi wydmami i stąd 
może skojarzenie ze słynnym tatr-
zańskim jeziorem.
Leżący na skraju Wawra Aleksan-
drów nie jest tak znany, jak niek-
tóre inne osiedla. Nie powstawały 
tu okazałe, letniskowe wille, nie 
sprowadzało się zbyt wielu ar-
tystów czy polityków. Osiedle ma 
jednak swoje ciekawostki, znane 
do dziś wielu mieszkańcom, 
którzy potrafią o nich co nieco 
opowiedzieć. Lokalną atrakcją jest 
właśnie jeziorko Morskie Oko, w 
ostatnich latach zrewitalizowane – 
pojawiły się pomosty i wytyczone 
ścieżki.
Co o przeszłości aleksandrows-
kiego Morskiego Oka powiadają 
mieszkańcy? Można na przykład 
usłyszeć, ze stała tu kiedyś wieży-
czka, wzniesiona przez napoleońs-
kich żołnierzy. Stała, aż ją ktoś 
przewrócił, bo szukał tam skarbów. 
Ile prawdy w tej historyjce? Cegla-
ny słup rzeczywiście stał w pobliżu 
jeszcze w drugiej połowie XX 
wieku. Jedna z interpretacji mówi, 
że był to słup graniczny, znaczą-
cy prusko-austriacką granicę po 
III rozbiorze. Książka „Falenica 
moja miłość” identyfikuje natomi-
ast słup jako kapliczkę. Gdzie tu 
zmieścić wspomnianych żołnierzy 
Napoleona? Faktem jest, że prze-
biegający obok dawny trakt zwa-
no napoleońskim. Być może, jak 
sugerował mi kiedyś internetowy 
komentator, kapliczkę postawiono 
na pamiątkę napoleońskiego prze-
marszu? 
Nie jest to jedyna ciekawostka 
znad Morskiego Oka. W pobliżu 

znajdowała się podobno także 
karczma, której właściciel okradał 
podróżnych i ostatecznie sam zos-
tał gdzieś tutaj pochowany. Stąd 
nazwa „Zbójna Góra”, którą cza-
sem określa się tutejszą zalesioną 
wydmę. Tę samą historę łączy się 
zresztą także z inną pobliską Zbó-
jną Górą, dziś częścią Radości. 
Może istniały zatem dwie różne 
karczmy?
Ile w tych opowieściach prawdy, 
a ile legendy, niełatwo dziś stwi-

erdzić. O Morskim Oku na pew-
no jednak można powiedzieć, że 
również w okresie międzywojen-
nym stanowiło atrakcję. Były tu 
kajaki, był bufet i karuzela, ściągali 
letnicy z Michalina czy Faleni-
cy. Wodę co roku oczyszczano, za 
wstęp pobierano opłaty. Dostępne 
były budki kąpielowe, wyposażone 
w wieszaki, ławki i służący do 
kąpieli otwór w podłodze. Dzisiaj 
nie ma po tych atrakcjach śla-
du. Tuż obok istnieją dalej dwa 

inne zbiorniki wodne, choć może 
mało kto pamięta, że to przedwo-
jenne stawy, w których hodowa-
no karpie. Całość była własnością 
Niemca Edmunda Fenckiego 
– Niemcy stanowili wówczas 
znaczną część społeczności Alek-
sandrowa. Niemiecka kaplica i sz-
koła się nie zachowały, ale ostało 
się kilka nagrobków na dawnym 
ewangelickim cmentarzu. Nie jest 
zadbany, ale znicze na pierwszego 
listopada pojawiają się tu co roku.

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Aleksandrowskie Morskie Oko z lotu ptaka

Kapliczka przy Morskim Oku w 
czasach II wojny światowej

(J. Dobrzyńska - “Falenica moja 
miłość” - Warszawa 1995)

fot. Anna Warchoł
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Kto chce skrzywdzić warszawską syrenkę?

Przedszkole Warszawskiej Sy-
renki w Falenicy w zeszłym 
roku skończyło 60 lat. Podczas 
uroczystości Burmistrz Łukasz 
Jeziorski ogłosił, że wiekowy bu-
dynek zostanie zmodernizowany 
i rozbudowany. Aż chciałoby się 
rzec: najwyższy czas! Choć z ze-
wnątrz przedszkole prezentuje się 
dobrze, to warunki wewnątrz są 
trudne. Zagospodarowano każdą 
wolną przestrzeń i dzięki temu w 
placówce obecnie uczy się prawie 
150 dzieci w pięciu pełnych i jed-
nym mniejszym oddziale. 
Gruntowny remont oraz pow-
iększenie placówki są czymś 
koniecznym. Tu jednak dobre wi-
adomości dla Falenicy się kończą. 
Choć umowę z wykonawcą kon-
cepcji rozbudowy przedszkola 
podpisano 28 lutego, to wciąż nie 
wiadomo, jak wyglądać będzie 
modernizacja. Wszystko przez 
to, że w umowie podpisanej przez 
burmistrzów Jeziorskiego i Bara-
niewskiego zawarto szczegółowe 
wymiary nowego budynku, które 
są rażąco niezgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania prz-
estrzennego. Dopiero po kilku 
miesiącach prac projektowych, 
wątpliwości co do zgodności pla-
nowanej inwestycji z prawem, 

wyrażane także na tych łamach, 
dotarły na Żegańską. Ostatnie 
przecieki z Wydziału Architektury 
mówią, że zdecydowano się prawa 
jednak nie łamać...  Co to oznacza i 
czy modernizacja przedszkola doj-
dzie jednak do skutku? 
Przedszkole nr 110 jest mocno 
zrośnięte z lokalną społecznością. 
Znajduje się w gęstej zabudow-
ie jednorodzinnej i szeregowej 
i wychowało już wiele pokoleń 
faleniczan, w tym kilka pań, które 
dziś stanowią jego kadrę. Jego wiel-
kim atutem jest teren zabaw, pełen 
dorodnych drzew, z majestatyc-
znym klonem Warsem – pomni-
kiem przyrody – i kultową górką. 
Jest też ogród kwiatowy z figurą sy-
renki, w którym dzieci sadzą wios-
ną kwiaty. Wiele spośród drzew 
zasadzili tam absolwenci. Nic więc 
dziwnego, że rodzice dopytywa-
li o plany rozbudowy. Te jednak 
ciągle się zmieniały. Budynki były 
przestawiane po całej działce, by w 
końcu, ku zdziwieniu wszystkich, 
zająć niemal połowę istniejącego 
terenu. Gabaryty nowego skrzy-
dła miały być bowiem olbrzymie. 
Docelowo w 12 oddziałach mogło 
by na terenie przebywać ponad 300 
dzieci. Oznaczało to wycinkę wie-
lu drzew (w tym pamiątkowych – 
sadzonych przez kolejne roczniki) 
i zabudowę znaczne części placu 
zabaw pod parkingi.  Obiekt o tej 
skali wymusiłby zmianę organizac-
ji ruchu w ul. Biernackiej poszerze-
nie jej i oczywiście wycinkę rosną-
cych tam sosen. Osobną kwestią 
jest komunikacja. Przedszkole leży 
w środku osiedla, w którym do-
minuje zabudowa jednorodzinna. 
Co prawda przy przedszkolu znaj-
duje się przystanek ZTM, jednak 

