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Piękna, złota, wawerska jesień 

Fot. Anna Warchoł
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szego numeru Gazety Wawerskiej 
nie są jeszcze znane ostateczne 
wyniki wyborów. Skomentować 
można zatem co najwyżej samą 
kampanię wyborczą. Standardowo 
przeważało rozdawnictwo, pop-
ulizm i deprecjonowanie kontr-
kandydatów. Większość osób 
mających ambicje reprezentować 
nas w parlamencie nie siliła się 
nawet na przedsta wienie swoich 
pomysłów rozwiązujących istotne 
problemy w kraju. Lokalni kandy-
daci niewiele mówili o tym, jakimi 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Po wyborach
zmianami legislacyjnymi moż-
na byłoby pomóc funkcjonować 
samorządom, takim jak Warsza-
wa. Najistotniejsze w kampanii 
było znowu samo zaprezentowan-
ie swojej twarzy i nazwiska w jak 
najbardziej widocznym miejscu. 
W końcówce kampanii bałem się 
nawet, że jakiś kandydat wyskoczy 
mi z lodówki.

Dokładając do tego sposób 
decydowania o kandydatach na 
listach i ich biorących miejscach 
można sobie znowu zadać pytanie 
czy oby na pewno wybraliśmy naj-
lepszych parlamentarzystów?

Wygląda też na to, że w par-
lamencie nie będzie ani jednego 
posła z Wawra.  W związku z tym 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

nic więcej o wyborach parlamen-
tarnych nie znajdziecie Państwo 
w niniejszym numerze Gazety 
Wawerskiej. Skupiamy się bo-
wiem cały czas tyl ko na lokalnych 
sprawach. 

Taką sprawą jest chociaż-
by ignorancja wielu mniej-
szych i większych inwestorów w 
kwestii informowania o swoich 
przedsię wzięciach budowlanych. 
Ogłaszamy w związku z tym ak-
cję zbierania informacji o cał-
kowitym braku lub po prostu źle 
wypełnionej tablicy informacyjnej, 
która musi być nieodzownym ele-
mentem każdej budowy. Szczegóły 
na ten temat znajdą Państwo na 
stronie obok. 

Z innych spraw wawerskich:  
podsumowujemy kwestie ochrony 
ładu przes trzennego na przykładzie 
Anina, interweniujemy w sprawie 
nielegalnej wycinki drzew i nie-
legalnej budowy ogrodzenia w 
Wiśniowej Górze, a także odkry-
wamy kolejną część minionych 
losów Międzylesia. Prezentujemy 
też kolejnego świ dermajera z Ra-
dości oraz dzie limy się aktual-
nym statusem przy gotowań do 
moderni zacji linii kolejowej. Z 
zaskoczenia podpowia damy także 
jak się pozbyć szczurów oraz pod-
sumowujemy sezon ogrodniczy.

Zapraszając do lektury życzę 
Państwu miłej, ciepłej i zachwyca-
jąco kolorowej jesieni. 

Wybory parlamentarne za 
nami. W dniu wydawania niniej-
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NASZA AKCJA. Zbieramy informacje o braku lub źle wypełnionej budowlanej tablicy informacyjnej na terenie Wawra.

BUDUJESZ - INFORMUJESZ
 ■ źle wypełnionej tablicy
 ■ źle wyeksponowanej tablicy

Zgodnie z w/w Rozporządze-
niem tablica informacyjna po-
winna mieć kształt prostokąta o 
wymiarach 90 x 70 cm. Wiesza się 
ją w miejscu widocznym od stro-
ny drogi publicznej lub dojazdu do 
takiej drogi, na wysokości umożli-
wiającej jej odczytanie. Napisy 
powinny być wykonane w sposób 
czytelny i trwały, na sztywnej pły-
cie koloru żółtego, przy użyciu 
czarnych liter i cyfr, o wysokości 
co najmniej 4 cm. Zdarza się, że 
podane dane są nierzetelne, lub 
niepełne – taka tablica jest również 
niezgodna z prawem.

Terminy
Do końca października cze-

kamy na Wasze maile. Przesyła-
jcie zdjęcia (wystarczy jedno) 
lub informacje o niedopełnieniu 
obowią zku informacyjnego na 
skrzynkę Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra:  

kontakt@razemdlawawra.pl

W ciągu kilku dni dotrzemy 
do każdej lokalizacji i zweryfiku-
jemy dane. Niechlubna lista wraz 
z didaskaliami trafi niezwłocznie 
na biurko Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.

Dlaczego?
Bo mamy prawo do informa-

cji. Jesteśmy u siebie, a więc wy-
magajmy od siebie nawzajem. 
Prze strzegajmy prawa. To mini-
mum, które ułatwia nam żyć zgod-
nie we wspólnocie w jednej dziel-

nicy. Niech nie zmyli Was RODO 
– tu taj obowiązuje Prawo Budow-
lane. Poznajmy skalę zjawiska. Ro-
bimy to, ponieważ nikt inny tego 
nie robi.

Dlaczego My?
Stosownie do § 7 oraz § 8 

Statutu Stowarzyszenia Razem dla 
Wawra celami Stowarzyszenia są 
(…) działalność na rzecz lokalnych 
społeczności, w szczególności 
obrona ich interesów jako wspól-
noty i włączanie ich do działalności 

Nielegalna wycinka drzew na 
ul. Dzieci Polskich na Wiśniowej 
Górze poruszyła we wrześniu śro-
dowisko Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra. Znamienne jest to, że 
ogro dzony teren inwestycyjny nie 
był zaopatrzony w informacyjną 
tablicę budowlaną, choć wszystko 
wokół nosiło znamiona zamierze-
nia inwestycyjnego podpadające-
go pod pozwolenie na budowę. 
Czara goryczy się przelała.

Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra ogłasza akcję 
„BUDUJESZ-INFORMUJESZ”.

Działając w imię dobra pub-
licznego, zamierzamy stworzyć 
listę inwestycji wawerskich, które 
nie wypełniły - wynikającego 
wprost z Rozporządzenia Minis-
tra Infrastruktury z dnia 26 czer-
wca 2002 roku w sprawie tablicy 
informacyjnej - obowiązku infor-
macyjnego już od pierwszego dnia 
trwania przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego wymagającego pozwole-
nia na budowę czyli:

 ■ braku tablicy

INFORMACYJNA TABLICA BUDOWLANA 
POWINNA M.IN. ZAWIERAĆ:

 ■ określenie rodzaju robót budowlanych;
 ■ adres prowadzenia tych robót;
 ■ numer pozwolenia na budowę;
 ■ numer zgłoszenia;
 ■ nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
 ■ organu nadzoru budowlanego;
 ■ imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz   

 numer telefonu inwestora, wykonawcy robót  
 budowlanych,

 ■ kierownika budowy, inspektora nadzoru,  
 projektantów;

 ■ numery telefonów alarmowych 
 ■ numery telefonów alarmowych Policji, straży  

 pożarnej, pogotowia;
 ■ numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

społecznej i publicznej, (...) dbanie 
o utrzymanie porządku urban-
istycznego i ładu przestrzennego 
oraz zrównoważonego rozwoju na 
terenie m.st. Warszawy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzielni-
cy Wawer;  (…) Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele poprzez (…) 
działania na rzecz rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego i obywa-
telskiego.

Stowarzyszenie
Razem dla Wawra

Przykład źle wypełnionej tablicy informacyjnej (źródło: besty.pl):



 4 ŁAD PRZESTRZENNY październik 2019

„Ot, nie przypuszczałem...”

Kiedy 1 września 2017 r. prze-
kazywałem w okienku podawczym 
Urzędu Dzielnicy Wawer swoją 
pierwszą skargę na urzędnika Wy-
działu Architektury i Budownictwa 
nie przypuszczałem, że to dopiero 
początek. Oprotestowując naciąganą 
i niedorzeczną interpretację planu 
miejscowego Anina dewastującą 
kubaturowo, komunikacyjnie i przy-
rodniczo osiedle domów jednoro-
dzinnych, rzuciłem wyzwanie 
przede wszystkim sobie. Nie zgadza-
jąc się na jaskrawą niesprawiedli-
wość, zarażając własnymi wątpli-
wościami sąsiadów, z biegiem czasu 
docie rałem z nowiną i listami pod-
pisów do kolejnych mieszkańców 
osiedla. W kilka osób założyliśmy 
naprędce Społeczny Komitet 
Obrony Ładu Przestrzennego (choć 
jako podmiot prawny komitet to 
najsłabsza forma zrzeszenia, nie 
polecam). Wystąpiłem na posiedze-
niu Komi sji Ładu, na sesji Rady 
Dzielnicy, pisałem kolejne wnioski, 
apele, skargi, odwołania, listy po-
parcia; wpinałem je wraz z dowoda-
mi nadań i wnioskami o dostęp do 
dokumentacji budowlanych w fiszki 
i pęczniejące z czasem segregatory. 
W moim komputerze (pod nazwą 
„akty”:) pojawił się nagle katalog ak-
tów prawnych, ustaw, rozporządzeń, 
wypisów z planów i preceden-
sowym orzecznictwem sądów. Jako 
domokrążca, powoli nasiąkałem 
historią miejsca i ludzi, słuchałem 
i rozmawiałem: z prawnikami, rze-
czoznawcami, radnymi.

Wszystko to najpierw ze złości 
na urzędniczkę nazywającą czarne 
białym i mówiącą mi w oczy „nie 
ma Pan racji”, ze złości na siebie, że 
popełniam błędy i pudłuję, potem 
na wszechobecną bierność oby-
watelską, zniechęcenie, pasywn-
ość i strach. Tak - wszechobecny 
strach - jakby po drugiej stronie, na 
niepokornych czekały zastępy ogol-
onych kafarów gruchoczących kości 
na jedno strzepnięcie peta przez pa-
pę-dewelopera. Brakowało mi wyo-
braźni i roztropności w działaniu. 

Najwidoczniej.
Strzałem w dziesiątkę było 

rozpoczęcie w grudniu 2017 r. 
współpracy z Gazetą Wawerską, a za 
chwilę ze Stowarzyszeniem Razem 
dla Wawra (oba przedsięwzięcia 
autorskiego pomysłu Rafała Czer-
wonki). Jeszcze niedawno jeden z 
członków Stowarzyszenia zarzucił 
mi nawet, że walczyłem głównie 
o zabudowę sąsiedniej działki w 
Aninie – zgoda, ale przecież nie po-
przestałem na tym. Gazeta opubli-
kowała również moje teksty o kon-
trowersyjnych Decyzjach WZiZT 
na inwestycje mieszkaniowe na ul. 
Leśniczówka czy na ul. Rdestowej w 
osiedlu Wawer, o nierespektowaniu 
w Decyzjach wskaźników urbanisty-
cznych, o wielolokalowych domach 
jednorodzinnych, konsultowałem 
m.in. niezgodne z MPZP wytyczne 
Urzędu Dzielnicy do koncepcji 
projektu rozbudowy falenickiego 
przedszkola. Wkrótce pojawiły się 
głosy poparcia, prośby o interwen cje 

– pomagałem. Przygotowywałem 
kolejne teksty interwencyjne, które 
choć nigdy nie ukazały się drukiem, 
uświadomiły mi skalę zjawiska na-
dużyć w WAiB.

Punktem kulminacyjnym 
dzia łań w sprawie nadinterpretacji 
zapisów planu miejscowego  Anina 
był wreszcie List Otwarty do ówcze-
snego burmistrza Wawra, podpisany 
przez 103 osoby i opublikowany w 
Gazecie Wawerskiej. To były ważne 
podpisy mieszkańców Anina, którzy 
powiedzieli „dosyć”, choć nie musi-
eli. Taki był cel i wielkie poparcie 
moich działań. My Naród zajęliśmy 
stanowisko. Od tej pory nie byłem 
już w Aninie sam. Dziękuję! Po 
miesiącu odebrałem na poczcie 
odpowiedź burmistrza. Główną 
linię obrony oparto w niej na nied-
opuszczalnej w interpretacji zapisów 
planów żonglerce symbolami funk-
cji obszarów -  kto to pisał? Bo na 
pewno nie urbanista.

Tak więc, uzbrojony w dowód 

na niekompetencję organu, 
ruszyłem na wybory samorządowe 
2018r. startując w barwach loka-
lnego Stowarzyszenia Razem dla 
Wawra, z którym za chwilę zdecy-
dowaliśmy się przyłączyć do ogól-
nowarszawskiej koalicji Ruchy Mie-
jskie organizowanej z inicjatywy 
Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. 
Nie żałujemy tej decyzji. Wspólnie 
postawiliśmy na ład przestrzenny 
i zrównoważony rozwój Warsza-
wy, na ekologię, bezpieczeństwo, 
ochronę przyrody i dziedzictwa, na 
społeczeństwo obywatelskie. Równo 
rok temu, skutkiem rocznej aktywn-
ości społecznej, startując z pozycji 
outsidera, osiedlowego domokrążcy 
i oszołoma,  znalazłem się dzięki gło-
som mieszkańców Anina, Międzyle-
sia i Radości w Radzie Dzielnicy 
Wawer. Niedługo potem, w efekcie 
umowy koalicyjnej pomiędzy kluba-
mi radnych KO i RdW, wybrano 
mnie na przewodniczącego Komisji 
Ładu Przestrzennego.

Jednym z głównych punktów 
umowy koalicyjnej był audyt wy-
branych decyzji administracyjnych 
Wydziału Architektury i Budownic-
twa z lat 2015-2018. Uznaliśmy jako 

Stowarzyszenie idące do wyborów 
z hasłami obrony ładu przestrzen-
nego dzielnicy, że bez wyciągnię-
cia wniosków z pracy Wydziału w 
poprzedniej kadencji, nie możemy 
wypełniać naszej misji w Radzie 
Dzielnicy. Uznaliśmy upublicznie-
nie efektów rzetelnej kontroli za 
warunek istnienia koalicji. Nasi 
wyborcy mają prawo wiedzieć. My 
również.

