
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

luty 2019
Nr 2 (17)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 7000 egz.

www.gazetawawerska.pl

ŚRODOWISKO
POZWÓLMY DZIKOM 
BYĆ DZIKIMI
Musimy pamiętać o tym, że 
dziki są i będą stałym elementem 
naszego miejskiego ekosystemu. 
Dzikie zwierzęta powinny jednak 
pozostać dzikimi, bo nie są 
naszymi domowymi pupilami.

ŁAD PRZESTRZENNY
STAN PRAC 
NAD PLANAMI 
ZAGOSPODAROWANIA
Tempo prac nad miejscowymi 
planami zagospodarowania 
na terenie dzielnicy Wawer 
jest w dalszym ciągu mizerne. 
Prezentujemy stan prac nad 
poszczególnymi planami. 11 12
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INWESTYCJA
NIESPODZIANKI 
W PROJEKCIE 
MODERNIZACJI LINII 
KOLEJOWEJ
Przedstawiciele kolejarzy 
przedstawili założenia projektowe 
modernizacji linii kolejowej nr 7 
w Wawrze. Jest dużo nowości.
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ŚWIDERMAJERY
WILLA BOYA (BOY’A?)
W FALENICY
Dzisiaj prezentujemy budynek 
charakterystyczny dla 
przedwojennej gminy Letniska 
Falenica. Obiekt ten jest wpisany 
do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
lecz nie jest remontowany 
i niszczeje.

152

SAMORZĄD
DEMOKRACJA PO 
SZWAJCARSKU
Szwajcaria jest państwem  
fe de ral nym, skła  da jącym się 
z 26 kanto nów ob da rzonych 
autonomią, ale posiadających 
wspólny rząd. Dlaczego kraj 
ten jest synonimem demokracji 
i dobrobytu?

NIERUCHOMOŚCI

NOWE APARTAMENTY W OTWOCKU

CENY OD 4.300 PLN/m
TEL. 507 847 874
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Aktywność obywatelska
SPOŁECZEŃSTWO. Czy jesteśmy aktywnymi użytkownikami naszej wspólnej przestrzeni publicznej? Czy znamy nasze prawa  
i obowiązki? I wreszcie, czy wystarczająco reagujemy, angażujemy się i wspieramy sąsiedzko?
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ganizować i włączać w działanie na 
rzecz dobra wspólnego.
Na podstawie swoich własnych 
doświadczeń wiem, że warto inte-
re sować się sprawami najbliższej 
okolicy, że warto reagować i  że 
można mieć ze swojego zaan-
gażowania satysfakcję. Nawet 
mimo tego, iż niezwykle rzadko 
udaje się zadowolić wszystkich.
Pierwszą sprawą, którą zająłem 
się po przeprowadzce do dzielnicy 
Wawer była sprawa braku normal-
nego dojścia i dojazdu do osiedla, 
w  którym zamieszkałem. Bro-
dziliśmy po prostu razem z  sąsia-
dami w  błocie. Stwierdziłem, że 
jeśli nie weźmiemy tej sprawy 

W  bieżącym numerze Gazety 
Wawerskiej piszemy o reagowaniu, 
zaangażowaniu i  generalnie akty-
wności obywatelskiej. Pokazujemy 
przykłady tego, jak można się or-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Warto być zaangażowanym
w  swoje ręce to nikt za nas tego 
nie zrobi. Zaczęła się systematycz-
na praca w  tym obszarze: pisanie 
pism, petycji, zbieranie podpisów 
mieszkańców, spotkania z  wła-
dzami dzielnicy. Trwało to wszyst-
ko kilka lat, ale to oddolne zaan-
gażowanie w pewnej perspektywie 
opłaciło się. Droga w końcu pow-
stała, i  śmiem twierdzić, że bez 
wspomnianych działań, nie pow-
stałaby do dzisiaj. 
Na tym jednym przykładzie, 
choć mam ich więcej, nama-
wiam wszystkich do brania spraw 
w  swoje ręce. Nasze zaangażowa-
nie z  pewnością przyniesie efekt. 
Nawet jeśli nie od razu problem 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

zostanie rozwiązany, nawet jeśli 
nie od razu zauważymy zmianę 
wskutek podjętych działań, to i tak 
z  pew nością będą tego pozyty-
wne rezul taty. Chociażby takie jak 
zdobycie dodatkowej wiedzy, inte-
gracja z sąsia dami, czy nawet zago-
spodarowanie wolnego czasu. 
A  jeśli wskutek naszej aktywności 
zobaczymy w końcu jakąś zmianę 
na lepsze, to poczujemy także 
satysfak cję i chęć do dalszego dzia-
łania. 
W skali całego Wawra problemów 
do rozwiązania jest całe mnóst-
wo. W  odniesieniu do niektórych 
spraw potrzeba jeszcze odrobi-
nę cierpliwości, a  w  przypadku 
niektórych ta cierpliwość dawno 
się już skończyła. Złudne jest jed-
nak liczenie na to, że ktoś inny 
rozwiąże problem, który dotyka 
bezpośrednio nas. 

Każdy z nas może i powinien przy-
czyniać się do poprawy otoczenia. 
Podej mowanie własnych dzia-
łań w  sprawie dobra wspólnego 
sprawia, że stajemy się odpowie-
dzialnymi uczestnikami życia 
społecznego. Stajemy się wtedy 
świadomymi obywatelami. Nasze 
zaanga żowanie sprawia, że obo-
jętność zmienia się we wrażliwość, 
a  słabość w siłę. Warto zatem być 
zaangażowanym.

Dziennikarze i stali współpracownicy:
Jan Andrzejewski, Ineza Bodył-Plaskota, Anna Miara, Michał 
Mroziński, Bartosz Mróz, Olga Pasierbska, Krzysztof Sokołow-
ski, Jacek Wiśnicki

zachod niej stronie ul. Patriotów 
(część III) obejmuje teren ośrodka 
sportowego w Miedzeszynie, co do 
którego dzielnicowe władze swego 
czasu składały uwagi związane ze 
znaczną intensyfikacją zabudowy 
sportowej na tym terenie. Trwa 
weryfikacja czy w dalszym ciągu są 
to realne i zasadne plany. 
M.p.z.p. obszaru Błota jest 
w dalszym ciągu na etapie wstępnej 
koncepcji. Głównym problemem 
jest tu zmiana przeznaczenia 
terenów leśnych na cele nieleśne.
M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód 
(część II) jest planowana wkrótce 
do wyłożenia do publicznego 
wglądu.
M.p.z.p. obszaru Zbójna Góra 
w  rejonie ul. Sztygarów jest po 
aktu alizacji przeprowadzonej 
przez pracownię zajmującą się 
tym planem. W projekcie wprowa-
dzono między innymi zmia-
ny przeznaczenia lasów na cele 
nieleśne, co wymaga ponowne-
go, całościowego wystąpienia 
o  zmianę przeznaczenia tych 
terenów. 
M.p.z.p. Aleksandrowa to ponad 
441 hektarów terenu. Trzech pro-
jektantów “poległo” już na opra-
cowywaniu tego planu, teraz zaj-
muje się nim miejska pracownia. 
Problemem są też odlesienia - nie 

ŁAD PRZESTRZENNY. Mizerne tempo prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Wawra.

Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzeni

Na posiedzeniu Komisji Ładu 
Przestrzennego w  dniu 12 lutego 
br. Pani Ewa Tołwińska, Naczel-
nik Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego - Wschód w  Biu-
rze Architektury i  Planowania 
Przestrzennego, przedstawiła stan 
prac nad miej scowymi planami 
zagospodarowania przestrzenne-
go (M.p.z.p.) na terenie dzielnicy 
Wawer. W trakcie opracowywania 
jest tu aktualnie 17 takich planów.
M.p.z.p. Zakola Wawerskiego 
oraz m.p.z.p. rejonu ul. Kadetów 
są na etapie opracowywania kon-
cepcji. Aktualny jest pomysł na 
przeznaczenie całego tego terenu, 
a  dotyczy to obszaru ponad 270 
hektarów, na park publiczny. Trwa-
ją obecnie rozmowy z Biurem Fun-
duszy Europejskich o zapewnieniu 
finansowania na ten cel, ale jeszcze 
jest za wcześnie, aby mówić o suk-
cesie. Decyzje w tym zakresie będą 
należały do władz Warszawy. 
M.p.z.p. obszaru Las jest już opra-
cowywany od 2006 roku, a  obej-
muje teren ponad 230 hektarów. 
Po ostatnim, drugim już wyłoże-
niu projektu planu do publiczne-
go wglądu, wpłynęło 550 uwag, 
a  prawie każda z  uwag składa się 

z  kilku punktów. Plan jest ju jed-
nak na ostatniej prostej, aby prze-
kazać rozpatrzenie tych uwag do 
weryfikacji i  akceptacji prezyden-
towi miasta. Głównym proble-
mem na obszarze tego planu są 
wąskie dział ki porolne, których 
zabudowywanie pogłębia coraz 
większy brak funkcjonalnoś-
ci osiedla. Intencja jest taka, aby 
ten plan uchwalić jak najszybciej, 
mimo dużego sprzeciwu społecz-
nego co do poszczególnych kwestii.
M.p.z.p. obszaru Sadul dla częś-
ci II - Zbytki jest przewidziany 
do ponownego wyłożenia wsku-
tek zmiany przeznaczenia części 
terenów po rozpatrzeniu uwag 
po pierwszym wyłożeniu. Nie ma 
konkretnego terminu ponowne-
go wyłożenia tego projektu planu, 
ale będzie to realizowane zaraz po 
wyłożeniu m.p.z.p. rejonu Bor-
kowa, który projektanci powinni 
dostarczyć do Biura Architektu-
ry i  Planowania Przestrzennego 
jeszcze na początku marca. 
M.p.z.p. obszaru na północ od 
ul. Chodzieskiej jest na samym 
początku procedury planisty-
cznej. Uchwała o przystąpieniu do 
opracowywania tego planu miała 
miejsce w  2018 roku i  do listopa-
da ubiegłego roku składane były 
wnioski do tego planu. Granice 

tego obszaru zostały tak wyznaczo-
ne, aby ratować obszary niezain-
westowane. 
M.p.z.p. Kolonia Borków oraz 
m.p.z.p. Kolonia Zagóźdź dotyczą 
obszarów na których obowiązu-
je plan zagospodarowania, a  ich 
ponowne opracowywanie doty-
czyło przede wszystkim odstąpie-
nia od wymaganych scaleń 
gruntów przewidzianych w  obo-
wiązującym planie. Ten pierwszy 
plan został już przedyskutowany 
w  ramach miejskiej komisji ar-
chitektoniczno - urbanistycznej, 
co skutkuje negatywną opinią 
odnośnie odstępowania od wy-
maganych scaleń. Podobnej opinii 
należy się zatem spodziewać także 
dla m.p.z.p. Kolonii Zagóźdź.
M.p.z.p. rejonu ul. Zwoleńskiej 
(część II) jest problematyczny 
z  uwagi na to, że w  Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego Warszawy teren ten jest 
przeznaczo ny pod usługi, a  pow-
stała tam głównie zabudowa jed-
norodzinna i  jest dalsza presja 
na powstawanie na  tym obszarze 
zabudowy jednorodzinnej. Praw-
dopodobnie skończy się to zatrzy-
maniem procedury uchwalania 
tego planu. 
M.p.z.p. obszaru Radość po 

ma tu pozytywnych uzgodnień ani 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, ani dyrekcji Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazowego. 
Biuro Architektury i  Planowania 
Przestrzennego zastanawia się nad 
podziałem tego planu na mniejsze 
części. 
M.p.z.p. Międzylesia w  rejonie ul. 
Hafciarskiej oraz m.p.z.p. rejonu 
ul. Krupniczej są dopiero odpo-
wiednio w trakcie opracowywania 
i uzgodnień. 
Prace nad m.p.z.p. obszaru Mary-
sina Wawerskiego stanęły jak-
by w  miejscu. Plan ten miał być 
podzielony na dwie części, ale 
Rada Warszawy tego do chwili 
obecnej nie uchwaliła. Poproszo-
no jednocześnie o  wydzielenie 
większej części z aktualnego obsza-
ru objętego tym planem, tj. już nie 
tylko w rejonie ul. Goździków, ale 
aż do ulicy Korkowej, co może dzi-
wić, bo centrum Marysina byłoby 
wtedy podzielone na pół na dwa 
oddzielne plany. 
Bez względu na to jakie wyjaśnie-
nia co do poszczególnych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego można było usłyszeć na po-
siedzeniu komisji, nie można nie 
ulec wrażeniu, że tempo prac nad 
uchwalaniem tych planów jest 
w dalszym ciągu mizerne. 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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LIST OTWARTY
Warszawa, 11 lutego 2019 roku

      

        List otwarty do Burmistrza, Zarządu oraz Rady Dzielnicy Wawer 

Zbulwersowani kolejnym sezonem fatalnej jakości powietrza w naszej dzielnicy, wzywamy Zarząd Dzielnicy do podjęcia sta-
nowczych kroków, aby tę sytuację zmienić. Dla samorządu nie powinno być ważniejszych tematów jak zdrowie i bezpieczeńst-
wo mieszkańców, tymczasem Zielony Wawer to fikcja.
Wszyscy jesteśmy równi, jeśli chodzi o jakość powietrza i nie zgadzamy się na odwlekanie rozwiązania tego pilnego problemu! 
Wzywamy Radnych Wawra do aktywniejszej działalności w tej kwestii, a Burmis trza i Zarząd o  rzeczywistą, nie pozorowaną 
aktywność. Oczekujemy wywiązania się z deklarowanych przez cały ubiegły rok planów wymiany kopciuchów w lokalach ko-
munalnych do końca 2019 roku!
Chcemy oddychać czystym powietrzem w Wawrze! Po raz kolejny sprzeciwiamy się niezgodnym z zapisami szczegółowymi 
planu decyzjom Zarządu Dzielnicy.

Sprawa smogu w Wawrze angażuje coraz większą grupę mieszkańców dzielnicy. 11 lutego w Urzędzie Dzielnicy Małgorzata Gutowska-Adamczyk w imieniu własnym oraz 
208 innych mieszkańców Wawra, którzy podpisali się pod apelem, złożyła list otwarty do Burmistrza, Zarządu i Rady Dzielnicy, w którym przypomina o obietnicy szybkiej 
wymiany kopciuchów w lokalach komunalnych i podkreśla wagę czystego powietrza dla wszystkich obywateli Wawra.

ŚRODOWISKO. Nie trujmy naszych dzieci spalinami. 

