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NADWIŚLE
ZGUBIONE PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH
W ramach przebudowy Traktu 
Lubelskiego nie powstanie przejście 
dla pieszych na wysokości nowego 
Przedszkola nr 437, mimo iż takie 
przejście było przewidywane w 
projekcie budowy budynku żłobko-
przedszkola. 

ŁAD PRZESTRZENNY
REZYDENCJE 
ZAMIAST 8 HA LASU?
Piękna, leśna działka w trójkącie 
ulic: Czatów, Kosynierów i IX 
Poprzecznej jest obecnie w rękach 
prywatnych. Zgodnie ze Studium 
stanowi las, więc o budowaniu w 
tym miejscu nie może być mowy. 
No chyba że... 

9 13

HISTORIA
MROŹNEJ ZIMY 1939
To była prawdziwa zima. Za oknami 
śnieg i siarczysty mróz. Wszystko 
działo się stosunkowo szybko. 26 
grudnia 1939 dwóch przestępców, 
Marian Prasuła z Falenicy i Stanisław 
Dąbek z Zastowa, napadło w 
Otwocku na policjanta i uciekło w 
kierunku Wawra...

64

ROZMOWA
LASY - NASZ 
WAWERSKI SKARB
Każdy, kto od lat mieszka w Wawrze 
wie doskonale, jak cennym zasobem 
przyrodniczym są lasy. Na rozmowę 
na ten temat zaprosiła nas Pani 
Andżelika Gackowska, wicedyrektor 
Lasów Miejskich m.st. Warszawy.

Nowy wawerski zabytek
ANIN. Do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisane zostało osiedle Instytutu Badań Jądrowych w Aninie. Jednym z elementów 
charakterystycznych są tam mozaiki przy wejściach do budynków - stempel legendarnego zespołu architektów. 7
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Minął właśnie rok od powo-
łania w Radzie Dzielnicy Wawer 
nowej, innej niż w latach wcześ-
niejszych, większościowej koalicji, 
składającej się z radnych Razem 
dla Wawra i radnych Koalicji Oby-
watelskiej. Pomyślałem sobie, że 
warto byłoby ten rok jakoś podsu-
mować i podzielić się z Państwem 
refleksjami na temat funkcjonowa-
nia koalicji. Niemal od razu zda-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Więcej wysiłku 
z przerwą na Święta

łem sobie sprawę z tego, że pomysł 
to może i dobry, ale niezwykle 
trudny do realizacji.

No bo z jednej strony nie wy-
pada mi się skupiać na tych spra-
wach, które w koalicji trzeszczą. 
Nie mogę opisywać sporów jakie 
toczymy, przypominać wszystkich 
pożarów, które ugasiliśmy czy też 
punktować nieprawidłowości ja-
kie odkryliśmy i cały czas odkry-

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

wamy po poprzedniej kadencji 
samorządowej - współkoalicjant 
mógłby wtedy bowiem pomyśleć, 
że podkopuję naszą bieżącą współ-
pracę.

Z drugiej strony nie mogę 
też napisać, że wszystko w koali-
cji działa idealnie, a Wawer przez 
to jest krainą mlekiem i miodem 
płynącą. Wiele spraw idzie w do-
brym kierunku, ale twierdząc, że 
jest tylko wspaniale oszukiwałbym 
sam siebie i wszystkich mieszkań-
ców.

W tym krótkim i nieskładnym 
quasi-podsumowaniu nie będzie 
zatem żadnych konkretów. Przyj-
dzie jeszcze oczywiście na to czas. 
Mogę co najwyżej  zapewnić o tym, 
że dajemy z siebie wszystko, aby ze 
współpracy koalicyjnej wyrosły 
dojrzałe owoce. Przed nami kolej-
ne miesiące bardzo intensywnych 
działań w różnych obszarach.

Redagując grudniowy numer 
Gazety Wawerskiej też się napra-
cowaliśmy. Może to trochę nie-
skromnie zabrzmiało, ale mamy 
jednak ponownie 20 stron, a na 
nich wiele interesujących tekstów 
dotyczących naszej najbliższej 
okolicy. Piszemy o wawerskich la-
sach, zamartwiając się przy tym 
o przyszłość ośmiohektarowego 
lasu w Aninie, podsumowujemy 
zakwalifikowanie jednego z osied-
lowych układów urbanistycznych 
jako zabytku, zabiegamy o przej-
ście dla pieszych przy przedszkolu, 
odkrywamy kolejne meandry bo-
gatej historii Wawra, a nawet po-
lecamy książki pod choinkę (głów-
nie dla ogrodników, ale jednak). 

Zapraszam Państwa do lektu-
ry.

Czas związany z zakończe-
niem kalendarzowego roku i 
przygotowaniami do Świąt Bo-
żego Narodzenia od wielu z Nas 
wymaga dodatkowego wysiłku i 
wytężonej pracy. Życzę Państwu,  
i sobie zresztą też, abyśmy chociaż 
w same Święta Narodzenia Pana 
Jezusa potrafili się zatrzymać, od-
począć i poświęcić więcej czasu 
drugiemu człowiekowi. Święta to 
bowiem idealny czas, aby oderwać 
się od pracy i codziennych spraw i 
choć trochę zapomnieć o tym co 
niedobre. Zwolnijcie Państwo i na-
cieszcie się sobą, smacznym jedze-
niem i prezentami znalezionymi 
pod choinką. Radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia, pełnych wiary, 
nadziei i miłości!

Na Nowy Rok życzę Państwu  
w pierwszej kolejności podejmo-
wania takich postanowień no-
worocznych, z których nie trzeba 
będzie rezygnować już pod ko-
niec stycznia. Życzę zatem właśnie 
wytrwałości w dążeniu do celów, 
wielu sił, odwagi, dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności na cały 
2020 rok. Do siego roku!
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W klimatycznym, zabytko-
wym budynku w Aninie przy 
ulicy Marysińskiej 3 zlokalizo-
wany jest specjalistyczny sklep 
z winami noszący nazwę ,,Ha-
cjenda z Winami”. Sklep istnieje 
już ponad 12 lat, wrósł w klimat 
Anina, a przez wielu klientów 
nazywany jest „moim” sklepem. 
Oferta na przestrzeni lat była mo-
dyfikowana. Gusty i przyzwyczaje-
nia klientów odgrywały tu główną 
rolę. Stąd pojawiły się w ofercie 
sklepu wina wzmacniane: Porto, 
Madera, Shery oraz wyselekcjo-
nowane alkohole "mocne". Sklep 
od wielu lat prowadzi Pan Marek 
Adamiak. Organizowane są cy-
kliczne degustacje wybranych win 
z oferty sklepu, quizy tematyczne 
związane z winem, kulturą serwo-
wania wina, a także zapraszani są 
producenci win, ludzie niebywale 
ciekawi, mocno związani z branżą 
często reprezentujący któreś z ko-
lei poko lenie rodów winiarskich. 

W sklepie gościli m.in. rodzi-
na Luigi Zago z włoskiego Veneto, 
Irena i Markus Tagwerker z Austrii 
czy enfant terrible mołdawskiego 
winiarstwa Konstantin Stratan. 

W ofercie sklepu wina prak-
tycznie z całego świata z uznanych 

 

Sklep czynny: 
poniedziałek: 14-19 
wtorek - piątek 11-19 
sobota - 10-18

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

regionów winiarskich. Często 
wina mało znane, ale znakomi-
tej jakości, z małych rodzinnych 
winnic. W Hacjendzie z Wina-
mi  otrzymają państwo  profesjo-
nalną pomoc  w zakresie dobo-
ru win, alkoholi mocnych m.in 
wódki, koniaki, whisky, brandy, 
opakowań oraz  kompletacji. Do-
datkowo  oprócz win w ofercie są 
wspaniałe oliwy oraz delikatesy.          
Sklep współpracuje z klientami 
korporacyjnymi w zakresie zesta-
wów prezentowych oraz spersona-
lizowanych  opakowań. W okresie 
letnim można kosztować wina na 
miejscu, przy stolikach w ogródku.  
Kto raz odwiedzi Hacjendę 
z Winami polubi to miejsce. 
Hacjenda z Winami 
ul. Marysińska 3
04-617 Warszawa 
tel.722 317 962 
e-mail: winomagia@gmail.com 
FB: Hacjenda z Winami Marysińska

„Hacjenda z Winami”
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Każdy, kto od lat mieszka 
w  Wawrze wie doskonale, jak cen-
nym zasobem przyrodniczym są 
lasy. Także ci, którzy budowali tu 
domy, czy kupowali własne M na 
osie dlach deweloperskich kierowa-
li się m.in. niską, luźną zabudową 
i walorami najbardziej zielonej dziel-
nicy Warszawy. Tu można prosto 
z  domu wyjść na spacer z  kijkami, 
ruszyć na wycieczkę rowerową, zaj-
rzeć nad leśne oczko wodne, pójść 
na grzyby, spotkać wiewiórki i ptaki, 
a jak się uda, także łosie i sarny. Lasy 
łagodzą „palący problem” smogu, 
szczególnie dotkliwy w  wielu rejo-
nach naszej dzielnicy.

Wiemy nie od dziś, że jakość 
i  kondycja środowiska ma ścisły 
związek z ekstensywną działalnością 
człowieka. Obecnie narasta świado-
mość, że przyrodę należy chronić, by 
nie zginąć wraz z postępującą degra-
dacją ekosystemu.

Na rozmowę na ten temat za-
prosiła nas Pani Andżelika Gackow-
ska, wicedyrektor Lasów Miejskich 
m.st. Warszawy.

Skąd się wzięło leśnictwo?
Człowiek od zarania dziejów ce-

nił i na wiele sposobów wykorzysty-
wał drewno. Teraz dostrzeżono tak-
że, że jest to jedyny materiał, który 
nie zanieczyszcza środowiska.

Gdy w Europie 200-300 lat temu 
z  powodu rabunkowego wyrębu 
zaczęło brakować drewna, do-
strzeżono, że zręby bardzo wolno 
samoistnie zarastają pożądanymi 
gatunkami. Zaczęto więc na opusto-
szałych terenach sadzić jednakowe 
i  szybko rosnące gatunki, takie jak 
np. świerki. Tym sposobem powsta-
ły kompleksy leśne m.in. w Górach 
Izerskich czy w Puszczy Noteckiej.

Przed II wojną światową lasy zaj-
mowały ok 17% powierzchni kraju. 
Działania wojenne spowodowały 
ogromne spustoszenia w  drzewo-
stanie, a  szczególnie w  Warszawie 
i okolicach. Lasy w wielu miejscach 
nosiły ślady tragedii i walk Polaków. 
Dlatego też po wojnie zaczęto in-
tensywną rekultywację wszystkich 
wyrębów, nieużytków, terenów po-
rzuconych i w krótkim czasie wokół 
stolicy powstał pierścień obejmujący 
ok. 15 tys. ha zalesień. Dominowała 
sosna, bo szybko rosła i nie wyma-
gała ani specjalnej pielęgnacji, ani 
dobrych gruntów.

Druga fala nasadzeń, ale obejmu-
jąca cały kraj przyszła po 1989 roku. 
Całe połacie ziemi rolnej zalesiono 
zachęcając rolników dopłatami.

Z  doświadczeń pochodzących 
z różnych stron świata wiemy, że do-
piero kompleks leśny o powierzchni 
ok. 2 mln ha może sam się regene-
rować mimo naturalnych poża-
rów, wiatrołomów, suszy, czy ataku 
szkodników. W  Polsce obszarów 
o  takiej powierzchni nie ma wcale. 
Lasy przecinane są sieciami dróg 
lokalnych i  autostrad, osad i  miast, 
powstają także leje depresyjne po 
kopalniach odkrywkowych (np. 
ten w  Bełchatowie ma promień 70 
km). Drzewa niszczone są przez 
pyły i  dymy z  instalacji domowych 
i  przemysłowych (przykładem za-
kłady chemiczne w Puławach) oraz 
szkodniki (dotyczy to np. lasów Izer-
skich oraz Puszczy Noteckiej). Bu-
dowle wznoszone rękami człowie-
ka stale zmniejszają powierzchnie 
biologicznie czynną, przerywają lub 
wręcz zamykają korytarze migra-
cyjne wszystkich zwierząt, a  także 
niszczą naturalne skupiska małych 
zwierząt. Wiele gatunków zginęło 
a inne oswoiły się z obecnością ludzi 
i  zaadoptowały do życia w  pobliżu 
człowieka.

Wszystkie te czynniki sprawiły, 
że konieczne stało się prowadzenie 
odgórnie sterowanej racjonalnej go-
spodarki zasobami leśnymi. I  tym 
właśnie zajmują sie leśnicy.

Lasy Wawerskie
Wawer ma prawie 80 km² tj. 

8000 ha powierzchni. 33% czyli 2650 
ha zajmują lasy, ale w  tym 1360 ha 
jest w prywatnych rękach. Są i inne 
działki porośnięte przeważnie sa-
mosiejkami o  różnym statusie: rol-
ne, budowlane, a czasami w ramach 
uchwalonych MPZP przeznaczone 
na inne cele.

 Lasy państwowe to duże kom-
pleksy. Od wschodu dzielnica gra-
niczy z  Mazowieckim Parkiem 
Krajobrazowym i  ciągiem lasów 
i rezerwatów przyrody: Matki Mojej, 
Olszynki Grochowskiej i  Jana Sobie-
skiego. Zachodnią granicę wytycza 
Wisła, a na jej dzikich brzegach re-
zerwat Wyspy Zawadowskie i obszar 
Natura 2000. Te lasy są ostoją wielu 
gatunków roślin, ale też siedliskiem 
stu kilkudziesięciu gatunków pta-
ków i zwierząt od małych po sarny 
i łosie.

Ustawodawstwo
Według obowiazującego stanu 

prawnego za stan lasów w  całym 
mieście odpowiadają Lasy Miejskie, 
Lasy Państwowe i właściciele działek 
leśnych. Każdy z  tych podmiotów 

działa na podstawie tych samych 
przepisów. Są to Ustawy:

 ■ o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 
444) a w  tym specyficznych jak re-
zerwaty, obszary chronione jak Na-
tura 2000 i lasy prywatne;

 ■ o  ochronie przyrody (Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 880);

 ■ o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 
Nr 111 poz. 724) w tym przeciwdzia-
łaniu rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych takich jak wścieklizna, 
ASF;

 ■ prawo łowieckie (Dz.U. 1995 
Nr 147 poz. 713), które obowiązuje 
w obwodach łowieckich m.inn na te-
renie Wawra, Białołęki, Wesołej.

Najważniejsza z nich to Ustawa 
o lasach. Zawiera m.in. definicje, za-
dania służb leśnych i cele jakie mają 
być osiągnięte. Wskazuje ona, że:

 ■ Las to jest powierzchnia co naj-
mniej 0,10 ha, porośnięta drzewami 
i krzewami oraz runem leśnym;

 ■ Plan urządzenia lasu to podsta-
wowy dokument gospodarki leśnej 
opracowywany dla konkretnego ob-
szaru, zawierający opis i ocenę stanu 
lasu i gruntów oraz zadania i sposo-
by prowadzenia gospodarki leśnej;

 ■ Na podstawie tego planu pro-
wadzi się gospodarkę leśną aby 
osiągnąć następujące cele:

• zachowanie lasów i  korzyst-
nego ich wpływu na klimat, powie-
trze, wodę, glebę, warunki życia 
i zdrowia człowieka oraz na równo-
wagę przyrodniczą,

• ochronę lasów a  zwłaszcza 
ekosystemów leśnych stanowiących 
naturalne fragmenty rodzimej przy-
rody,

• zachowanie różnorodności 
przyrodniczej, zasobów genetycz-
nych, walorów krajobrazowych na 
potrzeby nauki i edukacji.

Plan urządzenia lasu sporządza 
się w  cyklach 10-letnich, chyba że 
wystąpią szkody czy klęski żywioło-
we.

Trwałość lasu, 
a nie poszczególnych drzew

W  granicach Warszawy są 
duże połacie lasów z  powojennych 
nasadzeń, które wchodzą w  wiek 
tzw. rębności. Są najczęściej słab-
szej kondycji, bo wyrosły na grun-
tach porolnych czyli takich, które 
nie mają cech gleby leśnej, mają 
nieodpowiedni odczyn i  brakuje 
tam grzybów mikoryzowych. Teraz 
te lasy atakują choroby grzybowe, 
szkodniki i  susze a  chore drzewa, 
posusz i złomy stanowią zagrożenie 
dla ludzi i  obiektów. Każda wycinka, 

nawet ta uzasadniona, budzi natych-
miast niepokój i protesty nieświado-
mych mieszkańców.

Na szczęście plany urządzenia 
lasów precyzyjnie określają, co na-
leży zrobić, żeby utrzymać trwałość 
konkretnego obszaru, jakie mają być 
nasadzenia, by zachować bioróżno-
rodność, jakie zabiegi agrotechnicz-
ne należy przeprowadzić, by zacho-
wać odpowiedni stan i przy okazji ile 
można pozyskać drewna.

Obecnie w Polsce pozyskuje się 
ok 40 mln m³ drewna. Oczywiście 
Lasy Miejskie mają w tym znikomy 
udział. Praca warszawskich leśników 
skupia się na zwalczaniu zagrożeń 
spowodowanych chorobami, suszą 
czy ze strony szkodników. Prowa-
dzą także działania zmierzające do 
łagodzenia wysp ciepła, właściwego 
utrzymania korytarzy napowietrza-
jących i  migracji zwierząt, zacho-
wania terenów rekreacyjnych, pla-
nowania nasadzeń uzupełniających 
i dostosowujących gatunki do panu-
jących w danym miejscu warunków 
oraz pilnowania populacji gatunko-
wej zwierząt, która stale się zmienia. 
Przykładem jest populacja dzików, 
która zmalała nie z powodu odstrza-
łu, ale z uwagi na ASF. Przetrzebione 
chorobą stada mają dość pożywienia 
w lesie i nie muszą tak często poja-
wiać się na terenach zamieszkałych. 
Leśnicy zauważyli też, że dziki stały 
się ostrożniejsze i zaczęły bać się lu-
dzi. Rośnie z  kolei populacja lisów, 
które polując na mniejsze gatunki 
zaburzają równowagę biologiczną. 
One też nauczyły się pozyskiwać 
łatwo dostępne pożywienie wokół 
ludzkich siedzib. Co więcej, nie mają 
naturalnego wroga i nie dziesiątku-
je ich już wścieklizna, która szybko 
zabijała chore osobniki. Niestety 
okazuje się, że wiele lisów choruje na 
świerzbowiec. Jest to choroba trudna 
do wyleczenia i bardzo powoli wy-
niszcza organizm. Co gorsza, łatwo 
przenosi się przez kontakt na inne 
zwierzęta w  tym również domowe 
psy i koty. W tej sprawie potrzebne 
są energiczne działania leśników.

