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Segregacja śmieci po nowemu

ŚRODOWISKO. W Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie 5-frakcyjny system segregacji odpadów komunalnych. O co dokładnie

chodzi w nowych zasadach segregacji odpadów i z jakimi problemami w związku z tym borykają się mieszkańcy?

8-9

Sortownia odpadów Lekaro (źródło: Lekaro)

WAWERSKIE SPRAWY

ŁAD PRZESTRZENNY

Na poziomie lokalnego
samorządu wśród reprezentantów
mieszkańców nie powinno
być takich podziałów z jakimi
mamy do czynienia na poziomie
parlamentu. Skąd zatem kłótnie
na wawerskim podwórku?
2

Problem właścicieli gruntów na
Trwają prace nad nowym studium północ i na południe od ulicy
Kadetów znany jest od wielu lat.
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Komisja Ładu Przestrzennego
Rady Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy. Stowarzyszenie
zaproponowała jego rozwiązanie.
Razem dla Wawra złożyło szereg
wniosków do tego studium. 2-3
4

CELE MAMY TAKIE
SAME

PLANUJEMY
PRZESTRZEŃ WOKÓŁ
NAS

LAS, ZERZEŃ

FALENICA

HISTORIA

Falenica zupełnie zmienia
wtedy charakter. Z oazy zieleni
przeobraża się w prawie zwyczajne
osiedle. Zmiany w osiedlu ciągle
następują - widać je doskonale
nawet z poziomu kolejowego
peronu.
6

Dzisiaj prezentujemy - jedenasty
z kolei - budynek z Radości.
Niewiele o nim w ogóle wiemy,
oprócz tego, że miał “brata
bliźniaka”, który zmienił swoje
oblicze.
15

ŁĄKI ZASTOWSKIE
WIDOK Z PERONU
PARKIEM PRZYRODY? Gdy opadną liście z drzew

ŚWIDERMAJER
BLIŹNIAK Z
KĄKOLOWEJ

2
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Cele mamy takie same

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Na poziomie lokalnego samorządu wśród reprezentantów mieszkańców nie powinno być takich
podziałów z jakimi mamy do
czynienia na poziomie parlamentu.
Przecież tutaj nie ma sporów ideologicznych, a i światopogląd posz
czególnych samorządowców nie
ma zbytnio szans na uwidocznienie. Lokalnie, zarówno rządzący,
jak i opozycja, mają w zasadzie ta
kie same cele. Na przykładzie Wawra jako przykład takich celów niech
posłuży chociażby utwardzenie

dróg, budowa kanalizacji, ochrona
terenów zielonych czy dbałość o
ład przestrzenny. Niby oczywiste
problemy do rozwiazania. Skąd
zatem mimo wszystko podziały?
Dlaczego przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości oraz Koalicji
Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Wawer ciągle się kłócą, mimo
iż chcą rozwiązania tych samych
problemów?
Jako przykład takiej kłótni niech
posłuży rozbieżność z ostatniej
sesji Rady Dzielnicy Wawer, kiedy
to powoływano poszczególne
komisje merytoryczne, w których
pracować będą dzielnicowi radni. Rozbieżność dotyczyła tego
w jaki sposob powinna wyglądać
współpraca z radami osiedlowymi.
Zarówno rządzącym, jak i opozycji zależy w tym obszarze na tym
samym, czyli na tym, aby te rady
były odpowiednio aktywizowane
i doceniane. Okazuje się, że posz
czególne kluby radnych chciałyby

stosować w tym celu inne środki. Prawo i Sprawiedliwość jest
przekonane, że niezbędne jest w
tym zakresie powołanie dedykowanej komisji samorządowej,
której głównym zadaniem byłaby
współpraca z radami osiedlowymi.
Klub Koalicji Obywatelskiej i
Razem dla Wawra po wstępnej
dyskusji na ten temat w ramach
negocjacji koalicyjnych, doszedł
do wniosku, że trzeba przede
wszystkim z osiedlowymi radami cyklicznie się spotykać. I cały
czas o nich pamiętać, a nie tylko
przy okazji wyborów. Powołanie
dodatkowej komisji, która byłaby
przede wszystkim pośrednikiem
pomiędzy radami osiedlowymi a
pozostałymi komisjami nie tylko
nie jest potrzebna, ale wręcz utru
dniałaby przepływ informacji i
współpracę.
Na tym przykładzie widać, że
mimo iż cel jest taki sam, różnić
mogą środki do realizacji tych

celów. I tak właśnie jest najczęściej.
Drogi trzeba budować, ale różnie
jest postrzegane to, które drogi powinny być budowane w pierwszej
kolejności. Plany miejscowe trzeba
pilnie uchwalać, ale różne są punkty widzenia (wynikajace głównie
z punktów siedzenia) na temat
funkcji, jakie powinny spełniać
poszczególne obszary. Trzeba wydatkować środki finansowe na kulturę i promocję, ale każdy ma inny
pomysł odnośnie tego w jakiej
wysokości i na jakie działania.
Liczę na to, że w rozpoczętej
właśnie kadencji samorządowej na
wawerskim podwórku takich kłótni będzie jednak mniej. Opozycja
została tym razem zaangażowana w
prowadzenie prac poszczególnych
komisji, co powinno zacieśnić
współpracę. Przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości przewodniczą
Komisji Rewizyjnej, kluczowej
z punktu widzenia kontrolowa
nia Zarządu Dzielnicy. Opozycyjni radni zostali także wybrani
na stanowiska przewodniczących
i wiceprzewodniczących innych
komisji. W poprzedniej kadencji
Rady Dzielnicy Wawer nie do pomyślenia było oddanie dla opozy-

cji przewodnictwa czy wiceprzewodnictwa jakiejkolwiek komisji.
Nawet przy pełnym dialogu i
chęci współpracy zagrożeniem
są jednak istniejace podziały na
poziomie parlamentu. Konflikty
z Sejmu bardzo szybko przenoszą
się bowiem do samorządu. Skoro
dwie największe partie kłócą się na
górze to dlaczego przedstawiciele
tych samych partii mieliby się lubić w partyjnych dołach? To także
z tego punktu widzenia partie parlamentarne nie powinny zagospodarowywać samorządów.
Warto w każdym razie przed
każdą dyskusją w wawerskim
samorządzie pamiętać o tym, że
na lokalnym podwórku cele mamy
takie same.

ŁAD PRZESTRZENNY. Stowarzyszenie Razem dla Wawra zgłasza wnioski do nowego studium.

Planujemy przestrzeń wokół nas
JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

„Miej oko na plan miejscowy” taki tytuł nosił jeden z artykułów
z letniego wydania Gazety Wawerskiej, którego celem było pokazanie jak ważne jest angażowanie
się społeczności lokalnej w proces
ustalania zasad zabudowy w swoim najbliższym otoczeniu. Tym
razem chcemy zwrócić uwagę na
dokument zwany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Dotyczy

większego obszaru (całego miasta)
i cechuje się wyższym poziomem
ogólności.
Jak sama nazwa wskazuje, celem
studium jest wyznaczenie pewnych wytycznych dotyczących
tworzenia planów miejscowych,
które zgodnie ustawą powinny
być z nim „niesprzeczne”. Przykładowo: studium wskazuje, że
dany obszar ma być poświęcony
zabudowie mieszkaniowej, a plan
miejscowy uszczegóławia wysokości budynków, powierzchnię zabudowy działki oraz liczbę miejsc
parkingowych, które inwestor powinien zapewnić. Na obszarach,
dla których plan miejscowy nie został sporządzony, studium stanowi
podstawę do wydawania decyzji o
warunkach zabudowy.
Kształt aktualnego studium skłania do refleksji czy wspomniany na
początku „poziom ogólności” nie
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jest zbyt wysoki, a wręcz sprowadzony do absurdu tak, że z części
jego zapisów praktycznie nic nie
wynika. Innymi słowy: albo są tylko zbiorem „pobożnych życzeń”
albo dowolność interpretacji powoduje, że ochrona przestrzeni jest
w nich tylko iluzoryczna.
Obecnie trwa procedura uchwalania nowego studium uwarunkowań dla Warszawy. Podobnie jak w
przypadku planów miejscowych,
jednym z jej etapów są konsultacje
społeczne. Stowarzyszenie Razem
dla Wawra, które od początku istnienia za jeden z priorytetów swojej działalności uznaje dbanie o ład
przestrzenny, bierze w nich czynny
udział. W ramach dedykowanej
podgrupy zadaniowej, działającej
pod kierunkiem Piotra Grzegorczyka, Przewodniczącego Komisji
Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer, opracowany został

szereg postulatów, które powinny
mieć odzwierciedlenie w nowym
studium. Postulaty te podzielone
zostały na cztery kategorie: ogólnowarszawskie, dotyczące całego
obszaru miasta w zakresie ochrony
środowiska, lokalne (wawerskie)
oraz te dotyczące osiedli i obszarów specjalnych dzielnicy.
Najwięcej postulatów dotyczy
wprowadzenia rozwiązań ograniczających, a właściwie racjonalizujących zabudowę oraz chroniących lokalną przyrodę, która jest
wizytówką Wawra i największym
jego skarbem. W kategorii „ogólnowarszawskiej” znalazły się takiej
punkty jak „wprowadzenie w obszarach z przewagą zabudowy jednorodzinnej minimalnych limitów
powierzchni działek (po wtórnym
podziale)” oraz „określanie minimalnych wskaźników powierzchni
ciąg dalszy na str. 3
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ciąg dalszy ze str. 2

biologicznie czynnej (pokrytej roślinnością) wyłącznie na „gruncie
rodzimym”, bez możliwości jej bilansowania „zielonymi” dachami i
tarasami”. Celem tych postulatów
jest ograniczenie stosowania przez
deweloperów różnych „chwytów”
dla „wyciśnięcia” z danej działki
jak największej liczby metrów kwadratowych na sprzedaż, skutkujących nadmiernym zagęszczeniem
zabudowy. Niezwykle ważnym dla
Wawra i dla całej Warszawy jest
postulat zablokowania „powstawania „zabudowy łanowej” zwłaszcza
w obszarach nieuzbrojonych (np.
60 domów w zabudowie bliźniaczej + 60 szamb) poprzez wprowadzenie większych limitów intensywności zabudowy / powierzchni
zabudowy / szerokości elewacji
frontowych / powierzchni biologicznie czynnych”. Aby lepiej chronić bogactwo przyrody, postuluje
się „wprowadzenie kategorycznych
zakazów wycinania „starodrzewu”
oraz „skupisk wartościowej zieleni”
z jednoczesnym doprecyzowaniem
tych pojęć” przy równoległym
„bezwzględnym
egzekwowaniu
nasadzeń zastępczych oraz opłat
za dokonywaną wycinkę”. Bolączką obecnych niejasnych zapisów w
planach miejscowych i w studium
jest możliwość praktycznie dowolnej interpretacji przepisów, a co za
tym idzie możliwość dokonywania
wycinki wieloletnich drzew.
W gronie postulatów znalazły
się także te, które związane są z
szerokopojętymi „usprawnieniami administracyjnymi”. Chodzi
o większą efektywność działań
Powiatowej Inspekcji Nadzoru
Budowlanego oraz „zapewnienie
mechanizmów bardziej wnikliwej
weryfikacji dokumentacji budowlanej składanej wraz z wnioskami o pozwolenia na budowę i jej
zgodności z przepisami”. Ten drugi
postulat wymaga wyasygnowania
dodatkowych środków dla dzielnicowych wydziałów architektury.
W kategorii postulatów lokalnych
(wawerskich) znalazło się wiele
rozwiązań „porządkowych”, takich
jak np:
■■ wprowadzenie ładu w pasie
kolei otwockiej (funkcja użytkowania, ogrodzenia, reklamy na
płotach i wielkopowierzchniowe,
zabudowa, zieleń, zjazdy, tworzenie parkingów przesiadkowych),
■■ wyznaczenie miejsc na imprezy
masowe w dzielnicy,
■■ wprowadzenie polityki parkingowej poprzez ustanowienie stref
płatnego parkowania wszędzie
tam, gdzie powinny obowiązywać
limity czasowe (np. centra dzielni-