Zdrowa droga do przedszkola
Wawer o 8.15 to dla mnie magiczna 
pora, gdy po odprowadzeniu córek 
do szkoły i przedszkola rozpoczy-
nam swój dzień, przekraczam 
swoisty próg i ruszam do dorosłych 
spraw w poczuciu, że dziewczynki 
są bezpieczne w swoim dziecięcym 
świecie.
My, mieszkańcy Wawra, mamy 

wiel kie szczęście żyć blisko natu-
ry, obcować z  przyrodą otacza-
jącą nasze domostwa. Mimo, iż 
w  większosci zawodowe obo-
wiąz ki wypychają nas z  Wawra 
w  kierunku „cywilizacji”, to dane 
jest nam rozpoczynać dzień w sos-
nowym lesie, który jest trzonem 
wawerskiej tożsamości…

Niestety rodzice masowo dowożą-
cy swoje dzieci do szkół i  przed-
szko li w  sposób bezrefleksyjny 
nisz czą nasz bezcenny skarb, za-
ta piając w  chmurach spalin bra-
my wejściowe tych placówek. 
Pod każdą wawerską szkołą czy 
przedszkolem roi się o  poranku 
od aut z  włączonymi silnikami, 

w których jeden z rodziców „grze-
je się”, podczas gdy drugi odpro-
wa dza dziecko. Nie dość, że każdy 
od czu wa potrzebę podjechania 
pod samą furtkę szkoły czy przed-
szko la, to jeszcze przez wiele mi nut 
dmucha z rury wydechowej wprost 
w małe noski idących dzie ci, gdyż 
rury wydechowe na tej wy sokoś ci 
się znajdują. 
Drodzy Pań stwo, litości! Obudź-
cie się! Uru chomcie wyobraźnię! 
Trujecie samych siebie oraz inne 
dzieci i ich opiekunów. Zatruwacie 
środowisko, a metale ciężkie i pyły 
z waszych aut osiadają na huś taw-
kach i zjeżdżalniach, na których za 
chwilę będą bawiły się także Wasze 
pociechy, zaś trucizna trafi do ich 
płuc! Czy zastanawialiście się nad 
tym? Wszak marzeniem każde-
go rodzica jest, by dzieci spędzały 
jak najwiecej czasu na szkolnym 
i  przedszkolnym powórku. Czy 
chce cie, żeby kwiatki i  krzaczki 
sadzone i  wąchane później na 
szkol nych grządkach miały listki 
pełne toksycznych substancji?
Drodzy Rodzice, z  porannych 
przejazdów z  dziećmi można 

uczynić miłą wyprawę. Jeśli już 
musicie użyć auta, nie podjeżdżaj-
cie proszę pod samą furtkę placów-
ki, dajcie dobry przykład. Sama tak 
robię, mimo iż także spieszę się do  
SKM-ki. Można znaleźć do god-
ne, niezatłoczone miejsce do 
par kowania wcześniej i  zrobić 
sobie sympatyczny stu-, dwustu-
metrowy spacer. Potrwa to kilka 
minut dłużej, ale ochronimy płu-
ca naszych dzieci, wyrazimy w ten 
sposób szacunek dla środowiska 
i  innych osób, zyskamy wspa niały 
czas na rozmowę z  dzieckiem, 
zauważenie przebiegających wie-
wiórek i… pobycie razem.

Maja Solecka
od 13 lat mieszkanka Falenicy, 

miłośniczka Wawra i Linii  
Otwockiej, realizator telewizyjny, 

doktorant PWSFTviT, mama Alicji 
i Paulinki codziennie przemierza-

jąca uliczki Miedzeszyna i Radości 
w drodze do szkoły i przedszkola, 

autorka cyklu fotografii  
“Wawer 8.15. Światło jest chwilą.”  

kontestującego piękno  
wawerskiej przyrody.

fot.: poradyodo.pl
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przed sobą statystykę takich spot-
kań z pierwszych dwóch miesięcy 
mojego urzędowania. Przyjąłem 
41 osób. Większość spraw za-
haczała o zakres działalności wyd-
ziału architektury i budownictwa, 
ale pokaźną grupę stanowiły też 
sprawy lokalowe. Właśnie zatwi-
erdziliśmy listę osób oczekują-
cych na mieszkanie komunalne 
w naszej dzielnicy. To 198 gospo-
darstw domowych. Niektórzy na 
mieszkanie komunalne czekają 
już dekadę. O  przyznaniu miesz-
kania decyduje właśnie kolejność 
na liście, przy czym osoby są 
podzielone pod względem liczby 
osób w  gospodarstwie. W  każdej 
z  podkategorii znajdują się pod-
ziały ze względu na stan zdrowia 
i  różne dodatkowe okolicznoś-
ci zawarte w  rozporządzeniach 
Prezydent Miasta i  w  stosownej 
ustawie. Piszę tu o statystykach czy 
listach, są to jednak tyko narzęd-
zia, które pomagają uniknąć na-
dużyć. Cotygodniowe spotkania, 
o których wspominałem, nie poz-
walają mi zapomnieć, że na koń-
cu i  na początku całego łańcucha 
procedur i  pism stoi człowiek. 
Biedny, schorowany, opuszczony, 

SAMORZĄD. Z życia wiceburmistrza.

Środowe spotkania
uwikłany w  najróżniejsze sytuacje 
i  układy rodzinne, które trudno 
było by wymyślić. Z  jednej stro-
ny mamy więc setki osób ocze-
kujących na mieszkanie, z  dru-
giej zaś nasz tzw. zasób lokalowy, 
który w  przypadku Wawra, jest 
w większości w naprawdę fatalnym 
stanie. Znaczna część mieszkań ko-
munalnych to dożywające swych 
dni, jednak stale podtrzymywane 
przy życiu przez kolejne remonty, 
drewniaki. Sprawa jest poważna. 
Gdybyśmy chcieli dziś wyremon-
tować wszystkie nasze budynki, to 
same naprawy bieżące kosztowały 
by 65 mln złotych. W  obecnym 
budżecie Zarząd Gospodarowan-
ia Nieruchomościami ma na ten 
cel kilkaset tysięcy złotych. Oczy-
wistym jest, że część budynków, 
należałoby wyburzyć i na ich miejs-
cu zbudować nowe. I tu pojawia się 
problem. Tego typu inwestycje są 
z  miejsca oprotestowywane przez 
mieszkańców oraz radnych. Dzie-
je się tak też dlatego, że dzielnica 
nie dysponuje w  pełni nowo wy-
budowanym zasobem, co znaczy, 
że część mieszkań przekazywa-
na jest innym dzielnicom i  liczba 
mieszkańców zasobu komunal-
nego w  ten sposób rośnie. Obraz 
komplikują jeszcze osoby, którym 
nazywam zawodowymi miesz-
kańcami komunalnych. To często 
kolejne już pokolenie lokatorów. 
Osoby młode, sprawne, pracu-

jące, które znakomicie poruszają 
się w gąszczu przepisów i potrafią 
tak cyzelować dane o  dochodach 
a nawet liczbę osób w swoim gos-
podarstwie, by z  listy nie wypaść 
i  wciąż zajmować mieszkania dla 
tych, którym naprawdę potrzebna 
jest pomoc. 
Mieszkania komunalne powin-
ny być właśnie dla tych osób. 
W  przypadku osób starszych, 
samotnych, schorowanych dają 
poczucie stabilizacji i  bezpiec-
zeństwa. Mieszkanie komunalne 
daje też szansę na wyjście na pros-
tą osobom, którym powinęła się 
noga lub mającym trudny start 
w  dorosłość. Tu sukcesem całego 
systemu pomocy społecznej, której 
elementem są miejskie mieszkania 
powinno być odnalezienie się na 
rynku mieszkaniowym i opuszcze-
nie lokalu komunalnego. Dzieje się 
tak zdecydowanie zbyt rzadko. 
Perspektywy jakie stoją przed 
naszą dzielnicą, sprzężone są 
z  polityką mieszkaniową Warsza-
wy. W  przyjętej pod koniec po-
przedniej kadencji „Polityce 
mieszkaniowej - Mieszkania 2030”, 
można przeczytać o nowych stan-
dardach w  budowie i  projektowa-
niu mieszkań oraz o  potrzebie 
zróżnicowania struktury miesz-
kań od mieszkań społecznych 
(socjalnych), przez komunalne, 
TBS aż po mieszania miejskie, na 
wynajem. Wobec trudnej sytu-

acji naszego zasobu lokalowego, 
stajemy dziś przed ważnymi de-
cyzjami. Podstawowymi są: gdzie 
i  czy budować domy komunalne. 
Z  punktu widzenia lokalnych 
społeczności i roli jakie ma odgry-
wać zasób komunalny istotne jest, 
by nie koncentrować na jednym 
obszarze nadmiernej liczby miesz-
kań przeznaczonych dla jednego 
typu odbiorców. Rzecz dotyczy 
zarówno grodzonych osiedli dla 
wyższej klasy średniej jak i miesz-
kań komunalnych. Unikamy wtedy 
tworzenia gett i  budowania prze-
paści społecznej między osobami 
o  różnych dochodach. Dlatego 
w tej kadencji chcemy wypracow-
ać model, w  którym zapewniając 
lokale najuboższym, nie tworzymy 
obszarów ubóstwa. Zależy nam na 
dobrze funkcjonujących społecz-
nościach, w  których jest miejsce 
na różnorodność. Rozważamy kil-
ka opcji, rozmawiamy z  miastem 
o  możliwościach. Niebawem za-
padną pierwsze decyzje, dla mnie 
istotne także z  punktu widzenia 
wymiany pieców w zasobie komu-
nalnych. Chciałbym uniknąć re-
montu w mieszkaniach, które zos-
taną przeznaczone do rozbiórki, 
czy pod budowę nowych domów. 
Wszystko to dzieje się w  cieniu 
wciąż rosnącej listy osób oczeku-
jących na lokal i  rosnącej kolejki 
osób chętnych do środowych spot-
kań. 

W  każdą środę mój kalendarz 
wypełniają spotkania z  miesz-
kańcami. Zazwyczaj są to osoby, 
które wyczerpały zwykłą drogę 
załatwienia jakiejś sprawy a  także 
swoją cierpliwość. Prawie zawsze 
nie da się takiej sprawy rozwikłać 
w  prosty sposób. Są łzy, czasem 
awantury. W  zeszłym tygodniu 
miałem interesanta, który przy-
wiózł akta sprawy w  walizce na 
kółkach. A  był to jedynie wyjątek 
z  jego zbioru dokumentów. Jego 
konflikt trwa już 40 lat. Za każdym 
razem witam te osoby z  nadzieją, 
że będę mógł pomóc. Staram się 
tę nadzieję w sobie podtrzymywać, 
ale mam świadomość, że często 
narosłe przez lata zawiłości konk-
retnych przypadków nie dają szans 
na szybkie rozwiązanie. Mam 

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Rada osiedla jest najniższym 
szcze blem samorządu terytorial-
nego, przewidzianym ustawą 
o samorządzie gminnym. W dziel-
nicy Wawer funkcjonuje 13 rad 
osiedlowych w osiedlach: Aleksan-
drów, Anin, Falenica, Las, Mary-
sin Wawerski Południe, Marysin 
Wawerski Północ, Miedze szyn, 
Międzylesie, Nadwiśle, Radość, 
Sadul, Wawer i  Ze rzeń. Każ-
da z  rad osiedlowych liczy 9 
członków. Członkowie tych rad 
pracują społecznie, nie pobiera-
jąc żadnych diet. Uprawnionym 
do kandydowania i  głosowania 
w  wyborach do rad osiedlowych 
jest każdy, kto stale zamieszkuje na 
obszarze danego osiedla, posiada 
obywatel stwo polskie i  ukończył 
18 lat. 
Z  ramienia prezydium Rady 
Dziel nicy Wawer zostałem popro-
szony o wzięcie odpowiedzialnoś-
ci za współpracę z  radami osiedli 
w obecnej kadencji samorządowej. 

SAMORZĄD. Rady osiedlowe to najniższy szczebel samorządu terytorialnego.

14 kwietnia br. wybierzemy nowe rady osiedlowe
Sam wywodzę się z  Rady Osiedla 
Sadul, gdzie zaczynałem uczyć się 
warszawskiego samorządu i zależy 
mi na tym, aby rady osiedlowe, 
które są często najbliżej miesz-
kańców w  danych osiedlach, były 
doceniane i  miały bezpośrednie 
przełożenie na pracę dzielnicowe-
go urzędu i rady. 
W poprzedniej edycji wyborów do 
rad osiedli, tj. w  maju 2015 roku, 
wskutek braku wystarczającej 
liczby kandydatów, wybory nie 
odbyły się w osiedlu Radość. Jesz-
cze wcześniej, w  listopadzie 2012 
roku wyborów nie było w  osied-
lu Falenica i  w  osiedlu Nadwiśle. 
Liczę na to, że w  nadchodzących 
wyborach osiedlowych wybie-
rzemy wszystkie rady osiedlowe 
w Wawrze.
Nadzór nad wyborami do rad 
osiedli sprawować będzie Dziel-
nicowa Komisja Wyborcza, 
powołana już przez Burmistrza 
Dzielnicy. Komisja składa się z  4 

przedstawicieli dzielnicowej rady 
oraz 3 przedstawicieli urzędu. 
W skład komisji wyborczej weszli 
następujący przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Wawer: Helena Kro-
szczyńska, Włodzimierz Zalew-
ski, Michał Mroziński i piszący te 
słowa Rafał Czerwonka. Ze strony 
urzędu do komisji weszli: Krzysz-
tof Celiński, Joanna Stoberska 
i  Alicja Lewandow ska - Kolano. 
Przewodniczącym Dzielnicowej 
Komisji Wyborczej został wybrany 
Krzysztof Celiński. 
Już teraz zapraszam Państwa do 
wzięcia udziału w  wyborach do 

rad osiedli, także jako kandydaci 
do tych rad. 
Rada Dzielnicy Wawer, oprócz 
zarządzenia wyborów do rad 
osiedlowych powołała także 
doraźną Komisję Statutową. Za-
daniem tej komisji będzie zaopi-
niowanie zmian w  statucie dziel-
nicowym oraz przeanalizowanie 
możliwości wprowadzenia zmian 
w  statutach rad osiedlowych. 
Komisja ta będzie pracować do 
31 grudnia br. Przewodniczącym 
Komisji Statutowej wybrany został 
Andrzej Krasnowolski z klubu Pra-
wo i Sprawiedliwość.

Lubisz wiedzieć o tym, co się dzieje 
w  najbliższej okolicy? Wiesz jakie 
problemy trzeba rozwiązać po 
sąsiedzku? Chcesz mieć wpływ na 
lokalne sprawy? A może po prostu 
chcesz poznać swoich sąsiadów? 
Zostań radnym lub radną osiedla 
w dzielnicy Wawer!
W  taki sposób zachęcaliśmy do 
wzięcia udziału w  poprzednich 
wyborach do rad osiedli. Te same 
otwarte pytania zachęcajce do 
udzia łu w pracach rad osiedlowych 
aktualne są także dzisiaj. Na ostat-
niej sesji Rady Dzielnicy Wawer 
podjęta została uchwała o  prze-
prowadzeniu wyborów do rad 
osiedli w dniu 14 kwietnia br. Tym 
razem wybory odbędą się w  nie-
dzielę, w dodatku w Niedzielę Pal-
mową, co powinno przełożyć się 
na wyższą frekwencję w  tych wy-
borach.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Zapraszamy, 
zarówno obecne, 

jak i przyszłe rady osiedlowe 
do współpracy z Gazetą  Wawerską. 

Udostępnimy Wam nasze łamy 
do komunikowania się z mieszkańcami osiedli.
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SAMORZĄD. Dlaczego Szwajcaria jest synonimem demokracji i dobrobytu? 