W lutym 2019 r. na czele Wy-
działu Architektury i Budownictwa 
stanęła Jolanta Urbanowska – ar-
chitekt, urbanista, dotychczasowa 
wieloletnia dyrektorka Miejskiej 
Pracowni Projektowej przy WAiPP 
w Warszawie, osoba wyjątkowo 
kompetentna i doświadczona w 
obszarze planowania przestrzenne-
go. W pełni popieramy ten wybór. 
Jako klub radnych RdW obserwu-
jemy, że decyzje zapadające w WAiB 
mają silne umocowanie w obowiązu-
jących przepisach prawa, a poziom 
wewnętrznej organizacji Wydziału, 
pomimo kłopotów kadrowych, na-
pawa dużym optymizmem. Z sa-
tysfakcją przyjąłem fakt, że WAiB 
uznał w kolejnej decyzji w obszarze 
UMN/3 forsowany przeze mnie 
od 2 lat sposób interpretacji MPZP 
osiedla Anin i odmówił pozwole-
nia na budowę kolejnego budynku 
wielorodzinnego bez 100% funkcji 
usługowej w poziomie parteru.

Dzisiaj twierdzę, że u podst-
aw wszelkich chybionych decyz-
ji administracyjnych leży przede 
wszystkim niekompetencja (czasem 
zła wola) organu. Niekompetent-
ny, niewykształcony w konkretnym 
obszarze działań, otoczony wianusz-
kiem pochlebców szef z rozdętym 
ego to katastrofa. Słowo „organ” 
traktuję jako eufemizm, ponieważ 
za fasadą decyzji i oficjalnych sta-
nowisk zawsze ukrywają się, przybi-
erający maski „organów” konkretni 
ludzie. Kiedy decyzja jest słabo umo-
cowana, otacza się ją wianuszkiem 
papierologii i naciąganych wykładni 
(broń Boże niezależnych ekspertyz), 
ogólnikowych zapytań do insty-
tucji zwierzchniej i jeszcze bardziej 
ogólnikowych na nie odpowiedzi. 
Przyjęte przez organ nadrzędny 
stanowiska są w tych odpowiedzi-
ach – stosownie do ogólnikowych 
zapytań – najczęściej warunkowe 
i nieprecyzyjne. O to właśnie cho-
dzi. W odpowiedzi na interpelację 
radnego, lub zapytanie interesanta, 
urzędnik powołuje się na fragment 
konkretnego, pasującego do oko-
liczności cytatu. Dopiero wgląd w 
pełną treść dokumentu obnaża jego 
wieloznaczność, a zatem i niewielką 
wartość procesową. Ale bumaga jest. 
Większość z uczestników wielową-

ciąg dalszy na str. 5

(Profesor Wilczur zza krat ciurmy, zaskoczony przemianą młodego hrabiego Czyńskiego)

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Tak zmieniły się w latach 2011-2018 obszary UMN/2 i UMN/3 osiedla Anin, w trakcie obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdzie § 22.pkt 4 dla tych obszarów brzmi: „Ustala się 
obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni”. Podobny los spotkał w Aninie dział-

ki przy ulicy Bosmańskiej, Niemodlińskiej, VIII Poprzecznej , Rzeźbiarskiej, Zalipie...
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Art. 6 Konstytucji RP stanowi, 
iż Rzeczypospolita Polska stwarza 
warunki upowszechniania i równe-
go dostępu do dóbr kultury, będą-
cych źródłem tożsamości narodu 
polskiego, jego trwania i rozwo-
ju. Chronimy zabytki z myślą o 
przyszłych pokoleniach z uwagi na 
prawdę o przeszłości jaką reprez-
entują. Nie ma konfliktu między 
ochroną zabytku potocznie rozu-
mianą jako działanie wyłącznie 
zachowawcze, a naturalną zmien-
nością urbanistycznej tkanki miast. 
Jeśli przyjąć, że wysoką jakość istnie-

jących lub potencjalnych przestrze-
ni publicznych określa historyczne 
dzie dzictwo, to właśnie ono może 
być najskuteczniejszym instrumen-
tem rozwoju opartego na społe-
czeństwie obywatelskim.

Art.3 pkt. 12 Ustawy z dnia 23 
lipca 2003r. o ochronie zabytków 
i opiece nas zabytkami definiu-
je układ urbanistyczny, jako prz-
estrzenne założenie miejskie (...) 
zawierające zespoły budowlane, 
pojedyncze budynki i formy zapro-
jektowanej zieleni, rozmieszczone w 
układzie historycznych podziałów 

własnościowych i funkcjonalnych, w 
tym sieci ulic lub sieci dróg.

Konserwator, działając w inter-
esie społecznym uznaje zgodnie z 
Ustawą, czy dana rzecz lub nierucho-
mość jest zabytkiem (o wartoś-
ci historycznej, artystycznej lub/i 
naukowej), decydując jednocześnie 
o konieczności zachowania tegoż 
zabytku m.in. poprzez nałożenie 
prawnej ochrony konserwatorskiej, 
a tym samym ograniczenia prawa 
własności. Należy w tym miejs-
cu przypomnieć, że konstytucyjne 
wolności i prawa, w tym także pra-
wo własności, nie mają absolutnego 
charakteru. Art. 31 Konstytucji RP 
dopuszcza ich ograniczenie na rzecz 
wspólnoty. Ustanowienie ochrony 
zabytku wiąże się z ograniczeniem 
interesu prywatnego po to aby w ten 
sposób zabezpieczyć prawo innych 
osób do korzystania z dóbr kultury, 

na których straży stoi Państwo (art. 
5, 6, 73). Konstytucja określa tym 
samym równorzędność interesu 
publicznego oraz interesu prywat-
nego.

W praktyce, decyzje konser-
watora nierzadko napotykają na os-
try sprzeciw użytkownika zabytku, 
dostrzegającego wyłącznie, z jego 
punktu widzenia, negatywne strony 
takiego wpisu (konieczność uzyska-
nia od organu konserwatorskiego 
stosownych uzgodnień - zgodnie z 
art. 36 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz art. 39 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, czy też spodziewany 
spadek wartości rynkowej nierucho-
mości).

To, że dana nieruchomość 
wchodzi w skład zabytkowego ukła-
du nie jest tożsame z uznaniem 
za zabytek każdej nieruchomości 

położonej na jego terenie. Należy 
też zaznaczyć, iż decyzja odniesio-
na do układu urbanistycznego nie 
ustanawia jednocześnie indywidu-
alnej ochrony prawnej dla poszcze-
gólnych obiektów, gdyż jednostkowa 
ochrona wymaga odrębnych decy-
zji, co może stanowić o większym 
zakresie ochrony. Należy wyraźnie 
zaznaczyć, iż skoro chronimy układ 
urbanistyczny to uzgodnieniu pod-
legają wyłącznie działania w obrębie 
architektury zewnętrznej danego 
budynku, tak zabytkowego jaki i 
współczesnego. Dotyczy to w szcze-
gólności remontu budynku, jego 
rozbudowy, przebudowy, z sytuacją 
graniczną - czyli rozbiórką włącznie.

Rafał Nadolny
Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
w latach 2011-2016

Osiedle pracowników Instytutu Badań Jądrowych w Aninie – zdjęcie z 2005 r. (mapa.um.warszawa.pl) oraz plan zagospodarowania z II etapu budowy, lata 60’. 
Autorzy projektu: arch.arch.W.Kłyszewski, J.Mokrzyński, E. Wierzbicki

ŁAD PRZESTRZENNY. Ochrona zabytków.

Układy urbanistyczne 
o wartości zabytkowej

ciąg dalszy ze str. 4
tkowych korespondencji gubi się w 
meandrach wiedzy specjalistycznej 
i wszelkich pochodnych funkc-
ji od dostępnych prawem proce-
dur. Oczywiście rzeczoznawca, 
lub prawnik bezbłędnie rozpozna 
fałszywe tropy, ale kogo to obcho-
dzi? Kogo stać na prawnika?

Niekompetentny organ strzeże 
swoich sekretów. Wszystko jest ta-
jemnicze, poufne. Omerta. Pomi-
janie w korespondencji urzędowej 
stron postępowania to jego znak roz-
poznawczy. (Co się stało? Och, po-
myłka, niedopatrzenie...) Na wnios-
ki w trybie dostępu do informacji 
publicznej odpowiada w stopniu 

zaledwie minimalnym, zasłaniając 
wyrwanym z kontekstu orzecznic-
twem sądów, czy opiniami „działu 
prawnego” na usługach. Wydawane 
kopie dokumentacji budowlanych 
są pozbawione rzutów, przekrojów 
(! ), wygumkowane są nazwiska 
projektantów, brakuje załączników. 
Odpowiedzi na pisemne zapyta-
nia petentów są lakoniczne i nie-
kompletne, pobłażliwie niechętne. 
Odpowiedzi na interpelacje - nies-
taranne. Tak właśnie niekompetenc-
ja w urzędach trwa.

Powtarzam próbującym docho-
dzić swoich racji w konfrontacji z 
biurokratycznym molochem: jeżeli 
znikąd ratunku i jesteście skazani na 

samotną walkę o swoje prawa to jak 
najszybciej poszukajcie sojuszników. 
Im więcej dusz zainfekujecie i przy-
ciągniecie do siebie, tym szybciej 
zdobędziecie zainteresowanie loka-
lnych autorytetów, prasy, radnych. 
Stańcie się ekspertami w dziedzin-
ach. Wasz przekaz niech będzie 
przejrzysty, a argumenty silne. Niech 
mowa Wasza będzie prosta: tak, 
tak - nie, nie. Macie wiedzieć więcej 
niż urzędnik, i musi to być wie-
dza gruntowna. W tym nierównym 
boju wykazujcie się cierpliwością i 
konsekwencją pamiętając, że druga 
strona (będąc w pracy) jest za każdą 
czynność wynagradzana. U Was 
wszystko odbywa się kosztem czasu 

poświęcanego rodzinie, własnym 
pasjom, samokształceniu, relakso-
wi, kosztem zdrowia czy domowe-
go budżetu. Piszcie petycje, listy, 
artykuły, następnie wstępujcie do 
lub zakładajcie własne stowarzysze-
nia i komitety (Jacek Kuroń by 
pochwalił), startujcie w wyborach 
samorządowych, idźcie po władzę 
i współodpowiedzialność, aby os-
tatecznie dzielić się zdobytym doś-
wiadczeniem i pokonywać patologie 
władzy.

Życzę wszystkim niepokornym, 
skrzywdzonym, mniej lub bardziej 
aktywnym mieszkańcom naszych 
osiedli, aby uwierzyli, że wspólnym 
konsekwentnym działaniem mogą 

wpływać na rzeczywistość. Jestem 
tego przykładem.

Moje teksty interwencyjne 
dostępne w archiwum Gazety Waw-
erskiej:

 ■ nr  4, XII 2017, str.3 „Jak urzędnik 
plan miejscowy osiedla Anin inter-
pretował”

 ■ nr  8,  IV 2018, str.5 „Wuzetka dla 
osiedla przy Widocznej”

 ■ nr 10, VI 2018, str.3 „Bloki wcis-
kane w przyrodę”

 ■ nr 11,VII 2018, str.4, „Lex Jezior-
ski”

 ■ nr 14, XI 2018, str.6, „Diabeł tkwi 
we wskaźnikach”

 ■ nr 21, VI 2019, str.3 „Czy to jest 
dom jednorodzinny”
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Opisując przyrodę kanału Waw-
erskiego nie wspomniałam o 
szczurach,  jako że jest to zwie rzę 
silnie związane z człowiekiem. 
One oczywiście tam są i miewają 
się znakomicie. Podobnie jak w 
odległych wiekach zachowują zdol-
ność do przenoszenia groźnych 
chorób np.  duru brzusznego oraz 
do wyrządzania ogromnych szkód 
gospodarczych. Szczur wędrowny 
– bo o nim mowa, pochodzi z 
leśnych i krzewiastych siedlisk w 
Azji, jest znakomitym pływak-
iem i uwielbia brzegi wód. Wraz 
z człowiekiem zasiedlił  wszystkie 
kontynenty z wyjątkiem Antarkty-
dy. W Warszawie jest obecny przy 
wszystkich większych zbiornikach 
wodnych, w Łazienkach, Parkach 
Ujazdowski i Skaryszewskim . W 
tym roku był na nie wyjątkowy 
urodzaj nad jeziorkiem Balaton. 
Obrodziły i w Wawrze. O niepoko-
jąco dużym stadzie liczącym około 
15 osobników buszującym w 
karmie wykładanej  dla wiewiórek 
informowała mieszkanka Anina. I 
tu zbliżamy się do pierwszej zasa-
dy zwalczania szczurów,  o której w 
Warszawie nie pamiętamy.
Po pierwsze nie karmić!           

