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ŁAD PRZESTRZENNY
POZWOLENIE 
NA BUDOWĘ... Z 
POMINIĘCIEM PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA
Każde pozwolenie na budowę 
musi być zgodne z obowiązującym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Jak to się stało, że w 
tym przypadku tak nie było?

ŁAD PRZESTRZENNY
DOM JEDNORODZINNY 
CZY BIUROWIEC?
Nowy budynek przy ul. Lucerny 112 
w osiedlu Sadul od samego początku 
budowy budził zainteresowanie 
mieszkańców. Czy ten budynek, 
mimo tego jak wygląda, jest 
rzeczywiście biurowcem?
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AKCJA SPOŁECZNA
240 LISTÓW, KTÓRE 
ZMIENIĄ ŚWIAT
Maraton pisania listów to akcja, 
która powstała w Polsce w 2001 
roku i w ciągu kilkunastu lat 
stała się największym na świecie 
wydarzeniem związanym z obroną 
Praw Człowieka.
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HISTORIA
KACZY DÓŁ - 
MIĘDZYLESIE. 
(ARCHEOLOGIA 
PAMIĘCI) - CZĘŚĆ 8
Przedstawiamy kolejną część 
unikatowych wspomnień 
dotyczących życia w 
przedwojennym Międzylesiu.

Szumi las... czy ma czas?
Po co mieć własny las w mieście?
Las nasz i nie nasz 
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Odlesienie - trudna sprawa
Nasz park krajobrazowy

Po co nam drzewa?
Listy do redakcji - Stumilowy las3
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ŚWIDERMAJERY
WILLA SNITKÓWKA - 
PERŁA ANINA
Willa Snitkówka to anińska 
„gwiazda filmowa”. Kręcono 
tutaj m.in. „Kronikę Wypadków 
Miłosnych” Wajdy w 1985 roku. 
Co jeszcze kryje historia tego 
budynku, który od 1910 roku jest 
w rękach jednej rodziny?
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ków w  obszary leśne w  granicach 
miasta? Nikt nie kupuje przecież 
lasu tylko po to, aby mieć miejsce 
do rodzinnych spacerów na wy-
łączność albo po to, by mieć za-
wsze udane grzybobranie.

Pomijając przypadki dziedzi-
czenia obszarów leśnych i  cwa-
niackiego zasiadywania lasów 
(których zresztą celem też jest spe-
kulacja i łatwy zarobek), są tacy, 
którzy te lasy po prostu kupują. Po 
co? Głównie pewnie po to, aby na 
tym zarobić.

Specjaliści od lasów mówią 
jednak, że opłacalność gospodarki 
leśnej rozpoczyna się w  okolicach 
kilkuset hektarów, a  posiadanie 
takich połaci lasu przez jednego 
właściciela jest przecież abstrak-
cyjne nawet w  skali całego kraju. 
Zresztą w  warunkach miejskich 
grunty leśne są dużo droższe niż 
poza miastem, a  mają też funkcję 
ochronną, co dodatkowo ograni-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Po co mieć własny las w mieście?
cza możliwości prowadzenia leśne-
go gospodarowania - samo rozwa-
żanie kwestii zarabiania na wyrębie 
i odnawianiu lasu w Warszawie jest 
w związku z tym fantasmagorią. 

Jak zatem można zarobić na 
lesie w  mieście? Żadne to odkry-
cie, ale metoda jest tylko jedna. 
Trzeba doprowadzić do zlikwi-
dowania lasu, a  w  jego miejsce 
dopuścić możliwość realizacji za-
budowy mieszkaniowej lub usłu-
gowej. Grunty takie rosną wtedy 
znacząco na wartości, a co za tym 
idzie zyski z zainwestowania w las 
mogą być nadzwyczajne. 

Prywatni właściciele lasów 
w  Warszawie próbują tego do-
konać na różne sposoby. Najbar-
dziej brutalne metody związane są 
z  nielegalną wycinką, czy też ma-
gicznym usychaniem drzew. Inne 
prowadzą przez próby formalnego 
zniesienia charakteru ochronnego 
lasu i  dokonania odlesienia w  ra-
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mach uchwalania planu zagospo-
darowania przestrzennego. Jeśli ta-
kie odlesienie się nie udaje często 
wtedy procedowane są wyłączenia 
obszarów leśnych z  opracowywa-
nych planów zagospodarowania 
przestrzennego - w tym przypadku 
tylko po to, aby możliwość zabu-
dowy lasu odłożyć na lepsze dla ich 
właścicieli czasy.

Tylko czy jest to w  interesie 
nas wszystkich - mieszkańców 
miasta? To oczywiście pytanie re-
toryczne, ale zadaję je po to, aby-
śmy mogli się zastanowić od razu 
nad tym, jak chronić nasze miasto 
i naszą dzielnicę przed znikaniem 
kolejnych obszarów leśnych. 

Nie chcąc w tym tekście sta-
wiać większej liczby pytań niż od-
powiedzi, stwierdzam od razu, że 
jedną z  najbardziej oczywistych 
konkluzji w  tej sprawie jest to, że 
lasów w  mieście nie powinni jed-
nak posiadać prywatni właścicie-

le. Tak naprawdę tylko własność 
miejska lub państwowa lasów 
zmniejsza presję na ich likwidację 
i  zabudowę (chociaż i  tu społecz-
na kontrola jest niezbędna). Nie 
byłaby też wtedy potrzebna cała 
urzędnicza machina pracująca nad 
opasłymi wnioskami o odlesienia, 
przygotowująca podziały planów 
zagospodarowania i  korespon-
dująca z  właścicielami w  sprawie 
utrzymania lasów. Kosztuje to 
wszystko z pewnością dużo i może 
warto byłoby w  związku z  tym 
policzyć, czy nie byłoby w  pew-
nej perspektywie rozsądniej, aby 
lasy te wykupować od prywatnych 
właścicieli. Jest to zresztą nieunik-
nione, jeśli nie chcemy, aby lasy 
w stolicy znikały.

Około połowa lasów w  Waw-
rze, jak i zresztą w skali całej War-
szawy, to lasy w  posiadaniu pry-
watnych właścicieli. I  tu od razu 
nasuwa się pytanie: Po co komu 
mieć swój własny las w mieście? 

To że parki i  lasy pośród in-
tensywnej zabudowy miejskiej są 
potrzebne nam wszystkim nie ule-
ga wątpliwości i  długo możnaby 
wymieniać zalety bliskości takiej 
skondensowanej przyrody. Zasta-
nawiam się natomiast jaki jest cel 
inwestowania prywatnych środ-
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Zatopione w zieleni wschod
nie rubieże Warszawy to nasze 
miejsce na ziemi i nie lubimy jak 
nam tej zieleni ubywa. Tymcza
sem jednorodna dla oka prze
strzeń lasu jest mozaiką gruntów 
o różnej historii, formie własno
ści i przeznaczeniu i to te niewi
doczne właściwości przesądzą 
o  dalszych losach naszego ulu
bionego zagajnika. Warto byłoby 
mieć na to jakiś wpływ.

Czym jest las i  kto jest jego go
spodarzem?

Dla oka lasem jest każde więk-
sze skupisko drzew, ale dla prawa 
niekoniecznie. Teren porośnięty 
drzewami może się okazać np. nie-
użytkiem, a  teren ich pozbawiony 
np. jeśli znajduje się pod linią wy-
sokiego napięcia wedle prawa może 
okazać się działką leśną. Dlatego 
wszelkie rozważania trzeba zacząć 
od sprawdzenia na mapie czym 
formalnie jest miejsce, który nas 
ciekawi. Jest kilka serwisów udo-
stępniających te dane, ale najproś-
ciej jest otworzyć urzędową mapę 
Warszawy (mapa.um.warszawa.
pl), a  w  niej zakładkę „własność”. 
Klikając przy dużym powiększe-
niu na wybraną działkę wyświetli 
się o niej szczegółowa informacja. 
Jeżeli w  oznaczeniu użytkowania 
pojawiają się litery „Ls” to formal-
nie jest to las, a lasy mają w prawie 
specjalne względy. Nawet gdyby 
wiatr lub pożar zniszczyły wszyst-
kie drzewa, nie sprawi to, że teren 
przestanie być formalnie lasem, 
zatem właściciel będzie musiał od-
nowić drzewostan. O  tym jak po-
stępuje się z roślinnością decydują 
tu fachowi gospodarze – leśnicy, 
a  właściciel terenu ma obowiązek 
stosować się do ich zaleceń. Te 
zalecenia mają postać dokumentu 
zwanego planem urządzenia lasu. 

Dlatego wszelkie zastrzeżenia do 
pielęgnacji lasu np. podejrzane wy-
cinki zgłaszamy właśnie do nich. 
Dla większości naszych terenów 
będą to tzw. Lasy Miejskie. Pracują 
tam leśnicy wyłączeni ze struktur 
Lasów Państwowych i  podlega-
jący prezydentowi Warszawy. Są 
jednak w granicach Warszawy też 
lasy, które pozostają w  zarządzie 
Lasów Państwowych. W  naszej 
okolicy są to tereny podlegają-
ce pod nadleśnictwa Celestynów 
lub Drewnica. Wszystkie urzędy 
i służby leśne mają za ustawowy cel 
zachować trwałość lasu, więc może 
on zniknąć jedynie wtedy, kiedy 
działka zmieni swój formalny sta-
tus. Taka zmiana jest na szczęście 
dosyć trudna. Utracić miejsce ulu-
bionych spacerów możemy jednak 
również wtedy, kiedy właściciel 
taki teren ogrodzi. Od tego mo-
mentu zaczyna być ważne czyj to 
jest las.

Państwowe, miejskie czy prywat
ne?

To trzy formy własności, któ-
re spotykamy w  naszej okolicy. 
Znowu więc wracamy na mapę 
własności miasta Warszawy (stro-
na: mapa.um.warszawa.pl, a w niej 
zakładka własność). Jeżeli las jest 
własnością Skarbu Państwa (kolor 
łososiowy) lub należy do miasta 
bądź dzielnicy (kolory żółty i nie-
bieski) to nie musimy się obawiać, 
że zostanie objęty zakazem wstępu 
– chyba że stanie się rezerwatem 
zamkniętym (tak jak część Lasu 
Sobieskiego) lub z  jakiegoś powo-
du wejście będzie niebezpieczne. 
Inaczej się dzieje jeśli spacerujemy 
po terenie, który ma prywatne-
go właściciela (kolor szary). Taki 
właściciel, jak wiemy, nie ma peł-
nej swobody robienia co chce ze 
swoim lasem. Nie może np. zbudo-

wać klasycznego płotu czy muru, 
ale może las ogrodzić tzw. siatką 
leśną na luźno wbitych kołkach. 
Może powiesić tabliczki „Zakaz 
wstępu” i  jest to zakaz obowiązu-
jący, choć w  praktyce trudny do 
wyegzekwowania. Nam spacero-
wiczom bardzo się to nie podoba, 
ale wejdźmy na chwilę w buty pry-
watnego właściciela...