W  listopadzie zeszłego roku od-
było się jedno z  wielu głosowań 
w  Szwajcarii. Średnia frekwencja: 
55,93% w  głosowaniu federalnym 
i  57,68% w  głosowaniu kantonal-
nym. W  tym roku planowane są 
następne cztery. 
Szwajcaria jest państwem fe de ral-
nym (związkowym), skła da jącym 
się z 26 kanto nów ob da rzonych au-
tonomią, ale posiadających wspól-
ny (fede ralny) rząd. Obowiązują tu 
czte ry języki urzędowe: nie miec ki, 
francuski, włoski i  re to ro mański, 
który powstał w  wy niku połącze-
nia ludo wej ła ciny z  językami cel-
tyckimi i  re tyc kimi. Do dziś żywy 
w al pej skim kantonie Graubün den 
we wschod niej Szwajcarii. Przez 
UNESCO zaliczany do języ ków 
za grożonych zaniknięciem. 
W  Szwajcarii na powierzchni  
41 285 km2 mieszka 8,4 miliona 
osób, w tym 2,1 miliona obcokra-
jowców, bez obywatelstwa, co sta-
nowi 25% społe czeństwa. A  więc 
praktycznie co czwarty spotkany 
na ulicy jest imigrantem, który 
musi się “nauczyć” Szwajcarii 
i  w  nią wtopić. Toż samość naro-
dowa i  spójność spo łeczna nie 
opie ra się na wspólnym języku, 
pochodzeniu etnicznym lub re-
ligii, ale na czynnikach mię-
dzykulturo wych, ta kich jak wia ra 
w  demokrację bezpośrednią, wy-
soki stopień au to nomii lokalnej 
i  regionalnej oraz wysoką kulturę 
kom promisu w  podejmowaniu 
de cyz ji politycznych. Jak to funk-
cjonuje?
Po pierwsze przestrzegana jest 
kon stytucja i prawo, które jest na-
pisane dla obywateli i  przez nich 
sa mych, w razie potrzeby, korygo-
wane.
Demokratyczny ustrój Szwajcarii 
jest demokracją bezpośrednią czy li 
taką, w której obywatele mają bez-
pośredni wpływ na działa nie pań-
stwa, swojego kantonu czy gminy 
poprzez aktywne i  bierne prawo 
do wyborów oraz prawo do lanso-

wania referendów i inicjatyw pod-
dawanych pod głosowanie. Gło-
so wania odbywają się cztery razy 
w roku. 
Szwajcarzy są bardzo zaangażo-
wani w  wykorzystywanie swoich 
praw obywatelskich i chętnie biorą 
udział w życiu społecznym i poli-
tycznym. Przybiera to różne formy.
Referendum fakultatywne jest jed-
nym z najważniejszych instrumen-
tów demokracji bezpośred niej 
i  od by wa się na wniosek co naj-
mniej 50 000 obywateli lub ośmiu 
kanto nów. W referendum pada os-
tateczna decyzja w  sprawie nowej 
lub zmienionej ustawy federalnej, 
dekretu federalnego lub nie któ-
rych umów międzynarodowych. 
Kto chce doprowadzić do przepro-
wa dze nia referendum musi spełnić 
szereg wymagań i  zastosować się 
do ściśle określonej procedury. 
Upraw nionym jest każdy, kto ma 
prawo do głosowania w Szwajcarii, 
nawet jeśli mieszka za granicą. 
By doszło do referendum autorzy 
muszą zebrać conajmniej 50 000 
ważnych podpisów na specjalnych 
arkuszach. Wzorów formularzy 
dos tarcza Kancelaria Federal-
na. Ar ku sze muszą zawierać sze-
reg obo wiązkowych informacji, 
w  szcze gólności dokładny tytuł 
spornego prawa lub decyzji, datę 
przyjęcia w  Zgromadzeniu Feder-
alnym oraz dane sygnatariuszy.
Gromadzenie podpisów może 
się jednak rozpocząć dopiero po 
opu b likowaniu spornej ustawy 
lub postanowienia w  Dzien ni ku 
Urzę dowym. Od tego mo  men-
tu komitety referendalne ma ją 
100 dni na zebranie niezbędnych  
50 000 podpisów, poświadczenie 
ich ważności przez gminy i przed-
łożenie w  Kancelarii Federal-
nej. Doś wiadczenie pokazuje, że 
nie wszyst kie podpisy są ważne. 
Dlate go zwykle, z  udziałem wielu 
zaangażowanych wolontariuszy 
zbiera się ich o wiele więcej. Jeżeli 
zebrano wystarczającą liczbę waż-
nych pod pisów, zaskarżony de kret 
pod dawany jest w  referendum 
pod głosowanie. O  przyjęciu lub 
odrzuceniu przedmiotu referen-
dum decyduje zawsze zwykła 
więk szość od danych głosów. Wy-
nik głosowania jest zobowiązujący 
i ostateczny. 
Inną formą odziaływania obywa-
te li na organizację państwa jest 
ini cjatywa. Prawo obywateli do 
or ga nizowania inicjatyw jest 
dość długotrwałym, stwarzają-

cym możliwość bezpośred nie go 
od dzia ływania i  mogącym mieć 
wiel ką moc sprawczą, proce sem. 
Szwaj carzy są wytrwali i cierpliwi. 
Zmiany zachodzą powoli, ale za to 
są dokładnie przemyślane i  prze-
prowadzane wspólnie w procesach 
demokratycznych. Składanie ini-
cja tyw jest dość popularną formą 
uczestnictwa w życiu politycznym 
i społecznym.
Zanim inicjatywa zostanie pod-
dana głosowaniu mijają 2-3 lata. 
Prawo do lansowania inicja tyw 
ist nie je nie tylko na poziomie 
fede ral nym, ale także na poziomie 
kantonalnym i gminnym. Inicjaty-
wy na poziomie federalnym doty-
czą wy łącznie zmian w konstytucji 
i  wchodzą w  życie w  momencie 
pozytywnego wyniku głosowania.
Proces lansowania inicja ty wy za-
po czątkowuje komitet inicjato rów 
złożonych minimum z  7, a  mak-
simum z  27 osób uprawnio nych 
do głosowania. Obowiązują ściś-
le określone zasady i  przebieg 
czasowy. Komitet formułuje tekst 
inicjatywy i  przekazuje do Kan-
celarii Federalnej, która ma 4 
miesiące na przetłumaczenie go 
na wszystkie języki urzędowe 
oraz sprawdzenie inicjatywy pod 
względem dopuszczalności. Do-
pie ro po tym zaczyna się zbieranie 
podpisów. W  nieprzekraczalnym 
ter minie 18 miesięcy komitet musi 
zebrać 100 000 ważnych podpisów. 
Jeśli to się nie uda - inicja ty wa 
prze pada. Jeśli liczba ważnych 
pod pi sów jest dostateczna - inicja-
tywa zostaje przekazana do rządu 
(Rady Federalnej), który w  ciągu 
następnych 12 miesięcy zapoznaje 
się z nią, bada i wypracowuje swo-
je stanowisko. Za pomocą komu-
nikatu zwraca się do parlamentu 

z  prośbą, by ten rekomendował 
wy borcom przyjęcie lub odrzuce-
nie inicjatywy w głosowaniu. Par-
lament ma 18 miesięcy na zasta-
nowienie się i przegłosowanie czy 
rekomendować wyborcom “za” 
czy “przeciw”. Mija 30 miesięcy od 
złożenia inicjatywy. Niezależnie od 
tego jaką decyzję podejmie parla-
ment, głosowanie musi się odbyć 
w  ciągu kolejnych 10 miesięcy. 
Ciekawym jest fakt, że rekomen-
dacja parlamentu nie zobowiązu-
je głosujących do przyjęcia tego 
sa mego stanowiska. Stwarza tyl-
ko platformę do komunikacji 
i  wy miany myśli między władzą 
a  oby watelami. Nadaje kierunek, 
ale ostatecznie decydują głosują-
cy. Po ponad dwóch latach mamy 
więc stanowisko ze strony władz 
i termin głosowania. Co dzieje się 
dalej? 
Każdy uprawniony do głosowania 
otrzymuje pocztą, nie później niż 
na trzy tygodnie przed głosowa-
niem, materiały do głosowania. 
Jest to koperta zawierająca bro-
szury informacyjne i kartę do gło-
so wania. Broszura wyjaśniająca 
treść inicjatyw dotyczących całego 
kraju, wszystkie “za” i  “przeciw” 
oraz rekomendacje parlamentu 
jest w  kolorze czerwonym (kolo-
rze szwajcarskiej flagi). Broszura 
dotycząca tematów kantonalnych 
jest innego koloru - na przykład 
w  kantonie Basel-Stadt jest nie-
bieska. Karta do głosowania jest 
biała. Wszystkie materiały w  for-
macie A5, drukowane są na dość 
cienkim, niechlorowanym papie-
rze, bez specjalnych zabezpie czeń 
czy znaków wodnych. Prosto i osz-
czędnie. Każdy, kto chce wziąć 
czynny udział w głosowaniu, w za-
ciszu domowym może w  spokoju 

zapoznać się z  materiałem infor-
macyjnym. W  razie potrzeby do-
informować się w  mediach i  wy-
robić sobie własne zdanie. Dalej 
nie pozostaje mu nic innego jak 
tylko postawić długopisem (nie-
bieskim lub czarnym) krzyżyk 
w  odpowied niej kratce “ja” lub 
“nein” na karcie do głosowania, 
włożyć kartę do ko per ty, w  której 
przysłano materiały (są odpowied-
nio numerowa ne i  przygotowane 
do ponownego użycia) i  wrzucić 
do najbliższej skrzyn ki pocztowej, 
oddać w urzę dzie gminy lub klasy-
cznie, w  dniu głosowania wrzucić 
do urny w  lokalu wyborczym. 
Ponieważ jednak średnio 95% 
głosujących od daje gło sy listown-
ie, nie otwiera się wie lu lokali 
wyborczych. Rezultaty głosowa-
nia znane są więc bardzo szyb-
ko, a  inicjatywy wchodzą w  życie 
w  momencie ich akceptacji. Tekst 
przyjętej inicjatywy zostaje umie-
szczony bezpośrednio w  tekście 
konstytucji federalnej.
Najprostszą formą komunikacji 
mię dzy mieszkańcami i państ wem 
jest petycja. Prawo do złoże nia 
pe tyc ji to prawo do skierowania 
pisemnego wniosku do właściwe go 
organu państwa w każdej sprawie. 
Zgodnie z  artykułem 33 Konsty-
tu cji Federalnej każda osoba, bez 
względu na wiek, płeć i  narodo-
wość (a  więc nie musi posiadać 
oby wa telstwa Szwajcarii) ma pra-
wo do bycia wysłuchanym przez 
władze miejskie, kantonalne czy 
federalne poprzez złożenie petycji 
w  odpowiednim urzędzie. Organ, 
do którego kierowana jest petyc-
ja, musi przyjąć ją do wiadomoś-
ci. Przedmiotem petycji może być 
wszystko co jest związane z  dzia-
łaniem państwa lub życiem co-
dzien nym. Petycja zazwyczaj skła-
da się z tytułu i  tekstu. Forma nie 
jest z góry określona. Petycja może 
być sformułowana jako wniosek, 
jako żądanie lub jako prosta suges-
tia. Większość petycji ma formę 

Demokracja po szwajcarsku

MAŁGORZATA
ALBIŃSKA-FRANK

m.albinska-frank@gazetawawerska.pl

Szwajcaria jest państwem  
fe de ral nym (związkowym), 
skła  da jącym się z  26 kanto-
nów ob da rzonych autonomią, 
ale posiadających wspólny 
(fede ralny) rząd. Obowiązują 
tu czte ry języki urzędowe: nie-
miec ki, francuski, włoski i re to-
ro mański.

Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje pocztą, nie później niż 
na trzy tygodnie przed głosowa niem, materiały do głosowa nia. Jest 
to koperta zawierająca broszury informacyjne i kartę do głosowania.

fo
t.:
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om

fot.: commons.wikimedia.org
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czyszczeniami.
Ochrona zdrowia obywateli jest 
zapisana w  Konstytucji RP. Dla-
czego musimy walczyć o  na sze 
pod sta wowe prawa? Już teraz 
wia domo, że normy hałasu i  za-
nie czyszczeń na naszej posesji 
i  na terenie Zbójnej Góry będą 
znacz nie przekroczone. Estymacje 
poziomów szkodliwości oddziały-
wania POW dla naszego terenu 
są w dokumentacji pozwolenia na 
budowę podpisanej przez pana 

przedstawiciele stoją w służbie swo-
im wyborcom. Nie odrywają się 
od ugrupowań czy stowarzyszeń, 
które umożliwiły ich start w wy-
borach. Wręcz przeciwnie, w pracy 
na stanowiskach samorządowych, 
czy wyższego szczebla, podkreśla-
ją swoją przynależność i bez obaw 
reprezentują idee i postulaty grup, 
które reprezentują. Fantastycznie 
wi dać to w obradach parlamentu 
Szwajcarii - każdy z posłów, choć 
doskonale włada biegle co naj-
mniej trzema językami, we włas-
nych wystąpieniach używa języka 
“matczynego”, dialektu z regionu, z 
którego pochodzi, podkreślając w 
ten sposób związek ze swoim kan-
tonem.
System polityczny to jednak nie 
wszyst ko co powoduje, że społe-
czeń stwo szwajcarskie czuje się 
res pek towane przez władzę i bez-
piecz ne. Bezpieczne dlatego, że 
mo że opierać się na sprawnie 
dzia łającym prawie. W Szwajcarii 
uregulowana jest właściwie każda 
dziedzina życia. Wszyscy wiedzą, 
że przestrzeganie norm ułatwia 
ży cie. I rodowitym Szwajcarom i 
imi grantom. Przyjezdni, szukają-

lis ty podpisów. Podpisy są częs-
to zbie rane na ulicy. Nie ma reguł 
do ty czących minimalnej licz by 
pod pi sów czy przedziału czasu, w 
którym muszą być zebrane. Nieza-
leżnie od tego, czy petycja zostanie 
złożona na piśmie, czy w interne-
cie, nie ma ona żadnego obowiąz-
ku prawnego. Po otrzymaniu pe-
tyc ji organ państwowy nie jest 
zo bo wiązany ani do jej opracowy-
wania ani do odpowiadania na nią. 
Jednak w praktyce, prawie zawsze, 
urzędy ustosunkowują się do treści 
petycji odpowiadając na piśmie. 
Popularność inicjatyw oddolnych 
niesie ze sobą wysoki stopień au-
to nomii lokalnej i regionalnej 
oraz silną kulturę kompromisu w 
podej mowaniu decyzji na każdym 
szczeblu.
Funkcjonowanie szwajcarskiego 
spo łe czeństwa opiera się na dobrze 
zdefiniowanych zasadach de mo-
kracji bezpośredniej, a mieszkań-
cy, w zależności od wagi problemu, 
mogą wybrać odpowiednią formę 
od działywania. Mają po czu cie 
jed noś ci poprzez wspólnie podej-
mowane decyzje. Ważna jest funk-
cja władz lokalnych. Raz wybrani 

cy nowej ojczyzny, decydując się 
na pobyt w Szwajcarii automaty-
cznie zostają “wdrożeni” do ży-
cia po szwajcarsku. Gładko i bez 
niespodzianek załatwiają wszyst-
kie potrzebne dokumenty. Urzędy, 
wydając odpowiednie pozwolenia, 
jednocześnie skrupulatnie infor-
mu ją o prawach i obowiązkach 
no wych mieszkańców od początku 
dbając o ich zintegrowanie. Resztę, 
tę mniej oficjalną, podpowiedzą 
życzliwi sąsiedzi, wyjaśniając na 
przyk ład reguły rządzące domową 
pralnią i nie tylko. “Nowi” często 
zapraszani są do domów do wspól-
nego, wieczornego biesiadowania. 
Owocuje to zawiązaniem nowych 
kontaktów i przyjaźni niejedno-
krot nie na lata.
Trudno jest powiedzieć czy Szwaj-
carzy chętnie czy niechętnie stosu-
ją się do przepisów. Faktem jest, 
że przestrzeganie procedur, prze-
pisów, reguł i zasad współżycia 
spo łecznego czyni tu życie spokoj-
nym i bezpiecznym. Nie ma więc 
po wodu by kombinować czy prze-
kraczać normy. Chęć osiągnięcia 
do b rego samopoczucia kieruje 
jed nost ką nie tylko w celu uzyska-

nia korzyści własnej, ale w sposób 
pozytywny działa na ogół społe-
czeń stwa. Wydaje się, że tak do-
brze znane “nie czyń drugiemu, co 
tobie niemiłe” znajduje w Szwajca-
rii pełny i praktyczny wyraz. Czy  
to jest trudne do osiągnięcia?
Myślę, że wiele można osiągnąć 
ma łymi krokami. Mamy wiele na-
rzę dzi by z nich i u nas korzystać. 

