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Smog wawerski
ŚRODOWISKO. Od 2023 roku będzie
obowiązywał zakaz użytkowania
„kopciuchów” pod karą mandatu
lub grzywny. Jeszcze tylko do końca
2020 roku można wymienić piec na
węgiel za darmo. 2-4

SPOŁECZEŃSTWO

CZYN SPOŁECZNY
NADAL W MODZIE

Wielu z nas czyn społeczny
kojarzy się raczej z minionymi
czasami i przypomina
obowiązkowe i mało efektywne
układanie płyt chodnikowych
czy malowanie budynków. Mamy
zgoła odmienny przykład.
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MIĘDZYLESIE

OCALIĆ OD
ZAJEŻDŻENIA...

W Międzylesiu, na styku ulic
Kożuchowskiej i Krupniczej,
powstała niedawno olbrzymia
zaskakująca rozmiarami dziura.
To plac budowy nowego budynku
wielorodzinnego w tym osiedlu.
7

HISTORIA

PRZYRODA

ŚWIDERMAJER

O tym ile jest cmentarzy w
Wawrze i ile spośród nich to
cmentarze nieczynne albo czasem
nawet zapomniane? Także o tych
cmentarzach, których już nie ma.

To, co wyrosło w ogrodzie, a teraz
uschło, powinno zostać przez
nas ponownie zagospodarowane.
Nie wyrzucajmy zatem resztek
„zielonych”! Przekonajmy się do
kompostowania! Bądźmy eko!
Przyroda nie zna pojęcia śmieci!

To chyba jeden z lepiej
zachowanych w oryginalnym
stanie (i nie remontowanych)
świdermajerów. Zbudowany
gdzieś na przełomie lat 20’/30’
ubiegłego wieku, zachował
swoje zewnętrzne emploi w
niezmienionej od momentu
15
powstania formie.

STARE,
NIEZAPOMNIANE

SPOSÓB NA ŚMIECI
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DOM NA ŁABĘDZIEJ 21
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Kiedy zniknie smog?
w sezonie grzewczym za oknem
wciąż przewalają się kłęby dymu i
niemiłosiernie śmierdzi?
W pierwszej chwili można
by pomyśleć, że wynika to przede
wszystkim z ubóstwa. Nie każdego przecież stać na ogrzewanie
domu gazem. Często przywoływana jest w tym kontekście samotRAFAŁ CZERWONKA
na, starsza pani, której nie stać,
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
ani organizacyjnie ani finansowo,
Wszyscy już wiemy, że smog na wymianę swojego kopciujest szkodliwy. Dlaczego zatem cha i musi w związku z tym palić
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węglem, a śmieci segregować na
te palne i niepalne. Jak się dobrze
przyjrzeć dym leci jednak także
z kominów tych domów, przy
których stoją drogie samochody.
Ich mieszkańców stać przecież na
rezygnację z pieców węglowych, a
mimo to ich kominy kopcą.
Wniosek z tego taki, że
sama świadomość szkodliwo
ści pyłów w powietrzu jest dla
nas niewystarczająca, a powody
dalszego użytkowania kopciuchów

są różne: ubóstwo, wrodzona
skłonność do oszczędzania lub
też brak wiedzy na temat nadchodzących zakazów w kwestii emisji
pyłów ze spalania paliw stałych.
Bez odpowiednich bodźćów
i wsparcia wobec poszczególnych
mieszkańców, a wreszcie także
całkowitego zakazu spalania paliw
stałych, nie pozbędziemy się smogu. Tu jednak częściowo można już
odetchnąć z ulgą, choć jeszcze nie
czystym powietrzem. Mamy już
bowiem motywację i mamy wsparcie. Brakuje jeszcze tylko kropki
nad i.
Bodźcem jest przede wszystkim
wprowadzenie
uchwały
antysmogowej
przez
Sejmik
Województwa
Mazowieckiego,
zgodnie z którą od 1 stycznia
2023 roku na terenie województwa mazowieckie
go będą mogły
funkcjonować tylko takie instala
cje grzewcze, które spełniają rygorystyczne normy związane z emisją
pyłów. Dotyczy to każdego z nas i
warto mieć tego świadomość,
Na
odpowiednie
wsparcie trze
ba było poczekać nieco dłużej. Dopiero w ostatnich
dniach października br. weszła w
życie nowa uchwała Rady m.st.
Warszawy związana z udzielaniem
dotacji na likwidację kopciuchów,
w ramach której refinansowane
jest 100% kosztów zmiany sposobu ogrzewania. Nowe dotacje są
tak pomyślane, że to całkowite refinansowanie kosztów inwestycji
(do pewnego limitu w zależności
od rodzaju instalacji) będzie mo
żliwe tylko do 2020 roku. W 2021
roku dotacja będzie udzielana
do 90% kosztów, a w 2022 roku
zwracane będzie tylko 70% kosztów. Warto się więc pośpieszyć,
bo wymiana kopciucha i tak jest
nieunikniona.
Postawieniem kropki nad i w
kwesti walki ze smogiem byłoby
wprowadzenie całkowitego zakazu
spalania węgla w gospodarstwach
domowych na terenie Warszawy.
W uzasadnieniu do obowiązującej uchwały anty
smogowej argumentowano, że nie można ta
kiego zakazu wprowadzić z uwagi
na brak sieci ciepłownicznej i/lub
gazowej w poszczególnych gmi
nach na terenie województwa mazowieckiego oraz z uwagi na brak
środków finansowych na ich roz-

budowę. Ale akurat Warszawa ma
bardzo dobrze rozwiniętą i jedną i
drugą sieć i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy przełączyli się
na systemy ogrzewania bezemisyj
nego. W stolicy mieszka przecież
tak wielu ludzi. Nie możemy sobie
pozwalać na to, aby te kilka mi
lionów płuc dalej wdychało szko
dliwe pyły i gazy. A tak będzie,
bo przecież nadchodzące zakazy
objęte obowiązującą uchwałą anty
smogową nie są na tyle wystarczające, aby wyeliminować całkowicie
smog.
W
niniejszym
numerze
Gazety Wawerskiej skupiamy się
właśnie nieco bardziej na temacie
wa
werskiego smogu. Wzięliśmy
sobie za cel przede wszystkim
poinformowa
nie Państwa o mo
żliwościach skorzystania ze wsparcia związanego ze zmianą systemu
grzewczego i o nadchodzących
restrykcjach z tym związanych (a
co za tym idzie mandatach i grzyw
nach). Warto w tym względzie
skorzystać ze spotkań organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Wawer.
Oprócz problemu smogu opisujemy tym razem tak naprawdę
tylko jeszcze jeden problem. Dotyczy on mieszkańców Międzylesia i jest związany z uciążliwością
dużego placu budowy budynku
wielorodzinnego.
Ponadto w numerze dużo
tekstów pozytywnych. O tym jak
mieszkańcy potrafią się zorganizować, aby nasadzić sporą liczbę
drzew, albo odsłonić nową tablicę
pamiątkową, albo rozpocząć kompostowanie na swojej działce, by
być jeszcze bardziej “eko”.
Tradycyjnie
kultywujemy
także historię Wawra. Tym razem
w kolejnej części, docenianej
już przez Państwa, sagi o losach
Międzylesia, w tekście o wawerskich cmentarzach oraz tekście o
niezwykle dobrze zachowanym
świdermajerze przy ulicy Łabędziej
w Radości.
Jedna strona niniejszego numeru gazety jest dedykowana
listom, jakie od Państwa otrzy
mujemy. To dla nas niezwykle
cenne
dostawać
nie
tylko
pochwały, ale także uwagi czy też
po prostu propozycje tematów do
podjęcia. Bardzo za to dziękuję i
życzę przyjemnej lektury.
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ŚRODOWISKO. Podsumowanie działań w sprawie walki ze smogiem.

Wawer nadal dusi się w smogu
Już we wrześniu pierwsze
chłodne wieczory spowodowały
pojawienie się epizodów smogowych. Inwersja temperatury
oraz brak wiatru sprawia, że zanieczyszczenia wydobywające się
z kominów pozostają na niskich
wysokościach i powodują zjawisko
smogu co łatwo samemu wyczuć
w powietrzu.
Głównym źródłem smogu w
Wawrze jest ogrzewanie domów
węglem i drewnem. Szacuje się, że
w naszej dzielnicy wśród około 21
tysięcy nieruchomości nadal jest
co najmniej 3000 sztuk źródeł
ogrzewania na paliwa stałe (inwentaryzacja do tej pory nie zo
stała zakończona). Istotne, że są
to w większości piece, kotły ale też
kominki niespełniające żadnych
norm emisyjności zanieczyszczeń.
Sprawia to, że emitują ogromne
ilości dymu, pyłów, sadzy.
Za 3 lata, od stycznia 2023
r zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania takich źródeł
ciepła a za każdorazowe w nich
rozpalenie będzie groził mandat
do 500zł lub grzywna do 5000zł.
Dlatego tak istotne jest aby już teraz myśleć o wymianie pieca, kotła,
kominka.
Jakie działania w związku z tym
podjął stołeczny ratusz i dzielnica w 2019r?
ZGN Wawer kontynuuje
wymianę pozaklasowych kotłów
na paliwa stałe. Do końca roku
planowana jest likwidacja 114 z
418 (27%) pozaklasowych pieców.
Z informacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej z
dnia 04.11.2019r wynika, że wymieniono 19 kopciuchów („prace
wykonane”) a dla reszty lokali realizacja jest „w trakcie”. W roku
2019 do sieci gazowej podłączono 7 budynków, w zdecydowanej
większości pozostałych montowa
ne są piece na pellet.
Na początku roku podniesiono maksymalną kwotę dotacji do
12 tysięcy na wymianę i montaż
kotła gazowego oraz budowę instalacji gazowej, wymianę wkładu
kominowego, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej. Dodatkowo
pod koniec października wprowadzono dotację na wymianę instalacji centralnego ogrzewania
(rury, grzejniki) oraz ciepłej wody
użytkowej. Dotacja ta wynosi

maksymalnie 10 tys. złotych (nie
więcej niż 100zł/m2 powierzchni
użytkowej). Można również uzy
skać większe środki na instalację
pompy ciepła oraz innych OZE.
W Urzędzie Dzielnicy Wawer od
marca do 20 grudnia w każdy poniedziałek i piątek dyżuruje doradca z Instytutu Ochrony Środowiska, który udziela informacji na
temat dotacji do wymiany pieca
oraz termomodernizacji budynku.
W lipcu rozpoczęto w Wawrze
akcję promocji „kalendarzy antysmogowych” – kartki z kalendarza informującej o założeniach
uchwały antysmogowej i zachęcającej do skorzystania z programów
wymiany kopciuchów.
Z
końcem
października
ruszyła seria 6 spotkań informacyj
nych dla mieszkańców. Na pierwszym spotkaniu w Międzylesiu
pojawiło się ok 10 osób, w Falenicy – dzięki akcji ulotkowej- było
już ok. 60 osób. To pokazuje, że
z informacją trzeba docierać bezpośrednio.
Co się nie udało?
Wiele osób nie decyduje się na
wymianę pieca na gazowy z uwagi na fakt, że ogrzewanie gazem
jest dużo droższe niż węglem/dre
wnem. Sytuację , w której koszty
ogrzewania znacznie obciążają
budżet gospodarstwa domowego
nazywamy ubóstwem energetycznym. Zjawisko to stanowi duże
wyzwanie, również w Warszawie. Miasto nadal nie ma realnej
oferty pomocy dla mieszkańców
nieruchomości, których w naszej
dzielnicy nie brakuje: budynków o konstrukcji drewnianej,
niewystarczająco ocieplonych (np.
w zachodniej stronie Falenicy).
Takich, w których nie ma możliwości instalacji pieca gazowego
czy instalacji OZE (a zatem nie
pomogą tu również dopłaty do
rachunków oferowane w ramach
programu dotacji Zielone Wsparcie). Miasto w takich przypadkach
we własnym zasobie instalowało w
zeszłym roku kotły węglowe ekoprojekt, w tym roku piece na pellet.
Jednocześnie miasto nie dotuje
takich kotłów prywatnym gospodarstwom domowym. Im pozostaje zakup i wymiana pieca na kocioł ekoprojekt na paliwa stałe co
jest dużym kosztem (zakup pieca,
wkładu kominowego, remont in-

stalacji, przystosowanie kotłowni).
Z tego względu jest więcej niż
pewne, że wiele spośród tych osób
nie zdecyduje się na likwidację
kopciucha. Przy dalszej bierności władz miasta za 3 lata problem
zatem nadal będzie istniał. Co
wtedy zrobi miasto? Czy osoby te
będą karane mandatami za palenie w piecu? A może Straż Miejska
będzie wystawiać pouczenia a okoliczni mieszkańcy nadal będą podtruwani? Dlatego już teraz miasto
powinno zaoferować alternatywne
rozwiązania i wsparcie dla osób,
które go najbardziej potrzebują.
Możliwości jest wiele, ale trzeba
zacząć o nich rozmawiać a przede
wszystkim dostrzec problem. Tego
niestety na chwilę obecną brakuje.
Kolejną ważną sprawą jest niska
świadomość mieszkańców jeżeli
chodzi o wymogi uchwały antysmogowej oraz dostępne dotacje
miejskie czy też rządowe (program
Czyste Powietrze).
Do tej pory
nie po
djęto żadnej
masowej ak
cji bezpośredniego dotarcia
do mieszkańców z
informacją o konieczności
wymiany
pieca. Uważam, że
pod każdy z adresów
nieprzyłączonych
do sieci gazowej
powinien
dotrzeć
doradca,
który
poinformuje mieszkańców o nadchodzącym zakazie oraz
przedstawi
ofertę
dostępnej pomocy.
Poza tym na słupach
ogłoszeniowych
czy
billboardach
powinny
pojawić
się ogłoszenia. Informacja powinna
być widoczna na
każdym kroku. Za
proponowałem, aby
również na bazarze
w Falenicy utworzyć
punkt informacyj
ny, gdyż w każdą
sobotę przewija się
przez niego mnóstwo ludzi. Należy
wykorzystywać takie
miejsca do zwiększania
świadomości
mieszkańców.

