INWESTYCJA

CIEKAWE MIEJSCE

ŚWIDERMAJERY

Zatwierdzona została nowa
organizacja ruchu w związku z
powstaniem kładki dla pieszych
w ul. Płowieckiej. Przewiduje
ona jednoczesne funkcjonowanie
kładki dla pieszych oraz
naziemnego przejścia.
6

W ramach prezentacji
interesujących miejsc w Wawrze,
które może jeszcze nie są
wszystkim znane, a które mają
niepowtarzalny i ciekawy klimat,
prezentujemy tym razem kawałek
Gruzji oraz Gruzińską Piekarnię
Tiflisi.
11

W ramach cyklu publikacji
zawierających akwarele
wawerskich świdermajerów
prezentujemy tym razem piękny
budynek stanowiący ikonę stylu
E.M. Andriollego - willę Anna
w Aninie przy ul. Trawiastej.

KŁADKA NIE DO
KOŃCA POTRZEBNA

KAWAŁEK GRUZJI

WILLA ANNA W ANINIE
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Partie polityczne niepotrzebne w samorządzie
WYBORY SAMORZĄDOWE. Nadchodzące wybory samorządowe w dniu 21 października br. ustawią wawerską scenę polityczną

na najbliższe 5 lat. Od tego zależy jak będzie zmieniał się Wawer. Czy ponownie jesteśmy skazani na partie polityczne?

3

fot. Hubert Nakoneczny

ŚRODOWISKO

W POWIETRZU
CZUĆ ZIMĘ...

Jak wygląda wymiana wawerskich
kopciuchów? Czy można tu
odtrąbić jakiś sukces? Czy przed
nami kolejna szara, pachnąca
dymem jesień i zima, a ulice
wawerskich osiedli znów spowije
śmierdząca mgła?
4

DZIELNICOWE WYDATKI

ILE KOSZTUJE
BEZPŁATNY
KURIER WAWERSKI?
Potrzebna jest dyskusja o
przyszłości wawerskiego
periodyku wydawanego z
publicznych pieniędzy. Tym
bardziej, że kosztuje to nas
wszystkich niemało.

5

NADWIŚLE

ZERZEŃ

MARYSIN WAWERSKI

Powstanie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w rejonie POW
i Wału Miedzeszyńskiego wciąż
nie jest przesądzone. Odwołania
od decyzji administracyjnych
mogą to jeszcze zablokować. 6

Kiedyś rosła tu m.in. kapusta i
ziemniaki. Teraz są tu głównie
nieużytki, które przynoszą
właścicielom same kłopoty,
a żadnego pożytku. Mieszkańcy
oczekują na możliwość zabudowy
tych terenów.
12

Problemów będzie wciąż więcej
i więcej, jeśli się ich na bieżąco
nie rozwiązuje. Tak właśnie jest
między innymi w Marysinie
Wawerskim - niektóre problemy
są tu nierozwiązane od zawsze.

WODA I KANALIZACJA
NA NADWIŚLU WCIĄŻ
NIEPEWNA

JAKA PRZYSZŁOŚĆ
PÓL ZASTOWSKICH?

PRZEWLEKŁE
SPRAWY MARYSINA

13

2

TYTUŁEM WSTĘPU

październik 2018

GAZETA WAWERSKA. Od redaktora naczelnego.

To będzie ciekawy miesiąc!
URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

To będzie ciekawy miesiąc! Nie
da się ukryć, że wielkimi krokami nadchodzi jesień, przyroda
zachwy
ca nas już całym swoim

jesiennym bogactwem, swymi
kolorami. W październiku czekają
nas również wybory, które ustawią
scenę lokalnej polityki wawerskiej
na najbliższe lata. Od tego będzie
zależało, jak zmieni się Wawer, co
będzie ważne, a co najważniejsze
dla samorządowców, jak będą zagospodarowane nasze pieniądze i
czy będzie nam się żyło tu lepiej.
Teraz możemy mieć na to realny wpływ i od naszego wyboru
bardzo dużo zależy.
Wybierajmy mądrze, miejmy
zdanie na temat tego, jakiego Wawra chcemy. Co było dobre do tej

pory i jakie działania należy kontynuować, a co jest niedopuszczalne
i radykalnie trzeba to zmienić.
Wiele będzie w najbliższym czasie
emocji związanych z wyborami,
spróbujmy choć trochę nie dać się
im ponieść, oprzyjmy się na faktach, danych i tym, co widzimy
codziennie, żyjąc w tym pięknym
miejscu. Miejmy odwagę podjąć
decyzję.
Zapraszam Państwa do lektury
kolejnego numeru Gazety Wawerskiej, do przyjrzenia się problemom w obliczu rozwiązania,
których stajemy. Zapraszam do

znanych już Państwu stałych rubryk, ptasiej linii, kącika kulinarnego czy ciekawych miejsc w
Wawrze. Szczególnie chciałam
polecić zapoznanie się z kandydatami, teksty wielu z nich możecie tu regularnie przeczytać. Warto
wiedzieć, na kogo głosujemy, czy
są to ludzie godni zaufania, tacy,
którzy dali się poznać w swej pracowitości i oddaniu sprawom lokalnej społeczności.
A przede wszystkim polecam w
tym miesiącu spacer i cieszenie się
pięknem Wawra, spędzanie czasu z
najbliższymi, zbieranie kasztanów.

WAWERSKIE SPRAWY. Realna szansa na nową energię i jakość w wawerskim samorządzie.

Dziękuję i proszę o więcej
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

4 lata temu zaufali mi Państwo
powierzając mandat radnego dziel
nicy Wawer. Nie zmarnowałem
tego czasu. Mimo iż nie miałem
żadnego udziału w rządzącej w
Wawrze koalicji, byłem najbardziej
aktywnym i zaangażowanym radnym mijającej kadencji. Złożyłem
niespełna ćwierć tysiąca interpelacji, a także kilkaset innych
pism do różnych instytucji w
sprawach Państwa problemów.
Zbierałem podpisy pod wieloma
petycjami w ważnych dla Wawra sprawach, jak np. w sprawie
przyśpieszenia rozwoju sieci kanalizacyjnej czy w sprawie budowy
Mostu na Zaporze. Napisałem
kilkaset artykułów o kwestiach
wawerskich, bo zawsze zależało

mi na rzetelnym przekazywaniu informacji. Zainicjowałem
powstanie Gazety Wawerskiej
właśnie po to, aby mogli Państwo
zasięgać informacji nie tylko ze
stronniczej prasy finansowanej z
ratusza. Angażowałem się w wiele
akcji związanych m.in. z ochroną
zieleni, ustanawianiem pomników
przyrody, walką ze smogiem, zabieganiem o podstawowe inwestycje infrastrukturalne. Pomagałem
w formalnościach i administracyj
nych procedurach uruchamiania
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Odbyłem niezliczoną
liczbę spotkań, rozmów i konsultacji. Swoim ponadprzeciętnym
zaangażowaniem udowodnilem, że
naprawdę zależy mi na szybszym
rozwoju Wawra.
W pojedynkę nie można jednak
rozwiązać wszystkich problemów.
Z jednym mandatem radnego
dziel
nicy Wawer nie można też
mieć bezpośredniego wpływu na
to kto i jak rządzi dzielnicą.
Realną szansę na działanie z
większym rozmachem, aby jeszcze
skuteczniej rozwiązywać Państwa
problemy, dają nadchodzące wybory samorządowe.
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Gazeta Wawerska
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ul. Lucerny 77,
04-612 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
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Wokół Stowarzyszenia Razem dla
Wawra przez ostatnie lata zgromadziłem solidny zespół zaangażowanych społeczników, którzy
kandydują do Rady Dzielnicy
Wawer. To osiedlowi liderzy, nieuwikłani w żadne lokalne układy,
a przy tym dobrze znający posz
czególne osiedla i ich bolączki. To
także ludzie uczciwi, którzy zawsze
będą bardzo blisko mieszkańców.
Wśród kandydatów i kandydatek
Stowarzyszenia Razem dla Wawra
nie ma żadnych spadochroniarzy z
partii politycznych, choć chętnych
było wielu.
Z takim zespołem mamy szansę na
przełamanie istniejącego układu,
likwidację istniejących patologii i
ogólnej niemocy w rozwiązywaniu
wielu problemów. Mamy szansę
skończyć z dyktatem deweloperów,
bezmyślnym niszczeniem przyrody, bylejakością inwestycji i remontów oraz ślamazarnością w
inwestycjach pierwszej potrzeby,
takich jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Chcemy wprowadzić
do Rady Dzielnicy nowe osoby, z
nowymi pomysłami i nową ener
gią. Jednocześnie nie zamykamy
się na wspópracę z nikim, a naszą
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aktywność zamierzamy koncentrować wokół spraw, a nie jałowych
sporów ideologicznych i niepotrzebnych przepychanek. Nasze
postulaty publikujemy regularnie
na łamach Gazety Wawerskiej oraz
w mediach społecznościowych w
internecie. Jesteśmy przekonani,
że naszej dzielnicy nie stać na
kolejną kadencję z tą samą eki
pą sprawdzo
nych towarzyszy za
sterami. Zbyt wiele się dzieje i zbyt
wiele jest do zrobienia.
Wawer naprawdę może być naj
lepszym miejscem życia. Potrzeb
ny tu jest jednak gospodarz, który
zamiast przerzucać odpowie
dzialność na innych, będzie się
czuł odpowiedzialny za wszystkie
sprawy wawerskie.
Dziękując Państwu za dotychczasowe zaufanie proszę zatem
jednocześnie o więcej. Proszę o
pomoc w odsunięciu partyjnych
układów z Wawra oraz pomoc w
odsunięciu takich działaczy lokal
nych, którzy tylko udają, że służą
mieszkańcom. Proszę Państwa o
głos w wyborach samorządowych
21 października br. Lista nr 24.
Polecam się i jestem do Państwa
dyspozycji.

Wydawca:
Nasze Maluchy Sp. z o.o. w Białymstoku
Dziennikarze i stali współpracownicy:
Jan Andrzejewski, Piotr Grzegorczyk,
Łukasz Malczyk, Michał Mroziński, Bartosz
Mróz, Olga Pasierbska, Anna Sajkowska,
Krzysztof Sokołowski, Jacek Wiśnicki

INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA
Jak prawidłowo oddać
ważny głos w wyborach
samorządowych do Rady
Dzielnicy Wawer w dniu
21 października br.?
Państwowa Komisja Wybor
cza ustaliła wzory informacji o
sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast.
W wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy głosować
można tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając znak
„X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu.
Przyczyną nieważności głosu
jest:
- postawienie znaku „X” w
kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na
więcej niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w
żadnej kratce,
- postawienie znaku „X”
w kratce wyłącznie przy
nazwisku kandydata z listy
unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do
głosowania inne niż urzędowo
ustalone lub nieopatrzone pie
częcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie.
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Z ŻYCIA DZIELNICY

WYBORY SAMORZĄDOWE. Nadchodzące wybory samorządowe ustawią wawerską scenę polityczną na najbliższe 5 lat.