Ciężki los właściciela miejskiego 
lasu.

Na warszawskiej działce leśnej 
nie wolno niczego wybudować, nie 
wolno też pozyskiwać drewna w   
sposób tak wydajny jak w lesie go-
spodarczym. Lasy w obrębie War-
szawy i  jej bezpośredniej bliskości 
to lasy ochronne. Ich zadaniem jest 
służyć miastu i  jego mieszkańcom 
jako tereny rekreacyjne i  popra-
wiające mikroklimat. Oprócz tego 
lasy stabilizują obieg wody, chronią 
i wytwarzają gleby. To są tak zwa-
ne pozaprodukcyjne funkcje lasu, 
bardzo potrzebne i doceniane, ale 
niestety przez nikogo i  nigdy nie 
wyceniane. Właściciel lasu, który 
tak wiele korzyści daje mieszkań-
com nie dostaje z  tego tytułu ani 
złotówki. Co więcej ma obowiązek 
po mieszczuchach posprzątać, kie-
dy naśmiecą i zapewnić im bezpie-
czeństwo usuwając suche gałęzie 
i  martwe drzewa. W  tym też nie 
dostaje żadnego wsparcia od mia-
sta, a sam jest często niezamożnym 
mieszkańcem mazowieckich ma-
łych gmin. Najczęściej też wcale 
nie zależało mu na posiadaniu 
mało użytecznego kawałka ziemi 
ani na dogadzaniu warszawiakom 
- po prostu tam gdzie dziś jest las 
dawniejsze plany zagospodarowa-
nia przewidywały rozległe osied-
la, a  teraz ochrona pozbawiła te 
tereny dawnej użyteczności. Może 
lepiej by było żeby te denerwujące 
zakazy wstępu pojawiły się soli-
darnie na wszystkich prywatnych 
działkach – może wreszcie zaczęli-
byśmy w ich właścicielach widzieć 
sąsiadów z  którymi można dojść 
do porozumienia, a często wypada 
pomóc. Nie ma się też co dziwić 
ich pragnieniu odlesienia swo-
ich terenów. To po prostu ekono-
miczna presja, która potrafi z cza-
sem przełamać trudności i  tak się 
w niektórych miejscach dzieje.

Czym jest odlesienie i jak je prze
prowadzić?

Decyzja o  tym, że działka 
zmienia się z  leśnej na budowla-
ną zapada wysoko – leży w rękach 
Marszałka Województwa. Musi 
być ku temu poważny powód 
i  na naszym terenie jest właści-
wie jeden, a  mianowicie plan za-

gospodarowania przestrzennego. 
Jest to dokument który powstaje 
w  miejskim Biurze Architektury i 
Planowania Przestrzennego i  jest 
zatwierdzany przez władze miasta, 
stając się aktem prawnym. Ustala 
on na co przeznaczona jest dana 
prze strzeń. Jeżeli była działką leś-
ną, plan przewiduje zabudowę i 
nie dokonano odlesienia to wtedy 
droga do zamiany działki leśnej 
na budowlaną jest otwarta. Tam 
gdzie taki plan już istnieje i  trwa-
ją procedury odlesiania, szansa na 
jej powstrzymanie jest znikoma. 
Większą szansę na powodzenie 
ma uczestnictwo w  konsultacjach 
będących częścią powstawania 
planów zagospodarowania prze-
strzennego na nieobjętych nimi 
dotąd obszarach. Szkopuł w  tym, 
że praca nad takim planem ciąg-
nie się niekiedy przez kilkanaście 
lat, a czas na konsultacje to raptem 
kilka tygodni – naprawdę łatwo to 
przegapić. Mapa pokrycia dziel-
nicy planami zagospodarowania 
to druga z map, z którą warto się 
zaznajomić. Możemy ją zoba-
czyć również na urzędowej mapie 
Warszawy (mapa.um.warszawa.
pl), ale tym razem klikając na za-
kładkę  „plany zagospodarowania”. 
Widzimy na niej, zaznaczone ko-
lorem  pomarańczowym, obszary, 
na których plan zagospodarowania 

już istnieje, oraz kolorem żółtym, 
obszary, dla których plan jest aktu-
alnie przygotowywany. 

Warto też obejrzeć szczegó-
łowe informacje na temat danej 
działki na tzw. „Geoportal-u” (geo-
portal.gov.pl). 

Dopiero po odczytaniu tych 
trzech informacji o badanym miej-
scu możemy głębiej zanurzyć się 
w naturę jego problemów. Zapew-
ne wyniknie z  tego sporo cieka-
wych pytań i sugestii. 

Jeżeli np. widzicie Państwo ja-
kieś miejsce, które miasto powin-
no wykupić dla zachowania zieleni 
do celów rekreacji, lub utworzenia 
przestrzeni dla projektów budżetu 
partycypacyjnego - proszę prze-
kazywać to redakcji. Zobowią-
zujemy się porozmawiać o  zgło-
szonych przez Państwa sprawach 
z  odpowiednim biurem miejskim 
i Dyrekcją Lasów Miejskich, a od-
powiedzi zamieścimy w  jednym z 
kolejnych numerów gazety.

Dorota Wrońska
mieszkanka Wesołej 

mgr. biologii środowiskowej UW, 
animatorka warsztatów przyrodni-

czych „Nornik Łąking”

Dziękuję Pani Andżelice Gackowskiej 
(Zastępczyni Dyrektora Lasów Miejs-
kich - Warszawa) za konsultację tekstu.

Las nasz i nie nasz
LASY MIEJSKIE. Dwie ważne mapy.

Fragment mapy z planami zagospodarowania przestrzennego
Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Fragment mapy własności
Źródło: mapa.um.warszawa.pl
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Odlesienie – trudna sprawa

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

LASY OCHRONNE  
dopuszczalne powody odlesienia

Na terenie lasów ochronnych 
można wznosić budynki i budowle 
służące gospodarce leśnej, obron-
ności lub bezpieczeństwu państ-
wa, oznakowaniu nawigacyjnemu, 
geodezyjnemu, ochronie zdrowia 
oraz urządzenia służące turystyce. 
W przypadkach uzasadnionych 
ważnymi względami społecznymi 
i brakiem innych gruntów do-
puszczalne jest przeznaczenie 
lasów ochronnych na inne cele, po 
uzyskaniu zgody Marszałka Wo-
jewództwa.

POZBAWIENIE STATUSU 
LASU OCHRONNEGO 
(fragment orzecznictwa NSA)
Organ odmówił pozbawienia sta-
tusu ochronnego lasu. W uzasad-
nieniu (…) wskazał, że las (…) 
posiada status lasu ochronnego, a 
jego ochronność wynika z faktu 
położenia w odległości do 10 km 
od granic Warszawy (…) Organ 
odwoławczy stwierdził, że zami-
ar zabudowy działki nie stanowi 
uzasadnienia dla pozbawienia 
lasu charakteru ochronnego, tym 
bardziej, że las ten stanowi frag-
ment większego, cennego przy-
rodniczo i krajobrazowo kom-
pleksu leśnego, a także nie ustała 
żadna z przyczyn ustanawiająca 
funkcję ochronną lasu.

Stowarzyszenie Miasto Jest 
Nasze zwróciło się w trybie art. 2 
ust. 1 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej o udostępnienie 
wszystkich (!) wniosków o zmianę 
przeznaczenia gruntów złożonych 
przez Urząd Prezydenta M. St. 
Warszawy od I 2018 do XI 2019 
roku do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego. 
Korzystając z koalicyjnych rela-
cji Razem dla Wawra w Ruchach 
Miejskich, zwróciłem się do MJN 
o kopie wszystkich wniosków do-
tyczących naszej dzielnicy. 

Okazało się, że w rzeczonym 
okresie złożono 4 wnioski o odle-
sienie terenów z obszaru Wawra. 
Jeden z nich wycofano, a następnie 
w prawie identycznej treści złożo-
no ponownie – więc de facto wnio-
sków o odlesienie było 3 – 2 z ob-
szaru mpzp rejonu ul. Krupniczej 
oraz 1 z obszaru mpzp Falenica 
Wschód – część II. To bardzo ob-

szerna dokumentacja - np. wniosek 
z obszaru Falenica Wschód ma 612 
stron - skoncentrowałem się więc 
na wybranych treściach, zwłaszcza 
na uzasadnieniach obu stron. Miłej 
lektury.

1. Wniosek z dn. 12 VI 2018 r. 
o wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skar
bu Państwa, na cele nieleśne z 
obszaru mpzp obszaru Falenica 
Wschód – część II 
(Pow. Gruntów objętych wnio-
skiem – 22,5704 ha).

Fragmenty uzasadnienia do wnio-
sku: (…) Wnioskowane grunty 
leśne stanowią około 35% wszyst-
kich gruntów leśnych oraz około 
48% gruntów leśnych na terenach 
niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, położonych w granicach 
przedmiotowego miejscowego 
planu.(…) Umożliwienie realiza-
cji zabudowy na terenach leśnych 
objętych niniejszym wnioskiem 
przywróci możliwość korzystania z 
nieruchomości w sposób określony 
przed wybuchem II wojny świa-
towej, częściowo zrekompensuje 
właścicielom działek czy ich spad-
kobiercom wieloletnie poczucie 
krzywdy oraz zaspokoi ich roszcze-
nia z tytułu ograniczonego dyspo-
nowania nieruchomościami.(…)

LASY OCHRONNE (z  Ustawy 
z dn. 28 IX 1991 r. o  lasach)

Art. 15. Lasy szczególnie chro-
nione (ochronne) 
Za lasy szczególnie chronione, 
zwane dalej „lasami ochronny-
mi”, mogą być uznane lasy, które:
1) chronią glebę przed zmywa-
niem lub wyjałowieniem, po-
wstrzymują usuwanie się ziemi, 
obrywanie się skał lub lawin;
2) chronią zasoby wód po-
wierzchniowych i  podziemnych, 
regulują stosunki hydrologiczne 
w zlewni oraz na obszarach wo-
dodziałów;
3) ograniczają powstawanie lub 
rozprzestrzenianie się lotnych 
piasków;
4) są trwale uszkodzone na sku-
tek działalności przemysłu;
5) stanowią drzewostany nasien-
ne lub ostoje zwierząt i stanowi-
ska roślin podlegających ochro-
nie gatunkowej;
6) mają szczególne znaczenie 

przyrodniczo-naukowe lub dla 
obronności i  bezpieczeństwa Pań-
stwa; 
7) są położone: 
a) w granicach administracyjnych 
miast i w odległości do 10 km od 
granic administracyjnych miast 
liczących ponad 50 tys. mieszkań-
ców, 
b) w strefach ochronnych uzdro-
wisk i obszarów ochrony uzdro-
wiskowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowisko-
wej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 
oraz z 2019 r. poz. 1815), 
c) w strefie górnej granicy lasów.