Straż Miejska mogłaby w trakciekontroli wręczać naklejki na
piec przypominające o obowiązku wymiany. Takie rozwiązanie
sprawdziło się w kilku miastach w
Polsce. Złożyłem wniosek do Za
rządu Dzielnicy i mam nadzieję, że
zostanie pozytywnie rozpatrzony.
Na początku 2019 roku wraz
z listem z wymiarem podatku
od nieruchomości nie udało się
wysłać informacji o założeniach
uchwały antysmogowej oraz do-

tacjach.
W zasobie lokalowym należącym do miasta tej zimy nadal
będzie kopcić w Wawrze ponad
300 pieców. W skali wszystkich
kopciuchów w dzielnicy (ok. 3000
szt.) może wydawać się, że to
niewiele jednak trzeba wziąć pod
uwagę, że budynki należące do
miasta często są skupione w dużej
ilości na małym obszarze a ich
kominy znajdują się na wysokości okien okolicznych budynków.
Przykładem jest Falenica gdzie w
niektórych rejonach to właśnie
miejskie kopciuchy są najbardziej
uciążliwe.
Z uwagi na powyższe jedno
jest pewne: smog zostanie z nami
na dłużej. Z tego względu nadal
należy podejmować starania, aby
zmotywować mieszkańców, ale też
władze miasta i dzielnicy, do zdecydowanych działań.
Łukasz Gmurczyk
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ŚRODOWISKO. Nie będzie lepszego czasu, żeby załatwić temat smogu.

Po prostu wymień piec

JACEK WIŚNICKI

j.wisnicki@gazetawawerska.pl

Dyskusja o smogu ma w sobie
wady każdej z dyskusji publicznej,
jaka toczy się w kraju. Zazwyczaj w
takiej rozmowie chodzi o to, żeby
wskazać winnego i napiętnować
jakiegoś „innego”. W powszechnym
odczuciu winnymi smogu są: sąsiad
palący gumowcami w piecu, miasto i
jego budynki komunalne, czyli generalnie „ci biedni”. Oczywiście są teorie mówiące, że to spisek korpora
cji, ale słyszałem też tezę, że winnymi
smogu są aktywiści antysmogowi,
bo to oni umieścili temat smogu w
publicznej debacie. Wcześniej pro
blemu nie było, bo nikt o nim nie
mówił. I ta teza ma najwięcej sensu.
Rzeczywiście, od wielu lat żyliśmy
tak, jakby temat zanieczyszczeń
powietrza nie istniał. Ostatni raz
obecny był gdzieś na początku lat
90. gdy wszyscy straszyli kwaśnymi
deszczami w Krakowie. Obowiązkowym elementem nowych domów
stał się kominek, litraż naszych samochodów rósł stosownie do wzrostu zarobków, a dla wielu cnotą
oszczędności i powodem zazdrości

sąsiadów, było posiadanie pieca, w
którym spalić można było wszystko. Miasto natomiast żyło dniem
dzisiejszym i ze skromnych rezerw
montowało w swoich budynkach
najtańsze piece. I tak żyliśmy sobie
spokojnie, dbając o to co we własnym
obejściu, dziwiąc się tylko skąd te
astmy, alergie, zawały…. Smog ma
bowiem to do siebie, że całkowicie
nie zważa na zasobność portfela i
obciąża kosztami solidarnie wszystkich. Jak śmierć w średniowiecznych
obrazach dance macabre. Ale dzięki
pojedynczym ludziom, czułym na,
jak zawsze za cichy, głos naukowców
temat smogu zaczął się pojawiać w
debacie publicznej. Dziś już prawie
nikt nie neguje jego katastrofalnych
skutków dla zdrowia. I bardzo dobrze. Czas jednak przejść z poziomu
diagnozy do realnych działań. I tu
– proszę to wyboldować, bo chcę to
wykrzyczeć – nie będzie lepszego
czasu, żeby załatwić temat smogu.
CO TRZEBA ZROBIĆ?
Przede wszystkim wymienić
źródło ogrzewania. Sobie oraz
pomóc sąsiadowi, jeśli ma opory.
Lepszej oferty niż ta przygotowana
przez miasto stołeczne Warszawa,
a konkretne przez Biuro Ochrony
Powietrza, już nie będzie. Na dom
jednorodzinny można otrzymać
nawet 22 tysiące złotych na wymianę
pieca, projekt i wykonanie przyłącza
gazowego czy modernizację instalacji C.O. Wszelkie formalności
jakie trzeba wypełnić na poziomie
ubiegania się o dotacje to zrobienie

fotografii swojego pieca i wypełnienie 3 stron wniosku. Można w ten
sposób pokryć 100% inwestycji.
Można też aplikować do rządowego programu „Czyste powietrze” o
pieniądze na termomodernizację
domu. Tu formalności są znacznie
bardziej kłopotliwe, ale mimo
wszystko uzyskanie nawet 53 tysięcy
na wymianę drzwi, okien czy ocieplenie murów jest warte kilku godzin wysiłku. Łącząc te dwa programy
możemy zmodernizować swoje
gospodarstwo domowe. Wszelkie
potrzebne informacje można otrzymać do końca roku w urzędzie dzielnicy Wawer w każdy poniedziałek i
piątek, na stanowisku ekodoradców.
Wniosek do miasta można przygotować na miejscu i złożyć go w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
O tym wszystkim przypominać
będziemy nieustannie, aż do ostatniego kopciucha. I zachęcam każdego do tego samego. Udostępnianie
informacji i dotacjach, zachęcanie
do skorzystania z nich to sposób, by
poprawić nasze powietrze i zdrowie. O to proszę. Trwają przecież
spotkania informacyjne w naszych
osiedlach, a jeszcze w tym roku w
większości skrzynek pocztowych w
Wawrze wyląduje ZIELONA KOPERTA. W każdej takiej przesyłce
znajdą się dokładne informacje o
tym jak poradzić sobie z dymiącym
kominem.
Kończąc chciałbym odnieść się
jeszcze do kilku kwestii krążących w
internecie.
Po pierwsze dym z komina to

efekt spalania. Niezależnie od tego
o jakiej jakości opału mówimy. Palenie śmieci wzbogaca śmiercionośną
mieszankę zawieszoną w powie
trzu, ale nie jest istotą smogu. Nie
obarczajmy za smog biedoty palącej
butelkami, bo wszystkie badania
wykazują, że jest to margines zjawiska. Za smog odpowiada palenie w
piecach paliwem stałym. Tak samo
kopci polski jak i rosyjski węgiel oraz
drewno w dyrektorskim kominku.
Po drugie miejskie kopciuchy,
czyli piece w naszym zasobie komunalnym, to w tej chwili ok. 10%
wszystkich kotłów pozaklasowych
w naszej dzielnicy. Sukcesywnie je
wymieniamy. Czy tempo jest zadowalające? Na pewno chciałoby się
szybciej, ale nie jest to temat prosty.
Mamy do czynienia w większości
z bardzo leciwym zasobem, gdzie
każdorazowo należy analizować
zasadność konkretnej inwestycji.
Staramy się odchodzić od pieców
na paliwo stałe, próbujemy innowacyjnych rozwiązań takich jak
pompy ciepła. Proces inwestycyjny
jest utrudniony przez braki na rynku. Mimo to w 2019 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
wymieni paleniska w 114 lokalach.
W przyszłym roku będzie znacznie
lepiej.
Po trzecie całkowity zakaz spalania paliw stałych w Warszawie leży
w gestii Rady Warszawy lub Rady
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kraków zdecydował się
na zakaz kilka lat temu, dziś zbiera
czyste owoce tej trudnej uchwały.
Warszawa jest w sytuacji, gdy od
kilku lat trwa wymiana pieców
pozaklasowych na te spełniające
normę. Osoby, które już wymieniły
piec zgodnie z uchwałą antysmo-

gową, po wprowadzeniu całko
witego zakazu spalania paliw stałych
będą musiały ponieść koszty jeszcze
raz. Program „Czyste powietrze”,
który dofinansowuje też wymianę
pieców na paliwo stałe wymaga
trzyletniej trwałości inwestycji. Co
więcej miasto samo wymieniało
jeszcze do niedawna „kopciuchy”
na np. kominki ekoprojekt. Teraz
musiało by wymieniać je pono
wnie. To są trudne dylematy, choć
od rządzących wypada wymagać
zdecydowanych działań. Zachęcam
jednak by kierować te kwestie pod
właściwe adresy – radnych dzielnicy
i miasta.
Po
czwarte
samochody.
W ujęciu całorocznym samochody odpowiadają za zdecydowaną
większość emisji pyłów w Warsza
wie. Doszliśmy do ściany. Mamy naj
więcej aut na osobę spośród wszystkich stolic europejskich, zapchane
ulice, miasto zagrażające pieszym.
Najwyższy czas by jednym mocnym
posunięciem, jak w Kopenhadze,
czy Amsterdamie, zmienić tę chorą
sytuację. Wprowadzić absolutny
priorytet dla komunikacji miejskiej,
nowe buspasy, likwidować parkingi, budować bezpieczne chodniki
i zieleńce. To ma sens – jeśli ktoś
codziennie próbuje dostać się do
miasta autem nie może tego nie
widzieć. Wiem, że prezydent Trzaskowski też to rozumie, musi jednak
czuć wsparcie nas – mieszkańców,
by zmienić Warszawę na wzór stolic
zachodnich, które podziwiamy. Musimy oczywiście znacznie poprawić
transport publiczny, zwłaszcza w
dzielnicach obrzeżnych, ale kiedyś
wreszcie trzeba przestawić myślenie
na właściwe tory. Na przykład tramwajowe.

ŚRODOWISKO. Informacja o dotacjach na wymianę „kopciuchów”.

Masz piec na węgiel? WYMIEŃ GO ZA DARMO.

Dotacja w wysokości do 100%
całkowitych kosztów wymiany pieca
obowiązuje jedynie w 2019 i 2020r.
Bardzo istotne jest to, że nie potrzebujemy posiadać własnych środków finansowych na realizację inwestycji.
Możemy podpisać pełnomocnictwo dla firmy, która założy nam
instalację gazową. Na podstawie
pełnomocnictwa firma otrzyma pieniądze bezpośrednio od miasta, bez
naszego pośrednictwa.
Dotacja wynosi do 12 tys. zł na
instalację gazową oraz dodatkowo
10 tys. zł na instalację grzewczą.
Pokrywa wszystkie koszty

przyłączenia do sieci gazowej, w
szczególności:
■■ projekt przyłącza gazowego oraz
wewnętrznej instalacji gazowej
■■ wykonanie przyłącza
■■ opłata za przyłączenie do sieci
gazowej
■■ wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
■■ zakup i montaż wkładu kominowego
■■ zakup i montaż kotła gazowego
■■ wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
(100 zł/m2, do 10 tys zł)
Posiadasz już piec gazowy ale
płacisz za gaz więcej niż sąsiedzi?
Być może posiadasz tradycyjny

kocioł gazowy, który zużywa więcej
gazu niż kotły gazowe kondensacyj
ne.
W ramach dotacji możesz
również wymienić swój piec za
darmo (do 12 tys. zł) i płacić mniej
sze rachunki za gaz. Wystarczy, że
posiadasz drugie źródło ciepła na
paliwa stałe (węgiel, drewno) i je
zlikwidujesz. Dotyczy to również
kominka z płaszczem wodnym.
W każdym z powyższych
przypadków wymieniając piec można otrzymać również za darmo (lub
z niewielką dopłatą - zależy od oferty
instalatora) instalację fotowoltaiczną
do 3 kWp. Instalacja taka pokryje
całkowite zapotrzebowanie na ener

gię elektryczną w wysokości ok.
3000 kWh (roczny oszczędność na
rachunkach to ok 1600zł).
Najbardziej opłacalną opcją
jest wymiana pieca na pompę ciepła
(dotacja do 100% kosztów, do 40 tys.
zł na pompę + 10 tyś. zł na instalację
grzewczą). W połączeniu z instalacją
fotowoltaiczną zapewni nam to brak
rachunków za ogrzewanie domu.
Wniosek o dotację można złożyć w
dowolnym urzędzie dzielnicy lub
w Biurze Ochrony Powietrza i Poli
tyki Klimatycznej (pl. Bankowy 2,
piętro 7, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00).
Wszelkie informacje można
uzyskać pod numerem telefonu

22 325 96 06 (od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00).
Warto również pamiętać, że
warszawiacy mogą skorzystać
z programu Czyste Powietrze.
Maksymalny możliwy koszt, od
którego liczona jest dotacja to 53
tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
■■ ocieplenie ścian budynku (do
150zł/m2)
■■ wymianę okien i drzwi balkonowych (do 700zł/m2)
■■ wymiana drzwi zewnętrznych/
bram garażowych (do 2 tyś zł)
Łukasz Gmurczyk
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SPOŁECZEŃSTWO. Akcja społecznego sadzenia drzew przy Przedszkolu nr 437.