już dziś większość osób dowozi 
dzieci samochodami. Żeby zro-
zumieć skalę problemu wystarczy 
wyobrazić sobie 200 aut, które 
w przeciągu ok. godziny musi w 
najbliższym otoczeniu zaparkow-
ać. Już dziś jest z tym problem, a 
parkujące samochody powodują 
sporo niebezpiecznych sytuacji na 
Bystrzyckiej.
Powyższe argumenty mogą być 
oczywiście traktowane jako opin-
ie w dyskusji, którą powinno się 
toczyć przy tego typu inwestyc-
jach. Jednak w tym wypadku, co 
najbardziej bulwersujące, budynek 
miał powstać z rażącym narusze-
niem funkcjonującego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Twórcy planu 
zadbali, by dzieci miały stosowny 
teren rekreacyjny. Zapisali w nim 
szczegółowe parametry, z których 
najważniejszy to wskaźnik inten-
sywności zabudowy ustalony na 
0,25. Jest to parametr określający 
– tu cytat z dokumentu: nieprze-
kraczalną wartość stosunku powi-
erzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji  nadziemnych wszystkich 
budynków istniejących  i  loka-
lizowanych  na  działce do powier-
zchni całkowitej działki. Wykład-
nia wydaje się jasna. Dla naszej 
działki o powierzchni 4958 m2 
pozwala to na zabudowę o pow-
ierzchni całkowitej 1239,5 m kw. 
Obecny budynek, na trzech kon-
dygnacjach naziemnych, zabiera z 
tego ok. 1000 m kw. Dobudówka 
powinna mieć maksymalnie 240 m 
kw naziemnej kondygnacji. Trud-
no dziś dociec, czy podpisując 
umowę na projekt pięciokrotnie 
większego budynku popełniono 
zwyczajny błąd, czy może liczono 

na niewiedzę i bierność miesz-
kańców oraz rodziców. Jeszcze 9 
sierpnia br. burmistrz Jeziorski na 
spotkaniu z mieszkańcami twi-
erdził, że budynek w tym kształcie 
zaakceptował Wydział Architek-
tury, który wyda pozwolenie na 
budowę. Zaprezentował zupełnie 
inną interpretację wskaźnika, 
niezgodną z definicją z planu zag-
ospodarowania. Był wyraźnie zdzi-
wiony wyciągiem z planu, który 
jego stanowisko kwestionował. 
Dziś wiemy, że trwają prace nad 
koncepcją uwzględniającą zapisy 
planu. Są różne pomysły, które 
zwiększą pojemność przedszkola 
do maksymalnie 8 oddziałów, ale 
szczegóły pozostają w sferze do-
mysłów. Niestety faktem jest, że 
przez forsowanie nierealnych po-
mysłów i oczekiwań, stracono pół 
roku, które w kontekście wyborów, 
potencjalnej zmiany władzy i 
związanym z tym zamieszaniem, 
może oznaczać, kolejne odrocze-
nie tak potrzebnej inwestycji.
Oczywiście w całej tej sprawie 

pojawiają się głosy, że Wawer się 
rozrasta i potrzebuje nowych mie-
jsc w przedszkolach, a tego typu 
rozbudowa jest tańsza niż budowa 
nowej placówki. Zgoda, ale akurat 
wschodniej Falenicy czy Aleksand-
rowowi nie grożą wielkie dewelop-
erskie osiedla. Wawer rozrasta się 
w innych rejonach i tam niedobory 
miejsc są szczególnie odczuwalne. 
To po zachodniej stronie torów w 
pasie od Bysławskiej aż po Zakole 
Wawerskie powstają blokowiska 
i stamtąd rodzice będą zmusze-
ni dowozić dzieci do Falenicy. 
Po drugie, jest wiele obszarów, 
w których miasto może szukać 
oszczędności. Wydaje się, że aku-
rat oszczędności na dzieciach i 
edukacji nie powinny być priory-
tetem urzędników. I po trzecie – 
łamanie prawa miejscowego przez 
urząd, który na straży tego prawa 
stoi jest niedopuszczalne, nieza-
leżnie od okoliczności. I powinno 
być to jasne dla  funkcjonariusza 
partii, która maszeruje w obronie 
praworządności...               

FALENICA. Oszczędności na dzieciach i edukacji nie powinny być priorytetem urzędników.

ciąg dalszy ze str. 8
Odpo wiedź dzielnicy była prosta 
i z góry znana: to nie nasza wina. 
Działkę chcą przejąć Lasy Państ-
wowe. Zgłosiły do niej roszczenia. 
Jest w tym oczywiście ziarno 
prawdy, przy czym Lasy Państ-
wowe praw do niczego sobie nie 
roszczą. One są właścicielem 
rzeczo nej działki. Stało się tak na 
mocy decyzji wojewody z 2007 
r. (!), jednak do tej pory miasto 
nie zrobiło nic by postanowienie 
wypełnić, wobec czego w grud-
niu 2017 r. Nadleśnictwo Cele-
stynów napisało kolejne już pismo 
z żądaniem przekazania terenu. 
I wtedy miasto zareagowało, jak na 

swoje standardy, natychmiast. W 
lipcu 2018 Biuro Mienia i Skarbu 
Państwa, zawiadomiło dzielnicę, że 
teren nie jest już miasta, natomiast 
nadal nie odpowiedziało Lasom 
Państwowym (stan na 24 sierpnia 
b.r.). W takim bałaganie funkcjo-
nuje nasz samorząd i m.in. przez 
takie zawirowania ludzie tracą 
wia rę w budżet partycypacyjny. 
Co ciekawe sama działka o po-
wierz chni ledwie 0,4 ha, do niczego 
prawdopodobnie nadleśnictwu się 
nie przyda. Graniczy ona z lasami 
prywatnymi, ale sama jest nieza-
lesiona. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, by tam plac zabaw powstał, 
nie jest to sprzeczne ze statutem 

przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. 
Nikt jednak z dzielnicy, ani mi-
asta, Lasów Państwowych o zdanie 
nie pytał, ani o sytuacji nie infor-
mował...       
Ktoś mógłby zapytać, co stoi na 
przeszkodzie, by zmienić loka-
lizację. Otóż problem polega na 
tym, że w tej okolicy miasto nie 
ma żadnych działek. To coraz 
częstszy problem wawerskiego 
samorządu. Dzielnica się rozras-
ta, natomiast miejskich gruntów 
wciąż ubywa, ślimaczą się sprawy z 
uchwaleniem miejscowych planów 
zagospodarowania. Niebawem 
może okazać się, że ze szczel-
nie zabudowanych fragmentów 

dzielnicy nie będzie dostępu do 
przestrzeni publicznych – placów 
zabaw, skwerów, a wytyczone 
oszczędnie drogi nie będą w sta-
nie przyjąć transportu zbiorowe-
go. Dlatego, jak piszemy w niemal 
każdym numerze „Gazety Wawer-
skiej”, tak ważne jest planowanie 
i ład przestrzenny. Z pewnością 
ktoś czytając te słowa uśmiechnął 
się pod nosem. Skwer na Lilio-
wej? Przecież osiedle graniczy z 
lasem! Tu jednak polecam zerknąć 
na miejską mapę własności. To co 
dziś jest lasem, jest już w planach 
rozparcelowanym placem budowy. 
To tyko kwestia czasu, koniunktu-
ry i decyzji inwestora. Na mapie 

wyraźnie widać, gdzie będą ulice. 
Wciąż jednak nie można się dopat-
rzyć, gdzie mieszkający tam – ter-
az lub w przyszłości – ludzie mają 
poznawać sąsiadów i spędzać czas. 
To już dziś powinna wiedzieć i 
przewidywać dzielnica, np. wspie-
rając inicjatywy  mieszkańców i 
będąc aktywna w rozmowach ze 
spółkami Skarbu Państwa. Takich 
pozornie niczyich działek, jest w 
Wawrze dużo. Ustalenie ich stanu 
prawnego i uzyskanie ich do dys-
pozycji nas wszystkich to jedno z 
najważniejszych zadań samorządu 
w najbliższych latach.