Cóż z tego że wdrażamy 
rozsądny zwyczaj oddzielania resz-
tek żywności od innych odpadów 
przez co śmietniki i wysypiska 
staną się mniej atrakcyjne, skoro 
na potęgę rozrzucamy na gołej 
ziemi czerstwy chleb i inne przys-
maki dla naszych ulubionych par-
kowych zwierzątek? Oprócz tego 
że czerstwy chleb jest niezdrowy  
dla zwierząt ze względu na za-
wartość soli i szybkie pleśnienie, 
to pozostawianie go w ilościach 
których ptaki nie zjedzą to fatalny 

zwyczaj. Szczególnie  jeśli pozost-
awiamy go nad wodą dla kaczek, 
bo wtedy pokarm trafia prosto do 
szczurzych adresatów. O zaniech-
anie tego zwyczaju apelują władze 
Warszawy. U siebie w  Wesołej 
widziałam szczurka tak śmiałego, 
że popisywał się pływackimi 
wyścigami o bułkę przed grup-
kami gapiów. W sumie to rzeczy-
wiście bardzo ładne zwierzątko, 
świetnie się sprawdzające w roli 
domowego pupila. Problem polega 
na niesamowitym tempie rozm-
nażania się. Z jednej zaledwie pary 
szczurów może powstać w ciągu 
roku wielotysięczna populacja.  
Czynniki ograniczające to głód 
i mróz, a ludzie szafują i karmą 
i ciepłym schronieniem. W tym 
świetle obecność stada liczącego 
„zaledwie” piętnaście osobników 
to jeszcze nie taka zła wiadomość.
Drapieżniki kontra szczury

Przeraźliwie wielka rozrod-
czość to w przyrodzie nic dziw-
nego. Jest cechą zwierząt przys-
tosowanych do tego że będą w 
większości zjadane. W naturze 
na szczura polują bardzo liczne 
drapieżniki: węże, duże ptaki np. 
myszołów, sowy, bociany, czaple. 
Bardzo silny instynkt polowania 
na szczury mają psowate. Widać 
to po reakcjach naszych pupili 
,  natomiast w naturze wielkimi 
amatorami szczurów są lisy i wil-
ki. To zrozumiałe bo duży gryzoń 
aktywny zimą to wielka gratka w 
tym trudnym okresie. W tropikach 
szczur naturalnych wrogów ma 
jeszcze więcej i trzyma się najchęt-
niej terenów mocno zmienionych 
przez człowieka. Najbezpieczniej  
czuje się w mieście gdzie zagrażają 
mu tylko łasicowate - czyli kuna i 

tchórz oraz wolno żyjące koty do-
mowe, pech że te drapieżniki są nie 
w smak i człowiekowi. Czyli dla 
szczura  - pełen komfort.
Trucie konieczne i nieskuteczne

Deratyzacja jest obecnie 
ustawowym obowiązkiem gmin i 
właścicieli prywatnych posesji. O 
ile na poziomie jednego budynku 
można użyć pułapek lub lepów, 
to na poziomie gminy w tej chwi-
li istnieje tylko trucizna. Tradycja 
trutek na szczury  ma już ponad 
200 lat i przyczyniła się do upa-
dku średniowiecznego zawodu 
szczurołapa. Trucie nie jest proste. 
Wiadomo, że trudno zmylić ich 
ostrożność i dogonić szybką ewo-
lucję która pomogła im się  uod-
pornić na wiele generacji trucizn. 
To dlatego skuteczne trucizny są 

tak podstępne i okrutne w działa-
niu. Obecnie przeważają środki 
wywołujące krwotoki wewnętrzne. 
Są równie skuteczne wobec szczu-
ra jak wobec innych ssaków z 
człowiekiem włącznie. Trudno jest 
uratować zwierzę np. sowę które 
zje otrutego szczura. Po deratyzacji 
szczurza populacja maleje tylko na 
okres kilku – kilkunastu miesięcy 
po czym zabieg trzeba powtórzyć. 
Z tego błędnego koła nie ma wy-
jścia, a przynajmniej do niedawna 
nie było.
Co tam nowego u amerykańskich 
naukowców?

Bardzo obficie obdarzeni 
szczurzą populacja mieszkań-
cy Stanów Zjednoczonych są 
też awangardą w jej zwalczaniu. 
Przekonawszy się o skuteczności 
kontroli za pomocą antykoncepcji 
populacji gołębi miejskich, wzięli 
się tą metodą za szczury. Preparat 
który wymyślili1 ma dwie różne 
substancje działające w różnych 
mechanizmach na samce i samice. 

Ciekawą cechą zwierząt otrzymu-
jących antykoncepcję i wolnych 
od rozrodu jest to, że żerują mniej, 
więc są mniej uciążliwe, za to sku-
tecznie bronią terenu przed ob-
cymi, co sprawia że nie zostaną 
tak łatwo zastąpione jak te, które 
otruto. Oczywiście antykoncep-
cja działa wolniej  dlatego duże 
programy miejskie w Bostonie, 
Nowym Jorku czy Waszyngtonie 
polegają na kombinowaniu ra-
dykalnego obniżenia populacji 
szczurów trutką i  antykoncepc-
ji dla podtrzymania i utrwalenie 
efektu, ale nie ulega wątpliwości że 
to właściwa droga, która pozwoli 
nam kiedyś zakończyć tą bezlitos-
ną wojnę.

Dorota Wrońska

1 Preparat antykoncepcyjny dla gry-
zoni nazywa się ContraPest i nie jest 
jeszcze zarejestrowany w UE.  W zach-
odniej Europie są już stosowane prepa-
raty dla ptaków (Ovocontrol) i dużych 
ssaków (GonaCon)

ŚRODOWISKO. O radzeniu sobie z gryzoniami.

Szczur jak stąd do Ameryki 
- czyli jak bardzo jesteśmy zacofani w zwalczaniu gryzoni.
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Już pierwsze informacje ws-
kazały na szereg nieprawidłowoś-
ci - w 2015 r. wpłynęło do urzędu 
dzielnicy zgłoszenie modernizac-
ji ogrodzenia poprzez budowę 
muru. Został wniesiony sprzeciw, 
co w praktyce oznacza brak zgody 
na przeprowadzenie inwestycji. W 
związku z tym sprawa została zgło-
szona do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego – mówi Ja-
cek Wiśnicki, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wawer.

 Informacje z Lasów Miejskich 
są równie niepokojące. Zgodnie z 
odpowiedziami na pytania SRDW, 
a także na wrześniową interpelac-
ję radnego Rafała Czerwonki, w 
czerwcu 2019 r. podczas lustrac-
ji działki stwierdzono obecność 
pniaków będących pozostałością 
po wycinkach drzew bez wyma-
ganych decyzji. W związku z tym 
Lasy Miejskie skierowały zawi-
adomienie do Policji o możli-
wości popełnienia wykroczenia. 
Ponadto, ujawniono prowadzenie 

INTERWENCJA. Stowarzyszenie Razem dla Wawra w sprawie bulwersującej mieszkańców.

Mur i nielegalna wycinka w Wiśniowej Górze
prac ziemnych, a także wycinkę 
podszytu (warstwa lasu składająca 
się z krzewów i niskich drzew), co 
narusza przepisy ustawy o lasach. 
W celu przywrócenia stanu zgod-
nego z prawem, Lasy Miejskie 
zobowiązały właściciela działki do 
ponownego wprowadzenia roślin-
ności leśnej w ciągu 5 lat.

W związku z budową muru, 
Lasy Miejskie stwierdziły także 
nielegalne wyłączenie gruntu z 
produkcji leśnej. W tym aspekcie 
stosowne zawiadomienie zostało 
zgłoszone do Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych.

SRDW złożyło kolejne zapy-
tania do Policji oraz Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w celu ustalenia na jakim etapie 
są prowadzone postępowania 
wszczęte na podstawie  zgłoszeń 
Lasów Miejskich i Urzędu Dziel-
nicy. W ramach odpowiedzi, PINB 
przesłał do wiadomości zawi-
adomienie o zamiarze przeprow-
adzenia lustracji nieruchomości. 
SRDW również zadeklarowało 
obecność w dniu oględzin. Polic-
ja natomiast odmówiła udzielenia 
informacji powołując się na brak 
uprawnień SRDW do ich otrzy-
mania. Będziemy jednak szukać 
innego sposobu na ustalenie czy 
wykroczenie zostało potwierdzone 
i jaka ewentualnie sankcja została 
zastosowana. O status postępowa-
nia spytamy również Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych.

Sprawa zbulwersowała wie-
lu mieszkańców, o czym świad-
czą reakcje użytkowników 
Facebooka na informacje o pro-

blemie zamieszczone na początku 
września na profilu SRDW. W całej 
sytuacji pocieszający jest jednak  
fakt, że Lasy Miejskie oraz Urząd 
Dzielnicy na bieżąco reagowały na 
nieprawidłowości. Czyli instytucje 
samorządu zadziałały jak trzeba. 

Teraz „piłka jest po stronie” or-
ganów dzierżących środki władcze 
umożliwiające egzekucję prawa. 
Gazeta Wawerska będzie trzymać 
rękę na pulsie i na bieżąco infor-
mować czytelników.

Na terenie leśnym wzdłuż Alei 
Dzieci Polskich, na wysokości ul. 
Kociszewskich powstał wielki mur. 
Kłuje w oczy kontrastując swo-
ją szarzyzną z zielenią okolicznej 
przyrody. Co więcej, latem zza 
ogrodzenia dochodziły niepoko-
jące odgłosy pił mechanicznych. 
Gazeta Wawerska i Stowarzyszenie 
Razem dla Wawra (SRDW) posta-
nowiło zareagować i przyjrzeć się 
sprawie. Zaczęliśmy od wysłania 
jeszcze w sierpniu szeregu pytań 
do Lasów Miejskich oraz ustale-
nia faktów w Urzędzie Dzielnicy 
Wawer.

Parkan odgradzający las
Fot. Jan Andrzejewski

Nielegalne ogrodzenie
Fot. Jan Andrzejewski

Zawiadomienie PINB-u o planowanej kontroli z 23 września br.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

popularnością. Rowerowy plac 
zabaw nazywany „pumptruck-
iem to specjalnie zaprojektowany 
tor przeszkód, składającym się̨ 
z pagórków i wyprofilowanych 
zakrętów. Rozwijanie prędkości 
możliwe jest dzięki odpowied-
nio wyprofilowanym garbom, na 
których użytkownik wykonując 
ruchy góra-dół porusza się w wy-
branym kierunku, wykorzystując 
siłę ciężkości i siłę odśrodkową. 
Jazda na torze rozwija i angażuje 
wszystkie grupy mięśniowe, daje 
satysfakcję i jest bardzo prosta do 
nauki.

Rowerowy pumptruck pozwa-

MIĘDZYLESIE. Wygrany projekt budżetu obywatelskiego.

Nowoczesny pumptruck w Międzylesiu
la małym dzieciom w bezpieczny 
sposób oswoić się z rowerem na 
nierównościach terenu, jak i stawia 
wyzwania doświadczonym zawod-
nikom.

Zwycięski wybór tego projet-
ktu to dla nas wielka satysfakcja i 
wyzwanie. Obiecujemy,  że w kole-
jnych edycjach budżetu obywatel-
skiego nie zapomnimy o naszych 
międzyleckich pociechach.

Liczymy na dalsze Państwa 
wsparcie.

Łukasz Malczyk, 
członek Rady Osiedla Międzylesie 

i Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra

 Jako członek nied-
awno wybranej Rady Osiedla 
Międzylesie w imieniu swoim jak 
i Pani Doroty Kruglińskiej, prag-
nę bardzo serdecznie podziękow-
ać  za 1097 oddanych zwycięskich 
głosów na projekt „Nowoczesny 
Tor Rowerowy Pump Truck”.  

To ważny projekt dla 
międzyleskich dzieci. Wierzymy, 
że będzie udaną alternatywą dla 
spędzania przez nie czasu przed 
komputerami, telefonami i kon-
solami.

Podobna inwestycja w Waw-
rze (na ul.  Skalnicowej) cieszy 
się już od kilku lat niesłabnąca Istniejący pumptruck przy ul. Skalnicowej Fot. Rafał Czerwonka
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Na skraju kolonii przy ulicy 
Niepodległości 10 (ob. ul. Żegańska 2C) 
Walery Kania swoją willę pos ta wił odmi-
ennie aniżeli uczynił to Bolesław Pap-
rocki. Blisko ulicy stanął bia ły piętrowy 
sześcian z podwyższonym ryzalitem 
na osi elewacji frontowej, oskrzydlo-
nym wy pro wa dzo ny mi do jego lica 
narożnymi loggiami na obu kondygnac-
jach. Loggie nie miały wyodrębnionych 
balustrad. Ich otwory były po prostu 
wykrojami w elewacji. Na par te rze przed 
ma syw ny mi narożnymi filarami kryły 
się zagłębione za wysokimi balustrada-
mi wej ścia do loggii. Budynek przyciągał 
uwagę czystością konstrukcji i oszczęd-
ną ele gan cją proporcji. Mówiono o nim 
– piękny i nowoczesny. Apartament na 
piętrze zajmował właściciel, po sia dacz 
Krzyża Żelaznego, były sklepikarz, który 
czytywał „Mein Kampf”. I jedno i dru-
gie odnalazł zamieszkujący tam później 
Jerzy Kosiorek. Parter wynajmowała 
rodzina Wyszyńskich – emerytowa-
ny maszynista kolejowy z żoną – para 
równie siwiuteńkich, niebieskookich 
staruszków, w okularach każde – oraz ich 
dorosły już syn Wojciech. Starsi państwo 
pro wa dzi li wypożyczalnię książek oraz 
sprzedaż podstawowych materiałów 
piśmiennych – kałamarzy z atramentem, 
stalówek, obsadek do nich, drewnianych 
piórników, papieru listowego, zeszytów 

zwanych też z francuska kajetami itp. 
Stalówek było wiele rodzajów – krzyżów-
ki, serki, byki, rondówki paru rozmiarów. 
A służyły nie tylko do pisania. Były też 
przedmiotem kolekcjonerstwa i służyły 
do gry w stalówki podczas przerw lek cyj-
nych. Zachowała się książka z pie cząt ką 
„Czytelnia Nowości i Materiały Piś mien-
ne E. Wyszyńska Międzylesie Niepod-
ległości 10. Tel. 81-51”. Właśnie tam 
wchodziło się po schodkach za filarem 
przez prawą loggię i dalej przez oszklone 
drzwi obok dwuskrzydłowego okna do 
po miesz cze nia, w którym zapełnione 
książkami regały sięgały po sufit. Wszyst-
kie książki były pie czo ło wi cie obłożone 
w szarobrunatny papier na którym na 
grzbietach książek, wypisano numery 
katalogowe czytelne z daleka. Była to 
głównie klasyka, ale również biografie, 
książki podróżnicze i popularnonau-
kowe, literatura młodzieżowa i oczywiś-
cie i koniecznie lektury szkolne. Domi-
nowały dzieła z renomowanych oficyn 
wydawniczych – Gebethner i Wolf, 
Trzaska Evert i Michalski, Pruszyński, 
Arct… Wyszyńska kompletowała księ-
gozbiór w sposób przemyślany. Zapewne 
miała świadomość, że wypożyczalnia 
była jedynym stałym ogniskiem kultury 
w całej miejscowości. Zaraz przy wej-
ściu na dużym stole po lewej piętrzyły 
się katalogi i kartoteki wypożyczeń. Na 

drugim, mniejszym, naprzeciwko wejś-
cia rozłożone były materiały piśmienne. 
Między pierw szym a regałami krzątała 
się drobna, nieco pochylona wiekiem 
właścicielka. Starszy pan, szczupły i 
wciąż przy stoj ny, zazwyczaj zajmował 
stanowisko za stołem z papeterią. Gazety 
można było kupić w kiosku „Ruchu” na 
pe ro nie nieodległego przystanku ko le-
jo we go. Wśród nich niekiedy widniał 
dość skromny i zgrzebny miesięcznik 
„Na Straży”, pierwsze i jedyne wówczas 
czasopismo Wawra i okolic. Wydawane 
i redagowane było przez majora Ma-
ria na Albińskiego, byłego legionistę z 
I Brygady, doktora filozofii i znanego 
społecznika związanego z Polską Partią 
Socjalistyczną, pasjonata lokalnej his-
torii. W sezonie gazety z kios ków do 
pensjonatów chętnie roznosili miejscowi 
chłopcy.