Potrzebne jest tylko nasze zaanga-
żowanie, choćby minimalne, w 
wy ko rzystaniu naszych praw oby-
wa telskich. Nie bądźmy w tym 
bier ni. Jeśli to zbyt dużo, zacznij-
my od najprostszego - bądźmy dla 
siebie mili, wyrozumiali, uprzejmi 
i eleganccy w obyciu. Poczujmy się 
między sobą jak w Szwajcarii. To 
naprawdę się opłaca! 

Demokratyczny ustrój Szwajcarii jest demokracją bezpośrednią czyli 
taką, w której obywatele mają bezpośredni wpływ na dzia łanie państ-
wa, swojego kantonu czy gminy poprzez aktywne i bier ne prawo do 
wyborów oraz prawo do lansowania referendów i  inicjatyw pod-
dawanych pod głosowanie. 

fot.: journalistontherun.com

ZBÓJNA GÓRA. O tym, jak oszukano mieszkańców Zbójnej Góry w kwestii ekranów akustycznych.

Ekrany? …może później!
Chcemy Państwu pokrótce przed-
stawić historię naszej walki z bez-
dusznym systemem. Na Zbójnej 
Górze nasza rodzina mieszka od 
70 lat. Tuż po wojnie, mój dzia-
dek Adam kupił mały dom dla 
rodziny na letni wypoczynek. 
Moi rodzice zamieszkali tu na 
stałe w  1966 roku, ja i  moje dz-
ieci mieszkamy tu od urodzenia, 
czyli to już czwarte pokolenie na 
tym niegdyś końcowym przys tan-
ku Warszawy. Przez lata nasza ro-
dzi na rozbudowywała siedlisko, 
re mon towała domy, prowadziła 
gos po darstwo rolne. Po prostu ży-
liś my tutaj.
Po raz pierwszy o  planowanej in-
westycji dowiedzieliśmy się w 1988 
roku. Miała to być autostrada A2, 
o  znaczeniu międzynarodowym, 
Berlin-Moskwa. W  planach pasy 
autostrady przechodziły przez 
naszą kuchnię i  salon... Trudno 
się było z tym pogodzić, protesto-
wa liś my dzielnie. Zaangażowa liś-
my lu dzi kultury, sportu, radnych 
War szawy, prawie wszyscy wy po-
wia dali się przeciw wprowadzaniu 
autostrady na teren miasta. 
Po długich bojach zwyciężyliśmy, 
dowiedzieliśmy się, że autostrady 
nie będzie! Ale jakież było nasze 
zdziwienie, kiedy okazało się, że 

autostrada nie zniknęła, tylko 
zmie niła swoją nazwę. Teraz jest 
Południową Obwodnicą Warsza-
wy (POW), nadal ma 6 pasów 
i  przebiega w  tym samym miejs-
cu. I  teraz krawędź jezdni jest 20 
metrów od naszych domów.
Cóż, pogodziliśmy się i  z  tym. 
Zwłaszcza, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad (GD-
DKiA) pokazała plany przyszłej 
ob wod nicy Warszawy. Były to pięk-
ne wizualizacje zagospodarowania 
te re nu po obydwu stronach drogi. 
Zo ba czyliśmy ścieżki rowerowe, 
ła weczki, miejsca do spacerów, ek-
rany akustyczne po obu stronach 
dro gi i pomiędzy pasami, pionowe 
zielone ściany pochłaniające hałas 
i zanieczyszczenia. 
Pomyśleliśmy sobie, że może ta in-
westycja będzie możliwością roz-
woju Zbójnej Góry. W końcu, jeśli 
Unia Europejska współfinansuje 
re a lizację drogi, to będą utrzymane 
europejskie standardy. O naiwnoś-
ci! Okazało się, że można wszystko 
zmienić! A pokazany plan był tyl-
ko koncepcją, projektem projektu, 
który można przekreślić jedną de-
cyzją. 
W  2017 roku wykonawca „nasze-
go” odcinka POW na zlecenie 
GDDKiA sporządził nowy, lepszy 

projekt – oszczędny. Bo dlaczego by 
nie oszczędzić na zdrowiu miesz-
kańców Zbójnej Góry? Przecież 
jest ich tak niewielu... Czy liczą 
się? Nie bardzo! Oszczędności to 
między innymi obniżenie ekranów 
akustycznych, skrócenie ich prze-
biegu lub na niektórych odcinkach 
w  ogóle likwidacja osłon przed 
hałasem. Musimy zapomnieć nie 
tylko o  ścieżkach rowerowych, 
ale  także o  podstawowej dla nas 
ochronie przed hałasem i  zanie-

Ministra. 
Czyli sytuacja „na dziś” wygląda 
następująco, normy będą prze-
kroczone, wiadomo o tym, zbada-
li to specjaliści i  nie buduje się 
ekranów, a GDDKiA i Ministerst-
wo Infrastruktury zgadzają się na 
to! Będziemy żyć zatruwani spali-
nami, w  hałasie przekraczającym 
polskie i europejskie normy.

Joanna Bednarkiewicz

fot.: Marcin Dunin-Borkowski
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Jak pięknie i  optymistycznie za-
kończyła swój tekst Małgorzata 
Al biń ska-Frank: „Poczujmy się 
mię dzy sobą jak w  Szwajcarii”. 
Łatwo napisać, ale jak mie li byś-
my się nagle porównać do kra ju 
hardych alpejskich górali, lu dzi 
za możnych wielopokole nio wą 
spuś cizną i  naukami Jana Kal-
wina, kraju najlepszych (a  na 
pew no najdroższych) prywat-
nych pensji i  elitarnych szkół ho-
te lar sko-gastronomicz nych, naj-
so lid niejszych banków, sie dzib 
ogól no światowych koncer nów 
far ma ceutycznych, kraju, który 
(po mi jając burzliwe ruchy religi-
jne XVI w.) nie zaznał okrucień-
stwa woj ny od czasów Wilhelma 
Tella. Kraju kantonów i  mikrore-
gionów, czterech języków ofi cjal-
nych i  kilkudziesięciu dialektów 
re gio nalnych, z  silnym auten tycz-
nym mandatem władzy lokalnej 

za którym stoi 700-letnia ciągłość 
tradycji wspólnotowych. 
Jest jednak, jak to zwykle bywa, 
również druga strona me da lu. 
Przy toczę zasłyszaną anegdotę: 
Szwaj car wychodzi z imprezy pry-
watkowej o  godzinie 22:00, wraca 
do swojego mieszkania dwa piętra 
wyżej i  o  22:30 dzwoni na policję 
z  prośbą o  interwencję w  spra-
wie zakłó ca nia ciszy nocnej w  lo-
kalu, który nie dawno opuścił. 
Inny obrazek. Ulicą sennego 
szwajcarskie go mias tecz ka jedzie 
śmieciarka, a  na miesz kańców 
pada blady strach i  w  pośpiechu, 
po raz kolejny, prze szu kują worki 
ze śmieciami wys ta wione przez ich 
gos po dy nie do mo we, ponieważ 
tuż za wozem kro czy nieuznają-
cy litości urzędnik w  garniturze, 
gotów wle pić boleśnie wysoki 
mandat każdemu, kto nie zastosuje 
się do precy zyj nych reguł segre-
ga cji odpadów. Kolejny przykład. 
Jeśli w  autobusie komunikacji 
miejskiej w Lozannie ktoś zostanie 
przyłapany na jeździe bez ważne-
go biletu, to może być pewien, że 
prócz so lid nej kary finansowej, 
po dwóch tygodniach, w  specjal-
nej rubry ce lokalne go dzien nika, 
zostaną opub liko wane jego dane 
osobowe opatrzone od po wiednim 
komentarzem. Dla te go na gapę 

jeżdżą w  Szwajcarii wyłącznie 
cudzoziemcy. 
Tak to działa i  wszyscy się na to 
go dzą, ponieważ Szwajcaria to 
przy kład kraju, gdzie prawo jest 
respektowane z prostego powodu - 
jest niezwłocznie, skutecznie i nie-
odwołalnie egzekwowane przez 
po wołany do tego aparat admi-
nis tracji kilku szczebli, które wraz 
ze służbami mundurowymi stoją 
na straży tego co w  referendach 
uchwala Naród. Każdy Szwaj car - 
obywatel dba o przestrzeganie pra-
wa na co dzień, a  to co dla niego 
jest obywatelską czujnością, my 
nazwalibyśmy zapewne do no si-
cielstwem.
W Polsce, wciąż pokutuje to tabu. 
Desperat, przez lata skazany na 
kopcący starym olejem komin 
sąsiada, doprowadzony do rozpa-
czy, dzwoni wreszcie z interwencją 
i  rzadko kiedy podaje dyżurnemu 
własne nazwisko i  adres. Anonim 
to nasze drugie imię. Z  trudem 
zdobywamy się na zawiadomienie 
służb widząc nielegalne ognisko 
ze zgniłych liści za płotem, zde-
wastowany przez koła sąsiedzkiego 
samochodu kawałek publicznego 
trawnika, brak tablicy budowlanej 
na remontowanej obok posesji, 
wreszcie – nielegalne zajmowanie 
pasa drogowego przez wóz beto-

niarki lub np. ekipę filmową.
Piętno kapusia to silny stygmat na 
naszych polskich duszach, przejęty 
po latach patriotycznej niesubor-
dynacji, zrywów powstańczych, 
podlany być może jeszcze re kruc-
kim czy wię ziennym ko dek sem 
ho no ro wym. Odważne in for mo-
wa nie służb miejskich o  wy bry-
kach sąsiadów odbywa się wciąż 
w ostateczności i po wielokrotnych 
ostrzeżeniach, „ostatnich razach” 
i „tym razem to już na pewno os-
tatnich razach”. Do dzwo niącego 
po Straż Miej ską może przecież 
przy lgnąć nie bez pieczna łatka 
kolaboranta, niewdzięcznika, pie-
niacza i upierdliwca, takiemu rysu-
je się gwoździem powłokę lakier-
niczą nowego crossover’a, rozsiewa 
o  nim gdzie popadnie fałszywe 
świa dectwo, straszy własne i cudze 
dzie ci, nie pożycza jemu więcej 
nic, ani vice versa żadnej rzeczy, 
która jego jest. 
Wielki wpływ na takie postawy 
mają również mizerne i  nieade-
kwatne do kodeksowych sank-
cji karnych skutki interwencji 
powia da mianych służb. Napiszę to 
szcze rze i z żalem, ale nasz aparat 
administracyjno-mundurowy 
dzia ła nie skutecznie. Urzędnik, 
w  którego kompetencjach są 
wizje lokalne i  monitorowanie 
gminnych zasobów, nie pojedzie 
w teren bo „Panie, to ja bym nic in-
nego nie robił tylko jeździł, a patrz 
Pan ile ja mam tu papierkowej ro-
boty”. Patrol przyjmujący zgłosze-
nie interwencyjne nie ma limitu 
czasu na reakcję, więc wszystko 
odbywa się „niezwłocznie”, nawet 
jeśli trwa np. 8 godzin. Interwencje 
bywają w związku z  tym spóźnio-
ne, nierzad ko zdarza się, że mają 
charakter pobieżny i  jednora-
zowy. Raportowanie pomiędzy 
funkcjonariu sza mi i  właściwymi 
urzędami od by wa się praktycznie 
wyłącznie w wypadku skarg pona-
wianych lub interwencji osied-
lowych czy gminnych radnych. 
Efekty obywatelskich interwencji 
giną często w  gąszczu procedur 
i  stosu od po wie dzi na odpowie-
dzi na zapytania stron. Mija czas, 
zmieniają się re gulaminy i  etaty. 
Dawne naruszenia prawa stają się 
powoli mgliste i  przez wszystkich 
zapomniane. Betoniarka? Przecież 

odjechała. Trawnik? Tam jest teraz 
kostka.
Na przykład w kwestii nielegalne-
go parkowania istnieje problem 
z  powszechnym przyzwoleniem 
społecznym na łamanie prawa 
i  równie powszechną dezaprobatą 
dla wszelkich prób podejmowania 
działań zaradczych. Interwencje 
obywatelskie spotykają się z  ot-
wartą nienawiścią. Zawiadamianie 
kończy się negowaniem zgłoszenia 
bo patrol Stra ży Miejskiej przy-
jeżdżając w  nocy stwier dza, że na 
chodniku pod biurowcem nic nie 
stoi i prze rzu caniem odpo wie dzial-
ności po mię dzy służbami kon-
trolnymi a za rządcą drogi - Teren 
należy zabezpieczyć słupkami, co 
wyelimi nuje przypadki łamania 
prawa, lub - nie możemy osłup-
kować całego miasta, w przypadku 
nadużyć powinny interweniować 
odpowiednie służby.
Problem w  tym, że i  Straż Miej-
ska, i  Policja są dosłow nie zalane 
tego typu zawiadomie nia mi 
z  obszaru całego miasta i  robią 
wiele, by mieszkańców zniechęcić 
do zgłaszania kolej nych zdarzeń. 
Sprawy kończą się wyłącznie 
pouczeniami, lub świad kowie są 
wzywani do wyjaśnia nia mało is-
totnych szczegółów, a  w  trakcie 
przesłuchań daje się im odczuć, 
że służby są zawalone pracą nad 
poważniejszymi sprawami.
W  oczekiwaniu na szwajcarskie 
standardy życia zacznijmy więc 
tymczasem od siebie. Bądźmy ak-
tywnymi użytkownikami przes-
trze ni publicznej, czyli wspólnej. 
Bądźmy ciekawi naszych praw 
i obowiązków. Reagujmy, wspieraj-
my się sąsiedzko. Ze swojego doś-
wiad czenia wiem, że upór, konsek-
wencja i  gruntowna znajomość 
prze pisów są najlepszym orężem 
w walce z łamaniem prawa, dlate-
go tak ważna jest nasza aktywność 
obywatelska.
Niech za przykład udanej ini cja-
tywy posłuży akcja grupy miesz-
kańców zbójnogórzan. Zapraszam 
do lektury tekstu Filipa Ska rzyń-
skiego.

PODZIĘKOWANIA:
@Tomasz Główka (za konsultację  
oraz twórczy wkład w merytorykę)
@Jan Mencwel (za rekomendację)

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KILKA NUMERÓW  
TELEFONÓW INTERWENCYJNYCH, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ

MIEJSKIE CENTRUM KONTAKTU

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

LASY MIEJSKIE - WARSZAWA

STRAŻ MIEJSKA

SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Warszawska linia, pod którą można uzyskać informacje lub zgłosić 
problem, np. źle zaparkowane pojazdy, dzikie wysypiska, nielegalne reklamy

Dział Terenów Zielonych przyjmuje zgłoszenia 
np. o przepełnionych koszach publicznych

Tu można zadzwonić, jeśli się spotkało w lesie dzika  
(lub znalazło martwego - zagrożenie ASF)

Do straży miejskiej można zgłaszać problemy typu:  
zakłócanie porządku (np. ciszy nocnej,  

niesprzątanie po własnym czworonogu), nielegalna wycinka drzew 
czy wzniecanie ognia w miejscach niedozwolonych

Bezpłatny telefon alarmowy służący do zgłaszania TYLKO nagłych,  
wymagających interwencji służb ratowniczych  

(policja, karetka, straż pożarna) sytuacji, jak:  
zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia,  

bezpieczeństwa lub porządku publicznego
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22 50 06 246

600 020 746
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SPOŁECZEŃSTWO. O byciu aktywnym uczestnikiem przestrzeni publicznej.