Partie polityczne niepotrzebne w samorządzie
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

21 października br. odbędą się
wybory samorządowe. Wybierzemy swoich przedstawicieli, którzy
będą nas reprezentować w lokalnych organach samorządowych. W
Wawrze takim organem jest Rada
Dzielnicy Wawer.
Ustawa Warszawska z 2002 roku
nie daje zbyt wielu kompetencji
dzielnicowym radom - ich rola
sprowadza się głównie do opiniowania uchwał Rady Warszawy, a
opinie te nie są nawet wiążące. Najważniejszą twardą kompetencją
Rady Dzielnicy Wawer jest wybór
Zarządu Dzielnicy, który ma już
nieco więcej lokalnych uprawnień.
Ten kto ma większość w radzie
decyduje zatem o tym kto rządzi
dzielnicą.
W samorządach, w tym także w
wawerskim organie samorządowym na dobre rozgościły się partie
polityczne. Głosowanie na kandydatów z partii politycznych to zły
wybór z kilku powodów, a my na te
partie nie jesteśmy skazani.
Przeważająca część kandydatów
do Rady Dzielnicy Wawer z list
partyjnych to ludzie nieznani z
działalności społecznej. Znaleźli
się na listach bo są członkami lub
sympatykami danej partii. Nie ma
żadnej gwarancji na to, że po zdobyciu mandatu radnej czy radnego
zaczną oni w ogóle pracować dla
dzielnicy Wawer. Skoro dotychczas nie wykazali się żadną albo
nikłą aktywnością to nie zmienią
się nagle w zaangażowanych społeczników. W mijającej kadencji w
Radzie Dzielnicy Wawer są właśnie takie osoby, które nie angażowały się w żaden wawerski temat
- można je było poznać po tym,
że w czasie sesji wawerskiej rady
praktycznie się nie odzywały w
sprawach mieszkańców, zabierały
co najwyżej głos w sprawie uliczki,
przy której mieszkają. Niedobrze
byłoby gdyby to właśnie tacy ludzie nas reprezentowali, zupełnie
nie walcząć o interes Wawra.
Nawet jeśli na listach partii politycznych znajdują się pojedyńcze
rodzynki angażujące się w wawerskie sprawy to i tak po ich ewentualnym wyborze nie będą oni mieli
żadnej swobody dzialania, a tak naprawdę nie będą mogli mieli nawet
własnego zdania. W partii bowiem
jest tak, że to partyjna wierchuszka

Budynek Urzędu Dzielnicy Wawer
podejmuje decyzje, a partyjne doły
muszą się tym decyzjom podporządkować. Społecznicy zassani
przez partie, nawet jeśli nie są formalnie jej członkami, zmieniają się
w ten sposób w partyjnych aparatczyków zwolnionych z samodzielnego myślenia.
Partie polityczne tak zresztą układają swoje listy kandydatów, aby
mandat zdobyli najbardziej wierni i oddani pretorianie. To przede
wszystkim właśnie na partyjnych
listach dokonywane są przetasowania poszczegolnych kandydatów pomiędzy okręgami, tak aby
tzw. „miejsca biorące” przydzielone były tylko tym właściwym ludziom.
Przedstawiciele partii politycznych w samorządzie lubią długo
zajmować się sprawami nieistotnymi dla mieszkańców. Przepychają
się z politycznymi konkurentami
przenosząc niepotrzebnie krajowe dyskusje do spraw lokalnych.
Dyskusje na komisjach i sesjach
Rady Dzielnicy Wawer przeobrażają się właśnie często w kłótnie
o niemerytorycznym charakterze.
Platforma Obywatelska i Prawo i
Sprawiedliwość dyskutują na przykład o telewizji publicznej, o tym

co powiedział premier Morawiecki, czy też o śp. prezydencie Lechu
Kaczyńskim.
To nie powinno mieć miejsca w
samorządzie. Do rozwiązywania
lokalnych problemów nie są przecież potrzebne poglądy, ideologie i
polityczne zaangażowanie. Każdy
mieszkaniec Wawra, bez względu
na to jakie ma przekonania, powinien czuć się tu bezpiecznie, powinien móc przejść suchą stopą po
chodniku, powinien wreszcie zapomnieć o smrodzie towarzyszącym opróżnianiu przydomowego
szamba. Lokalnie trzeba zastanawiać się jak pomagać ludziom, a
nie kłócić się o polityczne przekonania i doktryny.
O dziwo, partiom politycznym
udaje się czasem namówić do
kandydowania na radnych takich
ludzi, którzy wcześniej dziwili się
poczynaniom ich reprezentantów.
Najbardziej rażący tego przykład
to listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej, na których oprócz funkcjonariuszy partyjnych z Platformy
Obywatelskiej, znajdują się także
kandydaci z partii Nowoczesna,
którzy wcześniej mocno krytykowali swoich współkandydatów.
Obydwie partie stwierdziły teraz,

że idą ręka w rękę bo utrzymanie
status quo jest najważniejsze.
Oprócz samych partii politycznych
w Wawrze o głosy wyborców zabiegać będą także komitety wyborcze,
które są satelickimi komitetami
tych partii. Satelickimi, bo niczym
się od nich nie różnią, a wspópracują razem od kilkunastu lat.
Tak jest z komitetem Bezpartyjni
Samorządowcy. Niby nowa nazwa,
niby faktycznie nie są partią polityczną, ale jak popatrzeć na ich
kandydatów, to w dużej mierze są
to albo spadochroniarze z Platfromy Obywatelskiej, albo ludzie
blisko z tą partią wspópracujący
od lat. Wyborcy głosując na takich
kandydatów nie będą mieli pojęcia
o tym, że przyczynią się do utrwalenia układów rządzącej Platformy
Obywatelskiej.
Podobnie jest z komitetem Wawerska Inicjatywa Samorządowa.
Przodownik tego komitetu, obecny
wiceburmistrz Gójski współrządzi
dzielnicą razem z Platformą Obywatelską od bardzo dawna, przykładając ręce do zaniedbań i patologii, a mianuje się jednocześnie
niezależnym kandydatem. Czy po
tak długiej współpracy z Platformą
Obywatelską naprawdę mamy wie-

fot. Hubert Nakoneczny

rzyć w to, że jest to dobry wybór
dla Wawra?
Partie polityczne mają tę przewagę,
że mają też pieniądze. Stać ich na
banery i billboardy, a twarze i nazwiska ich kandydatów będą przez
to bardziej zauważalne.
Sama kampania wyborcza to jest
dopiero istny festiwal wspaniałości. Oto każdy kandydat staje się
nagle najpiękniejszy, najcudowniejszy, najbardziej zatroskany o
rozwiązanie wszystkich problemów mieszkańców i najlepiej wiedzący jak sobie z tymi wszystkim
problemami poradzić. Śmieją się
do nas Ci kandydaci z banerów,
plakatów i ulotek, przekonując że
są w stanie zrobić wszystko dla
Wawra. Takie chwilowe przeobrażenia ludzi szokują mnie najbardziej wtedy, gdy dotyczą tych, których znam z ich działalności, albo
raczej z braku działalności poza
kampanią wyborczą.
No cóż, póki co nikt nie wymyślił
lepszego systemu niż demokracja.
Wybierajmy mądrze, najlepiej pomijając kandydatów partyjnych i
tych udających niezależność. Za
kilka tygodni okaże się kto będzie
lub nie będzie zabiegał o nasze
sprawy.
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ŚRODOWISKO. Potrzebne są bardziej zdecydowane działania w sprawie wawerskiego smogu.

W powietrzu czuć zimę....

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Jeszcze w lutym 2017 r. Burmistrz
Łukasz Jeziorski na pytanie o to
skąd się bierze Wawerski smog
odpowiadał tak: Nad nasza
dzielnicę, późna jesienią i w zimie
[…] napływają zanieczyszczenia
od strony Otwocka i Józefowa
[..] na terenie których jest jeszcze
wiele gospodarstw domowych z
budynkami opalanymi paliwami
stałymi (Kurier Wawerski 2/2017).
Od tego czasu wiele się w
świadomości rządzących stolicą
zmieniło. Dzięki tytanicznej pracy
społeczników i antysmogowych
aktywistów miasto przyznało, że

za emisję pyłów odpowiadają w
dużym stopniu lokale miejskie.
Szacuje się, że około 20%
wszystkich lokali w Warszawie
ogrzewanych paliwami stałymi,
spalanymi w starej generacji
pieców, należy do miasta. Niestety

AGNIESZKA KLEMBOWSKA
KANDYDATKA DO RADY WARSZAWY
KWW MIASTO JEST NASZE
LISTA 15, MIEJSCE 2
www.ruchymiejskie.waw.pl
Materiał sfinansowany ze środków KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

największe ich skupisko w
Warszawie znajduje się w naszej
dzielnicy (z czego blisko 650
kominów - w Falenicy). Oznacza to
jednocześnie, że jako mieszkańcy
mamy realny wpływ na sytuację.
O naszej sile niech świadczy fakt,
że w zeszłym sezonie grzewczym
udało się np. doprowadzić
do likwidacji „kopciucha” w
falenickiej nastawni.
Wobec
niezbitych
faktów,
na początku roku, dzielnica
zmieniła front i ogłosiła ambitny
program
wymiany
pieców
w zarządzanych przez siebie
lokalach. W imieniu dzielnicy
program wymiany nadzoruje
wawerski Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami, a konkretnie
nowy dyrektor Krzysztof Jonczyk.
Po kilku miesiącach prac wypada
sprawdzić efekty.
Stosunkowo łatwo szła wymiana
pieców pozaklasowych na kominki
ekoprojekt. Tu wystarczy wymiana
samego pieca. Nowe kominki
uniemożliwiają palenie węglem,
ale spełniają normy emisji pyłów
tylko w przypadku palenia suchym
drewnem. Jeśli w palenisku
znajdzie się drewno mokre,
czy śmieci, efekt inwestycji dla
naszych płuc bezie niezauważalny.
Warto zauważyć, że wiele lokali
komunalnych nie ma instalacji
centralnego ogrzewania. Oznacza
to, że taki kominek instalowany
jest w każdym pomieszczeniu.
Czyli, choć jest to trudne do
uwierzenia, jedno mieszkanie
obsługują trzy albo cztery osobne
piece. Oczywiście znacznie lepiej

dla lokatorów i dla powietrza
byłoby rozprowadzenie ciepła
w instalacji C.O. To jednak
przerosło finansowo i logistycznie
wawerskich urzędników.
Kompletna klapą zakończyła
się także wymiana istniejących
kotłów C.O. w lokalach. Rozpisano
tylko jeden przetarg, który w
dodatku został unieważniony.
Być może dojdzie do pojedynczej
wymiany jakiegoś kotła, ale
w skali dzielnicy będzie to
nieistotny detal. Tak naprawdę
jedyną gwarancją redukcji emisji
pyłów jest podłączenie do sieci
gazowej. W bieżącym roku ZGN
miało podłączyć 19 domów, co
także jest tylko kroplą w morzu
potrzeb. Niestety, także tu
pojawiły się problemy. 14 września
poinformowano
mieszkańców
dwóch
posesji
przy
ul.
Bartoszyckiej w Falenicy, że mimo
zapowiedzi przyłącza gazowego
w tym roku nie będzie. Winną
sytuacji została wskazana Polska
Spółka Gazownictwa. Natomiast
w
rozmowie
telefonicznej
przedstawiciel spółki zaprzeczył
wersji ZGN. Okazało się, że
wykonawca przyłącza zbyt późno
złożył zamówienie, a w drugiej
połowie roku podłączenie do sieci
trwa nawet 10 miesięcy i nie ma tu
wyjątków.
Mimo szczerych chęci trudno
więc odtrąbić sukces w wymianie
komunalnych
kopciuchów.
Niestety są przesłanki, by sądzić,
że nawet pełen sukces operacji
nie przełożyłby się na znaczącą
poprawę jakości powietrza. Wiele

fot. FB/SmogWawerski

bowiem zależy od użytkowników
pieców.  W samym Wawrze mamy
3000 adresów nieprzyłączonych
do sieci gazowej. I tylko część z
nich to lokale miejskie. Miasto,
rękami wawerskich urzędników,
kieruje do mieszkańców program
wymiany pieców i dotacje. Można
nawet otrzymać rekompensatę za
zwiększenie kosztów ogrzewania,
w przypadku podłączenia do sieci
gazowej. Jak dotąd z oferty miasta
w Wawrze skorzystało ok. 70 osób.
Znów oznacza to klęskę programu,
który w tym tempie pozwoli
wymienić piece i poprawić jakość
powietrza pod koniec wieku.
28 września ruszył stały punkt
konsultacyjny w urzędzie dzielnicy.
Wyznaczeni pracownicy udzielać
będą porad, a także pomagać
wypełnić wniosek o dotację
na wymianę pieców. Niestety
będzie to punkt stacjonarny,
czynny w godzinach urzędowych,
ekodoradcy nie zapukają do
naszych drzwi, ale zdecydowanie
warto tę wiadomość propagować.
Będzie z tego więcej pożytku, niż z
głosowanej na jednej z wiosennych
sesji rady dzielnicy zakupu dronów
do kontroli jakości spalin. Drony
miały patrolować wawerskie niebo,
ale wraz z wiosennym zanikiem
smogu, ślad o tej inwestycji
zaginął. Wszystko wskazuje na
to, że przed nami kolejne szara,
pachnąca dymem jesień i zima.
Poprawy, jeśli nawet nastąpi, raczej
nie da zauważyć gołym okiem.
Także dlatego, że ulice wawerskich
osiedli znów spowije śmierdząca
mgła.
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DZIELNICOWE WYDATKI. Dyskusja o przyszłości wawerskiego periodyku wydawanego z pieniędzy publicznych.