Art. 16. Tryb uznania za las 
ochronny 
1. Minister właściwy do spraw śro-
dowiska, w  drodze decyzji, uznaje 
las za ochronny lub pozbawia go 
tego charakteru, na wniosek Dy-
rektora Generalnego, zaopiniowany 

przez radę gminy – w  odniesie-
niu do lasów stanowiących włas-
ność Skarbu Państwa. 
1a. Starosta, po uzgodnieniu 
z właścicielem lasu i po zasięgnię-
ciu opinii rady gminy, w drodze 
decyzji, uznaje las za ochronny 
lub pozbawia go tego charakteru 
- w  odniesieniu do pozostałych 
lasów.
2. Rada gminy powinna wyrazić 
opinię w  ciągu dwóch miesięcy 
od dnia otrzymania wystąpienia 
o  jej wyrażenie. W razie upływu 
tego terminu uważa się, że rada 
gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Art. 17. 
Rozporządzenie w sprawie zasad 
uznania za las ochronny 
Minister właściwy do spraw 
środowiska określi, w  drodze 
rozporządzenia, szczegółowe za-
sady i  tryb uznawania lasów za 
ochronne oraz szczegółowe za-
sady prowadzenia w nich gospo-
darki leśnej. 

Decyzja nr 101/2018 z dn. 06 IX 
2018 r.:
(Marszałek województwa ma-
zowieckiego) wyraża zgodę na 
przeznaczenie na cele nierolnicze 
i nieleśne 2,4055 ha przewidzia-
nych pod tereny usług oświaty, zie-
leni urządzonej, dróg publicznych 
(zbiorczych, lokalnych, dojazdo-
wych, wewnętrznych). Nie wyraża 
zgody na przeznaczenie na cele 
nierolnicze i nieleśne 20,2975 ha 
pod tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, usług, usług 
opieki społecznej i socjalnej, domy 
opieki oraz dróg wewnętrznych 
(…).
A oto fragmenty uzasadnienia do 
decyzji:(...)
(…) Kluczowym, przesądzającym 
czynnikiem dla dokonanych roz-
strzygnięć jest fakt, że przedmioto-
wy wniosek (…) dotyczy terenów 
położonych na obszarze lasów, 
będących pod szczególną ochroną, 
mających status lasów ochronnych 
(…) których status jest niepodwa-
żalny i bezsporny. Inne okolicz-
ności (…) mają w tym przypadku 
charakter informacyjny.(…) Lasy 
ochronne są to lasy wymagające 
szczególnej ochrony ze względu 
na pełnione (z reguły pozapro-
dukcyjne) funkcje, w szczegól-
ności ekologiczne i społeczne lub 
występujące zagrożenia, których 
zamknięty wykaz został określo-

 granica obszaru m.p.z.p. Falenica Wschód – część II

LASY MIEJSKIE. O ostatnich postępowaniach administracyjnych związanych z likwidacją lasów na terenie Wawra.

ny w art. 15 ustawy o lasach.(…) 
Należy stwierdzić, że tereny wska-
zane pod usługi, usługi oświaty, 
zieleń urządzoną, drogi publiczne 
(…) spełniają przesłankę ważnych 
względów społecznych.

2. Wniosek z dn. 05 VIII 2019 
r. o wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu 
Państwa, na cele nieleśne z obsza
ru m.p.z.p. rejonu ul. Krupniczej
Pow. Gruntów objętych wnioskiem 
0,1349 ha w tym: ciągi piesze (in-
westycje celu publicznego) 0,0361 
ha; drogi publiczne (inwestycje 
celu publicznego) 0,0988 ha.
Wnioskowane grunty nie są po-
łożone na obszarze Natura 2000, 
stanowią natomiast lasy ochronne. 
Fragmenty uzasadnienia do wnio-
sku:
Niniejszy wniosek dotyczy grun-
tów stanowiących własność Skar-
bu Państwa oraz będących we 
władaniu państwowych jednostek 

administracyjnych, wskazanych 
w ewidencji gruntów jako lasy, 
wymagających uzyskania zgody 
Ministra Środowiska na zmianę 
przeznaczenia na cele nieleśne. 
Powierzchnia drzewostanu (…) 
wynosi ok 0,14 ha (…). Tereny 
(…) wskazane zostały pod funkcje 
drogowo-komunikacyjne, tj. drogi 
publiczne klasy lokalnej oraz ciągi 
piesze.

Opinia Marszałka Województwa 
do Ministra Środowiska z dn. 05 
VIII 2019 r.:
Marszałek województwa mazo-
wieckiego opiniuje pozytywnie 
przedmiotowy wniosek w zakresie 
przeznaczenia gruntów leśnych 
Skarbu Państwa o powierzchni 
0,1349 ha dla obszaru oznaczone-
go: 4.1 KD-L, 4.2 KD-L, B.11.KP.

ciąg dalszy na str. 5
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względu na fakt, iż grunty te po-
siadają status lasów ochronnych, 
a projektowanego ich przeznacze-

ciąg dalszy ze str. 4

3. Wniosek z dn. 29 V 2019 r.: O 
wyrażenie zgody na zmianę prze
znaczenia gruntów leśnych nie
stanowiących własności Skarbu 
Państwa, na cele nieleśne z obsza
ru m.p.z.p. rejonu ul. Krupniczej
Pow. gruntów objętych wnioskiem 
0,6910 ha w tym:
Pod funkcję zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej 0,5169 ha
Ciągi piesze i drogi publiczne (in-
westycje celu publicznego) 0,1741 
ha
Wnioskowane grunty nie są po-
łożone na obszarze Natura 2000, 
stanowią natomiast lasy ochronne. 
Fragmenty uzasadnienia do wnio-
sku:
Realizacja celów rozwojowych 
miasta (…) wiąże się z koniecz-
nością wyznaczenia terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną o wysokich standardach 
przestrzennych (...). Wg Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy z 2006 r. obszar ob-
jęty projektem m.p.z.p. Krupnicza 
znajduje się w strefie przedmieść. 
Zapewnianie nowych terenów 
pod mieszkalnictwo w mieście jest 
istotne z punktu widzenia potrzeb 
społecznych miasta. Studium wy-
znaczyło tereny przewidziane dla 
zapewnienia tych potrzeb, w tym 
działki wnioskowane. Zgodnie z 

art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
przestrzennym, ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miej-
scowych (…).

Decyzja nr 69/2019 z dn. 25 VII 
2019 r.:
Marszałek województwa mazowie-
ckiego wyraża zgodę na przezna-
czenie na cele nierolnicze i nieleśne 
0,0351 ha pod tereny projektowa-
nych dróg publicznych klasy lokal-
nej KD-L. Nie wyraża zgody na 
przeznaczenie na cele nierolnicze i 
nieleśne 0,6559 ha pod tereny za-
budowy mieszkaniowej z usługami 
MN(U) oraz ciągu pieszego KP.
A oto fragmenty uzasadnienia do 
decyzji:(...) jednym z ustawowych 
wymogów podczas rozpatrywa-
nia wniosku jest przeprowadzenie 
analizy, czy zmiana przeznaczenia 
gruntów leśnych posiadających 
status lasów ochronnych spełnia 
kryteria określone w art. 9 ust. 2 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych z 1995 r., lub czy 
poparta jest przesłankami wymie-
nionymi w art. 9 ust. 3 tej ustawy, tj. 
ważnymi względami społecznymi 
oraz brakiem innych gruntów.(...) 
W ocenie Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego zmiana prze-
znaczenia gruntów leśnych (…) 
pod tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami nie 
jest możliwa do zaakceptowania ze 

nia nie można zakwalifikować jako 
spełniające przesłankę „ważnych 
względów społecznych”, co w oce-

nie Marszałka może mieć miejsce 
wyłącznie w sytuacji realizacji in-
westycji celu publicznego.

Samowola w Wiśniowej Górze – co dalej?

W październikowym numerze 
pisaliśmy o nielegalnym ogrodze-
niu oraz wycince drzew bez wy-
maganych decyzji na działce leśnej 
przy al. Dzieci Polskich na wyso-
kości ul. Kociszewskich. Sprawa 
poruszyła mieszkańców, a Stowa-
rzyszenie Razem dla Wawra i Ga-
zeta Wawerska obiecały trzymać 
rękę na pulsie.

Nadzór budowlany żąda doku
mentów

Pod koniec października 
2019r. odbyła się lustracja prze-
prowadzona przez urzędnika Po-

wiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego (PINB) przy obec-
ności członków SRdW: Małgorzaty 
Albińskiej-Frank i Piotra Grzegor-
czyka. Oględziny dotyczyły głów-
nie wysokości poszczególnych od-
cinków ogrodzenia. Ustalono, że 
mur od strony al. Dzieci Polskich 
ma wysokość pomiędzy 2,22 m - 
2,25 m od gruntu, zaś ogrodzenie 
metalowe prowadzące wgłąb lasu 
średnio 3,10 m. Zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane, wznoszenie 
tego typu obiektów nieprzekracza-
jących 2,20 m nie wymaga zgło-
szenia. W piśmie skierowanym 
w grudniu do SRdW, PINB po-
informował, że zostały nałożone 
na inwestora obowiązki o których 
mowa w art. 49b ust.2 Prawa Bu-
dowlanego, co deszyfrując urzęd-
niczy język oznacza, że właściciel 
ma szansę przedstawić dokumen-
ty, którymi wykaże, iż spełnione są 
wszelkie warunki prawne, by ogro-
dzenie mogło dalej istnieć (np. 
nie narusza ono przepisów o pla-
nowaniu przestrzennym). Wów-

czas zaistniałyby przesłanki do 
tzw. legalizacji samowoli poprzez 
nałożenie opłaty karnej. Istotą tej 
instytucji prawnej jest potwierdze-
nie, że naruszenie ma jedynie cha-
rakter niedopełnienia formalności 
przed przystąpieniem do budowy, 
zaś gdyby wcześniej odpowiednie 
dokumenty zostały złożone, urząd 
i tak by wydał zgodę.