Aktywność obywatelska

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Jeżeli w Państwie są rozliczne braki i niedomagania, to 
winę ich ponosi także społeczeństwo. Żaden rząd nie 
jest i nie może być wszechmocny i nie zdoła zaspokoić 
wszystkich potrzeb ludności, jeśli obywatele nie stwo-
rzą sami warunków pomyślnego rozwoju własnych 
warsztatów pracy, a tym samym i Państwa.

22 XI 1921 r. Wincenty Witos
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Z pamiętnika scenografa, czyli Wawer na filmowo, odc. 3 
FALENICA. Stara elektrownia. 

Miałam zamiar opisać dal sze 
śmiesz ne i  nieśmieszne sy tu a-
cje zwią zane z  serialem “Rodzina 
Zas tęp cza“, ale jadąc do Falenicy 
wzdłuż torów minęłam dziwny 
budynek i  wróciło inne wspom-
nienie. To będzie przewrotne, bo 
napiszę o projekcie, w który ekipa 
włożyła mnóstwo pracy i  czasu, 
a który nigdy nie powstał. 
Piszę tu o  serialu pod robo czym 
tytułem “Zakład”. Historia doty-
czy małego miasta z prężnie dzia-

łającym za kła dem produkują-
cym szkło, za kład ten opie ra się 
w większości na kapitale włoskim. 
W  pewnym momencie inwestor 
włoski się wycofuje i  tu następuje 
szereg różnych wydarzeń, w które 
są uwikłani głów ni bohaterowie. 
To tak w wielkim skrócie o fabule 
tego serialu.
W  naszej pracy było podobnie. 
Pod pisane umowy, dziesiątki 
godzin dokumentacji, rozpisa-
na ka len da rzówka na pół roku, 
zakontrakto wa ni aktorzy i... trzy 
razy, tuż przed rozpoczęciem, 
odwołane zdję cia z po wodu zmia-
ny decydentów w  te le wizji. To 
trwało dwa lata. I  os ta tecznie za 
trzecim razem zapadła decyzja, że 
w  to miejsce antenowe telewizja 
kupiła gotowy serial produkcji tu-
reckiej.
Jestem urodzoną optymist ką i  za-
wsze wi dzę w każdej sy tu acji jej do-

bre strony i tu też tak było. Przede 
wszystkim obej rza łam mnós two 
świetnych obiek tów i miejsc. Dużo 
miało się dziać na te re nie Grodzis-
ka Mazowiec kie go, Pia seczna, Le-
gio nowa. Oczywiście wiele też 
obiek tów znalazłam i “sprzedałam“ 
na Wawrze. Między innymi mie-
liśmy mieć bardzo dużą insceni-
zację przed naszym pięknym base-
nem w Aninie - jako nowoczesnym 
obiektem sportowym otwieranym 
przy pomocy filmowego zakładu. 
Miała być zbudowana duża sce-
na, pokaz ogni sztucznych, kramy 
z wszelakimi dobrami. Basen aniń-
ski w  punkt wpasował się w  nasz 
scenariusz i oczekiwania reżysera. 
No i wracam do tego tajemniczego 
budyn ku w Fa le nicy przy torach.
Szu ka łam ja kiejś starej fabryczki, 
pus tych po miesz czeń przemy-
słowych jako miej sca prób muzy-
cznych dla chłop ców z  serialu. 

Dawno mnie ten budynek, na rogu 
Patriotów i Gruntowej, intrygował, 
uparłam się i  zamęczałam obiek-
ciarza, żeby dotrzeć do właścicieli 
i móc go obejrzeć. Okazało się, że 
to stara elektrownia, pierwsza na 
Wawrze, obecnie już od dawna 
nieczynna, należąca do STOEN-u. 
Ra czej dla nas bez szans. Miałam 
du żo szczę ścia i  po jakimś czasie 
udało się załatwić pozwolenia na 
zdję cia wew nątrz.
Weszłam tam jak do wra ku Titani-
ca, od lat zamknięte, zarośnięte 

dzikim winem. Przy bu dy nku 
przy legające jakieś dwa miesz-
kanka, chyba komunal ne. Pięk-
ne, ogromne okna, magiczne 
wnętrze. Cisza. Spokój. I tak sobie 
pomyślałam - jakie piękne miej sce 
na koncerty, może bibliotekę, klub, 
restaurację, galerię... 
Se rial do skutku nie doszedł, 
minęły pewnie ze trzy lata, przejeż-
dżam ko ło starej elektrowni i  wi-
dzę jak niszczeje. Szkoda.

W  styczniowym numerze Gaze-
ty Wa werskiej zaprezentowaliś my 
sze reg postulatów Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra do tworzo nego 

nowego Studium uwarunko wań 
i  kie runków zagospodaro wa nia 
przes trzennego dla Warszawy. Je-
den z  punktów dotyczył zaka zu 
gro dzenia osiedli. 
Głównym motywem zwrócenia 
uwagi na taką ko nieczność jest 
świadomość, że isto tą miasta jest 
przestrzeń wspólna, o którą wszys-
cy powinniśmy dbać, a  nie zbiór 
niezależnych en klaw, obojętnie 
czy ogrodzone jest całe osiedle czy 
jeden budy nek. Grodzenie zabu-
rza stosun ki spo łeczne i ogranicza 
poczucie przy na leżności do wspól-

noty lokalnej. 
Ten stan rzeczy świetnie ilustruje 
sytuacja zaobserwowana na tere-
nie jednej z  ogrodzonych wawer-
skich wspólnot mieszkanio wych, 
gdzie zakazano wyprowadzania 
psów. Znaczy to ni mniej, ni wię-
cej jak: mocz czworonogi ma ją 
od dawać na cudze bloki, a  kał na 
są siednie trawniki. Wszędzie, byle 
nie w  naszej elitarnej enklawie. 
A  przecież, zgodnie z  przepisami, 
każdy ma obowiązek posprzątać 
po swoim psie. Oznaczenia przy-
po mi na jące o tej powinności znaj-

dzie my na „otwartych” osiedlach. 
Jaka jest więc różnica między od-
cho dami pozostawionymi za lub 
przed furtką? 
To tylko jeden z ne ga tywnych ob-
jawów mnożenia płotów w  przes-
trzeni publicznej, ale za to symbo-
liczny w swej prostocie. Być może 
już niebawem zakaz grodzenia 
osiedli będzie funkcjonował 
w Krakowie. Stosowne zapisy zos-
tały uwzględ nione w  procedowa-
nej obecnie tzw. uchwale krajobra-
zowej.

SPOŁECZEŃSTWO. Reagowanie i postawa obywatelska.

Psia kupa a sprawa osiedlowych ogrodzeń

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

fot.: Anna Maria Warchoł fot.: Ineza Bodył-Plaskota
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FILIP SKARZYŃSKI
f.skarzynski@gazetawawerska.pl

fot.: Piotr Grzegorczyk

system komunikowania się w razie 
podejrzanych sytuacji. Informu-
je my się o  podejrzanych osobach 
cho dzących w okolicy domów, czy 
zaparkowanych w dziwnych miejs-
cach samochodach. Przygotowane 
zostały tabliczki “straż sąsiedzka”. 
Bardzo dużo zależy od nas, abyśmy 
nie byli obojętni na otoczenie.

ZBÓJNA GÓRA. Zapobieganie włamaniom.

Inicjatywa sąsiedzka

Tuż przed feriami w  Domu Para-
fialnym w  Radości odbyło się 
spotkanie sąsiedzkie mieszkańców 
Zbój nej Góry.
Była to odpowiedź na zdarzenia, 
ja kie miały miejsce na początku 
stycz nia, kiedy to grupa włamywa-
czy jednego dnia próbowała wejść 

do kilku domów. Ostatecznie 
okrad li jeden. Niestety w ostatnim 
okresie zanotowaliśmy aż siedem 
takich przypadków na terenie 
osied la Zbójna Góra.
Spotkanie było profesjonalnie 
przy gotowane, przybyli policjan ci 
ze specjalnie utworzonej grupy do 
roz pracowania grup włamywaczy 
dzia łających w naszej okolicy.

Czego się dowiedzieliśmy i  co 
war to wiedzieć?
Liczba kradzieży na przestrzeni 
lat znacząco spadła. Ciągle jednak 
średnia liczba włamań w  Wawrze 
waha się w granicach 10 w miesią-
cu.
• W okresie zimowym często do-

ko nywane są włamania zaraz po 
zmroku (ok. go dziny 15-16), bądź 
w  godzinach głębokiego snu (3-4 
rano).
• Złodzieje szukają przede wszyst-
kim biżuterii i  pie nię dzy, nie są 
zainteresowani sprzę tem elektro-
nicz nym, szcze gólnie z wbudowa-
nym gps.
• Włamania trwają bardzo krótko 
- do 10 min od włączenia alarmu.
• Głównymi miejscami, które 
prze szukują złodzieje, są gardero-
ba, sypialnia i łazienka
• Włamywacze w większości przy-
padków nie dążą do konfrontacji 
z  domownikiem, ponieważ ten 
czyn kwalifikuje się już pod inny 
paragraf.

Jak się bronić?
My, zbójnogórzanie, stworzyliśmy 

Warto demonstrować naszą pos-
ta wę względem podejrza nych 
osób. Niech wiedzą że się nimi in-
teresujemy i  obserwujemy. Warto 
zapisywać markę, kolor i  numery 
rejestracyjne podejrzanych samo-
chodów. Takie działanie na pewno 
podziała negatywnie na złodziei, 
bo kto lubi wścibskie osoby.

fot.: Filip Skarzyński

ANIN. Nielegalne zajmowanie pasa drogowego. 

Samowola w Aninie
PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Przyjmując definicję, że ład przes-
trzenny to “sposób ukształtowa-
nia przestrzeni, który tworzy har-
monijną całość”, należy uznać, 
że każda nielegalna ingerencja 
w  przestrzeń wspólną naruszają-
ca tę harmonię to nic innego jak 
ła ma nie prawa. Między innymi 
pra wa obywateli do korzystania 
z  przestrzeni wspólnej zgodnie 
z jej przeznaczeniem (chodnik dla 
pieszych, dwukierunkowa droga 
gminna).
Na ul. Pożaryskiego w  osiedlu 
Anin, niedaleko skrzyżowania z ul. 
IX Poprzeczną, trwa od kwiet-
nia 2018 roku budowa budynku 
wielorodzinnego. Tak się składa, 
że obsługa tej budowy wyłącznie 
w  granicach działki budowlanej 

była od samego początku niemoż-
liwa, ze względu na rozmiary 
obiek tu. Na tychmiast zaczęto więc 
zaj mo wać w tym miejscu pas dro-
gowy. 
Co więcej, wykonawca naruszył 
rów nież ciąg pieszo-rowerowy 
od ul. Szpotańskiego, wykonu jąc 
tam nielegalny zjazd do obsłu gi 
bu dowy - potwierdził to (w  od-
po wiedzi na moją interpelację) 
Za rząd Dróg Miejskich w  swoim 
piśmie z dn. 06 XII br. do burmis-
trza Norberta Szczepańskiego.
Zajmowanie pasa drogowego ul. 
Pożaryskiego prędko stało się 
w tym miejscu regułą – parkujący 
cyklicznie ciężki sprzęt budowlany 
zaczął notorycznie wymuszać na 
odcinku drogi przyległym do dział-
ki budowlanej ruch jednokierun-
kowy, piesi zaczęli być zmuszani 
do rezygnacji z chodnika i mijania 
pohukujących olbrzymów środ-

kiem ulicy Pożaryskiego. Po dru-
giej stronie drogi brak chodnika. 
Wykonawca ani razu nie wystąpił 
do gestora drogi (Urząd Dzielnicy 
Wawer) o  stosowne zezwolenie. 
Bra ko wało zaaprobowanego przez 
właś ciwego inżyniera Projektu Or-
ganizacji Ruchu. 
Po moich telefo nicz nych inter-
wencjach na miej scu za częły po-
jawiać się patrole Straży Miejskiej 
i  Policji. Na kierowców nałożono 
mandaty. Straż Miejska wysto-
sowała do zarządcy drogi pis mo 
„informujące o zajęciu pasa drogo-
wego bez zezwolenia celem możli-
wości naliczenia stosownych opłat 
za zajęcie pasa drogowego”.
Zgodnie z  treścią art. 40 ust. 12 
ustawy o  drogach publicznych: 
“za zajęcie pasa drogowego: 1) 
bez zezwolenia zarządcy drogi 
lub bez zawarcia umowy, o  której 
mowa w  art. 22 ust. 2, 2a lub 2c 

(…) zarządca drogi wymierza, 
w  drodze decyzji administracy-
jnej, karę pie niężną w  wysokoś-
ci 10-krotności opłaty ustalanej 
zgodnie z ust. 4-6”.
Wydział Infrastruktury, w sto sow-
nym piśmie zwrócił się do Stra ży 
Miej skiej o  podanie danych oso-
bo wych kierowców, na których 
nałożono mandaty karne. W  od-
po wie dzi, Straż Miejska wysłała 
zapytanie o  podanie podstawy 
prawnej do wydania danych os-
obowych... A betoniarki betonują. 
Na kogo więc właściwie należy 
nałożyć karę administracyjną? Na 
kierowcę be to niar ki? Na kierowni-
ka budowy? Na właściciela terenu?
Jako mieszkańcy, codzienni użyt-
kow nicy ulic Pożaryskiego i Szpo-
tań skiego, mając na uwadze 

na sze bezpieczeństwo i niedogod-
ności użytkowania, mamy pra-
wo wymagać, aby wykonawca 
dysponował aktualnym zezwole-
niem na zajęcie pasa drogi gmin-
nej w  trakcie prowadzenia prac 
budowlanych oraz prowadził te 
prace zgodnie z  obowiązującymi 
za sa da mi bezpieczeństwa i ochro-
ny wspól nego mienia (informac-
ja z  Wydziału Infrastruktury UD 
Wawer: w  dn. 13 b.m. wydano 
od po wiednią zgodę). Zachę cam 
wszyst kich do używania numeru 
telefonu do Straży Miejskiej: 986. 
Nie tylko w tej sprawie. 