Zwierzęta na wawerskich uliczkach
Odrębnym problemem są więk-

sze zwierzęta, jak sarny, które trzy-
mają się jednego miejsca, ale jeśli 
zabiera się im terytorium – próbują 
znaleźć inne, czasem ginąc na dro-
gach i płotach. Łosie zaś migrują całe 
życie w  poszukiwaniu dogodnych 
warunków. Wawer, jak wspomniano 
wcześniej, ma u  granic wschodniej 
i zachodniej naturalne szlaki migra-
cji. Niestety, wszystkie drogi komu-
nikacyjne wschód-zachód, takie jak 
ulice: Kadetów, Bronisława Czecha, 
Dzieci Polskich czy Skalnicowa, 
a  w  szczególności teraz budowa-

na POW skutecznie przeszkadzają 
w tych wędrówkach. Dlatego te duże 
zwierzęta zapuszczają się w labirynt 
ulic, wbiegają na drogi pełne szybko 
poruszających się pojazdów, stwa-
rzając realne niebezpieczeństwo. Nic 
dziwnego, że najwięcej wypadków 
ze zwierzętami notuje się na Wale 
Miedzeszyńskim i  ul. Bronisława 
Czecha.

Lasy Miejskie wybudowały 
w całym mieście wiele miejsc rekre-
acyjnych a w Wawrze skwery leśne : 
obok swojej siedziby „oczko wodne”, 
w lesie Matki Mojej, przy ul. Zorzy, 
przy ul Bartoszyckiej, ścieżkę zdro-
wia w Lesie Sobieskiego i   teren re-
kreacyjny i ścieżkę zdrowia przy ul. 
Lucerny.

Zagrożenia
Ogromnym wyzwaniem dla la-

sów miejskich jest chaotyczna (bez 
uchwalonych MPZP) zabudowa 
i  towarzysząca jej infrastruktura. 
Brakuje długofalowej strategii ur-
banistycznej dla całej Warszawy. 
Do niszczenia lasów przyczyniają 
się także obywatele. Wielu z nas nie 
wie, albo raczej nie chce wiedzieć, 
że w  lasach (czy prywatnych czy 
państwowych) psy nie mogą biegać 
luzem, że zabrania się budowania 
w  lesie obiektów nie wykonanych 
z drewna, że nie wolno myć samo-
chodów w oczkach wodnych, wjeż-
dżać nimi do lasów czy wyrzucać 
tam odpadków biologicznych.

rozmawiał Andrzej Tomaszczyk

PRZYRODA. Rozmowa z Panią Andżeliką Gackowską z Lasów Miejskich.

Lasy – nasz wawerski skarb

Fot. Rafał Czerwonka
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Rezydencje zamiast 8 ha lasu?
ŁAD PRZESTRZENNY. O zakusach na zabudowę lasu w Aninie.

Po Aninie i Międzylesiu po-
szedł hyr, że zamykają las. Od rana 
14 listopada zaczęły docierać do 
nas sygnały o tym, że w trójkącie 
ulic: Czatów, Kosynierów i IX Po-
przecznej, przy alejkach prowa-
dzących przez las, powieszono ko-
munikaty: „teren prywatny - wstęp 
wzbroniony”. Każdy kto skontakto-
wał się z redak cją Gazety Wawer-
skiej lub Stowarzyszeniem Razem 
dla Wawra otrzymał informację, że 
po zapoznaniu się ze sprawą wy-
damy stosowny komunikat lub po 
prostu napiszemy o tym co ustalili-
śmy. Oto niektóre treści wiadomo-
ści, które otrzymaliśmy od miesz-
kańców:

 ■  Czy faktycznie lasek, do któ-
rego jeździłam na pierwsze sanki 
jako dziecko, chodziłam na spa-
cery z przedszkolem by szukać 
poziomek, wyprowadzałam pierw-
szego psa, uczyłam się pokonywać 
przeszkody w postaci sosnowych 
korzeni na pierw szym dwukoło-
wym rowerze, obserwowałam na 
żywo dziki, sarny, lisy i zające, czy 
ten skrót rowerowy dla mieszkań-
ców osiedla IBJ do przystanków 
autobusowych, na stacje benzy-
nową i do cywilizacji w Między-
lesiu ze swoimi sklepami, apteka-
mi, pocztami, szpitalami - został 
sprzedany deweloperowi? Będę 
wdzięczna za odpowiedź, z wyra-
zami szacunku…

 ■ Wiecie może, jak to możliwe, 
że ktoś buduje się w lesie między 
kortami na IBJ a ulicą Czatów w 
Międzylesiu?

 ■ Dzień dobry, piszę w sprawie 
działki obręb 3-11-26 i tabliczek, 

które się pojawiły dziś na drzewach 
wzdłuż kanałku wawerskiego (IX 
Poprzeczna) informujących o za-
kazie wstępu. Czy w tym miejscu 
jest planowana inwestycja?! Prze-
cież ten teren to kawał lasu. Pro-
szę o informację, gdzie mogę się 
dowiedzieć o planach zagospoda-
rowania tego terenu, bo skóra mi 
cierpnie na myśl o tym, że mogło-
by tam powstać osiedle. Uprzejmie 
proszę o zajęcie się tą sprawą.  

Ta leśna działka jest rzeczy-
wiście w rękach prywatnych. Na 
mapach geodezyjnych oraz w Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go m.st. Warszawy jest to wciąż 
teren leśny, więc o budowaniu nie 
może być mowy. No chyba że... 
powstający aktualnie plan miej-
scowy uwzględni dla tego obszaru 
przeznaczenie inne niż teren leśny. 
Wymaga to jednak uprzedniego 
odlesienia na mocy decyzji Mar-
szałka Województwa, ale to bar-
dzo mało prawdopodobne. Wedug 
Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego takie odlesienia są 
możliwe w zasadzie tylko w odnie-
sieniu do terenów przeznaczonych 
na usługi publiczne.

Groźna jest też sama perspek-
tywa wygrodzenia tych 8 hektarów 
lasu parkanem z siatki, płotem, lub 
wysokim murem - jak ostatnio, 
nieopodal na ul. Dzieci Polskich, 
niedaleko pętli autobusowej. 

Do Urzędu Dzielnicy Wawer 
nie wpłynął dotychczas żaden 
wniosek o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy dla tego leśne-
go obszaru.

Utyskiwania Prezesa.
Pod koniec listopada w Ga-

zecie Stołecznej ukazał się tekst 
interwencyjny w tej bulwersującej 
mieszkańców sprawie. Cytowano 
w nim m.in. Waldemara Majew-
skiego, Prezesa Zarządu spółki 
Rezydencje Anin, w której posia-
daniu znajduje się teren: „firma 
kupiła działkę, by zbudować tam 
kameralne willowe osiedle z kil-
koma rezydencjami, ale wstrzy-
mują nas urzędnicy. Od ponad 12 
lat przygotowywany jest miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Na razie bez efektów. 
Rozbieżności między urzędami co 
do planowanego sposobu zagospo-
darowania terenu blokują wszelkie 
nasze zamierzenia. W takim przy-
padku nie występujemy nawet o 
wydanie warunków zabudowy, bo 
postępowanie byłoby zawieszone 
na co najmniej dziewięć miesięcy.”
W kolejnych słowach prezes opisu-
je zwięźle przedsięwzięcie inwesty-
cyjne: „Chodzi o ekstensywną i ka-
meralną zabudowę jednorodzinną. 
Kilka domów-rezydencji z dział-
kami o pow. ok. 1,5-2 tys. m.kw.. 
Jako świadomy i  odpowiedzialny 
inwestor zakładamy również prze-
znaczenie części naszego terenu na 
funkcje publiczne.”

Sprawozdanie.
Z dostępnych publicznie do-

kumentów wynika, że Spółka Re-
zydencje Anin Sp. z o.o. zaj muje się 
wynajmem powierzchni biuro wej 
oraz przygotowuje inwestycje na 
bazie posiadanych nieruchomości. 
Na koniec 2018 roku 100% udzia-
łów spółki było w posiadaniu spół-
ki Rolmex SA. W sprawozdaniu 
Zarządu spółki Rezydencja  Anin 
Sp. z o.o. z działalności za rok 2018 
czytamy: „(…) Ze względu na war-
tość i perspektywę prowa dzenia 
działalności, najważniejszą nieru-
chomość stanowi teren znajdują-
cy się w Aninie (…) u zbiegu ulic 
Kosynierów i Czatów. Działka po-
łożona jest w rejonie  oznaczonym 
w „Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Prze-
strzennego m.st. Warszawy” w 
strefie oznaczonej jako „tereny leś-
ne przeznaczone pod zabudowę”. 
(…) Uwzględniając warunki zago-
spodarowania terenu określonego 
w Studium,  opracowana została 
na zlecenie ROLMEX koncepcja 
zagospodarowania terenu. Według 
tej koncepcji możliwe będzie wy-
dzielenie około 42 działek budow-

lanych i sprzedaż bezpośrednia 
bądź budowa na nich budynków 
rezydencyjnych. Działka ma bar-
dzo korzystne położenie, ponieważ 
będzie mogła być podłączona do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, elek-
trycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
(…).”

W tych samych dokumentach 
w punkcie „Przewidywania w za-
kresie rozwoju” czytamy: „Rezy-
dencje Anin Sp. z o.o. przejęły 
wszystkie aktywności w zakresie 
zarządzania nieruchomościami 
w ramach grupy ROLMEX. W 
kolejnych latach podstawowymi 
aktywnościami Rezydencji Anin 
będą:  Przygotowanie i prowadze-
nie inwestycji polegającej na zago-
spodarowaniu działki w Aninie i 
budowa osiedla rezydencyjnego na 
tym terenie.”

Co mówi Ustawa?
Art. 62. pkt. 1. Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym brzmi: Postępowanie 

administracyjne w sprawie usta-
lenia warunków zabudowy można 
zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 
miesięcy od dnia złożenia wniosku 
o ustalenie warunków zabudowy. 
Wynika z tego, że gdyby spółka 
Rezydencje Anin zwróciła się np. 
rok temu z wnioskiem o wydanie 
warunków zabudowy osiedla rezy-
dencyjnego na pozostającej w jej 
własności ośmiohektarowej dział-
ce, to do dnia dzisiejszego uzyska-
łaby zaledwie decyzję odmowną, 
ponieważ na chwilę obecną jest to 
teren leśny. Odlesienia dla tego ob-
szaru można dokonać wyłącznie 
w procedurze planistycznej czyli 
występując z odpowiednim wnio-
skiem o odlesienie do właściwego 
organu, w tym wypadku – Mar-
szałka Województwa Mazowie-
ckiego lub Ministra Środowiska.

Małgorzata Albińska-Frank
Jan Andrzejewski
Rafał Czerwonka

Piotr Grzegorczyk

Groźny i jednoznaczny komunikat „teren prywatny - wstęp wzbroniony” zalar-
mował okoliczną ludność. W cytowanym wcześniej tekście z Gazety Stołecznej 
prezes spółki tłumaczy: „Dostaliśmy takie polecenie od Lasów Miejskich, bo 
 zauważono, że niektóre drzewa na działce są zbyt suche i grożą zawaleniem się.      
Czekamy na dokładne ekspertyzy, które z nich trzeba będzie wyciąć. Niewyklu-
czone, że ogrodzimy cały teren przed wycinką”. Czy rzeczywiście niezbędne jest 

ogrodzenie całego terenu, celem przeprowadzenia niezbędnych wycinek?

Fragment rysunku i legendy ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Fot. Jan Andrzejewski
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pularyzować unikalny charakter 
osiedla IBJ wśród szerokiego gro-
na mieszkańców Anina, dzielnicy 
Wawer oraz wśród miłośników 
architektury, przyrody, kultury, 
pasjonatów lokalnej histo rii czy 
samorządowców. Oczywiście ma 
to być sprawa wspólna, nie moja, 
i tak zamierzam ją prezentować 
w przyszłości ze świadomością, 
że tylko szeroka koalicja serc i 
umysłów pomoże w skutecznym 
osiągnięciu celu” – pisał w lipcu 
radny Piotr Grzegorczyk w liście 
kierowanym  do przedstawicieli 
władz samorządowych oraz pod-
miotów władających osiedlowymi 
gruntami takich jak w Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Anin” czy Wspól-
nota Mieszkaniowa „ Wrzos”. Ko-
lejnym krokiem miało być przed-
stawienie tematu na wawerskiej 
komisji ładu przestrzennego i 
przygotowanie uchwały rady dziel-
nicy skierowanej do stołecznego 
konserwatora zabytków z postula-
tem o dokonanie wpisu.

Głosy poparcia i sprzeciwu
W międzyczasie udało się 

zwrócić uwagę przedstawicieli 
świata architektury, arch. Marii 
Sołtys - przedstawicielki Zarządu 
OW SARP w kadencji 2015-2019 i 
znanego krytyka architektury arch. 
Grzegorza Piątka, którzy osobiście 
wizytowali osiedle. Ponadto, w od-
powiedzi na pismo radnego Piotra 
Grzegorczyka, swoje pozytywne 

ANIN. Nie Żoliborz, a wawerski IBJ. Nowy zabytek w dzielnicy.

IBJ wzięty! stanowisko przedstawiła w sierp-
niu Marlena Happach, dyrektor 
miejskiego Biurach Architektury 
i  Planowania Przestrzennego. Jed-
nocześnie potwierdziła, że wpisanie 
osiedla do GEZ to jedyna dostępna 
na chwilę obecną forma ochrony 
jego przestrzeni, z uwagi na brak 
możliwości korekty planu miejsco-
wego Anina w najbliższych latach 
(priorytetem miasta są obszary  

nieobjęte żadnym planem) .
W sierpniu doszło również do 
spotkania z przedstawicielami 
WM Wrzos oraz SM Anin. Ta 
pierwsza w pełni poparła postulat 
ochrony konserwatorskiej, nato-
miast Rada Nadzorcza i Zarząd SM 
Anin przedstawiły szereg  obiekcji, 
przede wszystkim motywowa-
nych troską o finanse Spółdzielni. 
Chodzi o potencjalną sprzedaż 
części działek deweloperom, któ-
rzy, zdaniem przedstawicieli SM 
Anin, oferowaliby niższe ceny z 
uwagi na konieczność uzgodnie-
nia zamierzenia budowlanego z 
konserwatorem. Na osiedlu poja-
wiły się również liczne plotki de-
monizujące wpisanie osiedla do 
GEZ, które miałoby spowodować, 
że nawet proste renowacje takie, 
jak wymiana okien będą podlega-
ły nadzorowi konserwatorskiemu. 
Wynikały zapewne z pomylenia 
wpisu obszaru urbanistycznego 
do gminnej  ewidencji z umiesz-
czeniem konkret nego obiektu w 
wojewódz kim rejestrze zabytków, 
który nakłada zdecydowanie bar-
dziej restrykcyjne ograniczenia. 
Wielu mieszkańców jednak po-
dzieliło ideę ochrony przes trzeni 
osiedla, czemu dali wyraz składa-

jąc podpisy na listach poparcia. 
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 
39 ust. 3 ustawy Prawo Budowla-
ne, na obszarze wpisanym do GEZ 
uzgodnienie  jest konieczne tylko 
w przypadku inwestycji wymaga-
jących pozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę.

Zwrot akcji
Kiedy rozpoczęło się przygoto-

wywanie opracowania na temat 
osiedla IBJ mającego na celu ze-
branie wszystkich, wydawałoby 
się, niezbędnych danych do wystą-
pienia o wpis do GEZ (rys. histo-
ryczny, walory przyrodnicze oraz 
analiza przestrzenna i projektowa), 
niespodziewanie 20 października 
2019 r. Stowarzyszenie Zatrasie za-
mieściło na swoim profilu facebo-
okowym informację, że oto dzień 
wcześniej zarządzeniem prezyden-
ta m. st. Warszawy osiedle zostało 
objęte  ochroną konserwatorską 
(!). Czyja to ostatecznie zasługa? 
Kto złożył wniosek i jak został on 
umotywowany? Nie wiemy. Pewne 
jest natomiast, że udało się zwró-
cić uwagę na potrzebę ochrony 
osiedla IBJ, a „szeroka koalicja serc 
i umysłów”, o której pisał radny 
Piotr Grzegorczyk stała się faktem. 
Mieszane uczucia może jedynie 
budzić u niektórych sposób prze-
prowadzenia procedury wpisu. 
Wprawdzie może on być dokonany 
autorytatywnie przed prezydenta 
miasta w porozumieniu ze stołecz-
nym konserwatorem, bez ogląda-
nia się na niczyje opinie, Stowarzy-
szeniu Razem Dla Wawra zależało 
na przeprowadzeniu całego proce-
su jak najbardziej transparentnie 
i przy osiągnięciu jak najszersze-
go konsensusu, w szczególności 
 uwzględniając zdanie mieszkań-
ców. Wartym odnotowania jest 
fakt, że treść rozporządzenia mini-
stra, które było podstawą wpisania 
osiedla IBJ do GEZ budziła wąt-
pliwości konstytucyjne ze względu 
na brak obowiązku informowa-
nia zainte resowanych stron. I już 
dzień po zarządzeniu prezydenta, 

wszedł w życie nowy akt wyko-
nawczy wydany przez ministra 4 
października 2019, nakładający 
obowiązek umiesz czenia stosow-
nego obwiesz czenia o zamiarze 
dokonania wpisu obszaru urbani-
stycznego. Stowarzyszenie Razem 
Dla Wawra, poinformowało jed-
nak wszystkich zainteresowanych 
na własną rękę, a zatem, można 
powiedzieć, nadrobiło defekty 
konstytucyjne wcześniejszego aktu 
prawnego. Co więcej, na łamy Ga-
zety Wawer skiej zostali zaproszeni 
również przeciwnicy zapewnienia 
osiedlu ochrony konserwatorskiej, 
tak aby wszystkie argumenty wy-
brzmiały w przestrzeni publicznej.