fot. Rafał Czerwonka

cowe),
■■ bezwzględny zakaz wjazdu do
lasów wawerskich samochodami,
ale nie tylko do lasów – wszędzie
tam gdzie mamy do czynienia ze
strefami wymagającymi ochrony
np. jeziorka, Zakole Wawerskie
itp.,
■■ zakaz grodzenia osiedli (starych i nowych), w celu powstrzymania degradacji tkanki miejskiej (istotą miasta jest przestrzeń
wspólna, a nie tworzenie niezależnych enklaw).
W niniejszej kategorii znalazł się
istotny z punktu widzenia tożsamości naszej dzielnicy postulat:
„promowania podejścia do Wawra
jako parku kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem stylu tzw.
„świdermajer” poprzez promocję
wizualną obszarów/skupisk dóbr
kultury materialnej – zapewnienie ich rewitalizacji, dostępności,
identyfikacji wizualnej”. To jest
ostatnia chwila na ochronę tych
drewnianych perełek architektury,
zanim wszystkie spłoną lub rozsypią się.
Jeden z postulatów nawiązuje do
programu wyborczego ruchów
miejskich. Chodzi o zarezerwowanie gruntów pod budowę w
przyszłości południowego „ringu”
warszawskiej kolei obwodowej.
Miałaby prowadzić od stacji PKP
Wawer, wzdłuż Płowieckiej, Trasy
Siekierkowskiej, aż na Mokotów i
Służewiec (częściowo w tunelach
i na estakadach). To rozwiązanie
bezcenne z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej Wawra
i bardziej ekonomiczne niż budo-

wa metra. Do „podkategorii” dostępności komunikacyjnej można
jeszcze zaliczyć inne postulaty
dotyczące rozwoju zbiorowej komunikacji publicznej, a w szczególności dodatkową komunikację szynową, m.in. w postaci linii
tramwajowej w pasie drogowym
planowanej trasy Nowo-Bora Komorowskiego (tzw. tramwaj na Zerzeń) oraz planowanej trasy Mostu
na Zaporze.
Bardzo ważne jest poruszenie kwestii „wyznaczenia przejrzystych
warunków powstawania nowej
zabudowy w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, tak
aby w stopniu możliwie umiar-

Aktualne Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st.
Warszawy zostało przyjęte przez Radę Warszawy uchwałą z dnia 10
października 2006 roku.
Studium to od 2006
roku było kilkukrotnie
zmieniane, jednakże nie
w zakresie generalnych
założeń i ustaleń, przez
co zdezaktualizowało
się. Do 9 stycznia br.
trwał etap składania
wniosków do nowego
studium.

kowanym ingerowała w tkankę
przyrodniczą”. Postępująca zabudowa w tym obszarze jest widoczna „gołymi oczyma” tak licznych
spacerowiczów i rowerzystów, dla
których pobliska przyroda jest dobrem bezcennym.
Osobny punkt został poświęcony
kwestii hałasu wzdłuż tzw. „linii
otwockiej”. W pierwszej kolejności
zaleca się stosowanie rozwiązań
alternatywnych do ekranów akustycznych, w szczególności żywopłotów o odpowiedniej wysokości
i gęstości. Gdyby zaistniała konieczność stosowania tych pierwszych, bezwzględnie powinny one
być porośnięte roślinnością.
Istotne są również postulaty dotyczące ochrony konkretnych
wawerskich dóbr kultury, które
przyczyniają się do wzmacniania
tożsamości lokalnej. Do takich należy wpisanie Kościoła Najświtszej
Maryi Panny w Międzylesiu przy
ul. Bursztynowej na listę dóbr kultury współczesnej. Podobny punkt
już w kolejnej kategorii „osiedla i
obszary specjalne dzielnicy”, dotyczy tzw. osiedla IBJ w Aninie.
Wnioskuje się o uznanie całego
obszaru jako dobro kultury współczesnej (projektowany przez legendarny zespół architektów zwanych
„Tygrysami”), aby uchronić ten
teren przed postępującą zabudową
deweloperską oraz pozyskać środki na rewitalizację.
We wspomnianej wyżej trzeciej
kategorii, wskazano szereg konkretnych obszarów w Aninie,
Aleksandrowie, Falenicy i na Zakolu Wawerskim, które powinny
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być pozostawione dzikiej naturze
(lasy, łąki) bądź zieleni urządzonej. Po wielu latach intensywnej
urbanizacji Wawra, ważne jest by
poszczególne „nietknięte” jeszcze
tereny zabezpieczyć, częściowo nawet kosztem konieczności wykupu
działek od prywatnych właścicieli.
Zwłaszcza przy obecnych planach
ratusza dotyczących zalesienia
Warszawy warto naciskać na pozostawienie obszarów z kilkudziesięcio-, kilkuset- letnimi drzewami,
nie dających się zastąpić nowymi
nasadzeniami, których wartość
będą mogły docenić dopiero kolejne pokolenia.
Uznając doniosłość roli centrów
dzielnicowych w rozwoju społeczności lokalnych, nie mogło
zabraknąć stosownego punktu dla
osiedla Międzylesie, w którym ma
być wyznaczone centrum Wawra.
Punktem zbieżnym z tą ideą jest
wniosek o wyznaczenie parkingu podziemnego pod dzisiejszym
parkingiem naziemnym urzędu
dzielnicowego. W jego miejscu
miałby powstać plac wielofunkcyjny (strefa handlu ulicznego, targowisko czasowe, dzielnicowe miejsce na imprezy masowe, koncerty,
festyny).
Na szczególną uwagę zasługuje
postulat z kategorii „dotyczącej
całego obszaru miasta w zakresie
ochrony środowiska”. Nikt do tej
pory nie pochylił się nad problemem „zaśmiecania poszczególnych miejsc sztucznym światłem”.
Ileż to razy człowieka drażniły
„krzyczące” jaskrawym, albo dodatkowo pulsacyjnym światłem
reklamy i szyldy. Warto zatem, aby
studium przewidziało coś w rodzaju „ciszy świetlnej” w określonych
godzinach nocnych, a także wymóg stosowania rozwiązań (np.
przesłon) ograniczających wpływ
światła na budynki sąsiednie. A
jeśli już o zaśmiecaniu mowa: w
niniejszej kategorii nie mogło zabraknąć całego szeregu rozwiązań
przeciwko „zaśmiecaniu reklamami” np. zakaz zamieszczania reklam na ogrodzeniach, na terenach
zielonych czy też na budynkach.
Powyższe postulaty pokazują jak
wiele pracy jest do zrobienia, aby
uchronić naszą wspólną przestrzeń przed degradacją, a to, co
możliwe – poprawić lub naprawić.
Stowarzyszenie Razem dla Wawra,
zgodnie z wielokrotnie składanymi
obietnicami, będzie się angażować
w walkę o jakość naszego otoczenia. Zachęcamy mieszkańców
Wawra do współuczestnictwa w
działaniach lokalnych na wszelkich możliwych płaszczyznach. Bo
jak nie my, to kto?
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LAS, ZERZEŃ. Komisja Ładu Przestrzennego proponuje rozwiązanie problemu właścicieli gruntów na łąkach zastowskich.

Łąki zastowskie parkiem przyrody?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W dniu 7 stycznia br. odbyło się
pierwsze posiedzenie Komisji
Ładu Przestrzennego w nowej kadencji samorządowej. W związku z
tym, iż w porządku obrad komisji
znajdowała się sprawa omawiania wniosków do nowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy na posiedzenie przybyło kilkudziesięciu mieszkańców
zainteresowanych rozwiązaniem
kwestii tzw. łąk zastowskich.
Fragment Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy
obejmujące tzw. łąki zastowskie.
Problem właścicieli gruntów na

północ i na południe od ulicy
Kadetów znany jest od wielu lat.
Nikt przez tyle lat nie potrafił go
niestety rozwiązać, przez co coraz
trudniej jest w ogóle na ten temat
dyskutować.
Po dwugodzinnej dyskusji w tej
sprawie Przewodniczący Komisji
Ładu Przestrzennego, Piotr Grzegorczyk, zaproponował przyjęcie
uchwały w odniesieniu do problemu łąk zastowskich. W uchwale
radni pracujący w tej komisji zawnioskowali do Zarządu Dzielnicy Wawer o zwrócenie się do
Prezydenta m.st. Warszawy oraz
Wojewody Mazowieckiego o wykup terenów znajdujących się na
obszarze Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu od prywatnych właścicieli. Jeśli chodzi
o przeznaczenie tego terenu zap-

roponowano w uchwale komisji
ustanowienie na tym terenie parku
przyrody.
W dyskusji nad tym tematem
wiceburmistrz dzielnicy Wawer Jacek Wiśnicki podkreslił, że
kluczowe dla zachowania walorów
tego terenu jest uregulowanie
spraw własności, a także zwrócił
uwagę na to, że park przyrody jest
inwestycją celu publicznego, dzięki
czemu możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego na takie
inwestycje.
Nie przestając w zabiegach o
rozwiązanie problemu łąk zastowskich liczyć trzeba na to, że
przedmiotowa uchwała podjęta
przez Komisję Ładu Przestrzennego będzie krokiem w kierunku
rozwiązania nabrzmiałego problemu łąk zastowskich.

INWESTYCJE. Sprawozdanie z wydatków majątkowych dzielnicy Wawer.