Lasy Państwowe karzą
Zgodnie z informacją z Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych (RDLP), jeszcze w 2017 r. na 
inwestora została nałożona kara 
(opłata) za nielegalne wyłączenie 
gruntu z produkcji leśnej. Jej wy-
sokość jednak nie robi wrażenia, 
wyniosła bowiem… 1359,72zł. 
Zasadniczą kwestią jest to czy stan 
faktyczny został usankcjonowa-
ny (nastąpiło „odlesienie”) czy też 
nadal grunt widnieje w ewidencji 
jako leśny (oznaczony symbolem 
LS, LSV). Może to być kluczowe z 
punktu widzenia potencjalnej le-
galizacji samowoli przez PINB.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Policja nie informuje
Tak, jak pisaliśmy w październiku, 
Lasy Miejskie, które stale monito-
rują feralną działkę, złożyły na po-
licji jeszcze latem zawiadomienia 
o popełnieniu wykroczeń związa-
nych z różnymi nieprawidłowoś-
ciami, w szczególności wycinką 
drzew bez wymaganych decyzji. 
Niestety nie mogliśmy otrzymać 
informacji o statusie prowadzo-
nych postępowań, gdyż, zgodnie z 
pismem z policji, SRdW nie ma do 
tego uprawnienia. Takiej wiedzy 
nie posiada również zgłaszający 
(Lasy Miejskie w Warszawie). 

Wnioski
Podsumowując, sprawa nadal 

jest w toku i wymaga dalszych wy-
jaśnień. Czekamy na wyniki postę-
powania w PINB, a w międzyczasie 
skierujemy dodatkowe pytania do 
RDLP w celu ustalenia czy poprzez 
nałożenie opłaty za nielegalne wy-
łączenie gruntu z produkcji leś-
nej nastąpiło „odlesienie” pasma 
terenu pod ogrodzeniem. Mamy 
nadzieję, że nie, gdyż co do zasa-
dy na takich działkach budować 
nie wolno, a procedura legalnego 
wyłączenia z produkcji leśnej jest 
bardzo skomplikowana i rzadko 
kończy się powodzeniem. 



 6 Z ŻYCIA DZIELNICY styczeń 2020

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Nasz park krajobrazowy

Park jest fantastyczny 
Mazowiecki Park Krajobrazo-

wy. Co ta nazwa właściwie ozna-
cza? Krajobrazowy, a więc nie 
narodowy. To nie to samo, co cho-
ciażby nie tak odległy Kampino-
ski Park Narodowy. Jednak park, 
wbrew nazwie, nie służy tylko po-
dziwianiu krajobrazów. Jego rolą 
jest ochrona „ze względu na war-
tości przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe oraz walory krajobra-
zowe w celu zachowania, popula-
ryzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju”. A więc 
ochrona cennej przyrody, krajo-
brazu, dziedzictwa kulturowego, 
ale również dopuszczenie zabudo-
wy mieszkaniowej czy działalności 
gospodarczej.
Zasięg Mazowieckiego Parku Kra-
jobrazowego (MPK) w granicach 
Wawra najogólniej można określić 
jako przede wszystkim tereny leś-
ne wschodniej części dzielnicy. W 
granicach dzielnicy Wawer MPK 
obejmuje części następujących 
osiedli: Marysin Wawerski (na 
wschód od ul. Kościuszkowców), 
Anin (las między Czecha i Hafciar-
ską), Międzylesie (lasy Wiśniowej 
Góry i po północnej stronie Wo-
lęcińskiej), Radość (część Zbójnej 

Góry), Falenica (las w stronę Alek-
sandrowa) oraz Aleksandrów (lasy 
i łąki południowej i wschodniej 
części osiedla). Dochodzi do tego 
jeszcze tak zwana otulina, która 
dodatkowo zabezpiecza obszar 
MPK i która obejmuje niemały ob-
szar wschodniej części dzielnicy.

Strefy i przepisy
Rozporządzenia Wojewody 

Mazowieckiego dla MPK z 2004 
i 2005 roku wskazują między in-
nymi cele ochrony Parku i obo-
wiązujące zakazy. Zresztą zakazy 
te są dość intuicyjne w zakresie 
ochrony przyrody – jeżeli mamy 
wątpliwości, czy jakieś działanie 
nie zaszkodzi walorom Parku, to 
najczęściej będą to słuszne obawy. 
Zakazana jest zmiana stosunków 
wodnych, likwidowanie zbiorni-
ków, zniekształcanie rzeźby terenu, 
zabijanie zwierząt i niszczenie ich 
schronień, niszczenie zadrzewień, 
przedsięwzięcia mogące znacząco 
wpływać na środowisko itp. Roz-
porządzenie w sprawie ustanowie-
nia planu ochrony MPK (2004) 
zawiera też wytyczne dla miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, a więc aktów 
prawa miejscowego, określających 
warunki zagospodarowania tere-
nu. Obszar Parku jest w tym kon-
tekście podzielony na strefy: tere-
nów leśnych, terenów osadniczych 
oraz terenów otwartych nieleśnych 
i pozaosadniczych. Tylko w strefie 
osadniczej dopuszczalna jest zabu-
dowa mieszkaniowa. Poszczególne 
osiedla i miejscowości, znajdują-
ce się na terenie MPK, otrzymały 
swoje własne, odrębne zestawy 
wytycznych, określających sposób 

zagospodarowania przynależnych 
im terenów osadniczych. Zestawy 
przepisów są dopasowane do lo-
kalnej specyfiki. 
Strefy terenów osadniczych w 
Wawrze obejmują zatem części 
Aleksandrowa (znaczna część 
wschodnia osiedla), Zbójnej Góry 
(niewielkie obszary w rejonie 
Traktu Napoleońskiego oraz ul. 
Janosika/Kwitnącej Akacji) oraz 
Wiśniowej Góry (pas wzdłuż ul. 
Wierzchowskiego – realnie w Ani-
nie). Dla każdego z tych obszarów 
określony jest rodzaj dopuszczal-
nej zabudowy, wysokość budyn-
ków, współczynniki takie jak po-
wierzchnia biologicznie czynna 
itp. Przepisy dla Aleksandrowa 
są nieco szersze niż dla pozosta-
łych osiedli. Tutaj strefa osad-
nicza obejmuje duży obszar. W 
granicach Parku w Aleksandrowie 
znajduje się nie tylko las i jego bez-
pośrednio sąsiedztwo, ale są tu też 
otwarte przestrzenie, dawniej pola 
uprawne, dziś łąki z zadrzewienia-
mi. Szerszy charakter obszaru wy-
maga więc szerszych wytycznych. 
Dopuszcza się realizację zespołu 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojąco, nieuciążliwe 
usługi, obiekty turystyczne, rekre-
ację. Przepisy wymagają między 
innymi zachowania oczek, cieków 
wodnych i terenów podmokłych 
oraz ciągów zadrzewień. Również 
wymagane jest nadanie ogrodze-
niom odpowiedniej estetyki oraz 
formy umożliwiającej migrację 
drobnych zwierząt. Dachy po-
winny mieć symetryczną formę i 
wykorzystywać dachówkę lub po-
dobny materiał, gont albo strzechę 
(wytyczne dla dachów mają też 
strefy w Zbójnej i Wiśniowej Gó-
rze). Są to więc ograniczenia, które 
mogą zdawać się zbyt surowe albo 
śmieszne, ale wynikają z założeń 
towarzyszących idei funkcjono-
wania parku krajobrazowego. Czy 
blokują rozwój? W moim przeko-
naniu nie blokują, ale nadają temu 
rozwojowi – który ma być przecież 
zrównoważony - odpowiednie 
ramy. Biorą również pod uwagę 
fakt, że rozwój usług czy rekreacji 
może być konieczny i go dopusz-
czają.

W dalszym ciągu czekamy na 
uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania dla Aleksan-
drowa. Zakładam, że projektant 
uwzględni w planie zagospodaro-
wania wytyczne, zawarte w roz-
porządzeniu Wojewody. Chociaż 

nie łudzę się, że łąkowy krajobraz, 
jeszcze niedawno częściowo wiej-
ski, który możemy podziwiać ze 
wznoszącej się i opadającej uli-
cy Podkowy, zostanie uznany za 
„tereny o najwyższych walorach 
przyrodniczych i kulturowych”. 
Taka klasyfikacja sprawia, że teren 
powinien być w miejscowym pla-
nie zagospodarowania wyłączony z 
zabudowy (w ten sposób klasyfiko-
wane dla Aleksandrowa są grunty 
leśne, wydmy, cmentarze i chro-
nione siedliska przyrodnicze). 
Skupiłem się tu na strefach osad-
niczych, jednak znaczną część 
Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego w Wawrze stanowią lasy. Na 
temat samych lasów wawerskich (i 
nie tylko wawerskich), ich znacze-
nia i wyzwań, polecam rozmowę 
z Andżeliką Gackowską z Lasów 
Miejskich w poprzednim nume-
rze „Gazety Wawerskiej” (grudzień 
2019). W naszym kontekście wy-
starczy powiedzieć, że – pomimo 
powtarzanego czasem argumentu, 
że „przecież wszędzie tylko lasy” 
– przemyślana ochrona naszych 
lasów jest niezbędna. Wyzwaniem 
jest tu chociażby presja, którą przy-
roda odczuwa ze strony człowieka, 
w tym rozwój zabudowy.