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Dziś ogród Syrenki, jutro parking z kostką bauma?
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Wsparcie dla seniora w zdrowiu i chorobie

Agata Anusiewicz, Aneta 
Sieńkowska i Agnieszka 
Kazanowska założyły Fundację 
Wsparcie, aby pomagać seniorom 
i osobom niepełnosprawnym 
w pokonywaniu codziennych 
trudności.  Panie mają duże 
doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi. Dostrzegły 
ciężką sytuację osób chorych na 
demencję, a także ich opiekunów 
i postanowiły ulżyć im w 
codziennym życiu. I tak powstał 
społeczny projekt  „Dememo” 
realizowany min. w Marysinie 
na ulicy Kościuszkowców 80, 
a finansowany przez miasto st. 
Warszawa.
- Dużo osób jest niezdiagno-
zowanych, bo panuje przeświadcze-
nie, że jeśli ktoś ma zaniki pamięci 
w starszym wieku to jest normalne. 
A nie jest to prawda.  Ogólnie jest 
duża potrzeba, aby w Warszawie 
powstawały dzienne domy pobytu 
dla osób z demencją – mówi pani 
Agata.  
I rzeczywiście, jak wynika z raportu 
NIK z 2017 roku do 2050 roku liczba 
chorych na chorobę Alzheimera 
wzrośnie nawet czterokrotnie. 

MARYSIN WAWERSKI. Bezcenna pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych przy Kościuszkowców.

Pomimo to ministerstwo nie 
ma rzetelnych danych na 
temat skali, liczby chorych i 
kosztów leczenia. Choroby 
otępienne to najkosztowniejsze 
choroby współczesnej Europy 
ze względu na koszty leczenia i 
opieki nad chorym oraz koszty 
psychologiczne i społeczne. W 
ramach powszechnego systemu 
opieki zdrowotnej nie stworzono 
warunków do efektywnego 
rozwiązywania problemów osób 
z chorobą Alzheimera oraz 
ich rodzin. Pacjent wychodzi 
od lekarza z diagnozą i jest 
pozostawiony sam sobie.
Projekt „Dememo” kierowany 
właśnie do osób chorych na 
Alzheimera składa się z 5 działań: 
jest grupa terapeutyczna dla 
osób chorych- są to ćwiczenia 
pamięci, łamigłówki, przysłowia, 
zajęcia plastyczne, które prowadzi 
terapeuta zajęciowy, równolegle w 
osobnym pomieszczeniu spotyka 
się grupa wsparcia dla opiekunów, 
są dni otwarte - spotkania 
ze specjalistami oraz punkt 
informacyjno –konsultacyjny, 
gdzie można dowiedzieć się, 
co zrobić, kiedy chory jest 
agresywny, jak załatwić łóżko, 
materac przeciwodleżynowy, jak 
pielęgnować chorego, a także 
działa program wolontariatu. 
Niestety lekarze stawiają diagnozę 
i zostawiają pacjenta i opiekunów 
samym sobie. A tu potrzebna jest 
edukacja i wsparcie –podkreśla 
pani Agata. Opiekunowie tak 
bardzo się angażują w opiekę, że to 
jest prawie jak uzależnienie, jedyny 
sens życia. Nie można zapominać o 
sobie i swoich potrzebach, bo takie 

chroniczne zmęczenie to stres 
dla organizmu i wtedy  opiekun 
również może stracić siły.
Kiedy mąż pani Grażyny 
zachorował na chorobę Alzheimera 
przeżyła szok i niedowierzanie. 
Denerwowała się kiedy mąż pytał 
ją kilka razy o to samo, na przykład 
jaki jest dzisiaj dzień. 
- Człowiek nie godzi się z tym co 
się stało, to jest załamanie, to jest 
zupełnie zmiana w rodzinie. To 
jest zakończenie pewnego etapu 
w życiu i trzeba być otwartym na 
to, co nas czeka. A to, co czeka to 
niewiadoma. Każdy dzień może 
przynosić inny problem i nie 
jesteśmy na to przygotowani.
- A od lekarzy nie dostajemy 
żadnych informacji. Fundacja 
pani Agaty pomogła mi bardzo w 
pierwszym etapie takiego mojego 
buntu, załamania. Na te spotkania 
poniedziałkowe przychodzą osoby 
na stałe, żeby po prostu pogadać. 
Cały zespół fundacji się angażuje, 

są wolontariusze, jest psycholog, 
prawnik, pedagog. Na bieżąco 
jest siła fachowa, która nas uczy 
jak postępować z chorymi. Tam 
są fachowcy, wolontariuszki są 
pełne ciepła, empatii, cierpliwości 
do tych osób. Dla mnie to jest 
grupa wsparcia. Trzeba tą chorobę 
zaakceptować, że bliski jest chory, 
inaczej nie da się egzystować.
A tu spotkania odbywają się w takiej 
formie, że część jest dla opiekunów 
osób chorych, natomiast w 
drugim pomieszczeniu, wspaniali 
wolontariusze, prowadzą zajęcia 
manualne, plastyczne, innego 
rodzaju. Opiekun może spokojnie 
porozmawiać z innymi osobami na 
temat który go interesuje, nurtuje, 
może zdobyć wiedzę. Pani Agata 
daje nam podręczniki, książki, 
czasopismo, skróty wykładów 
odbywających się w innych 
miejscach. Wzajemne rozmowy z 
innymi osobami, które mają pod 
opieką chorych na demencję, to 
jest kopalnia wiedzy i informacji. 
Zachęcam wszystkich, żeby 
spróbowali przyjść na jedno 
spotkanie. Wiadomo, że nie od 
razu otwarcie mówimy o swoich 
problemach, to następuje z czasem, 
ale to wyrzucenie z siebie trosk, 
jest bardzo istotne. 
W naszej gminie brakuje nam 
takiego ośrodka dziennego pobytu 
dla chorych z demencją, gdzie 
można by było na parę godzin 
przekazać chorego w dobre ręce, 
bo my też musimy coś załatwić, 
a w tym czasie, żeby ten chory 
miał fachową opiekę, nie żeby 
go posadzić i żeby siedział. Nie 
o to chodzi. Bo my też musimy 
iść do lekarza, zrobić zakupy. W 
prywatnym ośrodku jest tak, że 
na 40 chorych o różnym stopniu 

demencji przypadają dwie panie, 
to nie jest dobre. Namawiam 
na spotkania poniedziałkowe 
na Kościuszkowców 80. Tutaj 
każdy znajdzie coś dla siebie, bo 
fundacja, jaką stworzyła Pani 
Agata prowadzi też fantastyczną 
działalność dla seniorów.
Choć część zadań, które powinna 
wykonywać administracja 
publiczna przejęły organizacje 
pozarządowe, jak właśnie 
Fundacja Wsparcie- jest to wciąż 
w ocenie raportu NIK, kropla w 
morzu potrzeb, gdyż rozwiązania 
powinny być w tym przypadku 
systemowe i starannie wdrożone.
W nagłych wypadkach fundacja 
może bezpłatnie udostępnić sprzęt 
rehabilitacyjny - wózek, chodzik, 
kule, które wypożycza doraźnie, na 
krótki okres czasu. 