Stan dzielnicowych inwestycji
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer
w dniu 8 stycznia br. omówiony
został stan aktualnie trwających
oraz zaplanowanych na lata 2019
– 2023 inwestycji, prowadzonych
przez Wydział Inwestycji Urzędu
Dzielnicy Wawer. Ze strony Wydziału Inwestycji sprawy te referował na
czelnik tego wydziału,
Pan Andrzej Kobus.
■■ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul.
Wał Miedzeszyński do ul. Mozaikowej
Będzie to ciąg asfaltowy o szerokości 3 metrów. Przedłużenie
czasu realizacji związane jest z
koniecznością uzyskania zezwoleń
na 9 drzew kolidujacych z inwestycją oraz aktualnie także z warunkami atmosferycznymi. Termin zakończenia inwestycji planowany
jest na koniec kwietnia br.
■■ Budowa budynku wielofunkcyjnego w osiedlu Falenica
Według harmonogramu rzeczowego inwestycja ma 47% postęp
prac. Dotychczasowe opóźnienie
nie wynikało tylko i wylącznie z
przyczyn wykonawcy, a związane
było w dużym stopniu z prowadzonym projektem budowy nowego
toru linii kolejowej. Wykonawca przedstawił dokumentację w
tym zakresie, która uchroniła go
przed karami. Termin zakończe-

nia inwestycji planowany jest na
kwiecień br.
■■ Przykrycie boisk sportowych
pneumatycznymi halami ciśnieniowymi
Przy szkołach nr 128 (ul. Kadetów), nr 140 (ul. Wilgi), nr 218 (ul.
Kajki) oraz nr 204 (ul. Bajkowa)
takie hale juz powstały. Do końca
stycznia powstaną przy szkołach
nr 216 (ul. Wolna), nr 86 (ul. Koryncka) oraz nr 109 (ul. Przygodna). Na chwilę obecną wykonawca
spóźnił się z realizacją tych hal o 21
dni, ale przedstawił dokumentację
m.in związaną z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i nie
ma na obecnym etapie mowy o karach.
■■ Przebudowa targowiska przy
ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu
zieleni.
Zadanie realizowane jest przez
Zakład Gospodarowania Nieru
chomości, a planowany termin
jego zakończenia to koniec br.
■■ Budowa ronda Przewodowa –
Strzygłowska
Po 24 stycznia br. tj. po sesji Rady
m.st. Warszawy, kiedy to mają być
zabezpieczone środki w budżecie na 2019 rok, będzie ogłoszony
szósty z kolei przetarg na budowę
tego ronda.
■■ Budowa ronda na skrzyżowa
niu ul. Bronowska – Masłowiecka
Z tzw „wolnej ręki” podpisana
została umowa z firmą wykonawczą. Budowa ronda planowana

jest w roku bieżącym, aktualnie
trwają prace przy głównej nitce ul.
Bronowskiej.
■■ Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej
Wykonana została dokumentacja, która jest aktualnie jeszcze
sprawdzana. Inwestycja prowadzona jest wspólnie z MPWiK i po
sprawdzeniu dokumentacji będzie
prowadzone wspólne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Budowa planowana jest
na 2019 rok, prace mogłyby się
rozpocząć w marcu br. od zakresu
podległego spółce MPWiK.
■■ Budowa ul. Kwiatów Polskich
Wykonana została dokumentacja
pod wniosek o decyzję na realizację inwestycji drogowej. W lutym br.
planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, a sama
budowa ma co najmniej rozpocząć
się w roku bieżącym.
■■ Budowa ciągu ul. Tawułkowa i
ul. Liliowa
W 2019 roku planowane jest
opracowanie dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie budowy
planowane jest na 2020 rok. Ta inwestycja drogowa będzie dowiązywać się do Południowej Obwodnicy Warszawy i wymagane jest w
związku z tym koordynacja z projektantami i wykonawcami tamtej
inwestycji.
■■ Budowa ul. Celulozy
W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji, a w 2020
roku rozpoczęcie budowy.

Fragment aktualnego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
■■ Budowa ciągu pieszo -jezdnego
pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11KDD)
Wykonana została już dokumentacja projektowa, a w roku bieżącym planowana jest realizacja.
■■ Odwodnienie terenów w osiedlu Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle
Planowana jest w tym roku kontynuacja prac na kwotę nieco ponad
3 mln zł.
■■ Budowa zespołu szkolno przedszkolnego przy ul. Cyklamenów
Wykonana została inwesntaryzacja, a także uzupełniona została, a
w pewnym zakresie wykonana od
nowa, dokumentacja kosztorysowa. Obiekt został zabezpieczony
na okres zimowy. Po uzyskaniu
finansowania tj. po 24 stycznia br.
planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie tej inwestycji.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to koniec br. Wskutek
odejścia wykonawcy od realizacji
umowy, prowadzona jest windykacja kar przewidzianych w umowie. Jeśli postępowanie windykacyjne się nie powiedzie sprawa
zostanie skierowana do sądu. Wartośc kosz
torysu na dokończenie
budowy to ok. 12 mln zł. Kwota
realizacji tej inwestycji w stosunku
do pierwotnych zamierzeń została
zatem zwiększona o ponad 4 mln
zł.
■■ Rozbudowa Szkoły nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej
Opracowany został projekt, na
podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. Przed etapem
realizacji budowy firma wykonaw-

cza stwierdziła, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że nie jest
dla wykonawca opłacalna realizacja takiej inwestycji i zdecydował się
na odstąpienie od umowy i zapłatę
kar finansowych przewidzianych
w umowie. Wyłonienie nowego wykonawcy planowane jest w
bieżącym roku.
■■ Rozbudowa
Szkoły
Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów
Wyłoniony został wykonawca,
trwają prace związane z budową
modułów. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem.
■■ Budowa przedszkola przy ul.
Dzielnicowej
w 2019 roku wykonana została dokumentacja wstępna tj. program
funkcjonalno – użytkowy. Na dzień dzisiejszy brak jest środków na
realizację zadania i trwają zabiegi
o zabezpieczenie finansowania tej
inwestycji.
■■ Rozbudowa Przedszkola nr 110
przy ul. Bystrzyckiej
Wykonywana jest obecnie dokumentacja projektowa, w najbliższym
czasie
wykonawca
przedstawiać będzie pierwszy projekt techniczny tego obiektu.
■■ Budowa hali lekkoatletycznej
przy Szkole Podstawowej nr 124
przy ul. Bartoszyckiej
Wykonana została dokumentacja,
która została uzgodniona z inwestorem, przyszłymi użytkownikami, a także uzyskała pozytywną
opinię Mazowieckiego Związku
Lekkoatletyki. Kosztorys inwestycji przewyższa aktualnie zapewnione środki finansowe o ok. 10 mln
zł - takie środki trzeba pozyskać,
aby uniknąć etapowania budowy.
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FALENICA. Widok z peronu.

Gdy opadną liście z drzew...
Falenica zupełnie zmienia wtedy
charakter. Z oazy zieleni przeobraża się w prawie zwyczajne osiedle.
Widać nieuprzątnięte chodniki i
zaniedbane podwórka. Tych ostatnich jest już na szczęście niewiele,
ale właśnie od listopada zaczynają
kłuć w oczy brzydotą nagromadzonych tam klamotów. Już ich nie
zasłaniają krzaki i liściaste drzewa.
O takiej bezlistnej porze czekałam
na spóźniający się pociąg do Warszawy. Po raz któryś odnotowałam,
że dworzec i peron desperacko potrzebują gruntownego remontu, a
prośby falenickich patriotów, zanoszone do PKP, nie odniosły skutku. Aby nie widzieć odpadającego
tynku dworca, podeszłam w stronę
zejścia, skąd widać spory kawałek sąsiedztwa stacji. Popatrzyłam
przed siebie i uruchomiłam wyobraźnię: co można by z tego miejsca
zobaczyć przed stu laty?
Otóż niewiele, bo peron znajdował
się na poziomie gruntu. Podwyższono go dopiero podczas budowy
linii średnicowej Pruszków–Otwock. Wtedy też zbudowano tunel
pod torami, a w 1936 r. przejechał
po nich po raz pierwszy pociąg
elektryczny. Sto lat temu kolej naprawiała zniszczenia wojenne z
1915 r. Może zaczęto wtedy odbudowę nowego dworca kolejowego?
Drewniany powstał około 1900
roku, po ustanowieniu przystanka,
murowany nie zdradza daty powstania.
W odrodzonej Polsce nasz dworzec
kolejowy miał prawie pałacowy
wystrój – poczekalnię zdobił wspaniały żyrandol. W pobliżu dworca
stał sobie stary szalecik mieszczący
ubikację i prawdopodobnie łaźnię.
Korzystali z niego pasażerowie kolei i, być może, także goście stacyjnego hoteliku mieszczącego się na
piętrze.
Z dworca wychodziło się na wąską,
wybrukowaną kocimi łbami ulicę,
która tuż przed wojną nosiła dumną nazwę Marszałka Piłsudskiego
(podobnie do bliźniaczej drogi po
zachodniej stronie torów). Z peronu można było zobaczyć ładny
piętrowy dom czynszowy, stojący
na rogu ulicy Krótkiej (obecnie
Frenkla), a przy nim z obu stron
parterowe domki. Za nimi rozciągał się plac przed synagogą. Jej budowę ukończono w 1938 r.
Przylegający do Frenkla dzisiejszy skwerek był wtedy wybrukowanym placem (Plac Kolejowy),
gdzie na pasażerów czekały doroż-

fot. Barbara Wizimirska

ki. Za nim widniał parterowy dom
z dużym ogrodem, który zakupił
pan Wronko, ówczesny wójt gminy
Letnisko-Falenica. Stoi do dzisiaj.
Wychylając się bardziej w prawo,
podróżny dostrzegłby z peronu
największą dwupiętrową falenicką
kamienicę. Na parterze mieściła
sklepy i cukiernię. Dalsze zabudowania, a także drewniany kościółek
na wydmie (z 1930 r.) można było
dojrzeć tylko z okien pierwszego
piętra budynku stacyjnego.
20 sierpnia 1942 r. ktoś stojący w
tym miejscu peronu zobaczyłby
drut kolczasty otaczający teren
getta, a na placu przed synagogą
tłum Żydów, spędzonych tu, aby
czekali na załadunek do wagonów
towarowych, które powiozły ich do
obozu śmierci w Treblince. Może
dostrzegłby też na peronie pana
Jana Kamińskiego, bojownika AK,
który fotografował te wydarzenia
(zdjęcia zabrała UB po wojnie). A
może małą Juttę Szabasson, którą
ktoś pod wieczór zabrał z peronu i
uratował jej życie.
Gdy po wojnie uruchomiono pociągi, podróżny zobaczyłby z peronu zrujnowane i spalone domy,
częściowo zniszczoną synagogę i
pustkę po wyciętych na opał drzewach. Niektórzy jeszcze pamiętają,
że z tego miejsca można było podziwiać niezalesione wydmy. Znikła najgęściej zabudowana część
falenickiego letniska. Ulica przy
torach dostała nazwę gen. Świerczewskiego, zamienioną po przyłączeniu Falenicy do Warszawy w
1951 r. w ulicę „Patriotów”.
Od początku lat 50. ruszyła budowa domów spółdzielczych w tej
części Falenicy. Były to charakterystyczne budyneczki ochrzczone

mianem „domków Baby Jagi”. Z
peronu łatwo je można było dostrzec, drzewa posadzono nieco
później, były cieniutkie, nie zasłaniały jeszcze widoku.
Na tle tych nowych domów wygląd
dworca wydawał się żałosny, budynek i perony niszczały, a szalecik,
jeszcze używany, był w coraz gorszym stanie. Było biednie i brudno. Znikły dorożki, a placyk przed
dworcem zamieniono w skwerek,
posadzono rachityczne drzewka,
wytyczono ścieżki. W latach 60.,
w sąsiedztwie synagogi zamienionej w dom mieszkalny, zbudowano
przychodnię lekarską. Budowla
nie była imponująca, ale miała
wokół rozległy teren, co w XXI w.
pozwoliło na dostawienie nowego
skrzydła.
W końcu lat 70. Faleniczanie doświadczyli remontu dworca, który
nigdy nie wrócił jednak do dawnej
świetności. Poszerzono i wylano
asfaltem ulicę Patriotów. Musiały
wtedy zniknąć domy położone blisko jezdni, zburzono wielką, dotąd
pamiętaną kamienicę nr 38. Od