Czyn społeczny nadal w modzie

ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Wielu z nas czyn społeczny
kojarzy się raczej z minionymi
czasami i przypomina obowiązkowe i mało efektywne układanie
płyt chodnikowych czy malowanie
budynków. Niektórzy sami brali
udział, niektórzy znają już tylko
z opowiadań, a najmłodsze pokolenia nie pamięta tego już zupełnie.
Na szczęście są też współczes
ne grupy „społeczników”, które w
słusznym celu zbierają się, podkasają rękawy i działają własnymi
rękami, a efekty ich działań
znacząco zmieniają otoczenie.
W przedszkolu 437, przy Trakcie
Lubelskim, już kilkukrotnie udało
się zmobilizować sporą grupę
rodziców i dzieci i podziałać „w
dobrym celu”, transformując podwórko, aby było azylem dla dzieci.
Przekraczając progi nowej
placówki wraz z naszymi dziećmi
we wrześniu 2018 roku, zastaliśmy
ładny kolorowy budynek, świetną
kadrę, na czele z aktywną i kooperatywną panią dyrektor, oraz
wielkie podwórko, z niewielkim
placem zabaw jak na setkę dzieci
(1 duże urządzenie do zabawy).
Do tego plac zupełnie nieosłonięty
i od działania słońca, operujące-

go na placu od 6 rano do zachodu, i nietworzący azylu dla dzieci.
20cm rzadkie krzaczki, którymi
został obsadzony teren, nie stanowiły żadnej bariery dla pyłów
z jezdni Traktu Lubelskiego ani
dla piachu z sąsiedniej łąki, która
wtedy była klepiskiem po wycięciu
jej ze względów bezpieczeństwa
podczas szczytu NATO. Nic też
nie zapewniało intymności i prywatności dzieci przebywających
na placu zabaw. Jesienią, zimą i
wczesną wiosną, dzięki aktywności Dyrektor Przedszkola i Rady
Rodziców, udało się doposażyć
plac zabaw w więcej zabawek dla
dzieci, jak również dosadzić kilka
drzew. Niestety drzewka, „wywalczone” przez dyrekcję przedszkola i zasadzone przez Urząd
Dzielnicy, będą dawały cień może
naszym wnukom, a na pewno nie
wcześniej jak za 5-10 lat (średnica
posadzonych drzewek nie przekracza 10cm).
Dlatego też wiosną postanowiliśmy, jako Rada Rodziców
przedszkola, wziąć sprawy we
własne ręce i zaproponować
„zazielenianie” terenu siłami
własnymi. Pełne poparcie dyrekcji
i kadry przedszkola oraz pozytywny odzew rodziców przekroczył
nasze najśmielsze oczekiwania. Ze
zdobytych środków zakupiliśmy
60 tuj, a ziemia i kora zostały zakupione ze środków przedszkola. Dodatkowo rodzice i dzieci przynieśli
wiele mniejszych roślinek, które
już w przyszłym sezonie nam
pięknie wyrosną – pęcherznice,
bukszpany i kwiaty.
W piątek 24 maja po godzinie
16 w ruch poszły łopaty, świder,
dużo dobrego humoru i determinacja, aby zmieniać rzeczy

Dzieci też oczywiście pomagały aktywnie sadzić

Rodzice i dzieci po posadzeniu ponad 100 roślin podczas październikowego czynu
wistość wokół nas. Mobilizacja
rodziców i dzieci była tak ogromna, że wszystkie tuje zasadziliśmy
w 2 godziny! 60 roślin po około
2m wysokości! Już teraz tworzą
one szpaler oddzielający dzieci od
pyłu ulicznego, co jest szczególnie
ważne w kontekście właśnie rozpoczynającego się remontu Traktu
Lubelskiego na tym odcinku, a na
wiosnę powinny być już zwartym
żywopłotem,
zapewniającym
znaczną prywatność i czystsze
powietrze dzieciom.
Wiedzeni tym pozytywnym
przykładem, złożyliśmy dokumenty jako nieformalna grupa
rodziców i wygraliśmy dotację w ramach programu „FIO
- Mazowsze Lokalnie” na program „Jadalne Ekrany Antysmogowe”. Dzięki przyznanej dotacji
byliśmy w stanie zakupić ponad
100 nowych roślin do „zazielenienia” przedszkolnego podwórka,
oraz bardzo potrzebny wysokiej
jakości sprzęt do utrzymania zieleni w dobrym stanie (w tym węże,
zraszacze przenośne, pistolety do
podlewania, a nawet porządne
szpadle i łopaty, które radzą sobie
z gliną i gruzem przedszkolnego
podwórka).
Na szczęście tegoroczna jesień
była dla nas bardzo łaskawa, i
w pierwszy piątek października
spotkaliśmy się znowu dużą grupą
rodziców i dzieci w ramach „czy-

nu społecznego”. Znowu w rekordowym czasie niecałych 90 minut
udało nam się posadzić ponad 100
roślin, w tym głównie actinidie,
borówki amerykańskie, winorośle
i jagody kamczackie. Już wiosną
obrosną one gęsto płot przedszkola i stworzą dla dzieci zielony
azyl, izolując je od „letniego smogu”, czyli pyłów ulicznych. A dodatkowo, w ramach wkładu własnego, dosadziliśmy wiele cebulek
kwiatowych i poziomek – mamy
nadzieję na piękne kwiatowe łąki
w przyszłym roku i smaczne zbiory, zjadane regularnie w trakcie
przedszkolnych podwieczorków
przez dzieci!
Mamy też coraz ambitniejsze
plany na przyszły rok – od tych

mniejszych, poprawiających estetykę przedszkola, jak obsadzenie
wysepek parkingowych czy dosypanie kamieni na „rozjeżdżo
nych” narożnikach, po szalone, jak
zaprojektowanie i montaż systemu
automatycznego nawadniania, aby
w najgorętsze tygodnie roku podwórko nie zmieniało się w półpustynię z ostrą i rozcinającą palce
roślinnością.
Z tego miejsca mogę tylko
jeszcze raz podziękować wszystkim zaangażowanym rodzicom,
dziadkom i dzieciom w przedszkolu 437 – ogromna praca i niewia
rygodna energia. Z taką grupą
pozytywnych rodziców i dzieci,
każdy czyn społeczny jest tylko
przyjemnością!

Zwarty szpaler tuj wzdłuż Traktu Lubelskiego
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ANIN. Odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi Kajce przy Szkole Podstawowej nr 218.

Nowy kamień w Aninie
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

22 października br. w Szkole
Podstawowej nr 218 miała miejsce
uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego patrona tej
szkoły - Michała Kajkę.

Fot. SP218

Michał Kajka była mazurskim
poetą ludowym, artystą, dzia
łaczem i bojownikiem na rzecz
polskości Mazur. Pośmiertnie
odznaczony został Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
Jak pisał Jan Czerniawski
“Aninianie
wprost
uwielbiają wysta
wiać poetom kamienie.
Wystarczy w Aninie pomieszkać
(choćby przez jeden miesiąc wakacji), wystarczy o nim napisać
(choćby jedną linijkę), a swego
kamienia można być pewnym”.
Michał Kajka jest tu pewnym
wyjątkiem, bo ani w Aninie nie
mieszkał, ani o Aninie nie pisał,
a i tak ma tu teraz swój kamień z
pamiątkową tablicą.
Na
anińską
uroczystość
składała się okolicznościowa aka
demia na sali gimnastycznej,
odsłonięcie tablicy pamięci i koncert organowy w anińskiej parafii

pt. „Pamięci Michała Kajki”,
inaugu
rujący I Międzynarodowy
Festiwal “Organowe Brzmienia”.
Swoją obecnością tego dnia
zaszczycili m. in. ks. Bp Paweł
Hause z Ewangelickiej Diecezji
Mazurskiej, ks. Łukasz Stachelek z
Parafii Ewangelickiej w Olsztynie.
(Michał Kajka był ewangelikiem),
Dyrektor Muzeum Michała Kajki
w Ogródku Michał Misztal, dele
gacje szkół im. Michała Kajki z
Elbląga (SP 12) i Nidzicy (SP 2),
władze samorządowe z Burmi
strzem Dzielnicy Wawer Norbertem Szczepańskim na czele,
Naczelnik Oświaty Dzielnicy
Wawer Renata Potrzebowska, ks.
Proboszcz Marek Doszko, delegacja ze szkoły w Kobyłce i wielu przyjaciół szkoły. Uczestnicy
uroczystego odsłonięcia tablicy,
reprezentujący szkoły, instytucje,
parafie i ośrodki kultury, podpisali

Fot. SP218

tego dnia symboliczną deklarację
o wspólnym działaniu na rzecz
rozpowszechniania wartości, które
reprezentował Michał Kajka.
Byłem
obecny
na
tej
uroczystości także z powodów
oso
bistych. Kiedyś ja sam
uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy, która
nosiła imię Michała Kajki, a dzisiaj moje dzieci chodzą do szkoły

tego samego patrona. Dla mojej
rodziny historia zatoczyła zatem pewnego rodzaju koło - na
uroczystości spotkali się bowiem
przedstawiciele obydwu tych szkół
- nidzickiej i anińskiej.
Tak oto Michał Kajka wpisał
się na dobre w losy mojej rodzi
ny, a osiedle Anin zyskało kolejny
pamiątkowy kamień poświęcony
wybitnemu poecie.

NASZ PATRONAT.

CHEFS & FOODIES – Smaki Ratują Dzieciaki –
Kolacja Charytatywna w DoubleTree by Hilton Warsaw

15 listopada 2019 o godzinie
19:00 w Restauracji Garden w
DoubleTree by Hilton na warszawskim Wawrze odbędzie się wyjątkowa Kolacja Charytatywna
CHEFS & FOODIES .
To już druga edycja akcji, z
której dochód (50% z kolacji i 100%
z licytacji voucherów pobytowych
i przedmiotów ofiarowanych przez
przyjaciół hotelu – m.in. PZPN,
Centrum Wina, lokalnych artystów itp.) przeznaczony zostanie
na remont zniszczonych korytarzy
w międzyleskim Centrum Zdrowia Dziecka.
Kolacja będzie wyjątkowa
zarówno ze względu na szczytny
cel, jak i niepowtarzalne MENU,
które stworzy aż 7 wybitnych
Szefów Kuchni z 7 znanych hoteli z całej Polski. 7-mio daniowe
MENU stworzą: Mateusz Suliga
(Unicus Palace Kraków), Tomasz
Milewski (Hotel Mikołajki), Mariusz Gachewicz (Hotel Zamek
Gniew), Piotr Krysiak (Zeelandia),
Przemysław Langowski (Almond
Business & SPA Gdańsk) oraz Piotr Apanel (DoubleTree by Hilton
Wrocław) i Mirosław Gutowski
(DoubleTree by Hilton Warsaw).
Kolacja będzie połączona również
z degustacją wina, specjalnie do-

branego do każdego dania przez
sommeliera z Centrum Wina Norberta Brzozę.
Zeszłoroczna edycja umożliwiła remont korytarza na oddziale radiologii, czyniąc to miejsce
zarówno bezpieczniejszym, jak i
zdecydowanie radośniejszym dla
małych pacjentów.
W tym roku zebrane fundusze
zostaną przeznaczone na odnowę
jednego z najbardziej emocjo-

nalnych miejsc w Centrum Zdrowia Dziecka – korytarza prowadzącego na salę operacyjną. To
tam zatroskani rodzice oddają swój
największy skarb w ręce lekarzy,
z nadzieją patrząc na znikające za
drzwiami dziecko.
Wesprzeć akcję można wykupując bilet na kolację w cenie 249
PLN za osobę lub/i przekazując
przedmioty na licytację.
Całość wieczoru poprowadzi

dziennikarka Joanna Kryńska.
Więcej informacji dostępne na
stronie www.doubletreewarsaw.pl.
Rezerwacja: +48 22 278 00 00 |
doubletreewarsaw.reservations@
hilton.com

Instytut „Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka” istnieje od 1977
roku i jest największym specjali
stycznym szpitalem dziecięcym w
Polsce. Każdego roku niesie po-

moc około 80 tys. dzieci w oddziałach stacjonarnych i oddziałach
dziennych oraz udziela 170 tys.
porad ambulatoryjnych. Wykonuje się tu 12 tys. badań w znieczuleniu ogólnym i około 7 tys. dużych
zabiegów operacyjnych. Centrum
Zdrowia Dziecka jest również
jednym z największych ośrodków
transplantacji narządów u dzieci
na świecie oraz jedyną tego typu
placówką w Polsce.
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MIĘDZYLESIE. O uciążliwości placu budowy budynku wielorodzinnego.

Ocalić od zajeżdżenia...