To nie koniec działań dla IBJ
Waga ochrony walorów urba-

nistycznych osiedla jest ogromna, 
niemniej mieszkańców, zwłaszcza 
tych w podeszłym wieku, nurtuje 
również inny, bardziej przyziemny 
problem. - „My mieszkańcy osied-
la IBJ w Aninie zawracamy się z 
prośbą o pilne wsparcie wymiany 
bardzo zniszczonych  chodników 
(…). W przeszłości zdarzały się już 
bolesne w skutki upadki, a nawet 
poważne kontuzje wymagające in-
terwencji chirurgicznej” - apel o ta-
kiej treści, podpisany przez ponad 
30 osób, trafił do Norberta Szcze-
pańskiego, burmistrza Wawra. 
Sprawa jest skomplikowana, gdyż 
znaczna część osiedlowych grun-
tów należy do Narodowego Cen-
trum Badań Jądrowych (następca 
prawny  Insty tutu Badań Jądro-
wych), niemniej już są prowadzo-
ne działania przy zaangażowaniu 
Stowarzyszenia Razem dla Wawra 
w celu znalezienia odpowiedniego 
rozwiązania. Zarówno państwowy 
NCBJ, jak i miasto (dzielnica), to 
tak na prawdę my wszyscy – po-
datnicy. Dlatego formalne kwestie 
własnościowe nie powinny stwa-
rzać trwałej i nieusuwalnej prze-
szkody do rozwiązania tak podsta-
wowego problemu, jak możliwość 
bezpiecznego poruszania się po 
najbliższej okolicy.

Czasem to, co skomplikowa-
ne i nieosiągalne okazuje się dużo 
prostsze i na wyciągnięcie ręki. Z 
tym ostatnim, to może lekka prze-
sada, ale tak właśnie potoczyły się 
losy wpisu osiedla IBJ do gminnej 
ewidencji zabytków. W  letnim 
numerze Gazety Wawerskiej pi-
saliśmy o działaniach podjętych 
przez Stowarzyszenie Razem Dla 
Wawra na rzecz zapewnienia 
ochrony konserwatorskiej tej pe-
rełce moder nistycznej architek-
tury. Zaczęło się w styczniu 2019 
r. od udziału w konsultacjach do 
tworzonego nowego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
dla m. st. Warszawy, w których po 
raz pierwszy wybrzmiał postulat 
wpisania osiedla do gminnej ewi-
dencji zabytków (GEZ). Kolej-
nym krokiem było przygotowanie 
„gruntu społecz nego” pod formal-
ne wystąpienie o stosowną decy-
zję do stołecznego konserwatora 
zabytków. „Chciałbym (…) spo-

Lipcowa wizja lokalna na osiedla IBJ

Tak wyglądają chodniki na terenie osiedla

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl



 8 PRZEZ OSIEDLA grudzień 2019

We wrześniu  2019 roku w 
przychodni KOLMED roz-
poczęliśmy wykonywanie 
zabiegów iniekcji doszklist-
kowych przez dr n. med. 
AGNIESZKĘ KAMIŃSKĄ 

– specjalistę chorób oczu, mikrochirurga i Ordynator Od-
działu Okulistycznego Międzyleskiego Szpitala Specjali-
stycznego w Warszawie. 

Co to jest INIEKCJA DOSZKLISTKOWA…
Iniekcja doszklistkowa to procedura polegająca na wprowa-
dzeniu odpowiedniego leku do wnętrza gałki ocznej. Proce-
dura iniekcji doszklistkowej jest nieskomplikowana, krótka 
i bezbolesna. Podanie leku do ciała szklistego wykonuje się 
z zachowaniem zasad asepktyki i antyseptyki, w znieczule-
niu miejscowym.

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA – wskazania…
• Aktywna neowaskularyzacja naczyniówki (CNV), 

głównie w postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki zwią-
zanego z wiekiem (AMD)

• Cukrzycowy obrzęk plamki
• Obrzęk plamki po zakrzepach żyły środkowej siatkówki
• Proliferacyjna retinopatia cukrzycowa
• Jaskra neowaskularna

Objawy AMD...                                                   
• Obniżenie ostrości wzroku
• Jasna lub ciemna plama w centralnym polu widzenia
• Zniekształcenie oglądanych przedmiotów
• Widoczne bledsze, mniej nasycone barwy
• Trudności w czytaniu lub rozpoznawaniu twarzy
• Nadwrażliwość na światło

Czynniki ryzyka…
• Wiek (około 25% osób powyżej 65 roku życia ma AMD)
• Obecność AMD w jednym oku (u 40% chorych w ciągu 

5 lat rozwinie się w drugim)
• Palenie tytoniu
• Zła dieta (niedobór luteiny, witamin, kwasów Omega 3)
• Płeć (większe ryzyko u kobiet)

Kwalifikacja do zabiegu…
Kwalifikacja pacjentów do iniekcji doszklistkowej odbywa 
się na podstawie badania okulistycznego uzupełnionego 
o badanie OCT (tomografia plamki). Wskazania stano-
wią wszelkie postacie 
zwyrodnienia plamki 
związanego z wie-
kiem. W zależności 
od stosowanego pre-
paratu (Lucentis albo 
Eylea), wstrzyknięcia 
są powtarzane co naj-
mniej 3 razy, w odstę-
pach 4-6 tygodniowych.  Następnie wyniki leczenia są oce-
niane na wizytach kontrolnych, podczas których ustalane są 
zalecenia co do dalszego leczenia pacjenta (m.in. ewentual-
nych dalszych iniekcji, laseroterapii).

Czołowa kadra medyczna...
Lekarzem wykonującym w KOLMED iniekcje doszklist-
kowe jest dr n. med. AGNIESZKA KAMIŃSKA - lekarz 
okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem, 
która w trakcie swojej kariery zawodowej wykonała tysiące 
zabiegów iniekcji doszklistkowych. Dr n. med. Agnieszka 
Kamińska jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego (otrzymała dyplom 
lekarza z wyróżnieniem w 1998 roku). Stopień naukowy 
doktora nauk medycznych uzyskała w 2004 roku, a stopień 
specjalisty chorób oczu w 2005 roku. Ogromny zasób wie-
dzy medycznej oraz praktyczne umiejętności zdobyła w 
trakcie licznych szkoleń, kursów i stażów zrealizowanych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. jest autorem i współau-
torem wielu prac naukowych publikowanych w uznanych 
czasopismach branżowych. Wygłosiła liczne referaty pod-
czas sympozjów w kraju i za granicą. Dr n. med. Agnieszka 
Kamińska jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego w 
Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - no-
woczesnego, doskonale wyposażonego oddziału o pełnym 
profilu świadczeń okulistycznych w tym: operacji zaćmy, 
witrektomi, operacji wgłabiających odwarstwienia siatków-
ki, operacji plamki żółtej, operacji jaskry. 

Jak się zarejestrować na konsultację specjalistyczną…
W celu skorzystania z usług przychodni KOLMED, prosi-
my o kontakt telefoniczny (22 815-68-00, 22 812-03-99), 
wysłanie wiadomości e-mail (kontakt@kolmed.pl) lub oso-
biste zgłoszenie do przychodni KOLMED (ul. Bursztynowa 
2, Warszawa).

Wszyscy specjaliści w jednym miejscu…
Przychodnia KOLMED to jeden z większych i szeroko wy-
specjalizowanych prywatnych podmiotów medycznych, 
świadczących komercyjne usługi w ochronie zdrowia. W 
ramach ponad 30 poradni specjalistycznych i pracowni dla 
dorosłych i dzieci, przychodnia KOLMED skupia ponad 
70 doświadczonych i uznanych lekarzy specjalistów m.in. 
z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. 
Adama Grucy CMKP w Otwocku, Szpitala Klinicznego im. 
ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, Instytutu Pomnik-
-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Narodowego In-
stytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr 
hab. n. med. Eleonory Reicher w Warszawie.
Mając wybitnie wykwalifikowaną kadrę medyczną, KOL-
MED oferuje swoim pacjentom najwyższy poziom konsul-
tacji i leczenia.
Posiadamy też możliwość poprawy ostrości widzenia pa-
cjentów za pomocą doboru szkieł okularowych w nowo ot-
wartym Salonie Optycznym działającym na terenie naszej 
przychodni. Dyplomowany optometrysta dobiera i doradza 
Państwu także szkła ochronne wspomagające widzenie w 
AMD oraz innych chorobach plamki, okulary do kompute-
ra i jazdy samochodem oraz zwykłe szkła korekcyjne. 
Serdecznie zapraszamy!!!

ABSOLUTNA NOWOŚĆ W MIĘDZYLESIU 
– INIEKCJE DOSZKLISTKOWE (LUCENTIS, EYLEA) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI ŻOŁTEJ W KOLMED

NAJNIŻSZE CENY W WARSZAWIE!

ARTYKU SPONSOROWANY.

ODPADY. Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w stolicy w związku z nową polityką gospodarowania odpadami..

W sprawie opłat za śmieci

KOLMED sp. j. Kompleksowa Obsługa Medyczna Dariusz Skowera i Wspólnik, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, Tel. 22 815 68 00, 22 812 03 99 email: kontakt@kolmed.pl, www.kolmed.pl

Władze miasta zapowiedziały  
podwyżki opłat za wywóz śmieci, 
które to miałyby być wprowadzone 
na początku przyszłego roku. 

Dla zabudowy jednorodzinnej, 
zakładając selektywną zbiórkę odpa-
dów, która będzie teraz obowiązko-
wa,  zaproponowano stałą opłatę w 
kwocie 94zł za miesiąc. Brak selekcji 
odpadów skutkowałby koniecznoś-

cią zapłaty dwukrotności tej stawki. 
Dla zabudowy wielorodzinnej 

miasto ma zamiar wprowadzić opła-
ty wg powierzchni lokali mieszkal-
nych. Stawki miesięczne mają być 
degresywne. W lokalach do 60m2 

- 1,20zł za m2. Za każdy metr powy-
żej 60m2 do 120m2 - 0,88zł/m2. Za 
każdy metr powyżej powierzchni 
zamieszkałej 120m2 - 0,56zł/m2.

Nieruchomości rekreacyjno-
-wypoczynkowe będą objęte stałą, 
ryczatową opłatą roczną - 169,30zł.

Hotele będą za odbiór odpadów 
płaciły 11,85zł/m3 wody.

Zabudowę mieszaną (np. salon 
fryzjerski w kamienicy) będą obo-
wiązywały stawki jak dla zabudowy 
wielorodzinnej.

Rada Dzielnicy Wawer wystąpi-
ła do Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy z wnioskiem o uwzględ-
nienie specyfiki naszej dzielnicy w 
trakcie prac nad nowym systemem 
opłat za wywóz śmieci. Zwrócono 
uwagę na to, aby planowany ry-
czałtowy system opłat był bardziej 
sprawiedliwy, zwłaszcza dla osób 
samotnych, zamieszkujących nie-
ruchomości należące do kategorii 

„dom jednorodzinny”.  Samotność 
tych osób jest spowodowana róż-
nymi sytuacjami życiowymi, często 
są to osoby nie posiadające żadnej 
rodziny. Nieruchomości o których 
mowa, wchodzące w kategorię domu 
jednorodzinnego, to często bardzo 
stare, nieocieplone, zaniedbane bu-
dynki o niewielkiej powierzchni. 

W stanowisku Rady Dzielnicy 
Wawer zasugerowano, że planowana 
podwyżka opłat powinna być uza-
leżniona nie tylko od tego czy dana 
posesja jest domem jedno- czy wie-
lorodzinnym, ale również (tak jak 
dotychczas) od liczby osób przeby-
wających faktycznie w danym go-
spodarstwie domowym.

Ponadto, Rada Dzielnicy Wa-

wer m.st. Warszawa zwróciła uwagę 
na konieczność zintensyfikowania 
kontroli wykonywania obowiązku 
składania deklaracji śmieciowych 
oraz weryfikacji oświadczeń za-
wartych w składanych deklaracjach 
śmieciowych (m.in. odnośnie licz-
by osób zamieszkujących faktycznie 
daną posesję oraz faktu segregacji), a 
także bieżącej kontroli jakości usług 
wywozu odpadów jako nieroz-
łącznego elementu wprowadzania 
zmian w opłatach.

O nowym systemie opłat za od-
biór odpadów komunalnych zade-
cydują ostatecznie stołeczni radni. 
Rada m.st. Warszawy ma się zająć 
nowymi stawkami za odbiór odpa-
dów na sesji w dniu 12 grudnia br.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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Kiedy przebudowa ulicy Trakt 
Lubelski dotarła do ulicy Skalni-
cowej okazało się, że w zakresie 
tej przebudowy nie znajduje się 
przejście dla pieszych na wysokości 
nowego Przedszkola nr 437 poło-
żonego przy Trakcie Lubelskim 89. 
Takie przejście było przewidywane 
w projekcie budowy budynku żłob-
ko-przedszkola, ale niestety nie zna-
lazło się już w projekcie przebudowy 
Traktu Lubelskiego. 

Dyrekcja i Rada Rodziców przy 
tym przedszkolu słusznie zauważyły 
w swojej petycji do władz dzielnico-
wych, że przejście dla pieszych jest 
w tym miejscu niezbędne. Chodzi 
głównie o sprawną i bezpieczną ko-
munikację pieszą w okolicy przed-
szkola i żłobka, dojście do przystan-
ków autobusowych i domów pod 
drugiej stronie ulicy. W treści petycji 
można także przeczytać, że “Wy-
znaczenie przejścia było wcześniej 
potwierdzone przez Dzielnicę w za-
pewnieniach ustnych, a w obecnym 
planie wykonawcy remontu nie ma” 
oraz że “wykonawca remontu przed-
stawił alternatywny schemat organi-
zacji ruchu zawierający przejście dla 
pieszych w okolicy furtki przedszko-
la, jednak ze względu na brak reakcji 
i zainteresowania dzielnicy - nie zo-

stał on nawet rozważony”.
Sprawą zainteresowaliśmy się 

również w Stowarzyszeniu Razem 
dla Wawra. W imieniu społeczno-
ści związanej z Przedszkolem nr 437 
zwróciliśmy się z prośbą o wprowa-
dzenie tej bardzo ważnej zmiany w 
realizowanym obecnie projekcie 
przebudowy ulicy Trakt Lubelski, w 
zakresie właśnie związanym z umiej-
scowieniem przejścia dla pieszych 
w tej ulicy na wysokości wyjścia z 
przedszkola. Takie przejście dla pie-
szych powinno obejmować także 
odpowiednie oznakowanie, oświet-
lenie i elementy uspokojenia ruchu 
drogowego dla zapewnienia maksy-
malnego bezpieczeństwa dzieci i ro-
dziców korzystających ze zlokalizo-
wanych tu placówek opiekuńczych.

Bez przedmiotowego przejścia 
dla pieszych na wysokości żłobka i 
przedszkola dojście do przystanku 
autobusowego po drugiej stronie 
uicy, z którego możliwa jest podróż 
autobusową komunikacją miejską w 
kierunku północnym, byłoby bardzo 
utrudnione i wymagałoby dojścia do 
odległego ronda u zbiegu ulicy Trakt 
Lubelski i ulicy Skalnicowej. Naraża-
łoby to rodziców z dziećmi, którzy 
korzystają ze żłobka i przedszkola na 
bardzo długi spacer do przystanku 
autobusowego, a przez to także czę-
sto motywowałoby przechodzenie 
przez jezdnię w niedozwolonym 

miejscu, co z kolei narażałoby na 
niebezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników ruchu drogowego w tym 
miejscu.  

Projekt przebudowy ulicy Trakt 
Lubelski był przygotowywany w 
momencie, kiedy żłobek i przed-
szkole jeszcze nie funkcjonowały w 
tym miejscu i najprawdopodobniej 
w związku z tym nie zauważono 
wtedy konieczności umiejscowienia 
tu takiego przejścia dla pieszych. Z 
drugiej jednak strony projektowanie 
żłobko-przedszkola, jak i nowej ulicy 
trwao niemal jednocześnie i można 
było te dwa projekty skoordynować.
Projekt wykonawczy przedszkola ta-
kie przejście już przewidywał, ale nie 
zostało to ujęte w projekcie przebu-
dowy ulicy Trakt Lubelski.

Wydaje nam się, że jesteśmy w 

najlepszym momencie jeśli chodzi 
o realizację takiego dodatkowego 
przejścia dla pieszych z uwagi na 
możliwość wykonania zamiennego 
projektu wykonawczego i zmiany 
zakresu realizowanych prac. W póź-
niejszym etapie, kiedy wybudowana 
droga będzie objęta gwarancją, bu-
dowa dodatkowego przejścia będzie 
formalnie dużo bardziej utrudniona 
i skutkowałaby niszczeniem świeżo 
wybudowanej infrastruktury dro-
gowej.