Tylko zieleń ogrodowych krze wów 
i pnączy dzieliła Czytelnię Nowoś ci od 
obszernego sklepu „Art. MYD LAR SKIE 
KOS ME TY KA  ANE LIP” Marii Anec kiej 
i Fran cisz ka Lip nic kie go. Parter piętrowe-
go bu dyn ku na rogu ulicy Niepodległości 
i Dworcowej (do niedawna budynek ten 
istniał pod adresem ul. Żegańska 2D, 
obecnie w tym miejscu znajdują się schody 
do przej ś cia podziemnego na skrzyżowa-
niu ul. Żegańskiej i ul Dworcowej) opa-
trzo ny był witrynami zarówno od frontu, 

jak i w elewacji narożnej, gdzie znajdował 
się sklep spożywczy. Obfitość wystawio-
nego w nich towaru nęciła i zatrzymywała 
przechodniów, sprzyjała przy pad ko wym 
spot ka niom i często właśnie tutaj można 
było zobaczyć podekscytowane plotku-
jące kumoszki. Przed nocą na okiennice 
nakładano żelazne sztaby i zamykano je 
na masywne kłódki.

W czynszowej murowanicy Cze-
sława Kozerskiego po przeciwnej stronie 
ulicy Dworcowej (obecnie w tym miejs-
cu znajduje się rondo na skrzyżowaniu 
ul. Żegańskiej i ul Dworcowej), w miesz-
kaniu na piętrze (wejście z tyłu budyn-
ku od ogrodu, druga klatka schodowa) 
rezydował Bazyli Trietiak, felczer. Była to 
postać znana, lubiana, ale i budząca res-
pekt już samym wyglądem, choć w obej-
ściu był przystępny, pogodny i dobro-
duszny nawet. Wysoki, potężnej postury, 
już bez czupryny, ale za to z sumiastym, 
siwym do białości wąsem na rumianej 
twarzy, nosił staroświeckie okulary o 
okrągłych, grubych szkłach w drucianej 
oprawce. Kiedy wędrował do pacjentów 
ze swoją skórzaną fel czer ską torbą na 
ramieniu, jego krok i pos ta wa zdradzały 
wojskowego. Czy nim był – tego nie 
wiedział nikt. Tak imię jak i nazwisko 
zdawały się świadczyć, że jest przy-
byszem, osiedleńcem, może uchodź cą 
nawet po rewolucji w sąsiedztwie. Mało 

kto cokolwiek wie dział o jego przeszłoś-
ci i nikt nie śmiał pytać o nią. Zresztą i 
czasy nie były po temu. Wie dzia no tyl-
ko, że zna się na rzeczy i że skuteczną 
pomoc o każdej porze dnia i nocy może 
uzyskać u niego każdy potrzebujący, 
tak czło wiek jak zwierzę. Także i ten 
budynek na rogu ulicy Niepodległości i 
Dworcowej był piętrowy, choć z nagiej 
rudej cegły nieotynkowany do końca 
swoich dni, a uzupełniała go parterowa 
oficyna na tyłach niewielkiego ogrodu. 
W niej mieszkała osoba–instytucja pier-
wszej pomocy w nagłych przypadkach, 
znana powszechnie jako pani Bujakowa. 
Drobna, filigranowa starsza pani wiel kiej 
życz li woś ci dla ludzi, hołubiąca i ob-
darowująca lizakami dzieciaki z sąsiedz-
twa, a i z dalszych domostw. Widywano 
ją często w przeróżnych miejscach i o 
różnych porach. Znali ja chyba wszyscy 
miejscowi. Służyła pomocą jakiej kto po-
trzebował, kiedy znalazł się w trudnej sy-
tuacji – niańczyła dzieci, opiekowała się 
chorymi, robiła za ku py, sprzątała, prała, 
paliła w piecach, nosiła wodę, go to wa-
ła… Wiadomo było, że w razie ja kiej-
kol wiek po trze by liczyć można zawsze 
na panią Bujakową. W oficynie znaj-
dowała się także niewielka obórka dla 
paru krów, które Kozerski pasał gdzie się 
dało – na nieużytkach między zabudową 
ulicy Niepodległości a ulicą Wąską (ob.
Kożuchowska), pod lasem Branickich, a 
i dalej. Spotykano go z krowami w okol-
icach posiadłości Edmunda Chrzanows-
kiego a także w pobliżu lasu anińskiego.

Między murowanicą Ko zer skie-
go a kolejnym większym budynkiem,  
dwu pięt rową Kamienicą – tak ją nazy-
wano – przycupnęła murowana i otyn-
kowana chatka nakryta dwu spa do wym 
dachem (obecnie posesja pod adresem 
ul. Żegańska 6). Prawdopodobnie była 
pozostałością większej nieruchomości 
wzmian ko wa nej w dokumentach hipo-
tecznych jako „Kolonia Kaczy Dół Nr 
12”. Nie wiemy dziś, kto w niej mieszkał 
i czemu służyła. Mimo mi zer nej kon-
dycji przetrwała dobrych kilkanaście 
lat dłużej niż Kamienica. W ostatnim 
okresie istnienia użyt ko wa no ją jako 
pomieszczenie dla nie wiel kie go sklepi-
ku spożywczego.

Trzykondygnacyjna Ka mie ni-
ca (obecnie posesja pod adresem ul. 
Że gań ska  8), w dodatku osadzona 
na wysokiej suterenie i stojąca blisko 
ulicy wydawała się przy chatce szcze-
gólnie wielka. Pośród drewniano-ce-
glanej niskiej i dość zgrzeb nej w końcu 
zabudowy Kaczego Dołu musiała być 
tak niezwykła, że jedynie jej przysługi-
wała nazwa Ka mie ni ca używana jako 
nazwa własna, jednostkowa, a ponadto 

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci) 5.

Willa Walerego Kani (obecnie pod adresem ul. Żegańska 2C). Wejście na parterze po prawej stronie prowadziło do Czytelni Nowości E. Wyszyńskiej. 
Na piętrze po lewej widoczny brak loggii zniszczonej podczas działań wojennych w 1944 r.  Stan z 1973 r.

fot.: Stanisław Klimek
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jakie nosiła Ludowa Milicja. „Haman 
zawiadomiony w fabryce, że milicjanci 
go szukają, wyszedł naprzeciw. Wów-
czas, kiedy pokazywał legitymację, jeden 
z bandytów krzyknął – Janek, to milic-
jant! Pal go! Tak został zastrzelony na 
miejscu Haman. Kiedy bandyci uciekali 
w kierunku lasu anińskiego, z domu 
wyszedł z sie kie rą jeden z uchodź ców 
z Łowickiego. Sie kie rę chwycił usłysza-
wszy strzały, w pierwszym odruchu. 
Bandyci za strze li li go także. Tej samej 
nocy ludzie uzbrojeni jak kto mógł, w 
dubeltówki, rewolwery, wyciągnęli z 
łóżka Remiszewskiego, jed ne go z uczest-
ników napadu, i kazali się prowadzić do 
pozostałych. Bandyci spali. Schwytanych 
załadowano na podwody i odwieziono 
do Warszawy, gdzie zostali oddani w 
ręce żandarmerii niemieckiej. W pobliżu 
miejsca, gdzie został zabity Haman pos-
tawiono później krzyż” – mówi Julian 
Czesław Birecki. W latach dwudziestych 
w pobliżu wysokiego krzyża wybudowa-
no re mi zę strażacką (budynek obecnie 
pod adresem ul. Żegańska 17). Opo wieś-
ci Feliksa Sikory, Marianny Kuciary i Ju-
liana Czesława Bireckiego układają się 
w spójną całość. Wiązanie powyższych 
wydarzeń, jak również tych z 1905 roku 
wspomnianych na wstępie, z nazwą 
„Willa Czikago” pozostaje jednak tylko 
w polu domysłów.

Kamienica liczyła sobie dwa 
piętra i tzw. wysoki parter, do którego 
frontowych wejść, osobnych po obu 
stronach bramy, prowadziły z ulicy 
kilkustopniowe schody. Nie biała. Moc-
no poszarzała upływem czasu, dyma-
mi z własnych i okolicznych kominów 
łącznie z tym najwyższym, fabrycznym 
postawionym przez mistrzów w swoim 
fachu, ale i przyprószona zwyczajnym 
brudem z piaszczysto-pylastej ulicy. 
Jako jedyna miała przejazdową bramę 
nakrytą kolebkowym sklepieniem i 
opatrzoną dwuskrzydłowymi wrotami 
zamykanymi na noc przez dozorcę. Bra-

druga - Szanghaj, podobnie jak Pe ki nem 
nazwano szereg dziewięciu jednakowych 
budynków z szarobetonowej cegły przy 
ulicy Zaolziańskiej(ob.Turkusowa). Obie 
egzotyczne nazwy były głośne pół wieku 
wcześniej1. Wówczas to mogły przeni-
knąć do potocznego języka jako sym-
bole czegoś, co nie mieściło się w oswo-
jonym obrazie codzienności. Kamienica 
miała jeszcze jedno imię. Tak dawne, że 
zapomniane. Przetrwało jedynie w do-
kumentach jako „pierwotne oznaczenie 
nieruchomości”. A pisało się „Czikago”. 
Tak właśnie je zapisano - „Willa Czika-
go” – w księdze hi po tecz nej założonej w 
1913 roku na życzenie właścicielki Jadwi-
gi Rajchert z domu Muszyńskiej. I to pod 
tą nazwą Kamienicę zakupił w 1922 roku 
Aleksander Jan Ostrowski. „Willa Czik-
ago” musiała zostać zbudowana sporo 
wcześniej. Jadwiga Rajchert dokumenty 
złożyła w roku 1912, a inna wzmian-
ka wskazuje, że budynek istniał już w 
1911r. Dalej w przeszłość dokumenty 
nie sięgają. W pamięci Jana Ko ci szew-
skie go (1909) przetrwało wspomnienie 
dawnych mieszkańców Kaczego Dołu, 
według których Kamienica zbudowa-
na była dla pracowników huty szkła 
I. Malinowskiego. Jeszcze około 1931 
roku miały mieszkać tam ich rodziny, 
m.in. rodzina Szmiglów. Jeśli tak, to 
czas powstania Kamienicy należałoby 
łączyć z okresem działalności tejże huty, 

ma nie prowadziła jednak na podwórze 
obudowane oficynami, ale na porosłe 
łopianem, okazałymi kępami bylic i dzi-
ewannami nieużytki sięgające po równie 
piaszczystą jak inne ulicę Wąską (ob.
Korzuchowska). A służyła chyba tylko 
furom zwożącym przed zimą węgiel 
do lokatorskich piwnic. Za budynkiem 
znajdowała się studnia i odsunięte na 
bok wychodki. W latach trzydziestych 
w Kamienicy znajdował się po ste ru nek 
Policji Państwowej. Na parterze po lewej 
stronie. Po prawej zaś miał swój warsz-
tat szewski Józef Wilk. Z robotą było 
jednak nietęgo, jako że pił jak przysłow-
iowy szewc. Do tego bijał żonę. I to tak 
bardzo, że któregoś dnia interweniował 
kuzyn, i nie bacząc na sąsiedztwo policji 
zagroził Józefowi: „Ja ciebie zastrzelę. Jak 
Bóg miły – za strze lę. Jak jeszcze raz pod-
niesiesz rękę na ciotkę, to zastrzelę”. Po-
nieważ miało to miejsce w czasach, kiedy 
o broń było nietrudno, Józef potraktował 
sprawę poważnie, tym bardziej, że znał 
kuzyna. Zapił się w końcu na śmierć. 
Jego żona, wielkiej dzielności kobieta, 
wychowała jednak na ludzi trzy córki. 
Mimo piszczącej biedy i domowego dra-
matu dwie młodsze ukończyły wyższe 
studia i założyły przykładne, trwałe 
rodziny.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy końcowe:
1. 1842 - zdobycie Szanghaju, 1853 - 
powstanie tamże, dwukrotne zdobycie 
Pekinu - 1857 i 1860.
2. Piątego sierpnia 1915 roku.
3. Milicja Ludowa utworzona w 
listopadzie 1918 r., rozwiązana w lipcu 
1919 r.

czyli la ta mi 1895-1897. Wątpliwe, by 
fonetyczny zapis nazwy Chicago został 
nadany budynkowi przez pierwotnego 
właściciela lub projektanta. Najpewniej 
nazwa ta, za jakąś przyczyną, pojawiła 
się samorzutnie wśród kaczodolan, po 
czym zdążyła utrwalić się i spowszednieć 
tak dalece, że użyto jej w dokumentach. 
Aby tak się stało, musiało jednak upły-
nąć nieco czasu. Chicago było głośne 
w roku 1886 z powodu gwałtownych 

rozruchów robotniczych. Złą sławę 
przyniosło mu również nasilenie ban-
dytyzmu. Jak miało się to do Kaczego 
Dołu, a do Kamienicy w szczególności? 
Feliks Sikora, rocznik 1917, zachował 
wspomnienie przekazu rodzinnego ja-
koby w przeszłości Kaczy Dół był miej-
s cem, do którego z Warszawy zsyłano 
tzw. element niepożądany. Potwierdze-
niem tego, co mówi Sikora wydają się 
być wspomnienia dwoj ga innych osób. 
Marianna Kuciara, rocznik 1903, córka 
hutnika mieszkająca w domu rodziciel-
skim naprzeciwko huty M. Szpit bau ma, 
gdzie zatrudniony był jej ojciec, pamię-
ta z opowieści ro dzin nych, że „około 
1903–1905 roku, kiedy ojciec spro wa-
dził matkę z Łodzi do Kaczego Dołu, 
ta była przerażona, bo w Kaczym Dole, 
poza robotnikami huty, były same szu-
mowiny, męty społeczne, sami złodzie-
je, włamywacze, bandyci. Kradzieże z 
włamaniami, napady z bronią, bójki 
były na porządku dziennym”. Matka 
Marian ny domagała się, aby cała rodzina 
wróciła do Łodzi. Z kolei Julian Czesław 
Birecki, rocznik 1902, opowiada, jak „w 
1909 roku, kiedy kolejka wąskotorowa 
z Jabłonny dochodziła tylko do Wawra, 
był napad na jadącego bryczką dyrektora 
Piotra Kępczyńskiego w pobliżu Anina, 
między fabryką a torami kolejowymi. 
Inżynier, czynny atleta, kiedy bandyci 
wskoczyli na stopnie wolanta jadącego 
piaszczystą drogą, zamiast pie nię dzy 
wyjął re wol wer. Zastrzelił tego ban-
dytę, który trzymał broń – drugi  uciekł. 
Powoził stangret Józef Łabędzki, dzia-
dek Seweryna i Edwarda”, mieszkający 
– dodajmy – obok Bi rec kiego przy ulicy 
Wąskiej. W 1915 roku weszli Niemcy 
– mówi2 – powstała Ludowa Milicja3, 
której w Kaczym Dole przewodził „maj-
s ter o nazwisku Haman z fabryki łóżek 
Gurewicza”. W 1916 r. - wg Bi rec kie go - 
w zemście za uniemożliwienie jednego z 
napadów poszukiwali go bandyci. A mie-
li założone na rękawy czerwone opaski, 

Sklep "Art. MYDLARSKIE KOSMETYKA ANELIP". Fotografia z lat 30. ub. w.