W Międzylesiu, na styku
ulic Kożuchowskiej i Krupniczej,
powsta
ła niedawno olbrzymia
zaskakująca rozmiarami dziura,
wypełniająca swoim obszarem niemal całą działkę. Zgodnie z treścią
tablicy informacyjnej trwa tutaj „bu
dowa budynku wielorodzinnego
z ga
rażem podziemnym”. Pięknie
- więc ta głęboka dziura to wykop
pod przyszły garaż podziemny? Dobrze że powstaje, bo wolnych miejsc
parkingowych w najbliższej okolicy
coraz mniej. Kopanie dołu trwa od
połowy października, a załadowane
piachem 24-tonowe wywrotki regu
larnie krążą ulicami Krupniczą,
Kolarską, Pożaryskiego aż do Ronda
Skurów. Choć to dopiero początek
prac budowlanych, na nawierzch
niach ulic pojawiły się uszkodzenia
kostki, zapadnięcia i koleiny.
To zaniepokoiło mieszkańców.
Jako przedstawiciele Rady Osiedla Międzylesie bezzwłocznie podjęliśmy działania w kierunku wyjaśnienia sytuacji i powstrzymania
dalszej dewastacji nawierzchni okolicznych dróg oraz znajdujących się
w pasach drogowych podziemnych
instalacji. Okazało się to niezwykle
trudnym zadaniem…
Najpierw skorzystaliśmy z numerów telefonów interwencyjnych.
Straż Miejska pomocy odmówiła
argumentując, że “są od pojazdów
stojących”. Dyżurny numeru interwencyjnego Policji odesłał nas do komisariatu na ul. Mrówczej. Tam - nikt
nie odbierał. Dopiero drogą faksową
(!), przez zawsze bardzo pomocne

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Dzielnicy
Wawer, udało się zawiadomić komisariat i spowodować kontrolę na
budowie. Nie zaproszono nas na tą
kontrolę - podobno policja nie stwierdziła przekroczenia przepisów.
Uwadze policjantów umknął je
dnak znak drogowy znajdujący się
na początku ul. Krupniczej (na zdjęciu) - zakaz wjazdu samochodów
ciężarowych. Czy zasięg obowiązywania tego znaku jest ograniczony?
Gdzie właściwie kończy się strefa
ograniczenia ruchu dla pojazdów
ciężarowych? Czy projekt obsługi
komunikacyjnej planowanej inwestycji uwzględnia istnienie strefy ograniczonego ruchu? Między
innymi z tymi pytaniami Przewodniczący Rady Osiedla zwrócił
się telefoni
cznie do Naczelników
Wydziału Architektury i Wydziału
Infrastruktury w Urzędu Dzielnicy
Wawer. Informację o sytuacji przesłano także do Burmistrza. I tu
doczekaliśmy się reakcji.
Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury, w asyście funkcjonariuszy
Straży Miejskiej (a więc jednak!),
dokonał kontroli budowy. Poza
wskazaniem już zaistniałych uszkodzeń, nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości, czy uchybień i
dopuszczono do dalszego ruchu
samochodów o dużej ładowności.
Jedynym skutkiem naszych działań
był fakt, że po kontroli otrzymaliśmy
z Urzędu Dzielnicy krótką informację potwierdzającą przeprowadzenie
na budowie i wokół niej wizji loka-

lnej z udziałem kierownika budowy,
Straży Miejskiej oraz przedstawicieli
Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer. Stwierdzono w niej, że
inwestycja prowadzona jest w oparciu o prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę zaś obsługa komunikacyjna powinna odbywać się ul.
Krupniczą, Kolarską i Pożaryskiego.
Potwierdzono, że na tych ulicach nie
obowiązują ograniczenia tonażowe.
Kierownik budowy zobowiązał się
do bieżącego usuwania zanieczyszczeń jezdni oraz napraw uszkodzeń
powstałych na skutek poruszania
się pojazdów ciężkich po wymienionych ulicach. W przypadku powstania uszkodzeń, według zapisów
w pozwoleniu na budowę, inwestor
zobowiązany został do odtworzenia
całej nawierzchni jezdni. Wykonano
dokumentację fotograficzną obecnego stanu ulic i wskazano miejsca
już powstałych uszkodzeń. Czyli
wszystko w porządku - inwestor działa zgodnie z prawem i nie uchyla
się od odpowiedzialności…
A jednak dokumentację zdjęciową wykonano już po rozpoczęciu prac budowlanych - jak
więc udowodnić, że powstałe szkody są skutkiem obsługi inwestycji i
nie powstały wcześniej? Dlaczego
kontrolujący nie zauważyli usta
wionego na początku ul. Krupniczej znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych? Dewastacja
nawierzch
ni postępuje. Zagrożona
jest sieć telekomunikacyjna (zapadająca się studzienka w ul. Kolarskiej)
oraz sieć ciepłownicza (widoczne

KOMUNIKACJA. Stanowisko w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusów.

Potrzeba więcej autobusów
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Na sesji Rady Dzielnicy Wawer
w dniu 16 października br. podjęto
jednogłośnie stanowisko w spra
wie zwiększenia liczby kursów na
liniach autobusowych na terenie
naszej dzielnicy, którego fragmenty
uzasadnienia prezentuję poniżej.
Obecnie kursuje u nas następująca liczba linii autobusowych:
■■ 10 linii zwykłych,
■■ 1 linia zwykła okresowa,
■■ 4 linie przyśpieszone,
■■ 2 linie przyspieszone okresowe,
■■ 5 linii strefowych,
■■ 6 linii nocnych (z czego dwie linie
tylko w jednym kierunku).

Łącznie w godzinach szczytu
komunikacyjnego linie autobusowe
obsługuje 135 wozów z Miejskich
Zakładów Autobusowych w Warszawie, Mobilis Spółki z o.o. i Arriva RP
Sp. z o.o.
We wrześniu 2017 roku Zarząd
Transportu Miejskiego w Warsza
wie przedstawił koncepcję zmian w
układzie komunikacyjnym Dzielnicy Wawer nazwaną „projektem
wawerskim”.
W kwietniu 2018 roku Rada
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
oraz Zarząd Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy zatwierdziły rozwiązania zaprezentowane w tej koncep
cji, a Zarząd Transportu Miejskiego
zobowiązał się do stopniowego

wprowadzania tych rozwiązań w
chwili uwolnienia autobusów z
innych rejonów Warszawy, w tym
m.in. w związku z rozwojem infra
struktury transportowej
Od momentu zatwierdzenia
„projektu wawerskiego” poprawiono liczbę kursów zaledwie na liniach
autobusowych 146 i 147 oraz na
wybranym odcinku linii 213, podczas gdy bilans ruchu autobusów w
całej Warszawie znacznie się od tego
czasu zmienił. Część autobusów
została już uwolniona z obsługi wygaszanych linii, a część autobusów
zostanie wprowadzona do ruchu w
najbliższym czasie. 29 sierpnia 2019
roku zaprezentowano ostateczne
zmiany w trasach linii autobusowych

Źródło: Google maps

Wjazd w ul. Krupniczą z widocznym zakazem ruchu pojazdów ciężarowych

zapadnięcia w ul. Krupniczej). Wywóz ziemi to pierwszy etap budowy,
za chwilę rozpocznie się zalewanie
betonem ogromnego dołu, następnie wylewanie stanu surowego kondygnacji naziemnych, uszkodzenia
nawierzchni okolicznych uliczek
będą postępować (choć całkiem
niedawno je wyremontowano). To
budzi sprzeciw mieszkańców - mienie społeczne niszczeje bez gwarancji, że ktoś te szkody trwale naprawi.
Jako reprezentanci Rady Osiedla Międzylesie obawiamy się, że
po zakończeniu budowy jej skutki będą dla nas wszystkich długo
odczuwalne. Zastanawiamy się kto
skontroluje stan ulic używanych do
obsługi komunikacyjnej trwającej
inwestycji budowlanej? Kto i kiedy
zmusi inwestora do odtworzenia
zniszczonych nawierzchni? W jaki
sposób ma być egzekwowana od
wykonawcy naprawa szkód, jeżeli
nie wykonano żadnej dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji z
odpowiednim przekazaniem protokólarnym przed rozpoczęciem
budowy? Może należałoby zabezpieczyć mienie społeczne w formie
gwarancji lub zastosować kaucję
zabezpieczającą? Może należałoby,

ze względu na wielkość budowy i
jej lokalizację, wykonać specjalny
projekt organizacji ruchu tak, aby
budowa mogła przebiegać bez przeszkód i mieszkańcy nie byli narażeni na uciążliwości z nią związane?
W obliczu tylu pytań wystąpiliśmy
w trybie dostępu do informacji publicznej o dokumentację budowlaną
prowadzonej inwestycji.
Jako społeczność Międzylesia
nie sprzeciwiamy się budowie nowego budynku. Odnosimy jednak
wrażenie, że na etapie wydawania tej
konkretnej decyzji o pozwoleniu na
budowę nie do końca uwzględniono wszystkie problemy związane z
obsługą ulokowanej wśród wąskich
i niedostosowanych do ruchu ciężkich samochodów ulic.
Nam, mieszkańcom osiedla
Mię
dzylesie, zależy nam przede
wszystkim na skutecznym szukaniu
rozwiązań zaistniałej sytuacji. O to
apelujemy.
Tadeusz Jaroszewski,
Przewodniczący
Rady Osiedla Międzylesie

Dzielnicy Targówek w związku z
otwarciem trzech nowych stacji
metra. W bilansie autobusowym
odzyskanych zostało około 20 autobusów. Stacje metra zostały otwarte
15 września 2019 roku, a zmiany w
komunikacji miejskiej nastąpiły od
dnia 30 września 2019 roku.
Realizowany jest także nowy
kontrakt przez firmę Arriva RP
Sp. z o.o., dzięki któremu do ruchu
wprowadzonych zostanie łącznie
50 nowych autobusów oraz 4 autobusy rezerwowe. Według stanu
na dzień 7 października 2019 roku
przewoźnik (Arriva RP Sp. Z .o.o)
dysponuje tylko 27-ma autobusami
do ruchu oraz jednym autobusem
rezerwowym. Jednak zgodnie z informacjami przedstawianymi przez
Arriva RP Sp. z o.o. wszystkie przewidziane kontraktem autobusy zo
staną wprowadzone do ruchu w listopadzie 2019 roku.

Ten dodatkowy tabor autobusowy powinien przynajmniej w
części być wykorzystany do obsługi
linii autobusowych na terenie Dzielnicy Wawer.
Rada Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy, po zapoznaniu się z
powyższymi informacjami, dostrzega konieczność jak najszybszej poprawy częstotliwości kursowania
linii autobusowych, a w przyszło
ści wprowadzenia opisanej powyżej
koncepcji („projektu wawerskiego”),
aktualizowanej na podstawie ana
liz pracy transportowej w oparciu
o nowe inwestycje, w szczególności
mieszkaniowe i infrastrukturalne.
Zwiększenie liczby kursów autobusów na terenie Dzielnicy Wa
wer zmniejszyłoby czas oczekiwania
mieszkańców na autobus, co z kolei
pozytywnie wpłynęłoby na wybór
komunikacji publicznej jako środka
transportu.

Małgorzata Albińska-Frank,
Wiceprzewodnicząca
Rady Osiedla Międzylesie
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci)
Przyległa do „Willi Czikago”
„Osada Goldbergówka” (jak zapisano
w dokumentach) została zakupiona
przez Marię Frankowską w 1923 roku.
Słowo „osada” chyba należy tu interpretować jako „siedziba”, „zagroda”
zgodnie z ówczesnym rozumieniem
tego słowa, które oznaczało nie tyl
ko kolonię, ale również po
je
dyn
cze siedlisko. Goldbergówka liczyła
1019 m kw. gruntu (obecnie posesja
pod adresem ul. Żegańska 10). Kim
był, czym się trudnił i kiedy założył
to siedlisko nieznany nam z imienia Goldberg – nie wiemy. Prawdopodobnie musiało to być stosunkowo
wcześnie, jeszcze w poprzednim stuleciu, skoro nazwa trwale przylgnęła
do nieruchomości. Barbara Wizimir
ska wymienia ośmioro mieszkańców
pobliskiej Falenicy o tym samym
nazwisku. Czy właściciel Goldbergówki należał do tego samego
rodu – pozostaje przypuszczeniem,
podobnie jak w przypadku Lejba Dudaszka i szacownego rodu Dudaszków wawerskich, z których jeden był
prezesem gminy żydowskiej. Budynek
mieszkalny, jaki zachował się pamięci
Wiesława Gwadery, mógł być kolej

Gecel Arenson.
(powiększenie z fotografii grupowej)

nym, jaki tam postawiono. Gwadera
mówi o nim: „Domek był nie
wiel
ki bia
ły, zgrabny, miał dekoracyjne
gzymsy i obramowania okien a wkoło
był wypielęgnowany ogród”. To i tak
wiele, bo o sąsiedniej nieruchomości zapisanej jako „Osada Malinówka” w księdze założonej w 1889 r.
wiemy jeszcze mniej. Poza nazwą
to tylko, że działka o powierzchni 1011 m. kw. (obecnie posesja pod
adresem ul. Żegańska 12) została zaku
piona przez Eugeniusza i Stanisławę
Rydzyńskich w 1931 roku na licytacji
publicznej. I to wszystko. Malinówka została zbu
rzo
na przez artylerię
10 września 1944 roku, podobnie jak

Goldbergówka, Kamienica, Karulewo
i wiele innych. Nie ma też już osób,
które pamiętałyby Rydzyńskich i Malinówkę. Po zaledwie kilkudziesięciu
latach o stojącym przy głównej ulicy
budynku wiemy zatem mniej więcej
tyle, co o nieodległym znalezisku
pochodzącym sprzed trzech i pół do
pięciu tysięcy lat. Zaledwie niespełna
pięćset metrów w linii prostej od Malinówki przy ulicy 11 Listopada róg
Jasnej jeden z trzech braci Gimplów
– prawdopodobnie Antoni – w wykopie pod fundamenty własnego domu
znalazł niewielki, podługowaty wy
polerowany kamień szarobrązowego
koloru. Rozpoznał go i docenił (Antoni był mechanikiem-narzędziowcem).
Była to krzemienna siekierka. Być
może pochodziła z okolic dzisiejszej
nieodległej Wierzbicy koło Radomia,
gdzie wydobywano i obrabiano krzemień czekoladowy. Być może aż z
Wołynia, skąd narzędzia takie docie
rały również na Mazowsze. Nieznany
wędrowiec prawdopodobnie zgubił
siekierkę przed paroma tysiącami lat
wśród wydm pradoliny Wisły, tam
gdzie znalazł ją Gimpel, nieopodal
Malinówki, o której dziś nie wiemy
choćby z grubsza, jak wyglądała.
Z „Malinówką” sąsiadowała
modlitewnia (obecnie posesja pod
adresem ul. Żegańska 14). Parterowa,
drewniana, na podwyższonej podmurówce, stanowiła odpowiednik
chałupy Goździalskiego po przeciw
nej stronie ulicy. Podobnie jak ona
ustawiona wzdłuż ulicy miała wejście
w połowie elewacji, do którego pro
wadziły schodki. Zapewne była tam
jedna albo dwie izby, wydzielone na
modlitwy grupy sąsiedzkiej w domu
prywatnym Moszka Furwassera. Nie
wia
do
mo, czy było tylko po
miesz
czenie dla mężczyzn, czy także drugi
pokój dla kobiet. W podobnych modlitewniach na Pradze występowały
oba rozwiązania. Bywało, że w modlitwach przeszkadzało „paru młodych
zwerbowanych przez narodowców” –
jak mówi Wiesław Gwadera, nie kryjąc niechęci do tej formacji – „młody
Ochman (Stefan), syn Władysława,
Stasiek Modro i paru innych. Łomotali w zamknięte okiennice albo
wypuszczali kota z przywiązanymi
do ogona blaszankami, aby czynił rumor. Miarkowała ich jednak bliskość
policji. Szybko się ulatniali”. Można
przypuszczać, że w budynku mieszkał także Moszek Furwasser, jednak w relacjach i dokumentach brak
wzmianek o nim i jego rodzinie.
W głębi niewielkiego, liczącego
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514 m. kw. placu Furwassera za modlitewnią mieściła się starsza od niej,
niska, licha, leciwa już, rudo-ceglana
chatka, niegdyś otynkowana, ustawio
na prostopadle do linii ulicy. Łatał w
niej buty Jankiel Arenson. Zwoził je
z okolicy swoją furką zaprzężoną w
niezbyt rosłego konika. Zresztą woził
nią do okolicznych wsi i zwoził do
domu niemal wszystko, co mogło być
komukolwiek do czegokolwiek przydatne albo co dało się jeszcze napra
wić. I naprawiał. Naprawiał i zawoził