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

W ramach projektu „dememo” 
dla osób z chorobą Alzheimera 
fundacja zaprasza do kontaktu 
w:
• poniedziałki w godz. 

17.30-19.30 ul. 
Kościuszkowców 80 
(suterena)

-spotkania Psychoedukacyjnej 
Grupy Wsparcie
-Zajęcia Terapeutyczne dla 
osób chorych

• wtorki w godz. 16.00-20.00 
do Punktu Informacyjno 
– Konsultacyjnego

Telefon do Fundacji Wsparcie: 
570 386 060

Strona internetowa:
www.fundacjawsparcie.eu



11wrzesień 2018 PRZEZ OSIEDLA

Węgierskie przysmaki

Nikogo już chyba nie dziwi to, że 
w Wawrze mamy ciekawe miejsca. 
Myślę, że warto na łamach naszej 
gazety rozpocząć kolejny cykl 
artykułów o tym, gdzie warto 
spędzić kilka chwil, tak żeby nie 
stać w korkach, a poczuć się, jak 
na wakacjach. Mamy tuż obok 
takie miejsca, dlatego warto o nich 
mówić.
W centrum Anina, w pobliżu 
basenu można przenieść się 
choćby tylko na kilka kwadransów 
w prawdziwie węgierski klimat. Tu 
Pani Ewa Hangel wraz z córkami 
Olą i Magdą prowadzi winiarnię i 
sklep węgierski.
Od progu witają nas kociołki 
przeznaczone do przygotowywania 
typowych potraw z tego regionu, 
czyli gulaszu i innych dań 
jednogarnkowych oraz papryka, 
piękna i ciesząca swym ognistym 
kolorem.
To miejsce powstało z pasji, jak 
dla mnie to już wystarczająca 
rekomendacja. Z pasji do 
gotowania, jedzenia, spędzania 
czasu z ludźmi, z fascynacji 

CIEKAWE MIEJSCE. Winiarnia i sklep węgierski w Aninie.

Węgrami, kulturą i bogactwem 
smaków tego kraju.
Od kociołków zaczęła się historia 
niesamowitej przygody. Pani 
Ewa uczyła się gotować od swego 
teścia, rodowitego Węgra. Aby 
mieć stały dostęp do prawdziwych 
węgierskich kociołków, 12 lat 
temu zajęła się importem tych 
naczyń. Przez lata fascynacji 
kuchnią i spotkaniami w czasie 
gotowania, dojrzewał pomysł 
stworzenia miejsca, w którym 
będzie można skosztować 

typowo węgierskich specjałów. 
Tak powstała winiarnia i sklep 
węgierski. To miejsce, w którym 
można znaleźć różnorodność 
importowanych z lokalnych, 
rodzinnych winiarni trunków oraz 
spróbować specjałów, z których 
słynne są różne regiony Węgier. 
Wina dziewczyny wybierają same, 
same także  je importują, dzięki 
czemu oferta jest niespotykana i 
dostępna na każdą kieszeń.
Na dziś nie ma tu stałego menu, 
jednego dnia przygotowywany jest 
typowy kociołek z zupą gulaszową 
czy gołąbki z liści kiszonej kapusty, 
zupa rybna czy bogacz. Pozwala 
to poczuć klimat, jak w domu, raz 
mamy ochotę na jakąś potrawę, bo 
bardzo ją lubimy, lub ostatnio jej 
nie przygotowywaliśmy. Dojrzewa 
też myśl o stałym niewielkim menu, 
dla prawdziwych miłośników 
konkretnych potraw. Zamawiając 
coś do jedzenia czy picia możemy 
liczyć na to, że dowiemy się 
czegoś więcej, dostaniemy nie 
tylko wyśmienitą potrawę, ale 
i jej historię, kilka anegdot czy 
pomysłów, jak przenieść potrawę 
do naszej kuchni. To prawdziwa 
uczta.
Pani Ewa zachęca do ekspe-

rymentów w gotowaniu, bez 
wyszukanych przypraw, z 
prostych dostępnych składników. 
Jest autorką trzech książek o 
gotowaniu, które powstały przy 
okazji rozmów, a co przyrządzić 
w kociołku, a ile gotować, a jak 
doprawić. Gotowanie w kociołku 
jest świetną alternatywą dla nieco 
ciężkiego grilla. Kociołek, w 
którym gotujemy nad ogniskiem 
jest doskonałym sposobem na 
wspólne spędzenie czasu również 
w jesiennym plenerze. Jest mniej 
zajmujący niż grill, a wyjątkowo 
smaczny.

Pani Ewa Hangel - właścicielka

Zupa gulaszowa

Składniki na pyszną zupę 
dla 6 osób:

 ■ 10 dag wędzonej słoniny
 ■ 1 kg mięsa wołowego 
 ■ 1 kg ziemniaków 
 ■ 2 duże cebule
 ■ przyprawa gulaszowa lub  
pasta gulaszowa – trzy 
duże łyżki
 ■ sól i pieprz do smaku
 ■ papryka sypana łagodna – 
trzy duże łyżki
 ■ ostry przecier paprykowy 
do podostrzenia na 
koniec
 ■ szklanka czerwonego 
wytrawnego wina

Mięso kroimy w kostkę, po-
dobnie ziemniaki. Słoninę 
w drobną kosteczkę. Cebulę 
kroimy w piórka lub kostkę. 
Rozpalamy kociołek lub sta-
wiamy garnek na kuchence. 
Najpierw wrzucamy słoni-
nę, podsmażamy, gdy wy-
topi się tłuszcz - dodajemy 
cebulę. Doprawiamy pastą 
gulaszową. Następnie wrzu-
camy mięso.  Gdy się pod-
smaży, zalewamy je winem 
i wodą. Płynu powinno być 
sporo, gdyż zupa gulaszowa 
nie powinna być zbyt gęsta. 
Gotujemy przez około 1 go-
dzinę. Gdy mięso jest mięk-
kie, wrzucamy ziemniaki i 
gotujemy  do miękkości. Na 
koniec doprawiamy według 
uznania.
Czas przygotowania: około 
3 godzin.

URSZULA MALCZEWSKA
u.malczewska@gazetawawerska.pl

Wielkim atutem tego miejsca 
jest kameralność i spokój, jak na 
prawdziwych wakacjach. Warto 
zajrzeć, zjeść coś niecodziennego, 
zainspirować się nowymi smakami 
i posłuchać wskazówek, jak 
przenieść te smaki do naszej 
codziennej kuchni. Pani Ewa 
zaprasza i już dzieli się ciekawym 
przepisem na zupę gulaszową, 
która idealnie sprawdzi się na 
jesienne dni.

Pani Ewa Hangel 
z córkami - Olą i Magdą
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fot. Piotr Grzegorczyk
Spotkanie z mieszkańcami osiedla Anin w dniu 21 sierpnia br.