Ile kosztuje bezpłatny Kurier Wawerski?
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Biorąc do ręki Kurier Wawerski
mimo kredowego papieru ma
się często wrażenia podróży
w czasie. Nie chodzi tu o szatę
graficzną
nawiązującą
do
czołowych osiągnięć lat 90., ale
przede wszystkim o treść. Kurier
w winiecie ma dopisek, że jest
gazetą mieszkańców dzielnicy
Wawer, trudno jednak nie dojść do
wniosku, że tymi mieszkańcami
są jedynie wybrani radni opcji
rządzącej oraz Zarząd Dzielnicy.
W niemal każdym tekście pada
choć raz nazwisko burmistrza
Jeziorskiego (PO), Baraniewskiego
(PO) czy Gójskiego (WIS), a
na bieżąco sprawy komentują
spotkani przypadkiem na ulicy
radni Platformy Obywatelskiej. Nie
ma tam miejsca na jakiekolwiek
polemiki, wątpliwości, ba – na
fotografiach z dzielnicowych
imprez próżno szukać nawet
radnych opozycyjnych, którzy też
w nich uczestniczą. Jeden z radnych
opowiadał mi, że raz odnalazł się
na zdjęciu ze święta szkoły w relacji
na stronie urzędu. Następnego dnia
zdjęcie podmieniono, a w druku
szkolny jubileusz celebrował już
samotny przedstawiciel zarządu w
otoczeniu dzieci.
To słowo jeszcze w tym tekście nie
padło, ale chyba najwyższy czas
określić Kurier Wawerski tak, jak
na to zasługuje. To propagandowy
biuletyn Zarządu Dzielnicy, za
który płacimy wszyscy. Czy jest
to propaganda skuteczna? Liczne
głosy naszych czytelników świadczą
o tym, że wręcz przeciwskuteczna.
Dodajmy do tego problem
rzetelności
przedstawionych
informacji, które mimo wszystko
zafałszowują rzeczywistość. Kilka
miesięcy temu zwróciła się do
nas, jako radnych osiedla Falenica,
mieszkanka, w sprawie nowo
powstałego parkingu przy torach.
Powoływała się ona na artykuły
z Kuriera z których wynikało, że
miał powstać parking na 80 aut. W
innym numerze, już po otwarciu
parkingu, relacjonowano, że mieści
50 samochodów. Tymczasem ona
skrupulatnie policzyła, że przy
dobrych wiatrach parking przyjmie
30
samochodów.
Dzielnica

fot. archiwum

odpowiedziała nam na to, że
zabrakło pieniędzy na więcej, ale
takiej informacji próżno szukać w
Kurierze. Tego typu dezinformacja
jest nieustanną praktyką tego
organu prasowego.
Dzięki współpracy w ramach
koalicji Miasto Jest Nasze Ruchy Miejskie i aktywności
Stowarzyszenia Wiatrak udało nam
się dotrzeć do wydatków naszej
dzielnicy na Kurier Wawerski. To
niemałe kwoty. Okazuje się, że
w ciągu 10 lat funkcjonowania,
sam druk gazety kosztował ponad
milion złotych. Roczny budżet
gazety, uwzględniający redakcję,
korektę, skład i druk w 2018
roku to prawie 93 tysiące złotych.
Do tego należy doliczyć pracę
redaktora naczelnego i autora
większości tekstów. Wszystko to
w służbie panującej od 8 lat w
Wawrze Platformy Obywatelskiej.
Myliłby się ten, kto sądzi, że
to jedyne wydatki urzędu na
autopromocję. Dzielnica Wawer
hojnie sponsoruje też jeden z
tytułów bezpłatnych ukazujących
się m.in. w naszej dzielnicy, czyli
tygodnik Mieszkaniec. Co roku
na konto niezależnego wydawcy
wędruje ponad 20 tysięcy
zł. Od 2015 do dziś artykuły
sponsorowane, kosztowały nas 76
tysięcy złotych. Dzielnica docenia
też media elektroniczne. Od 2017
prawie 20 tysięcy kosztowało nas

prowadzenie dzielnicowych profili.
Wiele wskazuje na to, że część tej
kwoty trafiła do administratora
innego niezależnego wawerskiego
portalu. Powyżej dwukrotnie
padło słowo niezależny, które
formalnie rzecz biorąc, powinno
być ujęte w cudzysłów, nie chcę
jednak postponować, co by nie
było, konkurencji.
Zastanówmy się co powyższe
informacje mówią o rynku
lokalnej prasy i misji wawerskich
mediów? W zestawieniu tym
nie zostały przecież ujęte koszty
płatnych urzędowych reklam, nie
ma nic o budżetach na reklamę
Wawerskiego Centrum Kultury
czy wawerskiej biblioteki. Może
się okazać, że dzielnica Wawer
zapewnia byt kilku tytułom
prasy lokalnej, które bez tak
hojnego mecenasa nie mogłyby
się utrzymać? Przepraszam – my
zapewniamy.
Ton tego tekstu nie jest być może
adekwatny do powagi problemu.
Wszystkie wymienione powyżej
działania naszego urzędu są w
rzeczywistości wymierzone w
samo serce czegoś co chcielibyśmy
nazywać
społeczeństwem
obywatelskim, czyli wolność prasy.
Pisząc wprost – urząd zamawiając
płatne treści w wybranych
prywatnych czasopismach, może
je korumpować, a w każdym razie
kupować sobie ich przychylność.

Zrozumiałe jest, że gazety
krytykujące władze nie mają co
liczyć na urzędowe ogłoszenia.
Gazeta Wawerska takich zleceń nie
dostaje.
Według Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka istnienie tytułów
prasowych wydawanych przez
samorząd jest zagrożeniem dla
wolności słowa, nie pozwala
bowiem na powstanie prawdziwie
niezależnej prasy lokalnej. Nie
można odmówić jednostkom
samorządu wydawania biuletynu
informacyjnego. Jednak prasa
samorządowa imituje prawdziwą
gazetę. Przecież w żadnym
samorządowym pisemku nigdy
nie ukaże się materiał śledczy,
czy artykuł krytyczny wobec
mocodawców, zatem podstawowa
funkcja tzw. czwartej władzy nie
jest wypełniana. To samo tyczy się
naszego Kuriera. W naszej dzielnicy
istnieje dobrze rozwinięty segment
pism
skoncentrowanych
na
sprawach Wawra, Kurier Wawerski
nie wypełnia żadnej luki na rynku.
W interesie mieszkańców jest,
żeby pisma te były jak najlepszej
jakości, żeby zamiast powielać
informacje oficjalne, podejmowały
własne śledztwa i generowały
własne treści. Żeby były możliwie
profesjonalne i obiektywne. Tylko
w ten sposób możemy wzmacniać
społeczeństwo obywatelskie.
Pisząc ten tekst w żaden sposób
nie chcę dyskredytować osób
tworzących Kuriera, a jedynie
samą zasadę jego funkcjonowania.
Niewątpliwie bowiem dyskusja o
formule wawerskiego periodyku
jest
potrzebna.
Musimy
zastanowić się czy Kurier nie
powinien być raczej suchym
w formie, ale potrzebnym
biuletynem
informacyjnym?
A może wręcz przeciwnie –
powinien wyewoluować w formę
pełnoprawnej gazety, ale otworzyć
szeroko swoje łamy dla opozycji?
A może powinien być jedynie
urzędową wkładką do lokalnych
gazet? To wszystko wymaga
namysłu. Bo po co właściwie
utrzymywać
tytuł,
którego
podstawowym celem istnienia
jest pochwała zarządu dzielnicy?
Pytam oczywiście z perspektywy
mieszkańca, a nie polityka. Tu
sprawa jest jasna, czego dobitnym
przykładem
są
wieczorne
wydanie Wiadomości albo Kurier
Wawerski.

FAKTY
■■ Własną gazetę wydaje
12 spośród 18 dzielnic
Warszawy
■■ Kurier Wawerski ma
najmniejszy nakład
– jedynie 7 tysięcy
(druga od końca
Gazeta Rembertowska
ma nakład 10 tysięcy.
Rekordzista – Kurier
Wolski ma 85 tys.
nakładu)
■■ W stosunku do nakładu
Kurier dysponuje
najwyższym budżetem
w skali Warszawy – w
2018 r. to 92.128 zł.
Kurier Wolski przy 85
tys. nakładu kosztuje
260.400 zł rocznie.
■■ Jedynie połowa dzielnic
wykupuje artykuły
sponsorowane. Wawer
wydał w 2018r.
26 tysięcy zł. Tylko 4
dzielnice wydały więcej.
■■ Tylko Żoliborz
wydaje więcej na
obsługę mediów
społecznościowych.
Wawer w 2018 wydał
na ten cel 10 tysięcy zł,
nie licząc pracy biura
rzecznika prasowego
urzędu, ani Burmistrza.
Post scriptum:
W dniu w którym złożyłem ten tekst
w redakcji, 1 października, czyli
na 3 tygodnie przed wyborami, w
poniedziałkowym Supereexpresie,
ukazała się wkładka poświęcona
naszej dzielnicy, w całości
wypełniona
tekstami
jakby
żywcem zaczerpniętymi z Kuriera
Wawerskiego. Ze zdjęć uśmiechają
się
od
nas
burmistrzowie
Baraniewski (PO) i Jeziorski
(PO), radne Buczyńska (PO)
i Chodecka (PO). Zadaliśmy
pytanie, ile taka promocja
wyborcza naszych celebrytów
kosztowała nas wszystkich. Do
czasu oddania numeru do druku
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
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NADWIŚLE. Odwołania od decyzji administracyjnych mogą skutecznie zablokować budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Woda i kanalizacja na Nadwiślu wciąż niepewna
Mieszkańcy osiedla Nadwiśle z
niecierpliwością oczekują na rozbudowę ul. Wał Miedzeszyński,
na odcinku od skrzyżowania z
ul. Trakt Lubelski do budowanej
obecnie trasy Południowej Obwo
dnicy Warszawy. Czekają, bo ta
rozbudowa ma doprowadzić do
nich jednocześnie nową magistralę wodociągową oraz sieć
kanalizacyj
ną. Te podstawowe
media, w które wyposażona jest
większość warszawskich domostw,
w dalszym ciągu nie są osiągalne
dla wielu mieszkańców Wawra.
Nowa magistrala wodociągowa
w ul. Wał Miedzeszyński, planowana do wybudowania na
odcinku od mostu Siekierkowskie
go do przepompowni przy ul.
Bysławskiej jest potrzebna nie
tylko dla doprowadzenia wody
bieżącej do posesji, które jej wciąż
nie mają. Potrzebna jest także po
to, by dodatkowo zasilić istniejącą sieć wodociągową w pozostałej dużej części Wawra. Bez tej
rozbudowy problem z brakiem
wystarczającego ciśnienia w sieci
wodociągowej może dotknąć także
te posesje i tych mieszkańców,
którzy dzisiaj już tę wodę mają.
Kwestia rozbudowy samej ulicy
Wał Miedzeszyński jest już proceduralnie praktycznie dopięta