Napisaliśmy w tej sprawie m.in. 
do Zarządu Miejskich Inwestycji 
Drogowych i Prezydenta Miasta. 
Sądziliśmy, że do realizacji przejścia 
dla pieszych wystarczy dobra wola i 
chęć do działania. Odpowiedzi in-
westora nie dają niestety nadziei na 
powstanie przejścia w ramach trwa-

jącej przebudowy. 
Zarząd Miejskich Inwestycji 

Drogowych odpowiedział wprost, 
że “na obecnym etapie realizacji in-
westycji nie ma możliwości wpro-
wadzenia zmian w zatwierdzonym 
projekcie budowlanym inwestycji” 
Pani Dyrektor Anna Piotrowska 
wyjaśniła, że “budowa dodatkowego 
przejścia w poziomie jezdni wyma-
gałoby utworzenia azylu dla pie-
szych w osi jezdni, co skutkowałoby 
korektą geometrii wszystkich innych 
elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, a w konsekwencji ko-
niecznością zmiany linii rozgrani-
czających inwestycji” Zmiana taka 
stanowi istotne odstąpienie od pro-
jektu budowlanego zatwierdzonego 
decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drgoowej (zrid), wyma-
ga zatem uzyskania nowej decyzji i 
powtórnego zatwierdzenia projektu 
budowlanego. Wdrożenie proce-
dur związanych ze zmianą decyzji 
zrid prowadziłoby nieuchronnie do 
przedłużenia czasu realizacji inwe-
stycji z przyczyn lezących po stronie 
Inwestora (czyli m.st. Warszawy) i 
stanowiło podstawę zgłoszenia przez 
Wykonawcę stosownego roszczenia 
finansowego”.

Przy takiej odpowiedzi rodzi się 
szereg pytań, które należy zadać. Czy 
przejście dla pieszych rzeczywiście 
wymaga dodatkowego poszerzenia 
pasa drogowego w tym miejscu? 
Czy przy takim podejściu możliwe 
będzie w ogóle zrealizowanie takiego 
przejścia już po zakończeniu aktual-
nie trwającej przebudowy ulicy?

NADWIŚLE. Potrzebne zmiany w projekcie przebudowy Traktu Lubelskiego. 

Zgubione przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych w projekcie budowy żłobko-przedszkola

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

„(…) a my nie jesteśmy byle 
jakim plemieniem, jesteśmy naro-
dem liczącym 20 mln ludzi. Jesteśmy 
narodem mającym swoją historię, 
jesteśmy narodem mającym zasługi 
dla ludzkości. Jesteśmy narodem, 
który więcej niż raz ratował kulturę 
Europy przed Turkami i barbarzyń-
cami. My mamy własną kulturę i nie 
uda się wam jej zniszczyć”.

Te słowa padły z ust polityczne-
go działacza II RP, Wojciecha Kor-
fantego. Przekaz, jaki za sobą niosą, 
jest prosty – Polska to nie państwo, 
a naród, który będzie istniał nieza-
leżnie od granic czy obowiązującego 
rządu. Wojciech Korfanty wypowie-
dział te słowa w roku 1912, gdy su-
werenne państwo polskie stanowiło 
jedynie mgliste marzenie. I choć od 
tego momentu minęło ponad sto 
lat, podczas których Polska przeszła 
ofiarną drogę do niepodległości, dla 
niektórych rodaków okoliczności 
cytatu wciąż pozostają niezmienne.

Żyją poza granicami Polski, na 
Wschodzie. Na Ukrainie. We Lwo-
wie, Samborze – na ziemiach, które 
w wyniku większych od nich zmian 
nie należą już do Polski. Zostali tam 
jednak oni. Polacy, którzy bardzo 
często żyją w niezwykle trudnych 
warunkach. Mieszkają w rozpadają-
cych się ruderach, bez prądu, ogrze-
wania, czy nawet porządnego dachu 
(nawet podczas zimy). Jednocześnie 
są przez nas często pomijani, na-
wet zapominani. Mimo wszystko to 
nasi Rodacy: nie byle jakie plemię, 
mieszkające poza granicami Rze-
czypospolitej, a prawdziwa Polonia, 
posiadająca własną historię, zasługi 
i kulturę. Demonstrująca swój pa-
triotyzm pomimo życia w spartań-
skich warunkach. To Polacy, którzy 
po prostu mieszkają poza granicami 
naszego kraju. Czy z tego powodu 
powinni być ignorowani?

Licealiści ze Szkoły ŻAGLE co 
roku udowadniają, że nie. Podobnie 

jak w ubiegłych latach, w tym roku 
klasy II LO samodzielnie organizują 
wyjazd na Ukrainę w celu pomocy 
Polakom na Kresach. Pomimo że 
przedsięwzięcie jest organizowane 
przez uczniów, są oni jedynie po-
średnikami: przekazują dary ofiaro-
wane przez wszystkich, którzy prag-
ną pomóc Rodakom na Wschodzie. 
Nie jest to zadanie proste, chociażby 
ze względu na dzielącą nas granicę. 
Celem wyjazdu jest umożliwienie 
właśnie takiego wsparcia.  Dla Po-
laków na Ukrainie liczy się każda 
pomoc. 

W dniach 2–6 stycznia do Sam-
bora oraz Lwowa zawitają dwa au-
tokary – każdy z nich wypełniony 
licealistami oraz, co najważniejsze, 
bożonarodzeniowymi darami. Co 
znajdzie się wśród nich? Przede 
wszystkim praktyczne produkty, 
które realnie posłużą rodakom w 
ciężkich warunkach. Produkty spo-
żywcze o długim terminie przydat-

ności do spożycia (mąka, makarony, 
oleje, herbata), chemia (proszki do 
prania, środki czystości), konserwy 
(produkty w puszkach, koncentraty) 
itp.

Dary można przekazywać do 
oznakowanych plakatami koszów 
rozlokowanych w józefowskich koś-
ciołach oraz w Szkole ŻAGLE w 
Międzylesiu (ul. Pożaryskiego 28) i 
Falenicy (ul. Lokalna 51) codziennie 
do piątku, 20 grudnia. 

Jednak oprócz pomocy mate-
rialnej organizacja wyjazdu wymaga 
również wsparcia finansowego. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na za-
pewnienie transportu w dwie strony 
dla wolontariuszy oraz w jedną stro-
nę dla samych darów. Ponadto lice-
aliści ponoszą koszty wyżywienia, a 
także noclegu we Lwowie. Każdy kto 
nie zdoła zapewnić wsparcia czysto 
materialnego, będzie w stanie wspo-
móc inicjatywę wpłacając dowolną 
sumę na naszą zbiórkę pieniędzy 
[zrzutka.pl/ukraina], lub zostając 
sponsorem wyjazdu, poprzez wpła-
canie pieniędzy na  konto „Stowa-
rzyszenie Wspierania Edukacji i 

Rodziny „STERNIK” ul. Pożaryskie-
go 28, 04-703 Warszawa”, na numer 
rachunku: 36 1020 1026 0000 1802 
0229 1128, tytułem: darowizna na 
cele statutowe – charytatywny wy-
jazd uczniów LO na Ukrainę. Dzięki 
ofiarom pieniężnym wyjazd staje się 
możliwy.

Ponadto, inicjatywę pomocy ro-
dakom na Kresach można wspomóc 
poprzez zaledwie parę kliknięć. Wy-
starczy śledzić i udostępniać naszą 
stronę na Facebooku „Pomóż nam 
pomagać rodakom na Ukrainie” [fb.
me/projektukraina] oraz Instagra-
mie „Projekt_Ukraina2020” [insta-
gram.com/Projekt_Ukraina2020]. 
Będziemy tam na bieżąco informo-
wać o przebiegu przedsięwzięcia.

Dla Polaków mieszkających na 
Ukrainie liczy się każda, nawet naj-
mniejsza pomoc. Przede wszystkim 
materialna, w postaci żywności, 
chemii czy ciepłych koców, ale też 
ta świadomość, że granice nie stano-
wią przeszkody dla rodaków, którzy 
potrafią wyciągnąć do nich rękę w 
potrzebie.

Franciszek Stokłosa

AKCJA CHARYTATYWNA. Ty też możesz pomóc.

Dobroczynny wyjazd dla Polaków na Ukrainie
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„Wytwórnia Wędlin Maria Świ der-
ska” to ulica Niepodległości 20A  (obec-
nie ul. Żegańska 20A) – piętrowy mu-
rowany i nie otyn ko wa ny budynek przy 
samej uli cy. Na par te rze sklepy – po le-
wej mięsa, po prawej wędliny Aleksan-
dra Świderskiego. A jeszcze na piętrze 
fryzjernia Zofii Paprockiej, gdzie wej-
ście pro wa dzi ło z pod wó rza. Na pod-
wó rzu zaś, z boku, przy otaczającym je 
murze, dwie lodownie – wgłębio ne w 
grunt piwnice wy mu ro wa ne z kamie-
nia, nakryte skle pie nia mi i nasypem 
ziemnym. Prowadziły do nich w dół 
schody i dubeltowe drzwi. Wewnątrz, 
na grubą warstwę słomy, kładziono kil-
ka warstw bloków lodu wyciętych zimą 
z zamarzniętych zbiorników wodnych i 
zwiezionych saniami. Nakryte białymi 
prześcieradłami mięso trzymało się tam 
znakomicie nawet w najbardziej upalne 
miesiące lata. Przeciwległą ścianę po-
dwórka sta no wił murowany pawilon 
war sz ta to wy z pomieszczeniem rzeźni 
przy budynku mieszkalnym, dalej ma-
sarni i wędzarni blisko muru dzielącego 
plac od ulicy Wąskiej (ob. Kożuchow-
ska). Przed warsztatem stała wcale 
pokaźna ręczna pompa tłokowa. Węd-
liniarnia Świderskich przyciągała klien-
telę także z sąsiednich miejscowości.

W drewnianej parterowej i lichej 
chałupce zwróconej szczytem do ulicy, 
a tkwiącej między mu ro wa ni cą Świ der-
skich a zabudową parceli Czułowskich, 
pracował Hersz Centner, szewc. Euge-
niusz Klimontowicz (1927) pamięta, 

że buty robił mu na obsztalunek właś-
nie Hersz Centner. Kiedy podeszwy się 
zdarły, Hersz buty zelował, a póżniej 
robił i następne, bo chłopak rósł szybko. 
Zresztą młody Klimontowicz bywał u 
Centnerów nie tylko z mamą. Młodszy 
od niego o rok Moszek i starszy Benek 
Centnerowie, byli przecież stałymi to-
warzyszami jego dziecięcych zabaw na 
lesistej działce za apteką. Domy obu ro-
dzin dzieliło tylko skrzyżowanie jednako 
piaszczystych ulic i zakole tramwajowego 
toru. Hersz Centner zwany był Kucem, 
jako że nieco utykał, a i z tej przyczyny 
drobił krótkimi kroczkami, prędko i 
jakby nerwowo. Sprowadził się z Zerze-
nia w 1936 roku, razem z żoną Balbiną, 
równolatkami z około 1925  r. Frajdą i 
Moszkiem oraz najmłodszym Be nia-
mi nem urodzonym 19 listopada 1928 r.  
Czułowscy pro wa dzi li sklep spożywczy, 
przy czym Adam Czułow ski, znany jako 
złota rączka, dodatkowo zajmował się 
różnego rodzaju naprawami. Dom Czu-
łowskich pod numerem 22 stał między 
ulicami Niepodległości a Wąską, przez 
którą Adam Czułowski sąsiadował z 
Aleksandrem Fi lin gie rem. Ten, zamiesz-
kały przy Wąskiej, również 22 (obecnie 
posesja pod adresem ul. Kożuchowska 
22), zastępował sołtysa Franciszka Pa-
prockiego sprawującego urząd w latach 
1923-1940, po czym został jego następcą 
do 1945 roku. Zaraz za ulicą 11  Listo-
pada (ob. M.Pożaryskiego) znajdowała 
się restauracja Zaczewskiego, a na jej 
tyłach siedziba Związku Strzeleckiego, 

przy którym działała młodzieżowa or-
ganizacja ''Orlęta". Jedyne świadectwo 
jej istnienia w Międzylesiu pozostawił 
Adolf Stefański pisząc ,, W roku 1938 lub 
1939 (dokładnie nie pamiętam) przez 
okres miesięcy letnich należałem do org. 
młodzieżowej pod nazwą ''Orlęta''. Do 
organizacji tej trafiłem na skutek tego, że 
moi koledzy szkolni, którzy należeli do 
niej, wciągnęli i mnie. Członkowie tej or-
ganizacji rekrutowali się, w odróżnieniu 
od harcerstwa, z najbiedniejszej części 
ludności Międzylesia”.1

Budynek z restauracją przy ul. Nie-
podległości  28 (obecnie prawdopodob-
nie posesja pod adresem ul. Żegańska 
22E) był, stosownie do miej sca, nader 
okazały. Piętrowy, drewniany, wyróż-
niał się tym, że parter od strony ulicy 
poprzedzała szeroka weranda, przez 
którą prowadziło wejście do jadalni. 
Podobnymi werandami opatrzone były 
zresztą pozostałe elewacje. W sezonie 
letnim frontowa weranda była ulubio-
nym przez letników miejscem obiado-
wania na otwartym powietrzu. Atrakcję 
sta no wi ła możność obserwowania przy-
stanku tramwajowego przed zakrętem 
przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości 
(uprzednio Tramwajowa) z 11 Listo-
pada i jej przedłużeniem w kierunku 
Anina i Wawra, które zacho wało nazwę 
Tramwajowej. Na zako lu  konie idące 
od Wawra skęcały w ul. Niepodległości 
ku Wiśniowej Górze, a wracając - na 
odwrót. Tramwajem - jak nazywano 
Kolej Konną Wawer Wiązowna - przy-

jeżdżali letnicy na posiłki do Zaczew-
skiego. Dzieci lubiły altanę na sztucznie 
usypanym wzgórku w samym narożni-
ku krzyżujących się ulic. Można było w 
niej lizać lody i zarazem obserwować we 
wszystkich czterech kierunkach, co dzia-
ło się na ulicach. W dodatku tuż obok w 
także drewnianym piętrowym budynku 
znaj do wał się  skl ep  Marii Smolińskiej, a 
w nim oprócz lodów przeróżne wypieki, 
cukry i owoce, zaś naprzeciwko, po dru-
giej stronie ulicy, karmelki kilku smaków 
w aptece Jadwigi Klimontowiczowej.

Apteka mieściła się w willi ,,Pod-
lasie" u zbiegu ulic Niepodległości i 
Tramwajowej. Był to jeden z większych 
drewnianych budynków Międzylesia, 
postawiony zresztą na odpowiednio 
sporej działce, bo liczącej bez mała 3,5 
tys m2. Willę zbudowała w 1913 r. Emilia 
Wolf z Dobraczyńskich a pierwszą apte-
kę poprowadził Stefan Dobraczyń ski. W 
1920 r. ,,Podlasie" odkupiła podopie czna 
Emilii, Jadwiga Klimontowicz, córka Ju-
lii z Dobraczyńskich i pułkowni ka Wła-
dysława Juliusza Chyczewskiego, uro-
dzona w 1892 r. i osierocona w wieku lat 
siedmiu. Ona też przejęła prowa dzenie 
apteki. Budynek był piętrowy i podpiw-
niczony. Według Eugeniusza Klimonto-
wicza liczył sobie ni mniej ni więcej jak 
tylko czterdzieści metrów długości. A 
stał w tym samym miejscu, gdzie niegdyś 
znajdowała się karczma Kaczy Dół, zna-
na z mapy de Pertheesa'a. Karczmę do 
niedawna, bo jeszcze w 1830 r. prowadził 
niejaki Segaszewski.2   ,,Podlasie'' podob-
nie było też ustawione - frontową elewa-
cją skierowane na południwy zachód, 
ku skrzyżowaniu dwu starodawnych 
traktów. Dwie wiekowe sosny oskrzyd-
lały alejkę prowadzącą od skrzyżowania 
do wejścia głównego, pod balkonem na 
środku elewacji. Drugie, umieszczone w 
narożniku od strony ul. Niepodległości, 
naprzeciwko restauracji Zaczewskiego, 
wiodło do apteki, a trzecie wreszcie, z 
tyłu budynku, otwierało się - podobnie 

jak główne - do sieni z klatką schodową. 
Na parterze mieścił się gabinet Zygmun-
ta Klimontowicza, urzędnika wyższego 
szczebla w kolejnictwie, jadalnia, kuch-
nia i oczywiście apteka. Dom Klimonto-
wiczów był domem otwartym, swoistym 
salonem politycz nym. Na proszonych 
obiadach bywali tam m.in. emerytowa-
ni, utytułowani  księża zamieszkujący w 
tzw. księżówce,    jasnożółtej willi z facja-
tą pod blachą, naprzeciwko Ulanówka, 
bywał zapewne i sędzia Izby Karnej Sądu 
Najwyższego Jan Duda, zięć zmarłego 
w 1919 r. Edmunda Chrzanowskiego, 
a także doktor habilitowany Zygmunt 
Bugajski, naczelnik Wydziału Peniten-
cjarnego w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści, pomieszkujący obok w swojej letniej 
willi przy ul. Tramwajowej.

Dysputy musiały bywać ożywio-
ne, jako, że Zygmunt Klimontowicz był 
sympatykiem Stefana Dmowskiego, 
zaś rezydenci z księżówki sprzyjali rzą-
dzącym podówczas piłsudczykom, nie 
mówiąc o naczelniku więziennictwa. 
Poglądy polityczne Jana Dudy pozosta-
ły nieznane, jak przystało na sędziego. 

Jadwigę wszystko to niezbyt intereso-
wało. Jej życiem była farmacja i pomoc 
cierpiącym, szczególnie tym najuboż-
szym . Sama sporządzała większość le-
ków według recept, jako że gotowych 
wówczas nie było zbyt wiele.  Częstym 
gościem w  aptece bywał stary felczer Ba-
zyli Tretiak. Przysiadał w pobliżu okna 
i przeglądał recepty, które udostępniała 
mu Jadwiga. Szczególnie interesowały go 
wystawi o ne przez tak cenionych lekarzy 
jak Jan Sałaciński z Anina i doktor nauk 
medycznych M. Gelbstein z Kasy Cho-
rych, adiunkt kliniki uniwersyteckiej. Z 
recept skrzętnie odpisywał przydatne 
nowości. Od najbiedniejszych Jadwiga 
nie tylko nie pobierała zapłaty, ale sama 
potrafiła podsunąć im, albo i sporządzić 
dla nich skuteczny specyfik bez recepty 
lekarskiej. Także przygodne psy i koty 
nie odchodziły głodne, jeśli nawinęły się 

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci) 7.