ANIN. Ciąg dalszy dyskusji w sprawie nieprawidłowej interpretacji planu zagospodarowania osiedla. 

Na spotkaniu, które odbyło się 
21 sierpnia na terenie kompleksu 
OSiR, pojawiło się ok. dwudziestu 
mieszkańców osiedla. UD Wawer 
reprezentowali, obok burmistrza 
Łukasza Jeziorskiego, przewod-
niczący Rady Dzielnicy Norbert 
Szczepański oraz redaktor nac-
zelny „Kuriera Wawerskiego” An-
drzej Murat. Pod koniec dołączył 
do tego grona wiceburmistrz 
Leszek Baraniewski. Dominowały 
dwa tematy: nieład przestrzenny i 
komunikacyjny wokół Biedronki 
(skandaliczny zresztą, bo trwający 
od początku działalności sklepu) 
oraz kontrowersje wokół kontyn-
uowanej zabudowy wielorodzin-
nej na obszarze UMN/3. Było też 
o progach zwalniających, ale raczej 
w kontekście zwiększonego natęże-
nia ruchu i zmian jego organizacji.
Wywołany do odpowiedzi burmis-
trz oznajmił, że z jego punk-
tu widzenia „list otwarty” 103 

mieszkańców Anina w sprawie 
zabudowy UMN/2 i UMN/3 nie 
ma żadnej mocy prawnej, zaś up-
ubliczniona na łamach Gazety 
Wawerskiej opinia prezesa warsza-
wskiego oddziału Towarzystwa 
Urbanistów Polskich na temat 
konkretnych zapisów MPZP „jest 
tylko jedną z wielu”, deklarując jed-
nocześnie „pełne zaufanie do pra-

cowników Wydziału Architektury 
i Budownictwa Dzielnicy Wawer”. 
Na spotkaniu padło również pyt-
anie o wakat na stanowisku Nac-
zelnika w/w Wydziału. Burmistrz 
tłumaczył to brakami kadrowymi, 
ale nie pamiętał, czy w ogóle za 
jego kadencji zorganizowano 
kie dykolwiek konkurs na to sta-
nowisko. (Nie zorganizowano.) 

Pozostając w kontrowersyjnym 
temacie zabudowy wielorodzinnej, 
bur mistrz Łu kasz Jeziorski zapro-
ponował rozpoczęcie działań nad 
zmianą zapisów MPZP osiedla 
Anin.
Zgoda i warto, aby petycja miesz-
kańców w tej sprawie dotarła jak 
najszybciej na jego biurko. Ale 
Anin potrzebuje czegoś na ksz-

tałt moratorium, przynajmniej 
do chwili przeprowadzenia ze-
wnętrznego audytu wszystkich 
wydanych na jego terenie w ciągu 
ostatnich kilku lat decyzji o pozw-
oleniu na budowę. Obowiązują-
cy (pełen uchybień i nieścisłości) 
plan powstawał ok. 8 lat, więc w 
najgorszym przypadku należałoby 
założyć tyle samo na uchwalenie 
zmian, a to dla Anina okres zabó-
jczy, co 8 ostatnich lat dobitnie 
udowodniło. Obdarzeni „pełnym 
zaufaniem” burmistrza urzędni-
cy Wydziału Architektury wciąż 
wydają kolejne pozwolenia na 
budowę wg własnej interpretacji 
zapisów szczegółowych, lub też wg 
kuriozalnych definicji o nieprze-
kraczalnych współczynnikach in-
tensywności zabudowy. Tajemnicą 
poliszynela jest, że działki anińskie 
są przez deweloperów nieustannie 
skupowane i brak jednoznacznej 
reakcji Zarządu Dzielnicy Waw-
er przekształci ostatecznie nasze 
osiedle w betonowy, zakorkowany 
i pozbawiony drzewostanu park-
ing dla samochodów osobowych. 
Będziemy mogli już tylko wnukom 
wspominać „o starym Aninie”, o 
żywicznych aromatach sosnowych 
lasów, urokliwych świdermajerach, 
twórcach, księżach – poetach...
Trwa obecnie postępowanie 

ciąg dalszy na str. 13

Relacja ze spotkania burmistrza z mieszkańcami osiedla Anin

ZERZEŃ, NADWIŚLE. Jedna z najbardziej potrzebnych wawerskich inwestycji drogowych ponownie odsuwa się w czasie. 

Przebudowa Traktu Lubelskiego jednak nie w tym roku

Trakt Lubelski jaki jest każdy wid-
zi. Wystarczy przejechać tamtędy 
raz samochodem czy rowerem, a 
nawet przejść się pieszo, aby nie 
chcieć tam więcej wracać. Użyte 
już zostały także najprawdopodob-
niej wszystkie możliwe wyraże-
nia określające stan tej ulicy, jak i 
ślamazarność prowadzenia pro-
cesu inwestycyjnego związanego 

z jej przebudową. Trakt Lubelski 
nie wywołuje już także emocji i 
zdenerwowania, a raczej tylko cał-
kowite niezrozumienie i uśmiech 
politowania.
Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych w Warszawie (ZMID) 
otwo rzył właśnie oferty na budowę 
Traktu Lubelskiego na odcinku od 
ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieck-
iej. Złożone zostały 3 oferty, które 
mocno przekraczają kwotę zapla-
nowaną na to zadanie. ZMID zam-
ierzał wydać na przebudowę Trak-
tu Lubelskiego około 14 milio nów 
złotych, a złożone oferty rozpoczy-
nają się od około 20 milionów 
złotych.
ZMID poinformował Gazetę 
Wawerską, iż w związku z tym, 
że wszystkie oferty złożone w 
przetargu na przebudowę Trak-
tu Lubelskiego przewyższają 
znacznie środki zarezerwowane w 

budżecie miasta na ten cel, będzie 
wnioskował do Rady Warszawy o 
zwiększenie kwoty przeznaczonej 
na to zadanie. Najbliższa sesja 
odbędzie się w grudniu. ZMID 
dodaje przy tym, że rozpoczę-
cie budowy uzależnione jest od 
rozstrzy gnięcia przetargu i pod-
pisania z wybranym wykonawcą 
umowy.
Drugi odcinek Traktu Lubelskiego, 
od Płowieckiej do Klimontow-
skiej, który również bardzo długo 
jest w opłakanym stanie, też musi 
jeszcze trochę poczekać na prze-
budowę. Miejskie Przedsiębiorst-
wo Wodociągów i Kanalizacji w 
Warszawie podpisało dopiero pod 
koniec sierpnia umowę na budowę 
przyłączy kanalizacyjnych na tym 
odcinku. Nie jest nam znany ter-
min zakończeniu budowy tych 
odgałęzień sieci kanalizacyjnej. W 
każdym razie na przebudowę ulicy 

na tym odcinku nie są na chwilę 
obecną zarezerwowane jakiekol-
wiek środki finansowe w budżecie 
miasta.

Nie ma zatem już żadnych szans 
na to, że pierwsza łopata w ramach 
przebudowy Traktu Lubelskiego 
zostanie wbita jeszcze w tym roku.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Ulica Trakt Lubelski fot. ZMID

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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 ■ Lewandowscy wspierają Centrum Zdrowia Dziecka
Przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu poin-
formowali, że Anna i Robert Lewandowscy przekazali pół miliona 
złotych na pomoc placówce. Dzięki tym pieniądzom wyremontow-
any zostanie oddział rehabilitacji , który został zalany i zniszczony 
pod koniec października ubiegłego roku w wyniku dużej wichury.