na ostatni guzik. We wrześniu
br. wybrany został wykonawca
tej budowy, firma Skanska S.A., z
którą Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) zamierza
podpisać umowę jeszcze w tym
roku. W dalszym ciągu nie jest
jednak przesądzona jednoczes
na
budowa magistrali wodociągowej
i kanalizacyjnej w tej drodze.
Umowa o wykonawstwo tych sieci z tą samą firmą, która została
wybrana do budowy drogi, póki
co nie może być podpisana z kilku
powodów.
Po pierwsze, wpłynęło kilka
odwołań od decyzji Wojewody
Mazowieckiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
(ZRID) polegającej na rozbudowie
ul. Wał Miedzeszyński. Wskutek
tych odwołań, decyzja ZRID nie
jest ostateczna, a to skutkuje z kolei
tym, że na terenie budowy drogi
nie byłoby możliwe realizowanie zakresu wodno - kanalizacynjego. Postępowania odwoławcze
prowadzi Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju.
Po drugie, w dalszym ciągu nie
zakończyło się prowadzone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji postępowa
nie związane z uzyskaniem odpo
wiednich pozwoleń na budowę

sieci. Tutaj też wpłynęły odwołania, które będą musiały być
rozpa
trzone. Dobre jest w tym
to, że MPWiK podjęło działania
w sprawie wyposażenia innych,
sąsiednich ulic w sieć wodociągową - przykładowo w sprawie
ul. Ogórkowej procedury admi
nistracyjne są już na etapie bliskim
wydania decyzji w trybie art. 124
ustawy o gospodarce nieruchomościami, która umożliwi posa
dowienie wodociągu w tej ulicy.
Konieczność poszerzenia Wału
Miedzeszyńskiego w związku z
planowaną budową Południowej Obwodnicy Warszawy była
przesądzona od wielu lat. Wiel-

ka szkoda, że włodarze miasta i
dzielnicy nie pomyśleli tutaj strategicznie - można było bowiem
decyzją ZRID objąć również media pod ziemią - budowa całości
już zapewne by się toczyła. Szkoda
też, że odwołania pojedyńczych
osób czy firm, w sprawie ich party
kularnych interesów mogą zablokować tak ważną sprawę dla wielu
ludzi. Każda ze stron ma jednak
możliwość odwoływania się i nikt
im tego nie może zabronić. Można
co najwyżej prosić o rozważenie
istniejącego zagrożenia dla wszystkich mieszkańców. Tu podzięko
wania należą się tym wszystkim,
którzy nie wnosili odwołań w imię

interesu wszystkich mieszkańców.
ZMID mógłby już teraz budować
samą drogę z uwagi na rygor
natychmiastowej
wykonalności
decyzji ZRID. Póki co czeka na
ostateczność decyzji ZRID i zakończenie innych procedur, aby
możliwa była budowa sieci wo
dno-kanalizacyjnych. Nie będzie
jednak czekał w nieskończoność.
Oby nie okazało się, że inwestycje
w sieci wodociągowe i kanalizacyj
ne w osiedlu Nadwiśle będą dalej
tylko ładnie wyglądać jako szereg
pozycji w ciągle przekładanych
planach inwestycyjnych.
Tomasz Skoczyński
Rafał Czerwonka

INWESTYCJA. Zatwierdzony został projekt nowej organizacji ruchu w związku z powstaniem kładki dla pieszych w ul. Płowieckiej.

Kładka nie do końca potrzebna

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Zakończona została budowa kładki
dla pieszych nad ulicą Płowiecką,
na wysokości Traktu Lubelskiego.
Wcześniej, w mniej więcej tym
samym miejscu, istniała już kładka, ale jej stan techniczny wymusił
konieczność jej rozbiórki. Od
tamtej pory przy przedmiotowym
skrzyżowaniu funkcjonuje naziemne przejście dla pieszych.
Nowa kładka powstała mimo
sprzeciwu okolicznych miesz-

kańców. Brak potrzeby budowy
kładki w tym miejscu argumentowali oni tym, że piesi powinni mieć możliwość poruszania
się w poziomie terenu, że powstałe przejście dla pieszych nie
powoduje korków, bo te powstają
albo przy skrzyżowaniu z ul. Kaj
ki i Kościuszkowców albo przed
rondem Mościckiego, oraz że likwidacja naziemnego przejścia dla
pieszych znacząco utrudni wyjazd
z ul. Trakt Lubelski.
Ten ostatni argument może być
szczególnie przekonujący w kontekście powstawania właśnie
dużego osiedla mieszkaniowego
przy ul. Leśniczówka. Chętnych
do wyjazdu z ul. Trakt Lubelski w
ul. Płowiecką będzie w niedalekiej
przyszłości znacznie więcej, a bez
istniejącego przejścia dla pieszych
włączanie się do ruchu w potok samochodów w ul. Płowieckiej byłoby bardzo niebezpieczne. Ponadto

tworzyłyby się w związku tym duże
zatory w samej ul. Trakt Lubelski.
Po powstaniu nowej kładki
zatwierdzony został nowy projekt
organizacji ruchu w tym miejscu.
Faktycznie przewiduje on jednoczesne funkcjonowanie naziemnego przejścia dla pieszych oraz
kładki. Czy zasadne było zatem
wydanie z budżetu miasta niespełna 4 milionów złotych na budowę
kładki skoro nikt nie będzie z niej
korzystał?
Biuro Polityki Mobilności i Transportu zastrzega, że po upływie
pół roku od wprowadzenia nowej
organizacji ruchu wymagane
jest przeprowadzenie konsulta
cji społecznych celem poddania
opinii jednoczesne funkcjonowa
nie kładki i naziemnego przejścia.
Urzędnicy tłumaczą przy tym, że
w sytuacji gdy mieszkańcy zaprze
staną korzystania z naziemnego przejścia i uznają jego dalsze

Kładka dla pieszych nad ulicą Płowiecką
utrzymanie za bezzasadne, trzeba
będzie wykonać nowy projekt organizacji ruchu.
Dziwne jest
domniemywanie,
iż mieszkańcy mogliby przestać
korzystać z wygodnego przejścia
dla pieszych w poziomie terenu

fot. Rafał Czerwonka

na rzecz wspinania się po kładce.
Szkoda, że miejscy urzędnicy
nie przeprowadzili konsultacji
społecznych przed budową kładki - może udałoby się spożytko
wać wydane pieniądze na bardziej
palące potrzeby.
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Olga Pasierbska

Jestem miłośniczką przyrody i zdrowego
stylu życia, jestem mamą, a z wykształcenia
producentką telewizyjną i psychologiem, z
potrzeby serca działam społecznie. Realizowałam
szereg audycji społecznych i interwencyjnych.
Utworzyłam Stowarzyszenie Profilaktyki i
Edukacji Zdrowotnej, gdzie realizowałam projekty
społeczne dla seniorów i młodzieży. Pomagam
mieszkańcom Marysina, aby ich nierozwiązane
dotąd problemy nie były zapomniane.

3

6

2

Wiesław Lisowski
Jestem żonaty, wkrótce spodziewam się
powiększenia rodziny. Mieszkam w osiedlu
Las od 1998r. Jestem absolwentem Wydziału
Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Pracuję
naukowo w jednym z warszawskich instytutów
naukowo-badawczych. Pełniłem funkcje
zastępcy i przewodniczącego Rady Osiedla Las.
Jestem autorem wielu projektów i inicjatyw w
tym osiedlu. Redagowałem biuletyn Infolas.

Hubert Pietrusiński

Od urodzenia Marysin Wawerski to mój dom. Tu
się wychowałem i znam każdy zakątek.
Ukończyłem techniczną uczelnię na wydziale
inżynierii produkcji. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 218. Ponieważ moja Mama prowadzi
sklep w Aninie od 25 lat środowisko mieszkańców
tej części Wawra także jest mi bliskie. Jestem
mężem kochanej kobiety oraz ojcem dwójki
wspaniałych dzieci dlatego priorytetem jest dla
mnie bezpieczeństwo mieszkańców.

4
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Łukasz Malczyk

Przede wszystkim jestem mężem i ojcem
cudownych dzieci. Ukończyłem Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz studia
podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia.
Jestem wieloletnim działaczem organizacji
prawicowych, stowarzyszeń i ruchów społecznych.
Inicjowałem i uczestniczyłem w wielu projektach
związanych z dzielnicą Wawer. W życiu
zawodowym jestem spełnionym przedsiębiorcą.

Małgorzata Walędziak

Jestem pedagogiem z wykształcenia i z
pasji, obecnie emerytowanym nauczycielem
przedszkolnym, wieloletnim pracownikiem
Przedszkola Sióstr Felicjanek. Jestem szczęśliwą
żoną i matką czwórki dorosłych dzieci, dumną
babci trojga wnucząt. Od 40 lat jestem związana
z Marysinem Wawerskim, gdzie angażuję się w
lokalną społeczność oraz duszpasterstwo rodzin.
Bliskie są mi problemy dzieci niepełnosprawnych
i zaniedbanych wychowawczo.

Maria Jaczewska
Mieszkam w Marysinie Wawerskim od ponad
40 lat. Mam zamiłowanie do roślin i florystyki,
a także talent do zarządzania. Z wykształcenia
jestem elektronikiem, a zawodowo bliski jest mi
temat internetu do każdego domu.
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Rafał Czerwonka
Brałem udział w wielu inicjatywach społecznych.
W latach 2012-2014 byłem członkiem Rady
Osiedla Sadul, a w latach 2014-2018 najbardziej
aktywnym Radnym Dzielnicy Wawer. Jestem
współzałożycielem i Prezesem Zarządu
Stowarzyszenia Razem dla Wawra, Zainicjowałem
powstanie niezależnej Gazety Wawerskiej.
Gwarantuję pełne zaangażowanie w działalność
społeczną poprzez służbę mieszkańcom.

3

Tomasz Skoczyński

2

Krzysztof Waśkiewicz

4

Maria Kalczyńska

Mieszkam z żoną i córką w wawerskim
Nadwiślu. Działalność społeczną rozpocząłem w
2010 roku w okresie zagrożenia powodziowego.
Od kilku lat angażuję się w sprawę rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy.
Chciałbym, aby dzielnica Wawer była jedną
z najładniejszych i najlepiej funkcjonujących
dzielnic w Warszawie.

5
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Barbara Dąbrowska-Gur

Mieszkam wraz z rodziną w Nadwiślu - miejscu,
w którym się zakochałam, i które stało się „moim
miejscem na ziemi”. Jestem szczęśliwą mężatką
i mamą dwojaczków. Ukończyłam Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Zawodowo zajmuję się muzyką - najpierw jako
muzyk, wokalistka, manager artystyczny, a obecnie,
także jako nauczycielka śpiewu. Głównym obiektem mojej uwagi jest kultura.

6

Od 12 lat mieszkam w Wawrze. Znalazłam tu swoje miejsce i przede wszystkim założyłam rodzinę.
Jestem szczęśliwą żoną rodowitego Warszawiaka
z Wawra. Mam dwójkę dzieci. Jestem aktywna zawodowo, sportowo oraz społecznie. Chcę poprawy
dla nas wszystkich, przyszedł czas powiedzieć
“dość” zasiedziałym na tych stanowiskach. Koniec
z obietnicami, czas na realizację! Ciężką pracą
wszystko można zmienić, wystarczy chcieć.

Zbigniew Podlaski

Od urodzenia mieszkam w Zastowie (obecnie
osiedle Zerzeń). Mam wyższe wykształcenie
techniczne. Od wielu lat działam społecznie. Od
15 lat jestem Przewodniczącym Rady Osiedla
Zerzeń, dzięki czemu mam pełen obraz problemów
i potrzeb mieszkańców Wawra. W 2012 roku
współorganizowałem konferencję poruszającą
problemy odwodnienia Wawra, a także chaosu
budowlanego jako przyczyny lokalnych podtopień.

8

Mieszkam w wawerskim Nadwiślu. Ukończyłem
Politechnikę Warszawską, posiadam uprawnienia
budowlane, jestem członkiem Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od
ponad 10-ciu lat administruję osiedlem „Pod
Lipami” u zbiegu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt
lubelski. Bliskie mi są sprawy stabilnych dostaw
prądu, doprowadzenia wody i odbioru ścieków
dla każdego mieszkańca Wawra.
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Maryla Malczyk
Od urodzenia jestem związana z dzielnicą Wawer.
Na co dzień jestem kochającą mamą i babcią. Jako,
że jestem już na emeryturze mogę poświęcać
wolny czas swoim pasjom związanym z kulturą.
Śpiewam w parafialnym chórze. Oprócz śpiewu
hobbystycznie zajmuję się grą na pianinie oraz
malarstwem. Startuję w wyborach ponieważ
chciałabym większego rozwoju sfer kulturowych
naszej dzielnicy skierowanych do seniorów.