skwerku, aż do ulicy Walcowniczej
widnieje odtąd pusty pas zieleni, a
w głębi niszczejące domki pożydowskie. Potem wzdłuż chodnika
wykopano duży rów, aby mogła do
niego ściekać woda z asfaltu. Rów
jest dowodem, że Falenica dotąd
nie ma kanalizacji.
W 1980 roku z peronu można już
było dojrzeć nową, wysoką dzwonnicę przy kościele, a w latach 90. w
najbliższej okolicy wyrosły domy
mieszkalne w zupełnie nowej, niż
spółdzielcza, stylistyce. Wcześniej,
bo w 1992, naprzeciw stacji postawiono pomnik pomordowanym
Żydom falenickim, dzięki staraniom pani Magdaleny Borkowskiej i Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”. Od 2005 roku, w
dniu 20 sierpnia, zaczęto przy nim
organizować spotkania poświęcone pamięci pomordowanych. Znikła budka przy stacji, gdzie przez
kilka lat był to bodaj jeden punkt
naprawy obuwia. Tę usługę przejął
zakład szewski w nowym budynku „Fali”, oddanym do użytku w
1989 r. Wysoki komin „Fali” jest

aż za dobrze widoczny z „mojego”
punktu peronu.
Wiek XXI przyniósł ważne zmiany. Popadający w ruinę budynek
stacyjny uratowała pani Ewa Jaskólska. W 2010 r. utworzyła w
tym miejscu kinokawiarnię stacja
Falenica i sprawiła, że otoczenie
dworca zaczęło się zmieniać się
na lepsze. Wybrukowano miejsca
parkingowe, a na północnej ścianie
stacji powstał w 2013 roku piękny
mural. To „Pomarańczarka” inspirowana obrazem Gierymskiego.
Mural nawiązuje do letniskowej
przeszłości Falenicy.
W 2007 roku został zburzony narożny dom Najwera, którego wygląd był z roku na rok coraz gorszy.
Odsłonił się widok na nowe osiedle. Domek po ubikacji, nieczynnej od lat 90. posiadający status
zabytku w dawnym kształcie (ale
nie funkcji) został odtworzony po
remoncie. W 2016 roku urządzono tam bar pod nazwą „Pokolei”,
potem, wraz z właścicielem zmienił nazwę na Viadukt. Ostatnio
„ozdobiono” go letnią werandą dla
piwoszy, nie dbając o zachowanie
oryginalnego wystroju.
Od 2018 r. zaczęło działać nowe,
dużo skrzydło Przychodni Lekarskiej, wcześniej – winda dobudowana przed jej fasadą. W pobliżu
stacji, na rogu ulic Firletki i Kędzierzyńskiej, rozpoczęto budowę
największego domu w okolicy (z
drewnianymi zdobieniami w stylu
„świdermajer”), który zastąpił nieciekawą ruinę. Jego przeznaczenie
jest jeszcze nieznane.
To z pewnością nie koniec zmian.
Są nieuniknione, ale mało kto w
Falenicy marzy o zapowiadanych
ekranach osłaniających tory, czy
budowie tunelu, który radykalnie
zmieni falenickie „centrum” rozłożone wokół torów kolejowych. Tak
sobie myślę, że nie każda zmiana
jest dobrą zmianą.
Barbara Wizimirska

fot. Barbara Wizimirska
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ŚRODOWISKO. 5-frakcyjny system segregacji odpadów od 1 stycznia 2019.

Sekrety nowej segregacji

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w
życie 5-frakcyjny system segregacji odpadów komunalnych.
Podstawą prawną jest Uchwała
nr LXI/1631/2018 Rady m. st.
Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Nowe zasady segregacji w Warszawie będą
wdrażane stopniowo.
Wśród członków Stowarzyszenia
Razem dla Wawra i znajomych
mieszkańców dzielnicy Wawer,
zebrałem najbardziej nurtujące
ich pytania dotyczące nowego
systemu segregacji. Następnie
przesłałem je pocztą elektroniczną
do firmy Lekaro. Odpowiedzi
na nie udzielił Leszek Zagórski,
Dyrektor Lekaro.
PIOTR GRZEGORCZYK: Czy Le
karo odbierze worki czerwone
zapeł
nione wg starych zasad
plastikiem i papierem? Czy od
pady te wymagają przesorto
wania przez mieszkańców?
LESZEK ZAGÓRSKI: W okresie
wdrożeniowym Lekaro będzie
odbierało odpady w workach
czerwonych, którymi dysponują
mieszkańcy jeszcze z 2018 r. Zaleca
się jednak, by podzielić je na worki
z papierem oraz worki z metalami i tworzywami sztucznymi. W
zamian pozostawimy worki w ko
lorach żółtym i niebieskim. Docelowo będą odbierane jedynie worki w prawidłowym kolorach.
Na odpady BIO służą małe
wore
czki, a jak ktoś nie do
stał, to Lekaro zabierze BIO w
woreczku prywatnym?
Odpady BIO odbierane są z częstotliwością raz na tydzień, tzn. dwa
razy częściej niż odpady zmieszane
i cztery razy częściej niż odpady
segregowane, dlatego estymujemy,
iż pojemność worków jest odpo
wiednia. Oczywiście mieszkaniec
może wystawić dodatkowe odpady
BIO w swoich workach. Wtedy,
odbierając je, pozostawimy taką

samą ilość worków brązowych.
Dlaczego odpady segregowane
mają być wybierane co miesiąc
(rzadko) i czy gdzieś w Wawrze
są ogólne kontenery na seg
regację, gdzie można pojechać
i wyrzucić odpady samodziel
nie?
Częstotliwość odbioru odpadów
ustalona jest w regulaminie
utrzymania czystości i porządku
w m. st. Warszawie uchwalonym
przez Radę Miasta. Jego opraco
wanie poprzedziły konsultacje, w
których mógł wziąć udział każdy
mieszkaniec. Lekaro odbiera każdą
ilość odpadów segregowanych,
dlatego nawet dodatkowe worki
zostaną odebrane. Ewentualnie
każdy mieszkaniec ma możliwość
dostarczenia papieru, szkła czy
metali oraz tworzyw sztucznych
nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Warszawy (tzw. PSZOK-ów). Punkty
takie znajdują się przy ul. Płytowej 1
(Białołęka) i ul. Zawodzie 1
(Mokotów).
Lekaro rozdawało ulotki z
harmonogramem.
Właści
wie wszystko jest jasne. Zas
kakuje jednak mała częs
totliwość
odbiorów.
Przy
rodzinie wieloosobowej mogą
być problemy ze składowan
iem. Części gospodarstw bra
kuje opcji “częstsze odbiory
z dopłatą”. Dziwi fakt, że har
monogram od
bioru odpadów
pozostał niezmieniony i odbiór
segregowanych wciąż odbywa
się co miesiąc, a zmieszanych
co 2 tygodnie.
Częstotliwość odbioru odpadów
ustalona jest w regulaminie
utrzymania czystości i porządku
w m.st. Warszawie uchwalonym
przed Radę Miasta i nie jest zależna od Lekaro.
Czy odpady zmieszane mogły
by być odbierane razem z
odpadami BIO (dla zabudowy
jednorodzinnej) w cyklu coty
godniowym? Kto zdecydował
o częstotliwościach odbioru
różnego typu posortowanych
odpadów?
Częstotliwość odbioru odpadów
ustalona jest w regulaminie
utrzymania czystości i porządku
w m. st. Warszawie uchwalonym
przed Radę Miasta. Zgodnie z
nim w zabudowie jednorodzinnej
odpady BIO (ulegającej biodegradacji i fermentacji) odbierane są

co tydzień, zaś odpady zmieszane
(głównie pozostałości z sortowania, nie powodujące uciążliwości
odorowych) są odbierane co 2 tygodnie.
Część mieszkańców obawia się
pomyłki przy sortowaniu. Czy
ktoś to weryfikuje? Czy będą
wymierzane kary za błędne
sortowanie?
Brak segregacji (lub jej zła jakość)
będzie kontrolowana przez ekipy
odbierające odpady. Informacje o
braku segregacji będą przekazywane do Miasta, które w przypadku zadeklarowania selektywnego
odbioru przez Mieszkańca, może
go obciążyć podwyższoną opłatą za
odbiór nieselektywny. Źle sortujące
gospodarstwo będzie docelowo
ostrzegane naklejką ostrzegawczą
umieszczaną na worku lub pojemniku, zaś źle posortowane odpady
nie będą odebrane. W przypadku
utrzymującej się złej jakości segre-
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gowania mieszkaniec może zostać
obciążony podwyższoną opłatą za
odbiór nieselektywny.
Jaki procent z odebranych
śmieci segregowanych jest
rzeczywiście poddawane re
cyklingowi?
Procentowy recykling zależy od
odpadu i waha się od ok. 15% w
przypadku odpadów zmieszanych
do nawet 90% w przypadku odpadów papieru czy szkła.
Oczywiście z odpadów wstępnie
przesegregowanych przez mieszkańców można odzyskać o wiele
więcej surowców, dzięki czemu
mniej odpadów trafia na skła
dowiska. Dlatego tak ważna jest
odpowiedzialna selekcja odpadów
u źródła tj. w naszych domach.
Jak przebiega dalszy proces
segregacji?
Wszystkie odpady trafiają w
głównej mierze do podwarszawskiego zakładu Lekaro w
Woli Duckiej. Tam, w sortowni
odpadów, dochodzi do wysortowania lub rozdziału surowców
wtórnych na poszczególne frakcje (np. butelki brązowe, niebies-

kie, karton, papier, gazety, puszki
aluminiowe) i przekazanie ich do
recyklingu. Np. dzięki jednej to
nie odzyskanego papieru można
uratować 17 drzew. Tak odzyskany rocznie przez Lekaro papier
pozwolił na uratowanie prawie
280 000 drzew. Z kolei z odpadów
nienadających się do recyklingu
materiałowego powstaje paliwo alternatywne.
Dodatkowo z selektywnie odebranych odpadów zielonych i BIO
powstaje kompost do gleby.
A co się kryje pod określeniem
„paliwo alternatywne”?
Paliwo alternatywne tzw. RDF
to paliwo powstałe z odpadów
nienadających się do recyklingu,
które substytuuje np. węgiel ka
mienny w cementowniach.
Czy pojawią się naklejki do
oznaczania prywatnych koszy
na śmieci segregowane, czy
śmieci sortowane umieszczone
w koszach w innych kolorach
niż worki też będą odbierane?
Lekaro nie dostarcza naklejek na
prywatne pojemniki.
ciąg dalszy na str. 9
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Co jest BIO, a co zielonym?
Odpad zielony to trawa, liście
i drobne gałęzie, czyli odpad z
ogrodów. Z kolei odpad BIO to
odpady ulegające biodegradacji, tj.
resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe. Należy jednak
pamiętać, że do odpadów BIO nie
wrzucamy mięsa, tłuszczy i kości.
Te odpady trafiają do odpadów
zmieszanych.
Co zrobić z gabarytem, jeśli
ktoś nie może czekać 3 miesiące
na odbiór?
Odpady wielkogabarytowe, poza
odbiorem spod domu raz na
trzy miesiące, można również
oddać nieodpłatnie do działających przy ul. Płytowej 1 i ul. Zawodzie 1 Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK-i) dla mieszkańców
Warszawy. Ewentualnie Lekaro
oferuje odpłatny odbiór gabarytów
częściej np. poprzez podstawienie
kontenera.
Czy butelki po oliwie to wciąż
szkło? Dotychczas kwalifiko
wano je do zmieszanych – czy
to było dobre dla środowiska?
Czy w związku z tym niektóre
segregowane śmieci nie powin
ny być płukane, myte?
Olej niestety zanieczyszcza odpady,
uniemożliwiając ich przekazanie
do recyklingu, dlatego opako
wania po olejach muszą trafić do
odpadów zmieszanych. W idei recyklingu, chodzi o to, by finalny
bilans dla środowiska był dodatni.
Dlatego nadmierne mycie i płukanie odpadów np. opakowań (i
związane z tym zużycie wody oraz
powstanie ścieków powodujące
stratę dla środowiska) jest zbyte
czne. Oczywiście opakowania (np.
po serkach, mleku itd.) muszą być
opróżnione, jednak nie muszą być
idealnie czyste. Ich czyszczenie jest
elementem procesów recyklingu.
Ciekawe czy Lekaro, MPO i inne
firmy jak Hetman z Józefowa,
po 2 latach doświadczeń opra
cowały jakieś wnioski?
Obecne firmy odpowiedzialne za
odbiór odpadów z terenu Warszawy, tj. m.in. LEKARO, realizują usługi zgodnie z wytycznymi
Miasta i regulaminem utrzymania czystości i porządku w m. st.
Warszawie. Opracowanie systemu
gospodarki odpadami, częstotliwości odbioru itp. należą do Ratusza.
Jakie będą koszty wywo
zu odpadów sortowanych?
Podobno brakuje takiej infor
macji na ulotce, na stronach
urzędu...
Wysokość opłaty dla mieszkańców