 ■ Zebrano oferty na poszerzenie Wału Miedzeszyńskiego
Znane sa już oferty ośmiu firm, które są chętne rozbudować ul. 
Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda przy ul. Trakt Lubelski do 
węzła z południową obwodnicą Warszawy). Najniższa oferta to 
79,14 mln zł, a najwyższa 106,51 mln zł. Rozpoczęcie przebudowy 
Wału Miedzeszyńskiego planowane jest wciąż na rok bieżący i ma 
potrwać 18 miesięcy. 

 ■ Z zakazem zbliżania się do byłego szefa
Policjanci z komisariatu w Wawrze zatrzymali mężczyznę, który 
jak wskazywało zgłoszenie, miał odgrażać się pobiciem, a także 
pozbawieniem życia wobec swojego byłego pracodawcy. 36-letni 
Tomasz D. usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Decyzją 
prokuratury został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania 
się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

 ■ Ruszyła budowa nowej przychodni zdrowia
Pod koniec sierpnia br. na działce przy ul. Żegańskiej rozpoczęła 
się budowa nowego ośrodka zdrowia. Inwestycję prowadzi Sa-
modzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa–Wawer. Do nowej przychodni przeniesiona zostani e 
placówka znajdująca się obecnie w niewielkim budynku kilka-
set metrów dalej. Otwarcie nowej przychodni planowane jest w 
przyszłym roku.

 ■ Wawerski piroman zatrzymany
Policjanci z Wawra zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię 
podpaleń. Piotr Sz. w prokuraturze usłyszał trzy zarzuty sprow-
adzenia zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego mieniu w wiel-
kich rozmiarach oraz dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. 
Sprawca zaprószał ogień w kontenerach śmietnikowych, które 
znajdowały się w pobliżu oraz wewnątrz sklepów. Straty powstałe 
w wyniku tych zdarzeń oszacowano na 600 tys. zł. 

 ■ Jeszcze więcej pieniędzy na kulturę
Wawer zyska nową salą widowiskową. Trwa przebudowa sali gim-
nastycznej w Wawerskim Centrum Kultury w Międzylesiu, która ma 
docelowo pomieścić 400 osób. To już czwarta placówka kultur-
alna budowana na terenie dzielnicy Wawer. Zakończenie prac w 
Międzylesiu planowane jest jeszcze we wrześniu. 

 ■ Ekodotacja na wymianę pieca
Warszawiacy od września br. mogą składać wnioski o dofinanso-
wanie likwidacji starego pieca bądź przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Ekodotacja pokrywa nawet cały koszt inwestycji 
realizowanych w 2019 roku.

 ■ Inauguracja nowego roku szkolnego
W poniedziałek, 3 września br. rozpoczął się nowy rok szkolny. W 
organizacji zajęć najwięcej problemów przysparza brak nauczycie-
li. Niektóre placówki, szczególnie te zlokalizowane w zachodnim 
Wawrze, mają duże problemy lokalowe. Rodzice narzekają także 
na niedostępność indywidualnych szafek w szatniach dla dzieci. 

 ■ Rekrutacja do żłobka
Od dnia 5 września 2018 r. ruszył nabór do nowego publiczne-
go Żłobka nr 64 przy ul. Trakt Lubelski 89. Nabór potrwa do 17 
września, a ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych nastąpi 18 
września br. W terminie od 5 września br. do 5 października br. 
wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Żłobka nr 64 będą załat-
wiane w Żłobku nr 41 przy ul. Potockich 107. 

 ■ Wybuchy na Potockich
9 września br. przy ulicy Potockich w Wawrze doszło do pożaru 
dwóch garaży. W garażach z znajdowały się butle gazowe - kilka z 
nich wybuchło. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej, 
część mieszkańców została ewakuowana.

 ■ Kolej na Wawer
16 września br. odbędzie się największa impreza kulturalna w 
dzielnicy. Przez Wawer przejedzie zabytkowa kolejka parowa, a 
towarzyszyć będą temu występy artystyczne i koncerty

W SKRÓCIE

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>.

ciąg dalszy ze str. 12
prokuratorskie w sprawie decyzji 
wydanych w w/w Wydziale Ar-
chitektury dla działki inwestycy-
jnej przy ul. Leśniczówka w osiedlu 
Wawer. Od równo roku Społeczny 
Komitet Obrony Ładu Przestrzen-
nego Osiedla Anin zgłasza adreso-
wane do Urzędu Dzielnicy pisemne 
uwagi oraz skargi na konkretnego 
urzędnika, używając nieprzypad-
kowo sformułowania o „rażącym 
naruszeniu prawa”. Wiceburmis-
trz Leszek Baraniewski „mija się 
z prawdą” na zeszłorocznej sesji 
Rady Dzielnicy w kwestii zapisów 
MPZP odnośnie obszarów UMN/2 
i UMN/3 (opisywaliśmy ten wątek 
w kwietniowym numerze Gazety 
Wawerskiej w tekście ”Prawor-
ządne Kłamstwa”). Stowarzysze-
nie Razem dla Wawra prezentuje 
alternatywną opinię eksperta-ur-
banisty. (Twórca tej opinii arch. 
Marcin Świetlik to wielokrotny 
członek komisji konkursowych 
organizowanych m.in. pod patro-
natem urzędującej Prezydent m. 
st. Warszawy.) Powstaje LIST OT-
WARTY ponad setki mieszkańców 
osiedla. Czy nie należałoby w tej 
sytuacji zasięgnąć zewnętrznej 
opinii np. warszawskiego Biura 
Architektury i Planowania? Zlecić 
błyskawiczny audyt kontrowersy-
jnych decyzji administracyjnych? 
Byłaby to naturalna, oczywista 
reakcja szefa urzędu na wątpli-
wości bardzo dużej grupy miesz-
kańców i organizacji społecznych. 

Zamiast tego burmistrz deklaruje 
swoje „pełne zaufanie do pra-
cowników Wydziału Architektury 
i Budownictwa Dzielnicy Wawer”, 
którzy przygotowali oficjalną in-
terpretację zapisów szczegółowych 
MPZP dla obszarów UMN/2 i 
UMN/3. Trzyletni już prawie 
wakat na stanowisku Naczelnika 
Wydziału wygląda w tym kontekś-
cie na poważne zaniechanie Zarzą-
du Dzielnicy. W całej Warszawie 
tylko wawerskiemu Wydziałowi 
Architektury brakuje naczelnika.
W trakcie dyskusji nad kontrow-
ersyjnymi decyzjami administra-
cyjnymi burmistrz oznajmił, że 
wszelkie wydawane w Wydziale 
Architektury UD Wawer decyzje 
o pozwoleniu na budowę zapada-
ją „z upoważnienia Prezydenta 
m.st. Warszawy” i jako piastują-
cy stanowisko przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy nie czuje się za 
nie odpowiedzialny. Absolutnie 
zaskoczony tym co usłyszałem, 
dotarłem do treści Zarządzenia 
nr 312/2007 Prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy z dnia 4 
kwietnia 2007 r. w sprawie nada-
nia regulaminu organizacyjnego 
Urzędu m.st. Warszawy. Otóż sto-
sownie do § 38 pkt 1 ppkt 25 w/w 
Zarządzenia: do zakresu działa-
nia urzędów dzielnic należą (…) 
sprawy architektury i budownic-
twa oraz planowania i zagospo-
darowania przestrzennego, a w 
szczególności: (…) prowadzenie 
po stępowań administracyjnych 