Krzysztof Sokołowski
Mieszkam od urodzenia w Zastowie - obecnie
części osiedla Zerzeń. Mam wykształcenie
administracyjne. Prowadzę profil osiedla Zerzeń
na Facebook-u. Moje priorytety to odpowiednia
wizja rozwoju łąk i pól zastowskich, budowa
nowego centrum lokalnego dla osiedla Zerzeń,
Las i Nadwiśle oraz poprawa komunikacji
miejskiej w zachodniej części Wawra.
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Mieszkam w Aninie z żoną i pięcioletnim synem. Jestem architektem. Jako inicjator i współ
założyciel Społecznego Komitetu Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin aktywizuję
lokalną społeczność wokół ponadnormatywnej zabudowy wielorodzinnej. Współredaguję
Gazetę Wawerską jako inicjator i opiekun stałej rubryki o „świdermajerach”. Piszę o architekturze, planowaniu przestrzennym oraz (coraz częściej) o kontrowersyjnych decyzjach
wawerskiego Wydziału Architektury i Budownictwa. Obserwując narastające patologie
jestem przekonany, że niezbędna jest kontrola interpretacji zapisów planu oraz wydawanych
decyzji o warunkach zabudowy jeszcze w trakcie postępowań administracyjnych.

Małgorzata Albińska-Frank

3

Andrzej Skarzyński

Julia Malczyk

5

Jan Andrzejewski

Magdalena Mróz

7

Ineza Bodył-Plaskota

Grzegorz Kociszewski

9

Tomasz Biczel

Z Wawrem i Międzylesiem jestem związana od
pokoleń. Mój Dziadek osiedlił się tu i działał
społecznie jeszcze przed wojną. Ukończyłam
Reżyserię Dźwięku na Akademii Muzycznej im. F.
Chopina. Jestem producentem i reżyserem dźwięku.
Międzylesie musi rozwijać się w sposób przyjazny
dla mieszkańców. Chciałabym by zostało “między
lasem”, atrakcyjne dla nas i naszych dzieci.

Jestem żoną oraz mamą trójki kochanych dzieci.
Ukończyłam Fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studia stomatologiczne.
Jestem zrzeszona w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.
Zajmuję się rehabilitacją dzieci i osób starszych. Startuję w wyborach ponieważ widzę ogromne braki w
infrastrukturze, edukacji i darmowej pomocy dla osób
starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Jestem mamą i żoną, mieszkam i pracuję Falenicy.
Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Prowadzę warsztaty edukacji
filmowej, organizuję wydarzenia, jestem
koordynatorką zajęć uniwersytetu dziecięcego,
realizuję projekty kulturalne związane z Wawrem.
Jestem wiceprezesem stowarzyszenia rekonstrukcji
historycznej Semper Fidelis Res Publicae.

Od urodzenia mieszkam w Międzylesiu. Jestem
studentem Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracowałem i brałem udział w wielu projektach
społecznych na terenie całej Warszawy. Obecnie
pomagam w prowadzeniu rodzinnej firmy. Od
lat bardzo interesuje mnie życie i rozkwit naszej
dzielnicy. Bliskie są mi sprawy młodych ludzi, w
tym m.in. temat dróg dla rowerów.

WWW.RAZEMDLAWAWRA.PL
Sfinansowano ze środków KWW Razem dla Wawra

Jestem architektem krajobrazu, absolwentem
SGGW. Mieszkam w Radości, gdzie prowadzę
firmę zajmującą się projektowaniem terenów
zieleni. Nie jestem związany z żadną partią
polityczną. Nadrzędną dla mnie sprawą są
zasady zrównoważonego rozwoju zapisane m.in.
w planach miejscowych. Zależy mi na poprawie
jakości zieleni w naszym otoczeniu.

Jestem Aninianinem od urodzenia. Wybiegałem
i wyjeździłem rowerem wszystkie chodniki
osiedla IBJ, ścieżki Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego i ulice Anina. Chciałbym,
aby najbliższe mi otoczenie utrzymało swój
niepowtarzalny charakter, a cały Wawer rozwijał
się harmonijnie, z dużą ilością zieleni oraz
przestrzenią, która daje wytchnienie.

Od 10 lat mieszkam w Radości z mężem i synkiem. Uważam to miejsce za cudowne do życia.
Ukończyłam liceum plastyczne, potem studia
graficzne na PWSSP w Poznaniu. Pracuję jako
scenograf telewizyjny i filmowy, dekorator
wnętrz. Moja przygoda z Wawrem zaczęła się od
nagrywania tu serialu „Rodzina zastępcza”. Chcia
łabym mieć jakiś wkład w to nasze wspólne życie.

Jestem Państwa sąsiadem z Anina, gdzie
mieszkam od dwunastu lat. Z zawodu jestem
inżynierem budownictwa, z zamiłowania zapa
lonym turystą i miłośnikiem dobrej architektury
miejskiej. Widzę Wawer jako miejsce z wygodną
komunikacją, z dobrymi drogami, dobrą architekturą użytkową oraz z atrakcyjnymi miejscami do
spędzania wolnego czasu.
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Jacek Wiśnicki
Mieszkamy w Falenicy z żoną i trójką dzieci.
Ukończyłem filologię polską oraz kurs dokumentalny
w Szkole Andrzeja Wajdy. Od 8 lat związany jestem
ze Stacją Falenica. Jako wiceprzewodniczący Rady
Osiedla Falenica byłem jednym z inicjatorów
konsultacji społecznych wokół bazaru, akcji ochrony
słynnej falenickiej sosny oraz likwidacji „kopciucha” w
nastawni przy przejeździe kolejowym. Lokalne absurdy
komentuję na profilu Leniwy Szlaban w Falenicy.

Michał Mroziński

3

Jestem miłośnikiem lokalnej przyrody i
dziedzictwa historycznego, które uważam za
wielkie walory naszej okolicy i od lat fotografuję.
Współtworzę poświęconą im stronę internetową
www.facebook.com/halotuwawer. Jestem
współautorem książki „Wawerski Aleksandrów
- spacer przez czasy i miejsca”, dokumentującej
historię i ciekawostki osiedla Aleksandrów, z
którym od zawsze jestem związany.

4
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Urszula Malczewska
Moją pasją są ludzie i spotkania z nimi. Wierzę
w sens planowania i dbania o ład przestrzenny
Wawra. Myślę, że zawsze można lepiej, bardziej.
Zainicjowałam i prowadzę Gazetę Wawerską,
tu realizuję swoją pasję – publikuję artykuły o
ciekawych ludziach, miejscach i inwestycjach
Wawra. Jestem architektem, ukończyłam
Politechnikę Warszawską. Mieszkam w
Aleksandrowie z mężem i dwójką dzieci.

Andrzej Tomaszczyk
Wawer jest moją małą ojczyzną prawie od urodzenia. Tu do szkół chodziły moje dzieci, a teraz
prowadzam tam moje wnuki. Falenica zawsze była
dla mnie miejscem odpoczynku od wielkomiej
skiego zgiełku. Uważam, że Wawer zasługuje na
to, by zachować swój unikalny klimat i charakter.
Dlatego rozwój infrastruktury musi odbywać się w
sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a prze
strzeń publiczna powinna być przyjazna.
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Bartosz Mróz

7

Katarzyna Ciecieląg

Joanna Harasiewicz
Wychowałam się w Falenicy, od 2 lat mieszkam
w Aleksandrowie. Wawer to mój dom. Z
wykształcenia jestem geografką, prywatnie –
mamą trójki dzieci. Geografia nauczyła mnie, czym
powinien być zrównoważony rozwój. Rodzicielstwo
zachęca, by tę ideę wcielać w życie. Z
perspektywy dzielnicy silnym narzędziem są plany
zagospodarowania przestrzennego - tymczasem
Wawer jakby tego nie dostrzegał. Czas to zmienić.
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Wawerczyk od urodzenia, wychowanek falenickich szkół, magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Falenica obecnej kadencji. Dwukrotnie byłem
członkiem komisji ds. budżetu partycypacyjnego.
Od kilku lat interesuję się 3 sektorem reprezentując stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae
w Komisji Dialogu Społecznego. Współorganizowałem wiele wydarzeń w dzielnicy Wawer,

Od 22 lat mieszkam w Falenicy. Mam męża i
czwórkę dzieci. Ukończyłam Akademię Pedago
giki Specjalnej w Warszawie oraz kurs sztuki w
ZNP. Jestem związana ze Stacją Falenica, gdzie
prowadzę zajęcia plastyczne. Współpracowałam
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz szkołami. Kocham przyrodę, spokój i lasy. Wawer jest
wspaniałym miejscem do życia jednak potrzebuje
pomocy w mądrym projektowaniu i inwestowaniu.

październik 2018
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CIEKAWE MIEJSCE. Gruzińska piekarnia w Falenicy.

Kawałek Gruzji

URSZULA MALCZEWSKA

u.malczewska@gazetawawerska.pl

W ramach prezentacji miejsc,
których może jeszcze Państwo
nie znacie w Wawrze, a które
mają niepowtarzalny i ciekawy
klimat, chciałabym tym razem
zaprezentować kawałek Gruzji
oraz Gruzińską Piekarnię Tiflisi.
W centrum Falenicy w okolicach
poczty znajduje się niewielki
lokal, w którym już od progu wita
nas charakterystyczny zapach
świeżego gruzińskiego chleba.
Pan Szalwa i Pani Żana wraz z
rodziną prowadzą to miejsce
od roku, w Polsce mieszkają od
6 lat. Chleb wypiekany jest w
tradycyjnym gruzińskim piecu
tone, który kształtem przypomina

beczkę. Placki chleba przyklejane
są do ścianek glinianego pieca,
ciasto musi mieć odpowiednią
konsystencję, a powstaje jedynie z
mąki, wody, drożdży i soli. Chleb
ma podłużny, płaski kształt, jest
chrupiący z zewnątrz i miękki w
środku, nie da się go porównać z
pieczywem, które znajdziemy w
markecie. Jest wypiekany przez
cały dzień, więc stale można kupić
idealnie ciepły i świeży, ruch w
piekarni jest cały czas.
Sercem tego miejsca oprócz pieca
są ludzie i atmosfera, jaką tworzą.
Pani Żana nuci gruzińską melodię,
krzątając się między stolikami
i rozmawiając z gośćmi, którzy
przyszli tu usiąść i coś zjeść, oraz
stałymi klientami, którzy wpadli
tylko na szybko po kilka chlebów.
W centralnym miejscu stoi kredens
ze szklankami i sztućcami. Stali
bywalcy już wiedzą, że tu jest jak
w domu i trzeba się poczęstować
zastawą. Pan Paweł i Pani Karolina,
których spotkałam w piekarni w
sobotni poranek, przyjeżdżają
tu specjalnie, to ich sprawdzone
miejsce z gruzińskimi smakami.
Ulubioną potrawą Pana Szalwy
są placki chaczapuri podawane

na ciepło z serem. Występują w
siedmiu różnych wariantach np.
jajkiem, szpinakiem czy fasolą.
Każdy region w Gruzji ma swój
charakterystyczny placek.
Specjalnością tego miejsca są
również chinkali duże kołduny
wypełnione zupą i nadzieniem
mięsnym,
występujące
w
przeróżnych wersjach smakowych
i kolorystycznych.
Wszystkie te smakołyki można
kosztować zarówno na miejscu,
jak i zakupić na wynos. Ostatnio,
wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów, została uruchomiona
również dostawa na telefon. To
już drugi lokal Pana Szalwy i Pani
Żany w Wawrze, pierwszy znajduje
się w Aninie przy ul. Lucerny. W
obydwóch miejscach znajdziemy
o wiele więcej gruzińskich
przysmaków oraz typowe dla
tamtego regionu napoje. Pan Szalwa
chętnie rozmawia ma świetny
kontakt ze swoimi klientami. To
miejsce, do którego raz się zajrzy i
chce się wracać, nie tylko z powodu
smaku, który jest niepowtarzalny,
ale też z życzliwości i prawdziwego
zainteresowania
drugim
człowiekiem. Widać, że gruzińskie
smaki,
oryginalne
lokalne
receptury, ręcznie wykonane przez
Panią Żanę potrawy sprawdzają się
i trafiły w polskie gusta.