ustala miasto i nie leży to w gestii
Lekaro. Wszelkich informacji
można uzyskać w Urzędach Dzielnic (obok prezentujemy aktualny
cennik – PG).
Duże, wieloosobowe gos
podarstwa
zbiorą
więcej
odpadów – czy nie powinny
płacić więcej?
Lekaro nie ustala stawek dla mieszkańców, pytanie winno być więc
skierowane do Ratusza (faktycznie
cennik limituje opłaty pobierane
od budynków jednorodzinnych
max. do trzech osób w gospodars
twie – PG).
Papier, metale, szkło i tworzy
wa sztuczne mogłyby być
odbierane np. co 2 tygodnie,
a co do BIO – część właścicie
li domków posiada kom
postowniki – może jakaś mała
edukacja ze strony Lekaro dot.
zakładania kompostowników
ogrodowych? Brak konie
czności odbioru bio-odpadów
mógłby wtedy oznaczać ulgi w
opłatach?
Pytanie do Miasta (Ustawa nie
przewiduje takich ulg – PG).
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Przydatne informacje

W
harmonogramie
wywozu
odpadów (dostępnym na stronie
www.lekaro.pl, a dokładnie tu
taj:
http://lekaro.pl/harmonogram-wawer-rembertow-wesola/)
podany jest również termin wywozu odpadów wielkogabarytowych, ale zgodnie z informacją
na tej stronie: „Odpady wielkoga
barytowe będą odbierane dopiero
po uprzednim zgłoszeniu potrzeby
ich odbioru. Zapotrzebowa
nie
na odbiór gabarytów prosimy
zgłaszać telefonicznie (22 112 02
84), pisemnie (warszawa@lekaro.
pl) lub za pośrednictwem systemu
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 co najmniej
24h przed wyznaczonym w harmonogramie terminem. Odpady
niezgłoszone mogą nie zostać
odebrane.”
Przeterminowane leki, zużyty
sprzęt elektroniczny (czyli tzw.
elektrośmieci), opakowania po farbach i lakierach, baterie i akumulatory można bezpłatnie przekazać

do dwóch warszawskich PSZOKów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) przy
ul. Płytowej 1 i przy ul. Zawodzie
1. Dwa razy w tygodniu można
także skorzystać z MPSZOK-ów,
czyli Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierających wybrane
rodzaje odpadów niebezpiecznych
(ale nie leków) w 40 miejscach
w Warszawie. W Wawrze są to 2
miejsca: ul. Włó
kiennicza 54
(parking przy Urzędziu Stanu Cywilnego) w każdą środę w godz.
11:00–12:30 oraz ul. Żegańska
1 (parking przy Urzędzie Dzielnicy) w każdą sobotę w godz.
10:00–11:30.
Dokładny
opis
przyjmowanych odpadów oraz
tego, co nie jest przyjmowane w
PSZOK i MPSZOK oraz harmo
nogram i miejsca zbiórek pod
adresem: http://lekaro.pl/oferta/
pszok/
W niektórych hipermarketach oraz
sklepach z elektroniką znajdują się
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pojemniki na baterie i zużyte telefony, za to we wszystkich aptekach
znajdziemy pojemniki na przeterminowane leki. Warto o tym
pamiętać.
Baterie mieszkańcy mogą od
dać także w miejscach zbiórek
- komórkach organizacyjnych
Urzędu m. st. Warszawy, Urzędów
Dzielnic m. st. Warszawy, jednost
kach organizacyjnych m. st.
Warszawy - są to m.in. przedszkola
i szkoły.
Odpady z remontów (w tym
gruz) wytworzone przez przedsiębiorców
budowalno-remontowych nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to
firma realizująca remont powinna
zapewnić kontener przeznaczony
na ten cel i po zakończeniu prac
wywieźć go we własnym zakresie
w ramach wykonywanej usługi. W
przypadku prowadzenia remontu samodzielnie należy powstałe
odpady remontowe zawieźć do
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (tzw.
PSZOK).
7 stycznia Miasto St. Warszawa
oraz Segromet Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną (VIII) edycję „Ciepło z
Natury - Zbiórka choinek”. Jest to
odbiór naturalnych choinek przez
firmy odbierające odpady. Choinki
zostaną przerobione na biomasę.
Akcja potrwa do 29 marca.

ODPADY BIO
TAK: odpadki warzywne
i owocowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości,
tłuszczów
zwierzęcych,
skorupki jaj, fusy po kawie
i herbacie, zwiędłe kwiaty
oraz rośliny doniczkowe
NIE: resztki mięsne, kości
oraz tłuszcze zwierzęce,
olej jadalny, ziemia i kamienie, odchody zwierząt
ODPADY ZIELONE
TAK: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie
NIE: kamienie, popiół,
ziemia
Do pojemnika na odpady
zmieszane wrzucamy tyl
ko to, czego nie udało się
rozdzielić do pojemników
na odpady segregowane
lub czego nie można
oddać do PSZOK-u lub
MPSZOK-u.
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MARYSIN WAWERSKI. Seniorzy skarżą się na brak ławek w okolicy.

Chcemy więcej ławek w Wawrze!

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

W 2018 roku został wybrany projekt „warszawskiej ławki”. Do tej
pory ustawionych zostało łącznie 150 nowych ławek w różnych
dzielnicach Warszawy. Do czerwca
2020 roku w mieście ma się pojawić ich ponad tysiąc. Czy również
w naszej dzielnicy?
Seniorzy z Marysina uskarżają się
na brak ławek zwłaszcza na odcinku od ulicy Łysakowskiej w stronę
PKP Gocławek. Pani Maria i pani
Teresa są tak zdesperowane, że go-

towe byłyby zbierać podpisy wśród
mieszkańców, żeby zwrócić uwagę
urzędników na ten problem. Za
stacją Gocławek jest przecież bank,
kościół Św. Wacława, sklepy, gabinety lekarskie, a w czasie dłuższego spaceru nie można odetchnąć
- skarżą się seniorki. - Ja chodzę
z kijami nordic, ale inni ludzie to
siadają na kamieniach – opowiada
pani Teresa. Przewodnicząca Rady
Seniorów pani Urszula Stanowska
nie raz zwracała uwagę byłemu burmistrzowi podczas Rady Seniorów
na ten temat. Oprócz funkcjonalności ławek, najważniejsze jest to,
żeby były tam, gdzie są potrzebne.
Zaangażowanie ze strony urzędu jest niezbędnym elementem w
kwestii organizacji miejskiej przestrzeni oraz przepływu informacji
z miasta do dzielnicy.
Na pytanie naszej redakcji, czy
Wawer ma szansę otrzymać nowe

„warszawskie ławki” odpowiada
inspektor Katarzyna Kałuska:
W pierwszej kolejności ławki po
jawiają się w miejscach zgłoszonych
przez mieszkańców w budżecie
partycypacyjnym, po
przez interpelacje Radnych m.st. Warszawy
oraz przez miejskich ogrodników
pracujących w terenie. Propozycje
docierają do nas również w formie
wniosków mieszkańców. W 2018
roku zgło
szone lokalizacje poddaliśmy analizie, przeprowadzając
pilotażową diagnozę społeczną w
formie punktów diagnostycznych
w terenie, spotkań warsztatowych i
spacerów badawczych. W tym momencie nie mamy wytypowanych
konkretnych lokalizacji dla ławek
w dzielnicy Wa
wer. Mieszkańcy
mogą zgłaszać do nas propozycje,
które poddamy analizie wspólnie z dzielnicowymi ogrodnikami. Planujemy także kontynuację

diagnozy, aby o ostatecznym miejscu montażu ławek zadecydować
wspólnie.
Oczekujemy, że Urząd Dzielnicy
aktywnie włączy się w akcję. Pracownicy Zieleni mogliby po
móc
wskazać miejsca, gdzie ław
ki są
potrzebne. Rady Osiedli mogłyby
równolegle zebrać takie informacje
od mieszkańców. Urszula Stanowska zapowiada, że Rada Seniorów

aktywnie włączy się w akcję i wiosną przeprowadzi spacer badawczy
zaczynając od Marysina.
Jeśli w Państwa okolicy brakuje ławek lub są zniszczone i niefunkcjonalne to bardzo proszę
przysyłajcie również do naszej redakcji takie informacje i sugestie.
Najlepiej przysłać zdjęcie wraz z
krótkim opisem miejsca na adres
o.pasierbska@gazetawawerska.pl.

ANIN. Informacja o projekcie społecznym - czujnik jakości powietrza powstanie przy Szkole Podstawowej nr 218.

SmogAnin Zły
Zastanawiasz się, czemu spacerując czy uprawiając sport na zewnątrz kaszlesz, czujesz, jak po
wietrze gryzie Cię, kiedy wdychasz
je do płuc? To wina smogu - zanieczyszczonego powietrza, które
niesie ze sobą śmiertelne konsekwencje. W Polsce zjawisko to jest
przyczyną ok. 45 tysięcy zgonów
rocznie. Twój spacer z rodziną,
zabawa z dziećmi na placu zabaw
czy trening przy złej jakości powietrza negatywnie wpływa na Twoje zdrowie i zdrowie Twoich naj
bliższych, w szczególności dzieci.
SmogAnin Zły, projekt reali
zowany przez Fundację Kapitał
Młodych umożliwi mieszkańcom
Wawra podjęcie decyzji czy aktywności na „świeżym” powietrzu

faktycznie są dobrym pomysłem.
Projekt swoim zakresem obejmuje
instalację czujnika jakości powietrza, tablicę LED oraz tablice informacyjne.
Czujnik powietrza będzie zintegrowany z ogólnopolskim systemem Airly. Umożliwi to w łatwy i
intuicyjny sposób sprawdzenie aktualnego stanu powietrza poprzez
stronę internetową czy aplikację
mobilną. Dzięki dostępnym pomiarom z innych regionów Polski
będzie można porównać wyniki
naszego regionu z innymi punktami pomiarowymi. Zintegrowana
z systemem tablica LED wyświe
tlać będzie wartości pomiarowe
dla zanieczyszczeń PM10, PM2.5,
PM1 oraz podstawowe informac-

je takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie. Dzięki niej
przechodząc czy przejeżdżając w
pobliżu punktu pomiarowo- informacyjnego natychmiast będziemy
mogli zweryfikować aktualny stan
powietrza. Tablice informacyjne
dopełnią punkt pomiarowo - informacyjny poprzez dostarczenie
mieszkańcom wiedzy teoretycznej
o smogu, wyjaśniając podstawowe
zagadnienia w zakresie zanie
czyszczenia powietrza ale także
poprzez rekomendację działań
jakie należy podjąć aby zmniejszyć
emisję szkodliwych substancji oraz
działań, które przyczynią się do
zmniejszenia negatywnego wpływu środowiska zewnętrznego na
nasz organizm. Dzięki tablicy informacyjnej poszerzymy również
świadomość odnośnie działań
naszego miasta w zakresie walki

SPORT. Turniej piłkarski im. Bartłomieja Urbanowicza po raz czwarty.