Spoza narożnika budynku Świderskich nad nadprożem drewnianej bramy wystaje wierzchołek szczytu chaty, w której znajdował się 
warsztat Hersza Centnera. Dalej sklep i zamknięty warsztat szewski A.Czułowskiego. Stan z 1973 r.

fot.: Bolesław Albiński

Edmund Chrzanowski (ok. 1849 - 1919). 
Rycina ze zbiorów A.Ciećwierza.

Cd.

Jadwiga Klimontowicz (1892-1947)
Fotografia z około 1946 r. Z dokumentów 
rodzinnych J.Ostrowskiego
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ły na podest przed drzwiami wejściowy-
mi. Najniższe stop nie oskrzydlone były 
postumentami pod blaszane wazony, w 
których sadzono rośliny kwiatowe. Sam 
budynek to istniejąca do dziś piętrowa 
murowanica na wy so kiej suterenie, na-
kryta czterospado wym spłasz czo nym 
dachem pod blachą opa trzo nym mały-
mi lukarnami. W prze szłości budowla 
uzupełniona była dodatkami mającymi 
przydać jej charakteru pałacowego. I tak 
na osi elewacji frontowej, otynkowanej 
i ozdobionej de ko ra cyj ny mi gzymsami 
i obramowaniami okien oraz wejścia 
głównego, wyrastała z dachu ceglana 
atrapa kwadratowej wieży obronnej 
zwieńczona blankami. Z jej środka wy-
łaniała się wyższa ozdobna wieżyczka 
z wymyślną blaszaną iglicą. Z kolei do 
wąskich elewacji zachodniej i wschod-
niej dostawiono na poziomie wysokiego 
parteru drewniane, długie i zadaszone 
werandy gęsto zdobione ażurami. We-
wnątrz budynku również nie przesadza-
no ze skromnością. Wej ście główne pro-
wadziło na obszerną klatkę schodową z 
szerokimi jed no bie go wy mi schodami 
wykładanymi marmurem. Ubezpieczo-
ne były ba lus tra da mi o ażurowych że-
liwnych tral kach nakrytych dębowymi 
poręczami. Stropy pomieszczeń udeko-
rowano sztukateriami, a łazienki wypo-
sażono w marmurowe wanny. Budynek 
nazywano też Pałacem, jako że bledły 
przy nim nawet najbardziej wymyślne 
wille i pensjonaty w Kaczym Dole i oko-
licy. Chrzanowem zaś określano całość 
siedliska. Wokół swojej siedziby Chrza-
now ski posadził świerki, a w pewnej 
odległości za nią położył betonowy kort 
tenisowy . Ten chyba przede wszystkim 
dla letników. A przyjmował ich sporo, 
bowiem w  lesistej części posiadłości, 
bliżej Traktu Wołowego, postawił kilka 
drewnianych domów właśnie dla letni-
ków. Według Wacława Burgrafa „letnicy 
wy naj mo wa li mieszkania na trzy miesią-
ce  sezonu. Wpłacali po 150 rubli, kiedy 
w innych pensjonatach brano po 60-70 
rubli. Mieszkali w dużych, drewnianych 
domach letniskowych w parku pała-
cowym”. Z dwóch stron – od południa, 
wzdłuż torowiska tramwaju konnego, i 
od wschodu, wzdłuż prze cz nicy, która 
dziś nie istnieje, i której nazwy już nikt 

przed oczy. A i pozostawały - bywało - na 
dożywociu. Dobroczynność ułatwiało jej 
to, że była osobą majętną. Po rodzicach 
odziedziczyła posiadłość w okolicy Pło-
cka, liczącą około tysiąca hektarów ra-
zem z folwarkiem i gorzelnią. Stamtąd  
co roku przed zimą zjeżdżały do Kli-
montowiczów dwie lub trzy furmanki z 
ziemiopłodami i przetworami. Samym 
majątkiem Jadwiga niezbyt się intere-
sowała, pozostawiając gospodarzenie 
zaufanym zarządcom. Bliscy i dalsi są-
siedzi mieli Klimontowiczom za złe jed-
no tylko. Młodszy z dwojga rodzeństwa, 
Genio, lubił o piątej rano wymknąć się  
ze skrzypcami i smyczkiem z domu, by 
razem z ptakami ćwiczyć na otwartym 
powietrzu. Zbiorowe wycie  okolicznych 
psów dawało wówczas efekt zbliżony do 

nie pamięta Chrza nowski posadził rzędy 
topoli czarnych. Osłaniały tę część po-
siad łoś ci, na której znaj do wał się Pałac. 
Po bez mała stu  latach osiągnęły impo-
nujące rozmiary. Rosły szybko, jako że 
woda znajdowała się wówczas na głębo-
kości nie więcej jak paru metrów, a nie 
jak obecnie metrów parunastu. Mocno 
przetrzebione ich resztki zostały wycięte 
pod koniec stulecia.

Piętrowy budynek fabryczny z 
ciemnej cegły, nakryty stromym, dwu-
spa do wym dachem z dachówką holen-
derką, Chrzanowski po sta wił w 1906  r 
(obecnie po ses ja pod adresem ul. Że-
gańska 32). Elewacje otrzy ma ły tylko 
skromną ceglaną dekorację w postaci 
dzielących je na przęsła lizen, łą czo nych 
gzymsami wieńczącymi kondygnacje. 
Wejście główne budynku pro wa dzi ło do 
sieni, gdzie na prze ciw ko znaj do wa ło się 
wejście tylne, a drewniane schody wiod-
ły na piętro, i dalej na strych. Dziesięciu 
do piętnastu pracowników wy twa rza-
ło tu „tkaniny metalowe, ogrodzenia 
druciane, sita druciane, drut kolczasty i 
liny druciane”. Fabryka Edmund Chrza-
now ski Kaczy Dół na wy sta wie w 1909 r. 
otrzy ma ła medal srebrny wielki6. Po 
pierwszej wojnie światowej fabryka zwa-
na Drucianką nie wzno wi ła produkcji. 

                             Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy końcowe: 
1.Akta personalne funkcjonariu-
sza SB : Stefański Adolf ...,IPN BU 
0193/6545.
2.Barbara Buczek - Płachtowa. Dzieje 
dóbr Miłosna. Warszawa 2010 r., 
str.29.
3.Por.Henryk Wierzchowski, Z 
dziejów Międzylesia, Warszawa 2005, 
str.20.
4.Adam Ciećwierz, Edmund Chrza-
nowski- Drucianka i letnisko Kaczy 
Dół, wydruk komputerowy niepubli-
kowany, str. 6 , cyt. za zgodą autora.
5.Barbara Wołodźko-Maziarska, O 
starym Aninie- inaczej. Przewodnik 
towarzysko historyczny i nie tylko, 
Wasrszawa-Anin 2009, str.69.
6. Wystawa przemysłu i rolnictwa w 
Częstochowie w 1909 r. www.wystawa 
1909.pl

strażackiej syreny umieszczonej  od nie-
dawna na dachu pobliskiej remizy. 

Naprzeciwko apteki, po drugiej 
stronie ulicy, obok sklepu,  nieco odsu-
nięty od drogi (obecnie prawdopodob-
nie posesja pod adresem ul. Żegańska 
22C) stał wreszcie trzeci z sąsiadujących 
 budynków, który co starsi jeszcze kaczo-
dolanie wspominali nie bez dumy – Teatr.  
I tylko tak też go nazywali, używając 
tego słowa jako nazwy własnej, jed nost-
ko wej. Jednokondygnacjowy drew niany 
budynek wyposażony był wew nątrz w 
scenę z niewielkim za ple czem i wi dow-
nią powiększoną o galerię3. Budowali go 
– podobnie jak restaurację Zaczewskie-
go – miejscowi cieśle, m.in. Feliks Wa-
silewski. – Artyści warszawscy przyjeż-
dżali każdego tygodnia latem, a co dwa, 

trzy tygodnie zimą – pamięta Franciszka 
Zie liń ska (1919), mieszkająca w pobli-
żu przy ul.  Jasnej (ob. Świebodzińska). 
Według niej niektóre wi do wis ka wy-
stawiano w od cin kach, co przyciągało 
widzów na kolejne spektakle. Wiemy, 
że ,,Pierwsze przed sta wie nie odbyło 
się 6 lipca 1914 roku. Jego dochód zo-
stała przeznaczony na po trze by Straży 
Ogniowej. Zagrano »Trójkę hultajską« 
w wykonaniu trupy aktorskiej pod kie-
runkiem S. Rosołowskiego”.4 Repertuaru 
nie znamy, ale w pamięci mieszkańców 
przetrwał tytuł jednego ze spektakli – 
„Żyd w becz ce”. Bywały także spektakle 
zespołów amatorskich. Około 1914  r. 
aktor  Piotr Hryniewicz z grupą młodzie-
ży aniń skiej wystawił tu sztu kę „Znaw-
ca kobiet”.5 Wyobrażenia o re per tu a rze 
wszystko to nie daje, ale pewne światło 
nań rzuca. Wacław Burgraf zapamiętał 
tragedię, jaka wydarzyła się na widowni, 
kiedy to od przypadkowego - jak mówi 
- wystrzału z broni policjanta zginęła 
młoda ko bie ta.

Teatr w Kaczym Dole zbudowano 
w 1911 r. z inicjatywy Edmunda Chrza-
now skie go i na terenie jego dóbr. Na-
leżały do niego grunty położne po obu 
stronach drogi wiodącej ku Wiśniowej 
Górze na długości około 400  m, licząc 
od skrzyżowania z Trak tem Wołowym, 
późniejszą ulicą 11 Listopada. Obszary te 
graniczyły z jednej strony z lasem Brani-
ckich, później przebiegała tam ulica Jas-
na, a po stronie przeciwnej sięgały drogi 
do Podkaczego Dołu, późniejszej  ulicy 
Henryka Dąbrowskiego (ob.Hafciarska), 
już w pobliżu Anina. Tylko część działek 
przy ulicz nych była zasiedlona przez in-
nych, pomniejszych posesjonatów. Sam 
Chrza now ski wystawił swoją siedzibę 
w roku 1905, a w następnym budynek 
fabryczny po przeciwnej stronie drogi, 
którą biegło torowisko tramwaju kon-
nego.

Do okazałej siedziby Edmunda 
Chrzanowskiego, której później przy pi-
sano numer 21/23 przy ulicy Niepod-
ległości (obecnie budynek ma adres ul. 
Żegańska 21/23), wiodła dekoracyjna 
brama. Jej łuk oparto na dwóch głębo-
kich sklepionych kolebkami niszach ot-
wartych do wnętrza bramy. Całość wy-
konano z drucianej siatki ogrodzeniowej 
rozpiętej na konstrukcji z prętów żela-
znych i obłożonej polnym kamieniem 
na zaprawie cementowej. Wewnątrz nisz 
ściany szczytowe zakryte były malowid-
łami na blasze z wyo brażeniami Chry-
stusa w Ogrójcu w niszy lewej, i Maryi z 
Jezusem w niszy prawej. Składano tam 
kwiaty i zapalano świece. Parę nieco 
mniejszych, podobnych sztucz nych grot 
roz miesz czo no przy alej kach pałaco-
wego parku. Bramę od budynku dzielił 
kolisty klomb, po którego objechaniu/
obejściu trafiało się przed paradne mar-
murowe schody wielce szerokie u dołu, 
a zwężające się ku górze. Opa trzo ne z 
boków pełnymi ba lus t ra da mi prowadzi-

Cdn.
Edmund Chrzanowski (ok. 1849 - 1919). 
Rycina ze zbiorów A.Ciećwierza.

Elewacja północna siedziby Edmunda Chrzanowskiego. Widok z ogrodu. 
Fotografia z archiwum cyfrowego P.Ajdackiego.

Jedyna znana fotografia Drucianki ( ob. posesja ul. Żegańska 32). Oryginalny podpis jest 
następujący: ,,Miejscowość Kaczy Dół, miejsce przeznaczone na stacyę''-w domyśle -Kolei 
Konnej Wawer-Wiązowna (,,Świat'' nr 34 z 24 sierpnia 1907 r. Ze zbiorów A. Ciećwierza).

''Machiny fabryki tkanin metalowych E. Chrzanowskiego''(oryginalny podpis pod ryciną) 
zostały przeniesione z pierwotnej siedziby fabryki przy ulicy Bielańskiej 16, do Kaczego 
Dołu (il.z tygodnika ''Wędrowiec'' nr 8 z 1895 r. Ze zbiorów A.Ciećwierza).

Nekrolog z Kurjera Warszawskiego nr 140 z 22 maja 1919 r. ( Ze zbiorów A.Ćiećwierza).
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Zabójstwo Karola Hamana w Kaczym Dole
HISTORIA. O zabójstwie sprzed ponad 100 lat.

W wydaniu nr 9 Gazety Wa-
werskiej z października 2019 roku, 
ukazała się 5. część artykułu pt. 
„Kaczy Dół – Międzylesie. Archeo-
logia pamięci”, pióra B. Birnbauma 
i W. Kulerskiego. Autorzy, powołu-
jąc się na relację Juliana Czesława 
Bireckiego, poruszają w nim m.in. 
tragiczne wydarzenie sprzed po-
nad stu lat, w wyniku którego z rąk 
bandytów poniósł śmierć „majster 
o nazwisku Haman z fabryki łóżek 
Gurewicza”. Płynące ze szczątko-
wych wspomnień ówczesnego 
mieszkańca osady informacje, 
warto jest uzupełnić i rozszerzyć, 
szczególnie że nie było to zwykłe 
zabójstwo, a świadczył o tym stoją-
cy przez długie lata w jego miejscu 
krzyż.

Karol Haman był długoletnim 
zarządcą warsztatów Fabryki Wy-
robów Metalowych Towarzystwa 
Akcyjnego „Wawer” w  Kaczym 
Dole. W tym czasie stał się posia-
daczem własnej parceli na nowo 
powstającym letnisku i dał się po-
znać jako oddany lokalnej społecz-
ności działacz. Brał udział w wielu 
przedsięwzięciach publicznych, 
podejmowanych przez czołową 
postać wzrastającego osiedla, fa-
brykanta Edmunda Chrzanow-
skiego. M.in. od wiosny 1911 roku 
współorganizował Straż Ogniową 
i był członkiem jej pierwszego 
zarządu. Na początku 1914 roku 
współtworzył i wszedł do zarzą-
du Towarzystwa Pożyczkowo-
-Oszczędnościowego oraz zaini-
cjował założenie Ochronki dla 
dzieci, w której został opiekunem. 
Po wybuchu Wielkiej Wojny zor-
ganizował strukturę i stanął na cze-
le Straży Obywatelskiej w  Kaczym 
Dole. Ochotnicza organizacja, 
nazywana również milicją ludo-
wą, była powiązana z gminnym 
Komitetem Obywatelskim i miała 
strzec porządku i bezpieczeństwa 
w czasie nadciągającej zawieruchy 
wojennej. K. Haman otrzymał w 
niej oficjalną rangę starszego przo-
downika i kierował Strażą w kry-

tycznym okresie wszechobecnego 
bezprawia, powstałego po upadku 
administracji carskiej i niszczyciel-
skiej ewakuacji Rosjan, latem 1915 
roku. Na straży porządku znajdo-
wał się również w dniu, kiedy do-
sięgnęła go śmierć. 
Zachowanych relacji z przebiegu 
zdarzeń jest przynajmniej kilka, w 
tym najwięcej od zbierających in-
formacje dziennikarzy prasowych. 
Pewnym jest, że tragedia wydarzy-
ła się w czwartek, 26 sierpnia 1915 
roku, ok. godz. 20:00, naprzeciw 
stojącego niegdyś w miejscu dzi-
siejszego Zakładu Pogrzebowe-
go przy ul. Żegańskiej 20, sklepu 
p. Zawadzkich w Kaczym Dole. 
Wiadomo też, że w zajściu wzięła 
udział grupa bandytów podają-
cych się za milicjantów ludowych z 
Otwocka, która zażądała by K. Ha-
man się wylegitymował, po czym 
został postrzelony w szyję i korpus. 
Zgadzają się przekazy, że ucieka-
jący złoczyńcy postrzelili drugą 
osobę, dziewiętnastoletniego Kazi-
mierza Jóźwika i to, że zmarł on w 
szpitalu Przemienienia Pańskiego 
w dniu następnym. Niejasne prze-
de wszystkim pozostają okoliczno-
ści w jakich doszło do spotkania 
komisarza Straży z oprawcami. 
Według jednych, do przebywają-
cego we wspomnianym sklepie K. 
Hamana przyszła grupa kobiet, 
która powiadomiła go o grasują-
cej po ulicy niebezpiecznej szajce, 
w stronę której następnie się udał. 
Według innych, że po wcześniej-
szym zatrzymaniu bandyty, Stani-
sława Reniszewskiego z Grocho-
wa, przez milicjanta o nazwisku 
Szeląg, do Kaczego Dołu przybyli 
koledzy oprycha, którzy komisarza 
wywołali ze sklepu. W podaniach 
jeszcze innych, do zabójstwa do-
szło podczas zatrzymania S. Re-
niszewskiego, kiedy jego kompani 
doskoczyli z ukrycia w zaroślach. 
J. C. Birecki wskazywał natomiast, 
że ofiarę wywołano z fabryki. Pew-
nym jest, że postrzelony K. Haman 
zmarł na miejscu. Mieszkający w 

Kaczy Dole członek zarządu wą-
skotorowej kolei konnej wysłał 
natychmiast specjalny wagon do 
Starej Miłosny, skąd przyjechało 
dwudziestu milicjantów. Zaalar-
mowano również Straże innych 
okolicznych miejscowości.  Cało-
nocne poszukiwania zakończyły 
się zatrzymaniem części spraw-
ców na Gocławku i Grochowie. 
W toku śledztwa prowadzonego 
przez komisarzy Leśkiewicza z 
Miedzeszyna, Bormana ze Starej 
Miłosny i Około-Kułaka z Grocho-
wa, członków bandy wyłapywano 
jeszcze przez kilka kolejnych mie-
sięcy. W czasie procesu zeznawało 
trzydzieścioro bezpośrednich lub 
pośrednich świadków zdarzenia. 
Na jaw wyszło m.in., że K. Haman 
posiadał pistolet, zakupiony mu 
przez zarząd jego fabryki, którego 
w feralnym dniu nie zdołał użyć i 
który padł łupem zbirów.