Na skraju miasta
Rok temu dzielnicowa Ko-

misja Ładu Przestrzennego opra-
cowywała swoje wnioski do po-
wstającego, nowego Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy. Kiedy zgłosiłem 
propozycję wniosku ograniczenia 

zabudowy na obszarze Parku przy 
możliwie umiarkowanym wpływie 
na tkankę przyrodniczą, część rad-
nych była wręcz zaskoczona fak-
tem, że w Parku w ogóle powstaje 
zabudowa mieszkaniowa! W wy-
niku dyskusji ten wniosek do Stu-
dium przybrał rozszerzoną formę, 
mianowicie - o zakaz powstawania 
nowej zabudowy w granicach Par-
ku, natomiast w jego otulinie wy-
znaczenie przejrzystych warunków 
powstawania nowej zabudowy, tak 
aby w możliwie umiarkowanym 
stopniu ingerowała w tkankę przy-
rodniczą. Również Stowarzysze-
nie Razem dla Wawra składało do 
nowego Studium między innymi 
wniosek o wyznaczenie przejrzy-
stych warunków powstawania no-
wej zabudowy w MPK. 

Zabudowa terenów położnych 
na skraju dzielnicy i skraju War-
szawy nie pomaga walczyć z nega-
tywnym zjawiskiem rozlewania się 
miast, o którym przecież mówi się 
od dawna. Za nową zabudową po-
dążają potrzeby komunikacyjne, 
infrastrukturalne, społeczne. Jed-
nocześnie trzeba koniecznie zwró-
cić uwagę na fakt, że okoliczne lasy 
i istnienie Parku są bardzo korzyst-
ne dla ograniczenia rozrastania się 
miasta.

Po dwóch stronach granicy
Kilka miesięcy temu miesz-

kanka Aleksandrowa zwróciła się 
do mnie z pytaniem, czy da się 
jakoś zapobiec zasypaniu stawu, 
znajdującego się na jednej z dzia-
łek. Działka leży poza obszarem 

ciąg dalszy na str. 7 
Fot. Michał Mroziński

PRZYRODA. O Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
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ciąg dalszy ze str. 6
Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego, jest niezabudowana i 
znajduje się na niej płytkie oczko 
wodne, pewnie okresowe. Właś-
ciciel może chcieć je zasypać i coś 
na jego miejscu zbudować. W tym 
przypadku niezgodne z prawem 
będzie tylko takie działanie, które 
spowoduje zmianę stanu wody ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich. Na 

przykład podniesienie poziomu 
gruntu, prowadzące do zalewania 
sąsiadów – które też się niestety 
przytrafia. 

Ale podobny przypadek, tym 
razem już w granicach Parku, 
mógłby wyglądać inaczej. Tutaj 
zasypanie zbiornika byłoby już po-
tencjalnie niezgodne z wyznaczo-
nymi dla MPK zapisami. 

Na koniec pytanie: czy Mazo-

wiecki Park Krajobrazowy może 
zniknąć? Ustawa dopuszcza tylko 
w jednej sytuacji likwidację lub 
zmniejszenie obszaru parku kra-
jobrazowego – „z powodu bezpo-
wrotnej utraty wartości przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych 
oraz walorów krajobrazowych”. 
Obawiam się, że niektóre części 
MPK w granicach Wawra prędzej 
czy później czeka taki los – po pro-

stu przestaną się kwalifikować do 
otaczania ich opieką stosownych 
przepisów, ze względu na postę-
pującą presję człowieka. Ale to, że 
MPK istnieje, jest fantastyczne.

Granice MPK można prześledzić 
szczegółowo na stronie geoser-
wis.gdos.gov.pl. Cytaty w tekście 
pochodzą z Ustawy o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 r., 

Rozporządzenia nr 13 Wojewo-
dy Mazowieckiego z 16 kwietnia 
2004 w sprawie ustanowienia pla-
nu ochrony MPK, korzystałem też 
z Rozporządzenia Wojewody Ma-
zowieckiego nr 13 z 2005, Ustawy 
prawo wodne (2017). Dziękuję za 
pomoc Mazowieckiemu Parkowi 
Krajobrazowemu im. Czesława 
Łaszka.

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

Po co nam drzewa?

Niemal 35% powierzchni 
Wawra, czyli prawie 27 km kwa-
dratowych stanowią lasy, ale z po-
wodu ocieplenia klimatu całkiem 
realnie grozi nam stopniowe zani-
kanie świerka, sosny i  brzozy. To 
niemal 75% zasobów leśnych Pol-
ski i – zapewne – również Wawra, 
dlatego powinniśmy uświadomić 
sobie, jak bardzo potrzebne są nam 
drzewa i szukać miejsc, które moż-
na by dodatkowo zazielenić.

W tej chwili drzewa zapewnia-
ją ludzkości połowę niezbędnego 
tlenu. Jeden stuletni buk produ-
kuje tyle tlenu, co tysiąc siedemset 
drzew dziesięcioletnich. Wiąże się 
to ze znacznie większą powierzch-
nią liści, które absorbują CO2 
i  inne gazy. Takie drzewo zaspo-
kaja potrzeby tlenowe aż dziesię-
ciu osób. Dla porównania – jedna 
sosna produkuje tlen dla zaledwie 
trzech osób. Jedno stare drzewo 
zajmuje też o  wiele mniej miejsca 
niż kilkaset młodych, dlatego wy-
cinka starych drzew jest nie tylko 
nieracjonalna, ale również nie-
opłacalna z punktu widzenia inte-
resu społecznego.

Drzewa w  miastach to natu-
ralny filtr. Oczyszczają powietrze 
z  pyłów zawieszonych, dwutlen-
ku węgla, tlenku azotu czy metali 
ciężkich. Badania naukowe dowo-
dzą, że najlepiej smog wychwytują 
sosny, a z drzew liściastych brzozy. 
Dzięki temu drzewa chronią lu-
dzi przed chorobami, a  zwłaszcza 
przed astmą i  chorobami serca. 
Jednocześnie uwalniają substancje 
lotne, które mają właściwości lecz-

nicze. Stąd wywodzi się sława linii 
otwockiej jako miejsca leczącego 
płuca.

Drzewa dają nam również 
cień. Pod ich koronami nawierzch-
nia nie nagrzewa się tak jak na 
odsłoniętych fragmentach ulic, 
dlatego władze niektórych stolic, 
między innymi Madrytu, zaziele-
niają każdą wolną powierzchnię. 
Planowane są nawet nasadzenia 
na dachach i - rzadkie na razie - na 
ścianach, co znacząco zmniejsza 
zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną do chłodzenia mieszkań.

Warszawa i  jej mieszkańcy 
coraz częściej doświadczają upa-
łów. Dziś to około dwudziestu 
dni rocznie, ale z  czasem będzie 
ich przybywać. Według New York 
Timesa, pod koniec stulecia dni 
z temperaturami powyżej 32 stop-
ni Celsjusza mogą występować aż 
przez osiem miesięcy w roku. Dla-
tego powinniśmy spojrzeć na na-
sze domy i podjazdy, czy nie da się 
zmniejszyć powierzchni kostki ku-
mulującej upał, obsadzić podjazdu 
trawą a  na ścianach poprowadzić 
pnącza. Można też ustawić na tara-
sie pergolę i  rozpiąć na niej milin 
lub glicynię.

Mieszkańcy miast potrzebują 
zieleni, również po to, aby się wy-
ciszyć. Od kilku lat tworzone są 
parki kieszonkowe, jak ten w Kra-
kowie Zabłociu, Łodzi Polesie czy 
Warszawie Wilanowie. Powstają 
na dawnych skwerach, a  ich po-
wierzchnia nie przekracza 1000 
m2, są jednak miejscem odpoczyn-
ku i  spotkań. Choćby niewielkie, 
dają wytchnienie i przyczyniają się 
do rozwoju wspólnot lokalnych.

Nawet niezbyt szeroki pas zie-
leni wpływa na łagodzenie ostrych 
dźwięków docierających z  ruchli-
wych ulic, zaś szerszy pas (70-100 
m.) zmniejsza hałas o  połowę. 
Drzewa rosnące szpalerem chro-
nią nas przez silnymi podmucha-
mi wiatru. Dlatego wychodząc na 
spacer, przyglądajmy się okolicy, 
może znajdziemy gdzieś miejsce, 

aby posadzić drzewo lub choćby 
krzew? Zgodę na jego posadzenie 
wyda Wydział Ochrony Środowi-
ska Urzędu Dzielnicy. A kiedy już 
posadzimy, dbajmy o  nasze drze-
wo, podeprzyjmy je silnymi kijka-
mi, podlejmy od czasu do czasu, 
aby nie uschło.

Drzewa zasadzone wzdłuż ulic 
nie tylko dają cień i chronią przed 
hałasem, ale również kumulują 
wodę z  coraz bardziej ulewnych 
opadów, zmniejszając ryzyko pod-
topień. Na obszarach bezdrzew-
nych 55% wody spływa do kana-
lizacji, tam, gdzie rosną drzewa, 
tylko 10%. Jednocześnie woda 
zassana przez rośliny poprawia po-
jemność wodną gleby, która, kiedy 
jest mocno przesuszona, wchła-
nia jej znacznie mniej lub wcale. 
Absorbując wodę, drzewo usuwa 
z  niej jednocześnie pyły i  inne 
zanieczyszczenia, w  tym z  metale 
ciężkie, zaś transpirując oddaje ją 
z powrotem do atmosfery.

Pożytki płynące z  drzew da-
dzą się przeliczyć na konkretne, 
niemałe pieniądze. Nowojorczycy 
dysponują specjalną aplikacją, któ-
ra nie tylko opisuje drzewo, w po-
bliżu którego się znaleźli, ale też 
wylicza wartość oszczędności, któ-

re powstają dzięki jego istnieniu. 
W  aplikacji znajduje się już pra-
wie siedemset tysięcy drzew z 234 
odmian. W miastach USA drzewa 
usuwają z  powietrza około 5575 
ton zanieczyszczeń. Amerykańskie 
symulacje dowodzą, że posadze-
nie miliarda drzew zmniejszyło-
by zapotrzebowanie tego kraju na 
prąd o  30 bilionów kWh i  przy-
niosło oszczędności w  wysokości 
2 miliardów dolarów, a posadzenie 
choćby 50 milionów drzew po-
zwoliłoby zrezygnować z  budowy 
siedmiu zakładów energetycznych 
o  mocy 100 megawatów. 500 ty-
sięcy drzew ograniczających spływ 
wody deszczowej do kanalizacji 
przynosi oszczędności około 600 
tysięcy dolarów.