6.
spowrotem. Z tego i ze żmudnego
łatania butów żył on i jego rodzina
– żona Mala Ruchla i synowie, naj
starszy Gecel z 1919 roku, urodzony
jeszcze w Wawrze, Abram z 1921 i
najmłodszy Mordka z 1924 urodzeni już Kaczym Dole. Wszyscy trzej
byli absolwentami miejscowej szkoły.
Zachowała się zbiorowa fotografia
uczniów jednej z klas z wychowawcą,
którego nazwisko uległo zapomnieniu, i kierownikiem szkoły Ryszardem
Siewierskim, zrobiona prawdopodob-

nie przy okazji zakończenia roku
szkolnego około 1930 roku przed willą
Dąbrówka przy skrzyżowaniu ulic
Parkowej, gdzie nosiła nr 10 i X Poprzecznej pod numerem 2. Mieściła
się tam wówczas szkoła po pożarze
i spaleniu poprzedniego budynku
szkolnego w Kaczym Dole w 1925 r.
I oto w środku zbiorowej fotografii z
pomiędzy dwóch nauczycieli wychyla
się skupiona, inteligentna twarz Gecla
Arensona wpatrzonego w obiektyw
znad otwartej książki, którą trzyma

Chatka Jankiela Arensona. Stan z 1973 r.

fot.: Bolesław Albiński

Sklep Dawida Karpa. Stan z 1973 r.

fot.: Stanisław Klimek
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Zabudowania mieszkalne między ulicami Niepodległości (Żegańską) a Wąską (Kożuchowską). Stan z 1973 r.

fot.: Bolesław Albiński

Opłotki, gołębnik i wychodek na zapleczu zabudowań przy dawnej ul. Niepodległości (obecnie ul. Żegańska).
fot.: Bolesław Albiński
W głębi budynek piekarni przy ul. Wąskiej 15 (obecnie ul. Kożuchowska 15). Stan z 1973 r.

Wysłużony piekarniany furgon do rozwożenia pieczywa używany jeszcze w latach 70. ub. w. Ostatnie miejsce postoju znalazł
przy międzyleskiej szkole. Ok. 1983 r. oddany na złom, jako że ładownia była wykonana z dobrej cynkowej blachy.
fot.: Alfred Józefacki w 1974 r..

podniesioną ku górze tak, aby była
widoczna. Jak na ucznia nieczęste to
pragnienie – fotografia z książką i ze
swo
im
 i nauczycielami. Musiał być
chłopcem niezwykłym. Wyróżniał
się. Po upływie bez mała pół wieku
był rozpoznawany na szkolnych fotografiach przez rówieśników, którzy
pamiętali jego imię i nazwisko w pra
widłowej formie.
W kolejnym budynku obok modlitewni (obecnie posesja pod adresem
ul. Żegańska 16) mieszkała ewangelicka rodzina Olgi i Emila Szarszmitów z
dwiema córkami – Krystyną i Wandą.
Jak wyglądał ich dom – nie wiemy.
Plac, na którym się znajdował, z tyłu
graniczył z piekarnią przy ulicy Wąskiej
nr 15 (obecnie ul. Kożuchowska 15).
Podobnie nie przetrwała pamięć o
samej rodzinie Szarszmitów.
Dalej, naprzeciwko budynków
Furwasserów i Majewskich, stały
jedna za drugą, pospolite drewniane
chałupy (obecnie posesja pod adresem
ul. Żegańska 18). Różniło je chyba to
tylko, że pierwsza z nich miała dach
naczółkowy uzupełniony wąskimi
daszkami przyźbowymi dzielącymi
szczyty od parteru oraz nieco podwyższoną podmurówkę. Należała
do Marii z Kopciów Kocięckiej. Do
znajdującego się w chałupie sklepu
spożywczego Stanisławy Böhm, czyli po prostu Stasi Bemowej, osoby o
dość pokaźnej tuszy, wchodziło się
po schodkach i z korytarza na prawo. Brak większych witryn, których
miejsce zajmowały niezbyt duże okna
zasłaniane przed nocą okiennicami, nie miał wpływu na zasobność i
popularność sklepu podtrzymywaną
niskimi cenami. W drugiej z chałup
też znajdował się 
sklep spo
żyw
czy.
Ten był znany ze smakowitych śledzi.
Dawid Karp oferował ich kilka gatunków – małe ale tłuste i bardzo
smaczne uliki, duże mięsne śledzie
atlantyckie dochodzące do 30 cm
długości, mniejsze bałtyckie, ikrzaki,
mleczaki tudzież parę innych. Beczki
ze śledziami obficie przesypanymi solą
wydzielały tak silny zapach, szcze
gólnie latem, że Dawid Karp natych
miast po otwarciu sklepu wytaczał je
na zewnątrz i ustawiał na ulicznym
piasku przed sklepem. A jako że wys
ta
wa była północna, mogły stać w
cieniu chałupy otwarte nawet w dni
słoneczne, i nęcić kupujących. Córka
Estery i Dawida Karpów, Ludwika ur.
w 1926 r., uczyła się tak dobrze, że
corocznie przy adnotacji o uzyskaniu
promocji do klasy następnej dodany jest dopisek „z wynikiem bardzo
dobrym”. Jednak przerwała naukę w
1936 roku. Dawid Karp zmarł nagle,
kiedy biegł do stacji kolejowej aby
zdążyć na pociąg. Po śmierci Dawida,
Estera zamknęła sklep i razem z Ludwiką wyjechała z Międzylesia.

9
Obok chałupy, w której znajdował
się sklep Dawida Karpa, stał piętrowy
drewniany dom mieszkalny (obecnie
posesja pod adresem ul. Żegańska 20)
należący do czworga spadkobierców
Józefa Zawadzkiego: Anny Rusieckiej,
Sabiny Józefy Wyszomirskiej oraz Edwarda Bronisława i Karola Feliksa Zawadzkich. Jednak w pamięci mieszkańców Międzylesia zachował się
przede wszystkim Ryszard Wyszomirski – był poborcą podatkowym. A
nazywano go Trzy Kolana z racji
krągłej, pełnej łysiny. Wyszomirski,
obok sąsiada przez ulicę, Ka
zi
mie
rza Sucheckiego, prezesa OSP Feliksa
Sikory i kierownika szkoły Ryszarda
Siewierskiego, był jednym z raptem
dziesięciu międzyleskich prenumeratorów miesięcznika Na Straży. Z kolei
jeden z Zawadzkich znajdował się
wśród założycieli miejscowej OSP w
1914 roku. Po jej restytucji w 1921 r.,
zanim zbudowano remizę, w wozowni Zawadzkiego składowano też
sprzęt przeciwpożarowy. Rusiecki na
tomiast działał jako pierwszy instruktor odradzającej się jednostki.
Pod numerem 20 na placu za
piętrowym drewnianym budynkiem
ze zwyczajowym wejściem od podwórza znajdował się skład opałowy.
Sprzedawano tam podpałkę, torf,
drewno opałowe, brykiety i oczywi
ście węgiel. Od ulicy sklepy prowa
dzili Zofia Szalewska - spożywczy, i
Stanisław Kucbus / Kobus - warzywny. Rodzina właścicieli była liczna
- Marcin i Józefa Kocbus vel Kobus i
siedmioro dzieci – Henryka, Roman,
Stanisław, Bolesław, Feliks i Zofia z
pierwszego małżeństwa oraz Helena
z drugiego, jako że Józefa zmarła w
1925 r., a Marcin ożenił się powtórnie.
Syn Marcina Stanisław w 1938 r. został wybrany naczelnikiem miejscowej
straży pożarnej.
Bogdan Birnbaum
Cdn.
Wiktor Kulerski
Przypisy końcowe:
1. Barbara Wizimirska, Zapamiętane.
Falenica 1935-1960 we wspomnieniach
mieszkańców. Warszawa 2018, str. 46, 47
i 137.
2. Henryk Wierzchowski, Anin
Wawer, Warszawa 1971, str. 79.
3. Zob. Maria Rzepecka–Aleksiejuk,
Żydowskie domy modlitewne na Pradze
na przełomie XIX i XX wieku, [w]:
Zofia Borzymińska (red.), Odkrywanie
żydowskiej Pragi, studia i materiały,
Żydowski Instytut Historyczny Emanuela
Ringelbluma, Warszawa 2014.
4. Wg: Barbara Wołodźko–Maziarska,
O starym Aninie – inaczej, Przewodnik
towarzysko-historyczny i nie tylko, wyd.
Barbara Maziarska, Warszawa-Anin 2009,
cz. I str. 191, cz. II, jw. 2012, str. 290.
5. Historia ochotniczej Straży…,
dz. cyt., str. 3-6.
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HISTORIA. Wawerskie cmentarze.

Stare, niezapomniane

Pamiątkowe nagrobki w Zerzniu

cmentarzem jest symboliczny cmentarz-pomnik w Wawrze. Jest to miejsce szczególne dla lokalnej historii.
27 grudnia 1939 dokonano tu egzekucji ponad 100 mężczyzn, głównie
mieszkańców Wawra i Anina. Tzw.
zbrodnia wawerska była odwetem za
śmierć dwóch Niemców, zabitych w
pobliskiej restauracji Antoniego Bartoszka. Ekshumację przeprowadzono
już w 1940 roku. Nazwy ulicy, przy
której znajduje się cmentarz – ulicy
27 Grudnia - nie trzeba wyjaśniać.
W tym roku będziemy obchodzić
80 rocznicę tych wydarzeń. Sam
cmentarz spodziewa się rewitalizacji.
Większość ofiar spoczęła na innym
wawerskim cmentarzu - Ofiar Wojny
1939-1945 w Glinkach – czyli przy
ul. Kościuszkowców. Ten położony
wśród drzew w sąsiedztwie leśnego rezerwatu Sobieskiego cmentarz
założono w 1939 roku.
Również w Aleksandrowie
spoczywają ofiary wojny - na cmentarzu przy ul. Złotej Jesieni pochowano kilkaset osób poległych podczas
drugiej wojny światowej. Położony
na wzniesieniu, ozdobiony charakterystycznym pomnikiem wojskowy
cmentarz nie jest osamotniony sąsiaduje z cmentarzem cywilnym i
jest licznie odwiedzany w okolicach
1 listopada.
O wawerskiej przeszłości przypominają dwa inne cmentarze, od
dawna nieczynne. Pierwszy z nich to
cmentarz ewangelicko-augsburski w
Aleksandrowie. Niewielka, zadrzewiona wydma przy ul. Szulczyka, a
na niej pozostałości po kilkunastu
grobach. Pamiątka po niemieckich
kolonistach - założony w połowie

Pamiątkowe nagrobki w Zerzniu

Cmentarz wojskowy
w Aleksandrowie

MICHAŁ MROZIŃSKI

m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Ile jest cmentarzy w Wawrze?
A ile spośród nich to cmentarze
nieczynne albo czasem nawet zapo
mniane?
Wawerskie cmentarze rzymskokatolickie w Marysinie, Zerzniu,
Radości i Aleksandrowie kontynu
ują swoją funkcję od lat. Historia
budzącej emocje i kontrowersyjnej
rozbudowy cmentarza w Aleksandro

wie zasługuje na osobny tekst. Tutaj
chcę się skupić na cmentarzach, które
dzisiaj są raczej miejscami pamięci
historycznej bądź uległy niemal całkowitemu zapomnieniu.
Wyżej wspomniany Zerzeń
może się pochwalić pamiątkowymi
pozostałościami dawnego cmentarza. Przy kościele przy Trakcie Lubelskim możemy mianowicie obejrzeć
nagrobki cmentarza przykościelnego, który funkcjonował do 1880
roku. Osiem okazałych, zabytkowych nagrobków, zgromadzonych
obok kościoła, przypomina o pierwotnej lokalizacji cmentarza. Potem
wyznaczono mu nowe miejsce, przy
pobliskiej ul. Cylichowskiej.
Wawer ma kilka cmentarzy wojennych – chociaż niekoniecznie wojskowych, bo nie tylko żołnierze polegli w boju tam spoczywają. Takim

Cmentarz-pomnik przy ul. 27 grudnia
XIX wieku cmentarz był w użyciu
do czasów drugiej wojny światowej.
Przez lata cmentarz był zaniedbany i nie bardzo było wiadomo, kto
właściwie miałby się nim zająć. W
tym roku z inicjatywy dzielnicy teren
został uporządkowany. Podobnie uporządkowany niedawno został drugi
nieużywany cmentarz - kirkut w Radości przy ulicy Izbickiej, który funkcjonował w latach międzywojennych,
a następnie ulegał stopniowej dewastacji. Dawny dom przedpogrze
bowy już właściwie nie istnieje, a
cmentarny mur, rozsadzany przez
korzenie, ginie w oczach. Za murem
chowa się do dziś kilka nagrobków.
A co z cmentarzami, których
już nie ma? Taki los spotkał kirkut
w Aleksandrowie. Dziś jest to środek
cichego lasu na granicy Warszawy.
Założony około 1935 roku funkcjo
nował prawdopodobnie jeszcze w
czasie wojny, podobno chowano
tu mieszkańców falenickiego getta.
Jeszcze mniej można powiedzieć
o dawnym ewangelickim cmen-

tarzu w Julianowie. Znajdował tuż
obok ruchliwego dziś Wału Miedze
szyńskiego, niedaleko skrzyżowa
nia z ul. Bysławską. Założony w XIX
wieku, znalazł się nawet na współczesnej mapie turystycznej. Jednak nie
ma po nim śladu – na miejscu nic
nie udało mi się znaleźć. Ewangelicki cmentarz znajdował się także na
obszarze dzisiejszego Marysina, ale
musiał ustąpić miejsca pod budowę
wojskowego fortu. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się las-park Matki Mojej. Jeszcze inny, dawno już nieczynny
cmentarzem funkcjonował podobno
przy ulicy Kościuszkowców.
Przy badaniu i opisywaniu takich tematów, nawet przy najlepszych
chęciach autora, bardzo łatwo o błąd.
Brakuje źródeł, a Internet potrafi
być bardzo mylący, tym bardziej, że
często podaje informacje tylko po
wielane (czasem niemal dosłownie!) i
raczej niesprawdzane. Na szczęście o
większości z tych miejsc mieszkańcy
pamiętają.