(…).
Podsumowując wątek UMN/2 i 
UMN/3, burmistrz zapowiedział 
ener giczną reakcję na publikacje 
Ga zety Wawerskiej w sprawie de-
wastacji ładu przestrzennego Ani-
na. Czekamy - od samego począt-
ku, od pierwszego artykułu w tej 
sprawie, nasz wydawca jest reg-
ularnie upominany możliwością 
„wystąpienia na drogę sądową”. 
W ostatnim numerze oficjalnego 
organu Urzędu Dzielnicy - Kuri-
era Wawerskiego (nr 17/256 rok 
XII) - czytamy: „mamy ostatec-
zne decyzje Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, przyz-
nające nam rację”. Cóż, na chwilę 
obecną GUNB (Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego) nie zro-
bił nic ponad to, że dwukrotnie 
- zasłaniając się brakiem intere-
su prawnego SrdW - odmówił 
Stowarzyszeniu Razem dla Wawra 
wszczęcia postępowania w sprawie 
unieważnienia decyzji o pozwole-
niu na budowę w obszarze UMN/3 
w Aninie. Złożyliśmy w tej sprawie 
skargę na GUNB do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. 
Równocześnie, wobec wyczerpan-
ia możliwości interwencji wynika-
jących z trybu postępowania KPA, 
Stowarzyszenie Razem dla Wawra 
skierowało prośbę do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie o zaję-
cie się sprawą „rażących naruszeń 
prawa” przy wydawaniu pozwoleń 
na budowę w osiedlu Anin. Młyny 
sprawiedliwości mielą powoli.
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Klopsiki w sosie pomidorowym z makaronem
W wakacje odpoczywam od 
gotowania bardziej sycących 
potraw, kiedy jednak przychodzi 
jesień od razu mam ochotę na 
„coś dobrego”. Wrześniowy powrót 
do kuchni zaowocował włoską 
klasyką – klopsikami w sosie 
pomidorowym, które podaję z 
makaronem. Jesień jest pyszna!

SKŁADNIKI - klopsiki
 ■ 500 - 600 g mielonego mięsa 

(np. indyk, cielęcina)
 ■ 1 namoczona bułka 
 ■ 1 jajko
 ■ Przyprawy:  ½ łyżeczki szałwii 

lub oregano, sól i pieprz

SKŁADNIKI - sos
 ■ 0,7-1 l passaty pomidorowej 
 ■ 2 cebule
 ■ 2-3 ząbki czosnku 

 ■ Przyprawy: po ½ łyżeczki 
oregano, bazylii, czerwonej 
papryki, 1/3 łyżeczki gałki 
muszkatołowej, szczypta 
cynamonu, sól i pieprz do 
smaku.

 ■ oliwa do smażenia 

Zaczynamy od sosu: cebulę i 
czosnek siekamy, podsmażamy 
na oliwie wraz z dodatkiem 
przypraw. Dodajemy sos 
pomidorowy, zagotowujemy 
i dokładnie blendujemy. 
Próbujemy i doprawiamy solą i 
pieprzem. Przelewamy do garnka 
i odstawiamy.  Sosu jest dużo ale 
i makaron i mięso wciągną sporą 
jego część. 
Mięso dokładnie mieszamy z 
namoczoną, odciśniętą i zmieloną 
bułką, jajkiem oraz przyprawami. 

Łyżeczką do herbaty nabieramy 
małe porcje mięsa i zwilżonymi 
dłońmi formujemy kuleczki. 
Układamy klopsiki na desce lub 
talerzu. Kiedy wszystkie będą 
gotowe podsmażamy je lekko z 
obu stron na rozgrzanej oliwie 
(używamy niewielkiej ilości 
oliwy) – około 3-4 minut z każdej 
strony. Kiedy ładnie zbrązowieją 
wkładamy je do garnka z sosem 
pomidorowym i zagotowujemy 
– około 10-15 minut (mieszamy 
ostrożnie od czasu do czasu). 

Podajemy z makaronem np. 
razowym spaghetti i posypujemy 
tartym serem np. parmezanem. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
www.kuchniajoanny.pl 

Ptasia linia. Czas odlotów.

Pierwsze zniknęły jerzyki. One są 
u nas tylko 100 dni, zazwyczaj w 
połowie sierpnia na niebie milkną 
krzyki tych wytrawnych lotników. 
Młode są już na tyle wyrośnięte, 
że mają szansę przebyć drogę do 
zimowisk w Afryce Południowej. 
W tym roku wegetacja jest 
szybsza niż zazwyczaj i kolejne 
gatunki ptaków kojarzone z latem 
żegnają się z naszym krajem. Tak 
jak bociany, które zebrały się do 
odlotu o kilka tygodni wcześniej. 
Wiele ptaków właśnie teraz 
szykuje się do odbycia niezwykle 
trudnej i stresującej wyprawy 
do zimowisk. Do niedawna 
bardzo niewiele wiedzieliśmy 
o migracjach. Jeszcze w XVII 
znany astronom Jan Heweliusz 
potwierdził swym autorytetem, 
że jaskółki dymówki zimują 
zagrzebane w mule na dnie jeziora 
i widział jak ożywają wrzucone 
do ognia... Jakoś musiano sobie 
wytłumaczyć, że niektóre gatunki 
po prostu znikają pewnego dnia 

z naszych ogrodów i pól. Nastrój 
tajemnicy potęgował fakt, że wiele 
ptaków migruje nocami. Dopiero 
rozwój techniki i miniaturyzacja 
nadajników GPS pozwoliły w pełni 
poznać fenomen ptasich migracji. 
Kilka lat temu sensację wzbudził 
zapis trasy pewnego płatkonoga 
szydłonogiego – pełnomorskiego 
ptaka wielkości wróbla – czyli dość 
trudnego do obserwacji. Okazało 
się, że gniazdujące na Szetlandach 
ptaki, przelatują lotem ciągłym 
Atlantyk, następnie okrążają 
Amerykę Południową i zimują 
na wodach terytorialnych Peru, 
pokonując w obie strony ok 25 tys. 
km.
Ptaki, które właśnie żegnają linię 
otwocką, mają przed sobą nawet 
kilkanaście tysięcy kilometrów 
pełnych niebezpieczeństw. Do 
swoich zimowisk dotrą skrajnie 
osłabione. Wiele z nich przez kilka 
pierwszych dni tyko śpi i pije, 
stopniowo odzyskując siły. 
Zacznijmy jednak od podstaw, 
czyli techniki latania. To jak dany 
gatunek lata, determinuje przede 
wszystkim ich trasę. Ptaki mogą 
latać pasywnie, szybując, jak 
robią np. nasze bociany i inne 
duże ptaki oraz lecieć aktywnie, 
machając intensywnie skrzydłami. 
Technika szybowcowa polega na 
tym, że ptak kołując i korzystając 
z kominów termicznych, czyli 
prądów wznoszących, uzyskuje 
odpowiedni pułap, po czym 
lotem ślizgowym opada powoli 