Jeden z nielicznych budynków południowej pierzei dawnej ul. Niepodległości  
ocalałych od zniszczeń wojennych w 1944 r. Prawdopodobnie znajdował się na posesji 
należącej do Aleksandra Jana Ostrowskiego i stał między Kamienicą zwaną  
Szanghajem (albo Czikago) a murowanicą Czesława Kozerskiego.
Fotografia pochodzi zapewne z drugiej połowy lat 40. ub. w.

Międzyleska straż pożarna (jeszcze bez samochodów) oraz krzyż  
w miejscu zabójstwa Hamana.

Otwarcie urzędu pocztowego w tymczasowej siedzibie w budynku straży 
pożarnej. W górnej części fotografii widoczny dzwon alarmowy dla strażaków.

Cdn.
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Październik liście zakrwawił

Choć minęło 76 lat  - nie zapom-
niałam. Tak głęboko zapadły mi w serce 
i do dziś zachowały się w mej pamięci 
słowa wiersza nieznanego mi autora, 
który starsza siostra dostała od kolegów z 
konspiracji m.in. od Stasia Polkowskiego 
z naszej - anińskiej wtedy parafii.

Wiersz ten zatytułowany jest „ 
Październik liście zakrwawił ” - bolesny, 
pięknie w swej treści wyrażony słowami 
, wiernie obrazuje życie mieszkańców w 
okupowanej Warszawie, ich nastroje i 
oczekiwania. Życie pełne strachu, łapa-
nek, aresztowań, egzekucji, tortur. Tym co 
pozwalało przeżyć była niepohamowana 
chęć walki i nadzieja, nadzieja wolności.

Gorąco pragnę przekazać te słowa 
szczególnie młodemu pokoleniu w kole-
jną rocznicę wybuchu Powstania Warsza-
wskiego i wybuchu II Wojny Światowej.

Wiersz ten dedykowany był mojej 
matce w laurce, przygotowanej na dzień 
jej imienin - Sabiny w dniu 27 paździer-
nika 1943 roku z życzeniami doczekania 
końca gehenny okupacyjnej. Pragnę jed-
nocześnie przypomnieć współczesnej 
młodzieży, że za moich młodych lat, my 
córki, zgodnie ze zwyczajem panującym 
wówczas , na każde imieniny matki w ta-
jemnicy szykowałyśmy laurkę. Był to kar-
ton dużego formatu z motywem ozdob-
nym – najczęściej były to różne kwiaty 
malowane przez siostrę oraz wiersz. 

W tamtym, 1943 roku siostra zami-
ast kwiatów obok wiersza narysowała 
piórkiem czarnym tuszem postać żołnier-
za AK z białoczerwoną opaską Polski 
Walczącej i bronią w ręku.  A ja tego wi-
ersza nie zapomniałam do dzisiaj.

Świadkami wydarzeń z tych lat byli 
mieszkańcy Wawra i Anina. Już w  grud-
niu 1939 Niemcy w Wawrze wygarnęli z 
mieszkań i rozstrzelali 108 mężczyzn.

Podobne miejsca pamięci w 
skrwawionej ziemi są również w Aninie.

Jestem rodowitą Warszawianką. Od 
1937 roku mieszkam w Międzylesiu na 
ulicy Hafciarskiej (dawniej Topolowa, 
później Dąbrowskiego) gdzie rodzice 
się wybudowali. Gmina była wówczas w 
Falenicy, a Międzylesie należało do parafii 
w Aninie.

Ze wspomnień września 1939 roku 
mam w oczach czerwoną lunę nad płoną-
ca Warszawą a w uszach przejmujący 
„jęk” jaki wydawały nadlatujące co wiec-
zór niemieckie samoloty bombardujące 
Warszawę i szosę lubelską., którą prze-
mieszczały się tabuny wojska i uciekająca 
ludność. Szosę oświetlano wypuszczany-

mi flarami – robiło się widno jak w dzień. 
Ale mimo tego wiele niecelnych bomb 
rozrywało się w pobliskim lesie.

Las ten w 1945 roku, z którego lud-
ność wiele drzew wycięła w czasie wojny 
na opał został zaminowany. Było bardzo 
wiele wypadków urywania nóg. Między 
innymi ofiarami zostały dwie kobiety z 
mojego sąsiedztwa.

We wrześniu 1939 roku, jako 8-let-
nia dziewczynka, przeżyłam dramaty-
czną potyczkę grupy polskich żołnierzy 
z nawałnicą niemiecką. Gdy od strony 
Starej Miłosnej z lasu wyjechały niemieck-
ie czołgi zaczęła się strzelanina,. Z tarasu 
mojego domu strzelał polski żołnierz, 
a niemiec rzucił do pokoju na parterze 
granat zapalający. Szczęśliwie pożar udało 
się ugasić, lecz wiele domów, szczególnie 
drewnianych spaliło się – kilka tuż obok. 
Między innymi została spalona szkoła 
podstawowa w Międzylesiu.

W pobliżu mojego domu zginęło 
pięciu polskich żołnierzy. Na ulicy Ros-
nącej przez wiele lat stał krzyż „Jedynemu 
synowi matka”. Na terenie  przyszkolnym 
powstał wtedy spory cmentarzyk po-
ległych w tej potyczce polskich żołnierzy.

Matka żołnierzowi, który strze lał, 
proponowała, żeby przebrał się w cywilne 
ubranie mojego ojca, żeby się ratował, ale 
on odmówił i opuścił nasz dom. Pamię-
tam jego brązowe, niespokojne oczy. Po 
bitwie Niemcy przegnali ludzi z domów 
do lasu a teren spacyfikowali.

Po wrześniu 1939 roku przeżyłam 
długi okres niepewności oczekiwania 
na powrót ojca, który jako kierownik 
prowadził pociąg wywożący dokumen-
ty rządowe, słynne srebra i inne rzeczy 
z Polski do Francji, z Warszawy przez 
Stanisławów, Zaleszczyki, Rumunię…

Ojciec po około dwóch miesiącach 
wrócił, ale 23 stycznia 1942r.  zmarł na 
tzw. galopujące suchoty (trzaskający mróz 
– były kłopoty z wykopaniem grobu ). 
Zdegradowany i zmuszony do pracy na 
nieogrzewanych pociągach towarowych 
przeziębił się i ciężko zachorował na 
zapalenie płuc z ropnym wysiękiem.

Pamiętam jak żandarmi niemieccy 
po rewizji zabrali radio, jak zabrali matce 
całą żywność, jaką niosła ze wsi korzysta-
jąc  z darmowych biletów jako wdowa po 
kolejarzu. Robiono obławy w pociągach 
i na dworcach. Również na linii Otwock 
-Warszawa Wschodnia przemycano piec-
zywo na bazar Różyckiego z piekarń w 
Falenicy i okolic, wędliny i mięso przemy-
cano z okolic Karczewa.

Pamiętam smak glinowatego chle-
ba z dodatkiem brukwi i kartofli, jakim 
karmili nas Niemcy, smak marmolady z 
buraków osłodzonej sacharyną i łojowaty 
smak margaryny. Przysmakiem był chleb 
z olejem  lnianym i cebulą lub maczany 
w cukrze. Mydło było ‘z gliny” , więc ro-

biło się je domowym sposobem z łoju. 
Niemcy odcięli prąd. Jedynym oświetle-
niem była niebezpieczna, cuchnąca lam-
pa karbidowa. Kilkakrotnie musiałam ją 
montować. Wodę nosiło się z podwórka i 
pamiętam kłopoty z zamarzającą w ziemi 
ręczną pompą. Jak w prowizorycznym 
budynku szkolnym drętwiały mi ręce bo 
panował ziąb.

Pamiętam, jak siostra dojeżdżająca 
do szkoły na Pragę bardzo często po 2-3 
godziny czekała w tunelu na dworcu na 
opóźniony pociąg, żeby wrócić do domu. 
Rano pociągi jeździły, gdyż dowoziły ludzi 
do pracy, natomiast w ciągu dnia rozkład 
nie obowiązywał. W toczącej się 5 lat 
wojnie transport kolejowy, przeciążony, 
przeznaczony był  przed wszystkim do 
przewozu zaopatrzenia wojska i działań 
na froncie. Nigdy nie było wiadomo, 
kiedy zostanie przepuszczony pociąg dla 
ludności.

Po lekcjach ja pierwsza wracałam 
do domu i pierwszym moim obowiąz-
kiem było podpalenie ognia w kuchni 
węglowej, napalenie w piecu, obranie kar-
tofli, warzyw i ugo towanie zupy. Drugie 
danie jadło się „od święta”.

W 1944 roku los nie oszczędził mi 
przeżycia wybuchu Powstania w Warsza-
wie. Przeżyłam go cudem wielokrotnie 
uchodząc przed śmiercią, od pierwszych 
dni na Woli – przebywając na ulicy Mły-
narskiej 7 u wuja Eugeniusza Koszews-
kiego aż do dnia upadku Starówki. Wujek 
został rozstrzelany, dom zbombardowa-
no. My z matką wcześniej przeszłyśmy na 
ulicę Leszno, do szpitala, w którym pra-
cowała jako położna moja matka chrzest-
na. Na skrzyżowaniach ulic były olbrzymie 
barykady. Tego dnia posypały się pierwsze 
bomby a z nimi raniące odłamki tłuką-
cych się oszklonych, szpitalnych drzwi i  
okien, Nocą przedostałyśmy się na Plac 
Zamkowy a stamtąd na Nowe Miasto do 
rodziny zaprzyjaźnionych kolejarzy.

Tam na Nowym i Starym Mieści 
była wówczas Polska. Wolna Polska! Bez 
Niemców! Pracowała elektrownia będąca 
w polskich rękach. Głośniki przez polskie 
radio nadawały audycje, komunikaty, 
rozbrzmiewały polskie pieśni. Pracow-
ała poczta, prasa. Ludzie sobie pomagali. 
Wspólnie się modlono. Spontanicznie 
wszyscy się włączali do wyzwoleńczej 
walki.

W tamtych dniach przez parędziesiąt 
godzin drżała ziemia od wybuchów. Miel-
iśmy wrażenie, że zbliża się front, że na-
dchodzi pomoc i Warszawa pozostanie 
wolna. Ale ucichło.

Niemcy, których rozbite pod koniec 
lipca oddziały w pośpiechu ewakuowały 
się z Warszawy po zatrzy maniu linii fron-
tu, główne swe siły skierowali przeciwko 
powstańcom. Zaczęło się piekło. Bohater-
ska walka w każdym domu. Nieustannie 

trzeba było uciekać z piwnicy do piwnicy- 
przebijano dziury między nimi.

Każdy ranek zaczynał się nalotem. 
W ciągu dnia z mostu na Wiśle waliła 
pancerka. Od strony Żolibo rza sypały się 
pociski z dział pociągu pancernego, a zza 
Wisły leciały pociski rakietowe wystrzeli-
wane z  tzw. ‘szaf” lub ‘krów’, co było po-
przedzone charakterystycznym zgrzytem. 
Ten zgrzyt dawał parominutową szansę 
przeżycia – ucieczki do piwnicy zanim 
pocisk zdąży dolecieć.

Podjeżdżały czołgi.
Na początku znalazłam się w ol-

brzymiej  piwnicy z charakterystycznymi 
półkolistymi sklepieniami z czerwonej 
cegły, blisko Wytwórni Papierów War-
tościowych. W końcu Niemcy wygarnęli 
nas z piwnicy na ul. Freta po upadku Star-
ego Miasta skąd pognali nas do obozu w 
Pruszkowie.

Po paru dniach Niemczy zabi tymi 
wagonami towarowymi wywieźli nas 
z Pruszkowa do Rozprzy. Do domu w 
Międzylesiu wróciłam wczesną wiosną 
w roku 1945. Dom z dziurą w dachu po 
jakimś szrapnelu i śladami odłamków 
na ścianach oca lał. Mieszkały w nim 
trzy rodziny „dzikich lokatorów”. Mając 
125m² podlegał kwaterunkowi.

Choć w powstaniu przeżyłam rze-
czywiste piekło. Słyszałam jęki rannych, 

rozpacz ludzi, którzy pod gruzami utracili 
bliskich. Wokół wszystko płonęło. Wie-
czorem widok był niesamowity.

Choć cierpiałam lęk, głód i prag-
nienie – jedynym pożywieniem przez 
niemal miesiąc były kostki cukru, jakie 
powstańcy zdobyli rozbijając niemiec-
kie magazyny na Stawkach. Brakowało 
wody – czerpało się ją pod ostrzałem ze 
studzienek zabezpieczonych przez robot-
ników wodociągów.

Choć w brudzie i pocie niemytego 
ciała lęgło się robactwo, dokuczały wszy, 
nigdy nie przyszło mi na myśl, że było 
to „niepotrzebne” ponieważ nie zapom-
niałam słów wiersza i wieloletnich cier-
pień milionów zniewolonych ludzi .

Bolało mnie gdy przez lata stoso-
wano dwa kryteria ocen. Krytykowano 
celowość wybuchu Powstania Warsza-
wskiego. Natomiast podkreślano znacze-
nie wybuchu powstania w getcie warsza-
wskim, nigdy nie mówiono, że było to 
bezsensowne i niepotrzebne.