Zbrodnia ta odbiła się szero-
kim echem w Warszawie i okoli-
cach. O K. Hamanie pisano jako o 
znanym z poświęceń społeczniku, 
który swoją gorliwą służbę wobec 
współobywateli przypłacił życiem. 
Ceremonia żałobna w Kaczym 
Dole rozpoczęła się w sobotę 28 
sierpnia o godz. 16:00. Trumnę z 
ciałem umieszczono na specjalnie 
przygotowanej platformie wagonu 
kolejki konnej, którym odjechała 
do dworca w Wawrze. Znalazły się 
przy niej wieńce z dedykacjami: 
Członkowi Założycielowi – rada i 
zarząd Towarzystwa Pożyczkowo 
– Oszczędnościowego, Nieodżało-
wanemu koledze - administracja 
fabryki Towarzystwa Akcyjnego 
„Wawer”, Drogiemu Opiekunowi 
– Ochronka, Bohaterowi – miesz-
kańcy Kaczego Dołu, Dzielnemu 
Człowiekowi - zarząd Kolei Kon-
nej Wawer – Wiązowna. Przed 
trumną po torze kolejki szły dzieci 
z Ochronki, a za nią tłum miesz-
kańców letniska. W Aninie zatrzy-
mano orszak w celu złożenia wień-
ców przez miejscową delegację. 
Na Pradze hołd zmarłemu  oddała 
milicja z całej prawobrzeżnej War-
szawy, na czele z komendantami 
jednostek. Trumnę przez Wisłę 
przeprawiono barką do Przystani 
Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego, gdzie ustawiono ją na 
pomoście, a następnie przewiezio-
no do katedry św. Jana na Starym 
Mieście. Msza żałobna rozpoczęła 
się w poniedzia łek 30 sierpnia o 
godz. 11:00, a pogrzeb odbył się po 
niej na Starych Powązkach. K. Ha-
man spoczął w kwaterze 55. 

W liście opublikowanym w 
prasie warszawskiej 3 września 
1915 roku, szefowie komend gu-
bernialnej i powiatowej Straży 
Obywatelskiej złożyli gorące po-
dziękowania m.in. kanonikom 
warszawskim - za licz ny udział w 
kondukcie, aktorom teatrów miej-
skich - za artystyczne uświetnienie 
nabożeństwa, chórowi i orkiestrze 
Teatru Nowości - za płomienne 
wykonanie utworów żałobnych i 
tłumnie zgromadzo nym milicjan-
tom - za przybycie i utrzymanie po-
rządku w czasie uroczystości. Jesz-
cze w tym samym roku Centralny 
Komitet Obywatelski ofiarował 
tysiąc rubli na założenie instytucji 
oświatowej im. K Hamana. Powo-
łany już w wolnej Polsce „Związek 
byłych członków Straży Obywa-
telskiej 1915 roku”, corocznie w 
sierpniu organizował uroczystości 
składające się z mszy świętej od-
prawianej w kościele Przemienie-
nia Pańskiego przy ul. Miodowej 
i wspólnego odwiedzenia grobów 
K. Hamana i innych poległych na 
służbie milicjantów. Wśród tych 
ostatnich była m.in. trzecia, po-
średnia ofiara zajścia z 26 sierp-
nia, przodownik XIV komisa riatu 

warszawskiego  Napoleon Rudze-
wicz, który w czasie obławy na 
zabójców z Kaczego Dołu nabawił 
się ciężkiego przeziębieniai w sku-
tek powikłań chorobowych zmarł 
miesiąc później. Tradycje czczenia 
ich pamięci przyjęła też później-
sza Policja, a nazwisko K. Hamana 
znalazło się m.in. na utworzonej w 
1928 roku liście pamięci poległych 
funkcjonariuszy policyjnych Pań-
stwa Polskiego. 

W uroczystościach rocznico-
wych zawsze brały udział delegacje 
z Kaczego Dołu. Miejscowa lud-
ność upamiętniła swojego bohate-
ra, wystawiając wspomniany już 
krzyż w miejscu morderstwa, przy 
którym powstał później budynek 
Straży Ogniowej, stojący do dziś 
przy ul. Żegańskiej 17. Zdemonto-
wano  go w okresie PRL i nieste-
ty wraz z nim zatarła się do koń-
ca pamięć o K. Hamanie. Wielka 
 szkoda, bo jego podupadły obecnie 
grób, z zacierającą się inskrypcją 
„Przodownik Straży Obywatelskiej 
w Kaczym Dole”, należałoby po 
pierwsze odwiedzać, a po drugie 
zabezpieczyć przed niszczeniem.

Adam CiećwierzNekrolog zamieszczony w ,,Przeglądzie Porannym” z 29 sierpnia 1915 roku

Krzyż wzniesiony w miejscu zabójstwa Karola Hamana
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Mroźnej zimy 1939

Co prawda podobną tematy-
kę podejmowałem w poprzednim 
numerze „Gazety Wawerskiej”, ale 
grudzień to miesiąc na swój sposób 
szczególny w wawerskim kalendarzu. 
A szczególnie grudzień 2019 – w tym 
roku mija osiemdziesiąt lat od wyda-
rzeń, które dziś określa się mianem 
zbrodni bądź mordu wawerskiego. 
W nocy z 26 na 27 grudnia 1939 
roku ponad 100 mężczyzn, głównie 
mieszkańców Wawra i Anina, zostało 
zatrzymanych i rozstrzelanych przez 
Niemców w akcji odwetowej.

To była prawdziwa zima. Za ok-
nami śnieg i siarczysty mróz. Wszyst-
ko działo się stosunkowo szybko. 26 
grudnia 1939 dwóch przestępców, 
Marian Prasuła z Falenicy i Stani-
sław Dąbek z Zastowa, napadło w 
Otwocku na policjanta i uciekło w 
kierunku Wawra. Schronili się w ka-
wiarni Antoniego Bartoszka na rogu 
Widocznej i Rubinowej w Wawrze i 
odmówili wyjścia. Natknął się tu na 
nich oddział poszukiwawczy, składa-
jący się z polskiego policjanta i dwóch 
Niemców. Przy próbie wylegitymo-
wania uzbrojeni przestępcy zastrzelili 
jednego z żołnierzy, ranili drugiego i 
zbiegli.

Hitlerowcy nie poprzestali na 
przesłuchaniu właściciela kawiarni, 
ale zdecydowali się też na poważ-
niejsze działania - podjęto decyzję o 
zatrzymaniu wszystkich mężczyzn w 
okolicy. Był już późny wieczór. Ak-
cję, która przeciągnęła się do godzin 
nocnych, przeprowadzono brutal-
nie - żołnierze plądrowali domy i 
bili wyciąganych z łóżek mieszkań-

ców. W międzyczasie przyjechał na 
miejsce podpułkownik Max Daume, 
który zaaprobował podjęte środki i 
nadzorował prowadzone działania. 
Wszyscy zatrzymani, w większo-
ści Polacy, byli prowadzeni przed 
siedzibę komendy niemieckiej po-
licji, znajdującej się przy ulicy II Po-
przecznej 3. Tu w nocy odbywały się 
krótkie przesłuchania. Pytano tylko 
o nazwisko i narodowość. Był to jed-
nocześnie proces, chociaż nie dano 
zatrzymanym żadnej szansy obrony. 
Sąd doraźny miał świadomość, że 
skazuje na śmierć niewinne osoby - w 
sumie ponad 100 osób. Chodziło o 
przeprowadzenie odstraszającej akcji 
odwetowej.

Antoni Bartoszek, właściciel 
kawiarni, został pobity, zastrzelony 
i powieszony na drzwiach swojego 
lokalu. Pozostałe zatrzymane osoby 
poprowadzono na przygotowane już 
miejsce egzekucji - plac pomiędzy 
ulicami Błękitną i Spiżową. Wyrok 
śmierci był dla nich zaskoczeniem. 
Na plac wprowadzano kolejne dzie-
siątki i rozstrzeliwano z karabinu 
maszynowego. Ostania dziesiątka nie 
została zamordowana. Jej zadaniem 
było pogrzebanie zabitych. Siedmiu 
mężczyzn przeżyło egzekucję, 107 
zginęło. Większość stanowili miesz-
kańcy Anina i Wawra.

Zabitych pogrzebano na miej-
scu, ale już w 1940 roku przeprowa-
dzono ekshumację. Dziś spoczywają 
na cmentarzu w Glinkach (Marysin 
Wawerski), w Zerzniu, część prze-
wieziono do Warszawy. Na przełomie 
1946/47 roku odbył się w Warszawie 
proces, w którym schwytany wcześ-
niej, niepoczuwający się do winy 
podpułkownik Max Daume został 
skazany na śmierć. Nie udało się za-
trzymać pozostałych winnych.

… i dziś
Przy dawnej ulicy Spiżowej, dziś 

27 Grudnia, w miejscu egzekucji, 
istnieje dziś symboliczny cmentarz-
-pomnik, zaliczany do miejsc pa-
mięci narodowej na terenie dzielnicy 
Wawer. Powstał już w pierwszych 
latach po zakończeniu wojny. Pro-
sta, nieprzeładowana architektura 
cmentarza sprawia, że udało się za-
chować estetykę godną tego miejsca. 
W centralnym punkcie znajduje się 
prosty pomnik w formie sarkofagu, 
obok dwa inne pomniki. Na coko-
łach wyryte zostały nazwiska ofiar. Za 
pomnikami krzyże i macewy symbo-
licznie upamiętniają ofiary zbrodni.

W tym roku cmentarz-pomnik 

jest rewitalizowany przez Urząd 
Dzielnicy Wawer i Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami. Od-
nowienie pomników i ogrodzenia, 
uporządkowanie zieleni to działania 
bardzo pożądane. Również w tym 
roku udało się uporządkować tere-
ny dawnych cmentarzy w Radości i 
Aleksandrowie. To pozytywne gesty 
i na pewno w takich miejscach po-
trzebne.

Okoliczności „zbrodni wawer-
skiej” opisuje książka „Wawer” J. Bija-
ty, 1973, za którą publikujemy archi-
walne zdjęcia.

HISTORIA. 80-ta rocznica mordu wawerskiego.

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Antoni Bartoszek powieszony na drzwiach swojej kawiarni

Miejsce egzekucji, data wykonania zdjęcia nieznana Symboliczny cmentarz przy ul. 27 grudnia

Symboliczny cmentarz przy ul. 27 grudnia 

Płyta pamiątkowa 

Symboliczny cmentarz przy ul. 27 grudnia Fot. Michał Mroziński

Fot. Michał Mroziński

Fot. Michał Mroziński
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I Amatorski Wawerski Turniej Siatkówki Anno 2019
SPORT. Pograli w siatkówkę z Inicjatywy Lokalnej

Zbiorowy portret zwycięzców falenickiego turnieju

Co się działo? 
Pod koniec listopada mia-

łem przyjemność wraz z kilkoma 
znajomymi organizować pierw-
szy Amatorski Wawerski Turniej 
Siatkówki w SP nr 204 przy ul. 
Bajkowej. Sukces inicjatywy może 
nie przerósł, ale w pełni zaspokoił 
nasze oczekiwania. W zawodach 
wzięło udział blisko 50 osób gra-
jących w 6 drużynach, zarówno z 
naszej dzielnicy jak i sąsiednich 
ośrodków administracyjnych i 
miejskich. Pierwszy serw - niczym 
początek hitchcockowskiego trzę-
sienia ziemi - oddał wiceburmistrz 
Dzielnicy Wawer Jacek Wiśnicki, a 
dalej napięcie już tylko rosło, eks-
plodując w trakcie zaciętego me-
czu finałowego pomiędzy MDK 
Sulejówek (I miejsce), a KS Radość 
(II miejsce). Na „pudle” , z III lo-
katą, stanęła drużyna Karolkowa, 
a całą stawkę zamknął falenicki 
zespół FC PoNalewce (honorowe, 
ostatnie miejsce VI) zdobywając 
tzw. Czerwoną latarnię - zwyczaj z 
regat żeglarskich wręczania ostat-
niej załodze skromnego pucharu 
na pocieszenie. Oczywiście mo-
ralnymi zwycięzcami byli wszyscy 
zawodnicy, poświęcając te kilka 
godzin na walkę w duchu fairplay.

Inicjatywa lokalna
Turniej był organizowany w 

ramach tzw. Inicjatywy Lokalnej. 
Jest to specjalny tryb który najła-
twiej streścić: mieszkańcy działa-
ją, a miasto opłaca usługi i kupuje 
niezbędne rzeczy. To mieszkańcy 
są podmiotem inicjującym działa-
nia zarówno „twarde” np. budowa 
skweru, renowacja placu zabaw czy 
tzw. „miękkich” jak organizacja 
turnieju albo pikniku sąsiedzkie-
go . Szczegółowo proces rozpisany 
jest krok po kroku na stronach in-

ternetowych m.st. Warszawy (ini-
cjatywa.um.warszawa.pl.). Z włas-
nego doświadczenia radzę przyjąć 
dość duży zapas czasu nim machi-
ny miejskie przemielą wniosek i 
dojdzie do realizacji - oceniałbym 
to na 3 miesiące minimum. Mimo 
powyższego zastrzeżenia, gorąco 
polecam korzystanie z tego me-
chanizmu, szczególnie że w naszej 
dzielnicy urzędnicy odpowiedzial-
ni za proces są bardzo pomocni na 
każdym etapie przygotowań. Na 
przykładzie tego turnieju, dzięki 

Inicjatywie udało się załatwić dla 
graczy takie rzeczy jak np. wynaję-
cie hali sportowej, puchary, pakie-
ty żywieniowe, materiały reklamo-
we, pamiątki itp.
Wniosek

Pisałem ten krótki artykuł 
pod z góry założoną tezę o tym, 
że instytucje miejskie zazwyczaj 
wspierają aktywności dla dzieci i 
seniorów ale pora żeby się zajęły 
także dorosłymi. Jednak w pew-
nym momencie dopadła mnie 
myśl, że ludzie w kwiecie wieku, 

potrafiący odbijać czy kopać pił-
kę, powinni także mieć na tyle 
ikry żeby samemu zrobić coś dla 
siebie, a nie tylko czekać na go-
towe. Szczególnie kiedy mamy 
do dyspozycji takie narzędzia jak 
Inicjatywa Lokalna (nie przece-
niając  własnej głowy na karku 
i pary chętnych do pracy rąk). 
Zakończę tak jak zakładałem, 
apelem, ale nie do urzędników 
lecz do mieszkańców: ruszcie się 
i coś róbcie lokalnie bo od narze-
kania jeszcze nic nigdy samo nie 
drgnęło! My nie poprzestaniemy 
i zapewne w 2020 nie raz będzie 
okazja do spotkania i podziałania 
:) pozdro 521!

Bartosz Mróz

SPORT. Towarzyski, historyczny i międzynarodowy turniej pikarski.

III Turniej Bitwy Falenickiej 1939
9 i 10 listopada br. w hali spor-

towej Szkoły Podstawowej nr 76 
odbył się III Turniej Bitwy Fale-
nickiej 1939 organizowany przez 
klub T.S. Falenica.

Nazwa wydarzenia nawiązy-
wała do ważnych wydarzeń histo-

rycznych dla falenickiej społecz-
ności lokalnej. Jednym z celów 
turnieju było ukazanie młodym 
adeptom futbolu, jak ważna jest 
historia, pamięć o tamtych wyda-
rzeniach i tożsamość narodowa.

Na uczestników czekało wiele 

sportowych emocji, a dla najlep-
szych nagrody. Turniej to nie tylko 
rywalizacja w duchu fair play. Pod-
czas imprezy nie zabrakło atrakcji 
m.in. zorganizowane zostały gry 
i zabawy dla najmłodszych, ką-
cik telewizyjny oraz historyczny 
oraz pyszne jedzenie w „Bistro u 
Rodziców”. Była także tradycyjna 
salwa armatnia ku czci bohaterów 
wydarzeń wrześniowych w naszej 
okolicy.

W tym roku rywalizacja ze-
społów miała także charakter  mię-
dzynarodowy, bo oprócz zespołów 
z Polski (Ciechanowa, Białegosto-
ku, Płońska i Wyszkowa) udział 
brały także zespoły z Białorusi.

Najlepszym zespołem z rocz-
ników 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, któ-

Wręczenie nagród na zakończenie III Turnieju Bitwy Falenickiej

rzy triumfowali drugi raz z rzędu. 
Za nimi znaleźli się APN Hattrick 
Białystok i Delta Warszawa.

Nie brakowało również na-
gród indywidualnych. Najlepszy-
mi zawodnikami turnieju w obu 
przypadkach byli piłkarze Mozyru 
Polesie - Ivan Bykhovski i Ilya Ma-
kavkin. Upominki dla najlepszych 
strzelców turnieju otrzymali nato-

miast Igor Jabłoński z Wyszkowa 
oraz Kacper Dołęgowski z Ciecha-
nowa.

Organizatorzy z warszawskiej 
Falenicy za rok planują kolejną, 
czwartą już edycję turnieju. Wcześ-
niej zapraszają jednak wszystkich 
małych sympatyków futbolu do 
gry w futsal. 

Rafał CzerwonkaWręczenie nagród na zakończenie III Turnieju Bitwy Falenickiej
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LISTY DO REDAKCJI

Szanowna Redakcjo. 
Do Gazety Wawerskiej zaj-

rzałam, żeby przeczytać pierwsze 
odcinki historii Kaczego Dołu. I 
nie zawiodłam się – ludzki, lokal-
ny wymiar dziejów jest nie tylko 
fascynujący, ale pozwala korygo-
wać obiegowe stereotypy, potocz-
ne uproszczenia, obowiązujące 
wykładnie ideologiczne czy poli-
tyczne. Ale chcę nie tylko wyrazić 
uznanie dla wagi tekstu i ogromu 

włożonej weń pracy.
Nie poprzestałam bowiem na 

interesujących artykułach histo-
rycznych, przeczytałam Gazetę 
od deski do deski, cztery numery. 
Było to jak powrót do minione-
go, niegdysiejszego, rzetelnego 
dziennikarstwa informacyjnego. 
Oto mała lokalna gazeta odbija od 
powszechnej tabloidyzacji i por-
talizacji prasy – tytuły artykułów 
odnoszą się do ich treści, nie sta-

nowią emocjonalnych zagadek; 
wydarzenia lokalne pokazane są 
wyczerpująco i niestronniczo; w 
dzisiejszym Kaczym Dole nie ma 
wrogów wszystkiemu winnych; 
nieobecny jest wątek donoszący, 
co kto zjadliwego o kimś powie-
dział i jak go zaorał; nie poucza się 
czytelników jaka informacja ma 
ich oburzyć, a jaka wzruszyć. Opo-
wiada się o rzeczywistości zamiast 
ją notorycznie demaskować.

Słowem – Gazeta Wawerska to 
porządne inteligenckie pismo trak-
tujące czytelników z szacunkiem, 
jak ludzi dorosłych, mądrych, cie-
kawych świata.

Dziękuję.
Teresa Bogucka

Odpowiedź na list:
W imieniu całej redakcji Ga-

zety Wawerskiej bardzo dziękuję 
za Pani wiadomość. To jednozda-

niowe podziękowanie z pewnoś-
cią nie dorównuje tym wszystkim 
miłym słowom, które tak zgrabnie 
Pani ułożyła chwaląc nasze cza-
sopismo. W każdym razie jestem 
Pani bardzo wdzięczny za ten cie-
pły email, bo to motywuje nasz 
zespół do dalszej pracy na rzecz 
mieszkańców dzielnicy Wawer. 

Rafał Czerwonka
Redaktor naczelny

Młode małżeństwo, pracownicy 
wawerskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, którzy na co dzień pracują z 
wawerskim rodzinami, osobami in-
dywidualnymi, niosąc pomoc w roz-
wiązaniu ich problemów życiowych, 
dzisiaj zwracają się do Nas z prośbą 
o pomoc dla ukochanych synów (4 
i 7 lat), aby mogli prawidłowo się 
rozwijać. 

Jesteśmy rodzicami dwójki 
wspaniałych chłopców. U starsze-
go syna, w wieku 2,5 lat zostały 
stwierdzone zaburzenia integracji 
sensorycznej. Przez 2 lata uczęsz-
czał prywatnie na zajęcia SI. Staś 
przebył operację usunięcia migdał-
ka gardłowego, z powodu niedroż-
ności górnych dróg oddechowych 
oraz niedosłuchu w przebiegu 
przewlekłego wysiękowego zapale-
nia ucha środkowego. Obecnie Staś 
ma stwierdzone zaburzenia ukła-
du przedsionkowego. Synek słyszy, 
ale nie umie słuchać. Nie potrafi 
używać zmysłu słuchu świadomie i 
uważnie w celu uczenia się i komu-
nikowania. Słowa nie wywołują czę-
sto u niego żadnej reakcji, co wpływa 
negatywnie na jego komunikację z 
otoczeniem i możliwość przyswa-
jania materiału szkolnego, a także 
na rozwój emocjonalny. W takim 
przypadku wskazana jest słuchowa 
stymulacja neurosensoryczna me-

todą Tomatisa. Koszt takiej terapii 
wynosi 23.800,00zł. Składa się na 
to 6 etapów – każdy w wysokości 
3.500,00zł oraz 7 śród-diagnoz po 
400,00zł, których celem jest ocena 
zmian i postępów osiągniętych w 
trakcie terapii. Nie jesteśmy w stanie 
samodzielnie sfinansować tak dużej 
kwoty pieniędzy. Nie ma możliwości 
uzyskania takiej terapii państwowo z 
uwagi na bardzo długi czas oczeki-
wania. Ze względu na wiek Stasia i 
jego stopień zaburzeń wskazane jest 
rozpoczęcie terapii natychmiastowo.

Kolejnym problemem u Stasia 
jest jego lewostronność. O ile nie 
ma żadnych wskazań do przesta-
wiania jego ręki, tak stwierdzono, że 
ucho powinno zostać przestawione 
tak, aby dominującym było ucho 
prawe. Koszt takiej terapii to około 
7.200,00zł.

Staś chodzi także do logopedy. 
W przypadku jego rodzaju zabu-
rzeń potrzebna jest jednak specjali-
styczna terapia logopedyczna, której 
koszt wyniesie około 5.000,00zł.

Staś ma stwierdzony intelekt 
ponad normę rozwojową. Bardzo 
interesuje się matematyką. W trosce 
o podniesienie samooceny Stasia i 
możliwości motywowania w poko-
nywaniu trudności w nauce z języka 
polskiego i komunikowania się ze 
światem zewnętrznym rozwijamy 
zdolności matematyczne syna na 

specjalistycznych zajęciach. 
 Terapia metodą Tomatis po-

zwoli wyeliminować zaburzenia mo-
toryczne i grafomotoryczne, poprawi 
jego pamięć krótkotrwałą, niezbęd-
ną do osiągania sukcesów edukacyj-
nych i w przyszłości zawodowych. 
Obecnie Staś jest wystawiony na 
natłok informacji, które otrzymuje 
z różnym stopniem zniekształcenia. 
Ich zrozumienie wymaga u nie-
go dużego wysiłku, prowadzącym 
do błędów, dużego zmęczenia. Co 

w perspektywie 
może nieść wie-
le negatywnych 
skutków w posta-
ci niechęci cho-
dzenia do szkoły, 
pogorszeniu re-
lacji społecznych, 
złych wyników w 
nauce, niskiej sa-
mooceny, nasile-
niu się zachowań 
agresywnych. 

U Stasia 
stwierdzono rów-
nież wskazania 
do fizjoterapii. Ze 
względu na długi 
czas oczekiwania 
na NFZ, a ko-
nieczność szyb-
kiej interwencji 
opłacamy zajęcia 
we własnym za-
kresie.

Drugi nasz 
syn też jest prawie 

idealny. Bartuś ma 4 lata we wrześ-
niu 2019 roku stwierdzono u niego 
również zaburzenia integracji senso-
rycznej. Miesięczny koszt terapii wy-
nosi około 480zł. Według diagnosty 
syn powinien uczęszczać na terapię 
SI przynajmniej ½ roku co stanowi 
kwotę 2880zł.     

Bartek również wymaga spe-
cjalistycznej terapii logopedycznej. 
Obecnie objęty jest wsparciem lo-
gopedycznym w przedszkolu. Koszt 
terapii wyniesie około 5000zł.

Zaburzenia u chłopców mogą 
być spowodowane min. porodem 
przez cesarskie cięcie. Przez co nie 
zostali odpowiednio „dobodźcowa-
ni”. 

Dwa lata temu zdiagnozowano 
u mnie genetyczną chorobę serca 
long Qt. Choroba została stwier-
dzona po nagłym zatrzymaniu 
krążenia. Mam wszczepiony kar-
diowerter z defibrylatorem. Mam 
orzeczony umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. Ze względu 
na mój stan zdrowia wymagam po-
mocy w wykonywaniu obowiązków 
domowych.

Przeliczając powyższe wydatki 
na koszty miesięczne, przekraczają 
one nasz budżet domowy. Wraz z 
mężem z zawodu jesteśmy pracow-
nikami socjalnymi. Na co dzień pra-
cujemy z rodzinami, jednostkami w 
celu pomocy im w rozwiązaniu ich 
problemów życiowych, poprawienia 
im komfortu życiowego. Dzisiaj to 
my zwracamy się do Państwa z proś-
bą o pomoc dla naszych ukochanych 
chłopców, aby mogli prawidłowo się 
rozwijać, wierzyć we własne moż-
liwości, byli w perspektywie czasu 
samodzielni. Niezwykle ważna jest 
wczesna interwencja terapeutyczna.

Pomoc finansową można prze-
kazywać na konto Fundacji „WA-
WER” z dopiskiem „Pomoc dla Sta-
sia”:

Santander Bank Polska SA
55 1090 1841 0000 0001 3648 5257

Prośba o pomoc

Ja niżej podpisana Zofia Nowa-
cka piszę z kolei następne poda-
nie na które nie dostałam do tej 
pory żadnej odpowiedzi, w dniu 
06.11.2019r. był pan T. M. z ZGN. 
Były robione zdjęcia budynku, 
chodził też po mieszkaniach, był 
też na strychu i widział,  że cieknie 
dach, tu gdzie cieknie jest podsta-
wione wiadro, wiadomo, że trzeba 
pilnować i przy opadach trzeba 

wodę wylewać, postanowiłam opi-
sać w punktach. Takie samo pismo 
dostał pan M. i do tej pory cisza nie 
ma odpowiedzi. Zgubiłam liczbę 
podań, zrozumiałam że po moim 
wyjściu podania idą do kosza, za 
każdym razem co słychać na kolej-
ne podanie, że o niczym nie wie-
dzą bo nie było takiego zgłoszenia. 
Po napisaniu następnego podania, 
zastanawiam się czy nie pójdzie 

znowu do kosza i czy administra-
cja zamierza coś z tym zrobić. Za-
znaczam że nigdy nie zalegam z 
komornym.
1. Od 10 lat nie mogę się doprosić 
o kominiarza.
2. Klatka schodowa nie była odno-
wiona 70 lat, farba płatami sypie się 
na głowę jak idzie się po schodach.
3. Drzwi na klatkę schodową się nie 
zamykają, sprawdził osobiście pan 

M. Stwierdził osobiście, że tych 
drzwi nie da się zamknąć. Drzwi są 
uwiązane gumą, aby wiatr ich nie 
połamał.
4. Pisałam o załatanie komina na 
klatce schodowej widać gołe cegły 
i cisza. Już raz budynek się palił 
na parterze. 5 dni mieszkaliśmy 
w hotelu. Podczas naszej nieobec-
ności przybyli robotnicy i bez tru-
du zabili płytą paździerzową bez 

zamurowania cegieł. Może ZGN 
czeka na większy pożar? Dobrze, 
że wyszła sąsiadka i zobaczyła dym 
na klatce i uratowała nas od spale-
nia. Wiadomo że po nocy się nie 
chodzi.
Czekam na odpowiedź i wiado-
mość co dalej. Może ja napiszę do 
gazety i wtedy obudzi się ze snu.

Warszawa dnia 26.11.2019r.
Zofia Nowacka
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Czym ucieszysz ogrodnika - książki pod choinkę

Już wkrótce święta, zatem dziś 
kilka propozycji książek dla po-
czątkujących i bardziej doświad-
czonych ogrodników, które może-
cie kupić na prezent pod choinkę. 

Na początek książka, z której 
korzystałam, podjąwszy decyzję 
o hodowaniu warzyw w skrzy-
niach na podjeździe. To „Ogród 
w pojemnikach” Folko Kullmanna 
(wyd. Bellona). Jest rewelacyjna. 
Nie tylko podpowie wam, jak zbu-
dować skrzynie, ale też czym je wy-
pełnić, jak zaprojektować nasadze-
nia, aby maksymalnie wykorzystać 
wzajemne oddziaływanie roślin 
i czas wegetacji. Znajdziecie tu 
również małą encyklopedię roślin, 
informacje o wartych posadzenia 
odmianach i inne cenne uwagi. 
Zdjęcia są dodatkowym atutem tej 
książki. Cena promocyjna na stro-
nie wydawnictwa: 16,22 zł.

Podobne było założenie Bar-
bary Chronowskiej-Cholewy. W 
„Wyhoduj i zjedz. Warzywa, owoce 
i zioła na balkonie” (wyd. Znak) 
podejmuje ona bliski mi temat 
uprawy roślin na małej przestrze-
ni. Powinien sięgnąć po tę książ-
kę każdy początkujący ogrodnik, 
ponieważ autorka rozwija temat 
w sposób wyczerpujący i odwołu-
jący się do innych źródeł. Zawsze 
najbardziej przemawiają do mnie 
własne doświadczenia ogrodników 
i taka jest ta książka. Autorka nie 
boi się pisać o swoich porażkach, 
co może podnieść na duchu tych, 
którzy zaliczyli pierwsze ogrodni-
cze wpadki. Mankamentem książ-
ki są rysunki, schematyczne i nie-
wnoszące niczego do treści. Cena 
promocyjna na stronie wydawni-
ctwa: 8,22 zł.

Każdego, kto interesuje się 
zdrowiem i przyrodą ucieszy 
książka-kalendarz na 2020 rok au-
torstwa znanego z wielu publikacji 
dotyczących ziół i ich stosowania, 
Zbigniewa T. Nowaka, „Termi-
narz – Zdrowie na cały rok 2020” 
(wyd. Aromat Słowa). To bardzo 

efektowny kalendarz w twardej 
 oprawie, gdzie znajdziecie infor-
macje o działaniu leczniczym ro-
ślin a także receptury domowych 
preparatów zielarskich. Na pewno 
chętnie zajrzy do tej książki niejed-
na babcia i ekologicznie nastawio-
na młoda mama. Cena na stronie 
wydawnictwa: 24,90 zł.

Zupełnie rewelacyjną pozycją 
jest dla mnie „Co z tego wyrośnie? 
Chwast czy nie?”, autorstwa Bärbel 
Oftring (wyd. Purana). Wiosną 
każdy ogrodnik staje przed dyle-
matem, czy młoda roślinka, nad 
którą się właśnie pochyla, to samo-
siejka z poprzedniego roku, czy też 
może biorący jego ogród w posia-
danie przykry chwast. Czy należy 
się natychmiast pozbyć intruza, 
czy też otoczyć go subtelną opieką. 
Książka wprowadza nas w świat 
mijanych obojętnie i niedocenia-
nych: szczawika pospolitego, toje-
ści rozesłanej, cykorii podróżnika i 
wielu innych roślin o pięknych na-
zwach. Dzięki tej pozycji nauczycie 
się odróżniać mlecz zwyczajny od 
mniszka pospolitego (na ogół na-
zywanego mleczem). Doskonałe 
zdjęcia i metryczki roślin, pozwo-
lą się wam lepiej zorientować, co 
rośnie na waszym trawniku. Cena 
ok. 29,90 zł.   

Kolejna pozycja, bez której 
nie wyobrażam sobie podręcznej 
biblioteczki żadnego miejskiego 
ogrodnika to tej samej autorki „52 
pomysły dla miejskich ogrodni-
ków” (wyd. Bellona).  
Ta książka was urzeknie cudny-
mi zdjęciami! Ale jest nie tylko 
piękna, lecz również pożyteczna. 
Zawiera proste rady dla początku-
jących, uczy, jak założyć ogród w 
małym naczyniu, na beli słomy czy 
ustawionej w pionie europalecie 
albo plastikowym worku. Pokaże 
krok po kroku, jak zrobić japoński 
ogród żwirowy, jakie krzewy warto 
zasadzić, aby jesienią i zimą ptaki 
miały się czym pożywić, jak wyko-
nać osłonki dla roślin zimujących 
w pojemnikach.  Cena na stronie 
wydawnictwa: 16,32 zł.  

Kolejna piękna książka na pre-
zent dla miejskiego ogrodnika to 
„Ogród Twoje Miasto. Kiedy mia-
sto zmienia się w ogród” autorstwa 
Burkharda Bohne ze zdjęciami 
Kerstin Mumm (wyd. Bellona). 
Znajdziecie tu mnóstwo inspiru-
jących pomysłów na urządzenie 
niebanalnego ogródka na dachu, 
wodnego w starej balii albo po-
jemniku na śmieci czy też warzyw-
niaka w plastikowych skrzynkach. 

Swymi doświadczeniami podzie-
lą się z wami miejscy partyzanci, 
ogrodnicy i pszczelarze. Znajdzie-
cie tu też zestawione encyklope-
dycznie metryczki roślin poleca-
nych do miejskich ogrodów. Cena 
na stronie wydawnictwa: 19,65 zł. 

Zupełnie inny kaliber ma „Jak 
zaprojektować ogród marzeń” Da-
nuty Młoźniak (wyd. Multico). 
To książka dla doświadczonych 
ogrodników, którym potrzebna 
jest raczej pomoc w wystylizowa-
niu ogrodu lub nadaniu mu szcze-
gólnego charakteru. Znajdziecie tu 
porady dotyczące projektowania, 
zestawiania roślin, komponowania 
ich z elementami małej architektu-
ry. Przepiękny album dla każdego 
miłośnika przyrody, nawet jeśli 
nie posiada własnego ogrodu, bo 
oglądając setki wspaniałych zdjęć, 
ma się poczucie obcowania z żywą 
przyrodą. Cena na stronie wdaw-
nictwa: 31,87 zł.

Ostatnia moja propozycja jest 
książką dla ludzi o bogatej wy-
obraźni, bo nie ma w niej prawie 
wcale ilustracji, jedynie stylizowa-
ne przerywniki między rozdziała-
mi. Autor, Dan Pearson, to uznany 
brytyjski architekt krajobrazu, a 
jego „Rok w ogrodzie” (wyd. Wy-
dawnictwo Literackie) jest zbio-
rem esejów o roślinach i ogrodach 
oraz różnych przypadkach autora z 
nimi związanych. Napisana pięk-
nym stylem, książka ta pokazuje 
jak subtelną wiedzą jest ogrodni-
ctwo i jak inaczej patrzy na przyro-
dę ktoś, kto ma szczęście obcować 
z nią na co dzień. Polecam tę po-
zycję na długie zimowe wieczory, 
kiedy za oknem śnieg lub plucha, a 
do wiosny daleko. Cena na stronie 
wydawnictwa: 42,42 zł.  