Piotr Grzegorczyk
Radny Dzielnicy Wawer

Społeczny Komitet Obrony Ładu  
Przestrzennego Osiedla Anin
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Pozwólmy dzikom być dzikimi

Dzikie zwierzęta powinny pozo-
stać dzikimi, bo nie są naszymi do-
mowymi pupilami. 
Obecność człowieka zaburzy ła 
funk cjonowanie naturalnych pro-
ce sów regulacyjnych w  populacji 
leśnych zwierząt, które powoli stają 
się mieszkańcami miasta i mają tu-
taj doskonałe warunki bytowania.
Ludzie przekładają ludzki system 
wartości na dzikie zwierzęta, rea-
gując emocjonalnie tak, jak w sto-
sunku do swoich psów, czy kotów 
i sądzą, że należy je dokarmiać albo 
ratować. A  nie zawsze jest taka 
po trze ba. Pozwólmy dzikom być 
dzi ki mi. - mówi Andżelika Gac-
kowska, Zastępca Dyrektora La-
sów Miejskich w  Warszawie przy  
ul. Korkowej 170A.
-Dziki szybko uczą się korzystać 
z bazy pokarmowej jaką zapewnia 
miasto. Zwierzęta te tracą natural-
ny dystans, przyzwyczajają się do 
człowieka, zgiełku miasta. Lecz 
nadal są zwierzętami i działają pod 
wpływem instynktu. Dziki są bar-
dzo potrzebne w  lesie, ponieważ 
oczyszczają środowisko, spulch-
niają ściółkę, zjadają różne owady, 
które są szkodnikami drzew. 
Dokarmianie i  przez to oswajanie 
dzików jest niepotrzebne. Z uwagi 
na troskę o  dobrostan tych zwie-
rząt, nie powinniśmy tego robić. 
Musimy też sobie uświadomić, że 
próbując oswajać dzikie zwierzę-
ta zaburzamy ich naturalny rytm 
biologiczny i  dietę, co jest bardzo 
szkodliwe dla zwierząt mieszkają-
cych na stałe w  lesie. Dokarmia-
nie również powoduje to, że dziki 
przychodzą do miasta i  zachowu-
ją się w  swobodny sposób. Kiedy 
przestaniemy je dokarmiać, one 
nadal będą przychodzić w  poszu-
kiwaniu pokarmu i  rujnować na 
przykład trawniki czy ogrodzenia. 
To my, ludzie, rozbudowując mia-
sto wycinamy lasy, zabieramy tym 
samym siedliska dzikom i  innym 
leśnym zwierzętom, które od za-
wsze tutaj żyją. Podejmując de-
cyzję o  zamieszkaniu w  okolicy 

lasu, musimy liczyć się z  konsek-
wencjami naszej decyzji. Dziki są 
mądrymi zwierzętami i  z  chęcią 
skorzystają z  naszej opieki, ale 
sta ną się w ten sposób zależne od 
czło wieka i będą się coraz częściej 
pojawiać w okolicy naszych osiedli 
i  gospodarstw domowych. Zwa-
biając dziki po to, żeby realizować 
ludzką potrzebę opieki nad - w na-
szym pojęciu bezradnymi - zwie-
rzętami, postępujemy egoistycznie 
i bezmyślnie. Jednocześnie zwięk-
sza się prawdopodobieństwo, że 
możemy zetknąć się z  nimi oko 
w oko i narażamy się tym samym 
na przypadkowe niebezpieczeń-
stwo. Kiedy już dojdzie do spotka-
nia z dzikiem powinniśmy zacho-
wać się racjonalnie, wziąć głęboki 
oddech i  wycofać się, w  żadnym 
wypadku nie powinniśmy krzy-
czeć, wykonywać gwałtownych 
ruchów i nie podchodzić do zwie-
rzęcia, gdyż może ono poczuć się 
zagrożone i będziemy mieć kłopo-
ty. Chociaż dziki nie są drapieżni-
kami i nie żywią się świeżym mię-
sem, jednak nasze nieodpowiednie 
zachowanie może je skłonić do 
ataku. 
Sprawa komplikuje się także, kie-
dy spacerujemy w lesie z psem bez 
smyczy. Nawet najmniejszy pies, 
który z  ciekawości podbiegłby do 
dzika, może zostać potraktowany 
jako zagrożenie. W takiej sytuacji, 
bez względu na rasę, pies nie będzie 
mieć szansy w  starciu z  dzikiem. 
Dlatego, jeśli spacerujemy z  pu-
pilem, zawsze pamiętajmy o  smy-
czy - po prostu ze zwykłej troski 
o czworonożnego przyjaciela. Poza 
tym służby weterynaryjne zaleca-

ją, aby podczas spaceru po lesie 
trzymać psa na smyczy, z uwagi na 
ochronę przed wirusową chorobą 
ASF (afrykański pomór świń). Jest 
to choroba niegroźna dla człowie-
ka, czy psa, ale bardzo zaraźliwa 
i  śmiertelna dla dzików i  świń. 
Pies, który buszuje po lesie bez 
nadzoru, może przenieść zarazki 
na przykład na łapkach. 
Problem jest jednak jeszcze bar-
dziej złożony, ponieważ jest wiele 
możliwości przenoszenia wirusa 
ASF przez inne zwierzęta, a  także 
przez przemieszczających się ludzi. 
Wirus zagraża nie tylko dzikom, 
ale zwłaszcza hodowlom trzody 
chlewnej. W  przypadku przedo-
stania się wirusa ASF do chlewni, 
pojawia się spory kłopot, ponieważ 
z uwagi na szybki rozwój choroby, 
trzeba zlikwidować całą hodowlę. 
Z punktu widzenia zabezpieczenia 
interesów państwa są to poważne 
konsekwencje, ponieważ skutku-
je to utratą możliwości eksportu 
świń i mięsa wieprzowego - przez 
co tracimy rynki warte miliardy 
złotych. Natomiast koszty utyliza-
cji martwych zwierząt mogą sięgać 
nawet pół miliona złotych.
-Jest to koszt utylizacji w  2018 r. 
w  Warszawie. Koszty ogólnokra-
jowe są nieporównanie większe. – 
mówi Andżelika Gackowska.
Zwalczanie ASF polega w  pierw-
szej kolejności na uniemożliwie-
niu wprowadzenia wirusa na dany 
obszar przez przestrzeganie zasad 
bioasekuracji, oraz przez odstrzał 
sanitarny, zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt. Celem 

odstrzału sanitarnego jest przerze-
dzenie rozrastającej się populacji 
dzików, które w  obrębie mias ta 
ma ją niespotykane w  przyrodzie 
ciep larniane warunki do rozrodu. 
W  związku z  epidemią choroby 
Warszawa jest obszarem objętym 
ograniczeniami. Liczba i  ślady 
obec ności dzików są monitoro-
wane. Do tej pory zwierzyna była 
ewentualnie odłowiona i przewie-
ziona w inne miejsce. 
- Na terenie Warszawy prowadzi 
się odstrzał i  odłów z  uśmierca-
niem na podstawie decyzji Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. 
Odłowy dzików zostały zaniecha-
ne w  2017r, gdy pojawił się ASF 
i  Warszawa została objęta obsza-
rem ograniczeń. Nie wolno już 
przemieszczać dzików poza strefę 
czerwoną, w  związku z  tym nie 
można już prowadzić odłowu dzi-
ków z przewozem ich poza miasto. 
Zakaz odłowu wynika z  ryzyka 
przewiezienia chorych zwierząt do 
rejonów gdzie choroba jeszcze nie 
występuje. – zaznacza pani Angeli-
ka Gackowska.
W  roku 2018 na terenie miasta 
wśród 341 padłych dzików znala-
zło się 216 sztuk zainfekowanych 
wirusem ASF. Jeśli nie podejmiemy 
racjonalnych kroków, żeby zapa-
nować nad sytuacją, to efekt będzie 
taki, że dziki i tak zdechną w wyni-
ku choroby, a my dodatkowo utra-
cimy kontrolę nad rozprzestrze-
nianiem się wirusa. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii na podstawie 
rozeznania sytuacji w  wojewódz-
twie i  w  Polsce wydał rozporzą-
dzenie, aby do dnia 31.03.2019r. 
wykonać odłów z  uśmierceniem 
i  odstrzał sanitarny stu sztuk dzi-
ków na terenie Warszawy. 
Obowiązkiem Prezydenta miasta, 
jest wyznaczenie jednostki, któ-
ra wykona to rozporządzenie we 
wskazanym czasie.
-5 lutego 2019 r m.st. Warszawa 
wyznaczyło jednostkę Lasy Miej-
skie – Warszawa do wykonania 
tego zadania. Rozpoczynamy od 
11 lutego. - mówi pani Gackowska.
Warszawa jest strategicznym wę-
złem komunikacyjnym i zwlekanie 
z  pracami związanymi z  regulacją 
populacji dzików może doprowa-
dzić do przeniesienia się wirusa 
w inne regiony Polski. 
Odzyskanie kontroli nad rozprze-
strzenianiem się choroby ASF 
wymaga współpracy mieszkań-
ców i dostosowania się do zaleceń 
Głównego Lekarza Weterynarii, 
który zwraca się z apelem o prze-
strzeganie poniższych zasad, aby 
zminimalizować ryzyko epidemii. 
1. Nie zostawiajmy żadnych od-
padków żywnościowych w  lesie, 

na trawnikach, w  otwartych kon-
tenerach!
2. Powstrzymajmy się od wywoły-
wania hałasu, który powoduje pło-
szenie dzików i  innych zwierząt 
(na przykład używając sprzętów 
lub pojazdów powodujących ha-
łas). Nie należy również schodzić 
z  wyznaczonych szlaków na tere-
nach leśnych.
3. Nie spuszczajmy psów ze smy-
czy na zakrzaczonych nieużytkach 
i lasach.
4. Pamiętajmy, iż zgodnie z  pra-
wem, na obszarach występowania 
ASF, osobom mającym kontakt 
z dzikami nakazuje się stosowanie 
środków higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia się 
ASF, w  tym odkażanie rąk i  obu-
wia.
5. Jeśli ktoś znajdzie padłego dzika 
- tym samym mógł mieć kontakt 
z wirusem ASF to przez 72 godzi-
ny po tym fakcie, nie powinien 
wchodzić do miejsc, w  których 
utrzymywane są świnie i wykony-
wać czynności związanych z obsłu-
gą świń. Dotyczy to osób, które na 
przykład mają rodzinę na wsi.
-Każdy przypadek znalezienia 
mar twego dzika należy zgłaszać 
do Powiatowego Inspektoratu 
We te rynarii nr tel.: 22-840-43-
33, 22-841-13-19, 22-851-60-02,  
536 310 809 lub do Straży Miejskiej 
tel. 986 i pracowników terenowych 
Lasów Miejskich – Warszawa pod 
nr 600 020 746 lub 600 020 747 – 
apeluje pani Andżelika Gackow-
ska.
Mieszkańcy Wawra muszą pamię-
tać o tym, że dziki są i będą stałym 
elementem naszego miejskiego 
ekosystemu. Dokarmianie i  wy-
rzucanie resztek pożywienia w  le-
sie czy jego pobliżu jest zachowa-
niem nieodpowiedzialnym, które 
zagraża zdrowiu dzików i  świń, 
przyczyniając się do epidemii ASF. 
Zwierzęta nie są zabawką, traktuj-
my je z szacunkiem. Musimy zro-
zumieć, że kiedy raz wywabimy je 
z  lasu, to zmienimy na zawsze ich 
zwierzęce rytuały, narazimy je na 
choroby i tak staną się ofiarami na-
szej źle pojętej dobroci.
Pozwólmy dzikom być dzikimi, 
pozwólmy im żyć własnym ży-
ciem, na tej przestrzeni, którą im 
zostawiliśmy.

ŚRODOWISKO. Kto zobaczy na osiedlu dzika...

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

fot.: Lasy Miejskie - Warszawa
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Niespodzianki w projekcie modernizacji linii kolejowej
INWESTYCJA. Modernizacja linii kolejowej nr 7 na terenie dzielnicy Wawer planowana jest w latach 2020-2023.

W dniu 15 stycznia br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Inwestycyjnej 
Rady Dzielnicy Wawer, gdzie oma-
wiana była sprawa modernizacji 
linii kolejowej przebiegającej przez 
dzielnicę Wawer. Przedstawiciele 
PKP PLK oraz wykonawcy doku-
mentacji projektowej przedstawili 
założenia projektowe tej modern-
izacji. 
W  projekcie pojawiło się wiele 
nowości, o których nikt z dzielni-
cy Wawer nie miał pojęcia. Poniżej 
przedstawiam te najbardziej istotne 
zmiany w projekcie w stosunku do 
przedstawianych wcześniej kon-
cepcji modernizacji linii kolejowej.
Pierwszą nową informacją jest to, 
że nie będzie przesuwana stacja 
Warszawa-Wawer w  stronę wi-
aduktu drogowego w  ciągu ulic 
Płowiecka – Czecha. Nie do końca 
wiadomo co o  tym zadecydowało 
– jeszcze we wrześniu 2018 roku, 
tj. na poprzedniej Komisji Inwesty-
cyjnej w sprawie modernizacji linii 
kolejowej, przedstawiciele inwesto-
ra byli przekonani, że przesunięcie 
peronu i likwidacja istniejącego tu 
przejścia podziemnego to słuszna 
koncepcja. Argumentowano to wt-
edy między innymi tym, że istnie-

jące przy obecnym peronie przejś-
cie podziemne jest w bardzo złym 
stanie technicznym i wymagałoby 
ono praktycznie wybudowan-
ia od nowa – a  to znowu miało 
oznaczać duże koszty dla projektu. 
Stowarzyszenie Razem dla Wawra 
zdążyło już nawet zebrać kilkaset 
podpisów pod petycją o  odstąpi-
enie od przesunięcia tego pero-
nu. Na wczorajszym posiedzeniu 
Komisji Inwestycyjnej okazało się, 
że PKP PLK miało jednak podobne 
spojrzenie na tę sprawę i  wnios-
kowało nawet w rozmowach z mi-
astem o przeprowadzenie referen-
dum w tej sprawie. Padły też słowa 
o  tym, że to przesunięcie peronu 
byłoby bardziej kosztowne niż 
modernizacja peronu i  przejścia 
podziemnego w  obecnym miejs-
cu. Pani Katarzyna Kościk, kie-
rownik kontraktu ze strony PKP 
PLK, stwierdziła, że przesunię-
cie peronu „położyłoby projekt” 
pod względem kosztowym, bo to 
wymagałoby przebudowy całego 
układu torowego oraz ingerencję 
w  wiadukty nad ulica Płowiecką, 
które nie są przygotowane pod 
posadowienie pod nimi peronu. 
Bez względu na to jakie argumen-
ty przeważyły, peron stacji Wawer 
pozostanie w obecnym miejscu.
Inna nowością w projekcie moder-

nizacji linii kolejowej jest bez-
kolizyjne skrzyżowanie torowe 
pomiędzy przystankami os-
obowymi Międzylesie i  Radość. 
W  praktyce oznacza to budowę 
w  tym miejscu betonowego wi-
aduktu kolejowego, po którym 
przebiegałaby kolejowa linia 
aglomeracyjna. Wznosić miałby 
się on na wysokość nie większą 
niż 7 metrów. Miejsce lokali-
zacji wiaduktu dobrano w  taki 
sposob, aby znalazło się w  tere-
nie jak najmniej zamieszkanym. 
Faktycznie po obydwu stronach 
torów kolejowych i ulic Patriotów 
znajduje się na tym odcinku las. 
Wiadukt będzie się jednak stop-
niowo wznosił już bezpośrednio 
za przystankiem Międzylesie, aby 
wrócić do poziomu gruntu tuż 
przed przystankiem w  Radości. 
Widok z jadącego pociągu z pewn-
ością będzie urzekający, nie wiado-
mo tylko czy z widoku na wiadukt 
będą zadowoleni okoliczni miesz-
kańcy.
Dużym zaskoczeniem pokazanym 
w  projekcie modernizacji linii 
kolejowej jest szereg zbiorników 
retencyjnych niezbędnych do 
odwodnienia nowego układu toro-
wego, które zlokalizowane będą 
wzdłuż całej linii kolejowej na tere-
nie dzielnicy Wawer. Co ciekawe, 

zbiorniki te nie będą umiejscawi-
ane tylko na obecnych terenach 
kolejowych, ale także na działkach, 
które kolej dopiero będzie pozys-
kiwać w  trybie specustawy kole-
jowej. Dotyczy to zarówno działek 
miejskich, jak i prywatnych. Jeden 
z  takich zbiorników retencyjnych 
będzie się przykładowo znajdował 
na działce przy ulicy Agrestowej 
w  Miedzeszynie, gdzie zaawan-
sowane jest już przygotowanie 
budowy domów komunlanych. Po 
wydaniu decyzji na lokalizację linii 
kolejowej będzie można w  tym 
miejscu zbudować co najwyżej 
parking. Konkretne lokalizacje 
wszystkich tych zbiorników będą 
znane, kiedy to przedstawiciele 
PKP PLK prześlą do urzędników 
dzielnicy Wawer aktualne projek-
ty zagospodarowania terenu dla 
przy gotowywanej inwestycji.
N owe parkingi przy linii kolejowej 
z  pewnością będą potrzebne, bo 
zlikwidowane zostaną między in-
nymi te w  Międzylesiu i  Miedze-
szynie. Kolejarze nie widzą przy 
tym potrzeby zastanawiania się 
nad lokalizacją nowych par kingów, 
bo ich projekt nie obejmuje tej 
tematyki.
Radnym dzielnicy Wawer też 
udało się co najmniej raz zadzi-
wić przedstawicieli PKP PLK. 

Kolejarze nie mieli pojęcia o  tym, 
że trwa właśnie procedura usta-
nowienia falenickiej sosny pomni-
kiem przyrody. Na chwilę obecną 
w  miejscu sosny zaprojektowano 
chodnik.
Harmonogram modernizacji linii 
kolejowej przewiduje uzyskanie 
pozwolenia na budowę pod koniec 
2019 roku, podpisanie umowy 
z  wykonawcą budowy w  drugim 
kwartale 2020 roku oraz zakończe-
nie prac budowlanych do 2023 
roku.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

4 edycja Falenica Cup za nami!
SPORT. Rozgrywki piłkarskie im. Bartłomieja Urbanowicza w Falenicy.

W dniach 19-20 stycznia br. w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 
76 w  Falenicy odbyła się czwar-
ta odsłona turnieju piłkarskiego 
Falenica Cup, która zgromadziła 
blisko 170 piłkarzy w  wieku od 5 
do 11 lat. Wydarzenie to dedyko-
wane było pamięci byłego trenera 
TS Falenica i  przyjaciela dzieci – 
Bartłomieja Urbanowicza. 
W sobotę do rywalizacji przystąpiło 
8 zespołów z roczników 2008/2009. 
Po wielu emocjonujących spotka-
niach, pięknych bramkach i  grze 
w duchu fair play zwyciężyła ekipa 

Delty Warszawa, która pokonała 
drużyny: TS Falenica, Victorii 
Zerzeń, Mazura Karczew, Delty 
Słupno, Widzewa Łódź oraz UKS 
Młodzik Radom.
W  niedzielę rozgrywki rozpoczę-
li piłkarze z  rocznika 2012/2013.
Tu zobaczyliśmy zawodników: 
Olimp Ciechanów, Delty Warsza-
wa, Mazura Karczew, KS Halinów, 
KS Ursynów, Polonia Warszawa 
oraz gospodarzy TS Falenica. Od 
pierwszego gwizdka rywalizacja 
była zacięta, a  młodzi zawodnicy 
wkładali całe serca w  grę. Choć 
wiele dzieci dopiero niedawno roz-
poczęło przygodę z  piłką nożną, 
to mecze stały na bardzo dobrym 
poziomie. Padało wiele bramek, 
a niekiedy losy meczów ważyły się 
w  ostatnich sekundach. Budziło 
to wiele emocji. Grze i  umiejęt-
nościom młodych piłkarzy przy-
glądali się najlepsi kibice – rodzice, 
rodzeństwo i  przyjaciele, którzy 
zagrzewali okrzykami swoich fa-
worytów do walki. Tego dnia nie 

było przegranych - wszyscy otrzy-
mali pamiątkowe medale, dyplomy 
i puchary.
Każdy mecz rozegrany w  ciągu 
tych dwóch dni był wielkim suk-
cesem i potwierdzeniem wspania-
le rozwijających się umiejętnoś-
ci młodych piłkarzy i  piłkarek. 
Turniej pokazał trenerom, kibicom 
i  samym zawodnikom jak piękny 
jest futbol.
Wyniki rywalizacji Falenica Cup 
IV im. Bartłomieja Urbanowicza, 
rocznik 2008/09:
1-Delta Warszawa
2-Młodzik Radom
3-Mazur Karczew
4-Widzew Łódź
Najlepszy zawodnik - Damian 
Fałek (Młodzik Radom).
Najlepszy strzelec-Bratysław Bri-
niecki (Delta Warszawa).
Najlepszy bramkarz - Dawid Żyła 
(Młodzik Radom).
Najlepszy obrońca - Wojciech 
Horyń (Delta Warszawa).

Katarzyna Grabowska

11 stycznia br. w  klimatycznym 
pałacyku Klub Sosnowy odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Mag-
daleny Mag Woźniak pt. Golden 
Live. Gościem specjalnym werni-
sażu była dziennikarka i pisarka Iz-
abella Jarska, która przeprowa dziła 
krótki wywiad z autorką obrazów, 
a następnie opowiedziała o swojej 
najnowszej książce pt. Kot, jaki 
jest, każdy widzi - zbiór felietonów 
satyrycznych o tym jak to Kot wy-
chował człowieka.
Patronat Honorowy nad wydarze-
niem objął Związek Artystów Plas-
tyków.
Wystawa będzie czynna do 28 
lutego 2019 r. Zapraszamy!

Magdalena Mag Woźniak
Urodzona 1 listopada 1972 r. 
w  Warszawie. Artystka wizualna, 
dla której najbliższe są malarst-
wo, grafika, nowe media i  design. 
Członek Związku Artystów Plas-
tyków, członek wspierający OW 
ZPAP i artystycznej grupy Młodzi 

Sztuką. Kurator wystaw, animator 
wydarzeń kulturalnych oraz akcji 
charytatywnych. Publicystka, re-
daktor naczelna i właścicielka por-
talu kulturalnego Art Imperium 
oraz inicjatorka akcji społecznej 
Power of Art.

Wystawa Golden - Live
KULTURA. Wernisaż w Klubie Sosnowym.
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Szkolny budżet partycypacyjny 
W  Szkole Podstawowej nr 140 
w Radości w ostatnich dniach paź-
dziernika rozpoczęto realizację 
nowatorskiego projektu finanso-
wanego przez Urząd m.st. War-
szawy pod nazwą Szkolny Budżet 
Partycypacyjny. Przy wsparciu 
Fundacji Pole Dialogu młodzież 
przystąpiła do jego realizacji, ma-
jąc świadomość, że do wykorzysta-
nia ma kwotę 4000 zł i w  ramach 
tych środków można zaplanować 
jakieś inwestycje, bądź wydarze-
nia, których beneficjentami bę-
dzie społeczność szkolna. Należy 
jednak zachować wszelkie zasady 
obowiązujące przy realizacji samo-
rządowych budżetów partycypa-
cyjnych .
Na początku listopada wyłonio-
no Grupę Roboczą składającą się 
z  uczniów klas siódmych: Emi-
lii Cisowskiej, Teresy Borkow-
skiej, Hanny Piotrowskiej, Piotra 
Przybyłko, Wojtka Popławskiego, 
przedstawiciela Rady Rodziców 
p. Agnieszki Wójcik koordynato-
ra projektu p. Anny Żbikowskiej 
– pedagoga szkolnego, która we 
współpracy z  przedstawicielem 
Fundacji Pole Dialogu – p. Barba-
rą Rostek miała rozpowszechnić 
wśród uczniów i nauczycieli infor-
mację na temat projektu. Pierw-
szym zadaniem Grupy Roboczej 
było opracowanie regulaminu tego 
projektu. Młodzież z udziałem do-
rosłych opracowała regulamin do-
stosowany do warunków Szkoły.
Kolejnym zadaniem uczniów 
wchodzących w  skład Grupy Ro-
boczej było zapoznanie całej spo-
łeczności szkolnej z opracowanym 
regulaminem w zakresie m.in tego 
kto może głosować, w jaki sposób 
będzie przebiegało głosowanie, 
a przede wszystkim w zakresie wa-
runków, jakie musi spełniać pro-
jekt. Chodziło tu m.in. o to projekt 
spełnia wymogi bezpieczeństwa, 
czy jest realny finansowo, czy bę-
dzie służył dzieciom i  młodzieży 
i oczywiście czy zdobędzie popar-
cie uczniów.
Od tej pory uczniowie klas: od 
czwartych do trzecich klas gimna-
zjalnych zaczęli myśleć co w szkole 
można zmienić, ulepszyć, wprowa-
dzić nowego. Był to czas kreatyw-
nego myślenia - co można zrobić 
za 4000 zł? Pomysły były różne, od 
najbardziej „odlotowych” do tych 
bardziej realnych, które znalazły 
swoje odzwierciedlenie w  złożo-
nych na specjalnie przygotowa-
nych formularzach wnioskach.

OŚWIATA. Świąteczne spotkanie.

Weryfikacją projektów zajęła się 
Grupa Robocza. Złożono siedem 
wniosków. Niestety pięć z nich nie 
spełniało wymogów regulamino-
wych. Dwa projekty zaprezentowa-
no na apelu szkolnym: jeden doty-
czył zagospodarowania przestrzeni 
korytarza w  szatni, drugi sfinan-
sowania papierowej wersji gazetki 
szkolnej ukazującej się do tej pory 
wyłącznie w wersji elektronicznej.
Po prezentacji nastąpił czas pro-
mowania pomysłów przez ich au-
torów. Jednocześnie p. B. Rostek 
z  Fundacji Pole Dialogu przepro-
wadziła dla młodzieży warsztaty 
na temat świadomego głosowania.
Wreszcie nadszedł decydujący mo-
ment. Głosowanie trwało przez 
dwa dni. Grupa Robocza otrzy-
mała listy uprawnionych do gło-
sowania (było ich 360), rozdała 
samodzielnie opracowane karty 
wyborcze z  tematami projektów 
i  po głosowaniu zliczyła głosy. 
Głosowało 313 osób, frekwencja 
wyborcza wyniosła 87%, 13 głosów 
okazało się nieważnych.
Uroczyste ogłoszenie wyników 
odbywało się w sali gimnastycznej 
w obecności władz dzielnicowych, 
nauczycieli i uczniów.
Wygrał projekt dotyczący zago-
spodarowania korytarza w  szat-
ni autorstwa uczniów klasy III 
gimnazjum i  klasy ósmej: Kacpra 
Składanka, Maksa Fiszera, Zuzy 
Walenta Moniki Domżał, Damia-
na Chmielewskiego. W  ramach 
modernizacji dolnego korytarza 
mają powstać miejsca do siedze-
nia i relaksu. Kanapy i fotele będą 
własnoręcznie wykonane przez 
uczniów z  europalet na zajęciach 
plastycznych. Siedzenia i  dodat-
kowe oświetlenie pozwolą ucz-
niom na czytanie podczas przerw 
i  w  chwilach oczekiwania na do-
datkowe zajęcia.
Drugi projekt dostał znacznie 
mniej głosów, ale w  uznaniu za 
pracę nad nim Rada Rodziców 

postanowiła zakupić dla zespołu 
redakcyjnego gazetki aparat foto-
graficzny. Nie było zatem przegra-
nych!
Wszyscy autorzy projektów (22 
osoby) zostali obdarowani przez 
przedstawicieli władz dzielnicy 
Wawer upominkami.
Wszyscy zdobyliśmy bezcenną 
wiedzę na temat tego, jak można 
wspólnie realizować marzenia , na-
bierając jednocześnie przekonania, 
że jest to możliwe.

Spostrzeżenia z perspektywy koor-
dynatora :
Pomysł, aby zaangażować młodych 
ludzi w  taki projekt uważam za 
bardzo trafiony. Przy jego realizacji 
zaobserwowałam jak wielu prak-
tycznych i  organizacyjnych umie-
jętności brakuje dwunastolatkom, 
ale właśnie zmierzenie się z  rze-
czywistością, wymagającą od nich 
operatywności i  odpowiedzialno-
ści przed społecznością szkolną 
jest świetną lekcją aktywnej, oby-
watelskiej postawy.
Uświadomienie młodzieży, że aby 
zrealizować jakiekolwiek przed-
sięwzięcie musimy określić jego 
cel, zbadać możliwości realizacji, 
ustalić harmonogram prac, odpo-
wiednio zaprezentować i  zadbać 
o poparcie dla projektu.
Podstawową wadą eksperymentu 
był bardzo krótki (sześć tygodni) 
czas jego realizacji, który w znacz-
nym stopniu uszczuplił walory 
edukacyjne samej idei. Zabrakło 
czasu na precyzyjne opracowanie 
składanych wniosków z projektami 
a  przede wszystkim na konsulta-
cje w tej sprawie. Trudno bowiem 
wymagać, aby uczniowie poradzili 
sobie z dokładnym opisem przed-
sięwzięcia i opracowaniem koszto-
rysu. Tu potrzebne było wsparcie 
ze strony Grupy Roboczej, a  do-
kładnie działających w  niej osób 
dorosłych. 

Anna Żbikowska

 ■ Kładka na Płowieckiej otwarta
7 lutego uruchomiona została nowa kładka dla pieszych nad 
ulicą Płowiecką na wysokości ul. Trakt Lubelski. Kładka gotowa 
była wiele miesięcy temu, ale przedłużyły się procedury związane 
z odbiorem inwestycji. Jednocześnie zlikwidowane zostało przejś-
cie dla pieszych i sygnalizacja świetlna w poziomie jezdni. 

 ■ Nowa szkoła nie będzie gotowa na kolejny rok szkolny
Ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy nowego 
budynku szkolnego przy ul. Cyklamenów. Z harmonogramu prac 
załączonego do dokumentacji przetargowej wynika, że szkoła nie 
będzie niestety gotowa na rok szkolny 2019/2020.

 ■ Biuro do walki ze smogiem
Nowopowstałe Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 
w Urzędzie m.st. Warszawy będzie odpowiedzialne m.in. za 
udziela nie dotacji na wymianę kopciuchów, rozbudowę Warsza-
wskiego Indeksu Powietrza oraz koordynowanie działań na 
rzecz redukcji smogu w stolicy. Dotychczas takie zadania były 
podzielone pomiędzy cztery miejskie jednostki. Nowe biuro 
zajmie się m.in. bieżącą aktualizacją danych o starych piecach 
i innych indywidualnych źródłach ciepła, wsparciem mieszkańców 
przy wymianie nieekologicznego systemu ogrzewania, rozbudową 
oraz zarządzaniem Warszawskim Indeksem Powietrza, a także 
edukacją mieszkańców o problemie niskiej emisji.

 ■ Zderzenie z szambiarką
14 lutego br. na skrzyżowaniu ul Szpotańskiego z IX Poprzeczną 
zderzyły się trzy samochody różnego typu - samochód osobowy, 
samochód dostawczy i szambiarka. W wypadku ranne zostały dwie 
osoby. 

 ■ Spotkanie sąsiedzkie w Aninie
19 lutego o 17:30 w Klubie Kultury Anin przy V Poprzecznej 13 
odbędzie się Spotkanie Sąsiedzkie aninian. Chcesz coś zmienić 
w swojej okolicy? Masz pomysł? Przyjdź, podziel się, znajdź pomoc 
i życzliwą radę!

 ■ Rusza rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych
20 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na 
rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronach internetowych Biura Edukacji m.st. Warszawy  
www.edukacja.warszawa.pl

 ■ Wnioski do nowego studium można składać dłużej
Do 28 lutego br. przedłużono termin składania wniosków do no-
wego Studium. Wnioski można składać w Biurze Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców 
w poszczególnych dzienicach.