Być może moje wynurzenia pozwolą 
Czytelnikom  zrozumieć ducha tamtych 
czasów  i bieg wydarzeń , który był tego 
następstwem. I dlatego powinniśmy 
uroczyście czcić rocznicę wybuchu Wo-
jny i Powstania Warszawskiego oddając 
cześć wszystkim, którzy zginęli.

Danuta Sokołowska-Świderska

HISTORIA. Wojenne wspomnienia mieszkanki Międzylesia. „Krążyła śmierć niestrudzenie, 
a ślad jej rdzawił kamieniem, 

kulami ryła po murze 
– umarł, umiera, umrze. 

Wydała wyrok Warszawie, 
„Październik liście zakrwawił”. 

Ogłoszono zgrzytem głośników 
wielki odwet – śmierć zakładników.

Krążą wkoło złowieszcze wieści, 
dziś dwudziestu, jutro trzydziestu…
Śmierć nad miastem zawisła licznie, 

wykonano wyrok publicznie.
„Październik liście zakrwawił”

Nie zagrała kantata dzwonów, 
nie zabłysły światła pochodni, 
tylko szorstki głos megafonów

dech tamował w piersi przechodniów. 
„Październik liście zakrwawił”.

Pod pochmurnym niebem jesieni
młodzi chłopcy byli straceni, 

każdy odwagą się wsławił, 
„Październik liście zakrwawił”. 

Bielą kwiatów gaszono krwią gorejące bruki.
Ogień nie przestawał płonąć, 

tylko pod ziemię się ukrył. 
Matki, żony łzami obmywały ulice Warszawy, 

ojciec swych synów zostawił, 
„Październik liście zakrwawił”. 

Śmierć bohaterska ma wielkie zasługi, 
ponosisz je dla swej ojczyzny, 

niedługo spłacimy swe długi i pogoimy swe blizny.
Niedługo sztandar nad nami zawiśnie, 

śpijcie polegli, dzisiaj „październik zakrwawił liście”.
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Przebudowa linii kolejowej 
biegnącej przez Wawer to jedna 
z najważniejszych inwestycji jak-
ie będą definiować naszą dziel-
nicę przez najbliższe lata. Ten 
projekt wymaga współpracy wie-
lu urzędów i biur, ma charakter 
ogólnopolski i być może także 
ze względu na swoją skalę budzi 
niepokój mieszkańców oraz 
radnych. Mając to wszystko na 
względzie, zarząd dzielnicy pod-
jął decyzję o wyznaczeniu swo-
jego przedstawiciela do negocjacji 
i koordynacji inwestycji. Wraz z 
grupą urzędników rozpoczęliśmy 

prace zmierzające do wypracowa-
nia ostatecznych porozumień i 
możliwie najlepszych rozwiązań 
projektowych. Prace koncentrują 
się na kilku tematach, z których 
każdy to osobne zadanie i osobne 
pole do wypracowywania kompro-
misów. Spróbuję w kilku słowach 
podsumować aktualną sytuację tej 
inwestycji.

Projekt budowalny jest w fazie 
uzgodnień w miejskich biurach. Są 
to specjalistyczne opinie dotyczące 
geometrii układów drogowych. 
Rozwiązania te – głównie chodzi 
tu o dwa przejazdy bezkolizyjne w 
Falenicy i jeden w Radości, zostały 
zaprojektowane w ramach poro-
zumienia z miastem stołecznym 
Warszawa. Miasto zobowiązało 
się do partycypacji w kosztach, 
natomiast szczegółowe ustalenia 
są jeszcze elementem rozmów i 
uzgodnień. Kolej uzależnia roz-
poczęcie budowy tych inwestycji 
od podpisania porozumień, więc 
przed nami kluczowe i pewnie 
niełatwe rozmowy o finansowaniu.

Wedle wcześniejszych 
rozmów to bezpośrednio dziel-
nica ma wziąć odpowiedzialność 
za zarządzanie i utrzymywa-
nie przejść podziemnych, które 
powstaną pomiędzy poszczegól-
nymi przystankami. W Wawrze 
ma być ich siedem. Wytypowane 
zostały podczas wizji lokalnych 
w miejscach popularnych – dziś 
nielegalnych – przedeptów. Trud-
no wyobrazić sobie tę inwesty-
cje bez tych dodatkowych prze-
jść podziemnych i to nie tylko 
ze względów logistycznych, ale 
przede wszystkim – bezpieczeńst-
wa. Przechodzenie przez toro-
wisko, gdy pociągi mają poruszać 
się nawet z prędkością 160 km na 
godzinę byłoby szalenie niebez-
pieczne. W związku z tym roz-
poczęliśmy prace nad porozumie-
niem dotyczącym utrzymania 
projektowanych przejść. Tematów 
jest sporo – sprzątanie, monito-
ring, dostęp do infrastruktury, ale 
wydaje się, że jest jeszcze dość cza-
su by całość dopracować. W opra-

cowaniu ostatecznego kształtu po-
rozumień wspomogą nas miejskie 
biura.

Osobną kwestią jest spra-
wa zieleni wzdłuż torów. Zielona 
oś to element naszej tożsamoś-
ci. W związku z modernizacją 
zagrożone są wszystkie drze-
wa na terenach kolejowych. 10 
października br. Ministerstwo In-
frastruktury ogłosiło, że minister 
podpisał nowelizację przepisów 
liberalizującą skrajnie rygorysty-
czne rozporządzenie ministra z 
2012 r. Odległość od torów, gdzie 
nie mogą znajdować się drzewa 
zmniejszono z 15 do 6 metrów. 
Daje to szansę, by wzdłuż torów, 
już po modernizacji, nadal rosły 
drzewa i krzewy. Zainicjowaliśmy 
już rozmowy z miejskimi biurami 
oraz PLK, by zawrzeć w formie do-
datkowego porozumienia sprawy 
zieleni. Trze ba jednak pamiętać, 
mimo tych pozytywnych infor-
macji, że pas kolejowy nie wszędzie 
będzie na tyle szeroki by możliwe 
było zachowanie istniejących lub 

nasadzenie nowych drzew. 
W trakcie moderniza cji 

linii znikną też powstałe kilka 
lat temu tymczasowe parkingi 
wzdłuż torów. W naszej dzielnicy 
mówimy o 450 miejscach posto-
jowych. Wszyscy rozumiemy, że 
w kontekście polityki mobilnoś-
ci oraz walki ze smogiem, pow-
stanie centrów przesiadkowych 
wzdłuż torów jest kluczowe. Brak 
tych miejsc nie jest tylko proble-
mem dzielnicy, ale przede wszyst-
kim ogólnomiejskim. Kierowcy, 
którzy nie przesiądą się do pociągu 
– wjadą autami do centrum. Wo-
bec tego na spotkaniu koordynu-
jącym rozpoczęliśmy rozmowy o 
budowie dodatkowych parkingów 
Park&Ride w naszej dzielnicy. 
Czekamy też na ostateczne plany 
kolei, żeby wspólnie wyznaczyć 
miejsca na terenach kolejowych, 
gdzie jednak jakieś miejsca par-
kingowe będą mogły pozostać. 

Tak rysuje się na dziś spek-
trum spraw, które stoją przed nami 
w kontekście tej inwestycji. Trze-
ba podkreślić, że na razie istnieje 
ogólna zgoda co do kierunków 
porozumień, klimat rozmów jest 
obiecujący, natomiast wiele jeszcze 
przed nami.

INWESTYCJA. Modernizacja linii kolejowej nr 7 na terenie dzielnicy Wawer. 

Uzgadnianie modernizacji siódemki

samych regulacji. I zapropono-
waliśmy kilkanaście poprawek.

Głównym tematem burzliwej 
dyskusji pomiędzy stronami na 
posiedzeniach jest zapis nakazu-
jący wybierać dodatkowo zarząd 
rady osiedlowej, czyli: Przewod-
niczącego Zarządu, Wiceprze-
wodniczącego, nawet dwóch oraz 
Członka Zarządu. Nie licząc oczy-
wiście wybranych na pierwszym 
posiedzeniu rad osiedlowych 
Przewodniczącego Rady Osie-
dla, Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza. Nie byłoby to takie 
zabawne, gdyby nie fakt, że cała 
rada osiedla liczy 9 członków, z 
czego zwykle aktywnie pracuje  w 
porywach do trzech osób. Według 
statutu miałoby to wyglądać tak, 
że trzech członków rady podej-
muje uchwały, a następnie usta la 
kolejnym trzem lub nawet czterem 
członkom- czyli zarządowi - za-
dania do wykonania, a pozostali 
trzej lub dwaj członkowie ewentu-
alnie głosują albo tworzą komisje 
problemowe... W ten sposób za-
jęlibyśmy się ustalaniem zadań 
jedni drugim, a następnie kon-

RADY OSIEDLOWE. Dyskusja o statutach.

Bitwa o Zarząd
trolowaniem siebie nawzajem, 
głosowaniem i produkowaniem  
dokumentacji do tych wszyst-
kich czynności. I tak zabrakłoby 
nam czasu na realną działalność 
społeczną. Rada nie jest organi-
zacją, która zarządza setkami ludzi 
i procesami produkcyjnymi, 
żeby mieć taką nadreprezenta-
cję. Działalność rady opiera się na 
społecznym zaangażowaniu. Rada 
osiedla działa na zasadzie dobrej 
woli i autonomii członków, więc 
wprowadzanie dodatkowego sfor-
malizowania, biurokracji i kontroli 
utrudnia proces podejmowania 
decyzji i tym samym działania. W 
codziennej praktyce „Zarząd” to 
wszyscy aktywni członkowie rady, 
którzy funkcjonują jako instytucja 
turkusowa, co znaczy, że dzielą się 
między sobą wiedzą i doświadcze-
niem oraz wspierają się wzajemnie 
w wykonywaniu określonych za-
dań i pełnionych funkcji w miarę 
swoich możliwości. Właśnie dlate-
go zarządu w mojej ocenie nie trze-
ba w ogóle powoływać. Chyba, że 
po to, aby utrzymywać fikcję i du-
alizm władz rady.  Chociaż, czemu 
by nie - poprzez nadmiar regu-
lacji można swobodnie krępować 
rozwój społeczny, autonomię i 
podejmowanie inicjatywy. 

Kolejne paragrafy statutu sta-
wiają przed radą osiedla biuro-

kratyczne wymagania. Jeśli chce-
my cokolwiek załatwić dla naszych 
mieszkańców - to wymaga cza-
su i wyprodukowania stosownej 
dokumentacji, w dużej mierze 
na własny koszt, bo przecież nie 
mamy oficjalnie siedziby podłą-
czonej do prądu, a także niez-
będnych urządzeń biurowych. 
Jednak jesteśmy zobowiązani do 
składania każdej uchwały w dwóch 
egzemplarzach. Co prawda otrzy-
mujemy z urzędu biały papier oraz 
przysłowiowe spinacze- „jeden 
stalowy, a drugi z mosiądzu cały”. 
Gorzej, jeśli w długim toku obrób-
ki nastąpi zastój dokumentów na 
taśmociągu, bo przecież „szybkość 
– to  do murarzy apel, lecz nie do 
nas”(nas - czyli urzędników). W 
zasadzie nie ma znaczenia, co my 
tam napiszemy w tych interpelac-
jach i uchwałach. Rady osiedli są 
nazbyt aktywne, wręcz nadpobud-
liwe i składają w urzędzie uchwały 
w ilościach hurtowych, więc kto 
miałby czas odpisywać wciąż to 
samo: nie da się, nie dostanie-
cie, nie ma pieniędzy, to nie my, 
to oni…  Rada Osiedla Marysina 
Południowego cierpliwie od sier-
pnia oczekuje na reakcję ze stro-
ny urzędu w sprawie zamkniętej 
studni oligoceńskiej, w sprawie 
braku oświetlenia na ulicy Bota-
nicznej i Cedzyńskiej, w sprawie… 

I tak dalej - takie tam, jak widać, 
błahostki. Jednak, co będzie w 
kwestiach zasadniczych- jak brak 
parkingów, brak funkcjonalnej 
komunikacji miejskiej, czy brak  
kanalizacji deszczowej, nieczynne-
go od dwóch lat placu zabaw? Nie 
zasypiajcie „z tamtej strony okien-
ka, otoczeni jak pasterz stadkiem 
białych papierków”…

Wątkiem pobocznym całej 
wrzawy jest kwestia pomieszcze-
nia do spotkań marysińskiej rady 
z mieszkańcami Marysina. Zapro-
ponowano nam miejsce w pokoju 
Stowarzyszenia Społecznego Wa-
wer w… Międzylesiu.  Już widzę, 
jak mieszkańcy Marysina licznie 
przybywają na dyżur Rady Osied-
la Marysina Południowego, który 
odbywa się w Międzylesiu. 

Za nami już trzy posiedze-
nia komisji statutowej w sprawie 
zmiany statutu rad osiedlowych. 
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
zapowiedział, że żadnych zmian 
w prawie się nie przewiduje.                   
Zatem - na kolejnym spotkaniu 
komisji statutowej w sprawie zmia-
ny statutu rad osiedlowych- statutu 
zmieniać nie będziemy.

 Kurtyna.

Cytaty :Teatrzyk Zielona Gęś 
pt:„Sielanki biurokratyczne”                                     
K.I Gałczyński

W Urzędzie naszej Dzielnicy 
na posiedzeniach komisji statu-
towej trwa aktualnie rozprawa na 
temat propozycji zmian do statutu 
rad osiedlowych. W lipcu br. Prze-
wodniczący Komisji Statutowej 
wystosował prośbę do rad osiedli 
o zgłoszenie swoich propozycji, 
czy też uwag do dokumentu regu-
lującego pracę rad osiedlowych. 
Jako sekretarz rady wspólnie z ko-
legami, radnymi osiedla Marysin, 
analizowaliśmy dokument zwany 
statutem, zagłębiliśmy się w zawiły 
język prawniczy i stwierdziliśmy, 
co następuje: Prawo powinno 
być tworzone dla ludzi, a nie dla 

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl
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Mamy połowę października i 
jesień stała się faktem. Warto zatem 
podsumować sezon, pochwalić 
się sukcesami i przyznać do po-
rażek. Być może zachęceni moim 
przykładem, założycie w swoich 
ogrodach mały warzywnik? Ser-
decznie polecam!

Od czego zacząć?
Z pewnością warto już te-

raz podjąć decyzję, czy będzie-
my chcieli mieć w przyszłym 
roku własne pomidory, ogórki, 
fasolę, marchew? Wiosną jest 
duże spiętrzenie prac związanych 
z sia niem i sadzeniem, dlatego 
skrzynie, skrzynki czy miejsce na 
ogrodzie powinno się przygotować 
już teraz.

W pierwszym roku wydatki 
będą dość duże, zależne od tego, 
jakie skrzynki wybierzecie, ale 
te największe potrafią kosztować 
nawet kilkaset złotych. Uprawi-
ać warzywa można również w 
skrzynkach plastikowych na bal-
konie (bardzo ładnie mi się w ta-
kich pojemnikach udała fasola 
szparagowa!) lub w plastikowych 
donicach i kastrach budowlanych, 
których cena jest znacznie niższa. 
Podniesione grządki nie zmusza-
ją nas do schylania czy klęczenia 
podczas pielenia i zbioru, ziemia 
w nich jest żyźniejsza i szybciej 
się nagrzewa, dlatego szczególnie 
warto je polecić.

Jaką ziemię wybrać?
Do miejskich ogrodów kupu-

jemy zazwyczaj ziemię w workach, 
choć można też zamówić dostawę 
ziemi luzem, co znacznie obniży 
koszty. Ta w workach ma określone 

parametry, na których początkują-
cy ogrodnicy nie bardzo się znają. 
Certyfikowana ziemia powinna 
być najlepsza, a jednak kupiona 
przeze mnie super droga, ekolo-
giczna zupełnie się nie sprawdziła, 
nie dawała się porządnie nawilżyć, 
a pod koniec sezonu, kiedy ją wy-
bierałam ze skrzyni, okazało się, 
jak bardzo była sucha, co z pew-
nością zmniejszyło plony.
Czego nie powinniście prze-
gapić?

Jeśli kupicie duże skrzynie bez 
dna i ustawicie je np. na paletach 
lub wprost na ziemi, pamiętajcie o 
wyłożeniu dna gęstą siatką meta-
lową, która uchroni was przed in-
gerencją gryzoni i podjadaniem 
plonów przez nornice czy krety. 
Z powodu zaniedbania tej kwestii 
muszę teraz przerzucić całą ziemię 
z moich skrzynek. Jeśli skrzynie 
będą miały dno, trzeba na nie wy-
sypać drenaż: drobne kamyki lub 
żwir, bo nadmiar wody szkodzi 
roślinom bardziej niż niedostatek. 
Druga, ważna moim zdaniem 
rzecz, to papierologia. Teraz żałuję, 
że nie zapisywałam wydatków oraz 
ilości zebranych plonów, bo nie 
mogę ustalić proporcji winien:ma.

Czym jeszcze wypełnić skrzynie?
Ziemia to nie wszystko. Na 

dno skrzyń już teraz możecie wr-
zucić drewno drzew liściastych, 
drobne patyki i gałęzie, a jeszc-
ze lepiej próchno, które chłonie 
wodę jak gąbka i będzie ją odd-
awać roślinom w suche letnie 
miesiące. Na gałęzie warto położyć 
darń (trawą do dołu). Przy braku 
darni możemy się posłużyć jakąś 
kiepską ziemią albo rzucić na 
gałęzie nieco gazet czy kartonów, 
zrywając uprzednio folię klejącą. 
Potem, jeśli mamy mniej podsy-
pujemy rozłożony kompost (nie-
kwaśny, czyli raczej nie z drewnem 
drzew iglastych!) lub inne reszt-
ki roślinne. Na koniec dodajemy 
rozłożony kompost wymiesza-
ny z ziemią ogrodniczą lub samą 
ziemię. Do ziemi zawsze możemy 
dosypać pewną ilość suszonego 
obornika, nawóz koński, mieloną 

skałę bazaltową oraz perlit lub 
żel utrzymujący wilgoć w glebie 
(według opisów na opakowaniach 
załączonych przez producenta!). 
Warto też zbierać skorupki jajek 
(cenny wapń!), kartony i gazety, 
a nawet tutki po papierze toale-
towym czy fusy po parzeniu her-
baty lub kawy. To wszystko rozłoży 
się w ziemi, ułatwiając warzywom 
wegetację.

Pamiętajcie jednak, że niek-
tóre warzywa nie lubią ziemi zbyt 
bogatej w składniki odżywcze!  

Nie jest wcale łatwo wypełnić 
głębokie na 70 cm skrzynie, ale z 
40 centymetrowymi nie powin-
niście mieć kłopotu. Wskazane 
jest, aby wsypaną do skrzyń ziemię 
przykryć przed zimą folią ogrod-
niczą, wtedy deszcze nie wymywa-
ją soli mineralnych. Uwaga: ziemia 
opadnie! Moja opadła o około 15 
cm! Dlatego teraz muszę dosypać.

Przygotowane jesienią 
skrzynie mogą posłużyć wam już 
w lutym! Jeśli postawicie na nich 
mini folię lub mały inspekt (do do-
stania w sklepach ogrodniczych), 
możecie w nich hodować rośliny, 
które lubią tak zwany krótki dz-
ień i chłód: sałatę, rzodkiewki czy 
szpinak. A niektóre rośliny (np. 
czosnek) można zasadzić jeszcze 
jesienią!

Jak zaplanować grządkę?
Początkujący ogrodnicy 

zazwyczaj popełniają grzech zbyt 
gęstego sadzenia roślin. Nie mamy 
wyobraźni, jak dużo miejsca po-
trzebuje dorosła roślina. Dlatego 
nie lekceważcie opisów na opa-
kowaniach nasion! Ich producen-
ci naprawdę znają się na rzeczy. 
Rośliny się rozrastają! Rywalizują 
o miejsce, dostęp do słońca i skład-
niki odżywcze, dlatego sadźcie je z 
dużym zapasem miejsca!

Moje gospodarstwo w mini-
onym roku miało areał złożony z 
sześciu dużych skrzyń 70x70x140 
i 17 mniejszych 40x40x80 oraz 
kilku skrzynek plastikowych. Jak 
już wspomniałam, duże skrzynie 
stoją na podjeździe w orientacji 
wschód-zachód. Mają jednak dużo 
słońca. Mniejsze skrzynie stoją, 

gdzie się da: na podjeździe, tarasie, 
balkonach, nie zawsze w miejscach 
słonecznych.

Samo podlewanie przy tak 
suchym roku było koszmarem 
(starałam się podlewać rośliny 
deszczówką, a zatem nosiłam 
wodę konewkami). W przyszłym 
roku zamierzam wypróbować 
metodę podlewania przy pomo-
cy glinianych donic. Do skrzyn-
ki wstawia się donicę bez dziurki 
drenażowej lub tę dziurkę zatyka 
jakimś szczelnym materiałem, a 
woda wlana do donicy (koniecznie 
przykrytej!) przenika do ziemi. 
Zrobiłam próbę z maleńką don-
iczką i była zachęcająca. Dookoła 
doniczki ziemia rzeczywiście była 
wilgotna!

Ile czego posiać?
Podczas planowania grządek 

warto posłużyć się gotowymi sche-
matami zastępowania jednych 
roślin przez drugie. Kiedy wyrwie-
my wczesne sałaty czy rzodkiewki, 
na to miejsce możemy wsadzić 
inne warzywa, dzięki temu maksy-
malnie wykorzystamy miejsce na 
naszej rabacie. Warto też wiedzieć, 
które rośliny lubią swoje towarzyst-
wo i dobrze na siebie wzajemnie 
wpływają. Ciekawe podpowiedzi 
znajdziecie w książkach ogrod-
niczych dla ogrodników miejs-
kich oraz w Internecie. Można też 
oczywiście posłużyć się wiosną 
sadzonkami wyprodukowanymi 
przez wyspecjalizowaną firmę, bo 

wysiłek nie bardzo mi wyszły 
ziemniaki w torbach, plonowały 
słabo, mniej więcej po 2 kilo z 
torby, powinno być zdecydowanie 
więcej (spodziewałam się 10 kilo-
gramów z torby!), zaś selery mają 
dużą nać, natomiast zdecydowanie 
słabe korzenie. Truskawka pnąca 
rozrosła się, ale owoców było na 
niej niewiele, małe i kwaśne.

Czy to się opłaca?
Raczej nie w pierwszym roku. 

Wydacie więcej niż byście zapłaci-
li w sklepie. Wasze warzywa będą 
mniejsze i z pewnością mniej 
powabne od dostępnych w hand-
lu. Czasem pojawią się szkodniki, 
które – nie oszukujmy się – tylko 
czekają na taką gratkę! Ale jak 
wycenić satysfakcję? Może też 
się zdarzyć, że warzywa w hand-
lu bardzo zdrożeją (pietruszka!) i 
wtedy będziecie górą! I nawet jeśli 
pominiemy kwestie niewymierne, 
należy pamiętać, że duże nakłady 
ponosimy tylko w pierwszym roku, 
potem kupujecie w zasadzie już ty-
lko nasiona, może jeszcze środki 
ochrony roślin. A w zamian ma-
cie kontrolę nad całym procesem. 
Warzywa sprawią wam niejedną 
cudowną niespodziankę, zwabicie 
do siebie pszczoły od sąsiadów, 
będziecie jeść zdrowo, pokazując, 
że miejski ogród to nie mrzonka, 
wy zaś wyznaczacie trendy.

Na koniec dwa apele:
Pamiętajcie o porządnym 

nawodnieniu przed zimą roślin 
zimozielonych, przede wszyst-
kim rododendronów i azalii oraz 
bukszpanów, które mają za sobą 
bardzo ciężki sezon ze względu na 
pojawienie się nowego groźnego 
szkodnika – ćmy bukszpanowej.

Nie przesadzajcie z czystością 
w Waszych ogrodach! Nie grab-
cie liści, nie zostawiajcie ziemi 
odsłoniętej! Utrudniacie w ten 
sposób różnym pożytecznym orga-
nizmom przezimowanie w glebie, 
a zgrabione liście nie rozłożą się, 
aby użyźnić wasz ogród, tylko wy-
lądują gdzieś na wysypisku. Nawet 
jeśli macie pryzmę kompostową, 
nie śpieszcie się ze sprzątaniem. 
Natura radzi sobie z tym najlepiej 
sama.    

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

Podsumowanie sezonu ogrodniczego

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

nie wszyscy mamy w domu warun-
ki, aby postawić wiele skrzynek i 
doglądać siewek. Ja wszystkie swo-
je sadzonki wyhodowałam sama, 
jednak jest to ambicja, której nie 
polecam. Można też wysiać kilka 
rodzajów warzyw, rezygnując z 
innych.
Co mi się udało?  

Zdecydowanie pomidorki 
koktajlowe, ogórki gruntowe, sała-
ta, szpinak, selery, pory, buraki, 
fasolka szparagowa, pietruszka na 
zieloną nać, czarna rzepa, cukinie, 
bakłażany. Miałam też melony, ale 
nie bardzo obrodziły i w przyszłym 
roku zamiast nich wolę zasiać dwie 
dynie, które nie zawodzą i w tym 
roku wyrosły niespodziewan-
ie z ziaren zapodzianych gdzieś 
w kompoście. Jak na włożony 
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 ■ Większe dotacje na ochronę środowiska
Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania 
dotacji na dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Można 
uzyskać do 100% zwrotu kosztów inwestycji. Znacznie zwiększyły 
się kwoty dotacji. Za uzyskane środki finansowe będzie można 
między innymi zmodernizować kotłownię, rozpocząć wykorzysty-
wanie OZE, zlikwidować zbiornik bezodpływowy, usunąć i uniesz-
kodliwić wyroby zawierające azbest, a nawet wybudować urządze-
nia służące do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i 
roztopowych w miejscu ich powstania.

 ■ Dwie tragedia na torach 
26 września br. przy stacji Warszawa-Anin doszło do potrącenia 
17-latki, która weszła bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg 
SKM. Nastolatka przechodziła na tzw. zygzakach, tj. legalnym 
przej ściu przez tory wyposażonym w odpowiednie oznakowanie. 
11 października br. w osiedlu Radość, na wysokości ul. Mon-
tażowej, przy nielegalnym przejściu przez tory, zginął mężczyzna, 
potrącony przez pociąg Kolei Mazowieckich.

 ■ Doświetlenia przejść dla pieszych
Zarząd Dróg Miejskich doświetla warszawskie przejścia dla 
pieszych. W Wawrze do końca roku planowane jest doświetle-
nie 16 przejść. Dotyczy to lokalizacji: Trakt Lubelski/Zwoleńska, 
Zwoleńska 25, 55, 86, 97, 107, 113, 116, Zwoleńska/Wiązana, 
Zwoleńska/Motylkowa, Widoczna 101, Walcownicza/Bystrzycka, 
Walcownicza/Czekanowska, Trakt Lubelski/Wędkarska, Pożarys-
kiego/Hafciarska, Walcownicza/Filmowa, Walcownicza/Narcyzowa. 

W SKRÓCIE

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Nowi strażacy ochotnicy
We wrześniu siedmiu nowych 

strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radości zostało skiero-
wanych na szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników ochotni-
czych straży pożarnych. Szkolenie 
odbywa się w okresie od 21.09.2019 
r. do 09.11.2019 r. w trybie week-
endowym i kończy się egzaminem 
przeprowadzanym przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej m. st. Warszawy. 

Celem szkolenia jest:
 ■ przygotowanie członków Ochot-

niczych Straży Pożarnych do 
wykonywania podstawowych 
czynności ratowniczych, w tym 
gaśniczych, właściwych dla rot w 

zastępie w ramach wyposażenia 
własnego jednostki OSP,

 ■ sprawne i bezpieczne wykony-
wanie podstawowych czynności 
ratowniczych podczas powodzi,

 ■ przygotowanie ratowników do 
prowadzenia łączności w sieciach 
radiowych Państwowej Straży Po-
żarnej,

 ■ przygotowanie ochotników do 
kierowania ruchem drogowym 
podczas działań ratowniczych.

W dniu 30.09.2019 r. Strażacy 
z OSP Radość zaliczyli pierwszy 
test który odbył się w komorze dy-
mowej w Ośrodku Szkoleniowym 
w Pionkach Komendy Wojewódz-
kiej PSP. 