Mamy też dane dotyczące war-
szawskiej Pragi-Północ. Korzysta-
jąc z amerykańskiej aplikacji osza-
cowano tu, że drzewa przynoszą 
dzielnicy rokrocznie 2 miliony zło-
tych oszczędności. Jedno drzewo 
wytwarza rocznie wartość ocenia-
ną na 168 zł, z czego 79 zł przypada 
na oszczędność energii. Park Pra-
ski pochłania rokrocznie 210 ton 
CO2, 140 kg pyłów zawieszonych 
PM10, 90 kg ozonu, 25 kg dwu-
tlenku azotu. W 2015 roku drzewa 

i  krzewy parku wyprodukowały 
45 ton tlenu. Marzy mi się taka 
inwentaryzacja drzew w  Wawrze. 
Zdaję sobie sprawę z  tego, że wy-
magałoby to dużej ilości środków, 
ale wiele można zrobić siłami sa-
mych mieszkańców.

Wychylam się przez okno 
i  patrzę na moje siedem sosen, 
czternaście tuj, osiem jałowców, 
na cyprys jodłę oraz daglezję z sza-
cunkiem i wdzięcznością. A Wy, ile 
macie drzew?

Małgorzata  
Gutowska-Adamczyk

pisarka, ogrodniczka-hobbystka,  
mieszkanka Wawra

Źródła:
• www.naukaoklimacie.pl
• www.sztukaochronywod.pl
• www.zszp.pl
• www.tree-map.nycgovparks.org
• https://www.bankier.pl/wiadomosc/

Naukowcy-z-PAN-prognozuja-za-
kilkadziesiat-lat-z-polskich-lasow-moze-
zniknac-75-proc-drzew-7731467.html

• https://www.nytimes.com/
interactive/2018/08/30/climate/how-
much-hotter-is-your-hometown.html

• https://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,21864813,zielen-w-
warszawie-ile-warte-sa-nasze-drogie-
drzewa.html

Coraz więcej sosen w Aninie usycha
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W 1931  r. miejscowa społeczność 
wy ku pi ła budynek Drucianki z oto-
czeniem przeznaczając go na potrzeby 
Siedmioklasowej Szko ły Powszechnej 
w Międzylesiu. Zanim do tego doszło, 
szkoła wędrowała. Początkowo mieści-
ła się w parterowej drewnianej chałupie 
przy drodze do Zerznia za torem kole-
jowym – wówczas noszącej zazwę ulicy 
Niedźwiedziej (?) (ob.Zwoleńska) nr 23. 
Licząc od przejazdu kolejowego była 
to trzecia chałupa po prawej. Od około 
1910 roku znajdowała się tam rosyjsko-
języczna carska Jednoklasowa Rządowa 
Szkoła Podstawowa w Borkowie pro wa-
dzo na przez Antoniego Niżnikowskiego. 
Jednoklasowa, to znaczy, że dzieci w 
różnym wieku w jednej grupie uczyły się 
według różnych programów nauczania. 
Później, już po pierwszej wojnie świa-
towej, w Kaczym Dole zaczęła działać 
szkoła czteroklasowa. Założył ją przy 
fabryce Ma k sy mi lia na Lisowskiego jej 
dyrektor Franciszek Makowski, z myślą 
przede wszystkim o dzieciach pra cow-
ni ków fabryki1. Wkrótce zastąpiła ją 
Pięcioklasowa Szko ła Powszechna pod 
kierownictwem Ryszarda Siewierskiego. 
Jednak w 1925 roku jej drewniany budy-

nek spłonął. Wówczas to, trzech kaczo-
dolan: Kazimierz Eytner, Albin Ruciński 
i Władysław Szlaski, zapłaciło aresztem 
za to, że wobec nieudolności władz, sa-
mowolnie zajęli jeden z letniskowych 
budynków i udostępnili go do prowa-
dzenia zajęć szkolnych. Koniec końców 
dwie izby dla klas młodszych wynajęto 
w Ka czym Dole, a klasy starsze uczyły 
się we wspomnianej już willi Dąbrówka 
w Aninie.

 Po sześciu latach tułania się szko-
ły wykupiono dla niej Druciankę. Tam 
od 11  listopada 1931 roku pod adre-
sem ulica Niepodległości nr  32 (ob. 
ul. Żegańska 32), znalazła siedzibę, 
tym razem już pełna Siedmioklaso-
wa Szkoła Powszechna w Międzylesiu 
licząca około 450 uczniów. Koniecz-
ne okazało się dostosowanie wnętrza 
do nowych po trzeb oraz zbudowanie 
większych latryn poza budynkiem. 
Znaczną część tych prac wykonali nie-
odpłatnie miejscowi obywatele. Część 
parteru Drucianki zajęła sala gim nas-
tycz na ze sceną, na piętrze znalazła się 
większość z ośmiu izb lekcyjnych, a na 
przestronnym poddaszu urządzono 
dwie pracownie zajęć praktycznych 

- dla chłopców i dla dziewcząt – oraz 
dodatkowe izby lekcyjne. Za budyn-
kiem od strony południowej założono 
boisko, ogród szkolny oraz posadzono 
sad, a ponadto wiele drzew morwy, 
jako że w szkole ruszyła hodowla je-
dwabników. Jedwabniki i morwy były 
pomocne w nauce przyrody i w pracy 
wychowawczej, ale przede wszystkim 
przynosiły dochód. Fabryka jedwabiu 
w Milanówku skupowała kokony. Za-
robione w ten sposób pie nią dze prze-
znaczano na pokrycie kosz tów wycie-
czek i innych potrzeb dzieci z rodzin 
ubogich.

Te morwy sadził z uczniami Jan 
Kociszewski (1909), jeden z najbardziej 
znanych, lubianych i pamiętanych na-
uczycieli, który całe życie zawodowe 
spędził w międzyleskiej szkole. Wysoki, 
przystojny brunet o niebieskich oczach 
pochodził z chłopskiej ro dzi ny w ma-
leńkiej wiosce Warszewice w okolicach 
Łodzi. Był fi zy ko-che mi kiem, konstruk-
torem wie lu pomocnych w nauce urzą-
dzeń, ale potrafił też za pro wa dzić za-
interesowanych ucz niów na zerzeńskie 
wydmy w poszukiwaniu prehistorycz-
nych narzędzi z krzemienia oraz ful-
gurytów, wy to pio nych w piasku śladów 
po uderzeniach piorunów; na śródleśne 
torfowiska, by zobaczyli, jak rosnące 
tam rosiczki dożywiają się owa dzim 
drobiazgiem. A i na piaskach w pobliżu 
Drucianki uczył odkrywać przy go to wa-
ne przez mrówkolwy pułapki na mrów-
ki, obserwować polowanie, i wreszcie 
tego, jak zobaczyć ukrytych myśliwych 
nie czyniąc im krzywdy. Gatunki drzew 
i krzewów rozpoznawał nawet gdy były 
w stanie bez list nym. Uczniowie razem 
z nim odkrywali otaczający świat. Jan 
Kociszewski w szko le inicjował wiele 
przed się wzięć, ale stronił od działal-
ności publicznej, stanowisk i urzę-
dów. Imał się chętnie pracy fizycznej. 
Podczas wakacji jeździł do Warszewic 
pomagać w żniwach. Podczas roku 
szkolnego po lek cjach potrafił chwycić 
brzozową miotłę, aby zamieść obejście 
wokół Drucianki, posłużyć się szuflą, by 
odgarnąć śnieg. Taki już był. Nie lubił 
zabierać głosu poza pracą, a właściwie 
współpracą z uczniami, będąc im ra-
czej przewodnikiem niż nauczycielem. 
Zawsze nieśmiało uśmiechnięty, mało-
mówny, delikatny w obej ściu a zarazem 
zdecydowany, cieszył się mirem wśród 
młodzieży i autorytetem wśród doro-
słych. To właśnie jemu Antoni Gimpel 
przyniósł krzemienną siekierkę sprzed 
tysięcy lat znalezioną w wykopie pod 
budowę domu.

W roku szkolnym 1933/34 nie 
przypadkiem pod opiekę Jana Koci-

szewskiego trafił o zaledwie pięć lat 
młodszy Józef Horst (1914). Szkoła 
międzyleska musiała cieszyć się niezłą 
opinią, skoro do Drucianki właśnie 
został przysłany na drugi rok praktyki 
nauczycielskiej, po ukończeniu se mi-
na rium nauczycielskiego w Byd go-
sz czy i rocznej praktyce w szkole wa-
wer skiej2. Horst również pochodził z 
chłopskiej rodziny w dużej wsi Zakrze-
wo w ziemi złotowskiej, leżącej wów-
czas w granicach Niemiec. By dostać 
się do Polski, musiał przejść granicę. 
Wobec utrudnień przekroczył ją nie-
legalnie, pokonując w bród graniczną 
rzekę Łobżankę. Rodzice - Gertruda i 
Antoni - chcieli, by został nauczycie-
lem. W środowiskach polonijnych w 
Niemczech takich brakowało. Józef zo-
stał więc wyprawiony do Polski z mi-
sją – ukończyć studia nauczycielskie, 
uzyskać dyplom i wrócić do Niemiec, 
by tam uczyć dzieci z  rodzin polskich. 
Tak też uczynił. Oprócz nauczania był 
zainteresowany krajoznawstwem, co 
łączyło się z inną jego pasją – w Pol-
sce został instruktorem harcerskim3. 
Po ukończeniu praktyki w Drucian-
ce Horst wrócił do Zakrzewa, mimo 
propozycji i namawiania, by pozostał 
w szkole międzyleskiej. Namawiali go 
do tego tak kierownik Ryszard Sie wier-
ski, jak i nauczyciele. I to nie tylko ze 
względu na sytuację w Niemczech4, 
ale i na to, że był nauczycielem do-
brym, cenionym i lubianym. Jednak 
na wszelkie próby nakłonienia do po-
zostania dawał jedną i tę samą od po-
wiedź: – Nie po to mnie wysłali, bym 
tu został. Wrócił. Uczył w ziemi zło-
tow skiej i tam zakładał polskie druży-
ny harcerskie. Przyjeżdżał do Polski. 
Uczestniczył w zlotach i w kursach 
instruktorskich ZHP. Uzyskał stopień 
podharcmistrza. Kiedy mu zabroniono 
działalności w stronach rodzinnych, 
uczył dzieci polskich górników w 

Westfalii. Jako pełnomocnik naczelni-
ka ZHP w Niemczech organizował po-
lonijne harcerstwo w Westfalii i Nadre-
nii. W końcu powołano go do wojska. 
Jednostka, w której odbywał służbę, 
sta cjo no wa ła w Stettin, dziś Szczecin. 
Tam w czasie wolnym od służby od-
wiedzał polonijne świetlice i drużyny 
harcerskie, będąc w mundurze żoł nie-
rza niemieckiego. W jednostce było to 
źle widziane, a i nie tylko w jednost-
ce. Radzono mu, by tego nie czynił. 
Horst jednak pod trzy my wał łączność 
z rodakami, tym bardziej że nie było 
to sprzeczne ani z prawem, ani z regu-
laminem woj sko wym. Z okresu jego 
pracy w szkole międzyleskiej zachowa-
ła się jedna jedyna fotografia, na której 
razem z Janem Kociszewskim są wi-
doczni wśród młodzieży z Drucianki 
podczas wycieczki do Czerska.

Bezpośrednio z dość rozległą par-
celą szkolną sąsiadowała od wscho-
du posiadłość licząca około 6 mórg 
gruntu, w większości zalesionego, 
należąca od 1927  r. do Stowarzysze-
nia Instytut Rodziny Maryi. W latach 
1930-34 zbudowano tam nowoczes-
ne, zelektryfikowane, skanalizowane 
i ogrzewane centralnie pawilony sa-
natorium przeciw gruźliczego „Ostoja 
Zdrowia Dziecka”. Przełożona prowi-
ncji war szaw skiej Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi matka 
Matylda Getter utrzymała przy tym 
nazwę Ulanówek pochodzącą od na-
zwiska poprzedniej właścicielki Teo-
fili Ule niec kiej. Od niej to zakupiono 
posiadłość za 50 tys. złotych. Z czasem 
urzędowe nazwy placówki przy ulicy 
Niepodległości  34 (ob. ul. Żegańska 
34) zmieniały się stosownie do zadań, 
natomiast ta, którą zachowała Matylda 
Getter, przyjęła się trwale i pozostała 
w nazewnictwie potocznym po dzień 
dzisiejszy5.

Drugim, a właściwie pierwszym, 

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci) 8.

Ulanówek. Środkowa część założenia z kaplicą na piętrze. Stan z 1975 r.

Cd.

Jan Kociszewski (z lewej) i Józef Horst (w środku) wśród młodzieży na wycieczce w 
Czersku. Wiosna 1934 r. 

Budynek przy dawnej ulicy Niedźwiedziej (?) 23, w którym mieściła się pierwsza 
szkoła - Jednoklasowa Rządowa Wiejska Szkoła Podstawowa w Borkowie.Stan z 1973 r.

fot.: Andrzej Głowacki
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Smykowską o niepublikowanie in-
formacji i o anonimowość. O takim 
właśnie pochodzeniu ikony wspomi-
nał podczas homilii ks. pro boszcz Jó-
zef Gniewniak. Wersję przedstawioną 
przez s. Frącek oraz prośby drugiej za-
konnicy o niepublikowanie jej relacji, 
można tłumaczyć tą samą obawą przed 
rewindykacją. Podobna prośba ks. Se-
mieniuka wyni kała – według Elżbiety 
Smykowskiej – z obawy przed roz-
nieceniem kolejnego zarzewia sporu 
między Cerkwią a Kościołem. Znaną i 
szczególnie lubianą zakonnicą z Zosin-
ka była siostra Stefania Miaśkiewicz. 
Widywano ją najczęściej jak piasz-
czystymi albo zaśnieżonymi ulicami 
pospiesznie sunęła w furkoczącym od 
prędkich kroków habicie, w drodze do 
chorych. Bo spieszyła się zawsze. Za-
wsze ktoś gdzieś czekał na jej pomoc, a 
i na przyjazne słowo, uśmiech i otuchę, 
jakie niosła. Wychowanka Zakładu, 
absolwentka jego szkoły zawodowej, 
nowicjuszka, postulantka, a wreszcie 
zakonnica Domu Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi przy ul. Kościel-
nej 7 (ob.Paprociowa ) w Międzylesiu. 
Spędziła w nim większość życia. Przez 

bo zakupionym wcześniej – w 1920 r. – 
przez ss. Franciszkanki Rodziny Maryi 
obiektem, był Zosinek. Nieruchomość 
(obecnie pod adresem ul. Paprocio-
wa 2), licząca bez mała dwa hektary, 
wraz z murowanym budynkiem pen-
sjonatu „Zocin” należała wcześniej do 
sióstr Janiny i Anieli Schumann. Ich 
działalność została przerwana przez 
wojnę 1914 r. Po okresie późniejszym 
pozostały długi, których spłacenie oraz 
dożywotnie utrzymanie obu sióstr 
było ceną sprzedażną. Matka Matyl-
da Getter zapłaciła wówczas pięć-
dziesiąt tysięcy marek. Jeszcze w tym 
samym roku rozpoczęło tam dzia łal-
ność „Uzdro wis ko dla wątłych dzieci” 
przekształcone wkrótce w samodzielne 
już „Uzdrowisko Ro dzi ny Maryi”. Po-
nieważ pod o piecz nych przybywało, w 
znacznej mierze wsku tek toczącej się 
wojny, siostry stopniowo dokupowały 
ziemię i w latach 1921–23 rozbudowały 
siedlisko. W 1934 r. przyjęło ono nazwę 
Zakładu Wychowawczego dla Dzie-
ci Sła bo wi tych. Wcześniej, w latach 
1925-26 przygotowano pomieszczenia 
szkol ne. Początkowo służyły zawodo-
wej szkole bieliźniarsko-krawieckiej. 
Ta przekształcona została później w 
koedukacyjną Szkołę Powszechną In-
sty tu tu Rodziny Maryi w Międzyle-
siu. W tym samym czasie zbudowano 
kap li cę pod wezwaniem Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych6. Jest to 

jakiś czas prowadziła se kre tar iat Za-
kładu9, ale znano ją przede wszystkim 
jako oddaną swojej misji pielęgniarkę. 
Niewysoka, drobnej budowy smagła 
brunetka z niegasnącymi is kier ka-
mi humoru w oczach promieniowała 
energią i ujmowała otwartością. Zjed-
nywała sobie ludzi od pierwszej chwili 
spotkania. Szczególnie lubiły ją dzieci. 
Już po pierwszej wizycie pytały: - Kie-
dy znowu przyjdzie siostra Stefania. 
Mawiano nawet, że kiedy zastrzyk daje 
siostra Stefania, to dziecko się śmieje. 
Budziła powszechną sympatię, podziw 
i szacunek.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy końcowe:
1. S. Teresa Atonietta Frącek, Siostry 
rodziny Maryi z pomocą dzieciom 
polskim i żydowskim w Międzylesiu i 
Aninie, Warszawa 2006, str .12.
2. Por. Jan Czerniawski, Wawer korze-
nie i współczesność, Warszawa 2008, 
s.84-85.
3. Tamże.
4.W 1933 r. Adolf Hitler objął stano-
wisko kanclerza, rządy przejęła partia 
nazistowska i zaczęły mnożyć się obo-
zy koncentracyjne dla przeciwników 
politycznych.
5. Wg: S. Teresa Antonietta Frącek, 
Siostry Rodziny Maryi... , dz. cyt. str. 
.43-44.
6. Tamże, str. 9-24.
7. Elżbieta Smykowska, Ikona z sobo-
ru Aleksandra Newskiego, ,, Królowa 
Apostołów” 1995, nr 2, str.18.
8. Wg: S. Teresa Antonietta Frącek, 
Siostry Rodziny Maryi... , dz. cyt. str. 
19.
9. Tamże, str. 23 i 37.

mała świątynia o trójprzęsłowej na wie 
nakrytej krzyżowymi skle pie nia mi i 
opatrzonej prezbiterium oraz kruch-
tą w wydatnym ryzalicie frontowym, 
mało co węższym od ele wac ji. Zapro-
jektowana przez Franciszka Michal-
skiego otrzymała klasycyzującą fasadę 
z frontonem osadzonym na dwóch 
półfilarach i dodatkowo podpartym 
za pośrednictwem gzymsu dwoma 

kolumnami flankującymi wejście. Do-
pełnia sylwetki sygnaturka na kalenicy 
dachu pierwotnie krytego holenderką. 
Ten skromny, kameralny kościółek od 
początku zjednał sobie sympatię wier-
nych, nie tylko dzięki swojskiej archi-
tekturze i bezgłośnej posłudze wszech-
obecnych sióstr Franciszkanek. Czymś 
co od początku fascynowało i pozo-
stawało w pamięci, jeśli nie na zawsze, 
to na długo u odwiedzających kaplicę, 
jest ikona w ołtarzu głównym. Znajdu-
je się tam frontalnie ujęta postać Bożej 
Matki Przewodniczki – Hodogetria. 
Pochodzi z ikonostasu soboru Alek-
sandra Newskiego na Placu Saskim 
w Warszawie. Powstała zapewne w 
końcu dzie więt nas te go wieku z prze-
znaczeniem do budowanego wówczas 
soboru. Jej autorstwo przypisywane 
jest cenionemu aka de mic kie mu ma-
larzowi Wiktorowi Wasniecowowi7. 
Według Antonietty Frącek to biskup 
Stanisław Gall „ofiarował obraz Matki 
Bożej, który później został umieszczo-
ny w głównym ołtarzu”8. Elżbieta Smy-
kowska podaje inną, niepublikowaną 
wersję, jaką przekazała jej w 1995 r. 
jedna z sędziwych, emerytowanych 
sióstr, która za młodu przebywała 
w Zosinku. Przekazując informację, 
prosiła za ra zem o jej niepublikowa-
nie i o anonimowość. Według niej 
ikonę przyniósł siostrom nieznajomy 
mężczyzna. Kaplica budowana była 
w latach 1925-26. Sobór Aleksandra 
Newskiego burzono w latach 1920-26. 
Jest zatem wysoce prawdopodobne, że 
ikona bezpośrednio z so bo ru została 
przewieziona do Kaczego Dołu, gdzie 
właśnie budowano kaplicę, i oddana w 
ręce ss. Franciszkanek. Jej pochodze-
nie z ikonostasu w soborze Aleksandra 
Newskiego potwierdził ks. Atanazy 
Semieniuk z soboru Marii Magdaleny 
na Pradze. Także i on prosił Elżbietę 

Zosinek. Z lewej strony na skraju - kaplica. Stan z ok. 1960 r. Hodogetria w ołtarzu głównym kaplicy Zosinka. 1965 r. 
Ulanówek. Środkowa część założenia z kaplicą na piętrze. Stan z 1975 r.

Cdn.

