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GŁOSUJEMY NA 
PROJEKTY BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO
W VI edycji budżetu 
obywatelskiego (na 2020 rok) 
dopuszczonych do głosowania 
zostało w skali całej Warszawy 
1425 projektów. W Wawrze jest 
ich 137.4

ŚWIDERMAJERY
WILLA CZARNUSZKA
Przed wojną służyła letnikom. 
W czasie okupacji znajdowała 
się w niej „Kawiarnia artystów”. 
W zbu do wa nym w 1922 r. na 
terenie po ses ji niewielkim domku 
kwaterowali przez pewien czas 
żołnierze wermachtu. Ciekawą 
historię ma ten świdermajer.
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SYTUACJA 
PLANISTYCZNA W 
WAWRZE
W trakcie sesji Rady Dzielnicy 
Wawer w dniu 28 sierpnia br. 
omówiona została sytuacja 
planistyczna w Wawrze. Na 
obszarze dzielnicy opracowywanych 
jest 17 planów miejscowych.

Wawer - 10 września 1944 roku 

Po 10 września - żołnierze 1 Pułku Artylerii Lekkiej im. J. Bema, z 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki na Wiśniowej 
Górze. Stoją od lewej: Zalubowski (z peemem), pisarz baterii Zygfryd Jamer, zastępca dowódcy baterii ds. pol.-wych. podporucznik 
Henryk Środa, Pałyszyn, siedzi kapral ogniomistrz Marian Bednarski ze wsi Niwra, pow. Borszczów, woj. tarnopolskie. W 1939 r. 
dostał się do niewoli rosyjskiej, po ucieczce z łagru k. Kuszwy na płn. Uralu przeżył w górach dzięki pomocy kołchoźników, którzy 
później pomogli mu dotrzeć do dywizji gen. Zygmunta Berlinga. Po wojnie więziony. Po zwolnieniu osiadł na Wiśniowej Górze.
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Wielu rodziców tak naprawdę 
odet chnęło z ulgą, że wakacje na-
reszcie się skończyły i dzieci cho-
dzą już do szkół i przedszkoli. 
Można wrócić do normalności i 
standardowego trybu.

Przypominając sobie własne 
doświadczenia szkolne stwier-
dzam, że chyba najważniejszą 
rzeczą w okresie szkolnym, a 
może nawet w całym życiu, 
jest umie jętność słuchania. Je-
śli mamy szansę trafić na do-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Pierwszy dzwonek
brych nauczycieli, to wystarczy 
ich uważnie słuchać. Nawet jeśli 
zdarzyło się czegoś niedoczytać 
lub też nieodro bić pracy domowej, 
wystarczyło przypomnieć sobie 
wtedy to, o czym nauczyciel mówił 
na lekcji. Słuchaj my zatem swoich 
nauczycieli i słuchajmy siebie na-
wzajem.

Mijają właśnie dwa lata od wy-
dania pierwszego numeru Gazety 
Wawerskiej. Wrześniowy numer, 
który trzymają Państwo w rękach 
ma po raz pierwszy w historii 20 
stron. Ciekawych treści do przeka-
zania jest tak dużo, że dotychczaso-
wa objętość naszego miesięcznika 
okazuje się być niewystarczająca, 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

aby je wszystkie pomieścić. To nie 
oznacza jeszcze, że taka objętość 
zostanie na stałe, musimy bo-
wiem cały czas bilansować ko-
szty wydawnicze ze skromnymi 
przychodami. W każdym razie 
będziemy cały czas starać się prze-
kazywać Państwu wszystkie istotne 
informa cje dotyczące Wawra.

W bieżącym numerze Gazety 
Wawerskiej polecam przede 
wszystkim relację z walk, które 
miały miejsce na terenie naszej 
dzielnicy 10 września 1944 roku 
oraz wyjątkową, niepublikowaną 
wcześniej listę poległych w tych 
walkach polskich żołnierzy. Warto 
zagłębić się w precy zyjną relację 

wydarzeń z tamtego dnia.
Ponadto zapraszam do 

zapoznania się z artykułami 
dotyczącymi ładu przestrzenne-
go, któremu poświęcamy jeszcze 
więcej miejsca niż zwykle. 

Rozpoczęliśmy także, mam 
nadzieję, że na stałe (chociaż to 
głównie zależy od Państwa), ru-
brykę “Listy do redakcji”. 

Życzę Państwu miłej lektu-
ry!

Aha... proszę także nie zapom-
nieć o głosowaniu na projek-
ty budżetu obywatelskiego. Na 
piętna stej stronie podpo wiadamy 
kilka interesujących projektów, na 
które można oddać swoje głosy.

Dziennikarze i stali współpracownicy:
Małgorzata Albińska-Frank, Jan Andrzejewski, Ineza Bodył-
-Plaskota, Anna Miara, Michał Mroziński,  Olga Pasierbska,  
Jacek Wiśnicki, Aleksandra Ziółek

INWESTYCJA. Czekamy na pierwszy dzwonek w budowanej placówce oświatowej w osiedlu Nadwiśle.

Historia budowy jednej szkoły coraz bogatsza

Realizacja zespołu szkol-
no-przedszkolnego w rejonie ulic 
Cyklamenów i Skalnicowej w Nad-
wiślu rozpoczęła się w 2014 roku. 
Nowa placówka oświatowa miała 
być gotowa 3 lata później. Niestety, 
praktycznie na każdym etapie re-
alizacji tej inwestycji pojawiały się 
problemy, które opóźniały termin 
jej zakończenia. Budowa trwa do 
dzisiaj, a na światło dzienne wy-
chodzą nowe nieprawidłowoś-
ci związane z dotychczasowym 
prowadzeniem inwestycji. 

Już na samym początku 
tego miejskiego przedsięwzięcia 
przedłużyły się prace przygoto-
wawcze, które spowodowały, że nie 

było szans na to, by cała inwesty-
cja zakończyła się w 2017 roku. 
 Szybko zatem obo wiązującym 
terminem uruchomienia nowej 
placówki stał się początek roku 
szkol nego w 2018 roku. 

Prace budowlane prowadzone 
przez Przedsiębiorsto Budow-
lane Waldemar Żak rozpoczęły 
się z impetem pod koniec 2016 
roku, ale już w 2017 roku moc-
no zwolniły. Wykonawca zażądał 
dodatkowego wynagrodzenia w 
związku ze znaczącym wzrostem 
kosztu towarów i robo cizny na 
rynku. Chodziło kon kretnie o do-
datkowe 3,7 mln zł za wykonanie 
robót. Poprzedni Zarząd Dziel-
nicy nie doszedł do porozumie nia 
z wykonawcą i w lipcu 2018 roku 
rozwiązał z nim umowę. 

Inwentaryzacja wykonanych 
prac, ogłoszenie nowego przetar-
gu i podpisanie nowej umowy na 
dokończenie budowy opóźniły in-
westycję o kolejne miesiące. Oka-
zało się, że nowa szkoła nie będzie 
dostępna nawet na początek roku 
szkolnego 2019/2020. 

Umowa na dokończenie 
budowy została podpisana z firmą 
Art Global Sp. z o.o. dopiero w 
kwietniu br., a przewi dziany w 
umowie termin zakończenia prac 
budowlanych to grudzień br. 

Poprzedni wykonawca poczuł 
się przy tym oszukany i oskarżył 
Urząd Dzielnicy o niegospodar-
ność, zwracając uwagę przede 
wszystkim na to, że koszt in-
westycji wzrósł o ponad 5 mln zł 
w stosunku do jego propozycji 
zawartej w zawezwaniu do pró-
by ugodowej i o ponad 9 mln zł 
w stosunku do zawartej z nim 
umowy. Twierdzi zatem, że urzęd-
nicy zupełnie niepotrzebnie wy-
dają dużą większą kwotę na tę in-
westycję, ponieważ on, nawet po 
zwiększeniu jego wynagrodzenia, 
chciał ją dokończyć taniej. 

Między innymi w związku 
z tymi zarzutami nowy Zarząd 
Dziel nicy poprosił Biuro Kontroli 
Urzędu m.st. Warszawy o prze-
prowadzenie kontroli związanej 
z prowadzeniem budowy i 
współpracą z poprzednim wyko-
nawcą robót budowlanych. Kon-
trola ta wkrótce powinna się do-

piero rozpocząć. 
Sprawą budowy szkoły zajęła 

się również Komisja Rewizyjna 
Rady Dzielnicy Wawer wpisując 
ją do tegorocznego planu kon-
troli. Wyniki tej kontroli po-
znamy zapewne dopiero na koniec 
bieżącego roku.

W lipcu br. obecny Zarząd 
Dzielnicy, po bliższym przeana-
lizowaniu dotychczasowej histo-
rii budowy szkoły, dokonał także 
zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przy 
prowadzeniu tej inwestycji z kilku 
artykułów kodeksu karnego. Cho-
dzi tu konkretnie o pomocnictwo 
w popełnieniu czynu zabronio-
nego (Art.18 § 3 k.k.), osiągnię-
cie korzyści majątkowej poprzez 
doprowadzenie innej osoby do 
niekorzystnego rozporządzenia 
własnym lub cudzym mieniem 
(Art. 286 § 1 k.k.) oraz o wysta-
wianie dokumentów poświadcza-
jących nieprawdę przez funkcjo-

nariuszy publicznych (Art. 271 § 
1 k.k.). Sprawa została zgłoszona 
do Wydziału do Walki z Przestę-
pczością Gospodarczą i Korupcją 
Komendy Rejonowej Policji. 

Jeden z pracowników Wy-
działu Inwestycji Urzędu Dzielni-
cy Wawer już został w związku z tą 
sprawą zwolniony z pracy. 

Dobrze, że sprawa jak ta nie 
jest zamiatana pod dywan i zo-
stała zgłoszona do odpowiednich 
organów. Oby tylko wyjaśnia-
nie dotychczasowych nieprawi-
dłowości nie rzutowało na dalsze 
prowadzenie inwestycji, a winni  
zaniedbań lub przestępstw ponieśli 
konsekwencje.

Pozostaje mieć też nadzieję, 
że nowych problemów przy budo-
wie szkoły nie będzie i historia jej 
powstawania nie będzie sta wała 
się jeszcze bogatsza. Społeczność 
wawerska chciałaby w końcu z 
tej nowej placówki oświatowej 
korzystać.  

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Skalnicowej
Fot.: Rafał Czerwonka

Pierwszy dzwonek w kolejnym 
roku szkolnym mamy już za sobą. 
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Sytuacja planistyczna w Wawrze

W trakcie sesji Rady Dzielni-
cy Wawer w dniu 28 sierpnia br. 
omówiona została sytuacja pla-
nistyczna w Wawrze. Stan prac 
nad miejscowymi planami zag-
ospodarowania przestrzennego 
(m.p.z.p) zreferowała Pani Ewa 
Tołwińska, Naczelnik Wydziału Za-
gospodarowania Przestrzennego 
– Wschód w Biu rze Architektury i 
Planowania Przestrzennego Urzędu 
m.st. Warszawy.

Aktualnie na obszarze Wawra 
opracowywanych jest 17 planów o 
łącznej powierzchni 2377,05 ha (z 
czego 186,14 ha to zmiany planów 
obowiązujących), co stanowi ok. 
32% powierzchni dzielnicy. 

Na terenie dzielnicy Wawer 
mamy także 17 planów obowiązują-
cych o łącznej powierzchni 2025,63 
ha, co stanowi ok. 25% powierzchni 
dzielnicy.

Dla M.p.z.p. Zakola Wawer-
skiego i M.p.z.p. w rej. ul. Kadetów 
cały czas opracowywana jest kon-
cepcja odnośnie wszystkich funkcji, 

jakie na tym terenie mogłyby być re-
alizowane, a w szczególności innych 
funkcji niż te związane z ochroną 
środowiska. 

M.p.z.p. obszarów Sadul i Zbyt-
ki część II - Zbytki, jak się okazuje, 
jest najbliżej kolejnego wyłożenia do 
publicznego wglądu. Prawdopodo-
bny termin wyłożenia tego planu 
to przełom września i października 
br. Pierwotnie planowano, iż nastę-
pnym wykładanym projektem planu 
będzie M.p.z.p rejonu Borkowa, ale 
ostatecznie okazało się, że ten plan 
będzie jednak wykadany jako drugi.

M.p.z.p. Marysin Wawerski 
część I będzie musiał być wyłożony 
ponownie do publicznego wglądu. 
Rozwiązana została jednak umowa z 
dotychczasowym projektantem tego 
planu. Przygotowywany jest  właśnie 
przetarg na wyłonienie nowego 
studia projektowego do prowadze-
nia dalszych prac nad planem. Część 
II poczeka na uchwalenie nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Warszawy, ze wzgledu na wydane już 
na tym obszarze warunki zabudowy 
i pozwolenia na budowę. 

Dla M.p.z.p. rejonu ulicy Krup-
niczej procedowane były wnioski 
o zmianę przeznaczenia gruntów z 
leśnych na nieleśne, ale uzyskały od-
mowne decyzje Marszałka Wojew-
ództwa Mazowieckiego.  

Dla M.p.z.p. obszaru Międzyle-
sia w rejonie ulicy Hafciarskiej takie 
wnioski o odlesienia będą dopiero 
wysłane. 

M.p.z.p. rejonu Borkowa przy-
gotowywany jest do wyłożenia do 
publicznego wglądu po raz trzeci. 
Może to nastąpić jeszcze w tym roku 
lub na początku przyszłego roku. 

M.p.z.p. na północ od Cho-
dzieskiej najprawdopodo bniej bę-
dzie musiał poczekać na uchwalenie 
no wego, wspomnianego już studi-
um.

Dla M.p.z.p. Kolonia Borków 
i Kolonia Zagóźdź ciało doradcze, 
jakim jest Miejskiej Pracownia Pla-
nowania Przestrzennego i Strate-
gii Rozwoju, stoi na stanowisku, że 
zamiast opracowywania nowych 
planów, dla terenów, dla których 
takie plany obowiązują, powinno się 
przede wszystkim rozpocząć proce-
dury scaleń gruntów.

W sprawie M.p.z.p. dla obsza-
ru osiedla  Radość po zachodniej 
stronie ul. Patriotów część  III, do 
Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego wpłynęło aktualne 
stanowisko Zarządu Dzielnicy Wa-
wer, aby powrócić do wcześniejsze-
go projektu tego planu, który był już 
przy gotowany do uchwalenia, ale 
został wstrzymany wskutek pow-
stania pomysłów na intensyfikację 
infrastruktury sportowej na tym 
terenie. 

M.p.z.p. Zbójna Góra w rej. ul. 
Sztygarów został skorygowany o 
uzyskane uzgodnienia i jest przy-
gotowywany wniosek o zmianę 
przeznaczenia części terenów 
leśnych na tereny nieleśne.

Dla M.p.z.p. obszaru Falenica 
Wschód część II (a, b, c) również 
procedowany jest ponowny wnio-
sek o zmianę terenów z leśnych na 
nieleśne. W przypadku tego planu 
przygotowywane jest także wyłoże-
nie do publicznego wglądu.

Odnośnie M.p.z.p. obszaru Bło-
ta projektant orzymał wykaz uwagi 
od Biura Architektury i Planowania 
Przestrennego i koryguje na tej pod-

stawie projekt planu. 
M.p.z.p. obszaru Aleksandrowa 

jest w trakcie uzgodnień, opra-
cowywania wniosków o odlesienia, 
a następnie będzie przygotowywa-
ny do publicznego wglądu. Mimo, 
iż nie widać tego na zewnątrz to 
usłyszeliśmy zapewnienia, że prace 
nad tym planem zostały zintensyfi-
kowane. Termin pierwszego wyłoże-
nia jest jednak zależny od uzgodnień 
i odlesień.

Przy okazji omawiania opra-
cowywanych planów zagospo-
darowania przestrzennego można 
było się dowiedzieć, że do nowego, 
opracowywanego Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarow-
ania przestrzennego Warszawy 
wpłynęło około 25 tysięcy wniosków 
i jest to ogrom pracy, aby wszystkie 
te wnioski rozpatrzyć. 

Najistotniejszą jednak wiado-
mością z ostatnich dni w kwestii 
ładu przestrzennego Wawra jest 
to, że Rada m.st. Warszawy na po-
siedzeniu w dniu 29 sierpnia br. 
uchwaliła Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego obszaru 
Las, nad którym prace rozpoczęto 
13 lat temu. 

Plan ten nie jest idealny. Ale 
też nigdy idealny by nie był, bez 
względu na to jak wiele jeszcze razy 
byłby wykładany do publicznego 
wglądu. Zawsze coś komuś by się 
nie podobało. Jego uchwalenie jest 
tak naprawdę najlepszym co się w 
tej chwili mogło wydarzyć w kwestii 
ochrony resztek ładu przestrzenne-
go w osiedlu Las i osiedlu Zerzeń w 
dziel nicy Wawer.

Na obszarze planu mieszka 
około 3 tysiące mieszkańców, a 
docelowo może tu mieszkać nawet 
10 tysięcy mieszkańców! Potencjał 
rozwoju jest tu więc bardzo duży.

Dzięki decyzji Rady Warszawy 
w dużej mierze kończy się dewelo-
perska wolna amerykanka w postaci 
m.in. chaotycznej zabudowy łanowej 
na obszarze około 300 ha. Stwor-
zony został szkielet podstawowowej 
siat ki komunikacyjnej (i tak zresz-
tą ograniczonej po wcześniejszym 
wyłożeniu planu do publicznego 
wglądu).

Chronione będzie dzięki temu 
także jezioro Żabie i tereny przyle-
gające do tego unikatowego zbiorni-
ka wodnego. Spośród wszystkich 
rozważanych możliwości jego 
uchronienia to właśnie uchwalenie 
planu zagospodarowania wskazy-
wane było jako najszybsza i naj-
bardziej skutecz na ścieżka.

Plan zagospodarowania obsza-
ru Las wejdzie w życie w ciągu 30 
dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. 

PLANY MIEJSCOWE 
W TRAKCIE SPORZĄDZANIA

1. M.p.z.p. obszaru Las (uchwalony 29.08.2019)
2. M.p.z.p. Zakola Wawerskiego
3. M.p.z.p. w rejonie ul. Kadetów
4. M.p.z.p. obszarów Sadul i Zbytki część II  
 - Zbytki
5. M.p.z.p. obszaru Marysin Wawerski - część I
6. M.p.z.p. obszaru Marysin Wawerski - część II
7. M.p.z.p. rejonu ulicy Krupniczej
8. M.p.z.p. obszaru Międzylesia w rejonie ulicy  
 Hafciarskiej
9. M.p.z.p. rejonu Borkowa
10. M.p.z.p. obszaru położonego na północ od  
 ul. Chodzieskiej
11. M.p.z.p. obszaru Kolonia Borków
12. M.p.z.p. obszaru Kolonia Zagóźdź
13. M.p.z.p. dla obszaru osiedla Radość po za - 
 chodniej stronie ul. Patriotów część III
14. M.p.z.p. obszaru Zbójna Góra w rejonie ul.  
 Sztygarów
15. M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód - część II

a. teren II A, 
b. teren II B,
c. teren II C.