Wszystkim moim Czytelni-
kom życzę wesołych świąt w gronie 
rodzinnym i pięknych książek pod 
choinką. Przy okazji pragnę dodać, 
że prezentowane powyżej książki 
pochodzą z mojej prywatnej bi-
blioteki, z żadnym z wydawnictw 
nie jestem w jakikolwiek sposób 
związana i żadne nie prosiło mnie 
o reklamę.  

Małgorzata   
Gutowska-Adamczyk

pisarka,  
ogrodniczka-hobbystka,  

mieszkanka Wawra

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

PRZYRODA. Co mi tu wyrosło, czyli pisarka w ogrodzie. 
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 ■ Kolejna edycja budżetu obywatelskiego
Od 3 grudnia br. można zgłaszać projekty do VII edycji Budżetu 
Obywatelskiego. W dzielnicy Wawer na ten cel zrezerwowane 
jest 2 493 341 zł, a na projekty ogólnomiejskie 24 933 409 zł. W 
obu obszarach koszt jednego projektu nie może przekroczyć 
20% powyższych sum. Obowiązują te same zasady jak w 
poprzedniej edycji. Projekty można zgłaszać do 21 stycznia 2020 
roku. Pozostałe terminy harmonogramu i wszystkie szczegółowe 
informacje umieszczone są na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

 ■ Dzień Wolontariatu
5 grudnia br. w Kulturotece w Radości odbył się II Wawerski 
Dzień Promocji Wolontariatu, który miał miejsce dokładnie 
w Międzynarodowy Dniu Wolontariusza. To dzień w którym 
szczególnie okazujemy wdzięczność wszystkim tym, których 
praca, chęci i zaangażowanie umożliwiają realizację tak wielu 
cennych inicjatyw wsparcia dla innych.

 ■ Marysińskie spotkanie świąteczno-noworoczne
Rada Osiedla Marysin Wawerski serdecznie zaprasza mieszkańców, 
zwłaszcza starszych i samotnych na spotkanie świąteczno-
noworoczne w dniu 29  grudnia br. o godz. 14:00, organizowane 
wspólnie w Parafii Św. Feliksa przy ul. Kościuszkowców 85a.

 ■ Szlachetna Paczka w LO nr 76
W kolejnym roku pomocy dla Szlachetnej Paczki w Liceum 
Niepublicznym nr 76 udało się zebrać wszystkie potrzebne rzeczy 
dla rodziny, a nawet wiele więcej, w tym też dużo
gabarytowych darów, 
takich jak pralka i 
lodówka.
Duże podziękowania za 
udział i zaangażowanie 
należą się dla wszystkich 
uczniów, nauczycieli, 
i pozostałych 
pracowników szkoły, 
a także wszystkim 
Darczyńcom spoza szkoły,
którzy również w 
bardzo dużym stopniu 
przyczynili się do zbiórki.

W SKRÓCIESTRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Ostrożnie
zimą

Zbliżająca się zima jest okre-
sem bardzo wytężonej pracy straży 
pożarnych. Główną tego przyczy-
ną są złe warunki atmosferyczne, 
powodujące zwiększoną liczbę 
wypadków drogowych oraz poża-
ry wynikające z awarii instalacji 
ogrzewających nasze domy. Korzy-
stając z instalacji gazowej należy 
pamiętać o przestrzeganiu podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa:

1. Odpowiednia wentylacja
Pomieszczenie, w którym znajduje 
się urządzenie spalające gaz, musi 
mieć wentylację, tak aby dostar-
czane było do niego świeże powie-
trze.

2. Regularne przeglądy.
Instalacja gazowa i wentylacyjna 
musi być poddawana regularnej 
kontroli, przynajmniej raz w roku. 
Taki przegląd pozwala wykryć nie-
prawidłowości w działaniu instala-
cji.

3. Użytkowanie atestowanych 
urządzeń zgodnie z instrukcją.
Do instalacji można podłączać 
jedynie urządzenia mające odpo-
wiednie atesty. Urządzenia gazowe 
można obsługiwać tylko zgodnie z 
instrukcją obsługi.

4. Stosowanie czujników gazu.
Czujnik gazu można nabyć już za 
kilkadziesiąt złotych. Ostrzeże nas, 
gdy poziom czadu w powietrzu 
będzie jeszcze na tyle niski, byśmy 
zdążyli zareagować.
Stosując powyższe zasady możemy 
bezpiecznie korzystać z gazowej 
instalacji.

11 listopada obchodziliśmy 
Narodowe Święto Niepodległości. 
W tym dniu nasi strażacy uczest-
niczyli w uroczystościach pań-
stwowych oraz rodzinnych pikni-
kach. Jednym z nich była impreza 
motoryzacyjna organizowana w 
Sulejówku przez Retro Cars Maso-
via. Zastęp OSP Radość udał się na 
tą imprezę Starem 244 (Jelcz 005) 
jako atrakcja. Strażacy ubrani byli 
w historyczne mundury z czasów 
w których ww. wóz wprowadzany 
był do podziału bojowego. Na za-
kończenie dnia, poczet sztanda-
rowy OSP Radość uczestniczył w 
uroczystej Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny w kościele w Radości. 
Po mszy świętej odbył się koncert 

pieśni patriotyczno-religijnych.
29 listopada ok. godziny 17:30 

miał miejsce pożar samochodu 
przy centrum handlowym Ferio 
Wawer przy ulicy Szpotańskiego. 
Zaparkowany na poboczu samo-
chód stanął w ogniu. Na miejscu 
pojawił się zastęp strażaków z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
12. Pożar ugaszono i sprawdzono 
pojazd kamerą termowizyjną, czy 
nie ma jeszcze zarzewi ognia.  Nikt 
nie został poszkodowany. Akcja 
straży zakończyła się o godzinie 
18:20.

4 grudnia odbyły się ćwicze-
nia obiektowe w budynku Urzędu 
Dzielnicy Wawer przy ul. Żegań-
skiej. Celem ćwiczeń była orga-
nizacja i prowadzenie działań w 
budynkach administracyjno-biu-
rowych. Scenariusz ćwiczeń zakła-
dał pożar pomieszczenia biurowe-
go na 4 piętrze. 

Zadaniem OSP Radość było 
przeszukanie pomieszczeń znajdu-
jących się na parterze i pierwszym 
piętrze, a w razie potrzeby ewa-
kuacja osób poszkodowanych. W 
trakcie ćwiczeń strażakom ochot-
nikom przydzielono zadanie utwo-
rzenia stanowiska medycznego.

W ćwiczeniach brały udział 
zastępy z: Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Radości, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Starej Miłosnej, 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 12, Jednostki Ratowniczo-Gaś-
niczej nr 13.

Stanisław Rybicki

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>.

Ćwiczenia obiektowe przy Urzędzie Dzielnicy Wawer

Zastęp OSP Radość podczas pikniku Retro Cars Masovia
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WIGILIJNA SAŁATKA Z OLEJEM LNIANYM I PRAWDZIWE ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI  
Na stole wigilijnym wśród 

potraw tradycyjnie króluje olej 
lniany. Doprawimy nim oryginalną 
świąteczną sałatkę z pieczonych 
buraków z dodatkiem bakalii. Na 
deser – pierniczki. Prawdziwie 
pierniczki, które należy upiec 
2-3 tygodnie przed Świętami i 
cierpliwie zaczekać, aby zmiękły. 
Zamknięte w puszcze zrobią się 
miękkie, a jeśli nie chcemy tracić 
czasu – dorzucamy do puszki 
skórkę od obranego jabłka lub 
w deszczowy dzień stawiamy 
pierniczki przy uchylonym oknie. 
Powinno pomóc! Smacznych 
Świąt! 

SAŁATKA Z PIECZONYCH 
BURAKÓW I BAKALII Z 
OLEJEM LNIANYM

 ■ 2-3 buraki (upieczone lub 
ugotowane)

 ■ 1 kwaśne jabłko (np. reneta, 
boskop)

 ■ 1 owoc granatu
 ■ 1 łyżka rodzynek
 ■ 1 łyżka orzechów np. brazylijskich, 

pekan 
 ■ 1 łyżka świeżej posiekanej 

kolendry

SOS – SKŁADNIKI: 
 ■ 2-3 łyżki oleju lnianego

 ■ 1 łyżka syropu z agawy lub miodu
 ■ 1 łyżka soku z cytryny
 ■ ¼ łyżeczki chili lub pieprzu
 ■ (nie daję soli!)

Buraki albo pieczemy 
(wyszorowane zawijamy w 
folię i wkładamy na ok. 50 min 
do piekarnika. Pieczemy w 
temperaturze 200 stopni) albo 
gotujemy do miękkości (obieramy 
po ugotowaniu!). Obrane buraki 
kroimy w kostkę, tak samo 
jabłko. Z granatu wyjmujemy 
pestki i dodajemy do sałatki wraz 
z rodzynkami i posiekanymi 
orzechami. Na końcu dorzucamy 
kolendrę. Składniki sosu mieszamy 
i polewamy nimi sałatkę min. 
20-30 minut przed podaniem. 
Ponownie mieszamy i nakładamy 
na talerze. Gotowe!

PRAWDZIWE ŚWIĄTECZNE 
PIERNICZKI
SKŁADNIKI na około 150 sztuk 
(można zrobić z ½ składników)

 ■ Około 800 g mąki pszennej tortowej
 ■ 250 g naturalnego miodu 

(wybieram gryczany)
 ■ 250 g cukru
 ■ 150 g masła
 ■ 3 jajka
 ■ 1 łyżeczka sody

PRZYPRAWY (wszystkie mie-
lone): 3 łyżeczki cynamonu, 1,5 
łyżeczki goździków, 1-2 łyżeczki 
gałki muszkatołowej, 2 łyżeczki 
imbiru, 1,5 łyżeczki czarnego kar-
damonu (można zastąpić zielo-
nym)

Masło, cukier i miód wkładamy 
do garnka, rozpuszczamy często 
mieszając. Dodajemy wszystkie 
przyprawy. Masa musi ostygnąć.
Mąkę mieszamy z sodą, wbijamy 
do niej jajka i dodajemy masę 
z miodu i masła. Mieszamy za 

KĄCIK KULINARNY. 

kształty i układamy pierniczki 
na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia.

Nagrzewamy piekarnik do 
170 stopni i pieczemy pierniczki 
7-8 minut. Wyjmujemy blachę i 
przekładamy ostrożnie pierniczki 
na talerze. Uwaga! Nasze pierniczki 
zaraz po upieczeniu będą miękkie 
– stwardnieją w ciągu kilku minut 
(stąd zalecana ostrożność przy 
zdejmowaniu z blachy).

Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl 

pomocą haka w malakserze 
lub zagniatamy ręcznie. Ciasto 
dzielimy na mniejsze porcje i 
chowamy na minimum godzinę 
do lodówki (można je też zrobić 
dzień wcześniej). Chłodne ciasto 
będziemy wstanie rozwałkować 
dużo cieniej, niż to w temperaturze 
pokojowej. Porcje ciasta 
wykładamy na blat oprószony 
mąka i wałkujemy na placek 
o grubości 2-3 mm (w czasie 
wałkowania przewracam placek 
kilka razy podsypując mąką). 
Wycinamy foremkami ulubione 

Kociołek i Wino na Święta
Zaczęła się już gorączka świątecz-
nych zakupów. Nie będę wcale ory-
ginalna, gdy powiem, że w naszym 
sklepie kupicie oczywiście masę 
fajnych prezentów, już od 15 zł w 
górę, od drobiazgów po starannie 
przygotowane duże paczki z wy-
śmienitym winem w roli głównej. 
Oczywiście – przyjdźcie, doradzi-
my, zapakujemy. Mamy genialne 
prezenty, i mogę Wam obiecać, że 
u nas możecie kupić prezenty dla 
wszystkich dorosłych.
Ale, ale -  gdzie w tym całym sza-
leństwie jesteśmy MY? Zatrzy-
majmy się na chwilę i pomyślmy 
o dobrym winie na wieczór, gdy 
będziemy szykować wspaniałe 
potrawy świąteczne dla naszych 
bliskich. Zastanówmy się też, jakie 
smaki lubimy,  i jak ugościmy w 
tym roku naszą rodzinę, przyjaciół 
– bo może możemy zrobić coś wy-
jątkowego w łatwy sposób.
Dlatego zachęcam Was do zajrze-
nia do naszego Sklepu i Winiarni, 
bo to wyjątkowe miejsce.
Polecam Wam z całego serca i 
szczerze garnki rzymskie, bo sama 
korzystam i nawet kilka lat temu 
wydałam książkę o gotowaniu w 
ten sposób. Jest to innymi słowami 

ceramiczna forma z pokrywą, któ-
rą wcześniej namaczamy, a która 
odda nam całą tę wilgoć w postaci 
niesamowicie soczystej potrawy. 
Dodatkowo garnki rzymskie prze-
pięknie prezentują się na stole, i 
zapewnią Wam niesamowitą ucztę 

zmysłów. Tak cudnych w smaku 
ryb, mięs i warzyw nie zjecie przy-
gotowanych w żaden inny sposób.
A co do świątecznego gotowania 
– weźmy do ręki kieliszek wyjąt-
kowego wina, i w tych trudnych 
dniach przedświątecznych posta-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. 

Ewa Hangel & Kociołkowa Ekipa
Winiarnia * Bistro * Sklep

KOCIOŁEK I WINO, 
Ul. Kajki 68 A 

FB/Kociołek i Wino
Rezerwacje: 506 144 629

rajmy się o chwilę relaksu. Jeśli nie 
wiecie, jakie wino wybrać – dora-
dzimy, u nas zawsze przed zaku-
pem można spróbować wina, aby 
być pewnym swojego wyboru.
Zapraszamy!
Do zobaczenia w Kociołek i Wino !
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Kociołek i Wino na Święta
ARTYKUŁ SPONSOROWANY. 
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Drewniak na Widocznej 77

ministruje wawerski ZGN. Część 
placu odsprzedano.

Korzystałem z: ciekawywawer.pl

W lutym 2018 rozpoczęliśmy w 
Gazecie Wawerskiej cykl publi-
kacji dotyczących spuścizny E. M. 
Andriollego na terenie dzielnicy 
Wawer. Tym razem jednak, już 
po raz drugi, prezentujemy inny 
przykład budownictwa drewnia-
nego dzielnicy. Nie znajduje się w 
ewidencji zabytków. Jest wciąż za-
mieszkały, choć w nienajlepszym 
stanie. W świdermajerach, willach 
i pensjonatach mieszkali letnicy. 
W takich domach jak ten miesz-
kali i pracowali lokalni kupcy i ich 
rodziny, najczęściej żydowskiego 
pochodzenia. Takie sklepy oży-

ustawione przez ZDM w podwó-
rzu toi-toie. Dom jest częściowo 
podpiwniczony. W czasach kiedy 
snująca tę opowieść Pani Zofia - 
jak sama z humorem opisuje „była 
jeszcze piękna i młoda”, na parterze 
domu znajdował się  sklep spożyw-
czy, a piwnica służyła za sklepowy 
magazyn.  Jest jeszcze strych – kie-
dyś służący celom gospodarczym, 
obecne pusty i nieużywany.

Do części mieszkalnej pro-
wadzą rozwalające się drzwi wej-
ściowe otwarte podczas mojej wi-
zyty na oścież. Nic dziwnego, że 
na przypominającej scenografię do 
„Sklepów cynamonowych” drew-
nianej klatce schodowej panował 
nieprzyjemny chłód. Każdy lokal 
posiada własne ogrzewanie – są 
to najprawdopodobniej niewielkie 
piecyki węglowe. Budynkiem ad-

wały w sezonie letnim, aby po 
jego zakończeniu pogrążyć się 
w letargu, półśnie, lub służyć na 
mniejszych już obrotach lokalnej 
ludności... To także nasze lokalne 
dziedzictwo.

Autor szkicu:
Piotr Grzegorczyk, architekt, 
scenograf, absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki War-
szawskiej. Prowadzi niewielkie 
Studio Architektury Mieszkanio-
wej. Jako wizualizator  technik 
odręcznych (aerograf, akwarela, 
rysunek) współpracował w latach 
90-tych z największymi pracow-
niami architektonicznymi w War-
szawie i Berlinie. 
www.piotrgreg.x.pl

Budynek przy Widocznej 
77 powstał długo przed wojną. 
Wiadomo, że najpierw istniał 
jako parterowy, drewniany dom 
mieszkalny. W 1931 roku inż. 
arch. Zdzisław Mischal na zlece-
nie małżonków J. i M. Frydma-
nów zaprojektował jego rozbudo-
wę. Projekt zrealizowano wtedy z 
drobnymi zmianami. Od dłuższe-
go czasu na parterze znajdowały 
się różnego rodzaju usługi. 
Zajmująca jeden z 3 lokali miesz-
kalnych na 1 piętrze Pani Zofia 
powiedziała mi, że jej nieżyjący 
teściowie Alicja i Tadeusz No-
waccy zasiedlili dom zaraz po 
Powstaniu Warszawskim. Na 
parterze jest jeszcze 1 mieszkanie 
oraz 2 lokale usługowe, z których 
funkcjonuje podobno tylko je-
den - niewielki zakład elektrycz-

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

ny, nad którego wejściem widnieje 
napis: „Przezwajanie silników”. Są-
siedni nieużywany lokal zajmował 
jeszcze kilkanaście lat temu stolarz 
Andrzej, specjalizujący się w stola-
rce okiennej i drzwiowej.
Zofia Nowacka, mieszkająca 
wcześniej na pobliskiej ul. Jabłecz-
nej, jest już dawno na emeryturze. 
Całe życie przepracowała, a jej 
ostatnim zajęciem była praca w 
kuchni radościańskiej szkoły pod-
stawowej nr 204. 

Budynek nie jest podłączony 
do sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej ani gazowej. Tylko 2 lokale 
mieszkalne posiadają własny hy-
drofor i czerpią do celów gospo-
darczych wodę z gruntu. Pozostałe 
2 mieszkanka nie mają dostępu do 
wody, nie posiadają więc toalet, a 
kwestie higieniczne rozstrzygają 2 
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