Pan Szalwa i Pani Żana - właściciele Gruzińskiej Piekarni Tiflisi

Chaczapuri

Chinkali

Chleb gruziński

Piec do pieczenia chleba

11

12

PRZEZ OSIEDLA

październik 2018

KAMPANIA WYBORCZA. Tournee burmistrza Łukasza Jeziorskiego po osiedlach Wawra.

Odpowiedzialność - to, co powinni ponosić inni (Julian Tuwim)

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Byłem pewien, że tekst o gospodarskiej wizycie burmistrza w
Aninie mam już za sobą. Błąd. Na
ostatniej prostej przed wyborami
samorządowymi nastąpił jednak
ciąg dalszy tournée - tym razem w
miesiącach wrzesień-październik.
Spotkanie odbyło się 19 września
br. o godz. 17.00 przy nowowybudowanej tężni anińskiej na terenie OSiR.
Było o dzikach, o parkingach
przyszkolnych, o sposobach na
podwyższenie
bezpieczeństwa
ruchu, o dofinansowaniu rozbudowy szkoły, o spowalniaczach
(a jakże), o niefortunnej lokalizacji tężni, wreszcie – a być może
przede wszystkim – o zabudowie
wielorodzinnej w Aninie stawianej

z rażącym naruszeniem zapisów
planu miejscowego i bezpowrotnie
dewastującej ład przestrzenny willowego osiedla.
Tym razem burmistrz z uporem
przywoływał, że na wszystkie niedoskonałości uchwalonego planu
mieszkańcy Anina mieli zawczasu ustawowo zagwarantowa
ny
wpływ i sami sobie są winni
obecnemu nieszczęściu. Jeden z
mieszkańców, Pan Adam, poruszył
te
mat nadinterpretacji zapisów
planu przez urzędników Wydziału
Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer, których bezpośrednim skutkiem jest właśnie
ponadnormatywna zabudowa. W
odpowiedzi burmistrz oznajmił,
że wszystkie interpretacje planów
miejscowych są przygotowywane
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy...
To nowość. Zaskoczenie, więc
dopytuję: czy także interpretacje
zapisów MPZP dotyczące spornych
obszarów UMN/2 i UMN/3 były
przygotowywane w BAiPP? Tego
burmistrz nie pamiętał (więc jednak możliwe, że nie wszystkie?), „a
w ogóle architektura i planowanie to nie jego działka” i żeby spy-

fot. Piotr Grzegorczyk

Spotkanie z mieszkańcami Anina
w dniu 19 września br.
tać właściwego wiceburmistrza.
Hmm, ale przecież w czerwcu b.r.
burmistrz, we własnej osobie, wy
stosował odpowiedź na list otwarty
mieszkańców Anina w spornej
kwestii interpretacji zapisów planu. Własnoręcznie podpisał się
pod przytoczoną w odpowiedzi
interpretacją. Nie czytał jej? Nie
pamięta czyjego była autorstwa?
Podpisał bo trzymał długopis? A

może wie doskonale kto jest autorem tych interpretacji, ale chce
przerzucić odpowiedzialność za
ich treść na BAiPP? Bardzo wygodnie. Lecz mało sprytnie.
Jestem w posiadaniu pisma z dn. 12
lipca 2018 r. wystosowanego przez
zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy Michała Olszewskiego do
Burmistrzów oraz do Rad Dzielnic.
Pismo precyzuje zakres i rozdział
kompetencji pomiędzy BAiPP z
jednej, a Radami i Zarządami Dzielnic z drugiej strony. Znamienny
cytat z tego pisma: „Interpretacja
zapisów aktu prawa miejscowego,
jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie
leży w kompetencjach Biura”. Z
tego wynika, że nadinterpretacja
zapisów planu osiedla Anin, skutkiem której w obszarach UMN/2
i UMN/3 zapanował nieład przestrzenny, miała jednak miejsce w
Urzędzie Dzielnicy Wawer.
Miesiąc wcześniej 21 sierpnia,
na opisywanym przeze mnie na
łamach Gazety Wawerskiej spotkaniu z mieszkańcami Anina,
burmistrz Jeziorski odmówił publicznie wzięcia odpowiedzialności
za decyzje Wydziału Architektury ponieważ zapadają one „z

upoważnienia Prezydenta m.st.
Warszawy, a nie Zarządu Dzielnicy”. Ciekaw jestem, czy urzędująca pani Prezydent ma podobną
świadomość podziału kompetencji
oraz czy Burmistrzowi znana jest
treść Zarządzenia nr 312/2007
Prezydenta miasta stołecznego
Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007
r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzędu m.st.
Warszawy. Otóż stosownie do § 38
pkt. 1 ppkt 25 w/w Zarządzenia: do
zakresu działania urzędów dzielnic
należą (…) sprawy architektury i
budownictwa oraz planowania i
zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: (…) prowadzenie postępowań administracyjnych(…).
Regularnie słyszymy z ust burmistrza Łukasza Jeziorskiego, że w istocie to nie on, nie jego Urząd jest
za coś odpowiedzialny – że to albo
Prezydent Warszawy, albo podległe
Prezydentowi Biuro Architektury i
Planowania Przestrzennego.
Co w takim razie robi burmistrz
jeśli za nic nie odpowiada? I po
co organizuje pod koniec kadencji spotkania z mieszkańcami, na
które przyjeżdża nieprzygotowany?

ZERZEŃ. Mieszkańcy walczą o możliwość zabudowy nieużytków w północnej części osiedla.

Jaka przyszłość pól zastowskich?

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI

k.sokolowski@gazetawawerska.pl

Kiedyś miejsce utrzymania wielu
mieszkańców Wawra, teraz miejsce
zapomniane z ograniczeniami
dla właścicieli. Taki jest obraz
tzw.
„pól
zastowskich”,
w
którym to miejscu jeszcze w
latach
dziewięćdziesiątych
trwała produkcja rolnicza. Na
polu rosły kapusta, ziemniaki,
marchew, buraki, różnego rodzaju
zboża. Bliżej obecnego kanału
zerzeńskiego były za to łąki i
pastwiska. Jednak wraz z rozwojem
budownictwa na osiedlu Gocław i
Las oraz w związku ze zmianami

ustrojowymi i gospodarczymi
w państwie polskim, produkcja
rolnicza na tych terenach przestała
być
opłacalna.
Stopniowo
właściciele działek na tym terenie
ograniczali swoją działalność, a
po zbudowaniu ulicy Kadetów
działalność
rolnicza
została
ostatecznie zakończona. Ostatnie
dwadzieścia lat to degradacja tych
terenów, która charakteryzuje się
zalewaniem działek, w związku
z nielegalnym podwyższaniem
terenów lub złymi decyzjami
administracyjnymi urzędników
wawerskich, którzy wydawali
błędne obostrzenia i warunki
realizacji inwestycji dla właścicieli
nowych osiedli, które powodowały
degradacje terenów sąsiednich.
Wraz z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego po sąsiedzku,
na polach zastowskich zaczęto
nielegalnie wysypywać góry gruzu
i innych odpadów budowlanych.
Oczywiście w wielu przypadkach
bez wiedzy właścicieli terenu.
Jednak to właściciel nieruchomości

po uprzedniej kontroli przez
Straż Miejską lub Wydział
Ochrony Środowiska jest karany
wysokimi mandatami w związku
nielegalnym
gromadzeniem
odpadów budowlanych na własnej
działce. W ostatnich latach w
związku z wysokim stanem wód
i działalnością bobrów zaczęły
obumierać drzewa na użytkach
leśnych, które są najbliżej
osiedla Zastów. I co się stało?.
To mieszkańcy pod pretekstem
pielęgnacji
drzew
zostali
zobowiązali przez miasto (Lasy
Miejskie) to usunięcia suchych
drzew. Jeśli by tego nie zrobili
groziła im kara administracyjna.
Tylko kilku właścicieli wycięło
drzewa na swoich działkach .
Jednak ze względu na ograniczony
dostęp do działek i w związku z
nastaniem wiosny zaprzestano
„pielęgnacji drzew”. Sam będąc
właścicielem działki na tym terenie
mam ograniczony dostęp do niej.
Nie mogę w pełni korzystać ze
swoich praw właścicielskich.

fot. Krzysztof Sokołowski

Jakie są plany miasta dla tego
terenu? Miasto przystąpiło do
sporządzania
trzech
MPZP
obejmujących ten teren. Są to
MPZP Las, okolic ulicy Kadetów
i Zakola Wawerskiego. We
wszystkich tych planach dla terenu
„pól zastowskich„ przewidziana
jest realizacja zieleni urządzonej
czyli nic innego jak parki i skwery,
obiektów sportu i rekreacji oraz
na niektórych działkach planuje
się zachowanie zieleni leśnej
lub nasadzenie nowych drzew.
Mieszkańcy jednak nie zgadzają

się z planami miasta i w związku
z tym składają wnioski do
nowego Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Warszawy o zmianę przeznaczenia
działek z terenów zieleni urządzonej
i usług sportu i rekreacji (ZP2) na
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN/MNE).
6 listopada o godzinie 16:00
w Urzędzie Dzielnicy Wawer
odbędzie się spotkanie w sprawie
nowego studium, na którym
będzie można wypowiedzieć się na
ten temat.
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MARYSIN WAWERSKI. Problemy nierozwiązane od zawsze.

Przewlekłe sprawy Marysina

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Każdy człowiek chce się czuć bezpiecznie, zwłaszcza w swojej naj
bliższej okolicy, gdzie siłą rzeczy
spędza najwięcej czasu. Na to
poczucie obiektywnie wpływają
konkretne i podstawowe sprawy.
Jest to możliwość swobodnego
przejścia przez dobrze oświetlone
pasy, zwłaszcza, kiedy robi się
jesienna szarówka. Albo spacer
po odśnieżonej ulicy posypanej
piaskiem w zimie, czy to z wózkiem, czy drepcząc krokiem osoby
starszej. Tak samo ważna jest bezpośrednia i szybka komunikacja
miejska, możliwość bezpiecznego
zaparkowania samochodu, a także
po prostu estetycznie wyglądająca
okolica.
W Marysinie mamy wiele spraw,
które nie są załatwiane na bieżąco
i sprawnie, lecz są odwlekane. Wydaje się, że urzędnicy mają z głowy
kłopot, bo napisali kolejne niejasne wyjaśnienie albo w ogóle pozostawiają temat bez odpowiedzi.
Wszystko zaczyna się od sposobu
myślenia. Nie możemy pójść dalej,
bo czekamy na rozwiązanie wielu zaległych i przewlekłych spraw,
które wciąż są w toku, wciąż się tyl
ko mówi, że trzeba to, trzeba tamto, a urząd jest jak „śpiący biurokrata” przedstawiony w „Teatrzyku
Zielona Gęś”. Może właśnie dlatego
mamy miano zapomnianej i niekochanej dzielnicy Warszawy?
Powinniśmy głośno wyrażać swoje stanowisko i krytycznie ocenić
sytuację, gdy nasze wielokrotnie
zgłaszane kłopoty, choć włoda
rzom dzielnicy wydają się błahe, (sądząc po tym, że pozostają
często bez odpowiedzi) staną się
priorytetem dopiero w sytuacji,
kiedy nastąpi konkretna tragedia.
Niestety wtedy zwykle nikt nie
poczuwa się do odpowiedzialności, bo każdy patrzy na poprzednika, na podwykonawcę, na zasadzie
„to nie my, to oni”.
Co się może niby stać, gdy podczas deszczu prowizoryczny rów
odwadniający przy przejściu dla
pieszych na ulicy Korkowej obok