16. M.p.z.p. obszaru Błota
17. M.p.z.p. obszaru Aleksandrowa

Źródło: Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

ŁAD PRZESTRZENNY. Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego.
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LIST DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo Gazety 

Wawerskiej,
W ostatnim wakacyjnym nu-

merze Gazety przeczytałam artykuł 
Pana Jana Andrzejewskiego ”Osie-
dle IBJ – modernistyczna perełka?”, 
w którym autor szeroko zachwalał 
walory osiedla i promował postulat 
wpisania go do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Jestem administratorem 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzos” 
w Aninie i jako osoba opiekująca 
się nieruchomościami Wspólnoty 
popieram przedstawiony postulat 
wpisania Osiedla Instytutu Badań 
Jądrowych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków (GEZ).

Nasze osiedle cechuje wysoka 
wartość artystyczna i historyczna. 
W odróżnieniu od współczesnych 
realizacji mieszkaniowych w innych 
miejscach Warszawy, osiedle za-
chwyca pięknem przyrody, starym 
drzewostanem, przyjaznym otocze-

niem. Usytuowane blisko lasu, z dala 
od miejskiego zgiełku, hałasu ruch-
liwych ulic, kurzu - jest  prawdziwą 
oazą spokoju. Kilkanaście lat mo-
jej pracy i zamieszkania na terenie 
osiedla to także znajomość miesz-
kańców i ich potrzeb, więc wiem 
również, że mieszkańcom zależy na 
utrzymaniu unikalnego charakteru 
tego miejsca.

W ostatnich latach na obrzeżach 
os. IBJ powstały trzy nowe aparta-
mentowce w miejscach istniejącego 
wcześniej parkingu oraz terenów 
zadrzewionych. Obszar nierucho-
mości budynkowych jest wyty-
czony po obrysie fundamentów, co 
niestety sprawia, że możliwa bez 
zgody Wspólnoty jest sprzedaż kole-
jnej działki niezabudowanej (teren 
pomiędzy osiedlową wiatą śmietni-
kową a budynkami Zorzy 28, 28A, 
28B). Jednocześnie trudno pozys-
kać jest fundusze na remont osied-

lowych chodników, których płyty są 
zdeformowane.

Te czynniki sprawiają, że postu-
lat wpisania osiedla do Gminnej Ew-
idencji Zabytków i objęcia go jako 
założenia urbanistycznego ochroną 
konserwatorską zasługuje w mojej 
ocenie na zdecydowane poparcie. 
Wpis ten pozwoliłby na ograniczenie 
budowy nowych obiektów na terenie 
osiedla, jak również ograniczenie 
nadbudowy lub przebudowy obiek-
tów istniejących. GEZ to również 
szansa na uzyskanie dotacji na ro-
boty budowlane, prace konserwator-
skie i prace restauratorskie, o które 
występują w głównej mierze wspól-
noty i spółdzielnie mieszkaniowe. W 
2018 r. w budżecie M. st. Warszawy 
przeznaczonych było ponad 29 mln 
złotych na dotacje dla podmiotów 
ujętych w Rejestrze Zabytków lub 
też w GEZ. W swojej pracy za-
wodowej obsługiwałam kilka wspól-
not mieszkaniowych, wpisanych do 
GEZ, którym udało się uzyskać do-
tacje od Miasta Stołecznego Warsza-
wa na prace remontowe. Myślę, że w 

przypadku osiedla IBJ również było-
by to możliwe.

Dziękuję redakcji Gazety Wa-
werskiej za działania zmierzające 
do rozpropagowania inicjatywy 
wpisania Osiedla IBJ do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Cieszę się, 
że postulat ten znajduje poparcie i 
przychylność szerokiego grona ar-
chitektów i samorządowców. Miesz-

kańców zapraszam do wpisywania 
się na listę poparcia tej inicjatywy 
w biurze Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Wrzos” przy ul. Zorzy 26A. Jako 
ciekawostkę załączam fotografie 
Osiedla – dawniej i dziś. Mam na-
dzieję, że na Osiedlu IBJ będzie się 
mieszkać coraz piękniej …

Renata Gurzkowska

Osiedle IBJ, lata 60’
Fot. Józef Kicman
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Wszyscy się oszukujemy. 
Kupujemy tanie mieszkania, 
a potem płacimy wyższe 
koszty: dojazdu, infrastruk-
tury, pogorszenia jakości 
życia - „normy życia”.

Decyzja o warunkach za bu-
do wy (WZ), wydawana wszędzie 
tam, gdzie nie obowiązuje miej-
s co wy plan zagospodarowania 
przes trzen ne go (MPZP), miała 
w założeniu określać limity pro-
jek to wa nej zabudowy mającej 
uzupełniać istniejącą strukturę 
ur ba nis tycz ną. W rzeczywistoś-
ci wydawane decyzje WZ nie 
uwzglę d nia ją jednak szerszych 
uwa run ko wań i potrzeb, doty-
czących np. dróg, usług, terenów 
zieleni i rekreacji. Zdarza się 
również, że są niezgodne ze „stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
za gos po da ro wa nia przes trzen ne-
go miasta” oraz z opra co wy wa-
nym równolegle projektem MPZP. 
Uchwalane pod presją właścicieli 
decyzje skutkują np. tym, że polne 
drogi stają się głównymi drogami 
dojazdowymi do nowopowstają-
cych i pozbawionych minimalnej 
infrastruktury społecznej osiedli. 
Zabudowa mieszkaniowa powstaje 
na terenach zalewowych, pełnią-
cych wcześniej funkcję polderów 
absorbujących wodę. Brak chod-

ników, dodatkowych miejsc pos-
tojowych, kanalizacji czy osiedlo-
wego sklepu zaczyna doskwierać 
nowym właścicielom dopiero po 
zasiedleniu wykończonych domów 
i mieszkań, ale w momencie tran-
sakcji kupna-sprzedaży nierucho-
mości liczy się przede wszystkim 
zysk – czy obopólny?

Nazywajmy chciwość po imie-
niu – zbyt intensywna, spekula-
cyjna zabudowa jest opłacalna 
wyłącznie dla deweloperów. In-
westorzy, dla których obszar dzia-
ła nia wy zna cza granica własnej 
działki, dbają przede wszystkim 
o zysk z inwestycji i interesują ich 
wyłącznie skraj nie dopuszczalne 
interpretacje za pi sów WZ czy 
MPZP. To jednak nie deweloperzy 
byli – są – będą odpowiedzialni za 
nasze mia s to. Nieistniejące albo 
sła be planowanie, prze wlek łość 
pro ce dur oko ło pla nis tycz nych i 
odwoławczych, niedoskonałe za-
pi sy prawa, nie kom pe ten c ja or-
ganów, niska świa do mość spo-
łecz na w sprawach ekologii i ładu 
przestrzenego, bierność lub zbyt 
mała aktywność samorządów 
– wszystko to doprowadziło do 
tego, że jako spo łe czeń s two spry-
watyzowaliśmy zyski i upub-
liczniliśmy koszty dy na micz ne go 
procesu zmian w przes trze ni naszej 
dzielnicy, mias ta. Dopuszczanie do 
zabudowy na terenach bez MPZP 

okazuje się atrakcyjne nie tylko dla 
inwestorów, ale także dla budżetów 
gminnych, ponieważ planowan-
ie miasta kosztuje. Konieczność 
wyku pu terenów (np. pod nowo-
projektowane drogi) to finansowy 
skutek uchwalenia MPZP, który 
bezpośrednio obciąża budżet gmi-
ny.

Prawo regulujące planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne 
okazało się nie tylko nieskuteczne 
w kształtowaniu ładu przestrzen-
nego, ale często wręcz des truk cyj-
ne. Chaosowi urbanistycznemu 
sprzy ja ją ciągłe zmiany przepisów 
i nadmierne stosowanie wadli-
wych rozwiązań zastępczych (bo 
przecież decyzje WZ w miejsce 
nieistniejących MPZP to nic inne-
go jak „surogat planowania”). Na 
naszych oczach prawo własności 
stało się nadrzędnym prawem do 
zabudowy terenu i utrwaliło dok-
trynę swobody budowlanej.

Dlatego w dążeniu do ładu 
przestrzennego tak często napo-
tykamy opór!

Przyjrzyjmy się jak wyglą-
da współczesna „zielona miesz-
kaniówka”? – to raczej ste ryl ny 
kraj ob raz „apar ta men tow ców”, 
pło  tów i trawników niż oaza bio-
róż no rod noś ci. Zamiast ogrodu – 
ogródek nad płytą garażu, zamiast 
ogródka – balkon. Zamiast wido-
ku na zieleń miejską – widok na 

zupę w talerzu sąsiada. Zamiast 
placów zabaw dla dzieci (wyma-
ganych wyłącznie dla więcej niż 1 
budynku) mamy parkingi bilan-
sujące powierzchniami wy koń-

czo ny mi „eko kratką” minimalny 
współczynnik powierzchni bio-
lo gicz nie czynnej. Tereny zielone 
dział ki inwestycyjnej wypiera zie-
leń na dachach (będąc właściwie 
namiastką zieleni).

Wielu z nas, architektów i 
urbanistów świadomych negaty-
wnych skutków obecnego stanu 
rzeczy, dostrzega te patologie i 
oczekuje zdecydowanych reakcji 
samorządu. Mamy pełną świado-
mość, że plany miejscowe tworzy 
się po to, by kreować zrów no wa żo-
ny rozwój miasta, dzielnicy, osied-
la. By chronić relacje przestrzenne, 
tożsamość miejsc, wartości śro-
dowiskowe. By powstawały rac-
jonalne siatki połączeń ko mu ni-
ka cyj nych i uzbrojenia terenów. 
By, wreszcie, miały zastosowanie 
odpowiednie standardy zagospo-
darowania dla inwestycji celu pub-
licznego z zakresu infrastruktury 

społecznej, medycznej, edu ka cyj-
nej, rekreacyjnej czy usługowej 
(ponieważ dobrze zaplanowana 
przestrzeń wymaga ulic, placów, 
terenów na szkoły, przedszkoli, 
domów kultury itp.).

A może warto, np. z pozycji 
samorządu i lokalnych mediów, 
podnosić nieustannie świado-
mość obywateli w kwestii ładu 
przestrzennego i przyjaznego śro-
dowiska wokół nas? Może świa-
do mość ekologiczna klientów 
wy mu si na deweloperach zmianę 
pos taw, zamieni się w wartość 
dodaną sprzedawanego produktu. 
Może również deweloperzy staną 
się bardziej skłonni podejmować 
działania w poszanowaniu krajo-
brazu i walorów przyrodniczych, 
a „zielone osiedla”, „ciche oazy”, 
„leśne zakątki” zaczną być zielone, 
ciche i leśne nie tylko z nazwy?

Jako Zielona Dzielnica, Wa-
wer ma jeszcze sporo terenów ot-
wartych – „zielonych nieużytków” 
– taka nieformalna zieleń stanowi 
wsparcie zielonej infrastruktury. 
Może kolejne zielone „nieużytki” 
będą adaptowane choć częściowo 
na ogólnodostępne tereny zieleni?

Zarzewiem wszelkich zmian 
jest aktywność obywatelska oraz 
społeczna presja. Wszyscy wy-
magajmy od decydentów po dej-
mo wa nia decyzji dobrych dla życia 
mieszkańców dzielnicy.

Jolanta Urbanowska
architekt i urbanista

Naczelnik Wydziału Architektury 
i Budownictwa 

Urzędu Dzielnicy Wawer

ŁAD PRZESTRZENNY. O przemyślanym projektowaniu miasta.

Ład przestrzenny - wspólna sprawa

Na działce o szerokości 
30 m i długości 950 m powstaje 

18 domów. Takie osiedla są 
za prze cze niem urbanistyki 

rozumianej jako przemyślane 
projektowanie miasta.

Jednym z najważniejszych 
wskaź ników planistycznych deter-
minujących pojemność inwestycy-
jną działki budowlanej w zapisach 
planów miejscowych (lub w treści 
decyzji o warunkach zabudowy) jest 
współczynnik terenu biologicznie 
czynnego (TBC). Myliłby się jednak 
ten, kto przyjąłby, że np. zapisany 
dla konkretnego obszaru w planie 
miejscowym minimalny wskaźnik 
np. 70% TBC  należy odczytywać 
jako obowiązek zachowania 70% 
wyłącznie gruntu rodzimego -  np. 
trawy z drzewostanem.

Rozporządzenie Ministerstwa 
Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych (...) podaje w §3 pkt 22 

definicję TBC: “teren o nawierzchni 
urządzonej w sposób zapewniający 
naturalną wegetację roślin i retencję 
wód opadowych, a także 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z 
taką nawierzchnią oraz innych pow-
ierzchni zapewniających, nie mnie-
jszej  niż 10m2 oraz wodę powierzch-
niową na tym terenie.” Istotną wadą 
tej definicji jest możliwość zaliczenia 
do TBC powierzchni urządzonych 
na tzw. eko-kratkach. Przez poję-

cie eko-kratki rozumiemy tu szereg 
rozwiązań systemowych polegają-
cych na stabilizacji i utwardzeniu 
gruntu przy użyciu szkieletów wyko-
nanych z wielokomorowych krat 
wypełnionych podłożem. Na rynku 
obecnie są oferowane różne rodzaje 
krat trawnikowych, od droższych 
systemów, które odpowiednio stoso-
wane mogą przynieść korzystne dla 
środowiska przyrodniczego efekty, 
po tańsze „pseudo-ekologiczne” 
rozwiązania, takie jak płyty ażurowe 
wykonane z betonu. Są nawet kraty 
dające możliwość uzyskania 96% 
pow. przepuszczalnej (biol. czynnej). 
Jednak – jak podkreśla producent – 
otrzymanie takich efektów wymaga 
przygotowania podłoża ściśle do 
jego wytycznych, co trudno w rze-
czywistości wyegzekwować.

Wykorzystywanie ażurowej 
kraty betonowej, albo kratek par-
kingowych z tworzyw sztucznych, w 
celu zwiększenia powierzchni terenu 

biologicznie czynnego na działce, 
stało się już powszechne. Wciąż 
jednak interpretacje w starostwach 
się różnią. Jeśli uznać, że użycie 

„eko kratki” jednak nie zapewnia w 
100% naturalnej wegetacji roślin i 
retencji wód, należałoby przyjąć, że 

ciąg dalszy na str. 7

Ekokratki
ŁAD PRZESTRZENNY. Sposoby na bilansowanie terenu biologicznie czynnego.

Źródło: www.geoproduct.pl

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W przedłożonym w dn. 05 XII 2017 r. Ministrowi Infrastruktury 
i Budownictwa stanowisku, Stowarzyszenie Wola Mieszkańców 

wnioskuje, aby przyjąć następującą definicję TBC:
a) 100% terenu poza zewnętrznym obrysem budynku na 

gruncie zapewniającym naturalną wegetację roślin, lub pokrytego 
wodami powierzchniowymi,

b) 20% pow. ogrodów wertykalnych (na elewacjach) ale nie 
mniej niż 10m2

c) w przypadku tarasów i stropodachów, o ile ich zwarta pow. 
pokryta substratem jest nie mniejsza niż  10m2 :

- 70% pow. w przypadku miąższości substratu min. 80 cm
- 50% pow. w przypadku miąższości substratu od 40 do 80 cm
- 30% pow. w przypadku miąższości substratu od 20 do 40 cm

- 20% pow. w przypadku miąższości substratu do 20 cm
d) 20% w przypadku pow. z perforowanych płyt lub innych 

rodzajów umocnionych pow. przeznaczonych dla ruchu pieszego 
lub samochodowego, lub postoju samochodów o otworach lub 
szczelinach wypełnionych ziemią, jeżeli otwory lub szczeliny 
stanowią nie mniej niż 85% tych pow., urządzonych w sposób 

zapewniający naturalną wegetację”
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NIEŁADNIEŁADNIE 
czyli kiedy doczekamy się 
uchwały krajobrazowej dla Warszawy?

Wracamy z wakacji. Pełni 
wrażeń chętnie opowiadamy o 
naszych bliższych  i dalszych po-
dróżach. Wspominajac często zach-
wycamy  “tam jest tak pięknie!”. 
Właśnie - tam,  a tu? Niejednokrot-
nie robi mi się smutno, gdy wracając 
do “mojego” Międzylesia,  z podróży 
do Niemiec, Francji czy Szwajca-
rii lub z nieskażonych cywilizacją 
zakątków Polski, patrzę na ulice 
Wawra, ogrodzenia posesji, skupis-
ka sklepów. Wszędzie panoszy się 
pozbawiony wszelkiej estetyki chaos 
reklamowy. Z wielkogabarytowych 
tablic patrzą na nas uśmiechające 
się wielkoludy, olbrzymie tramp-
ki chcą zeskoczyć na ziemię, spod 
zbyt wielu i zbyt wielkich szyldów 
nie widać ani budynków, ani nawet 
wejścia do sklepów. Każdy skrawek 
muru czy ogrodzenia wykorzystany 
jest do powieszenia jakiejś reklamy, 
bądź zaprasza do umieszczenia nas-
tępnej szkaradki, mówiąc: “miejsce 
na twoją reklamę”. Plakaty, banery 
wprowadzają wizualny chaos, który 
wręcz dezinformuje. Umieszczane w 
zbyt małej odległości od jezdni za-
grażają bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego. Niszczą krajobraz, w tym 
także często obszary wartościowe 

architektonicznie i przyrodniczo. 
Powodują brak uporządkowania 
terenu miejskiego i jasnego podziału 
na strefy  mieszkalne,  usługowe i 
przemysłowe. Nie przynoszą splen-
doru czy eleganckiego wyglądu żad-
nej posesji. Wręcz przeciwnie - ob-
niżają ich wartość, tworząc wrażenie 
śmietniska. Tak dziś wygląda nasza 
przestrzeń publiczna, rzeczywistość, 
w której na codzień przebywamy. 
Czy musi tak być?

Problem chaosu i dewastowania 
przestrzeni publicznej oraz chęć jej 
uporządkowania były jednymi z za-
gadnień, które skłoniły mnie do roz-
poczęcia działalności samorządowej 
i  stowarzyszeniowej. Podejmując 
temat, szybko się zorientowałam, 
że nie mam podstaw do zwraca-
nia komukolwiek uwagi, ponieważ 
w Mieście Stołecznym Warszawa 
nie istnieje jeszcze podstawa praw-
na, która dawałyby odpowiednie 
narzędzia do działania. Wraz z 
Radnymi ze Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra zaproponowaliśmy więc 
Radzie Dzielnicy przyjęcie stano-
wiska w sprawie wezwania Rady 
m.st. Warszawy do przyjęcia tzw. 
uchwały krajobrazowej dla Warsza-
wy i wprowadzenia opłaty reklam-
owej. Nasza propozycja weszła do 
harmonogramu obrad ostatniej, 
przed wakacjami, sesji Rady Dziel-
nicy Wawer. Po krótkiej prezentacji, 
tekst stanowiska został poddany pod 
głosowanie. Bardzo cieszy fakt, że 
Radni prawie jednogłośnie (jeden 
głos sprzeciwu, dwa wstrzymujące) 
przyjęli naszą propozycję. Oznacza 
to, że świadomość społeczna doty-
cząca konieczności wprowadzenia 
harmonii w przestrzeni publicznej 
jest duża. Napawa to optymizmem. 