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

zbliżając się do celu. Jest to bardzo 
ekonomiczny sposób latania, 
niestety dość mocno uzależniony 
od pogody. W dodatku kominy 
powietrzne nie tworzą się nad 
dużymi zbiornikami wodnymi, 
wobec czego nasze bociany, by 
pokonać Morze Śródziemne, 
muszą szukać wąskim przesmyków 
takich jak Gibraltar lub Bosfor, 
nadkładając drogi. Dla ptaków, 
które muszą uderzyć skrzydłami 
kilkadziesiąt bądź kilkaset razy 
na minutę, by unieść swoje ciało, 
kluczowe staje się jak najszybsze 
pokonanie dystansu.. 
Ptaki przygotowują się do tego 
jeszcze latem. Na kilka tygodni 
przed startem wędrówki ptaki 
zaczynają przybierać na masie. 
Żyjąca u nas rokitniczka w krótkim 
czasie podwaja swoją wagę (z 11 do 
22 g). Wszystko po to, by przetrwać 
morderczy etap nieprzerwanego 
lotu nad Morzem Śródziemnym 
i Saharą. To 3000 km dystansu i 
ok. 3 dni nieprzerwanego lotu. 
Żeby pokonać ten dystans, wiele 
gatunków wykształciło niezwykłą 
zdolność okresowej redukcji 
swoich organów, by zmniejszyć 
swój ciężar. Z naszych rodzimych 
gatunków robi tak pokrzewka 
ogrodowa, która redukuje swoją 
wątrobę oraz układ trawienny o 
połowę. Powiększają się natomiast 
płuca, serce i mięśnie skrzydeł. Jak 
Wedle naukowców odpowiedzią 
są hormony z dużym udziałem 
adrenaliny, czyli hormonu stresu. 

To ciekawy trop. Ostatnie badania 
dowodzą, że klucze tworzone 
przez gęsi czy żurawie, wbrew 
powszechnej opinii, nie dają 
znaczącego zysku energetycznego. 
Szyk jest zbyt luźny. Głównym 
celem powstawanie takich 
formacji jest raczej uzyskanie 
efektu psychologicznego 
„bycia w grupie”, co może być 
kluczowe przy skrajnym wysiłku. 
Prawdopodobnie dlatego, ptaki 
wciąż się ze sobą komunikują. 
Ich klangor albo gęganie, słychać  
nawet z ziemi. 
Co roku stada przelatują nad 
Falenicą. Warto pożegnać je 
wzrokiem z taką oto refleksją – z 
dwojga złego chyba my jednak 

mamy lepiej zostając na zimę w 
kraju.  
Na szczęście niebo nie pustoszeje 
wraz z odlotem ostatnich naszych 
migrantów. Polska jest bowiem 
„ciepłym krajem” dla wielu 
gatunków północnych. Co więcej 
z roku na rok, przybywa ptaków, 
które wbrew tradycji decydują się 
zostać na zimę w Polsce. I nie myślę 
o sójkach. Coraz częściej zimują 
u nas np. żurawie, powszechne 
w miastach są kosy, które po raz 
pierwszy zaobserwowano u nas 
zimą dopiero w latach 70. Dla 
obserwatorów przyrody, każdy 
okres roku przynieść może ciekawe 
obserwacje. A więc – głowy do 
góry.

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

KĄCIK KULINARNY. 

Świstunka Leśna (Phylloscopus sibilatrix) waży ok 10g. 
Zimuje prawie 5000km od Polski, w Afryce zwrotnikowej

fot. Jacek Wiśnicki
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W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej 
rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczą-
cych spuścizny E.M.Andriollego na tere-
nie dzielnicy Wawer. W każdym kole-
jnym egzemplarzu naszego czasopisma 
znajdziecie Państwo inny budynek, prez-
entowany w formie akwareli/rysunku au-
torstwa artystów zrzeszonych w Związku 
Akwarelistów Polskich. Będziemy wybi-
erali obiekty niekoniecznie w najlepszym 
stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istnie-
jące, wyłącznie z Wawra. Możecie Państ-
wo sami typować do publikacji konkretne 
obiekty: p.grzegorczyk@gazetawawer-
ska.pl najlepiej z jakimś opisem, historią 
związaną z budynkiem lub/oraz z działką 
na której stoi.
Dzisiaj prezentujemy - siódmy z kolei, bu-
dynek z Radości, znajdujący się na liście 
gminnej ewidencji zabytków.

Na akwareli:
Dom przy ulicy Drwali 9 (przed wojną 
była to ulica Sadowa) w Radości zos-
tał zbudowany w 1929r., na podstawie 
projektu budowniczego Józefa Olczaka. 
Zleceniodawcą – inwestorem, a także pier-
wszym właścicielem domu był Maksymi-
lian Ciechorski. „Willa Flirtówka” nie była 
typowym letniskiem – choć całkiem spora, 
zaspokajała wakacyjne potrzeby rodzinne, 
raczej bez opcji sezonowego wynajmu. 
Przedwojenny adres posesji zapisano od 
ulicy Mickiewicza, którą po przyłączeniu 
Radości do Warszawy przemianowano na 
Żwanowiecką. Po wojnie, ze względu na 
obowiązujące przepisy, nastąpiła parcelac-
ja sporej działki. Z 5900 m2 przy posesji 
pozostało ok 1300 m2.
Początkowo, wejście do domu znajdowało 
się od strony zachodniej. Po wojnie nastą-
pił okres walki właścicieli z obowiązkow-
ym kwaterunkiem. Do wschodniego, ku-
chen nego wejścia dobudowano całkiem 
zgrab ny ganek służący obecnie jako wej ście 
główne. Od 1989r. świdermajer jest wła-
snością spadkobierców pierwszego wła-
ściciela, Państwa Aleksandry i Remigiu sza 
Kramarzy, którzy odrestaurowa li będący 
w nienajlepszym stanie dom. Założono 
centralne ogrzewanie, wymieniono sto-
larkę, w 2010r. przyłączono kanalizację.

Willa była wielokrotnie wynajmowana na 
potrzeby produkcji telewizyjnych. M.in. w 
latach 1993-94 w jego wnętrzach kręcono 
serial TV „Zespół adwokacki”.  Od 2009 
roku posesja z domem służą za scenografię 
do popularnego serialu telewizyjnego 
„Ojciec Mateusz”. Na potrzeby produkcji 
zbudowano altanę od strony zachodniej 
oraz zmieniono kolor elewacji. Co jakiś 
czas  wnętrza domu zamieniają się w ple-
banię sandomierskiego kościółka: kuch-
nię, jadalnię i gabinet księdza Mateusza.

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski - absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej, 
współzałożyciel Stowarzyszenia Ak-
warelistów Polskich. Malarstwem zajmuje 
się od  ponad trzydziestu lat, traktując je 
jako hobby. Główną tematyką akwareli 
Macieja Zaborowskiego jest pejzaż mie-
jski oraz architektura, ale w jego pracach 
znajdziemy również wątki plenerowe, np. 
Suwalszczyzny, Małopolski czy uroczych 
zakątków Łagowa Lubuskiego, gdzie 
Stowarzyszenie organizuje tradycyjne już 
plenery i warsztaty akwareli.
http://sztukaakwareli.pl/
     Maciej Zaborowski Watercolors
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Willa Flirtówka w Radości

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Fragment projektu willi Flirtówka z 1928r.