Cmentarz wojskowy w Aleksandrowie
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Piszę do Państwa zbulwersowana końcową częścią odcinka
cyklu Kaczy Dół – Międzylesie
(Archeologia pamięci) zamiesz
czonego w Październikowym numerze Gazety Wawerskiej.
Ostatni ustęp wymienionego
artykułu w niefrasobliwy sposób
wystawia obyczajową cenzurkę
mojemu Ojcu, śp. Józefowi Wilkowi, przedstawiając go jako alkoholika, który „zapił się w końcu na śmierć”. Czyżby autorzy nie
uświadamiali sobie, że opisują
nieprawdziwe wydarzenia? Taka
„relacja” (jakkolwiek odnosząca
się dość już odległej przeszłości) nadal może sprawiać ból os-

obom jeszcze żyjącym, stąd też
należałoby zachować daleko idącą
powściągliwość w jej powielaniu.
Od poważnych autorów oczekiwałabym rozważnego stosowania
zasady de mortuis nihil nisi bonum, zwłaszcza jeśli wśród czytelników znajdować się mogą bliscy
opisywanych postaci. W razie wątpliwości właściwą praktyką byłoby skontaktowanie się z żyjącymi
członkami najbliższej rodziny,
którzy mogliby je wyjaśnić. Zaręczam bowiem, że mój śp. Ojciec
nie „zapił się na śmierć”. Zmarł na
zapalenie płuc w styczniu 1950, we
własnym łóżku, w obecności żony
i córek. Pamiętam to doskonale,
gdyż mialam wówczas 14 lat i wy-

darzenie to dotkliwie zapisało się
w mojej pamięci... Deprecjonująca
i niezgodna z prawdą opowieść o
jego ostatnich chwilach dotknęła
mnie do żywego.
Zdumiewający jest także plotkarsko-pitawalowy ton opowieści
o „kuzynie” grożącym użyciem
broni palnej. Rozumiem, że artykuł jest w dużej mierze na re
miniscencjach obecnych i byłych
mieszkańców Międzylesia. Pamięć
ludzka bywa jednak zawodna i płata figle, a do wspomnień wkradają
się błędy i przeinaczenia. W takiej
sytuacji rzetelność i podstawowe
zasady warsztatu dziennikarskiego
nakazują choćby próbę weryfika
cji faktów. Jeśli bowiem autorom

artykułu udało się dotrzeć do
rzekomego kuzyna, to nie sądzę
by problemem było skontaktowa
nie się z żyjącą córką. Popularny
charakter artykułu nie powinien
usprawiedliwiać zniżania się do
poziomu magla.
Proszę Redakcję o zamiesz
czenie mojego listu in extenso
na łamach Gazety Wawerskiej
a autorów o opublikowanie stosownych przeprosin.
Pozostaję z poważaniem
Teresa Deszczak z domu Wilk

Dzień dobry.
Szanowna Redakcjo. Z dużym
zaciekawieniem
przeczytałem
gazetę. Ale jedna rzecz skłoniła
mnie do przemyśleń. Otóż, piszecie Państwo w gazecie na tematy
związane z Dzielnicą Wawer. Od
Marysia po Falenicę. Opisujecie
zagadnienia, które nurtują mieszkańców poszczególnych osiedli.
Tylko ktoś zapomniał o tym, że w

samym środku dzielnicy jest osiedle Miedzeszyn. I wychodzi na to,
że mieszkańcy Miedzeszyna nie
mają żadnych problemów. A tak
w rzeczywistości nie jest. To tu
budowana jest obwodnica Warszawy. To tu lada dzień zamknięte
będą dwie jezdnie ul. Patriotów.
I jakoś nikogo nie bulwersuje
fakt że cały ruch kołowy będzie
spowolniony do granic możli-

wości. Nie dość że bardzo duża
ilość samochodów osobowych,
to jeszcze autobusy komunikacji
miejskiej, i prywatnej, ciężarówki pracujące na placu budowy. To
będzie prawdziwy koszmar komunikacyjny. Ponadto brak jest
jakiegokolwiek zainteresowania
w sprawie sposobu ogrzewania
domów komunalnych, jak również
prywatnych. Bo nie wszystkie są

podłączone do sieci gazowej. Jest
jeszcze wiele tematów dotyczących
Miedzeszyna i jego mieszkańców.
Ale nie wiem czy będzie jakiekolwiek zainteresowanie sprawami
Miedzeszyna.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Gajewski

P.S. Proszę uprzejmie o prze
słanie mi numeru Gazety Wawerskiej, w którym zostanie zamiesz
czony mój list. Rzadko bywam w

na ścieżka rowerowa czy droga dla
rowerów. Do szkoły można dojechać
rowerem tylko ulicą Przygodną, bez
jakichkolwiek udogodnień dla ruchu rowerowego.
I tak: odbudowany Trakt Lubelski na odcinku Lucerny – Zwoleń
ska nie ma żadnego rozwiązania dla
bezpiecznego ruchu rowerowego.
Zwoleńska po budowie kanalizacji
i totalnym odtworzeniu nie ma też
żadnego rozwiązania dla bezpiecz
nego przemieszczania się rowe
rzystów. Obecnie odbudowywana
Przygodna jak była wąska tak i będzie
z bardzo wąskim chodnikiem i oczywiście bez rozwiązań dla rowerów.
Czyżby dzieci podróżując rowerami
do szkoły, czy do domu kultury na
Lucerny albo do cukierni wykorzystywały pas jezdni przeznaczony dla
ruchu kołowego czyli wszystkich
użytkowników ? Otóż w przygniatającej większości przypadków absolutnie nie. Dzieci boją się korzystać z
ulicznego asfaltowego pasa, rodzice
im często wręcz zakazują jeździć
wśród samochodów. Co w takim razie polecamy naszym dzieciom czy
wnukom ? Ano po chodniku bo tak
bezpieczniej! Ale czy zastanawiamy

się nad konsekwencjami takich rekomendacji jeżdżenia rowerami po
drodze dla pieszych?
Po pierwsze Prawo o Ruchu
Drogowym (PoRD) w artykule 26 mówi jasno: „Kierującemu
pojazdem zabrania się (…) jazdy
wzdłuż po chodniku lub przejściu
dla pieszych„. A że rower to pojazd,
to jeździć chodnikiem nie wolno,
można go co najwyżej przejechać
w poprzek. Jeżeli zostaniemy złapani na chodniku, grozi nam mandat
za „naruszenie przez kierującego
rowerem przepisów o korzystaniu
z chodnika lub drogi dla pieszych”
w wysokości 50 zł. Przypomnijmy
kiedy można jechać chodnikiem. W
artykule 33 PoRD-u znajdziemy trzy
wyjątki: Korzystanie z chodnika lub
drogi dla pieszych przez kierującego
rowerem jest dozwolone wyjątkowo,
gdy:
1) opiekuje się on osobą w
wieku do lat 10 kierującą rowerem;
I nie chodzi tu o dziecko, które
znajduje się w foteliku czy też przyczepce. Musi ono jechać na swoim
własnym rowerze. I może się nim
opiekować jedna osoba, nie cała
rodzina.

Odpowiedź na list:
Zgodnie z życzeniem zawartym w liście p. Teresy Deszczak
z domu Wilk, przepraszamy
za zamieszczenie w tekście p.t.
„Kaczy Dół – Międzylesie”, opublikowanym w październikowym numerze Gazety Wawerskiej, relacji
o przyczynie śmierci Józefa Wilka, odmiennej od podanej przez
autorkę listu, i bez zasięgnięcia jej
opinii.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Kaczydół-Międzylesie,
05 listopada 2019 r.

scu do współredagowania Gazety
Wawerskiej. Czasem trzeba wziąć
sprawy w swoje ręce i skoro nikt
do tej pory o miedze
szyńskich
problemach nie napisał, proponuję
opisać je samodzielnie.
Deklaruję, jednocześnie, że
postaramy się skupiać nieco więcej
uwagi na osiedlu Miedzeszyn.
Odpowiedź na list:
Rafał Czerwonka
Zapraszam Pana w tym miej
Redaktor naczelny

Jak dorośli uczą dzieci łamać przepisy....
Normalny dzień pracy po wa
kacjach. Środek tygodnia. W Szko
le Podstawowej nr 109 przy ulicy
Przygodnej trwa intensywny proces
kształcenia uczniów.
Wchodząc na teren szkoły ude
rza przybysza niesamowity widok.
Otóż wszędzie, ale to dosłownie
wszędzie stoją rowery lub hulajnogi.
Przyczepione kłódeczkami, linkami, jarzmami do ogrodzenia, do
stojaków, do wszystkich elementów
na placu szkolnym, które za miejsce
bezpiecznego postoju roweru mogą
być przez użytkowników uznane.
Jest ich tak dużo, że aż dominują –
są w każdym zakątku terenu szkolnego. Ten obrazek raczej jest bliższy
zdjęciom z Kopenhagi czy Rotterdamu. Na pytanie o przyczyny takiej
popularności jednośladów można
usłyszeć, że taka moda, że szybciej
dojechać do szkoły, że samochodem
po rozkopanych ulicach trudniej, że
dla dzieci ten ruch przed zajęciami
jest bardzo wskazany itd. A dzieci w
szkole jest ponad pół tysiąca.
Ale zaraz, zaraz - nasuwa się
pytanie: jak te dzieci dojeżdżają
do szko
ły przy ulicy Przygodnej?
Wszak do szkoły nie prowadzi żad-

Wawrze i nie mam regularnego
dostępu do Państwa pisma.

2) szerokość chodnika wzdłuż
drogi, po której ruch pojazdów jest
dozwolony z prędkością większą niż
50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i
brakuje wydzielonej drogi dla ro
werów oraz pasa ruchu dla rowerów;
Wszystkie te warunki muszą
być spełnione jednocześnie, czyli
brak infrastruktury rowerowej, dopuszczalna prędkość większa niż 50
km/h i chodnik o szerokości min. 2
metrów. Na Trakcie czy Zwoleńskiej
obowiązuje limit 50 km/h.
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa,
gołoledź, gęsta mgła).
Mówiąc nasz dzieciom i wnukom – jedź chodnikiem bo tak
bezpieczniej namawiamy je do
łamania prawa. Ale dlaczego je
namawiamy do łamania prawa?
Dlatego, że włodarze odpowiedzialni za odbudowę Traktu Lubelskiego
czy Zwoleńskiej nie przychylili się
do apeli mieszkańców o bezpiecz
ne i zgodne z prawem zaprojektowanie ruchu rowerowego. Na nic
prośby o zorganizowanie Traktu
tak by ruch rowerów odbywał się
po poszerzonym chodniku lub po

wydzielonej drodze dla rowerów.
Okazuje się, że na odbudowywanym
odcinku Traktu od Zwoleńskiej do
Borowieckiej udało się zmieścić i
chodnik i drogę dla rowerów. A to
dlaczego nie dało się tak na Trakcie
od Zwoleńskiej do Lucerny? Może
ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
Czy zabrakło trochę pieniędzy na
realizację dobrego projektu a może
zabrakło dobrej woli, czy też szerszego spojrzenia na kwestię bezpiecznego ruchu wszystkich użytkowników
dróg – w tym i rowerzystów.
I jest to co jest. Uczniowie nie
respektują prawa, ba działają w
zgodzie z instrukcjami rodziców,
którzy działają w imię wyższej
konieczności – zapewnienie bezpieczeństwa.
Czyż nie brzmi to koszmarnie?
Młodzi ludzie uczą się nie przestrzegać prawa bo dorośli zaniedbali
ważną rzecz…A przecież chcemy, by
w przyszłości ci młodzi ludzie jednak respektowali zapisy ustaw w tym
i ustawy prawo o ruchu drogowym.
Może by tak włodarze dzielnicy, miasta, radni dzielnicy i miasta
chwilę zastanowili się nad konsekwencjami obecnego stanu rzeczy i
czym prędzej naprawili to co stosunkowo niedawno zostało zepsute.
Andrzej Werba
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PRZYRODA. Co mi tu wyrosło, czyli pisarka w ogrodzie.

musimy zasypywać ziemią (może
być ze starych doniczek), a pojemnik powinien mieć odpływ! Przy
zbyt dużej ilości wody i pokarmu, dżdżownice nie dadzą rady
go przerobić, resztki będą ulegały
procesowi gnilnemu, stąd może
pojawić się brzydki zapach. Do
kompostownika z dżdżownicami
nie wrzucamy: chleba, skórek po
owocach egzotycznych oraz resztek mięsa i kości.
Jeśli założymy w ogrodzie
kompost to znacznie zmniejszymy ilość wyrzucanych „śmieci”.
Dokarmiany kompostem ogród
nie będzie potrzebował nawozów
sztucznych. Gleba zawierająca