Jednak do praktycznego działania 
potrzeba nam uchwały krajobra-
zowej dla Warszawy. Tekst projektu 
tej uchwały, po wieloletnich przygot-
owaniach jest opracowany. Można 
znaleźć go w internecie. Teraz czeka 
“tylko” na przyjęcie. Ale po kolei.

Podstawą do podjęcia i wpro-
wadzenia w życie uchwały krajo-
brazowej czyli zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń jest 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o 
zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochro-
ny krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 
774). Ustawa ta daje samorządom 
gminnym podstawę do opraco-
wania i wprowadzenia własnych, 
dokładnych przepisów pozwalają-
cych na uporządkowanie przestrze-
ni publicznej oraz do pobierania 
tzw. opłaty reklamowej. Wiele mi-
ast opracowało już i podjęło takie 
uchwały. Miasto Stołeczne Warsza-
wa jeszcze w 2015 roku przystąpiło 
do sporządzenia projektu zbioru 
dokładnych przepisów. Wydało 
też bardzo poglądową broszurę 
obrazującą nowe reguły. Miasto, by 
przybliżyć mieszkańcom projekt i 
skłonić do wyrażenia opinii w ra-
mach konsultacji, przeprowadziło 
kampanię informacyjną z charakte-
rystycznymi plakatami z napisem 
“NIEŁADNIEŁADNIE”. Projekt 
spot kał się z wielkim zainteresowan-
iem mieszkańców Warszawy. Złożo-
no ogromna ilość uwag i pomysłów.

Biuro Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy, jako jednostka odpo-
wiedzialna za przeprowadzenie 
procesu przygotowania projektu 

uchwały, zakończyło swoje prace w 
lutym 2019 roku, poprzez przed-
stawienie raportu z konsultacji 
społecznych powstałego projektu. 
W kilkuletnim procesie dokument 
przeszedł cały szereg wymaganych 
procedur, od powstania, poprzez 
konsultacje, poprawki, do końcowej 
formy i został skierowany do Rady 
m.st. Warszawy, gdzie w chwili 
obecnej oczekuje na wprowadzenie 
do porządku obrad sesji i podjęcie 
stosowną uchwałą. Kiedy do tego 
dojdzie?

Rada Dzielnicy Wawer w swo-
im stanowisku nie tylko uważa za 
konieczne niezwłoczne uchwalenie 
gotowej już uchwały krajobrazowej, 
ale także za konieczne wprowadze-
nie tzw. opłaty reklamowej, o której 
mówi Art. 17a i Art. 17b Ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. 
1991 Nr 9 poz. 31) o podatkach i 
opłatach lokalnych. W Ustawie tej 
Ustawodawca, poprzez możliwość 
wprowadzenia opłaty reklamowej, 
daje gminom nie tylko narzędzie do 
uzyskania nowych środków z racji 
umieszczania reklam w przestrze-
ni publicznej, ale także dodatkowy 
sposób porządkowania otaczajacego 
nas otoczenia. Tego rodzaju opo-
datkowanie na pewno ograniczyłby 

dzikie rozmieszczanie reklam na 
nieruchomościach i ogrodzeni-
ach przyczyniając się do osiągnię-
cia celów uchwały krajobrazowej 
dla Warszawy. Środki uzyskane 
na tej podstawie musiałyby zostać 
przeznaczone na inwestowanie w 
przestrzeń publiczną oraz efektywną 
kontrolę wykonywania przepisów 
jakie wprowadziłaby uchwała krajo-
brazowa.

Uzasadniając swoje stanowis-
ko Rada Dzielnicy Wawer uważa, 
że wprowadzenie w życie uchwały 
krajobrazowej dla Warszawy oraz 
wprowadzenie opłaty reklamowej 
przyczyniłoby się w zdecydowany 
sposób do uporządkowania miej-
skiego krajobrazu, do poprawienia 
estetyki i ładu przestrzennego po-
szczególnych dzielnic i osiedli, a tym 
samym do podniesienia wartości 
wszystkich nieruchomości i jakości 
życia mieszkańców Warszawy. 

W tym kierunku, jako 
Stowarzyszenie będziemy dalej dzia-
łać oczekując reakcji ze strony Mia-
sta. Mamy jednocześnie nadzieję, że 
Władze Warszawy wkrótce pochylą 
się nad projektem gotowej uchwały 
krajobrazowej i wprowadzając ją w 
życie dadzą samorządom dzielnic 
podstawę do praktycznych działań.

Banery reklamowe przy ul. Bronisława Czecha
Fot.: Piotr Grzegorczyk

ŁAD PRZESTRZENNY. Chaos reklamowy czeka na uporządkowanie. 

MAŁGORZATA
ALBIŃSKA-FRANK

m.albinska-frank@gazetawawerska.pl

ciąg dalszy ze str. 6
„ekokratka” powinna być klasyfi-
kowana jako „inne powierzchnie” i 
dopuszczona w bilansowaniu TBC 
ze wskaźnikiem  50%. Tak interpre-
tują to urzędnicy Wydziałów Ar-
chitektury, ale nie wszyscy. Nie które 
starostwa biorą pod uwagę dane 
pochodzące od producentów kratek 
z tworzyw sztucznych, informujące, 
że faktyczny stosunek powierzchni 
wolnej, która może być porośnięta 
zielenią do powierzchni tworzywa 

sięga od 78% do nawet 96%.
Nie łudźmy się – jeśli ze-

wnętrzne stanowisko postojowe dla 
samochodu zostanie wykonane z 
ekokratki z atestem na 96% natural-
nej wegetacji i retencji, to i tak żaden 
krzew ani drzewo tam nie wyrośnie. 
Więcej – nie wyrośnie tam również 
trawa, ponieważ parkujący samo-
chód skutecznie zasłoni jej słońce 
niezbędne w procesie fotosyntezy. 
Nie muszę tutaj tłumaczyć, jakie 
skutki dla środowiska miejskiego 

miałoby upowszechnienie interpre-
tacji o dopuszczalności bilansowa-
nia TBC w oparciu o atesty produ-
centów „ekokratek”. Pseudo-zieleń 
w postaci eko-kratki na miejscu 
postojowym staje się na naszych 
oczach doskonałym narzędziem 
dla deweloperów do intensyfikac-
ji zabudowy. Patologia narasta, ma 
przy tym wielką siłę oddziaływa-
nia i im więcej precedensów, tym 
częściej będziemy mieli do czynienia 
z nieodwracalnym.

Niezbędne są natychmiastowe 
regulacje prawne jednoznacznie 
określające stopień dopuszczalności 
eko-krat i ich  % udziału w bilansie 
powierzchni terenu inwestycyjne-
go, ponieważ niejednoznaczność 
zapisów skutkuje  różnorodnością 
orzecznictwa sądów różnych in-
stancji. To tworzy złą atmosferę 
wokół procesu wydawania decyzji 
administracyjnych związanych z 
budownictwem i ładem przestrzen-
nym w ogóle. Także urzędnicy 

właściwych wydziałów architektu-
ry nie czują się w tej sytuacji kom-
fortowo. A deweloperzy? Przecież 
muszą podejmować decyzje bizne-
sowe w oparciu o rzetelne przesłan-
ki, a nie widzimisię organu.

Źródło: „Dysfunkcje osied-
li deweloperskich na przykładzie 
warszawskich Odolan” II 2018 r. Ja-
cek Kisiel
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Winne wspomnienie lata

Gdy siedzimy na tarasie lub bal-
konie, wygrzewając się w odrobinie 
słońca, którego jest coraz mniej, 
wspominamy często cudowne 
chwile z ostatnich wakacji. By-
wamy w różnych miejscach, jedni 
na południu Europy, drudzy gdzieś 
w Polsce, jeszcze inni w chłodnie-
jszych klimatach północy, a może 
nawet egzotyce. Gdy tak siedzimy 
i wspominamy, warto zadbać o 
relaks z odrobiną pyszności, może 
o dobrą butelkę wina, a może o 
jakieś ciekawe przekąski? 

Jest takie miejsce w Aninie, w 
którym możecie przenieść się do 
klimatów wakacyjnych. Dobre 
wino, muzyka, przekąski. Menu 
nieduże, ale zawsze świeże. A jeś-
li ten relaks ma być w domu, za-
wsze możecie kupić na wynos. To 
miejsce to Kociołek i Wino. Sklep, 
bistro, winiarnia. Cudowny klimat, 
niedrogo, zawsze miło. 
A wina? Ogromny wybór. Póki 
co, węgierskie. Ale za chwilę też 

włoskie. Kto wie, co dalej. Wybi-
erzecie wśród doskonałych mus-
katów, pysznych tokajskich zarów-
no słodkich jak i wytrawnych, 
wśród głębokich czerwieni od 
Villany aż do Egeru. Wina lekkie, 
niezobowiązujące, jak również te 
cięższe, mocno taninowe, do spec-
jalnych dań. Także takie, które są 
obrazem buntu młodych winiarzy 
wobec starszych w rodzinie. Bunt 
to brak beczki, dojrzewanie w sta-
li i konkretny, mocno owocowy 
smak. Warto spróbować!
A co w menu w Kociołek i Wino?
Zawsze jest  zupa gulaszowa, 
placek po węgiersku i lepeny (to 
takie cieniutkie ciasto przypom-
inające pizzę, z dodatkiem węgi-
erskich kiełbasek i mozarelli, ale 
także w wersji vege). W piątki 
prawdziwa węgierska zupa rybna. 
Nie jest drogo. Maksymalne ceny 
to 25,00 zł za porcję. 
To co? Widzimy się w Kociołku ?
FB Kociołek i Wino
Rezerwacje: 506144629

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. 

Powakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej Wawra
 Wakacje, wakacje i po wakac-

jach. Czas więc na powroty do pracy, 
szkół i uczelni. Warto wiedzieć, co 
nas czeka w komunikacji miejskiej.

Po pierwsze kolej. Szybka  Kolej 
Miejska oraz Koleje Mazowieckie 
zaoferują nam 6 kursów na godzinę 
w godzinach rannych, 5 kursów na 
godzinę po południu, a w godzinach 
między szczytami komunikacyj-
nymi i weekend 4 kursy na godzi-
nę.  Wrócą kursy skrócone do stacji 
Falenica.

Po drugie autobusy. Z wakacji 

wróci linia 119 – w godzinach szczy-
tu będzie pojawiać się co 20 minut, 
czyli 3 kursy na godzinę. Obsługa 
przez MZA Warszawa autobusami 
12-metrowymi w dzień powszedni i 
10-metrowymi w weekendy.

Na linii 525 pojawi się prywat-
ny przewoźnik Egged Mobilis ze 
swoimi 18-metrowymi autobusami 
Mercedes Conecto. W weekendy 
również na linii 125, w nocy na wy-
branych kursach linii N25. Częstot-
liwość kursów, zarówno na linii 125 
jak i 525, bez zmian. 

Na  marysińskiej linii 173 
wrócą poranne i popołudniowe 
kursy co 12 minut, obsługiwane 
przez MZA Warszawa autobusami 
12-metrowymi.

Na linii 521 wrócą skrócone 
kursy w godzinach szczytu do pętli 
Wiatraczna co 10 minut. Nie stety 
5 autobusów będzie najprawdo-
podobniej obsługiwanych przez au-
tobusy 15-metrowe bez klimatyzacji. 
Obsługa MZA Warszawa.

Linia 502, kursująca ul. Czecha i 
ul. Płowiecką pojedzie w godzinach   

między 6 a 7 co 10 minut – doty-
chczas byo to co 12 minut. Za to 
linia 411 pojawiać się będzie tylko 
w godzinach między 7 rano a 20 
wieczorem. Zmieni się przewoźnik 
obsługujący linie 411 i 502 z Egged 
Mobilis na MZA Warszawa.

Wrócą szczytowe kursy linii 
strefowej 704 obsługiwane nadal 
przez  MZA Warszawa.

W następnych tygodniach pla-
nowane są zmiany związane z otwar-
ciem Traktu Lubelskiego na odcinku 
od ul. Borków do Zwoleń skiej – 

prawdopodobnie trasy objazdowej 
linii 219 obsługiwanej przez 9-me-
trowe autobusy z Egged Mobilis.

W komunikacji nocnej linia 
N72 w wybranych kursach dojedzie 
do miasta Karczew i Otwock.

Przypominamy też, że linia 305 
od 8 lipca br. dojeżdża do Instytutu  
Kardiologii na ul. Alpejskiej.

Więcej informacji na temat ko-
munikacji w Warszawie dostępnych 
jest na stronach ZTM Warszawa i 
WTP Warszawa.

Krzysztof Sokołowski

KOMUNIKACJA. Autobusowa komunikacja publiczna.

Międzyosiedlowa 
między osiedlami

Rada m.st. Warszawy na sesji w 
dniu 29 sierpnia br. uchwaliła nową 
nazwę dla ulicy zlokalizowanej 
dokładnie na granicy administra-
cyjnej trzech wawerskich osiedli 

tj. osiedla Sadul, osiedla Zerzeń 
i osiedla Międzylesie. Nienazwa-
na dotychczas ulica będzie miała 
nazwę ul. Międzyosiedlowa. 

Nowa nazwa została nadana 
na wniosek Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra i została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisję ds. 

Nazewnictwa Miejskiego Rady 
m.st. Warszawy i Zespół Naze-
wnictwa Miejskiego.

Pomysł na nadanie nazwy 
tej ulicy wynikał głównie z tego, 
że w okolicy znajduje się wciąż 
wiele nienazwanych ulic, co utru-
dnia dotarcie do posesji zloka-
lizowanych w tym rejonie. Nie-
stety nie wszystkim ulicom już 
teraz można nadać nazwę, co jest 
nastę pstwem tego, że nie są one 
prawnie uregulowane i nie jest 
moliwe jednoznaczne określenie 
ich właścicieli.

ŁAD PRZESTRZENNY. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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Pamięci dwudziestoletniego Stanisława Jabłońskiego  
z Kalinówki, który, ginąc, wołał - Mamo... mamo...!

29 lipca – Niemcy bez walki opuszczają Otwock, następnie Falenicę i niszczą tory kolejowe 
od Falenicy do Wawra, przy pomocy lemiesza ciągnionego przez dwa parowozy.
Czołgi rosyjskie wjeżdżające do Ot wo c ka obrzucano kwiatami.
30 lipca – Wysadzenie w powietrze stacji kolejowej Wawer. W godzinach przedpołudnio-
wych trzy czołgi  ro syj s kie wyjechały z lasu Branickich w Międzylesiu w okolicy ul. Jasnej 
(ob. Świebodzińska) i zostały zniszczone ogniem z czołgów niemieckich rozstawionych u 
wylotów przecznic z północy na ul. Niepodległości (ob. Żegańska).
W godzinach wieczornych jednostki rosyjskie rozpoczęły bój o wzgórze 119 k. Pohulanki, 
górujące nad rozwidleniem szosy z Warszawy do Brześcia i Lublina.
30/31 lipca – W nocy wojska niemieckie zaj mu ją pozycje wzdłuż linii: kościół zerzeński – 
FAE K. Szpotańskiego (ob. galeria handlowa „Ferio”) – południowy skraj lasu anińskiego 
– cegielnia w Miłosnej Starej – Pohulanka – wzgórze 119 – wzgórze 105, natomiast wojska 
rosyjskie obsadzają pozycje wzdłuż linii: cmentarz zerzeński – północny  skraj lasu Branic-
kich - Macierówka – Majdan – Zakręt – Żwir.
1 sierpnia – Ewakuacja ludności z Międzylesia.
2 sierpnia – Początek stopniowej ewakuacji lud noś ci z Anina zakończonej do pie ro 2 
września.
3 sierpnia – O godz. 19:00 ozpoczyna się natarcie rosyjskie w kierunku Podkaczego Dołu, 
od rzu co ne przez obronę niemiecką.
4 sierpnia – Natarcia niemieckie pod Zbytkami i Miłosną Starą odrzucone przez obronę 
rosyjską.
6 sierpnia – Defilada miejscowych jednostek AK w Otwocku przed do wódz t wem IV Re-
jonu AK i oficerami ro syj s ki mi.
7 sierpnia – W gminie Wiązowna Rosjanie poj ma li dwóch żołnierzy AK zajętych zakopy-
waniem poniemieckiej bro ni i amunicji.
8 sierpnia – Wzgórze 119 k. Pohulanki zostało opanowane przez jednostki rosyjskie po 
10 dniach walki. Niemiecka załoga bunkrów wycofała się na północny zachód, na niższe 
sąsiednie wzgórze 109 należące do zwieńczenia tego samego wzniesienia terenowego.
9 sierpnia – Front zamarł. Pas ziemi niczyjej między pozycjami obu stron w dzień pozosta-
wał pod obstrzałem snajperów, a w nocy był pe ne t ro wa ny przez zwiadowców.
10 sierpnia – Po nieudanej próbie pochwycenia przez Rosjan sztabu AK IV Rejonu Ot-
wock, obejmującego obszar od Celestynowa do Wawra, dowódca Rejonu kapitan Stanisław 
 Szulc wydał rozkaz następującej treści: Z dniem dzisiejszym zarządzam zdjęcie opasek - 
przechodzimy do konspiracji, aż do wyjaśnienia. Nie rozgłaszać o przejściu do kon s pi ra c ji. 
Pouczyć podwładnych o nieujawnianiu swych dowódców i siebie.

11 sierpnia – Ostatni rozkaz dowódcy IV Rejonu Otwock, zobowiązujący do zabezpiecze-
nia i ukrycia dokumentów i broni oraz zawieszający dalszą działalność.
7/8 i 8/9 września – Nocami 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, należąca do I 
Armii Wojska Polskiego gen. Zyg mun ta Berlinga zluzowała jednostki rosyjskie w Międzyle-
siu na północnym skraju lasu Branickich, poczynając od torów kolejowych aż do kaplicy ss. 
Franciszkanek Rodziny Maryi. Dywizja zajęła w ten sposób podstawy wyj ś cio we do natar-
cia na szerokości od toru kolejowego na wschód (1 Pułk Pie cho ty) do huty  szkła (3 Pułk 
Pie cho ty). Dalej, na lewym i prawym skrzydle, pozycje zajmowały dywizje rosyjskie.
10 września

godz. 8:10 – Po 10-minutowym przy go to wa niu artyleryjskim batalion rosyjski zaata-
kował po wschodniej stronie torów kolejowych i zaległ pod ogniem na przedpolu FAE 
K. Szpo tań s kie go (ob. galeria handlowa „Ferio”). Batalion ten działał w pasie natarcia 
jednostki polskiej.
godz. 10:30 – Do natarcia ruszył batalion z 1 Pułku Piechoty i zaatakował w rejonie 
skrzyżowania ulic Niepodległości (obecnie Żegańska) i 11 Listopada (ob. M. Pożarys-
kiego).
godz. 10:10 – FAE K. Szpotańskiego (ob. galeria handlowa „Ferio”) została opanowana.
godz. 10:20 – Odparcie kontrataku Niemców pró bu ją cych odzyskać utracony teren.
godz. 10:30 – Wstrzymanie dalszego natarcia.
godz. 11:15 – Początek ponad godzinnego przygotowania artyleryjskiego.
godz. 13:00 – Początek natarcia ogólnego.
godz. 14:05 – 1 pułk polskiej dywizji dochodzi do ul. H. Dąbrowskiego (ob. Hafciarska) 
i prze dalej do Anina.
godz. 14:15 – 3 pułk utknął przed polem minowym pokrytym sieciami drutów kol-
czastych między ul. J. Poniatowskiego (ob. Kaczy Dół) a południowym skrajem lasu 
anińskiego, zatrzymany ogniem z pozycji niemieckich.
godz. 15:15 – Z pomocą pospieszył drugi rzut 3 pułku obchodząc pozycje niemieckie od 
strony ul Królewskiej (ob. M. Kajki) w Aninie, w ślad za pułkiem 1–ym.
godz. 16:25 – Saperzy 3 pułku otwierają przejścia na polu minowym i między dru ta mi 
kolczastymi. 3 pułk ponownie rusza swoim pasem natarcia.
godz. 17: 00 – Opanowanie stacji i kościoła w Aninie.
godz. 17:15 – Oba pułki osiągnęły linię szosy brzeskiej.
godziny wieczorne – 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki zatrzymuje się na 
linii szosy Wawer – Zielona (ob. ul. Korkowa).

11 września – Dywizja przekracza szosę i prze na północny zachód. Kontratak niemiecki 
zatrzymał ją przy wa go now ni Olszynka Grochowska i nasypie kolejowym w Kawęczynie.

WAWER - 10 WRZEŚNIA 1944

KALENDARIUM

75 lat temu, 10 września w Międzylesiu, rozpoczął się bój o opanowanie bronionej przez Niemców Pragi. W niniejszym numerze Gazety Wawerskiej przedstawiamy cztery świa dec-
t wa dotyczące tego wydarzenia: oryginalną i niepublikowaną dotychczas fotografię grupy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w boju tym uczestniczyli (okładka); oraz, poniżej, kolejno: 
mapę z 1934 r., jaką wówczas się posługiwano, na którą nanieśliśmy uproszczony przebieg linii frontu przed rozpoczęciem ofensywy; kalendarium obejmujące nie tylko sam przebieg 
walk, ale i wydarzenia poprzedzające bój; tudzież odtworzoną na podstawie dokumentów listę 144 żołnierzy armii gen. Zygmunta Berlinga, którzy zginęli na terenie naszej dzielnicy, 
uzupełnioną informacjami o ich losach. Redakcja

Linia frontu w pierwszej 
de ka dzie sierpnia 1944 r.

• Kolorem niebieskim oznaczono 
pozycje niemieckie.

• Kolorem czerwonym oznaczo-
no pozycje rosyjskie.

• Linią bia ło-czerwoną oznaczo-
no pozycje 1 Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki.

Pozycje te zostały zajęte przed 
natarciem 10 września.
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ŻOŁNIERZE 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZABICI
1. Plutonowy Babul Wła dys ław, syn Piotra, ranny 10 IX, zm. z ran 13 IX w szpitalu nr 2 w 
Józefowie, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
2. Szeregowy Barabasz Mikołaj, syn Feliksa, ur. 1909 r. w Oreszkówce, pow. Kopyczyńce, 
woj. tarnopolskie, zginął w Wawrze 12 IX, pochowany tamże, ul. Dębowa 12 (ob. Kościusz-
kowców), przeniesiony na cm. wojenny w Marysinie.
3. Szeregowy amunicyjny Bartnik Czesław, syn Wincentego, ur. 1923 r. w Zrębcach (?), 
pow. Zamość, woj. lubelskie, przybył do Dywizji z Mołotowskiej Obłasti, zginął 11 IX pod 
Olszynką Grochowską, pochowany na cm. wojskowym na Powązkach.
4. Szeregowy Barylski Czesław, syn Pawła, ur. 1917 r. w Stryjówce pow. Zbaraż, zginął 11 
IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
5. Szeregowy Betker vel Betkier Rudolf, syn Adolfa, ur. 1912 r. w  Werbie, pow. 
Włodzimierz, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
6. Chorąży Biziuk Witold, syn Mikołaja, ur. 1911 r. w Krynkach, pow. Grodno, przybył do 
Dywizji z Dżambułu w Republice Kazachskiej, zginął 10 IX, pochowany w bratniej mogile na 
Glinkach, przeniesiony na cm. wojenny w Międzylesiu, następnie na cm. wojenny w Marysinie.
7. Starszy szeregowy Bobryk Antoni, syn Stefana, ur. 1910 r. w Żwieńczynie (?), przybył do 
Dywizji z sowchozu Krasnyj Majak k. Kańska w Krasnojarskim Kraju, zginął 11 IX na Zbój-
nej Górze, pochowany na Zbójnej Górze przy ul. Rycerskiej 2, przeniesiony na cm. wojenny 
w Międzylesiu, następnie do Aleksandrowa.
8. Kapral Bombel Stanisław, syn Michała, ur. 1912 r. w Garwolinie, zginął 11 IX w Aninie, 
pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
9. Plutonowy Bracha Jan, syn Karola, ur. 1903 r. w Żółkiewce, pow. Krasnystaw, woj. lubel-
skie, przybył do Dywizji z Woroszyłowskiej Obłasti, zginął 12 IX w okolicy Wawra, po cho wa-
ny na cm. wojskowym na Powązkach.
10. Szeregowy Bruder vel Brudek Ludwik, syn Piotra, ur.1915 r. w Kasmykach, pow. Kowel 
na Wołyniu, przybył do Dywizji z 27 Dywizji AK, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany 
na cm. wojskowym na Powązkach.
11. Plutonowy Buczyński Feliks, syn Mateusza, ur. 1919 r., zginął 10 IX, pochowany 700 m 
na wschód od kościoła w Międzylesiu, przeniesiony na cm. pułkowy w Olszynce Grochows-
kiej, następnie na cm. wojskowy na Powązkach.
12. Szeregowy Buklewicz Stanisław, zginął 10 IX, pochowany w Aleksandrowie.
13. Szeregowy Ceniak Władysław, ur. 1913 r. w Tartuszynie (Litwa Kowieńska), przybył do 
Dywizji z Wołynia, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
14. Chorąży Chilan Grzegorz, zginął 10 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
15. Szeregowy Chwaliński Kazimierz, syn Józefa, ur. 1914 r. w Małczanowie, pow. Skałat, 
woj. tarnopolskie, zginął 11 IX na Glinkach, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, 
przeniesiony do Aleksandrowa.
16. Chorąży Chyliński Jerzy, syn Wincentego, ur. 1920 r. w Sawiczach pow. Wołkowysk, 
woj. białostockie, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
17. Szeregowy Cieślak Tadeusz, syn Józefa, ur. 1923 r. w Pleszewie, pow. Nieśwież, woj. 
nowogródzkie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 11 IX, pochowany w brat-
niej mogile przy ul. Niepodległości 6 (ob. Żegańska), przeniesiony na cm. do Aleksandrowa.
18. Chorąży Czerkis Romuald, syn Adama, ur. 1923 r. w Białogrudzie, pow. Lida, woj. 
nowogródzkie, przybył do Dywizji z Nowosybirskiej Obłasti, zginął 10 IX, pochowany w 
bratniej mogile przy ul. R. Traugutta (ob. Rosnąca), kraniec prawej strony ulicy od strony 
Anina, następnie na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
19. Podporucznik Czernych Iwan, syn Grzegorza, ur. 1918 r. w Ikoracku pod Woroneżem, 
zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
20. Strzelec Czubak Antoni, syn Wojciecha, ur. w Gąsawach Plebańskich, pow. Radom, 
przybył do Dywizji z Wołynia, zginął 14 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w 
Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
21. Sierżant Downar Mikołaj, syn Antoniego, ur. 1905 r. w Bierczówce, pow. Nieśwież, woj. 
nowogródzkie, zginął 10 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
22. Szeregowy Drebut Jan, syn Leona, ur. 1907 r. w Łysej Górze, pow. Oszmiana, woj. 
wileńskie,  zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, prawdo-
podobnie przeniesiony do Aleksandrowa.
23. Sierżant Dyrda Antoni, syn Mateusza, ur. 1916 r. w Zmysłówce k. Łańcuta, przybył do 
Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na ul. R. Traugutta 
(ob. Rosnąca) z lewej strony idąc od Międzylesia, przeniesiony na cm. wojenny w Międzyle-
siu, następnie prawdopodobnie do Aleksandrowa.
24. Starszy strzelec Dzielegiewicz Józef, syn Grzegorza, ur. 1920 r. w Zawaliszczu, pow. 
Dzis na, woj. wileńskie, zginął 11 IX w Aninie, pochowany po prawej stronie ul. R. Traugut-
ta (ob. Rosnąca), przeniesiony na cm. wojenny w Międzylesiu, następnie do Aleksandrowa.
25. Major Dziewanowski Longin, syn Wiktora, ur. 1907 r. w Berdyczowie, ranny 10 IX, zm. 
z ran 15 IX w Michalinie, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
26. Kapral Epelbaum Bronisław, syn Mikołaja (lub Michała), ur. 1914 r. w Pniównie k. 

Chełma, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
27. Szeregowy Fedysiów (w meldunku Fedyziow) Stefan, syn Bazylego, ur. w Letniej, pow. 
Drohobycz, woj. lwowskie, zm. z ran 10 IX w Józefówce, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
28. Kapral Fijałkowski Eugeniusz, syn Władysława, ur. 1924 r. w Uniełyńcach, pow. Za-
leszczyki, woj. tarnopolskie, zginął 10 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
29. Chorąży Frolisiuk, zginął 10 IX, pochowany w Aleksandrowie.
30. Szeregowy Furmaniuk Demian, syn Antoniego, ur. 1905 r., pow. Czortków, woj. tar-
nopolskie, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany na cm. wojskowym na Powązkach.
31. Szeregowy Futrowski Stanisław, syn Teodora, ur. 1910 r. w Pniakach k. Kałusza, woj. 
stanisławowskie, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
32. Sierżant Gajewski Michał, syn Teodora, ur. 1914 r. w Szwajkowicach, pow. Czortków, 
woj. tarnopolskie, zginął 10 IX w Radości, pochowany na cm. wojskowym na Powązkach.
33. Szeregowy Gardziejewski Franciszek, syn Dominika, ur. 1926 r. w Borkach Wielkich, 
pow. Trembowla, woj. tarnopolskie, zginął 10 IX w Międzylesiu 700 m od kościoła, po cho wa-
ny na cm. w Aleksandrowie.
34. Szeregowy Gąsowski Stanisław, syn Władysława, ur. 1923 r. w Zopieniożynkach, pow. 
Grodno, woj. białostockie, zginął 12 IX w Wawrze, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
35. Sierżant Glikson Henryk, ur. 1910 r., zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w 
Marysinie.
36. Starszy strzelec Głąba Franciszek, syn Józefa, ur.1925 r. w Tarnowicy Polnej, pow. Tłu-
macz, woj. stanisławowskie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju,  zginął 11 IX w 
Międzylesiu, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
37. Szeregowy Goch Józef, syn Sebastiana, ur. 1909 r. w Turówce, pow. Augustów, przybył 
do Dywizji z okolic Tarnopola, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany na cm. wojennym 
w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
38. Szeregowy Gomanowicz Mikołaj, syn Maksyma, ur. 1923 w Kanoku, Krasnojarski Kraj, 
zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym  w Marysinie.
39. Kapral Gondek Jan, syn Józefa, ur. 1911 r. w Zabawie, pow. Kobryń, woj. poleskie, przy-
był do Dywizji z Syktywkaru w Republice Komi, zginął 14 IX, pochowany na cm. wojennym 
w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
40. Gorbaczewski Mikołaj, zginął 11 IX, miejsce pochówku nieznane.
41. Szeregowy Gregorczyn Paweł, syn Piotra, ur.1919 r. w Kostowie, pow. Tłumacz, woj. 
stanisławowskie, przybył do Dywizji z Saratowa, zginął 10 IX w okolicy Międzylesia, po cho-
wa ny na cm. wojennym w Międzylesiu, prawdopodobnie przeniesiony do Aleksandrowa.
42. Szeregowy Gruner Jan, syn Franciszka, ur. 1909 r. w Lipinach, pow. Katowice, zginął 11 
IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu,  przeniesiony do Aleksandrowa.
43. Grządkowski Konstanty, syn Jana, ur. 1920 r. w Wiśniowcu, woj. wołyńskie, zabity 
odłamkiem miny, pochowany w Aninie k. kościoła od strony wschodniej, przeniesiony na 
cm. w Rembertowie.
44. Kapral Gudewicz Wacław, syn Władysława, ur. 1916 r., przybył do Dywizji z Wołynia, 
zginął 11 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
45. Kanonier Gut Kazimierz, syn Piotra, ur. 1917 r. w Buczaczu, przybył do Dywizji z Kras-
nojarskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany koło kościoła na Glinkach, przeniesiony na cm. 
wojenny w Marysinie.
46. Szeregowy Hołubienny (w meld. Hołubenny) Michał, syn Dymitra, zginął 11 IX, po-
chowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
47. Szeregowy Horak Zenon, syn Antoniego, ur. 1923 r. w Jezioranach Polskich, pow. Łuck, 
woj. wołyńskie, przybył do Dywizji z Wołynia, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w 
Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
48. Starszy strzelec Iwanach Klemens, syn Bartłomieja, ur. w  Bolizubach, woj. wołyńskie, 
przybył do Dywizji ze Swierdłowskiej Obłasti, zginął między 10 a 16 IX, pochowany na cm. 
wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
49. Szeregowy Stanisław Jabłoński, syn Antoniego, ur.1924 r. w Kalinówce, przybył do Dy-
wizji ze  Swierdłowskiej Obłasti, zginął 10 IX przy ul. R. Traugutta (ob. Rosnąca) na posesji nr 
1, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
50. Podporucznik Jachwicz Ignacy, zginął 10 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
51. Szeregowy Jakubowski Zygmunt, syn Stanisława, ur. 1922 r. w Krzywczykach k. Krze-
mieńca, przybył do Dywizji z Kazachstanu, zginął 11 IX pod Międzylesiem, pochowany na 
cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
52. Szeregowy Janczyński Władysław, syn Teodora, ur. 1910 r., zm. z ran 11 IX w szpitalu 
w Józefowie, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
53. Plutonowy Jaworski Władysław, syn Władysława, ur. 1913 r. w Warszawie, zginął 10 IX, 
pochowany na cm. w Aleksandrowie.
54. Szeregowy Jedynak Marcin, syn Antoniego, ur. 1923 r. w Strzałkach, woj. lwowskie, przy-
był do Dywizji z Kujbyszewskiej Obłasti, zginął 10 IX na Glinkach, pochowany w Aleksandrowie.
55. Szeregowy Kasprów Jan, syn Jana, ur. w Libowie, pow. Skałat, woj. tarnopolskie, zginął 
11 IX, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
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56. Szeregowy Kasprzak Aleksander, syn Antoniego, ur. 1900 r. w Kajmach, pow. Łomża, 
przybył do Dywizji z Ałtajskiego Kraju, zginął 11 IX w Międzylesiu, miejsce pochówku nieznane.
57. Kanonier Kaśkow Stanisław, syn Józefa, ur. 1918 r. w Tomówce, pow. Czortków, woj. 
tar  no pol s kie, przybył do Dywizji z Szachniaku, zginął 10 IX, pochowany przy skrzyżowaniu 
ul. Królewskiej (obecnie M. Kajki) z szosą brzeską, przeniesiony na cm. wojskowy na Powąz-
kach.
58. Artylerzysta Kawczyński Antoni, syn Grzegorza, ur. 1914 r. w Łodzi, zginął 11 IX na 
stacji Wawer, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
59. Szeregowy Kmita Stanisław, syn Piotra, ur. 1921 r. w Proście k. Nieświeża, woj. 
Nowogródzkie, przybył do Dywizji spod Omska, zginął 11 IX pod Radością, pochowany na 
cm. w Aleksandrowie.
60. Plutonowy Koch Izydor, syn Henryka (Mendla), ur. 1902 r. we Lwowie, przybył do Dy-
wizji z Dżambułu w Republice Kazachskiej, zginął 11 IX pod Międzylesiem, pochowany na 
cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
61. Szeregowy sanitariusz Koga Jan, syn Jakuba, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany 
na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
62. Szeregowy Konat Józef, ur. 1908 r. w Horodyszczach, pow. Dubno, woj. wołyńskie, 
zginął 11 IX pod Aninem, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
63. Plutonowy zwiadowca Kosiński Justyn, syn Wiletorego, ur. 1904 r. w Kożanach, pow. 
Dzisna, woj. wileńskie, przybył do Dywizji z Pawłodarska, zginął 11 IX w Aninie, miejsce 
pochówku nieznane.
64. Kapral Kosztowski Jan, syn Andrzeja, ur.1921 r. w Pawłokomie, woj. lwowskie, zginął 
10 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
65. Porucznik Kotkowski Franciszek, syn Władysława, ur. 1906 r. w Witebsku, zginął 10 IX, 
pochowany na cm. w Aleksandrowie.
66. Kapral Krupicz Mikołaj, syn Aleksandra, ur. 1918 r. w Żurawiskach, pow. Lesko. woj. 
lwowskie, przybył do Dywizji z Nowosybirska, zginął 10 IX, pochowany na Glinkach przy 
północnej ścianie kościoła, przeniesiony na cm. wojskowy na Powązkach.
67. Plutonowy Kruszewski Michał, syn Grzegorza, ur. 1915 r., zginął 11 IX, pochowany na 
cm. wojennym w Marysinie.
68. Plutonowy podchorąży Kusik Włodzimierz, syn Mikołaja, ur. 1910 r. we Lwowie, zginął 
10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Alek-
sandrowa.
69. Kuśnik Justyn, ur. 1904 r., zginął 11 IX, miejsce pochówku nieznane.
70. Podporucznik Lachowicz Ignacy, syn Piotra, ur.1912 r. w Łukciach, pow. Święciany, 
województwo wileńskie, przybył do Dywizji z Republiki Komi, zginął 10 IX, pochowany w 
bratniej mogile na krańcu prawej strony ul. R. Traugutta (ob. Rosnąca) od strony Anina, prze-
niesiony na cm. wojenny w Międzylesiu, następnie do Aleksandrowa.
71. Plutonowy Laneman Ignacy, syn Hersza, zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym w 
Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
72. Szeregowy Lech Ludwik, syn Wojciecha, ur. w Starykach Rudni, pow. Sarny, woj. poles-
kie, zginął 10 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym Międzylesiu, przeniesiony do Alek-
sandrowa.
73. Szeregowy Lederman Leon, zginął 11 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
74. Kapral Leus Józef, syn Eudokina, ur. 1917 r., pow. Sarny, woj. poleskie, zginął 10 IX, po-
chowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
75. Szeregowy Lipski Józef, syn Franciszka, ur. 1921 r. w Dobrych Balaskach k. Żytomierza, 
przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. 
wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
76. Szeregowy kanonier Łukasiewicz Ignacy, syn Jana, ur.1914 r. w Płasce pod Augus-
towem, zginął 10 IX, pochowany w Aleksandrowie.
77. Szeregowy Łukaszow Antoni, syn Jana, ur. 1899 r., zm. 10 IX w szpitalu nr 2, pochowa-
ny na cm. w Aleksandrowie.
78. Małyszko Kazimierz, syn Emila, pochodził z Niemczyna k. Sokółki, woj. białostockie, 
przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 11 IX, pochowany w bratniej mogile przy 
ul. Niepodległości 6 (ob. Żegańska), przeniesiony do Aleksandrowa.
79. Szeregowy Mańkiewicz Franciszek, syn Franciszka, ur.1919 r. we Lwowie, przybył do 
Dywizji z okolic Kazania, zginął 12 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, prze-
niesiony do Aleksandrowa.
80. Szeregowy Marcinkowski Ludwik, syn Józefa, ur. 1925 r. w Budkach Kubińskich k. Łuc-
ka, przybył do Dywizji z Łucka, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany na cm. wojennym 
w Marysinie.
81. Strzelec Marjański Józef, syn Aleksandra, ur. 1911 r. w Zasmykach k. Kowla, przybył do 
Dywizji z 27 Dywizji AK, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojskowym na Powązkach.
82. Kapitan Masalski Borys, syn Aleksandra, ur. 1909 r. w Mińsku, zginął 11 IX pod Ani-
nem, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony na cm. wojenny w Marysinie.
83. Plutonowy Maszkiewicz Władysław, syn Ignacego, ur. 1898 r., pow. Troki woj. wileńskie, 
przybył do Dywizji z Ałtajskiego Kraju, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. w Alek-