Falenica Cup 4
19 i 20 stycznia br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 76
w Falenicy odbędzie się czwarta odsłona turnieju piłkarskiego
Falenica Cup 4, która zgromadzi
blisko 150 piłkarzy w wieku od 5
do 11 lat.
Wydarzenie to dedykowane jest
pamięci byłego zawodnika min.
KS Falenica, Mazur Karczew i Legia Warszawa oraz trenera dzieci w
PKS „Serce Falenica”, który chciał

stworzyć taki klub jak TS Falenica.
Był nie tylko trenerem ale też przyjaciela dzieci – Bartłomiej Urbanowicz.
Na młodych piłkarzy czekać będzie
wiele sportowych emocji, a dla najlepszych nagrody.W czwartej edycji będziemy gościli min. Widzew
Łódź, Deltę Warszawa oraz Słupno,
Mazur Karczew ,Polonię Warszawa, UKS Młodzik Radom,KS Ursynów, Olimp Ciechanów oraz

lokalnych przedstawicieli Victoria
Zerzeń i gospodarz TS Falenica.
Turniej Falenica Cup to nie tylko
rywalizacja w duchu fair play. Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji
m.in. zorganizowane zostaną gry
i zabawy dla najmłodszych, kącik
telewizyjny oraz pyszne jedzenie w
„ Bistro u Rodziców”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
sympatyków piłki nożnej do kibicowania.
Paweł Syga

ze złym powietrzem. Łącząc siły
i podążając do wspólnego celu
jakim jest poprawa jakości środowiska, w jakim żyjemy, mamy
szanse na wypracowanie nawyków,
które realnie wpłyną na wynik
naszych starań.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 218 punt
pomiarowy oraz tablice informa-

cyjne zostaną umieszczone na
terenie szkoły. Zakończenie projektu i oddanie punktu planowane
jest na początek lutego.
Projekt otrzymał dofinansowanie
w ramach konkursu „Tu mieszkam,
tu zmieniam” Fundacji Santander.
Mateusz Domeracki
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RADOŚĆ. Święta Bożego Narodzenia na planie filmowym.

Z pamiętnika scenografa, czyli Wawer na filmowo. Odc. 2.
INEZA BODYŁ-PLASKOTA

i.bodyl@gazetawawerska.pl

Piszę ten artykuł w okresie świątecznym, jest magicznie, radośnie,
dzieją się cuda. W filmie czy w serialu to rzadkość, żeby się zgodziły
terminy nagrywania scen świątecznych z rzeczywistym okresem
świąt. Albo nagrywamy je na długo przed świętami albo dawno już
po. Wyzwaniem jest ubranie i to w
sposób możliwie różny kilkunastu
choinek w różnych domach serialowych bohaterów, kiedy już nie
ma (albo jeszcze nie ma) całego
bogactwa dekoracji świątecznych
w sprzedaży. W magazynach tego
nie uświadczysz, trzeba korzystać
z domowych zasobów i własnej inwencji. Jest zabawa... jak
już dochodzi do tego, że musisz
ubrać swoją choinkę na święta, to
patrzysz na nią z niechęcią i robisz
to w możliwie najprostszy sposób.
No cóż - szewc bez butów chodzi ...
Drugi wariant - gramy w świę-

ta, a nasza fabuła nie dzieje się
w święta jest prostszy. Usuwamy
dekoracje i już po sprawie. No
chyba … że mamy plenery na ulicach Warszawy. Trzeba się wtedy
nieźle nagimnastykować, żeby
znależć kawałek “czystej” ulicy.
Przypomniało mi się jedno śmieszne wydarzenie z tym
związane. Mieliśmy mieć dzień
zdjęciowy w jednej z willi konstancińskich do serialu “Przyjaciółki “. Było tuż przed Wigilią. Rutynowo zadzwoniłam do
właścicielki domu z zapytaniem
o choinkę, wyjaśniając, że nie
gramy świąt, czy mają choinkę i
czy będziemy mogli ją przenieść
poza kadr. Właścicielka odpowiedziała mi, że jest choinka i że
to nie będzie łatwe. Żachnęłam
się: „ mamy tylu silnych chłopaków w ekipie - to żaden problem”.
Miły głos w słuchawce nalegał,
żebym sama podjechała do Konstancina i oceniła sytuację. Chcąc nie chcąc, uznając w duchu

to za stracony czas wsiadłam w
samochód i pojechałam do Konstancina. Wszak dobre relacje z
właścicielami mieszkań i domów,
w których gramy to podstawa.
Na środku salonu, w najwyższym
jego punkcie stała ...7 metrowa choinka, którą przywozi specjalna ekipa, montuje i ubiera! Koszt takiej
operacji około kilku tysięcy. Musieliśmy się z nią zaprzyjażnić i zostawić w spokoju, tak inscenizować
sceny, żeby nie weszła nam w kadr .
Wracając do mojej “Rodziny
Zastępczej” granej przez 10 lat w
Radości, odcinek świąteczny mieliśmy tylko raz i to zaraz prawie
na początku, po przeprowadzce z
Chełmskiej do Radości. Odcinek
dotyczył wieczoru wigilijnego u
siostry Ani Kwiatkowskiej - Uli,
w której postać wcieliła się Maryla Rodowicz. Graliśmy go w domu
obok, u tych samych właścicieli.
Sytuacja była bardzo wygodna,
cały przerzut sprzętu i ludzi to
tylko mały spacer przez posesję.

Stół był zastawiony wigilijnymi
potrawami, większa część akcji
kręciła się wokół tego stołu. Wiele
dubli, najpierw plan ogólny, potem sceny trójkowe, dwójkowe i
na każdego bohatera. Utrzymanie
wyglądu stołu do każdego takiego
dubla w stanie nienaruszonym
graniczyło z cudem. Nic tak dobrze
nie smakuje jak jedzenie na planie.
U nas w “rodzince” zwłaszcza, bo
mieliśmy rekwizytora Krzysia,
który genialnie gotował i wszystko
co pojawiało się w scenariuszu z
jedzenia - on sam przygotowywał
z wielkim talentem kulinarnym.
Zawodowi aktorzy umieją markować jedzenie lub biorą takie potrawy, które są podzielne i łatwe
do uzupełniania. Chodzi o to, żeby
taki materiał filmowy dawał się
póżniej zmontować. Panią Marylę
musieliśmy dopiero tego nauczyć,
było z tym trochę kłopotu ...?
Choinkę ubrałam w cukierki czekoladowe w kolorowych papierkach i postawiłam gdzieś w kącie,

żeby ją wnieść tuż przed sceną.
Zaczynamy ujęcie, patrzę na choinkę i coś mi nie pasuje w jej wyglądzie, ale już jest za póżno - idzie
scena. Dotarło do mnie, że została “objedzona” z czekoladek, ale
tak sprytnie, że na gałązkach zostały same papierki. Tak, pysznie
wszystko smakuje na planie ...
Wigilię w scenariuszu mieliśmy
tylko raz, ale za to nasze ekipowe
wigilie celebrowaliśmy co roku
bardzo uroczyście. Z Krzysiem
zestawialiśmy ze wszystkich grających stołów jeden długi stół, ja go
dekorowałam, Krzyś gotował swoje przysmaki plus każdy przynosił
swoje popisowe danie. Siadaliśmy,
po ostatnim klapsie przed przerwą świąteczną i biesiadowaliśmy
długo w noc, nierzadko do rana.
Rozmowy, rozmowy, nikomu się
nie spieszyło. Lubiliśmy swoje
towarzystwo. Trochę brakuje mi
tamtych wigilii w radościańskim
domku.

KULTURA. Kontynuacja wywiadu przeprowadzonego 7 grudnia 2018 r. w międzyleskim Wawerskim Centrum Kultury.

Pytania o polską piłkę nożną...
W dniu 7 grudnia 2018 w WCK
odbyło się spotkanie promocyjne książki „Szkoła falenicka” autorstwa komentatora sportowego i znawcy piłki nożnej, byłego
faleniczanina, Stefana Szczepłka. Wśród licznie zgromadzonej
publiczności największą grupę
stanowili mieszkańcy Falenicy,
którzy z rozrzewnieniem wspominali swoje osiedle z czasów PRL-u.
Podczas prowadzonego przeze
mnie spotkania nie zdążyłam zadać Autorowi pytań o polską piłkę
nożną. Niniejszym nadrabiam ten
fakt.
MAŁGORZATA
GUTOWSKAADAMCZYK: Eliminacje do
EURO 2020. Trafiliśmy: Austrię,
Izrael, Słowenię, Macedonię
i Łotwę. Grupa marzeń? Gru
pa trudna? Grupa “śmierci z
nudów”. Damy w ogóle radę
wyjść z grupy?
STEFAN SZCZEPŁEK: Mie
liśmy dużo szczęścia, bo to chyba
najłatwiejsza grupa. Każdego można i powinniśmy pokonać. Ale Je
rzy Brzęczek znalazł się w trudnej
sytuacji. Właściwie każdy zawodnik po mistrzostwach świata ma
jakieś problemy. Jak nie kontuzje,
to przemęczenie, walka o miejsce

w zespole klubowym. Większość
piłkarzy z kadry Adama Nawałki
wprawdzie pozostała, ale ich problemy odbijają się na grze repre
zentacji. Jerzy Brzęczek musi więc
szukać innych graczy i rozwiązań,
a to musi potrwać. Dlatego, mimo
że jesteśmy faworytami grupy, nieco się boję.
W 1974 roku atak Lato Szarmach - Gadocha był na
jlepszym
ata
kiem
świata.
Dlaczego w kraju z takimi trady
cjami piłkarskimi na boiskach
ligowych roi się od obcokra
jowców? Skąpstwo prezesów?
Zmowa menedżerów? Za mało
pieniędzy na ligę?
Akurat w roku 1974 mieliśmy nie
tylko najlepszy atak świata, ale
i Kazimierza Deynę, który pro
wadził grę całej drużyny. Jeśli chodzi o skalę talentu dziś tak dobrych
zawodników, poza Robertem Lewandowskim, nie ma. Zawodnik
z zagranicy bywa tańszy od polskiego. Ma też zwykle swojego
menedżera, który potrafi przekonać niekompetentych właścicieli
lub prezesów klubów, że kupują
niezwykły talent. Rzadko to się
sprawdza. A jednocześnie ci sami
lub inni menedżerowie sprzedają

za granicę młodych zdolnych Polaków, z których mało kto potrafi
się przebić w zawodowym klubie.
Pieniędzy nie jest za mało. Zawodnicy w klubach Ekstraklasy i I ligi
zarabiają nieproporcjonalnie dużo
w stosunku do swoich umiejętności i jakości gry.
Czemu Nawałka przed mun
dialem zmieniał ustawienie?
Czego szukał rozmontowując
własny zespół?
Ja tego nie rozumiem. Nawałce do
mundialu nieźle szło. Pierwszy raz
widziałem trenera reprezentacji
Polski, który na najważniejszym
turnieju swojej kariery (a przy okazji karier zawodników) podejmuje
samobójcze decyzje, dotyczące
zarówno taktyki, jak i wyborów
personalnych.
W kibicowaniu pojawiają się
plemienne i wojenne rytuały,
które zaczynają ciążyć społec
zeństwu i są nazywane chu
ligaństwem. Czemu władze nic
nie robią, aby zwalczyć tę pa
tologię?
Wszyscy boją się chuliganów. Oni,
poprzez swój szowinizm, brutalność i agresję nie tylko odbierają
przyjemność oglądania meczu, ale
stanowią zagrożenie. Boją się ich