Nie wszystkie części roślin
rozłożą się równie szybko, dlatego
nie wrzucamy do kompostu części zdrewniałych, te raczej mielimy
i wysypujemy na grządki jako
ściółkę. Jeśli mamy ogród iglasty,
kompost z igieł nadaje się do roślin
lubiących glebę kwaśną.
Nie wrzucamy do kompostu
chwastów i roślin zarażonych chorobami. Jeśli to zrobimy, rozprze
strzenimy je i zarazimy zdrowe
rośliny chorobami grzybowymi.
Przemiana materii organicznej
w kompoście może odbywać się na
zimno (wolniej) lub w temperaturze podwyższonej (nawet do 60
stopni!). Ciepło wytwarza się w
kompoście, kiedy dobrze dopilnujemy proporcji między częścia-

mi zielonymi (azot) a brązowymi
(węgiel). Proporcje zielonych do
brązowych powinny być mniej
więcej jak 1:25. Zawsze pamiętamy
do porządnym polaniu kompostu
wodą! Gorący kompost rozkłada
resztki roślinne szybciej, likwiduje też patogeny chorobowe oraz
niszczy chwasty, czego nie możemy się spodziewać po kompoście zimnym. Według niektórych
ogrodników wystarczy osiemnaście dni, aby przerobić resztki
w takim kompoście. Mnie się to
nigdy nie udało, chociaż karnie go
polewałam wodą i przerzucałam,
dostarczając bakteriom tlenu, a
temperatura w pryzmie sięgała 60
stopni, co widać na zdjęciu. Na
ogół kompostuję „na zimno”. Wtedy trwa to znacznie dłużej (do
trzech lat), ale też nie wymaga tyle
pracy.
Zawsze pamiętajcie o polewaniu kompostu wodą i dostarczajcie
bakteriom kompostowym części
zielonych, to przyśpiesza proces.
Do kompostu można dodawać
stare gazety, jeśli je mamy a także
tekturę, którą również większość
z nas wyrzuca wraz z makulaturą.
Gazety i tektura zawierają celulozę,
wykorzystywaną przez dżdżownice do budowania otoczek jaj.
Odchody dżdżownic rozpuszczone
w wodzie dają doskonały nawóz.
Możemy go uzyskać z domowej
hodowli. Wystarczy plastikowy
pojemnik wypełnić resztkami z
kuchni (wyrzucane przez nas „bio”
śmieci) posypać z wierzchu ziemią
i wrzucić do środka dżdżownice
kalifornijskie lub jakiekolwiek
inne (zdjęcie 3) i w miarę regularnie polewać wodą. Ściekająca do
podstawionego pojemnika brunatna woda wymaga rozcieńczenia.
Jeśli mamy miejsce w piwnicy lub garażu, dżdżownice
będą przerabiały resztki z kuchni również zimą. Tu warto może
uprzedzić obawy co do zapachu.
Zasadą jest, że resztki z kuchni

zgłoszenia otrzymały nowy status
„w realizacji”. Zachwycona dotychczasową sprawnością zgłoszeń,
oczekiwałam na jakieś dalsze informacje o planowanych działaniach.
Niestety żadnej dalszej komunikacji nie było aż do 18 października, kiedy otrzymałam e-mail z
powiadomieniem o aktualnym
statusie zgłoszenia. Akurat odbie
rałam dzieci z przedszkola, a więc
ze wskazanej przeze mnie lokalizacji do nasadzeń. Jakież było moje
zdziwienie, gdy z wiadomości
e-mail dowiedziałam się, że moje
zgłoszenie zostało zrealizowane,

a w okolicy nie zauważyłam żadnego nowego drzewa czy nawet
krzaczka.
Tajemnicza treść maila nie
pomogła w odnalezieniu, gdzie
zostały posadzone drzewa, które
zgłosiłam przez miejską aplikację.
„Twoje drzewo zostało posadzone w lokalizacji, którą wskazałeś
lub w najbliższej możliwej. Nasadzenia wykonaliśmy zgodnie ze
Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy. Dziękujemy za zgłoszenie”.
Wróciwszy
do
domu,
próbowałam ustalić przez linię
19115, gdzie zostały posadzone

zgłoszone przeze mnie drzewa.
Niestety bardzo miła pani na infolinii mogła odczytać tylko tę samą,
przytoczoną powyżej, formułkę.
26 października wysłałam więc
nowe zgłoszenie, przez e-mail, w
sprawie realizacji mojego pierwotnego zgłoszenia o nasadzeniach.
2 dni później otrzymałam e-mail
zwrotny, że nowe zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji. Niestety
do momentu zamknięcia numeru
nie otrzymałam nadal informacji,
gdzie zrealizowano moje zgłoszenie. Mam nadzieję, że w numerze
grudniowym będę mogła podzielić
się tą informacją.

Sposób na śmieci

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

Kiedy mijam posesje z dzie
siątkami plastikowych toreb zawierających tak zwane śmieci
„zielone” robi mi się smutno.
Przyroda nie zna pojęcia „śmieci”.
To, co wyrosło w ogrodzie, a
teraz uschło, powinno zostać przez
nas ponownie zagospodarowane.
Wyrzucając „zielone” resztki pozbawiamy glebę doskonałego naturalnego nawozu. Od kilku lat nie
sprzątam ściętych mrozem roślin,
zostawiam je, aby się rozłożyły
tam, gdzie rosły, oddając ziemi
zawartą w komórkach wodę oraz
materię organiczną. Tak to działa w
przyrodzie od zawsze. Zimy mamy
teraz suche, często bezśnieżne,

resztki roślin okrywają glebę, dając
schronienie i pożywienie żyjącym
w ziemi stworzeniom.
Oczywiście nie wszystko
można zostawić. Zaatakowane
szrotówkiem iście kasztanowca
trzeba koniecznie zebrać, a nawet
spalić! Nie jestem zwolenniczką
palenia liści na posesji i nigdy tego
nie robię, na szczęście nie rośnie
też u mnie kasztanowiec. Nie
mam również dębu, który potrafi
udręczyć niejednego ogrodnika.
Pamiętajmy, jeśli tylko dysponujemy odrobiną miejsca w kącie
ogrodu, liście warto kompostować.
Powstaje z nich lekka, pulchna, wartościowa ziemia liściowa.
Możemy to robić nawet w plastikowych workach. Ziemię liściową
można później rozsypać wokół
krzewów, nawet tę z liści orzecha
włoskiego. Polubi ją porzeczka
czerwona, która udaje się pod orzechami, gdzie niewiele roślin chce
rosnąć. Zatem liście „trudne”, jeśli
tylko mamy jakieś niewidoczne
miejsce, zostawmy w workach,
obficie podlewając i zaszczepiając
ziemią z posiadanego kompostu, w
którym żyją pożyteczne bakterie,
a po wierzchu posypmy popiołem

W moim kompoście bywa naprawdę gorąco!

19115. Aplikacja „Posadź drzewo”.

Gdzie jest moje drzewo?
ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Zachęcona portalem i aplikacją miejską 19115 postanowiłam
zgłosić do zasadzenia kilkanaście
drzew przy Trakcie Lubelskim.
6 września we wczesnych godzi
nach popołudniowych znalazłam
się we właściwym miejscu i postanowiłam działać. Niestety aplikacja „Posadź drzewo” umożliwia tyl

ko wskazanie lokalizacji, w której
w danym momecie się przebywa,
więc trzeba operację odpowiednio
zaplanować.
Wskazałam do posadzenia
kilkanaście drzew przy Trakcie
Lubelskim, wzdłuż płotu Przedszkola 437, na działce we władaniu
M.St.Warszawy. Każde zgłoszenie zostało potwierdzone poprzez
e-mail i oznaczone jako „przyjęte”.
Ku mojemu zaskoczeniu, już po
niespełna 24 godzinach wszystkie

Zeschnięte trawy mogą się trafić
na kompost (brązowe) lub jako
ściółka wprost na grządkę.
drzewnym.
Najlepszym miejscem na
przerabianie resztek ogrodowych
jest oczywiście kompost. Istnieje
wiele rodzajów kompostowników:
drewniane, drewniano-metalowe
czy plastikowe. Ostatecznie można
rzucać rośliny na pryzmę.
Oto kilka zasad, o których warto
pamiętać.

Okrywa z liści pomaga małym
organizmom przetrwać zimę.
dodatek 4% materii organicznej
jest w stanie wchłonąć i zatrzymać
ok. 56 litrów wody deszczowej na
jeden metr kwadratowy. Materia
organiczna działa jak gąbka zatrzymuje wilgoć, gdy jest jej zbyt wiele,
na przykład po ulewnym deszczu
i przyczyniając się do poprawy
plonów, pozwalając roślinom na
normalną wegetację bez potrzeby
częstego podlewania, a woda, jak
sądzę, będzie drożeć.
Zatem nie wyrzucajmy resztek „zielonych”! Przekonajmy się
do kompostowania! Bądźmy eko!
Przyroda nie zna pojęcia śmieci!
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STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Wymagająca pora roku
Jesień to wymagająca pora
roku, szczególnie dla kierowców.
Ograniczona widoczność, śliska
nawierzchnia i mgły w znaczący
sposób utrudniają im dotarcie do
celu. W dniu 28.10.2019 r. w czasie
porannego szczytu komunikacyjnego na terenie naszej dzielnicy
doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych na ul. Patriotów.
W skutek zderzenia, ruch samochodowy został całkowicie zablokowany po zachodniej stronie ulicy. Do zdarzenia zadysponowano
dwa zastępy strażaków z JRG-12.
Zakończył się etap szkoleniowy kursu dla strażaków-ochotników organizowane przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Przed kursantami został jedynie egzamin teoretyczny i praktyczny. Wiele godzin wykładów i
zajęć praktycznych prowadzonych
przez stołeczne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze pozwoliło nowym
strażakom na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Dzięki
szkoleniu strażacy nabyli umiejętności m. in. w zakresie pracy w
sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu mechanicznego, taktyki zwalczania pożarów,
podejmowania
podstawowych
czynności ratowniczych w czasie
działań chemiczno – ekologicznych oraz udzielania pierwszej

pomocy medycznej. Po zaliczeniu
egzaminów nowi strażacy zasilą
bojowe zastępy straży. Ponadto,
będą mogli przekazywać zdobytą
wiedzę członkom Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w swych rodzimych jednostkach.
24 października 2019 roku w
Urzędzie Dzielnicy odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Rady
Dzielnicy Wawer. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele
władz dzielnicy oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne, w tym przedstawiciele
OSP Radość. Na spotkaniu poruszono kwestię bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz przestępczości na terenie dzielnicy. Ponadto poruszono temat działań w

zakresie zwalczania smogu oraz
bezpieczeństwa pożarowego w wawerskich szkołach i przedszkolach.
Przed dniem Wszystkich
Świętych, Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza funkcjonująca przy
OSP Radość
udała się do
lasu pomiędzy Radością a Międzylesiem, celem oczyszczenia
mogił żołnierzy poległych w czasie
II wojny światowej. Dla młodych
adeptów pożarnictwa (wiek 12-18
lat) była to dobra lekcja lokalnej
historii oraz patriotyzmu.
W uroczystość Wszystkich
Świętych, jak co roku, delegacja
strażaków OSP Radość udała się
na cmentarz w Radości w celu odwiedzenie grobów zmarłych druhów którzy tworzyli tę jednostkę
przed nimi. Delegaci oddali im
honory oraz zapalili znicze.
Tomasz Borkowski
Stanisław Rybicki

Wspomnienie strażaków (po kursie podstawowym lata 30te. XX w.)