Komora dymowa przeznaczo-
na jest do prowadzenia ćwiczeń 
w sprzęcie ochrony dróg odde-
chowych ubraniu ochronnym dla 
strażaków Państwowej Straży Po-
żarnej, Ochotniczych Straży Po-
żarnych i innych jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej. Ćwiczenia w 
komorze maja na celu wyrobienie, 
sprawdzenie oraz doskonalenie u 
ćwiczącego umiejętności i nawy-
ków w zakresie techniki pracy w 
sprzęcie ochrony dróg oddecho-
wych i ubraniu ochronnym przy 
dużym obciążeniu psychofizycz-
nym.

Strażacy po ukończeniu szko-
lenia będą mogli uczestniczyć w 

działaniach ratowniczo-gaśni-
czych, tym samym wzrośnie do-
tychczasowa wartość bojowa OSP 
Radość.

OSP RADOŚĆ INFORMUJE - 
OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!!

Każdego roku z powodu za-
trucia tlenkiem węgla, potocznie 
zwanego czadem, umiera ponad 
sto osób a blisko dwa tysiące ulega 
podtruciu.

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla po-
wstaje podczas procesu niecał-
kowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własności tok-
syczne, jest lżejszy od powietrza 
dlatego też gromadzi się głównie 
pod sufitem. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, że tle-
nek węgla jest:

• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do 

organizmu, poprzez zajmowa-
nie jego miejsca w hemoglobinie 
(czerwonych krwinkach), powo-
dując przy długotrwałym naraże-
niu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć 

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

tlenkiem węgla?
W okresie jesienno-zimowym, 

w domach, w których urządzenia 
grzewcze oraz przewody komino-
we i wentylacyjne są wadliwe lub 
źle użytkowane wzrasta ryzyko 
śmiertelnego zatrucia czadem. Ich 
wadliwe działanie może wynikać z: 

• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym 

czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istnieją-

cego systemu wentylacji do stan-
dardów szczelności stosowanych 
okien i drzwi, w związku z wymia-
ną starych okien i drzwi na nowe.

Dla własnego bezpieczeństwa 
rekomendujemy zabezpieczenie 
mieszkań czujkami wykrywający-

mi tlenek węgla w powietrzu.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia?

Prawo zobowiązuje zarządców 
oraz właścicieli budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych oraz 
jednorodzinnych, do przeprowa-
dzania kontroli instalacji gazowej, 
przewodów wentylacyjnych i ko-
minowych co najmniej raz w roku.

Aby uniknąć zaczadzenia:
1. Systematycznie czyść, 

sprawdzaj szczelność i wykonuj 
przeglądy techniczne przewodów 
kominowych.

2. Użytkuj tylko sprawne 
techniczne urządzenia, zgodnie z 
instrukcją producenta.

3. Nie zasłaniaj i nie przy-
krywaj urządzeń grzewczych.

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj 
kratek wentylacyjnych.

5. W przypadku wymiany 
okien na nowe, sprawdź popraw-
ność działania wentylacji, nowe 
okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów ta-
kich jak: bóle i zawroty głowy, 
duszność, senność, osłabienie, 
przyspieszona czynność serca, 
mogą one być sygnałem, że ulega-
my zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji należy na-
tychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znajdujemy 
oraz należy zasięgnąć porady le-
karskiej.

Stanisław RybickiZajęcia teoretyczne na szkoleniu

Ćwiczenie wydolnościowe przed 
wejściem do komory dymowej
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Dynia jest wspaniała!
Wyobrażacie sobie jesień bez dyni? 
Próbowałam, naprawdę! A potem 
taszczyłam do domu kolejne 
kilogramy. I tak powstawały pyszne 
konfitury, sosy i ketchup. Dyniowe 
zupy i kremy. Jesienne przetwory. 
Dynia jest wspaniała: można z niej 
zrobić prawie wszystko. Wybierzcie 
swój ulubiony gatunek i zapraszam 
do wspólnego gotowania. Dzisiaj 
na stole pojawi się pikantna zupa 
z dodatkiem kokosa, a na drugie 
danie pyszny makaron z dyniowo-
szałwiowym sosem. Złotej jesieni! 

*PRZYGOTOWANIE DYNI
Dynię myjemy, kroimy na plastry 
i wstawiamy na ok. 30 minut do 
piekarnika nagrzanego na 200 
stopni. Pieczemy tak długo, aż 
dynia będzie bardzo miękka. Po 
wystudzeniu zdejmujemy skórę i 
miksujemy na gładko. Nadmiar 
puree można zamrozić. 

PIKANTNY KREM Z DYNI Z 
MLEKIEM KOKOSOWYM 

SKŁADNIKI
 ■ 2-3 szklanki puree dyniowego 
 ■ 1 puszka (400 ml) mleka 

kokosowego
 ■ ½ szklanki passaty pomidorowej
 ■ 1 cebula
 ■ 1 ząbek czosnku 

PRZYPRAWY: 1 plaster limonki 
(obrany), kawałek świeżego imbiru 
(ok.3-4 cm), po ½ łyżeczki kuminu, 
cynamonu, chilli i mielonej 
kolendry, 5-6 liści kafiru (można 
pominąć), sól lub sos sojowy. 

DODATKOWO: olej kokosowy 
do smażenia, sok z cytryny, świeża 
kolendra (do podania)

PRZYGOTOWANIE
Cebulę i czosnek siekamy, 
wrzucamy na rozgrzany olej wraz 
ze startym na tarce imbirem, 
liśćmi kafiru, przyprawami oraz 
plastrem limonki. Smażymy, aż 
cebula zmięknie. Odławiamy 
liście kafiru, a pozostałe składniki 
blendujemy wraz dyniowym 
puree (żeby lepiej się miksowało 

KĄCIK KULINARNY. TAGLIATELLE Z PIECZONĄ 
DYNIĄ, MASCARPONE I 

SZAŁWIĄ

SKŁADNIKI NA 4-6 PORCJI 
 ■ 500 g makaronu tagliatelle 
 ■ 600 g pieczonej dyni
 ■ 180 g mascarpone 
 ■ 2 szalotki
 ■ 1 ząbek czosnku
 ■ Skórka otarta z ½ cytryny

PRZYPRAWY: 1 łyżeczka suszonej 
szałwii lub 4-5 listków świeżej, 1/3 
łyżeczki gałki muszkatołowej, 1/3 
łyżeczki białego pieprzu, sól do 
smaku
oliwa do smażenia

PRZYGOTOWANIE
Makaron gotujemy wg przepisu w 
lekko osolonej wodzie.
Szalotkę i czosnek siekamy, 
solimy i podsmażamy na oliwie. 
Miksujemy razem z puree z dyni na 
gładko. Wlewamy sos na patelnię, 
doprawiamy (szałwia, gałka, biały 
pieprz, skórka z cytryny) i chwilę 
gotujemy (3-4 minuty). Dodajemy 
mascarpone, zmniejszamy ogień 
pod patelnią i mieszamy tak długo, 
aż ser się dokładnie rozpuści. 
Solimy do smaku. Sos wlewamy 
do makaronu i mieszamy. 
Danie podajemy posypane np. 
parmezanem lub świeżymi ziołami 
(wybrałam tymianek). Gotowe!

Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl 

dodaję od razu mleko kokosowe). 
Powstałą mieszankę wlewamy do 
garnka, zagotowujemy i dodajemy 
passatę pomidorową. Gotujemy 
jeszcze chwilę i doprawiamy do 
smaku solą lub sosem sojowym. 
Jeśli zupa wyda nam się za mało 
kwaśna (dynia + kokos dają dosyć 
słodkie połączenie) doprawiamy 
dodatkowo sokiem z cytryny. 
Można również dać więcej kuminu 
i cynamonu. Zupa powinna mieć 
konsystencję gęstego kremu. Jeśli 
będzie za gęsta – dolewamy wody. 
Podajemy np. ze świeżą kolendrą. 

Najlepsze na rozgrzanie!

Chłodno, coraz chłodniej, wieczo-
ry zaczynają być  wręcz mroźne, a 
to dopiero początek. Przed nami 
kilka miesięcy, kiedy wieczora-
mi myślimy tylko o zakopaniu się 
pod kocem z kieliszkiem wina lub 
gorącą herbatą i książką. Te chwile 
cudownego relaksu w cieple są 
wręcz bezcenne. Miło, jeśli czasem 
dzielimy je z bliskimi, w fajnych 
miejscach, najlepiej blisko domu.

Dlatego zapraszam serdecznie 
wszystkich ciepłolubnych do Ko-
ciołka na wspaniałego grzańca 
w wersji czerwonej albo białej 
(piliście takiego? ) albo na kubek 
zimowej, prawdziwie intensywnej  
gorącej herbaty. Możecie przekąsić 

u nas różne wspaniałości, ostatnio 
otwieramy się też na kuchnie świa-
ta, serwujemy indyjską zupę Dahl 
z kociołka, i oczywiście węgierskie 
specjały, zupę rybną, gulaszową, 
gołąbki z liści kiszonej kapusty. Do 
tego dobre wino, domowa i luźna 
atmosfera, a także – co ważne – 
przystępne ceny i bliskość domu.
Jeśli jednak wolelibyście spędzić 
wieczór w domu, wpadnijcie, 
opowiem Wam o tym, jak zrobić 
dobry gulasz, jak ugotować świet-
ną zupę Dahl, jakich przypraw 
użyć, żeby zupa gulaszowa była 
bezkonkurencyjna i pyszna jak w 
budapesztańskiej czardzie.
Do zobaczenia w Kociołek i Wino!

Ewa Hangel & Kociołkowa Ekipa
Winiarnia * Bistro * Sklep

KOCIOŁEK I WINO, 
Ul. Kajki 68 A

FB/Kociołek i Wino
Rezerwacje:  506 144 629

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. 
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Dom na ul. Jagody 9/11
r. na liście wojewódzkiej ewidencji 
zabytków.
Autor akwareli:

Radosław Maciej Kakareko 
- absolwent Wydziału Architek-
tury Politechniki Warszawskiej 
gdzie doskonalił warsztat studiując 
m.in. rysunek i malarstwo, członek 

której stoi. Dzisiaj prezentujemy 
– już osiemnasty z kolei, modrze-
wiowy świdermajer z Radości 
znaj dujący się od 22 września 2017 

Związku Artystów Polska Sztuka 
Użytkowa. Tematem wiodącym 
jego akwareli jest architektura i 
pejzaż miejski - glównie Wenecji i 
Białegostoku (swojego rodzinne-
go miasta). Maluje również por-
trety i martwe natury.

R.Kakareko.akwarele
Parterowy domek, ledwo 

widoczny spomiędzy obstawia-
jących parkan bzów w kolorach 
lila/wrzos, nie daje się łatwo zau-
ważyć. Gdyby nie znalazł się na  
krótkiej liście gminnej ewidencji 
zabytków, zapewne nigdy bym na 
ulicę Jagody nie dotarł. Udało się, 
ale na tym koniec. Nie znam  his-
torii tego drewniaka. Wiem tylko, 
że w falenickich letniskach, obok 
pensjonatów i czynszówek na 
wynajem, takie proste parterowe 
domki z doklejonymi weranda-
mi były bardzo popularne. Tym 
bardziej cieszy, że ten na ul.Ja-
gody trwa w dobrym zdrowiu i że 
jest zamieszkały.

W lutym 2018 r. roz-
poczęliśmy w Gazecie Wawerskiej 
cykl publikacji dotyczących spuś-
cizny E.M.Andriollego na tere-
nie dzielnicy Wawer. W każdym 
kolejnym egzemplarzu naszego 
czasopisma znajdziecie Państwo 
inny budynek, prezentowany w 
formie akwareli/rysunku Będzie-
my wybierali obiekty niekoniecz -
nie w najlepszym stanie, ale za-
wsze drewniane, wciąż istniejące, 
wyłącznie z Wawra. Możecie 
sami typować do publikacji kon-

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

kretne obiekty: p.grzegorczyk@
gazetawawerska.pl najlepiej z 
jakimś opisem, historią związaną 
z budynkiem lub/oraz z działką na 

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Wykreślone z krajobrazu

O takich budynkach 
mówimy czasem, że tak naprawdę 
nie są to już świdermajery. Zam-
knięte, zabite deskami, posępne 
wille, dla niektórych z nas zbędne 
straszydła, dla innych – nadal 
piękne, choć zrujnowane pamiąt-

nicznej z 1939 roku. Wówczas była 
to aleja Marszałka Piłsudskiego 30, 
dziś Patriotów 17/25.

W czasie II wojny światowej 
willa była wykorzystywana przez 
działaczy konspiracyjnych – funk-
cjonowała w nim skrytka AK, 
punkt kontaktowy i sanitarny. 
Angażowała się sama właściciel-
ka, Helena Drozdowska, która 
w czasie wojny straciła syna Ka-
zimierza. Po wojnie straciła też 
dom, bowiem willę przeznaczono 
na kwaterunek. Obok zachowały 
się też dwa stare budynki – domek 
i garaż.  

Jeszcze około 13 lat temu dom 
był prawdopodobnie zamieszkany 
– ale może pamiętacie lepiej, kiedy 
wyprowadzili się ostatni lokatorzy? 
Warto zwrócić uwagę na stan, do 

ki. Na skraju Warszawy jeszcze 
kilka lat temu stała wybudowana 
w 1907 roku willa, początkowo 
należąca do do rodziny Drozdows-
kich i służąca jako pensjonat. 
Właścicielkę Helenę Drozdowską 
można znaleźć w książce telefo-

HISTORIA DZIELNICY. O willi Drozdowskich w Falenicy. jakiego doprowadzono ten bu-
dynek. Nie udało się nam dotrzeć 
do żadnego archiwalnego zdjęcia, 
ale na fotografii Lidii Dańko moż-
na jeszcze dojrzeć ozdobne nadok-
ienniki, których nam nie udało się 
już uwiecznić na zdjęciach.

Mimo strasznego zaniedbania 

i pożaru w 2015 roku dom dziel-
nie stał nadal. Aż do kolejnego 
pożaru wiosną 2016, kiedy spalił 
się doszczętnie. Kiedy niedługo 
potem robiliśmy na miejscu zd-
jęcia, nad zgliszczami unosił się 
jeszcze dym i zapach spalenizny.

Anna Warchoł

Źródła:
http://otwock-history.blog.pl/2013/09/13/6-wrzesnia-1943r-poniedzialek
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/Swidermajer_na_linii_otwockiej.html