Spotkanie autorskie z P. Stefanem miało miejsce 7 grudnia 2018 roku
w Wawerskim Centrum Kultury na ulicy Żegańskiej 1a.

właściciele klubów, więc wolą się
z nimi dogadywać niż ich zwalczać. Walka z kibolstwem grozi
bojkotem meczów, a pusty stadion
to i pustki w kasie. Kibole często odgrywają role patriotów, więc
mogą mieć poczucie bezkarności ze strony obecnej władzy. Tym
bardziej, że kibice to wielki elektorat.
Piłka nożna to wielki biznes.
Wystarczy porównać kwoty, ja
kie zarabiają piłkarze i zawod
nicy innych dyscyplin. Czy to
działa na korzyść piłki, czy też
wręcz odwrotnie?
Pieniądze są w sporcie konieczne.

Im ich więcej, tym silniejsze kluby
i wyższy poziom. Real, Barcelona,
Manchester City, Manchester Utd,
Chelsea, Juventus, PSG są na to
dobrymi przykładami. Ale mam
wrażenie, że doszliśmy do ściany.
Najlepsi zawodnicy powinni dobrze zarabiać, ponieważ ściągają
na trybuny tysiące kibiców, a więc
dzięki piłkarzowi zarabiają kluby. Ale kilka lat temu nawet
Watykan wypowiedział się na
temat wysokości transferów i gaż
piłkarzy, mówiąc, że są niemoralnie wysokie. Trudno się z tym nie
zgodzić.
Małgorzata Gutowska-Adamczyk
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Patriotyczne jasełka

Świątecznie i refleksyjnie…
Tak było 20 grudnia 2018 r. w
Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie podczas przedstawienia jasełkowego, przygotowanego przez
uczniów klasy Va, Vb i VIIa, pod
kierunkiem Siostry Zofii Pietraszuk – nauczycielki religii, p. Wandy Krakowskiej – nauczycielki j.
polskiego i p. Mirosława Sabadasza
– nauczyciela muzyki.
Nietypowe, pełne refleksji i zadumy widowisko, skłaniające do
myślenia, nie pozwoliło pozostać
obojętnym widzowi. W roku, w
którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości,
zwrócono się wdzięczną myślą ku
naszym przodkom. Wspominano,
jak z patriotyzmu i entuzjazmu,
z walki i idei wyłoniła się wolna Polska. W pięknej, świątecz-

nej i zimowej scenerii pokazano,
jak wyglądało Boże Narodzenie
wśród żołnierzy sto lat temu, na
scenie pojawiła się Polska w otoczeniu góralskich pasterzy, do
stajenki, gdzie była Maryja, Józef
i Dzieciątko, z darami przybywali
przedstawiciele regionów, m.in.:
Łowiczanka, Krakowianka, Ślązaczka, pojawił się też skromny
rybak i górnik. Całość okraszona
była przepięknym śpiewem chóru szkolnego, a wykonanie kolędy
pt. ,,Mario, czy Ty wiesz” przez
uczennicę Izę Hajzik, poruszyło
zgromadzonych, którzy gromkimi
brawami wyrazili swoje uznanie i
zachwyt. Widzowie w pełnym skupieniu słuchali i obserwowali całe
widowisko, a u niektórych pojawiły się łzy wzruszenia. Było inaczej,
szczególnie i wyjątkowo. Jesteśmy

W SKRÓCIE

przekonani, że ten dzień na długo
pozostanie w pamięci wszystkich
przybyłych.
Warto zauważyć, iż występujący
młodzi aktorzy obdarzeni są dużym talentem, ogromną radość
przynosi im przygotowywanie
uroczystości szkolnych – kilka
miesięcy wcześniej przygotowali bardzo interesujące widowisko
związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Są bardzo
zaangażowani, pełni entuzjazmu.
Serdeczny i przychylny odbiór ich
pracy, wsparcie rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły, mobilizuje
ich do większego wysiłku, a czas
przygotowań do jasełek bardzo
pozytywnie wpływa na integrację
całej grupy.
Boże Narodzenie to czas magiczny,
przepełniony miłością i radością.
Dla wielu Polaków ta wielowiekowa tradycja jest bardzo istotna,
jest częścią naszej kultury, z którą
związani jesteśmy od tysięcy lat.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 124 w Warszawie pokazali, że
dla nich ta tradycja jest bardzo
ważna i z ogromną dumą nieśli
ważne przesłanie: Zatrzymajcie
się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, uciszcie Wasze myśli.
Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę
swej duszy, to na pewno usłyszycie
pukanie do drzwi. Zapalcie świece, usiądźcie przy wigilijnym stole.
Kolędujcie razem z nami. I świętujcie, i świętujcie…
Wanda Krakowska,
Szkoła Podstawowa nr 124

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.
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■■ Wawerska policja odzyskała skradzioną biżuterię!
Kobieta zatrudniona jako pomoc sprzątająca posesję w Radości
(z ogłoszenia), już pierwszego dnia pracy w nowym roku zdołała
wynieść złote pierścionki i inne kosztowności o wartości ponad
50000 zł. Dzięki sprawności operacyjnej Wydziału Kryminalnego
udało się ustalić tożsamość sprawczyni, 30 letniej mieszkanki z
okolic Wyszkowa, i w przeciągu kilku dni odzyskać zagrabione
mienie. Biżuterię znajdowano w wielu punktach skupu i lombardach. Kobieta została ujęta, grozi jej kara utraty wolności nawet do
lat 5.
■■ Pozytywna opinia Rady Dzielnicy dla ul. Biegunowej
Rada Dzielnicy Wawer pozytywnie zaopiniowała 19 grudnia ur.
wniosek Stowarzyszenia Razem dla Wawra o nadanie nazwy “Biegunowa” dla nowej ulicy w osiedlu Międzylesie, wybudowanej w
poprzedniej kadencji samorządowej (w pobliżu jest już ul. Arktyczna, ul. Polarna i ul. Północna).
■■ Warszawska złota rączka dla seniorów
We współpracy z Mazowieckim Oddziałem Polskiego Czerwonego
Krzyża oraz Fundacją Pomoc Potrzebującym uruchomiona została
usługa pomocy potrzebującym seniorom w wieku powyżej 75
lat w drobnych naprawach domowych. Dotyczy to usług, których
wartość nie przekracza 180zł.
■■ Smogowa stacja pomiarowa w Wawrze
Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska udostepnił oficjalne
odczyty jakości powietrza z nowej stacji pomiarowej zlokalizowanej przy z ul. Bajkowej. To pierwsza taka stacja w dzielnicy
Wawer. Pomiary z tej stacji można śledzić na stronie intenetowej
powietrze.gios.gov.pl
■■ 5 domów przy tej samej ulicy spalało śmieci
Przy ul. Stoczniowców w osiedlu Las Straż Miejska przy pomocy
specjalistycznego samochodu namierzyła aż 5 domostw, które
ogrzewane były niedozwolonymi odpadami. Na posesjach tych
składowane były przygotowane do spalenia m.in. stare meble.
Mieszkańcy tych posesji zostali ukarani mandatami karnymi.
■■ Drony ruszają do walki ze smogiem
Od 14 stycznia br. Straż Miejska w swojej codziennej pracy będzie
używała dronów wyposażonych w czujniki zanieczyszczeń, dzięki
którym będzie można w czasie rzeczywistym obserwować poziom emisji trujących związków. Mierniki pokazują także stężenie
formaldehydu czy cyjanowodoru oraz pyłów PM2,5 oraz PM10
powstających przy spalaniu odpadów. Drony przyspieszą kontrole
i umożliwią interwencje w trudno dostępnych miejscach.
■■ Przygotowania do przebudowy Wału Miedzeszyńskiego i
Traktu Lubelskiego
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował iż opracowywane są projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy
ulicy Wał Miedzeszyński oraz ul. Trakt Lubelski. Teren na budowie
Wału Miedzeszyńskiego został przekazany wykonawcy, gdzie
ruszyły prace przygotowawcze i pierwsze wycinki. Natomiast jeśli
chodzi o Trakt Lubelski to takie przekazanie terenu jeszcze nie
nastąpiło.
■■ W oczekiwaniu na dodatkowy nabór do żłobka
Od uruchomienia żłobka przy ul. Trakt Lubelski 89 minęło już kilka
miesięcy. Do placówki tej uczęszcza aktualnie 81 dzieci, ale może
ona pomieścić dwa razy więcej podopiecznych. Dobrą informacją
jest zatem to, że przyjęcie kolejnych 81 dzieci planowane jest w
pierwszym kwartale br., najprawdopodobniej od 1 lutego br. Taki
stopniowy rozruch tej placówki wynikał z problemów kadrowych
oraz przedłużających się odbiorów budynku przez Straż Pożarną.
■■ O budowie Południowej Obwodnicy Warszawy oraz
trzeciego i czwartego toru kolejowego
15 stycznia br. o godz. 15:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer odbędzie
się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer, gdzie
omawiana będzie sprawa realizacji trasy S2 oraz trzeciego i czwartego toru kolejowego na terenie dzielnicy Wawer.
■■ Golden Live wystawa malarstwa Mag Woźniak
Do 28 lutego br. w Klubie Sosnowym przy ul. Trakt Lubelski trwa
wystawa najnowszego cyklu obrazów Magdaleny Mag Woźniak pt.
Golden Live.
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PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

Ptasia linia. Gołębie - ptasi hipsterzy.