piekarni Grzybki nie spełnia swojego zadania? Woda deszczowa zalega na przejściu dla pieszych. Przy
tym ruchliwym przejściu prze
biega także szlak komunikacyjny
dzieci uczęszczających do szkoły
nr 195. Czy piesi mają przechodzić
brnąc po kostki w błotnistej kałuży,
a może powinni dać się ochlapać
przejeżdżającym samochodom?
Czy to przejście jest bezpieczne w
czasie deszczu? Gdy dzieci i mieszkańcy próbują ominąć kałużę wychodzą poza pasy, na jezdnię i jak
się uda, przejdą cało i zdrowo i
nawet bez upomnienia od straży
miejskiej. Wszyscy znają temat
zalewania ulicy Króla Maciusia w
okolicy szkoły. I co z tego, że po
deszczu płynie tam wtedy wartka
rzeczka albo tworzy się jeziorko
od krawężnika do krawężnika? Jak
to określiła jedna z mieszkanek –
pani Maria - mamy tutaj Pojezie
rze Marysińskie. Nikt nie poczuwa
się do wzięcia odpowiedzialności i zadziałania strategicznie, bo
odsysanie wody jest jak ratowanie
umarłego. Wierzyć się nie chce,
że to taka trudna sprawa. W XXI
wieku, można zbudować metro
pod Wisłą, a ulicy z odpowiednim
odwodnieniem już nie. Czy została zrobiona ekspertyza, kosztorys i uwzględniono to w planach
inwestycyjnych? ZDM odpisuje że
w najbliższych latach planuje się
wymianę nawierzchni, ale… termin realizacji jest uzależniony od
przyznania finansów. A za finanse
odpowiada… rada miasta. Natomiast rzecznik ZDM odpowiada,
że… ZDM nie planuje wymiany
nawierzchni… Jak to rozumieć?
ZDM mówi, że zamierza wymienić
nawierzchnię i jednocześnie, że o
tym nic nie wie! Rzecznik urzędu

dzielnicy odpowiada - Przejście
przez Korkową przy Kaufland i
przy Króla Maciusia leżą w kompetencji Zarządu Dróg Miejskich. Zwrócimy się do ZDM w tej
kwestii. Ale przecież już się Państwo zwracali? Jak widać sprawa nie
jest monitorowana. Jak zwykle
ogranicza się do zapytania ad-hoc
i zakończenia sprawy.
I tak się kółko zamyka. Mieszkańcy mówią, że to cud, że nikt do tej
pory nie ucierpiał i oby nie wydarzył się tragiczny wypadek.
Natomiast w zgłaszanej w 2017
roku kwestii dojazdu do przychodni przy ul. Begonii gdzie wąski
przejazd uniemożliwia minięcie
się samochodów z-ca burmistrza
odpisuje, że analizuje uwagi mieszkańców pod kątem wprowadzenia
zmian w organizacji ruchu drogowego w 2018 roku. Do końca 2018
r. zostało zaledwie trzy miesiące,
więc nie ma wiele czasu na jakąkolwiek konstruktywną reakcję w tej
sprawie. Rzecznik dzielnicy odpisuje - cokolwiek to znaczy i kiedy
to nastąpi - Po wykonaniu analizy
projekt jest w trakcie wykonania i
będzie realizowany po zatwierdzeniu Inżyniera Ruchu. Czy to się
zdarzy jeszcze przed wyborami?
Bo rada osiedla nic nie wie o anali
zie. Zgłosili sprawę rok temu i od
tamtej pory nie otrzymali informacji o jakichkolwiek krokach w
tej sprawie.
Społeczne akcje namawiają do
korzystania z komunikacji miej
skiej, ale co zrobić kiedy publiczny transport nie funkcjonuje
zgodnie z rytmem i potrzebami
mieszkańców? Autobusy bywają
często mocno spóźnione, trudno
dojechać gdziekolwiek na czas.
Trudno też dotrzeć w strategiczne

Zalana ulica Korkowa w Marysinie

miej
sca jak przychodnia na ul.
Strusia, czy urząd dzielnicy. ZTM
twierdzi, że w 2017 r. przesłało do
urzędu dzielnicy, do konsultacji
projekt zmian w układzie komunikacyjnym i czeka na opinię. A
wystarczyłoby spotkać się z przedstawicielami rady osiedla, ZTM,
urzędu i po prostu uzgodnić jak
ma jeździć 115, 215, 229, 305. Zajmie to nie lata, ale może 2 godziny. Rzecznik ZTM nie odpowiedział na moje pytania. Natomiast
rzecznik dzielnicy jako odpowiedź
urzędu przesyła pismo z sierpnia
br, w którym informuje, a raczej
dezinformuje, że urząd popiera
proponowane rozwiązania, w tym
kursowanie 119 i dojazd do ul.
Alpejskiej, ale nie może uczestniczyć w budowie infrastruktury
przystankowej. Rada Osiedla wskazuje, że w odpowiedzi nie ma
konkretów nt. stanowiska Urzędu
Dzielnicy w sprawie z 2017 roku
dotyczącej połączeń 115 i Marysina . Ta sprawa jest z 2018 roku i
dotyczy całkowicie czego innego!
Podobnie ma się sprawa z
odśnieżaniem chodników, a zimowy sezon przed nami. Warto
o tym pomyśleć ponownie, bo
już od 2016 roku Rada Osiedla
Marysin Północny koresponduje
w tej sprawie z urzędem z prośbą
o interwencję. Dokładnie chodzi
o odśnieżanie chodnika, który
leży w newralgicznym miejscu, bo
pomiędzy przedszkolem a obiektem Syrenka oraz pomiędzy Syrenką a lasem. Wygląda na to, że
ten teren nie należy do dzielnicy,
a może jest to „ziemia niczyja”,
bo nikt nie czuje odpowiedzialności do załatwienia sprawy. Nikt
się nie przyznaje i nie wiadomo kto ma otrzymać karę, bo za

fot. Olga Pasierbska
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nieodśnieżony chodnik można
zapłacić nawet 5 tysięcy złotych.
Nie pomagają prośby i wyjaśnienia - że to przecież dojście do
przedszkola, że osoby starsze
mają problemy z chodzeniem na
co dzień, a co dopiero w zimie
po nieodśnieżonym albo śliskim
chodniku, gdzie mogą złamać np.
nogę, a złamania w tym wieku to
niekiedy po prostu wyrok. Rzecz
nik dzielnicy odpisuje, że tą tema
tyką w pełni zajmuje się Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami i że urząd zwróci się w tej
kwestii do ZGN. Czy to jednak
prawda? Urząd od dawna przecież
nie był w stanie ustalić kto się czym
zajmuje. Poza tym, co do zasady za odśnieżanie przed obiektami
dzielnicowymi odpowiada urząd
dzielnicy. Tylko fragmenty przekazane do utrzymania ZGN są przez
nich odśnieżane. Tak długo jak
dzielnica nie przekaże tego zadania
do ZGN – to ZGN nie kiwnie palcem i będzie twierdził, że takiego
zadania nie ma.
Widać sprawa jest niezwykle
trudna do rozwikłania, bo Mieszkańcy Marysina czekają na odpo
wiedź urzędu od dwóch lat. Jednak
może tej zimy po prostu śniegu nie
będzie?
Mieszkańcy zgłaszają, że przejścia
dla pieszych nie są dostatecznie
oświetlone, bo system włączania
się oświetlenia nie ma odpowiedniego marginesu tolerancji. ZDM
odpowiada, że wszystko działa
prawidłowo, bo zegary astronomiczne są ustawione właściwie.
Tylko dlaczego oświetlenie na ulicy Korkowej nie włącza się od razu
po zapadnięciu zmroku? Skoro
ZDM uważa, że powinno? Jest
pewna nadzieja na doświetlenie
ulicy Korkowej, rzeczniczka ZDM
Karolina Gałecka odpowiada:
- W kwestii przejść dla pieszych
chciałabym poinformować, że w
tym roku wykonane zostanie oświetlenie na czterech przejściach przy
ul Korkowej, tj. przy wyjeździe
z Kaufland, przy nr 163, przy ul.
Króla Maciusia oraz przy nr 124.
Ponadto w tym roku zleciliśmy
wykonanie projektu oświetlenia
przejścia przy ul. Kościuszkowców.
Marzy mi się urząd, w którym
sprawy się po prostu załatwia bez
czekania latami, bez podziałów na
lepszych i gorszych, bez udzielania
wymijających odpowiedzi, które
dają iluzję wyjaśnienia, które w
rzeczywistości mają na celu zbycie
petenta i odroczenie rozwiązania
naszych codziennych kłopotów w
czasie i przestrzeni. Problemów
będzie wciąż więcej, jeśli ich na
bieżąco się nie rozwiązuje.
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Ptasia linia. Czas odlotów II: murmuration.
JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Przełom września i października to
czas rykowiska – spektakularnych
godów
jeleni.
Tej
jesieni
postanowiłem sprawdzić pod tym
kątem Bagno Całowanie, jedno z
największych bagien na Mazowszu.
Nie zawiodłem się. Jelenie
koncertowały, ale tym razem
przedwieczorny show skradły
im olbrzymie stada kwiczołów
i szpaków, które „oblatywały”
podmokłe
łąki
w
świetle
zachodzącego słońca. Chóralny
szelest tysięcy skrzydeł stanowił
wspaniały muzyczny kontrapunkt
dla zachrypniętych basów jelenich
samców. Temat październikowej
ptasiej linii wymyślił się sam.
Murmuration
to
określenie
funkcjonujące
w
języku
angielskim nie mające polskiego
odpowiednika. To na Wyspach
obserwowane
są
największe
skupiska szpaków i to stamtąd
pochodzą najpopularniejsze w
sieci nagrania akrobacji grup
szpaków liczących nawet kilkaset
tysięcy ptaków. Wystarczy wpisać
w wyszukiwarce angielską nazwę
zjawiska, by stracić ładnych
kilka minut przed monitorem
(uwaga dla pracowników biur i
urzędów – jest to tak wciągające,
że może w trakcie wystygnąć
kawa!) W Polsce ponoć podobne
widowiska zdarzają się na Dolnym

Szpaki nad Bagnem Całowanie
Śląsku, jednak w mniejszej skali
można je zaobserwować nad
jesiennymi polami i łąkami także
w centralnej Polsce. Ptaki w trakcie
murmuration
przypominają
ławicę ryb, tworzą idealnie
zsynchronizowaną plamę na
niebie, płynnie zmieniającą kształt.
W zasadzie nie wiadomo dlaczego
szpaki to robią. Teorii jest kilka.
Być może chodzi o spalenie
przed snem nadmiaru energii,
albo o swoisty lot patrolowy nad
miejscem snu, by przepłoszyć
drapieżniki. Może jest to forma
team buildingu, czyli ceremonia
mająca
zwiększać
poczucie
wspólnoty, przed czekającą je
wyprawą na zimowiska.
Na razie nie wiemy co ewolucja
zaszyła w mózgach szpaków,
okazuje się jednak, że sposób, w
jaki powstają te figury zajmowała

KĄCIK KULINARNY.

Jesienna zupa z soczewicy
i rustykalna tarta ze śliwkami
Lubię jesień w kuchni. Gotuję
wtedy
rozgrzewające
dania.
Aromatycznie
przyprawione
zupy i gulasze, dzięki którym
łatwiej znieść jesienne chłody i
deszcze. Na deser podaję ciasta z
sezonowymi owocami. Wybierzcie
swoje ulubione i przygotujcie
razem ze mną prostą rustykalną
tartę pieczoną bez formy na dużej
blasze. Będzie pysznie!
ZUPA
Z
CZERWONEJ
SOCZEWICY Z BATATEM I
POMIDORAMI
■■ 1 szklanka czerwonej soczewicy
■■ 1 marchew (100 g)
■■ 1 batat (250 g)
■■ 1 cebula
■■ 2 ząbki czosnku

■■ 1 puszka pomidorów bez skóry
■■ 1 litr wody
■■ Przyprawy: po jednej łyżeczce
kminu rzymskiego (kuminu),
kurkumy i imbiru, po ½ łyżeczki
słodkiej
papryki,
pieprzu
czarnego i cynamonu, sól
■■ oliwa do smażenia
DODATKOWO:
zioła
do
posypania np. kolendra i cytryna

fot. Jacek Wiśnicki

naukowców od lat. Mówimy
przecież o samo organizującej się
strukturze, pozbawioną liderów,
czy nadrzędnej instancji. Co scala
ptaki w tak stabilny a jednak wciąż
zmieniający się układ? Pytanie
to zadał sobie Craig Reynolds,
twórca animacji do największych
hollywoodzkich
hitów.
Żeby
ułatwić sobie pracę postanowił
stworzyć algorytm imitujący ruch
stada. Algorytm opierał się na
trzech zasadach: unikania kolizji,
poruszania się w tym samym
uśrednionym kierunku co sąsiedzi
oraz unikania odseparowania.
Sprawdziło się. Po raz pierwszy
algorytm został użyty w Powrocie
Batmana (1991) Tima Burtona w
animacji stada nietoperzy.
Dzięki temu nauczyliśmy się
imitować ruch stada, jednak
dopiero
najnowsze
badania
Soczewicę porządnie płuczemy
i odcedzamy na sicie. Cebulę,
czosnek, marchew i bataty kroimy
w kostkę i podsmażamy na
oliwie z dodatkiem wszystkich
przypraw. Kiedy warzywa lekko
zmiękną dodajemy pomidory,
smażymy jeszcze około 3-4 minut,
wsypujemy soczewicę i wlewamy
wodę. Gotujemy około kwadransa
(aż soczewica zmięknie) i
doprawiamy solą. Zupę miksujemy
w blenderze (można zostawić
większe kawałki warzyw). Jeśli
krem będzie za gęsty dodajemy
odrobinę wody. Podajemy ze
świeżymi ziołami oraz kawałkiem
cytryny, z którego wyciskamy do
zupy trochę soku.

pozwoliły poznać specyficzną
strukturę stad szpaków. Stało się
to dzięki wykorzystaniu znanej
choćby z transmisji siatkarskich,
technologii howk eye, pozwalającej
ustalić czy był aut. Przez szereg
wieczorów filmowano z użyciem
kilku kamer stado tych ptaków, by
stworzyć jego model 3D. Potężne
komputery „mieliły dane” przez
dwa lata, ale dzięki tym badaniom
wiemy, jak wygląda szpacze stado.
Okazuje się, że jest ono... płaskie,
przypomina raczej naleśnik niż
kulę. Pozbawione jest ono liderów
i co ciekawe - wszystkie ptaki
poruszają się z tą samą prędkością.
Oznacza to, że w przypadku
skrętów, ptaki poruszające się po
zewnętrznej, zostają w tyle, co
sprawia, że szpaki nieustannie
zamieniają się miejscami. Dzięki
temu, jak kolarze w peletonie,
oszczędzają siły, wykorzystując
korytarze aerodynamiczne. Co
więcej, dzięki rotacji żaden z
ptaków nie musi być długo na
skraju stada, gdzie może paść
ofiarą drapieżnika – jastrzębia lub
sokoła. Gdyby było inaczej, jego
motywacja do uczestniczenia w
zbiorowym tańcu mogłaby być
mniejsza (nikt przecież nie chce
być ofiarą!), co w konsekwencji
mogłoby naruszyć układ i
doprowadzić do rozpadu stada.
Dalsze analizy pokazały, że
każdy szpak orientuje się wobec
około siedmiu sąsiadów, tzn.

że jego kierunek i prędkość jest
wypadkową tych wartości u
siedmiu sąsiadów. Umysł szpaka nie
jest w stanie przetworzyć danych o
większej liczbie sąsiadów. Okazuje
się, że ta cecha ptasiego mózgu, jest
zbieżna z mózgiem homo sapiens.
Dla nas również liczba siedem jest
granicą swobodnej percepcji. Tyle
jesteśmy w stanie przetwarzać
spontanicznie.
Z
łatwością
umiemy
zapamiętać
siedem
cyfr, czy symboli. Kolejne to już
efekt treningu. Można by szukać
kolejnych
międzygatunkowych
analogii. Zachowania stadne nie są
nam obce, czego przykładem mogą
być np. wybory.
Wolę jednak wrócić do świata
przyrody, a konkretnie do
szpaków. Tekst poświęcony jest
urodzie ich wielkich stad, ale warto
też docenić ich indywidualne
piękno. Szpak widziany z daleka
jest nieco pokracznym czarnoburym średniej wielości ptakiem.
Z bliska szpaki zachwycają
kontrastem opalizujących piór
i białych nakropień. One same,
mając nieco przesunięte w
stosunku do człowieka spectrum
widzenia, odbierają swoje barwy
jako bajecznie kolorowe szaty.
Może dlatego tak lubią trzymać
się razem i wyśpiewywać ku niebu
skomplikowane frazy? Osobiście
bardzo lubię szpaki, zawsze dla nich
zostawiam na winorośli przy oknie
kilka kiści winogron. Oglądanie
migoczących w zimowym słońcu
szpaków, zrywających owoce,
warte jest uciążliwego sprzątania
parapetów...

na 30 minut. Śliwki myjemy,
lub usuwamy pestki i kroimy je na
połowę. Dużą blachę z piekarnika
wykładamy papierem do pieczenia.
Schłodzone ciasto podsypujemy
mąką, rozwałkowujemy je na
kształt koła o średnicy 32-34 cm
i przenosimy ostrożnie na blachę.
(do Zostawiamy ok. 3 cm wolnego
ciasta od brzegu, na dalszej jego
części ciasno układamy śliwki
Wszystkie składniki na ciasto (rozcięciem do góry). Owoce
siekamy nożem i szybko je posypujemy cynamonem i cukrem
zagniatamy (można użyć również pudrem. Podważamy wolne brzegi
robota kuchennego). Formujemy ciasta i zaginamy je do środka
kulę i chowamy ją do lodówki formując naturalną „formę” do
pieczenia (brzegi można lekko
zlepić tak, aby owoce się nie
wysypały w czasie pieczenia).
Ciasto smarujemy roztrzepanym
GALETTE – RUSTYKALNA
jajkiem. Pieczemy 45 minut w
TARTA ZE ŚLIWKAMI I
temperaturze 180 stopni (w czasie
CYNAMONEM
ostatnich 10 minut pieczemy tylko
dół). Po wystudzeniu posypujemy
SKŁADNIKI - CIASTO:
cukrem pudrem.
■■290 g mąki pszennej
Joanna Grabowska-Kowalska
■■160 g (schłodzonego) masła
www.kuchniajoanny.pl
■■3,5 łyżki cukru pudru
■■90 jogurtu greckiego
śmietany
■■szczypta soli
NADZIENIE:
■■600 g śliwek
■■½ łyżeczki cynamonu
■■1 łyżka cukru pudru
DODATKOWO: 1 jajko
smarowania)
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Willa Anna w Aninie
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W lutym rozpoczęliśmy cykl publikacji
dotyczących spuścizny E.M.Andriollego
na terenie dzielnicy Wawer. W każdym
kolejnym egzemplarzu Gazety Wawerskiej znajdziecie Państwo inny budynek,
prezentowany w formie akwareli/rysunku
autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Wybieramy
obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, zawsze drewniane, wciąż istniejące,
wyłącznie z Wawra. Możecie Państwo
sami proponować konkretne adresy:
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl - najlepiej z jakimś opisem, historią związaną
z budynkiem lub/oraz z działką na której
stoi. Dzisiaj prezentujemy - ósmy z kolei,
klasyczny świdermajer z Anina, znajdujący się na liście wojewódzkiej ewidencji
zabytków.
Na akwareli:
„Willa Anna” w Aninie. Ikona stylu
E.M.Andriollego?
Na działce u zbiegu ulic Trawiastej (przed

wojną al. Leśnej) i V Poprzecznej w Aninie znajdują się dwa drewniane domy z
początku XX w. Interesujący jest zwłaszcza
większy z budynków. Ma częściowo przeszklone, częściowo otwarte dwupoziomowe werandy. Tę od strony ul. Trawiastej na
pierwszym piętrze co roku zdobią piękne
kwiaty w donicach. Jeśli gdziekolwiek
przetrwał nastrój Anina z początku XX
w. to właśnie tutaj - na ul.Trawiastej 24.
Zapach starego impregnowanego drewna,
filigranowy rysunek ukwieconych pelargoniami trzech charakterystycznych obszernych piętrowych werand (wschodniej,
południowej i zachodniej) z ich proporcjami elementów konstrukcyjnych, profili,
balustrad, detalem snycerskim, zwieńczeniami szczytów, kątami nachylenia połaci
– przywołują na myśl dawne klimaty „Letnisk falenickich”, domy-wille zakopane w
sosnowych żywicznych lasach, ech...
W notatce zamieszczonej w karcie ewidencji zabytków czytamy: Willa „Anna” zbudowana została ok. 1910r. w pierwszym
okresie zabudowy po parcelacji gruntów.
Jej fundatorem była rodzina „białych”
Rosjan o nazwisku Rozdziełowscy, która
zamieszkała w nim po zakończeniu I woj-

ny światowej. W okresie po 1944 r. dom
podlegał kwaterunkowi, zamieszkany był
przez wiele rodzin, m.in. Czajkowskich.
Obiekt nawiązuje stylem do drewnianego
budownictwa okolic Warszawy, potocznie
zwanego stylem „otwockim” lub „świdermajerem”. Tyle karta ewidencji zabytków.
Parcela nr 31 należała od początku do niejakiego Bielińskiego. Po podziale gruntu,
właścicielem południowej działki stał się
Jan Ruban. To od niego nabyli ją Rozdziełowscy, choć do końca nie jest pewne czy
już z budynkami. Tak czy inaczej - na posesji zbudowano ok. 1910 r. dwa drewniaki
– willę „Anna” oraz oficynę stojącą w ostrej
wschodniej granicy działki. Przed II wojną
w głównej willi było gwarno – mieszkało
w niej wiele rodzin m.in. (oprócz samych
właścicieli) - rodziny Sokołów, Jaszewskich, Widerów, pani Bola fryzjerka (która swoje usługi fryzjerskie wykonywała w
domach klientek) oraz pan Jan felczer (nazywał siebie medykiem i jeździł po Aninie
na rowerze, robił zastrzyki). Prawdopodobnie już po wojnie w 1946 r., posiadłość
wraz domami (willą i oficyną) kupili od
poprzednich właścicieli Państwo Julianna
i Kazimierz Zalewscy. W dokumentach
z tamtego okresu zachowała się np. notatka dot. powierzchni parceli: 559 sążni
kw. (2545 m.kw.). W latach powojennych
budynki zostały objęte akcją przymuso-

wego zasiedlania - podobno mieszkało tu
nawet osiem rodzin. Obecnie posesją administruje mieszkająca za granicą córka
Zalewskich Pani Bożena, a w domu – na
parterze i na poddaszu - zakwaterowane
są wciąż dwie rodziny lokatorów. Trzeba
przyznać, że werandy na piętrze są zawsze
pięknie ukwiecone. Oficyna była do niedawna zamieszkana w części parterowej.
Wydaje się być obecnie w gorszym stanie
niż budynek główny.

Korzystałem z materiałów źródłowych: „O
starym Aninie-inaczej” Barbary Wołodźko-Maziarskiej
Autor akwareli:
Marek Ziarkowski, architekt, akwarelista,
rysownik, absolwent Wydziału Architektury PW. Prowadzi Autorską Pracownię
Architektury. Uczy studentów rysunku
odręcznego w Zakładzie Rysunku, Ma-larstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.
Malarstwo akwarelowe oraz szkicowanie z natury w warunkach plenero-wych
sprawia mu wiele radości i satysfakcji, jest
dla niego niezastąpionym źródłem wiedzy i intuicji zawodowej.
www.amz-architekci.com.pl
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