sandrowie.
84. Kapral Mazur Józef, syn Andrzeja, ur.1918 r. w Drohobyczu, woj. lwowskie, przybył do 
Dywizji z Archangielska, zginął 10 IX, pochowany przy ul. Królewskiej (obecnie M. Kajki) w 
pobliżu szosy brzeskiej, przeniesiony na cm. wojskowy na Powązkach.
85. Szeregowy Merson Dymitr, syn Sergiusza , ur. 1911 r. w Staraji k. Leningradu, przy-
był do Dywizji z Archangielskiej Obłasti, zginął 11 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. w  
Aleksandrowie.
86. Szeregowy sanitariusz Michajluk Michał, syn Teodora, ur. 1907 r. w Czartowcu, pow. 
Tomaszów Lubelski, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. wojennym  w Międzyle-
siu, przeniesiony do Aleksandrowa.
87. Strzelec Michałowski Wielisław, syn Marcelego, ur.1925 r. w Berdyczowie, przybył do 
Dywizji z Berdyczowa, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
88. Mielnik Józef, syn Stefana, ur. 1921 r. w Kolonii Lipniki k. Dubna, woj. wołyńskie, zginął 
10 IX w Międzylesiu, pochowany w bratniej mogile przy ul. Niepodległości 6 (ob. Żegańska), 
przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
89. Kapral Miezio Konstanty, syn Franciszka, ur.1900 r. w Patkach, pow. Augustów, przybył 
do Dywizji z Kurgańskiej Obłasti, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, 
przeniesiony do Aleksandrowa.
90. Szeregowy Moniuszko Bolesław, syn Franciszka, ur. 1908 r. w Wacławinie k. Dub-
na, woj. wołyńskie, zginął 10 IX w okolicy Międzylesia, pochowany na cm. wojennym w 
Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
91. Szeregowy Nagorny Franciszek, syn Jana, ur. 1926 r. w Workomszczyźnie, pow. 
Nowogródek, przybył do Dywizji z Aktiubińska, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. 
wojskowym na Powązkach.
92. Szeregowy Nakonieczny Antoni, syn Michała, ur. 1913 r. w Zahajcach k. Kijowa, przy-
był do Dywizji z Ałtajskiego Kraju, zginął 10 IX pod Międzylesiem, pochowany na cm. wo-
jennym w Marysinie.
93. Szeregowy Niziński vel Niżyński Leon, syn Pawła, ur. 1901 r. w Siwkach, pow. Kostopol, 
woj. wołyńskie, zginął 10 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, 
przeniesiony do Aleksandrowa.
94. Szeregowy Nowak Józef, syn Ignacego, ur. 1925 r. w Stopnicy, woj. kieleckie, przybył do 
Dywizji z Abakanu, zginął 10 IX przy ul. Królewskiej 18 (ob. M. Kajki), pochowany na cm. 
wojskowym na Powązkach.
95. Szeregowy Nowicki Mieczysław, syn Andrzeja, ur. 1917 r. w Elżbiecinie, pow. Łuck, woj. 
wołyńskie, przybył do Dywizji z Wołynia, zginął 11 IX w okolicy Anina, pochowany na cm. 
wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
96. Kapral Orzech Stanisław, syn Andrzeja, ur. 1920 r. w Hołoskowie, pow. Tłumacz, woj. 
stanisławowskie, zginął 10 IX, pochowany w Aninie k. kościoła od strony wschodniej, prze-
niesiony na cm. w Rembertowie.
97. Sierżant Osikowicz Piotr, syn Jana, ur. 1894 r. w Gorlicach, woj. krakowskie, przybył do 
Dywizji z Aktiubińska, zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
98. Szeregowy Ożga Mikołaj, syn Szymona, ur. 1907 r. w Stupkach, pow. Tarnopol, woj. tar-
nopolskie, przybył do Dywizji z Tarnopola, zginął 11 IX w Międzylesiu, pochowany na cm. 
w Aleksandrowie.
99. Paczkowski Czesław, syn Jana, ur. 1920 w Łużkach, pow. Postawy, woj. wileńskie, zginął 
13 IX na Glinkach, pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
100. Starszy strzelec Paczkowski Fabian, syn Kazimierza, ur.1925 r. w Babińcach, pow. 
Borszczów, woj. tarnopolskie, zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, 
przeniesiony do Aleksandrowa.
101. Pionder Bronisław, syn Michała, ur. 1920 r. w Gawłowie, pow. Bochnia, woj. krakows-
kie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął  11 IX, pochowany w bratniej mogile 
przy ul. Niepodległości 6 (ob. Żegańska), prawdopodobnie przeniesiony do Aleksandrowa.
102. Szeregowy Piotrowski Jan, syn Franciszka, ur.1908 r. w Białymstoku, przybył do Dywiz-
ji z Czelabińska, zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, prze-
niesiony do Aleksandrowa.
103. Kapral Pudło Michał, syn Piotra, ur.1912 r. w Wołniłowie, pow. Kałusz, woj. 
stanisławowskie, przybył do Dywizji ze Swierdłowskiej Obłasti, zginął 10 IX, pochowany na 
cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
104. Szeregowy Puklicz Stanisław, syn Leona, ur. 1916 r. w Zarubińcach, pow. Skałat, woj. 
tarnopolskie, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do 
Aleksandrowa.
105. Szeregowy Radecki Józef, syn Walerego, ur.1907 r. w Klementówce k. Łucka, zginął 10 
IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
106. Starszy strzelec Ragina Henryk, syn Protazego, ur. 1925 r. w Wanowiczach, pow. Pos ta-
wy, woj. wileńskie, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony 
do Aleksandrowa.
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107. Podchorąży Rudnikow Jerzy, ur. 1915 r., zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym w 
Marysinie.
108. Rupniewski Aleksander, syn Franciszka, ur. 1907 r. w Kostopolu, woj. wołyńskie, przybył do 
Dywizji z Iwanowskiej Obłasti,  zginął 10 IX pod Falenicą, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
109. Kapral Rutkowski Adam, syn Franciszka, ur. 1907 r. w Rydze, zginął 11 IX w okolicy 
Radości, pochowany w Aleksandrowie.
110. Szeregowy Sakiewicz Władysław, syn Michała, ur. 1920 r. w Iwanówce, pow. Trem-
bowla, woj. tarnopolskie, przybył do Dywizji ze Skałatu, w woj. tarnopolskim, zginął 11 IX, 
pochowany w bratniej mogile przy ul. Niepodległości 6 (ob. Żegańska), przeniesiony na cm. 
w Aleksandrowie.
111. Chorąży Sanocki Stefan, syn Tytusa, ur. 1904 r. w Łachwie, powiat Łuniniec, wojewódz-
two poleskie, przybył do Dywizji z Ałtajskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany na Czap lo wiź-
nie, ul. Klasztorna 1 (ob. Korkowa), ostateczne miejsce pochówku nieznane.
112. Kapral Seńkow Michał, syn Filipa, ur. 1919 r. w Chlebowicach Wielkich, pow. Bóbrka, 
woj. lwowskie, zginął 10 IX w Międzylesiu, miejsce pochówku nieznane.
113. Simonowicz Jan, syn Michała, ur. 1910 r. w Olszanach, pow. Stolin, woj. poleskie, przy-
był do Dywizji z Wołochowskiej Obłasti, zginął 10 IX, pochowany w bratniej mogile przy ul. 
Niepodległości 6 (ob. Żegańska), przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
114. Szeregowy Siniło vel Sinio Wiktor, syn Adama, ur. 1905 w Ładnoście (?) k. Żytomierza, 
zginął 11 IX w Aninie, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony na cm. w 
Aleksandrowie.
115. Kanonier Siwko Feliks, syn Eliasza, ur. 1912 r. w Twereczy, pow. Brasław, woj. wileńskie, 
przybył do Dywizji z Republiki Baszkirskiej, zginął 11 IX pod Aninem, pochowany na cm. 
wojennym w Marysinie.
116. Kapral Sokół Zygmunt, syn Jana, ur. 1925 r., zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym 
w Marysinie.
117. Szeregowy Sowiński Franciszek, zginął 11 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
118. Plutonowy Stefanowicz vel Stefankiewicz Kazimierz, syn Stanisława, ur. 1916 r. w 
Trem bow li, przybył do Dywizji z Semipałatyńska, zginął 10 IX, pochowany w Radości, prze-
niesiony na cm. w Aleksandrowie.
119. Kanonier Strzeszewski Wacław, ur. 1917 r., zm. od ran 11 IX w szpitalu nr 2 w Jó ze fo-
wie, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
120. Szeregowiec Szablicki Stefan, syn Józefa, ur. 1898 r. w Staszowie, woj. kieleckie, zginął 
10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
121. Podporucznik Szczepański Jan, syn Franciszka, ur. 1919 r. w Naciskach (?), pow. Brzeża-
ny, woj. tarnopolskie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany 
w bratniej mogile na rogu ulicy H. Dąbrowskiego (ob. Hafciarska) i Polnej (ob. Skowron-
kowa), przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
122. Kapral Szugaj Nikita, syn Jana, ur. 1923 r., pow. Brześć, woj. poleskie, przybył do Dywiz-
ji z Irkuckiej Obłasti, zginął 10 IX, pochowany przy północnej ścianie kościoła w Międzylesiu, 
przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
123. Szeregowy Szwec Mieczysław, pochodził z Jastrzębowej k. Tarnopola, przybył do Dy-
wizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 11 IX, pochowany przy ul. Niepodległości 1 (ob. Że gań-
ska), przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
124. Szeregowy Szwec Stanisław, syn Emanuela, ur. 1920 r. w Miedynie, pow. Brasław, 
woj. wileńskie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany obok 
kościoła w Radości, przeniesiony na cm. w Aleksandrowie.
125. Chorąży Szymczakowski Kazimierz, syn Rudolfa, ur.1917 r., zginął 10 IX, pochowany 
na cm. w Aleksandrowie.
126. Strzelec Ślepy Mikołaj, syn Michała, ur. 1907 r. w Zazdrości k. Trembowli, przybył do 

Dywizji spod Tarnopola, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przenie-
siony do Aleksandrowa.
127. Kapral Talko Oleg, syn Adolfa, ur. 1925 r. w Żytomierzu, zginął 11 IX w okolicy Anina, 
pochowany na cm. wojennym w Marysinie.
128. Kapral Tarasiewicz Franciszek, syn Jana, ur. 1918 r. w Buczanach, pow. Brasław, woj. 
wileńskie, przybył do Dywizji z Czelabińskiej Obłasti, zginął 11 IX, pochowany na cm. wo-
jennym w Marysinie.
129. Szeregowy Terczak Franciszek, syn Jana, ur. 1907 r. we Lwowie, przybył do Dywizji z 
Omskiej Obłasti, zginął 11 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do 
Aleksandrowa.
130. Plutonowy Tiutiuniuk Michał, syn Franciszka, ur. 1918 r. w  Uchnowie, pow. Rawa 
Ruska, woj. lwowskie, zginął 11 IX pod Międzylesiem, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
131. Kapral Tomczuk Ignacy, syn Eliasza, ur. 1919 r. w Borzowej k. Kowna, zginął 10 IX, po-
chowany na cm. w Aleksandrowie.
132. Szeregowy Truś Stanisław, syn Stanisława, ur. 1925 r. w Jarosławiu, przybył do Dywizji 
z Kokankiszłaku w Republice Uzbeckiej, zginął 10 IX, pochowany na Glinkach, przeniesiony 
na cm. w Aleksandrowie.
133. Chorąży Urbaniak Zygmunt, syn Karola, ur. 1923 r. w Orchowcu, pow. Mościska, woj. 
lwowskie, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany na granicy 
Międzylesia i Anina, 80 m na północ od ul. J. Poniatowskiego 16 (ob. Kaczy Dół), pochowany 
na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
134. Szeregowy Urbański Zygmunt, syn Tadeusza, ur. w Kosowie, woj. stanisławowskie, 
przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojennym w 
Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
135. Kapral Wesołowski Hieronim, syn Leona, ur. 1907 r. w Baranach k. Mołodeczna, woj. 
wileńskie, przybył do Dywizji spod Archangielska, zginął 10 IX, pochowany na cm. wojen-
nym w Międzylesiu, przeniesiony na cm. wojenny w Marysinie.
136. Podporucznik Wierzbicki Tadeusz, zginął 10 IX, pochowany na cm. w Aleksandrowie.
137. Starszy strzelec Wiewiórko Józef, syn Juliana, ur. 1918 r. w Bergowie (?), pow. Au-
gustów, przybył do Dywizji z Krasnojarskiego Kraju, zginął 11 IX, w meldunku: pochowa-
ny w Radości ul. Królewska róg Napoleona, k. piekarni Piotrowicza, przeniesiony na cm. w 
Aleksandrowie.
138. Szeregowy Wilcen Jan, syn Andrzeja, ur. 1908 w Kałuszu, woj. stanisławowskie, przybył 
do Dywizji spod Chabarowska, zginął 11 IX (w meldunku: ciała nie znaleziono), pochowany 
na cm. w Aleksandrowie.
139. Szeregowy Wojciechowski Piotr, syn Jana, ur. 1919 r. w Dubnie, woj. wołyńskie (w 
meldunkach: ur. w Antonówce, woj. stanisławowskie), zginął 10 IX, pochowany na cm. wo-
jennym w Międzylesiu, przeniesiony na cm. do Aleksandrowa.
140. Ogniomistrz Wróbel Karol, syn Józefa, ur. 1902 r. w Jarosławiu, przybył do Dywizji z 
Kokandy w Republice Uzbeckiej, zginął 10 IX, pochowany obok kościoła na Glinkach, prze-
niesiony na cm. wojenny w Marysinie.
141. Plutonowy Zawiślak Feliks, syn Franciszka, ur. 1908 r. w Róży, pow. Dębica, przybył do 
Dywizji z Archangielskiej Obłasti, zginął  11 IX (w meldunku: 10 IX) pod Aninem, po cho wa-
ny na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
142. Plutonowy Zawujski Józef, syn Stanisława, ur. 1905 r. w Bronowie, pow. Łomża, zginął 
10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.
143. Zylberszpic Mieczysław, syn Hersza, zginął między 10 a 16 IX, pochowany na cm. wo-
jennym w Międzylesiu, ostateczne miejsce pochówku nieznane.
144. Szeregowy Żmijewski Józef, syn Karola, ur. 1912 r. w Mogielnicy k. Trembowli, zginął 
10 IX, pochowany na cm. wojennym w Międzylesiu, przeniesiony do Aleksandrowa.

Opracowanie powyższe, specjalnie dla Gazety Wawerskiej, powstało na podstawie wyników kwerend: archiwalnej w Wojskowym Biurze Historycznym (Centralnym Archiwum Woj s ko wym) oraz cmentarnych 
w Aleksandrowie, Marysinie Wawerskim i Rembertowie. Wykorzystane zostały następujące publikacje: Bączyk Norbert. Czołgi Hermanna Göringa pod Warszawą, w: Technika Wojskowa Historia, numer specjalny 
5/2017, str. 33 - 45; Bączyk Norbert, Jasiński Grzegorz, Trzepałka Hubert. Brückenkopf Warschau 1944. Odcinek południowy: Karczew, Otwock, Celestynów, Wiązowna. Warszawa 2018; Bączyk Norbert, Trzepałka 
Hubert. Bitwa o wzgórze 119, w: Technika Wojskowa Historia, numer specjalny 3/2019, str. 76-88; Dobrzyńska Jadwiga. Falenica moja miłość po raz drugi, Warszawa 1996; Getter Marek. Anin i Międzylesie w latach 
1939- 1944. Zapis pamięci własnej i źródeł pisanych, w: Kronika Warszawy, Tom 37 (2010), Nr 1 (144), str. 27-49; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 4 [Cz. 1], Żołnierze 
Wojska Polskiego na Wschodzie, opr. zbior. Pruszków 1995; Księga poległych na polu chwały, opr. zbior. Wojskowego Instytutu Historycznego, Warszawa 1974; Lech Andrzej. W Radości przy stacji 1920-1951, 
Warszawa 2009; Makowska Aleksandra. Pamiętnik, w : Pamiętniki prawników. Wspomnienia z 25 lat Polski Ludowej. Warszawa 1969, str. 215-255; Polski czyn zbrojny w II Wojnie Światowej, tom III Ludowe Wojsko 
Polskie 1943- 1945, opr. zbior. Wojskowego Archiwum Historycznego, Warszawa 1973, str. 334-380; Rakowski Sebastian. Zarys dziejów IV Rejonu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Józefów 2012.
Bogdan Birnbaum, Wiktor Kulerski Międzylesie, 10 września 2019 r.

Należy przyjąć, że powyższa lista jest niepełna, m.in. z powodu braków w zasobach archiwalnych (np. brak dokumentacji trzech kompanii karnych); nieuwzględnienia strat, jakie mogły 
nastąpić w dniach późniejszych wśród saperów rozminowujących teren, a wreszcie i z nieuchronnych przeoczeń.