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Zima to świetny czas na ptasie
obserwacje.
Karmniki,
brak
liści oraz spowodowane pogodą
migracje sprawiają, że nawet w
miastach, a w zasadzie przede
wszystkim w miastach, można
natknąć się na sporo ciekawych
gatunków. Wystarczy mieć na to
czas, którego ostatnio niestety
trochę brakuje. Co roku, właśnie
zimą, odbywa się organizowana
przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony
Ptaków
akcja
ptakoliczenia. Co roku ogłaszane
są też oficjalne wyniki, które
pokazują
najliczniejszy
ptasi
gatunek naszych miast. Wydawać

by się mogło, że bezkonkurencyjny
powinien być gołąb miejski, jednak
w ciągu 12 lat ani razu nie znalazł
się nawet na podium. Prawda, że
zastanawiające?
Prawdopodobnie nie ma gatunku,
którego darzylibyśmy mniejszą
atencją niż nasze pospolite
gołębie. A przecież to my, niejako
stworzyliśmy te ptaki. Przydomek
miejski
zyskały
przecież
nieprzypadkowo. W zasadzie
mamy bowiem do czynienia z
gołębiem skalnym, szlachetnym i
dzikim przedstawicielem gołębi,
który zatracił się w miejskiej
dżungli. Obserwując te nadmierne
otłuszczone zmory placów i
pomników, często stosujące rozbój
na dzieciach z wafelkami po lodach,
łatwo zrozumieć, jak duży mamy
wpływ na przyrodę. Przyjrzyjmy
się więc tym miejskim włóczęgom,
przeciw którym administratorzy
budynków wytaczają najcięższe
działa i obstawiają balkony
kukłami kruków.
Najbardziej
zdumiewającą
cechą gołębi jest ich zdolność

KĄCIK KULINARNY.

do nawigowania i tzw. homingu,
czyli powrotów do domu. Gołębie
zostały udomowione na długo
przed kurami, a już na 1000
lat p.n.e. służyły starożytnym
Egipcjanom do komunikacji.
Nawet dziś zawody gołębi
pocztowych gromadzą na całym
świecie tysiące ludzi, zaś nagrody
dla najlepszych sięgają miliona
dolarów. Zdolność gołębi do
powrotów rzeczywiście zdumiewa.
W Chinach organizowane są
zawody, podczas których gołębie
przebywają 2000 km. Badaczy od
setek lat frapuje to, skąd u ptaków
takie umiejętności. Wiele już
wiemy, wiele jest jednak jeszcze do
odkrycia. Wiemy, że gołębie mają
świetny wzrok i podczas „lotów
patrolowych” dobrze poznają
okolice. Udowodniono np. że
gołębie latają wzdłuż dróg, czasem
nawet skręcając na skrzyżowaniach
pod kątem 90 stopni. Potrafią
orientować się według słońca
(gołębie raczej nie latają nocą,
ale potrafią też kierować się
gwiazdami). W dodatku widzą

Zapiekanka z batatów
oraz ciasto marchewkowe
Wraz z początkiem roku pojawiła
się zima! Od razu mam ochotę
włączyć piekarnik i grzać się w
jego cieple. Upieczemy dzisiaj
zimowe ciasto marchewkowe z
dodatkiem cytrynowego kremu
z mascarpone oraz ekspresową
zapiekankę z batatów. Będzie
ciepło, aromatycznie i pysznie!

kostkę. Smażymy na oliwie razem
z posiekaną cebulą. Jeśli bataty
zaczną się przypalać, dolewamy
wody i dalej dusimy, aż całkiem
zmiękną. Dodajemy wszystkie
przyprawy oraz pod koniec
smażenia – pokrojony w kostkę
chleb.
Mieszamy
dokładnie,
smażymy
jeszcze
chwilę
i
odstawiamy. Jajka roztrzepujemy
ZAPIEKANKA Z BATATÓW I razem ze śmietaną, dodajemy
CHLEBA RAZOWEGO Z SEREM łyżeczkę mąki, parmezan, sól i
SKŁADNIKI (na formę 24 cm)
■■ 350-400 g batatów
■■ 1 cebula
■■ 2-3 kromki razowego chleba
■■ 3 jajka
■■ ¾ szklanki śmietany
■■ 1 łyżeczka mąki
■■ ok. 50 g sera grana padano lub
parmezanu
■■ ok. 100 g miękkiego sera
(camembert lub brie)
■■ Przyprawy:
sól,
pieprz,
po ½ łyżeczki rozmarynu lub
szałwii, ostrej papryki i gałki
muszkatołowej
■■ Oliwa do smażenia
Batata obieramy i kroimy w grubą

światło spolaryzowane wobec
czego zawsze, nawet w pochmurne
dni wiedzą, gdzie jest słońce. Mają
też dobrze wykształcony węch oraz
pamięć.
Naukowcy umieszczali ptaki w
pojemnikach z wewnętrznym
obiegiem powietrza, zakrywając
im oczy, traktowali podczas
podróży
zmiennymi
polami
magnetycznymi lub przewozili je
w namagnesowanych klatkach.
I ptaki mimo to potrafiły wrócić
do domu. Próbowano zakrywać
im podczas lotu oczy. I tu ujawnił
się ptasi sekret. Otóż ptakom
nie przeszkadzało zakryte oko
pod warunkiem że było to oko
lewe. Kiedy zasłoniono ptakom
oko prawe, te gubiły się. Okazuje
się, choć wciąż nie znamy tego
mechanizmu, że w prawym
oku i lewej półkuli znajdują
się receptory, które pomagają
im widzieć linie magnetyczne
ziemi. Istnieją też badania, które
udowadniają, że gołębie słyszą
tzw. infradźwięki i często kierują
się słuchem. Potrafią rozróżnić

nawet z wielu kilometrów dźwięki
swojego gołębnika.
Oczywiście wszystko to co
napisałem
powyżej
odnosi
się
przede
wszystkim
do
gołębi sportowych,
starannie
wyselekcjonowanych
i
wytrenowanych
zawodników.
Gołębie miejskie raczej zatraciły
te umiejętności, jak hipsterzy,
ograniczają się do świetnej
znajomości topografii swoich
miast. Natomiast wiele sztucznie
wyhodowanych ras w ogóle nie
nawiguje, potrafi za to kręcić
w powietrzu tzw. koziołki albo
efektownie prezentować się na
konkursach piękności... Co więc
potrafią gołębie miejskie? Za co je
lubić? Z mojej perspektywy mogę
powiedzieć, że cenię je za spacery
po parapecie gabinetu burmistrza
na piątym piętrze przy Żegańskiej
1. Ich tupanie sprawia, że czuję
się tam raźniej. Czasem taki gołąb
odwraca się tyłem do szyby i patrzy
w przestrzeń. Staję wtedy za nim i
też patrzę. Ciekawe czy widzimy to
samo.

CIASTO MARCHEWKOWE Z
CYTRYNOWYM KREMEM
Składniki:
■■ 400 g startej marchewki
■■ 400 g mąki tortowej
■■ 200 g cukru
■■ 300 ml oleju (rzepakowy, z
pestek winogron)
■■ 6 jajek
■■ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
+ 1 sody oczyszczonej
■■ szczypta soli
■■ 1 łyżeczka cynamonu, ½ gałki
muszkatołowej, ½ imbiru, ¼
mielonych goździków
■■ 50 g rodzynek

■■
■■
■■
■■

pieprz. Bataty przekładamy do
formy wysmarowanej oliwą. Na
warzywa wlewamy masę jajeczną.
Na wierzchu układamy w równych
odstępach pokrojony w kostkę ser.
Pieczemy ok. 20-25 minut w
temperaturze 170 stopni.
Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy
na 10-15 minut i dopiero kroimy.
Można podać z ulubionym sosem
np. pomidorowym oraz sałatką z
warzyw.
Krem cytrynowy – składniki:

450 g sera mascarpone
3 łyżki cukru pudru
sok z 1 cytryny
skórka otarta z 1 cytryny

Jajka mieszamy z olejem i cukrem
za pomocą trzepaczki. Dodajemy
startą marchew.
W drugiej misce łączymy mąkę
z przyprawami, proszkiem do
pieczenia i sodą. Następnie
łączymy mokre składniki z
suchymi, na końcu dodajemy ½
rodzynek.
Ciasto wlewamy do formy
wyłożonej papierem i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 180
stopni. Pieczemy 45 – 60 minut
(do tzw. suchego patyczka).
Składniki
kremu
mieszamy
dokładnie i wstawiamy do lodówki
na około 30 minut.
Upieczone ciasto studzimy i
następnie przekrawamy – zależnie
od umiejętności – na 2 lub 3
części. Przekładamy przekrojone
części kremem i składamy ciasto.
Wierzch posypujemy cynamonem
i rodzynkami. Smacznego.
Ciasto trzymamy w lodówce, przed
podaniem wyjmujemy na min. 20
minut.
Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl
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HISTORIA DZIELNICY. Okoliczności nazwania jednej z dzielnicowych ulic, znajdującej się w osiedlu Radość.

Skąd się wzięła Panna Wodna?

MICHAŁ MROZIŃSKI

m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Ulica Panny Wodnej, po połączeniu ze
Skalnicową prowadzącą do Wału Mie
dzeszyńskiego, stała się niemalże arterią.
Wzdłuż ulicy można obejrzeć niejeden
wiekowy dom, w tym klasyczne “świdermajery” w różnym stanie. No i ta nazwa
- “Panny Wodnej”. Skąd się wzięła?
W archiwalnym numerze „Wawerskich
wiadomości sąsiedzkich” znaleźliśmy
artykuł, który próbuje na to pytanie
odpowiedzieć. Imię “Panny Wodnej” no
siły polskie statki: gdański okręt z 1623 i
dwudziestowieczny statek pasażerski. Ten

pierwszy brał udział w słynnej bitwie pod
Oliwą, ale już niecałą dekadę po wodowaniu został przejęty przez Szwedów.
Źródła wymieniają go jako “Meerweib”
- “Panna Wodna” to polskie tłumaczenie.
Drugi statek o tym imieniu zaczął karie
rę w 1944 roku jako niemiecki trałowiec.
Zatopiony, już jako wrak trafił w polskie
ręce i w 1949 został wyremontowany jako
statek pasażerski. Wsławił się dymiącymi,
brudzącymi kotłami, a pływał do 1980
roku.
Nazwa ulicy może też nawiązywać do
warszawskiej legendy o Pannie Wodnej,
która mogła być inspiracją dla Syrenki
z herbu miasta. Jeżeli pamiętacie opo
wieść o Warsie i Sawie to jesteśmy blisko. Warsowi i Sawie nadał imiona książę,
który do chaty ich matki trafił właśnie
dzięki wskazówkom Panny Wodnej.
Sama ulica nic na ten temat nie powie.
Może się za to pochwalić sąsiedztwem
ciekawej, starej zabudowy. I kto wie, jak
długo tak będzie.

fot. Anna Maria Warchoł

(Zainspirował nas i jako główne źródło posłużył artykuł Joanny Dąbrowskiej “Tajemnice Panny Wodnej”, “Wawerskie wiadomości sąsiedzkie”, nr 20, czerwiec 2012)

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Świdermajer-bliźniak na ul. Kąkolowej w Radości
W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym egzemplarzu
naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy
wybierali obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, wyłącznie z Wawra. Możecie sami typować do publikacji konkretne obiekty pisząc na
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl - najlepiej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką, na której stoi.
Dzisiaj prezentujemy - jedenasty z kolei budynek z Radości, którego nie znaleźliśmy
na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na akwareli:
Świdermajer znajduje się na ul. Kąkolowej
72B (boczna ul. Panny Wodnej) w osiedlu Radość. Niewiele o nim wiemy, pomimo prób nawiązania kontaktu z obecnym
właścicielem. Na akwareli prezentujemy
widok od strony wewnętrznego dziedzińca. Budynek jest przyklejony od strony
południowej do swojego „brata bliźniaka”,już otynkowanego.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent
Wydziału
Architektury
Politechniki
Warszawskiej gdzie doskonalił warsztat studiując m.in. rysunek i malarstwo,
członek Związku Artystów Polska Sztuka
Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli jest architektura i pejzaż miejski glównie Wenecji i Białegostoku (swojego
rodzinnego miasta). Maluje również portrety i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele