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.
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■■ Potrzeba większej liczby autobusów
Z inicjatywy Stowarzyszenia Razem dla Wawra Rada Dzielnicy
Wawer na sesji w dniu 16 pażdziernika przyjęła stanowisko w
sprawie zwiększenia dostępności komunikacji publicznej na
terenie dzielnicy Wawer. To idealny moment ze względu na
otwarcie kilku nowych stacji metra i zwolnieniu części taboru
obsługującego dzielnicę Targówek oraz ze względu na realizowany
nowy kontrakt z jedną z firm, która sukcesywnie wprowadza nowe
autobusy na ulice Warszawy.
■■ Trwa przebudowa Wału Miedzeszyńskiego
5 listopada br. wyłączona z ruchu została istniejąca jezdnia na
odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do stacji paliw. Ruch
w obydwu kierunkach został przełożony na w większości gotową
jezdnię zachodnią. Ruch pomiędzy stacją paliw a rejonem ul.
Ogórkowej odbywa się już po nowo wybudowanej jezdni. Ulica
Przewodowa zachowała połączenie z ul. Wał Miedzeszyński, ale
takiego połączenia nadal nie będzie miała ul. Strzygłowska.
■■ oraz prace na Trakcie Lubelskim
25 października br. wykonawca przebudowy ul. Trakt Lubelski
otworzył odcinek od ul. Zwoleńskiej do ul. Borków. Prace
przeniosły się na odcinek od ul. Borków do ul. Skalnicowej.
Utrzymany został wyłącznie dojazd do posesji. Objazd
zamkniętego odcinka ulicy został poprowadzony ul. Wał
Miedzeszyński.
■■ Osiedle IBJ w gminnej ewidencji zabytków
Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy 18 października br. anińskie
osiedle Instytutu Badań Jądrowych znalazło się w gminnej
ewidencji zabytków (GEZ), ujęte jako układ urbanistyczny i
zespół budowlany. Stowarzyszenie Razem dla Wawra wpisało ten
postulat jako jeden z wniosków do nowego Studium. Wpisanie
osiedla IBJ do GEZ to szansa na skuteczniejszą ochronę całego
zespołu, do czasu nowelizacji obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
■■ Chcemy “wizji zero” w Warszawie
Stowarzyszenie Razem dla Wawra podpisało wraz z 14-ma innymi
organizacjami oraz przedstawicielami 3 partii politycznych apelu
dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie.
Chodzi o jak najszybsze przyjęcie „wizji zero śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych” jako strategicznego celu polityki
transportowej, przestrzennej i infrastrukturalnej miasta.
■■ Wyższy podatek od nieruchomości
Na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 7 listopada br. przegłosowała
niewielką podwyżkę podatku od nieruchomości. Od przyszłego
roku podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 2,5% (do
81 gr/m2), dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz tzw. pozostałych - o 2,1% (do 95 gr/m2).
Podatek od powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej został podniesiony o 1,8%
(do 23,90 zł/m2).
■■ III edycja Turnieju Bitwy Falenickiej
W dniach 9-10 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 76 w
Warszawie odbyła się III edycja piłkarskiego Turnieju Bitwy
Falenickiej, w której udział wzięło szesnaście drużyn z roczników
2007/2008 i 2011/2012. Najlepszym zespołem z roczników
2007/2008 okazał się UKS Jedynka Wyszków. Na drugim miejscu
uplasowała się białoruska drużyna Mozyr Polesie, a podium
uzupełnili gospodarze TS Falenica. Natomiast z roczników
2011/2012 nie mieli sobie równych piłkarze Olimpu Ciechanów,
który triumfowali drugi raz z rzędu. Za nimi znaleźli się APN
Hattrick Białystok i Delta Warszawa.
■■ Patriotycznie w Nadwiślu
Miejsce Aktywności Lokalnej w Klubie Jeżdzieckim Trybułowo (ul.
Wał Miedzeszyński 98A, wjazd od Biedronki) zaprasza 17 listopada
br. od godz 14-tej na wieczornicę patriotyczną. W klimatycznej
Szopie Pięciu Wichrów będą miały miejsce wspomnienia, śpiewy
pieśni patriotycznych, recytowanie poezji, wystawę fotogramów,
a także ognisko lub kominek z gorącym bigosem. Będzie to dobra
okazja by mieszkańcy z nowych osiedli poznali ciekawą historię
tych terenów i ludzi którzy tworzyli tą historię.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY.

Pysznie i jednogarnkowo
- pomysł na doskonały gulasz

Nadeszły chłodniejsze dni,
choć i tak w tym roku jesień rozpieściła nas piękną pogodą. Mamy
sezon na dynie, więc w ruch poszły wszelkie dyniowe przetwory, a także pyszna, rozgrzewająca
zupa dyniowa. My w Kociołek
i Wino też kochamy dyniową, i
robimy ją trochę na ostro, z dużą

ilością węgierskiej słodkiej papryki
i ostrym przecierem paprykowym.
Generalnie zupy i dania jednogarnkowe, dobrze doprawione i intensywne w smaku, są w te chłodniejsze dni najlepszym pomysłem
na dobry obiad czy kolację.
Wiele osób pyta mnie, w
czym tkwi tajemnica dobrej zupy
gulaszowej. Pomyślałam, że przybliżę Wam nieco tajniki gotowania węgierskiego gulaszu czy zupy,
abyście mogli sami przyrządzić to
danie w domu, niczym nie odbiegające od najlepszej gulaszowej z
węgierskiej Csardy.
Najważniejsze produkty do
ugotowania dobrego gulaszu lub
zupy to węgierska wędzona słonina
z mangalicy, cebula, mielona słodka koniecznie węgierska papryka,
pasta gulaszowa/paprykowa, czerwone wytrawne wino i świetnej
jakości wołowina. Węgrzy lubią
zupę czy gulasz z pręgi wołowej,
dla mnie jest zbyt tłusta, i preferuję

wołowe dobrej jakości – krzyżowa,
zrazowa.
Przy przygotowywaniu zupy
ważne jest przygotowanie tzw.
bazy – kroimy słoninkę w kostkę,
podsmażamy, a następnie dodajemy cebulę, dusimy, następnie paprykę i pastę – to jest nasza baza,
szybko mieszamy, żeby papryka nam nie zgorzkniała i wrzucamy
pokrojone mięso. Gdy się zamknie, wlewamy szklankę czerwonego wina, następnie uzupełniamy
wodą. Ile wody? To zależy czy gotujemy gulasz czy zupę. Na gulasz
tylko tyle, aby przykryć mięso. Na
zupę – musimy mieć miejsce na
woszczyznę i ziemniaki. Papryki
mielonej w każdym wypadku dajemy dużo, co najmniej dwie stołowe
łyżki, a z przypraw pamiętajmy
o kminku i estragonie – nadadzą
prawdziwy węgierski smak.
Dlaczego węgierska papryka?
Bo na Węgrzech jest doskonały
klimat do uprawy papryki, jest ona
najlepszej jakości i posiada opty-

malny smak i wartości. Spróbujcie, nie pożałujecie! A jeśli wolicie
wędzoną – u nas też taką możecie
kupić. Także pasty paprykowe i gulaszowe, oraz słoninę z mangalicy.
Obiecuję, że smak będzie obłędny,
jeśli chcecie bardziej szczegółowy
przepis, zapraszam, pomogę, doradzę.
Smacznego!
Ewa Hangel & Kociołkowa Ekipa
Winiarnia * Bistro * Sklep
KOCIOŁEK I WINO,
Ul. Kajki 68 A
FB/Kociołek i Wino
Rezerwacje: 506 144 629

KĄCIK KULINARNY.

DAKTYLOWE SŁODYCZE I DUSZONE GRZYBY Z ZATAREM

Suszone daktyle (albo morele)
namoczone we wrzątku to baza do
wykonania wielu smacznych ciast i
deserów. Suszone owoce są bardzo
słodkie; nie trzeba dodawać do
nich cukru. Dzięki temu Wasze
desery będą dużo zdrowsze!
Przed deserem duszone grzyby
z dodatkiem zataru - arabskiej
przyprawy. Mieszanka sumaku,
tymianku, oregano, majeranku i
uprażonych ziaren sezamu sprawi,
że danie będzie smakować w
wyjątkowy sposób! Do dzieła!
DAKTYLOWE KULECZKI Z
AMARANTUSEM (bez cukru)
SKŁADNIKI:
■■200 g suszonych daktyli (lub
moreli) + 200 ml wrzątku
■■ok. 150 g ekspandowanego
amarantusa
■■1 czubata łyżka kakao lub karobu
■■80 g orzechów (wybrałam
pekan)
■■40 g rodzynek
■■1 łyżeczka aromatu rumowego
WYKONANIE:
Daktyle zalewamy wrzątkiem i
odstawiamy na ok. 10-15 minut.
Następne odcedzamy je (nie
wylewamy wody!) i przekładamy
do
blendera.
Dodajemy
orzechy*, aromat rumowy i

kakao. Dolewamy 100 ml wody
pozostałej z namoczenia owoców
i zaczynamy blendować. Chodzi
o to, ab masa bez problemu
dawała się miksować. Zależnie
od daktyli wlejemy od 100 do
150 ml wody. Masę przekładamy
do większej miski, wsypujemy
rodzynki oraz amarantus. Całość
mieszamy, aż do uzyskania masy
o konsystencji dobrze rozgrzanej
plasteliny. Jeśli masa będzie za
rzadka – dosypujemy amarantusa.

Następnie
formujemy
małe
kuleczki i chowamy do lodówki (na
godzinę – dwie). Jeśli masa będzie
się bardzo kleić w czasie lepienia –
moczymy dłonie w wodzie.
*orzechy
możemy
również
posiekać na kawałki i dodać je do
już zmiksowanej masy

■■ok. 400 g boczniaków
■■ok. 400 g czerwonej papryki
■■1 cebula
■■2 ząbki czosnku
■■1 puszka pomidorów
■■1-3 łyżki zataru (gotowa
mieszanka przypraw arabskich)
■■1 łyżka sosu sriracha lub ostra
papryka w proszku
BOCZNIAKI DUSZONE Z
■■Sól i pieprz do smaku
PAPRYKĄ I ZATAREM
■■Oliwa lub olej do smażenia
SKŁADNIKI: (można też zrobić z ■■Do podania: świeża dymka +
½ podanych składników)
parmezan (ser można pominąć)

WYKONANIE:
Grzyby czyścimy i kroimy na
duże kawałki (oddzielnie nóżki
i kapelusze, mniejsze grzyby
zostawiamy w całości). Cebulę
i czosnek obieramy, kroimy w
półtalarki, wrzucamy na patelnię
na rozgrzany olej, lekko solimy i
podsmażamy, aż cebula zmięknie.
Do cebuli dodajemy pokrojone
grzyby. Smażymy mieszając od
czasu do czasu, aż grzyby zaczną
mięknąć.
Wtedy
dorzucamy
pokrojoną w grube paski (lub
części) paprykę, posypujemy
obficie zatarem, chwilę smażymy,
mieszamy, wlewamy szklankę wody,
przykrywamy i dusimy, aż papryka
zmięknie.
Świeże
pomidory
sparzamy wrzątkiem, obieramy
ze skórki i kroimy w kostkę. Te z
puszki lekko rozdrabniamy (jeśli
są całe). Pomidory wlewamy do
gotującej się potrawy, gotujemy,
aż się rozpadną (kilka minut).
Doprawiamy do smaku solą i ostrą
papryką (lub sosem sriracha).
Najlepsze na drugi dzień! Można
podawać z chlebem lub ryżem.
Przed podaniem posypuję grzyby
drobno pokrojoną dymką i
parmezanem.
Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Dom na ul. Łabędziej 21

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

To chyba jeden z lepiej
zachowanych w oryginalnym sta
nie (i nie remontowanych) świ
dermajerów na jakie dotychczas
natrafiłem. Od 24 lipca 2012 r.
znajduje się w gminnej ewidencji
zabytków. Zbudowany gdzieś na
przełomie lat 20’/30’ ubiegłego
wieku, zachował swoje zew
nętrzne emploi w niezmienionej
od momentu powstania formie - i
właśnie dlatego jest taki ciekawy.
Nie znam jego historii, a strzępki

wspomnień pozbierałem naprędce
wśród najbliższych sąsiadów.
Ta część Radości bardzo się w
ciągu ostatnich 70-ciu lat zmieniła.
Najstarsi pamiętają tę okolicę jako
ekstensywnie zabudowane białe,
piaszczyste łachy z rzadka porośnięte niewielkimi zagajnikami i
niską roślinnością. Jeszcze w latach
czterdziestych ktoś obok trzymał
krowy i przeganiał je rytualnie na
wypas za tory. Przez laski i łachy
wiodły ścieżki, a dookoła było
mnóstwo wolnej przestrzeni, na
której rządziły dzieciaki – paliły
ogniska, robiły strzały i strzelały
z łuku, grały w piłkę. Ich boiska
powstawały naprędce – wystarczył
kawałek przewieszonej przez
gałęzie siatki lub 2 pary wbitych
w piaszczyste podłoże tyczek – i
gotowe. Wolność i swoboda. Spoglądając w kierunku Międzylesia
łatwo było dostrzec ścianę lasu
wzdłuż dzisiejszej ul. Wolęcińskiej.

Granicą lasu był wtedy wytyczony
wzdłuż tej ulicy rów wodny, z
którego jeszcze w roku 1950 pani
Ludmiła (koleżanka opowiadającej
tą historię pani Tamary) wyłowiła
gołymi rękami półmetrowej długości suma!
Po wojnie, na mocy znanego
dekretu, do domu przy Łabędziej
21 dokwaterowano kilka rodzin.
To czasy powojennej odbudowy,
kiedy to falenickie letniska przyjęły do siebie sporą liczbę powra
cających do zburzonej stolicy
mieszkańców. Zazwyczaj przychodziło najpierw dwóch smutnych
panów z biura kwaterunku, którzy
opieczętowywali wybrane pokoje.
Zdarzało się, że wybierali je nie
zawsze po myśli właścicieli, którzy
czasem zdobywali się na przeklejenie pasków z pieczątkami na inne
drzwi. Część parteru drewniaka
zajęła wtedy rodzina tramwajarska
z kilkorgiem dzieci. Podobno na
piętrze mieszkał tutaj przez jakiś
czas, zmarły w ub. roku w wieku
103 lat aktor Maciej Maciejewski.

Ostatecznie, prawowite spadkobierczynie sprzedały kilka lat
temu posesję jednemu z kwaterunkowych lokatorów. Widać
gołym okiem, że obecni właściciele
bardzo dbają o dom. Zwraca
uwagę dobry stan oryginalnych
rozwiązań elewacyjnych, wszechobecny porządek. Brak ingerencji z
jednej strony cieszy oko, z drugiej
jednak skazuje budynek na użytkowanie wyłącznie sezonowe. Lubię oglądać tak zachowane świdermajery. Czy stać by mnie było, aby
w nich mieszkac?
W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej
cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym
kolejnym egzemplarzu naszego
czasopisma znajdziecie Państwo
inny budynek, prezentowany w
formie akwareli/rysunku Będziemy wybierali obiekty niekoniecz
nie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące,

wyłącznie z Wawra. Możecie sami
typować do publikacji konkret
ne obiekty: p.grzegorczyk@
gazetawawerska.pl najlepiej z
jakimś opisem, historią związaną
z budynkiem lub/oraz z działką
na której stoi. Dzisiaj prezentujemy – już dziewiętnasty z kolei
- budynek z Radości znajdujący
się na liście gminnej ewidencji
zabytków.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej gdzie
doskonalił
warsztat
studiując m.in. rysunek i malarstwo,
członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Tematem
wiodącym jego akwareli jest
architektura i pejzaż miejski glównie Wenecji i Białegostoku
(swojego rodzinnego miasta).
Maluje również portrety i martwe
natury.
R.Kakareko.akwarele