Na tablicy pamiątkowej, między jezdniami ulicy Żegańskiej w pobliżu ul. Patriotów, są wymienione jeszcze dwie osoby, które zginęły dniach późniejszych: strzelec Dąbrowski Piotr – 
zginął 14 IX, i strzelec Prus Stanisław – zmarł z ran 27 IX 1944 r. Ponadto na sąsiedniej tablicy pamiątkowej wymieniono nazwiska 15 żołnierzy z 282 Pułku 175 Dywizji Piechoty Armii 
Czerwonej, którzy zginęli w boju o FAE. Są to: starszy sierżant Bołdyn Grigori Wasilewicz, starszy sierżant Filipenko Wiktor Polikarpowicz, starszy sierżant Gławkow Nikołaj Nikiforo-
wicz, lejtnant Jewstigniejew Władymir Antonowicz, szeregowy Łazarewicz Fiedor Andrejewicz, starszy sierżant Mamintow Semen Iwanowicz, szeregowy Mazańko Stiepan Jakowlewicz, 
szeregowy Muraszkin Wasilij Tichonowicz, starszy sierżant Omeliańczyk Adam Dymitrowicz, starszy sierżant Osipow Iwan Michajłowicz, kapitan Pawłow Kuźma Iwanowicz, lejtnant 
Priamyszkin Piotr Mironowicz, szeregowy Prokopienko Georgij Elizarowicz, lejtnant Snegiriew Władymir Aleksandrowicz, szeregowy Stockij Kuprian Stepanowicz (zachowano pisownię 
oryginalną).

Nie znamy pełnej listy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w boju 10-11 IX 1944 roku na terenie Wawra, podobnie jak nieznana pozostaje lista zabitych wówczas żołnierzy niemieckich.
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Władze dzielnicy powołały 
zespół  ds. bezpieczeństwa, w któ-
rego skład weszli dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, rodzice, członkowie 
reprezentujący Policję, Straż Miej-
ską, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy, Centrum Wspierania Ro-
dziny, Wydział Oświaty i Wycho-
wania, a także wawerscy radni. 

 Uzgodniono, że bezpieczeń-
stwo uczniów to priorytet dla 
władz dzielnicy. Opracowano pro-
gram „Widzę, reaguję, działam”, 
który ma zachęcić społeczność 
lokalną, aby zwracała uwagę i re-
agowała na niepokojące sytuacje, 
albo przekazywała informacje do 
odpowiednich instytucji. Zespół 
doszedł do wniosku, że szkoła po-
winna funkcjonować we współpra-
cy z instytucjami, które prowadzą 
działalność profilaktyczną, prze-
ciwdziałają zagrożeniom i jego 
skutkom, a także z mieszkańcami 
tworząc sieć przepływu informacji. 
Personel szkolny i grono pedago-
giczne ma zostać zobligowane do 
natychmiastowego reagowania na 
niepokojące sytuacje i zachowania 
uczniów. Oczekuje się także zwięk-
szenia współpracy z rodzicami. 
Dla pracowników szkół przygoto-
wano wiele specjalistycznych szko-
leń, a dla uczniów i rodziców zo-
staną opracowane ulotki z zakresu 
bezpieczeństwa i profilaktyki. 
Zapowiada się realizację progra-
mów takich jak „Przyjazna szkoła”, 
„Szkoła dla rodziców”, „Trening 
zastępowania agresji”, „Trening 
umiejętności społecznych” i utwo-
rzenie miejsc przyjaznych ucz-
niom jedynie w czasie przerwy.

Oczekuje się, że ścisła współ-
praca pedagogów szkolnych z 
poradniami psychologicznymi, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a 
także Policją i Strażą Miejską po-
może lepiej diagnozować proble-
my dzieci, zwłaszcza psychiczne i 
związane z demoralizacją. Zespół 
oczekuje utworzenia komórki do 
spraw nieletnich w komisariacie 
przy ul. Mrówczej. Do końca roku 

planuje się zainstalowanie monito-
ringu w szkołach.

Wszystkie działania mają za-
pewnić bezpieczeństwo w wawer-
skich placówkach oświatowych.

Co na temat skuteczności od-
działywań profilaktycznych mówią 
nau kowcy i profilaktycy- praktycy?

Zgodnie z badaniami przepro-
wadzonymi przez Instytut Profi-
laktyki Zintegrowanej na zlecenie 
Ministerstwa Zdrowia w 2017 r. 
najważniejszym czynnikiem chro-
niącym przed podejmowaniem za-
chowań ryzykownych jest rodzina. 
Matka i ojciec jako przewodnicy 
życiowi są kluczowi dla pomyśl-
nego i zdrowego rozwoju dzieci  i 
wiąże się to ze spadkiem prawdo-
podobieństwa podejmowania róż-
nych zachowań ryzykownych. In-
stytut sugeruje, że jedną ze ścieżek 
działań profilaktycznych skierowa-
nych do rodziców mogą być zaję-
cia skoncentrowane na rozwijaniu 
umiejętności komunikowania się 
i rozwijaniu umiejętności wycho-
wawczych. 

Drugą ważną grupą czynni-
ków chroniących są praktyki reli-
gijne oraz nadawanie wierze du-
żego znaczenia w życiu. Po trzecie 
istotne znaczenie ochronne odgry-
wają odczucia dzieci i młodzieży 
związane ze szkołą i klasą oraz 
poczucie bycia akceptowanym. To, 
czy młodzież po prostu lubi szkołę, 
jest czynnikiem chroniącym przed 
podejmowaniem wszystkich ro-
dzajów zachowań ryzykownych, 
oprócz palenia e-papierosów. 
Dobra atmosfera w klasie działa-
ła ochronnie wobec problemów 
przemocowych w relacjach rówieś-
niczych, obniżenia nastroju i myśli 
samobójczych, postawy wobec 
seksualności oraz palenia e-papie-
rosów. Pokazuje to jak ważną rolę 
pełni szkoła w zapobieganiu prob-
lemom zanim się pojawią, poprzez 
codzienne działania wychowawcze 
takie jak dbałość o integrację ucz-
niów oraz tworzenie przyjaznej i 
wpierającej atmosfery.

Podobne wnioski płyną z 
opracowania przygotowanego 
przez zespół naukowców na zle-
cenie MEN, przedstawionych w 
publikacji z 2019r pt: „Profilakty-
ka w szkole - stan i rekomendacje 
dla systemu oddziaływań profi-

laktycznych w Polsce”. Badania 
polskie i światowe pokazują, że 
ważną kwestią jest dbanie o kultu-
rę i społeczny klimat szkoły, jako 
bardzo obiecującego narzędzia 
profilaktyki. Jest to niedrogi, uni-
wersalny i dobrze udokumento-
wany sposób. Pozytywny klimat 
szkoły jest istotnym czynnikiem 
wspierającym karierę szkolną i jest 
czynnikiem chroniącym przed za-
chowaniami ryzykownymi. Klimat 
szkoły określa przede wszystkim 
struktura organizacyjna, relacje 
międzyludzkie pomiędzy ucznia-
mi, a nauczycielami oraz wewnątrz 
grona pedagogicznego, również 
aktywne metody kształcenia, co 
w efekcie przekłada się na wzrost 
poczucia bezpieczeństwa, więzi 
i przynależności i wzrost włas-
nej wartości. Pozytywne związki 
ze szkołą działają jak mechanizm 
wzmacniający normy i zachowa-
nia społeczne. Negatywny klimat 
szkoły wzmacnia postawy anty-
społeczne. Badacze podkreślają, że 
strategie informacyjne tak chętnie 
wykorzystywane przez szkoły nie 
przynoszą spodziewanych efektów 
i potwierdzają to wyniki wielu ba-
dań. Mówi się tu o „dramacie po-
dejścia poznawczego”, gdyż mimo 
wzrostu wiedzy o zagrożeniach, nie 
dochodzi do zmiany zachowania. 
Psychologowie zdrowia zwracają 
uwagę, że nie da się zmienić indy-
widualnych postaw uczniów oraz 
ich subiektywnych norm wobec 
zachowań ryzykownych poprzez 
tradycyjne metody podające, takie 
jak pogadanki, wykłady, prelekcje, 
filmy, ulotki, w których aktywność 
uczniów sprowadza się do bierne-
go odbioru. Badania pokazują, że 
uczenie się jest procesem aktyw-
nym, więc metodyka na zajęciach 
powinna być interaktywna. W pol-
skim systemie edukacji nie prak-
tykuje się jednak potwierdzonych 
naukowo, najbardziej efektywnych 
metod uczenia takich jak np. ucze-
nie rówieśnicze, mowa eksplora-
cyjna, czy drama. Wciąż obowią-
zują spartańskie metody, system 
klasowo-lekcyjny z podziałem na 
liczne grupy.  Sadzając dzieci do 
ławek na wiele godzin nie dziwmy 
się, że „gadają” i „przeszkadzają” 
albo w najlepszym wypadku „śpią”. 
Rozwój i uczenie się wymagają ru-
chu i interakcji. 

 „Nie takie ważne, żeby czło-
wiek dużo wiedział, ale żeby do-
brze wiedział, nie żeby umiał na 
pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby 
go wszystko troszkę obchodziło, a 
żeby go coś naprawdę zajmowało.” 
J.Korczak

Koncentracja wyłącznie na 
osiągnięciach dydaktycznych oraz 

podające metody nauczania utrud-
niają wielu uczniom sukces edu-
kacyjny, a to w konsekwencji staje 
czynnikiem ryzyka. W 2017r. NIK 
zauważył, że jak dotąd nie mamy 
analiz badawczych dotyczących 
wpływu procesu dydaktyczne-
go na zdrowie psychiczne dzieci i 
młodzieży, a z roku na rok przyra-
sta ilość młodzieży wymagającej 
opieki psychologiczno-psychia-
trycznej. Szkoła może być źródłem 
zdrowia młodych ludzi, kiedy dba 
o ich dobrostan psychiczny, a nie 
jedynie proces dydaktyczny i miej-
sce w rankingu. 

Dla Korczaka podstawą wy-
chowawczej relacji z dzieckiem 
była miłość, szacunek i zaufanie. 
Stworzenie w szkole  systemu, 
który opierałby się na ideach Kor-
czaka, wymagałoby od nauczycieli 
dużo większego wysiłku, wiedzy i 

zaangażowania. Z serii badań wy-
konanych w roku 2005/2006, w 
których uczestniczyło 41 krajów i 
regionów Europy i Ameryki Pół-
nocnej oraz Polska, prowadzonych 
we współpracy ze Światową Orga-
nizacją Zdrowia Biurem Regional-
nym dla Europy, gdzie w ostatniej 
edycji uczestniczyła młodzież w 
wieku 11, 13 i 15 lat z 246 losowo 
wybranych polskich szkół wynika, 
że duże wsparcie ze strony nauczy-
cieli jest „czynnikiem ochronnym” 
w stosunku do nadużywania al-
koholu, palenia marihuany lub 
haszyszu, zaś odczuwanie dużego 
wsparcia ze strony rówieśników 
zmniejsza ryzyko występowania 
dolegliwości psychicznych i bycia 
ofiarą dręczenia.

 Céline Alvarez - autorka 
książki „Prawa naturalne dzie-
cka” opisała eksperyment, któ-
ry przeprowadziła w oddziałach 
przedszkolnych szkoły znajdującej 
się w „trudnej” dzielnicy pewnej 
podparyskiej gminy. Polegał on 
na zastosowaniu metod nauczania 
opartych na odkryciach neurobio-
logów. Efekty były zdumiewające. 
Po dwóch latach wszystkie pię-
ciolatki i 90% czterolatków umia-
ło czytać i wykazywało ponad-
przeciętne zdolności w liczeniu. 
W dodatku rozwinęły się u nich 
wysokie umiejętności społeczne i 
cechy etyczne. Czyż nie tego właś-
nie wszyscy chcemy dla naszych 
dzieci?

O ile łatwiej jest nawoływać do 
zaostrzenia kontroli niż tworzyć 
dziecięcą, demokratyczną i obywa-
telską wspólnotę w szkole, jakby to 
zrobił Korczak. 

Celem profilaktyki powinny 
być działania, które proaktywnie 
zapobiegają nie dopuszczając do 
głosu tego, czego chcemy uniknąć. 
Uruchomienie czynników chro-
niących przed rozwojem zachowań 
problemowych osłabia czynniki 
ryzyka. Monitoring zachowań i re-
agowanie na niepokojące sytuacje 
to działanie reaktywne, kiedy spra-
wy już obrały zły kierunek.

Niezbędna wydaje się ścisła 
współpraca pomiędzy profilakty-
kami-praktykami, naukowcami in-
stytucjami i samorządem. Dużym 
wyzwaniem dla szkół jest kwestia 
wychowywania poprzez pogłębia-
nie codziennych relacji, uwrażli-
wienie na potrzeby emocjonalne i 
rozwojowe dzieci i młodzieży oraz 
stworzenie przestrzeni na sukces 
edukacyjny.                                                                                  

OŚWIATA. Rzecz o wychowywaniu dzieci.

Między przerwami

Pomnik Janusza Korczaka
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„Zreformować świat to znaczy 
zreformować wychowanie” 

J.Korczak

„Nie można zostawić świata, 
takim jakim jest” 

J.Korczak

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl
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W tych dniach upubliczniono 
raport specjalny kilkuset eks per-
tów z różnych krajów zrze szo nych 
w Międzynarodowym Panelu do 
Spraw Zmiany Klimatu, znany 
jako raport IPCC. Dotyczy on w 
znacznym stopniu rolnictwa, jako 
czynnika powodującego zmiany 
klimatyczne (około 25% produk-
cji CO2, ale też produkcja o wiele 
groźniejszego metanu oraz tlen-
ków azotu) i wieszczy ludzkości 
przyszłość z głodem oraz wojnami, 
jeśli nie uda się zmienić dotych-
czasowego modelu spożycia oraz 
rolnictwa. Głównym oskarżonym 
jest mięso, którego spożywamy 
zbyt wiele. Na potrzeby hodowli 
zwierzęcej konieczny jest znacznie 
większy areał niż na potrzeby pro-
dukcji roślinnej. Dlatego wyci-
na się lasy, tworząc w ich miejsce 
pastwiska. Tymczasem zasób ziemi 
rolnej w ciągu kilkudziesięciu os-
tatnich lat spadł o połowę (z 0,4 
do 0,2 ha na osobę), bo jest nas 
coraz więcej, miasta się rozrastają, 
podobnie drogi i inne elementy in-
frastruktury.

Jednocześnie coraz więcej 
żyw noś ci produkuje się na skalę 
prze my s ło wą, nie dbając o bio-
róż no rod ność, wyjaławiając gle by 
i zużywając nie praw do po dob ne 
iloś ci wody. Do wy pro du ko wa-
nia jednego kilograma wołowiny 
potrzeba aż 14,5 tys. litrów wody! 
Od kiedy w latach 60-tych zaczęto 
masowo stosować nawozy sztucz-
ne, ten proces narasta. Dodatkowo 
uprawa jednego gatunku rośliny 
na dużych przestrzeniach, wysta-
wia tę roślinę na ataki szkodników. 
Aby zminimalizować szkody, pro-
ducenci żywności stosują opryski 
pestycydami lub szczepienie zwie-
rząt antybiotykami, które spożywa 
każdy z nas, konsumując wy two-
rzo ną przemysłowo żywność. Mię-
so jest aktualnie podejrzanie tanie, 
co budzi różne wątpliwości. Kto żył 
w PRL-u pamięta, jak wyglądają 
kury żywione ziarnem i grzebiące. 
Dziś pierś kurczaka potrafi ważyć 

pół kilograma! Podobnie wygląda-
ją schab czy żeberka.

W wyniku globalizacji warzy-
wa i owoce są obecnie transpor-
towane na znaczne odległości i aby 
przetrwały długą podróż, zrywa się 
je zanim dojrzeją. Nikomu chyba 
nie muszę opowiadać o zielonych 
bananach czy twardych, nie doj rza-
łych pomidorach. Badania poka-
zały, że nawet jabłka nie mają ta-
kiej zawartości witamin, jak miały 
pięćdziesiąt lat temu. Winna temu 
jest również wybiórcza uprawa, 
która faworyzuje owoce dające się 
długo przechowywać (rekordziś-
ci to chyba jabłka Ligol i gruszka 
Konferencja).

Hojne szafowanie nawozami 
powoduje nie tylko jałowienie gle-
by, która nie ma szansy się od no-
wić w naturalnych procesach, ale 
również niszczy wodę, bo wskutek 
opadów, nieprzyswojone przez 
roś li ny nawozy spływają do rzek. 
W PRL masowo i niepotrzebnie 
meliorowaliśmy łąki, które były 
naturalnymi zbiornikami zasilają-
cymi uprawy podczas suszy. Teraz 
należałoby ten proces odwrócić, 
tylko skąd na to brać środki? Pus-
tynniejące pola będą wymagały 
nawodnienia, co spowoduje jesz-
cze większy wzrost cen żywności, 
a być może nawet jej drastyczny 
brak. Warto się na to zawczasu 
przy go to wać.

Z powodu oprysków masowo 
giną też owady zapylające. To ko-
lej ny koszt taniego jedzenia. Ten 
rachunek zapłacimy wszyscy. Nie 
mogąc konkurować z wielkimi, 
małe gospodarstwa nie produkują 
już żywności na sprzedaż, a częs-
to nawet nie produkują jej też na 
własny użytek! Uprawa warzyw się 
bowiem „nie opłaca”!

Trwające aktualnie w naszym 
kraju „utylizowanie” wie przo wi-
ny, czyli masowe zabijanie świń 
chorych lub tylko podejrzanych o 
ASF, to kolejny z wielu przykładów 
odejścia od produkcji jedzenia 
na skalę lokalną. Mieliśmy już 
przecież ptasią grypę i chorobę 
wściekłych krów. Aż dziw, że nasze 
organizmy jeszcze się przed tym 
wszystkim bronią!

Czy wiemy, co kupujemy? Czy 
wiemy, co spożywamy? Ile roz-
maitych szkodliwych substancji 
wchła nia ją nasze organizmy wraz z 
nafaszerowanymi chemią produk-
tami? A żywność ekologiczna jest 
zbyt droga, aby stanowić alternaty-
wę dla wszystkich. Badania mówią, 
że wystarczy 200 m2 pod uprawę, 

aby wyprodukować jedzenie dla 
jednego człowieka na cały rok! Nie 
mam na razie ani takiego areału, 
ani takich ambicji, ale bywają dni, 
że nie muszę kupować żadnych 
warzyw, bo jestem w stanie skom-
ponować obiad z tego, co urosło w 
moich skrzynkach i jeszcze muszę 
konserwować plony w słoikach, 
aby się nie zmarnowały.

Uprawiając własne warzywa i 
owoce na niewielkim areale, mo-
że cie całkowicie zrezygnować z 
na wo zów sztucznych i pestycy-
dów! W ten sposób nie tylko dba-
cie o zdrowie swoje i najbliższych, 
ale też ograniczacie niepotrzeb-
ny transport! Praca przy ro ś li-
nach to znakomity relaks. War-
to o tym wszystkim pomyśleć i 
nie oddawać swojego zdrowia w 
ręce ludzi, którym na nim nie za-
leży. Większość z nas ma trochę 
niewykorzystanego miejsca w og-

ro dzie, na balkonie czy tarasie. 
Spró buj cie zadziwić znajomych, 
two rząc supermodny ogród na 
dachu, na wzór słynnych nowo-
jorskiego Brooklyn Grange czy ko-
penhaskiego ØsterGRO.