 ■ Wybory do rad osiedlowych
Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyznaczyła termin wy-
borów do rad jednostek niższego rzędu (rad osiedli) istniejących 
na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na 14 kwietnia br.

 ■ Spotkanie autorskie 
21 lutego o 18:00 Biblioteka Wawerska zaprasza do Czytelni 
Naukowej na spotkanie z Marcinem Kołodziejczykiem, wybitnym 
reportażystą Polityki, autorem powieści “Prymityw”. Prowadzenie 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Wstęp wolny.

W SKRÓCIE
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Gmina Letnisko Falenica
Gmina Letnisko Falenica powoła-
na została do życia rozporządze-
niem Rady Ministrów z  dnia  
28 października 1924r. o  utwo-
rze niu gminy wiejskiej Letnis-
ko-Falenica w  po wiecie warszaw-
skim (z  datą wejścia w  życie  
1 stycznia 1925r). 
W jej skład weszły: Falenica-Wille, 
Józefów, Emilianów, Miedzeszyn- 
Wille, Zbójna Góra-Radość, Kaczy 
Dół z  gminy wiejskiej Zagóźdź, 
Michalin i Jarosław z gminy wiej_ 
skiej Wiązowna, Wille Świderskie 
z  gminy wiejskiej Karczew, Anin 
z gminy wiejskiej Wawer.
Siedziba wójta i  Zarządu Gminy 
mieś ciła się w Falenicy-Wille. 
Letniska wchodzące w  skład gmi-
ny rozwijały się dynamicznie. 
Przy bywało w  nich mieszkańców. 
Powstawały też liczne budynki 
użyteczności publicznej, ale przede 
wszystkim mieszkalne i  letnis-
kowe - głównie drewniane w pop-
ularnym na terenie pasma otwock-
iego stylu świdermajer.
1 kwietnia 1939 r. nastąpiły zmia-

ny terytorialne. Włączono wów-
czas do granic gminy wiejskiej 
Letnisko Falenica: Błota, Borków, 
Dębinkę, Julianów, Miedzeszyn, 
Nową Wieś, Świdry Małe, Wólkę 
Zerzeńską, Zagóźdź ze zlikwid-
owanej gminy wiejskiej Zagóźdź, 
gromadę Zamlądz, Rycice oraz 
fragmenty gromad Aleksandrów 
i Emów z gminy wiejskiej Wiązow-
na. Natomiast odłączono od gminy 
Letnisko Falenica i przyłączono do 
gminy wiejskiej Wawer gromady: 
Anin i Międzylesie.
15 maja 1951 r. rozporządzenie 
Rady Ministrów zmieniło granice 
miasta stołecznego Warszawy, do 
której przyłączono: Borków, Ju-
lianów, Miedzeszyn, Miedzeszyn 
Nowy, Miedzeszyn Wieś, Radość, 
Zagóźdź, Wólkę Zerzeńską oraz 
część gromad Michalin, Falenica, 
Błota i Zbójna Góra. 
Kolejne rozporządzenie przenosiło 
siedzibę gminnej rady narodowej 
gminy Letnisko Falenica z Faleni-
cy do Józefowa, a  nazwę gmina 
Letnisko Falenica, zmieniono na 
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gmina Józefów likwidując tym 
samym gminę Letnisko Falenica. 
W następnym roku wprowadzono 
nowe nazwy ulic. 
W  1960 r. osiedla od Wawra po 
Falenicę włączono do dzielnicy 
Praga Południe. 
W  1994 r. powstała samodzielna 
gmina Warszawa-Wawer, która 
w  2002 r. została przekształcona 
w  dzielnicę Wawer miasta stołec-
znego Warszawy. W  skład tej 
gminy weszły istniejące wcześniej 
miej scowości.

Agnieszka Wośko-Czeranowska

Zielone pesto i słodka rozpusta 
Karnawał to słodka rozpusta! 
Nie wyobrażam sobie tego czasu 
bez pączków i  faworków. W  tym 
roku pączki będziemy piec; dzięki 
temu będą i  mniej kaloryczne 
i dużo łatwiejsze w przygotowaniu. 
Kolejne danie to fantastyczne 
zielone pesto, którym na pewno 
zaskoczycie swoich karnawałowych 
gości! Doskonale smakuje 
i  z  chlebem i  z  makaronem, a  na 
jego przyrządzenie poświęcimy 
zaledwie kilka minut. Do dzieła! 

MAKARON Z  PESTO Z  NATKI 
PIETRUSZKI I MIGDAŁÓW
SKŁADNIKI

 ■ 2 pęczki natki pietruszki
 ■ ok. 100 g migdałów 

(obranych!) lub orzechów np. 
brazylijskich, nerkowców itp.

 ■ ok. 100 g sera – parmezan, 
grana padano, bursztyn itp.

 ■ 1 ząbek czosnku (mały!)
 ■ 1 łyżeczka soku z cytryny
 ■ ¼ do 1/3 szklanki oliwy 

z pierwszego tłoczenia
 ■ do smaku: sól i  pieprz, 1/3 

łyżeczki kuminu (można 
pominąć)

 ■ woda – od ½ do 1 szklanki
 ■ Do podania: ugotowany 

makaron, najlepiej spaghetti 

Natkę płuczemy, szatkujemy 
i  wrzucamy do blendera. 
Dodajemy pozostałe składniki 
(ser kroimy w  kostkę) i  chwilę 
miksujemy, aż wszystkie składniki 
dokładnie się połączą. Mieszając 
dodajemy stopniowo wodę, aż 
sos uzyska dosyć rzadką i  gładką 
konsystencję. Zamiast wody 
możemy dodać więcej oliwy. 

Podajemy z  makaronem lub 
z chlebem. 

PIECZONE PĄCZKI 
Składniki na około 16 sztuk

 ■ 450 g mąki pszennej tortowej
 ■ 30 g świeżych lub 7 g 

suszonych drożdży 
 ■ 100 g cukru
 ■ 100 ml mleka
 ■ 3 jajka
 ■ 150 g miękkiego masła
 ■ ¼ łyżeczki soli 
 ■ 1 łyżeczka aromatu 

waniliowego

KĄCIK KULINARNY. DODATKOWO:
 ■ 1 jajko (do smarowania)
 ■ ok. 300 g ulubionej konfitury 

lub marmolady
 ■ cukier puder 
 ■ skórka pomarańczowa
 ■ papilotki do babeczek
 ■ forma do wykrawania 

o średnicy ok. 8 cm
Mleko, masło, cukier i  aromat 
waniliowy podgrzewamy, aż 
wszystkie składniki dokładnie 
się rozpuszczą. Odstawiamy. Jeśli 
używamy świeżych drożdży – 
zalewamy je kilkoma łyżkami 
podgrzanego mleka z  cukrem 
(nie może być gorące!), dodajemy 
1 łyżkę mąki i  odstawiamy na 10 

minut, aż drożdże ruszą. Mąkę 
przesiewamy z  solą, dodajemy 
jajka, rozczyn i  zaczynamy 
mieszać dodając stopniowo 
rozpuszczone masło z  mlekiem. 
Ciasto wyrabiamy (ręcznie lub za 
pomocą haka w  mikserze) około 
10 minut, aż przestanie się kleić. 
Przykrywamy miskę ściereczką 
i  odstawiamy do wyrośnięcia na 
około 1 godzinę. 
Suszone drożdże od razu mieszamy 
z mąką i pozostałymi składnikami 
jak wyżej. 
Wyrośnięte ciasto wykładamy na 
blat oprószony mąką. Wałkujemy 
(lub rozciągamy) placek 
o  grubości ok. 1 cm. Szklanką 
lub foremką wycinamy kółka. 
Lekko rozpłaszczamy je w  dłoni 
i  na środek kładziemy łyżeczkę 
marmolady. Ciasto składamy na 
pół, sklejamy, formujemy kulkę 
i  sklejeniem do dołu wkładamy 
do papilotki. Układamy pączki na 
blasze do pieczenia i  zostawiamy 
do wyrośnięcia na około 30 
minut. Po tym czasie smarujemy 
wierzch pączków roztrzepanym 
jajkiem i  wkładamy na 15 minut 
do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni.
Studzimy kilka minut na kratce, 
posypujemy cukrem pudrem oraz 
ozdabiamy skórką pomarańczową. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
www.kuchniajoanny.pl 

Gmina Letnisko Falenica i  
nadwiślańskie Urzecze (fragment), 

1938. W skład Letniska Falenica 
wchodziły letniska: Anin, Międzylesie, 
Daków, Zbójna Góra, Radość, Miedz-

eszyn Nowy, Miedzeszyn, Falenica, 
Michalin, Józefów i Świder

Mapa ze zbiorów udostępnionych 
przez RocznikJozefowski.pl

(podziękowania dla Pana Roberta 
Lewandowskiego)
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Willa Boya (Boy’a?) w Falenicy

Autor akwareli:
Piotr Grzegorczyk - architekt, scenograf, 
absolwent Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej; prowadzi niewiel-
kie Studio Architektury Mieszkaniowej; 
jako wizualizator technik odręcznych 
(aerograf, akwarela, rysunek) współpra-
cował w latach 90-tych z największymi pra-
cowniami architektonicznymi w  Warsza-
wie i Berlinie.
www.piotrgreg.x.pl

W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gaze-
cie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących 
spuścizny E.M. Andriollego na terenie 
dzielnicy Wawer. W każdym kolej nym eg-
zemplarzu naszego miesięcznika znajdzie-
cie Państwo inny budynek, pre zentowany 
w  formie akwareli/rysunku autorstwa 
artystów zrzeszonych w  Związku Ak-
warelistów Polskich. Będziemy wybierali 
obiekty niekoniecznie w  najlepszym sta-
nie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, 
wyłącznie z Wawra. Możecie sami typować 
do publikacji konkretne obiekty pisząc na 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl - najle-
piej z  jakimś opisem, historią związaną 
z budynkiem lub/oraz z działką, na której 
stoi. Dzisiaj prezentujemy - dwunasty 
z kolei - budynek z Falenicy.

Dawna willa Boya przy ul. Brzostowskiej 
33/róg ul. Kosodrzewiny (dawniej ul. Ada-
ma Mickiewicza lub Amatorska/róg Józefa 

Poniatowskiego) powstała przed II woj-
ną światową, prawdopodobnie w  latach 
20. XX wieku, więc w  okresie, gdy funk-

cjonować za czy nała gmina 
Letnisko Falenica.
Ustne przekazy mówią, 
że był to pensjonat letnis-
kowy - tzw. willa Boya (lub 
Boyów), choć nie wiado-
mo, czy to właśnie rodzina 
Boyów go zbudowała. 
Od połowy roku 1944 do 
jesieni 1945 roku mieściła 
się w nim siedziba NKWD, 
a  właś ci wie stwo rzone 
przez sowieckie wła-
dze więzienie filtracyjne. 
W aresz cie zlokalizowanym 
w piwnicy, więzeni byli za-
trzymani żołnie rze Armii 
Krajowej oraz osoby uz-
na ne za wrogów władzy 
komunistycznej, którzy po 
przesłuchaniach byli nas-
tępnie przewożeni m.in. 
do obozu w  Rembertowie. 
Następnie w obiekcie przez 
krótki czas funkcjonowało 
więzienie Urzędu Bezpiec-
zeństwa.
W  okre sie późniejszym 
mieszkali tam nadal dawni 
właściciele - rodzina 
Boyów, wraz z  trzema lub 
czterema innymi rodzina-

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.
mi przymusowo wkwaterowanymi do ich 
domu.
Budynek został opuszczony w  2013 roku 
i  niszczeje. Okresowo mieszkają w  nim 
nielegalnie bezdomni, dewastujący wnętr-
za. A  szkoda. Jest to bowiem ciekawy 
przykład willi w  - typowym dla terenów 
linii otwoc kiej na przełomie XIX i  XX 
wieku - stylu świdermajer.
Dom usytuowany jest w dzikim, po roś nię-
tym sosnami i  akacja mi ogrodzie. Ogro-
dzo ny był drew nia nym parkanem, który 
w  wielu miej scach się jeszcze zachował. 
Bu dynek powstał na planie prostokąta, 
dłuższym bokiem usy tu owa nym równole-
gle do ul. Brzos towskiej. 
Korpus główny obiek tu jest niemal poz-
bawiony de talu. Elewację wejś ciową od 
stro ny ul. Brzos tow skiej urozmaicają dwu-
skrzy dłowe ok na z na świet la mi i częścio-
wo za cho wa ny mi drew nianymi okien-
nicami oraz drew niane drzwi wejściowe 
z dużym pio nowym oknem nad nimi, do-
świet lającym klatkę schodową (o podziale 
na cztery po zio me pola). Elewacja głównej 
bryły od strony ogrodu jest również 
skromnie opra cowana. Znajdują się tu po 
trzy trójskrzydłowe okna na każdej z kon-
dygnacji z  za cho waną parą dwuskrzy-
dłowych okiennic.
Na każdej z  krótszych fasad znajduje 
się jedna weranda, umożli wia jąca wy-
godne wyjście do ogro du. To właśnie owe 
werandy nadają budynkowi niezwykłości 
i  uroku. Są one bardzo piękne: dwukon-
dygnacyjne i  szklone, o  ciekawym detalu 
dekowań pio no wych z  charakterystyc-
znym mo ty wem „gwiazdki” i  podziałach 

okiennych. Weranda południowa - wi-
doczna od strony ul. Kosodrzewiny - jest 
dość dobrze zachowana, natomiast stan 
północnej jest zły.
Zewnętrzna i  wewnętrzna stolarka ok-
ienna i  drzwiowa jest oryginalna, choć 
w  złym lub bardzo złym stanie technic-
znym. Wiele szyb jest wybitych, a otwory 
zasłonięte są zdemontowanymi drzwiami 
wewnę trzny mi. Według relacji świad ków, 
we wnętrzach za cho wa ły się oryginalne 
piece kaflowe i  znisz czona kuchnia wę-
glowa. Częś ciowo zachowane są również 
oryginalne podłogi i  sufity z  desek 
drewnianych.
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewid-
encji Zabytków (WAW16216), lecz nie jest 
remontowany i  niszczeje. Ze smutkiem 
należy odnotować, że naszych oczach 
powoli znika z powierzchni ziemi kolejny 
niemy świadek minionej epoki, willa Boya 
- obiekt w  stylu świdermajer charaktery-
styczny dla przedwojennej historii gminy 
Letniska Falenica…

Agnieszka Wośko-Czeranowska
dr inż. architekt,

adiunkt w Katedrze Projektowania Ur-
banistycznego i Krajobrazu Wiejskiego 

Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej,

sekretarz Towarzystwa Miłośników 
Falenicy,

członek Koła Falenica  
przy Od dziale Warszawskim Stowarzysze-

nia Architektów  
Polskich SARP

Detal deskowania werandy z charakterystycznym dla 
willi Boya motywem „gwiazdki”. 

Szkic: Agnieszka Wośko-Czeranowska, 2008r. 



PĄCZEK
PEŁNĄ GĘBĄ

ul. Korkowa 68
tel. 22 332 65 36
Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 6:00 – 19:00
Sob. 6:30 – 15:00

ul. Żegańska 2A
tel. 882 352 056
Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 6:00 – 20:00
Sob. 7:00 – 15:00

Nowy sklep firmowy,
otwarcie już w lutym:

Sprawdź pozostałe sklepy na:
www.piekarniagrzybki.pl
facebook.com/grzybkifanpage

Zgodnie z naszą tradycją,  

do wyrobu tych przepysznych  

i aromatycznych pączków  

używamy masła. Dlatego ich ciasto  

ma tak delikatny smak, a śliwkowe 

nadzienie cieszy swoim aromatem.