A że uprawiać warzywa można 
nawet na wyłożonym cegłami pod-
jeździe i to wcale nie w skrzynkach, 
tylko wprost w ziemi, przekona-
cie się, oglądając krótki filmik na 
Facebooku: https://www.facebook.
com/watch/?v=490840971667387

Poza ogródkami dział ko wy-
mi w miastach uprawia się u nas 
niewiele żywności. Tymczasem w 
okresach głodu, jak choćby w czasie 
okupacji, na ten cel przeznaczano 
nawet parki! Amerykanie mieli 
podczas obu wojen światowych 
swoje Ogrody Zwycięstwa. Aby 
zapobiec brakom w zaopatrzeniu, 
władze wręcz zachęcały obywateli 
do uprawy warzyw! U nas ta świa-
do mość dopiero raczkuje, a war-
to ją wspierać. Z łatwością wyo-
brażam sobie szkoły, w których 
znów zakłada się ogródki warzy-

wne. Dzieci uczą się w ten sposób 
nie tylko cykli przyrody, ale także 
szacunku dla roślin, dbania o nie. 
Co prawda ktoś musiałby do szkoły 
przychodzić w wakacje, kiedy trwa 
szczyt wegetacji, ale dzieci miałyby 
okazję wykazać się odpowiedzial-
nością za swoje uprawy. Ogrod-
nictwo to także nauka cierpliwości 
oraz doskonały lek na uzależnienie 
od Internetu!

Na koniec apel: Nie marnujmy 
żywności! 

W niechlubnym rankingu 
wy rzu ca nia jedzenia Polska jest 
w czołówce krajów europejskich! 
Sta tys tycz ny obywatel marnuje 
rocz nie ponad 230 kilogramów 
żyw noś ci, którą wyprodukowano, 
zapakowano (najczęściej w plas-
tik!), przewieziono, a potem trzeba 
ją będzie jeszcze zutylizować!

Prędzej czy później natura 
wystawi nam rachunek za ne-
gowanie jej praw. Zapłacą go nasze 
dzieci i wnuki. Z pewnością nie 
będą wdzięczne za to, jakiś świat 
im zostawiliśmy.

PRZYRODA. Co mi tu wyrosło, czyli pisarka w ogrodzie. 

Oskarżony: rolnictwo!

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

Dziś zebrałam cukinię, bakłażan, pomidorki, kwiaty cukinii, zieloną pietruszkę, koper, ogórki oraz fasolkę szparagową.
Fot. Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
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Głosujemy na projekty budżetu obywatelskiego

W VI edycji budżetu obywa-
telskiego (na 2020 rok) dopuszczo-
nych do głosowania zostało w skali 
całej Warszawy 1425 projektów, 
z czego 101 to projekty ogólno-
miejskie, a 1324 to projekty dziel-
nicowe. Dla dzielnicy Wawer 30 
dzielnicowych projektów zostało 
ocenionych negatywnie, a zatem 
dopuszczonych do głosowania zo-
stało 137 projektów. 

Zgłoszone projekty są bardzo 
zróżnicowane. Prezentujemy poni-
żej kilka interesujących, dzielnico-
wych projektów, które związane są 
z poszczególnymi członkami Sto-
warzyszenia Razem dla Wawra lub 
też po prostu zostaliśmy poprosze-
ni o ich zaprezentowanie. 

Do głosowania nie został do-
puszczony sztandarowy projekt 

Stowarzyszenia Razem dla Wawra, 
zgłoszony przez Anię Sajkowską, 
pt. Wawerskie Miasteczko Ruchu 
Drogowego. Projekt miał polegać 
na budowie ulic (do jazdy rowerem 
lub hulajnogą), rond, skrzyżowań, 
chodników, sygnalizacji świetlnej, 

znaków drogowych. Wszystko po 
to, aby oprócz zapewnienia dzie-
ciom i młodzieży doskonałej zaba-
wy, pozwolić im także na bezpiecz-
ną naukę zasad ruchu drogowego, 
w tym zasad ustępowania pierw-
szeństwa na ulicach, bezpieczne-
go przechodzenia przez jezdnię i 
uważania na sygnalizację świetlną. 
W miasteczku miałoby być moż-
liwe prowadzenie zajęć praktycz-
nych z policją lub strażą miejską, 
oraz przygotowanie do poruszania 

się w normalnym ruchu miejski, w 
tym do egzaminów na kartę rowe-
rową.

Projekt ten nie został do-
puszczony do głosowania, bo jak 
się okazało, wawerscy włodarze 
wpadli na taki sam pomysł w tym 
samym miejscu. Wkrótce zatem, 
na działce pomiędzy Zespołem 
żłobko-przedszkolnym nr 447, a 
hotelem Hilton powstanie mia-
steczko drogowe. Sfinansowane 
nie ze środków budżetu obywatel-
skiego, ale ze środków na budowę 
i rozbudowę inforastruktury spor-

towej, rekreacyjnej i turystycznej 
na terenie dzielnicy. Jeszcze we 
wrześniu br. planowane jest ogło-
szenie na to zadanie przetargu w 
systemie „projektuj i buduj”. 

Wszystkie pomysły można 
przejrzeć na stronie internetowej: 
twojbudzet.um.warszawa.pl.

Głosowanie na projekty bę-
dzie możliwe od 6 września br. 
do 23 września 2019 r, a ogłosze-
nie wyników głosowania nastąpi 3 
października br.

W głosowaniu można wy-
brać do 15 projektów na poziomie 
dzielnicowym w wybranej dzielni-
cy oraz do 10 projektów na pozio-
mie ogólnomiejskim, niezależnie 
od wartości tych projektów.

Co istotne, głosować mogą 
wszyscy mieszkańcy Warszawy, 

niezależnie od miejsca zameldo-
wania i wieku. 

Można zagłosować na dwa 
sposoby. Najłatwiej jest zagłoso-
wać przez Internet na stronie app.
twojbudzet.um.warszawa.pl.

Zagłosować można również 
papierowo – przychodząc do urzę-

102
SPORTOWY SADUL

Utwardzenie nawierzchni 
boiska koszykarskiego, 

znajdującego się na terenie 
placu zabaw przy ul. Gajowej 
w Warszawie. Aktualnie na 

terenie placu zabaw znajduje 
się boisko do koszykówki 

zabezpieczone siatką, jednak 
nawierzchnia boiska jest 

piaszczysta, co uniemożliwia 
grę w koszykówkę. Lokalizacja 
boiska na terenie placu zabaw 
sprawia, że jest ono dostępne 
dla wszystkich mieszkańców.

KOSZT: 110.000zł

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

BUDŻET OBYWATELSKI. Wybieramy pomysły mieszkańców do realizacji w 2020 roku. 

93
DEFIBRYLATOR 

W WCK FILIA 
ALEKSANDRÓW

Projekt polega na zakupie 
defibrylatora AED z funkcją 
“doradcy RKO” (polecenia 

głosowe prowadzące ratującego 
przez cały proces akcji 

ratunkowej) oraz dodatkowego 
osprzętu (szafka, oznaczenia, 

zapasowa bateria).
Sprzęt umieszczony zostanie 

w publicznie dostępnym 
miejscu na terenie WCK filia 
Aleksandrów dla wszystkich 

mieszkańców.

KOSZT: 14.900zł

19
NOWOCZESNY TOR 

ROWEROWY PUMPTRUCK 
DLA MŁODZIEŻY I DZIECI 

PRZY UL. MRÓWCZEJ

Projekt ogólnodostępny dla 
wszystkich mieszkańców, 

w miejscu idealnie 
skomunikowanym, 

bezpośrednio przy ścieżce 
rowerowej wyznaczającej oś 
północ-południe dzielnicy 

Wawer. Pumptruck- tor 
rowerowy o długości do 200 m 

będzie się składał z:
1) ogrodzenia z siatki stalowej 

powlekanej
2) toru rowerowego

3) placu do odpoczynku z 
trzema ławkami stalowymi z 

oparciem drewnianym
Pumptruck tor rowerowy 

będzie bez ograniczeń dostępny 
dla wszystkich chętnych od 6 
rano do zmroku przez 7 dni w 

tygodniu.

KOSZT: 490.000zł

33
ŁAWKI W OSIEDLU SADUL

Projekt dotyczy umieszczenia 
10-ciu nowych ławek 

parkowych z oparciem 
na terenie osiedla Sadul. 

Ławki będą rozmieszczone 
równomiernie na terenie całego 

osiedla w miejscach, gdzie 
takich ławek brakuje.

KOSZT: 27.000zł

du dzielnicy z dowodem osobi-
stym i wrzucając do urny wypeł-
nioną kartę do głosowania.  

114
LEŚNY PARKOUR, 

BOISKO I PLAC ZABAW 
PRZY UL. MRÓWCZEJ W 

MIĘDZYLESIU

Budowa nowoczesnego, 
bezpiecznego, otwartego 

placu zabaw na wskazanej 
nieruchomości, która 

staraniem mieszkańców ma 
docelowo się stać osiedlowym 
miejscem wypoczynku, sportu 

i rekreacji dla młodszych i 
starszych. Docelowo mają 
powstać dwie różne strefy 
rekreacji, wyposażone w 
elementy rekreacyjne i 

zabawowe dostosowane dla 
młodszych i starszych dzieci, 
w tym urządzenia i elementy 

o naturalnym charakterze 
takie jak kłody, pniaki, głazy, 

równoważnie, ławki z oparciami 
oraz bez, stoły oraz urządzenia 

do zabawy i ćwiczeń.

KOSZT: 370.000zł

101
PLAC ZABAW DLA 

MŁODZIEŻY I DZIECI 6+

Chcemy zapewnić starszym 
dzieciom i młodzieży ciekawe 
miejsce do spędzania wolnego 

czasu i zabawy na świeżym 
powietrzu. Atrakcje i wyzwanie 

zapewni duży “linowiec” / 
“pajęczyna” i trampoliny. 

Linowiec będzie w kształcie 
„diamentu”, pozwalając na 

wysoką wspinaczkę, oraz będzie 
wyposażony w zjeżdżalnię 
(całkowicie zamkniętą w 

górnej części). Pod konstrukcją 
będzie wysypana gruba 

warstwa piachu, aby zapewnić 
bezpieczną wspinaczkę. 
Dodatkowo będą tu 3 

trampoliny.

KOSZT: 290.000zł

42
ZACIENIENIE 

PLACU ZABAW PRZY 
UL.STRZYGŁOWSKIEJ

Projekt polega na nasadzeniu 
dużych drzew w okolicy i 

na samym placu zabaw przy 
ul.Strzygłowskiej/Przewodowej, 

i zapewnieniu pełnego 
użytkowania placu dzięki 

zacienieniu. Planujemy posadzić 
8 dużych drzew od południowej 

strony placu, aby cień objął 
zjeżdżalnie, huśtawki i linowca 

do wspinaczki.
Plac zabaw jest licznie 

odwiedzanym publicznym 
placem zabaw, o 

nieograniczonym dostępie 
dla wszystkich dzieci. Po 
realizacji projektu plac 

pozostanie publicznie otwarty, 
a zdecydowanie poprawi się 
jego „użytkowość” poprzez 

umożliwienie dzieciom 
korzystania z niego również w 

upalne dni.

KOSZT: 42.440zł
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Jeśli zauważyliście w swoich 
ogrodach niewielkiego motyla, 
podobnego do bielinka kapust-
nika, tylko mniejszego, być może 

Często spaceruję V Po przecz-
ną i wielokrotnie zastanawiałam 
się, jak sprawić, aby ta ulica, jedna 
z najważniejszych i o dużym po-
tencjale, mogła stać się prawdzi-
wą perłą Anina. W zeszłym roku 
zasadziłam przed Klubem Kultury 
Anin miodunkę i trzmielinę. W 
tym roku dosadziłam wyhodowane 
w domu słoneczniki. Kilka razy 
woziłam tam z domu wodę oraz 
przypominałam kierownictwu o 
konieczności podlewania. Dzięki 
temu rośliny ukorzeniły się i roz-
rosły. W tym roku nie licząc na 
nikogo, dwukrotnie je opieliłam.

Dlatego też z radością przy-
jęłam zeszłoroczną inicjatywę Za-
rzą du Dzielnicy i póź no let nie na-
sa dze nia kosodrzewiny wzdłuż V 
Poprzecznej. Rośliny zasadzono 
oczywiście zbyt gęsto, bo musiał 
być natychmiastowy efekt (je sien-
ne wybory!), ale przynajmniej ob-
sypano korą. Wszystko wyglądało 
bardzo ładnie. Do czasu. Tego-
roczna susza dała się roślinom we 
znaki. Mimo moich rozmów 
telefonicznych (19 i 30 maja) z 
panią Wandą Krzemińską z wa-
wer skie go Wydziału Infrastruk-
tury i alarmów, że rośliny schną, 
a zielsko się rozrasta oraz otrzy-
manych solennych zapewnień, że 
zaraz będzie opielone i po now-
nie obsypane, nie przedsięwzięto 

była to ćma bukszpanowa (Cy da li-
ma perspectalis). Zwróćcie uwagę, 
czy na waszych bukszpanach nie 
ma więcej niż dotąd pajęczyn 
i przesuszonych miejsc. To, co 
może wydawać się jedynie rezul-
tatem suszy, jest prawdopodobnie 
skutkiem żerowania gąsienic tego 
owa da. Przywleczony z Azji wraz 
z egzotycznymi roślinami, nie ma 
u nas naturalnego wroga i zagraża 
nie tylko bukszpanom, ale też in-
nym drobnolistnym zimozielonym 
krzewom. Próbowałam różnych 
ekologicznych metod, niestety ani 
obsypanie krzewu mieloną skałą 
bazaltową, ani oprysk wyciągi-
em z czosnku z dodatkiem mydła 

żadnych zauważalnych kroków. 
Próbowałam zmobilizować są-
sia dów mieszkających przy V Po-
przecznej, ale bezskutecznie. Nikt 
nie pomógł roślinom, które zgod-
nie z przewidywaniami porosły 
zielskiem i w większości uschły.

Obecnie na ulicy trwa za kła-
da nie wodociągu i ciężki sprzęt 
MPWiK maltretuje trawniki. Przy 
okazji wyszła jednak na jaw ko lej-
na niedoróbka: kosodrzewinę po-
sa dzo no w szczery piach, nie dając 
jej żadnego sensownego podłoża, 
które jest kluczowe, jeśli chcemy, 
aby rośliny się przyjęły. Widać 
więc, że nikomu na tym nie za-
leżało.

V Poprzeczna wygląda dziś 
równie swojsko, jak przed rokiem, 
ale czy o taką swojskość chodziło 
Wydziałowi Infrastruktury, kiedy 
zlecał nasadzenia? W każdym ra-
zie pieniądze wydane na te prace 
zostały w znacznym stopniu zmar-
nowane, bo przy życiu zostało 
może 30% posadzonych roślin.

Skoro po moim telefonie nie 
było reakcji, opisałam więc sytu-
ację w mailu i wysłałam do Urzędu 
Dzielnicy. Otrzymałam uspoka-
jającą odpowiedź, z której wyni-
ka, że wszystko jest pod kontrolą. 
Jeżeli pominiemy deszcz, podle-
wania roślin nie zauważyłam, pie-
le nia również nie. Owszem, widać, 
że ktoś przejechał po trawniku 
kosiarką, ale to nie może zostać 
uznane za pielenie, bo chwasty 
zostały jedynie przycięte, ich 
korzenie nadal tkwią w ziemi i po 
pierwszym deszczu odrosną.

potasowego nie poradziły sobie z 
gąsienicami. Zbierałam je również 
ręcznie, ale mam wrażenie, że jest 
ich coraz więcej, a dość duży żywo-
płot wygląda coraz gorzej.

Jeśli nie macie zwierząt i 
warzyw, ratunkiem może być pro-
fesjonalny oprysk (Lepinox Plus, 
Polycect Ultra, Mospilan). Może-
cie też rozstawić w ogrodzie pułap-
ki feromonowe (wabią męskie 
osob ni ki, podobnie jak pułapki na 
mole spożywcze). W sprzedaży są 
też pułapki lejkowe. Ważne, żeby 
zdawać sobie sprawę z zagroże-
nia, bo ćma bukszpanowa potrafi 
zniszczyć nawet duży okaz krzewu.

Jeśli te roboty wykonywała ta 
sama firma, co rok temu, to nie 
dzi wię się kiepskim rezultatom. 
Wtedy obserwowałam jej pra-
cowników, jak na ulicach Anina 
bez żadnego pomyślunku zaj-
mo wa li się roślinnością. Mieli 
rzekomo nakazane przycinanie 
wszystkiego, co wystaje z posesji 
na chodnik do wysokości dwóch 
metrów. Szli zatem jak nawałnica 
i na ślepo cięli również tam, gdzie 
nie było żadnego chodnika, a roś-

linność mogła swobodnie rosnąć. 
Nie wiem, czy Zarząd Dzielnicy 
kontrolował wtedy pracę firmy, 
raczej nie, bo znalazłam sporo 
miejsc, gdzie wystających z posesji 
na ulicę gałęzi nie przycięto.

Podobnie jest teraz z nasadze-
niami przy V Poprzecznej. Wyko-
nano je niestarannie i nikt o nie 
nie dba. Jeśli jesień będzie sucha 
i znów nie spadnie śnieg, rośliny 
nie przetrwają i w przyszłym roku 
trzeba będzie zlecić nowe nasadze-
nia. Z naszych podatków. Marno-
trawstwo boli, życzyłabym sobie 
zatem, aby pieniądze, którymi 
dysponuje Wydział Infrastruk-
tury były wydawane w bardziej 

racjonalny sposób. Nasuwa się 
jednocześnie pytanie o umowę z 
firmą ogrodniczą i jej od po wie-
dzial ność za trwałość posadzonych 
roślin. Czy Wydział Infrastruktury 
taki punkt w umowie zawarł i czy 
doprowadzi do ponownych nasa-
dzeń? Oczywiście kiedy zakończą 
się prace wodociągowe.

Nic też oczywiście nie stoi 
na przeszkodzie, aby właściciele 
nieruchomości znajdujących się 
po nieparzystej stronie V Po-
przecz nej w ramach Budżetu Par-
tycypacyjnego zdobyli środki i 
sami zadbali o wygląd swojej ulicy. 
Ale to chyba marzenie z gatunku 
nieziszczalnych.

PRZYRODA. Jak poradzić sobie z żywopłotowym szkodnikiem. 

PAS DROGOWY. Zieleń w Wawrze. 

Ćma bukszpanowa z Azji

Zmarnowane pieniądze
MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK
m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl
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Fot. Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
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 ■ Trakt Lubelski częściowo gotowy
11 sierpnia br. otwarty został pierwszy odcinek przebudowa-
nego Traktu Lubelskiego, na odcinku od ul. Skalnicowej do ul. 
Śnieguliczki. We wrześniu ma być gotowy kolejny odcinek, od ul. 
Zwoleńskiej do ul. Borków.  Cała inwestycja przebudowy Traktu 
Lubelskiego powinna zostać zakończona do czerwca 2020 roku.

 ■ Pamięć o wywiezionych i zamordowanych mieszkańców 
Lasa i Zastowa

25 sierpnia br. miała miejsce msza święta i apel pamięci pod 
pomnikiem upamiętniającym wywiezionych i zamordowanych 
mieszkańców Osiedla Las i Zastowa z okresu okupacji hitlerowskiej 
1939-1945. Uroczystości rozpoczeły się mszą św. o godz 8:00 w 
kościele parafialnym (ul. Kadetów), zaś apel pamięci miał miejsce 
przy pomniku w ul. Sęczkowej.

 ■ Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Podjęta została decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Dzielni-
cy Wawer, która będzie składała się z  delegatów ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych położonych na terenie Dziel-
nicy Wawer m.st. Warszawy oraz do 10 mieszkańców dzielnicy. 
Radnym może być uczeń w wieku od 13 lat do ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej. Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Wawer zostaną przeprowadzone do końca października tego roku.

 ■ Rozbój w biały dzień
30 sierpnia br. w osiedlu Sadul miała miejsce kradzież w jednym 
z jednorodzinnych domów mieszkalnych. Włamanie polegało 
na zastraszeniu starszej kobiety w jej własnym domu, po tym 
jak otworzyła drzwi usłyszawszy dzwonek. Cztery kobiety i 
jeden mężczyzna, prawdopodobnie narodowości rumuńskiej, 
wepchnęło kobietę do środka, zastraszyło nożem i rozpoczęło 
plądrowanie domu. Cenniejsze rzeczy zostały zniesione w jedno 
miejsce i przygotowane do zapakowania do samochodu. Wła-
mywaczy wystraszył syn okradanej kobiety, który wrócił nieco 
wcześniej z pracy. Cała ekipa spłoszyła się, kradnąc tylko znalezi-
one pieniądze. Sprawę bada policja.

 ■ Naprawiają dylatację na Trasie Siekierkowskiej
Do końca września potrwają utrudnienia w ruchu na Trasie 
Siekierkowskiej w związku z wyłączenie jednego pasa ruchu w 
kierunku Mokotowa. Rozpoczęły się drobne prace konserwatorskie 
związane z wymianą dylatacji mostu, których zakres zwiększył się 
po odsłonięciu warstwy nawierzchni. Prace będą prowadzone w 
trzech miejscach. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że po za-
kończeniu prac na odcinku między ulicą Bora Komorowskiego a 
Wałem Miedzeszyńskim w następnej kolejności robotnicy pojawią 
się nad węzłem nad Czerniakowską oraz na zjeździe z ulicy Pło-
wieckiej. W tych miejscach także wymienione zostaną urządzenia 
dylatacyjne.

 ■ Remont miejsca pamięci narodowej
120 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na remont miejsca 
pamięci narodowej przy ulicy 27 Grudnia, które jest miejscem upa-
miętniającym zbrodnię dokonaną przez hitlerowców w 1939 roku

 ■ Nowe nazwy ulic 
Rada Dzielnicy Wawer pozytywnie zaopiniowała 11 nowych nazw 
ulic na terenie dzielnicy. 10 spośród tych nazw dotyczy osiedla 
Aleksandrów, a jedna nazwa dotyczy osiedla Nadwiśle. Oprócz 
pozytywnie zaopiniowanych nazw ulic, negatywnie zaopiniowa-
no nazwę ul. Kocia, proponując w to miejsce nazwę ul. Uszatki, w 
pewnym nawiązaniu do nazewnictwa związanego z ptakami dla 
ulic położonych w niewielkim oddaleniu.

 ■ Dożynki w Trybułowie
Miejsce Aktywności Lokalnej w Klubie Jeżdzieckim Trybułowo 
zaprasza 22 września br. od godz. 15:00 na tradycyjne “Dożynki”. 
Obrzędy poprowadzi gospodyni, Pani Krystyna Trybuła, a atmos-
ferę i korowód w strojach ludowych tworzyć będą aktorzy Teatru 
Falenica. Nie zabraknie rzecz jasna wieńca i chleba dla zaproszo-
nych gospodarzy dzielnicy. Jest to nawiązanie do klimatów kiedy 
to Nadwiśle i Julianów były terenami rolniczymi. Wśród atrakcji 
zaplanowano: tradycyjne jadło, wyroby lokalnych rzemieślników, 
warsztaty plastyczne dla dzieci i przejażdżki kucykiem, przygrywać 
będzie kapela ludowa. Zapraszamy!

W SKRÓCIEPROBLEM SPOŁECZNY. Brak kanalizacji sanitarnej.

Dokąd wywieźć
zawartość szamba?

Konkretny problem dotyka tych 
mieszkańców Warszawy, którzy nie 
są podłączeni do sieci kanalizacyj-
nej, a muszą codziennie wywozić 
zawartość swoich szamb. Tak, są 
takie osiedla, między innymi w na-
szej dzielnicy, które muszą wywozić 
zawartość szamba codziennie, a cza-
sem nawet kilka razy dziennie. Przy-
kładem może tu być osiedle „Pod 
Lipami” przy ul. Wał Miedzeszyński, 
gdzie jedno szambo o pojemności 
30m3 służy dla 130 lokali mieszkal-
nych. 

Od maja br. nie ma możliwości 
wywożenia nieczystości płynnych 
w niedzielę i święta. Żadna zlew-
nia nie jest czynna w dni wolne od 
pracy w Miejskim Przedsiebiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w War-
szawie (MPWiK), a od maja br. zli-
kwidowano także taką możliwość 
w sąsiednim Otwockim Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
(OPWiK). A to właśnie szczególnie 
w dni wolne od pracy, kiedy więk-
szość mieszkańców spędza czas w 
domu, opróżnianie szamba w takich 
specyficznych osiedlach jest nie-
zbędne. Inaczej fekalia zaleją osied-

lowe podwórko. W okresie letnim 
zawartość szamba można przecho-
wać w beczkowozie, ale zimą już ta-
kiej możliwości nie będzie.

Co mają zrobić mieszkańcy? 
To, że miasto przy okazji awarii ko-
lektorów przy oczyszczalni Czajka 
może spuszczać ścieki do Wisły nie 
oznacza, że może tak robić zwykły 
Kowalski.

Wyjaśnienia MPWiK i OPWiK 
są w tej sprawie podobne. Mieszkań-
cy sąsiadujący ze zlewniami zgłasza-
ją hałas powstały przez poruszające 
się po drogach wozy asenizacyjne 
oraz hałas powstający przy opróż-
nianiu zbiorników na stacji zlewnej. 

MPWiK stwierdziło, że zupeł-

nie wystarczająca jest, wydłużona w 
maju br., obsługa wozów asenizacyj-
nych od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 5:30 do 23:00 oraz w 
soboty od 6:00 do 23:00. 

OPWiK dodatkowo doszło do 
wniosku, że mimo iż posiada no-
woczesny, bezobsługowy system 
obsługi zrzucania nieczystości płyn-
nych, ze względu na nieprawidłowo-
ści przy wprowadzaniu ścieków do 
stacji zlewnej, podczas korzystania 
z niej musi być obecny pracownik 
OPWiK.

Taki najbardziej oczywisty po-
mysł na rozwiązanie tego problemu, 
to szybkie wybudowanie brakują-
cych sieci kanalizacyjnych w mieście 
stołecznym Warszawa, a w szczegól-
ności wybudowanie kanalizacji do 
takich specyficznych, dużych osiedli, 
które wciąż wyposażone są w szam-
ba. Niestety MPWiK o takiej możli-
wości póki co nie wspomina. 

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując - 
prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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„MAZURSKA NUTELLA” I WŁOSKA CAPONATA
Kulinarna jesień to czas 
przetworów. Kupuję dojrzałe 
warzywa i owoce i zamykam je w 
słoikach na zimę. Piękne bakłażany 
zamienią się w tradycyjną włoską 
caponatę – gulasz z dodatkiem 
pomidorów i selera. Ze śliwek 
powstanie… zdrowa „nutella”- 
domowy krem z dodatkiem 
czekolady i orzechów laskowych. 
Najlepszy jest ze śliwek węgierek 
i gorzkiej czekolady, ale kto nie 
eksperymentuje w kuchni ten jada 
nudne potrawy. Złotej jesieni! 

CAPONATA

SKŁADNIKI:
 ■ 2 średnie bakłażany (ok. 700- 

 800 g)
 ■ 1,5 kg pomidorów
 ■ 2 cebule
 ■ 2 laski selera lub ½ korzenia  

 (około ¾ szklanki)
 ■ 150 g zielonych oliwek
 ■ 2-3 łyżki kaparów (z zalewy)
 ■ 2 łyżki rodzynek

PRZYPRAWY: 
 ■ 1/3 łyżeczki cynamonu, 
 ■ 1 łyżka cukru, 
 ■ 2 łyżki octu balsamicznego, 
 ■ sól i pieprz
 ■ Oliwa do smażenia

WYKONANIE: 
Bakłażany myjemy, kroimy w 
kostkę, solimy i odstawiamy na 
sicie na 15-20 minut. Następnie 
odsączamy z nadmiaru wody 
i obsmażamy je (partiami) 
na rozgrzanej oliwie (często 
mieszamy).
Cebulę i seler siekamy w kostkę 
(jak naciowy to w plasterki), lekko 

solimy i również podsmażamy 
na oliwie. Pomidory myjemy, 
sparzamy wrzątkiem, obieramy 
ze skórki, kroimy i dorzucamy do 
warzyw (bez bakłażana!). Dusimy 
około 15 minut. 
Dodajemy bakłażany, rodzynki, 
kapary (opłukane) i oliwki. 
Doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, odrobiną cynamonu i 

KĄCIK KULINARNY. 

„MAZURSKA NUTELLA”

SKŁADNIKI:
 ■ 2 kg śliwek węgierek
 ■ 100 g śliwki wędzonej
 ■ 100 g orzechów laskowych
 ■ 100 g gorzkiej czekolady (min.  

 70% kakao)
 ■ ½ szklanki brązowego cukru  

 lub erytrolu

WYKONANIE: 
Śliwki myjemy, wyjmujemy pestki 
i wkładamy do garnka z grubym 
dniem. Dodajemy pokrojoną 
wędzoną śliwkę i gotujemy na 
małym ogniu (często mieszając), 
aż owoce zmniejszą objętość 
mniej więcej o połowę i masa 
stanie się gęsta (zajmie to ok. 
1-1,5 godz). Dodajemy połamaną 
czekoladę oraz posiekane 
orzechy i dokładnie mieszamy. 
Jeśli krem będzie za mało słodki 
doprawiamy do smaku brązowym 
cukrem lub innym słodzikiem 
(wybrałam erytrol). Orzechy 
możemy wcześniej obrać ze skórki 
lub dodać nieobrane. „Nutellę” 
przekładamy do wyparzonych 
słoików i pasteryzujemy np. w 
piekarniku w temperaturze 120 
stopni (ok. 20-30 minut). Gotowe! 

Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl 

octem balsamicznym. Mieszamy 
dokładnie i dusimy jeszcze 15 
minut. 
Doskonale smakuje ze świeżym 
pieczywem lub ryżem. 
Nadmiar zamykamy w wypa-
rzonych słoikach i pasteryzujemy 
np. w piekarniku w temperaturze 
120 stopni (ok. 20-30 minut). 

W sprawie modernizacji linii otwockiej

Na jednej z ostatnich sesji 
Rady Dzielnicy Wawer, w dniu 31 
lipca br., miałem okazję oglądać 
zgodną współpracę radnych Klubu 
Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości. Wypra-
cowane zostało w ten sposób Stano-
wisko Rady Dzielnicy Wawer M. St. 
Warszawy w sprawie modernizacji 
linii kolejowej na terenie dzielnicy.

Treść tego stanowiska brzmi 
następująco:

Rada Dzielnicy Wawer M. St. 
Warszawy działając w imieniu i dla 
dobra mieszkańców uważa, iż real-
izacja przebudowy linii kolejowej 
nr 7 na terenie naszej Dzielnicy jest 
korzystna dla jej rozwoju. Rada Dz-
ielnicy wspiera działania mające na 
celu realizację tego zadania.

Właściwa i pełna informacja 

2. Ograniczenie prędkoś-
ci pociągów poruszających się 
po obszarze Dzielnicy Wawer do  
prędkości właściwych dla terenów 
zurbanizowanych (maksymalnie 80 
km/h)

3. Realizację możliwych 
zgodnie z przepisami (także 
na podstawie wnioskowanych  
odstępstw) nasadzeń zieleni w pa-
sie pomiędzy dwiema jezdniami 
ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wy-
dawniczej / Widocznej, jak również 
estetycznych barier wygłuszających 
o wysokości 1,1m, poprawiających 
bezpieczeństwo (zapobiegającym 
wtargnięciu pieszych i zwierząt na 
tory), jak również komfort akusty-
czny. 

 4. Maksymalne możliwe 
pozostawienie parkingów „parkuj 
i jedź” pomiędzy jezdniami ul. Pa-
triotów / Szpotańskiego / Wydawn-
iczej / Widocznej i dobudowanie 
nowych. Zapewnienie również 

dla Zarządu Dzielnicy, Rady Dziel-
nicy, jak również mieszkańców jest 
niezbędna do rzetelnej oceny pro-
jektu i jego oddziaływania. Dlatego 
niezbędne jest zapewnienie odpo-
wiedniego przepływu informacji od 
PKP PLK SA i przekazanie do Rady 
Dzielnicy Wawer szczegółowego 
projektu, jak również projektów 
upro szczonych powyższej inwesty-
cji, tak aby były one czytelne dla 
mieszkańców.

Rada Dzielnicy uważa, że pro-
jekt powinien być przyjazny dla 
mieszkańców i otoczenia. 

Z tego powodu wskazuje dzia-
łania, które między innymi powin-
ny zostać zrealizowane:   

1. Przeanalizowanie opty-
malnego dla Dzielnicy i jej miesz-
kańców, uwzględniającego maksy-
malne zachowanie zieleni, miejsca i 
sposobu przeplotu torów, o ile jest 
on konieczny na terenie Dzielnicy 
Wawer.

INWESTYCJE. Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie inwestycji PKP PLK S.A. na terenie Wawra.

Fot. Rafał Czerwonka

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

parkingów rowerowych przy każdej 
stacji i przystanku.

5. Zaprojektowanie rond 
w Falenicy i w Radości o mini-
malnych dopuszczalnych  parame-
trach zgodnie z ustawą o warunk-
ach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, także w kontekście 
przejezdności autobusów ZTM 
(również przegubowych). Powyższe 
powinno być zrealizowane przy jed-
noczesnym zapewnieniu bezpiec-
zeństwa mieszkańców, a zarazem 
minimalizacji wycinek istniejącej 
zieleni.
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Willa Czarnuszka rowali przez pewien czas żołnierze 
wermachtu. Obecnie mieszka w 
nim córka Alfreda Kobusa. Po 
wojnie w Willi znajdowała się  
siedziba komunistycznej organi-
zacji młodzieżowej (uchylającej 
się zresztą od płacenia czynszu). 
Zaskakujące, że w 1958 r. do ofic-
jalnych dokumentów urzędowych 
wpisano informację o rozebraniu 
budynku (co nigdy nie miało miej-
s ca). Wreszcie, w 1964  r. Skarb 
Państwa przejął willę jako mie-
nie opuszczone i zasiedziane. To 
również nie było zgodne z prawdą. 
Dzięki skrupulatności pełnomoc-
nego zarządcy Alfreda Kobusa, 
drobiazgowo i solidnie pilnujące-
go spraw księgowych i fiskalnych, 
prawowitym spadkobiercom udało 
się w 2007  r. wznowić sprawę o 

śmierci starego Frydmana, dom 
przeszedł na własność jego córki 
Gildy Goldstein, oraz jej męża Ba-
rucha Goldsteina. Oboje przeżyli 
okupację ukrywając się w okolicy 
ul. Wileńskiej na Pradze. W 1946 
(48?) całą rodziną wyjechali do 
Izraela w obawie o własne życie. 
Podobno grożono im śmiercią. Od 
1948 roku pisemne pełnomocnic-
twa do administrowania domem 
otrzymał znajomy Goldsteina, ad-
wokat Alfred Kobus – gdyby żył, 
miaby dziś wiele do powiedzenia 
na temat posesji i jej mieszkańców.

Willa Czarnuszka służyła 
przed wojną letnikom. W czasie 
okupacji znajdowała się w niej 
„Kawiarnia artystów”. W zbu do-
wa nym w 1922  r. na terenie po-

ses ji niewielkim domku kwate-

odzyskanie rodzinnej własnoś-
ci i ostatecznie doprowadzić do 
odrzucenia wniosku o zasiedze-
nie. Istotnym argumentem oka-
zały się dowody regularnych opłat 
podatków za nieruchomość. Tym 
sposobem, od 2010 r. właścicielką 
domu jest mieszkająca w Hajfie 
i urodzona po wojnie wnuczka 
Chaima Frydmana – Kami.

Ze względu na przeciągające 
się procedury spadkowe, willa 
wciąż podlega administracji wa-
wer s kie go ZGN. W październiku 
ub. roku wysiedlono z niej ostat-
nich lokatorów. Dwa miesiące 
temu ktoś zaprószył ogień w 
północnej części budynku. Pożar 
sprawnie ugaszono. Aktualnie 
drewniak umiera...

Spisałem na podstawie roz-
mowy z Markiem Kobusem, sy-
nem Alfreda.

Jej obecny adres to ul. Patrio-
tów 67/69. Przed wojną stała 
na posesji Chaima Frydmana, 
do którego należała również 
sąsiednia Willa Andrzejów-
ka. Właściciel ten był uważany 
za jednego z bogatszych oby-

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski - absolwent Wy dzia łu Architektury Po li tech ni ki Warszawskiej, 
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W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publi kacji dotyczących 
spuścizny E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolej nym egzem-
plarzu naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, pre zentowany w form-
ie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Pols-
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Dzisiaj prezentujemy - siedemnasty z kolei - budynek z Falenicy.

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

wateli Falenicy, a jego własnoś-
ci obejmowały tereny pomiędzy 
obecnymi ulicami Jagienki a 
Małowiejską. Frydman posiadał 
skład drzewa (wg przedwojennej 
książki telefonicznej: "tel.: 7011, 
al. Marsz. Piłsudskiego 10" – ob. 
ul. Patriotów) oraz wy naj mo-
wał letnikom domki i pokoje. W 
latach 1928-32 Chaim Frydman 
zasiadał w zarządzie gminy Let-
nis ko-Fa le ni ca. Jego syn jeszcze 
przed woj ną wyjechał do Pa les-
ty ny, gdzie przez pewien czas był 
policjantem. Wrócił jednak do 
Falenicy w 1938 r., aby rok później 
zginąć podczas wrześniowego na-
lo tu w pobliskim Michalinie. Po 
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