Siostra Stefania Miaśkiewicz. 1944 r. (ARM).
„Pałacyk drewniany” Teofili Ulenieckiej sprzedany razem z posiadłością 18 maja 1927 r. 
Na jego miejscu stanął Ulanówek ss. Franciszkanek Rodziny Maryi. (NAC.)
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Drodzy Czytelnicy,
Mamy przyjemność podzielić się NOWOŚCIAMI, ja-
kie czekają na Pacjentów w przychodni KOLMED. Już od 
stycznia 2020 r., celem zapewnienia m.in. kompleksowej 
diagnostyki oraz jeszcze bardziej precyzyjnego leczenia 
chorób układu pokarmowego u osób dorosłych, urucho-
miona została pracownia endoskopii.

PRACOWNIA ENDOSKOPII
Nowo utworzona w przychodni KOLMED PRACOWNIA 
ENDOSKOPII, została wyposażona w wysokiej klasy apa-
raturę medyczną, japońskiego producenta Fujifilm.  Apara-
tura umożliwia barwienie badanych tkanek błony śluzowej 
i obserwacji zmian chorobowych za pomocą ultrafioletu - 
specjalnej wiązki świetlnej (chromoendoskopia). Zmiany 
chorobowe (nieprawidłowości śluzówki) obserwowane za 
pomocą zwykłej endoskopii (z wykorzystaniem światła bia-
łego), są bardzo łatwe do przeoczenia, a często są po prostu 
niewidoczne. 

NOWOŚĆ - technika barwienia badanych tkanek, dotąd 
popularna przede wszystkim w Japonii, jest stosowana co-
raz częściej również w innych krajach, w tym w Polsce. 

Badania i zabiegi w Pracowni Endoskopii KOLMED, wy-
konuje specjalista dr n. med. MACIEJ KIERZKIEWICZ, 
Ordynator Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii 
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

 W ramach Pracowni Endoskopii, wykonujemy…
• badania z barwieniem – CHROMOENDOSKOPIA, 

bądź bez barwienia, takie jak GASTROSKOPIA,  
KOLONOSKOPIA, SIGMOIDOSKOPIA

• zabiegi POLIPEKTOMII, oraz pobrania wycinków do 
badań – BIOPSJA

W KOLMED zarówno w przypadku badań jak i zabiegów 
Pacjenci mają możliwość skorzystania z dodatkowej usługi 
anestezjologicznej – ZNIECZULENIE OGÓLNE.
 

PUNKT POBRAŃ KOLMED 
(czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 11:00)

• KREW, KAŁ, MOCZ
• WYMAZY, POSIEWY
• WYNIKI BADAŃ DOSTĘPNE  

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
• PAKIETY BADAŃ – NAJNIŻSZE CENY 

VIDEOFIBEROSKOPIA 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Videofiberoskopia jest badaniem wykonywanym za po-
mocą elastycznego endoskopu, który pozwala na dokładne 
obejrzenie jam nosa, nosogardła, gardła środkowego i dol-
nego oraz krtani. W KOLMED, videofiberoskopię wyko-
nujemy zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Badanie należy 
do bezpiecznych metod diagnostycznych niewymagających 
głębokiego znieczulenia, natomiast obraz badanych narzą-
dów widoczny jest na bieżąco, na monitorze.

VIDEOFIBEROSKOPIA jest wykorzystywana w szczegól-
ności…

• w ocenie wielkości trzeciego migdałka u dzieci,
• w badaniu nosogardła i krtani przy podejrzeniach no-

wotworu, 
• w badania pacjentów z uczuciem ciała obcego lub 

przeszkody w gardle i zaburzeniami przełykania,
• w diagnostyce zaburzeń drożności nosa z powodu po-

lipów, nieżytu alergicznego lub niealergicznego błony 
śluzowej nosa i zapalenia zatok przynosowych, 

• w różnicowaniu przyczyn niedosłuchu powodowane-
go obrzękiem ujść trąbek słuchowych, 

• w diagnostyce zaburzeń emisji głosu z chrypką, bez-
głosem oraz w zapalenia krtani,

• do oceny refluksu żoładkowo-przełykowego i przyczyn 
zgagi, w diagnostyce przyczyn bólów gardła i krtani, 
guzów szyi i powiększonych węzłów chłonnych.

Badania videofiberoskopii w KOLMED, wykonuje lek. med. 
KAROLINA PISKADŁO-ZBOROWSKA, lekarz Oddziału 
Otolaryngologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjali-
stycznego w Warszawie.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE (Lucentis, Eylea) 

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 związanego z 
wiekiem (AMD), cukrzycowy obrzęk plamki, obrzęk plam-
ki po zakrzepach żyły środkowej siatkówki, proliferacyjna 
retinopatia cukrzycowa, jaskra neowaskularna.

Objawy AMD…                                                             
Obniżenie ostrości wzroku, jasna lub ciemna plama w cen-
tralnym polu widzenia, zniekształcenie oglądanych przed-
miotów, widoczne bledsze, mniej nasycone barwy, trudno-
ści 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 stanowią 
wszelkie postacie zwyrodnienia plamki związanego z wie-
kiem. W zależności od stosowanego preparatu (Lucentis 
albo Eylea), wstrzyknięcia są powtarzane co najmniej 3 

razy, w odstępach 4-6 tygodniowych. 
Następnie wyniki leczenia są oceniane na wizytach kontrol-
nych, podczas których ustalane są zalecenia co do dalszego 
leczenia pacjenta (m.in. ewentualnych dalszych iniekcji, la-
seroterapii). 

Czołowa kadra medyczna wykonująca INIEKCJE DO-
SZKLISTKOWE…
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).

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 !!!!

Zapraszamy do OPTYKA OOkulary w przychodni KOL-
MED przy ul. Bursztynowej 2 (obok Międzyleskiego Szpi-
tala Specjalistycznego).  W ofercie znajdą Państwo szkła 
sprawdzonych producentów m.in. ZEISS z filtrami medycz-
nymi, t.j. AMD, światłowstręt, do komputera, dla kierow-
ców, szkła progresywne. Doradzimy i pomożemy uwzględ-
niając Państwa stan zdrowia jak i styl życia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Tel. 600-265-690

ul. Bursztynowa 2 (Warszawa-Międzylesie)
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Dom jednorodzinny czy biurowiec?
Nowy budynek przy ul. Lucer-

ny 112 w osiedlu Sadul od samego 
początku budowy budził zaintereso-
wanie mieszkańców. Wcześniej bo-
wiem stał w tym miejscu niewielki 
dom jednorodzinny, a teraz powstał 
tu dużo większy budynek biuro-
wy. Mieszkańcy obawiają się zatem 
przede wszystkim większego ruchu 
samochodowego i zablokowania ko-
lejnej części osiedla parkującymi na 
poszczególnych uliczkach samocho-
dami. Duży biurowiec to bowiem w 
naszych realiach gwarancja proble-
mów komunikacyjnych. Czy jednak 
aby napewno ten nowy budynek, 
mimo tego jak wygląda, jest rzeczy-
wiście biurowcem?

Działka, na której powstał, objęta 
jest Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego Obszaru Sa-
dul - część I - Sadul. Plan ten pozwala 
w tym miejscu zarówno na zabudowę 
mieszkaniową, jednorodzinną, jak i 

na zabudowę usługową, o maksymal-
nej wysokości zabudowy 12 metrów. 
Zasadniczą różnicą przewidzianą w 
miejscowym planie, pomiędzy za-
budową jednorodzinną, a zabudo-
wą usługową jest wymagana liczba 
miejsc parkingowych, które muszą 
być zapewnione w ramach nierucho-
mości. W przypadku lokalu miesz-
kalnego mowa jest zaledwie o 2 miej-
scach parkingowych, a w przypadku 
usług zapewnić trzeba przynajmniej 
25 miejsc parkingowych na każde 
1000m2 powierzchni użytkowej. 

Dla tej konkretnej działki przy 
Lucerny 112, w dniu 21 lutego 2019 
roku wydano pozwolenie na budo-
wę budynku jednorodzinnego, wol-
nostojącego, dwulokalowego. Każdy 
budynek jednorodzinny może za-
wierać dwa lokale, a do 30% jego po-
wierzchni może być przeznaczone na 
usługi. Powierzchnia użytkowa tego 
konkretnego budynku to 659,55m2, 
z czego lokal mieszkalny, zgodnie 
z decyzją o pozwoleniu na budowę 
stanowi 454,65m2, a lokal użytkowy 

(biuro) 204,90m2. Jak to sie przekła-
da na wymagna liczbę miejsc parkin-
gowych?

Dla takich parametrów lokali w 
tym budynku wymaganych jest do-
kładnie 8 miejsc parkingowych - 2 
miejsca dla lokalu mieszkalnego i 6 
miejsc dla biura (0,025 miejsca na 
1m2 przy 204,9m2 daje 5,1 miejsc).

Jak łatwo zauważyć, gdyby cały 
budynek przeznaczony był na usługi, 
na co pozwala przecież obowiązują-
cy plan zagospodarowania, wyma-
gane byłoby zapewnienie 17 miejsc 
parkingowych, a taką liczbę miejsc 
parkingowych dla wybudowane-
go budynku byłoby bardzo trudno 
zmieścić na terenie działki. 

Budynek ten nie może być zatem 
użytkowany w całości jako budynek 
usługowy, bo byłoby to użytkowanie 
niezgodne z przeznaczeniem, które 
zgodnie z pozwoleniem na budowę 
zakłada tylko nieco ponad 200m2 na 
usługi. Czy taka była jednak strategia 
inwestora, aby wybudować formal-
nie dom jednorodzinny z niewielką 

częścią jako usługi, a co za tym idzie 
z mniejszą liczbą miejsc parkingo-
wych, aby następnie korzystać z tego 
budynku jednak w całości jako budy-
nek usługowy? W internecie pojawiło 
się już bowiem ogłoszenie o możli-
wości wynajmu w tym budynku pod 
usługi powierzchni 600m2. 

Nie pozostaje nic innego jak 

SADUL. Interwencja mieszkańców w sprawie budynku powstałego przy ul. Lucerny 112.

Nowy budynek przy ul. Lucerny 112 
Fot. Rafał Czerwonka

przypilnować takiego sposobu użyt-
kowania budynku, jaki został przewi-
dziany w pozwoleniu na budowę. W 
innym przypadku sadulskie uliczki, 
takie jak Kwidzyńska czy Osadnicza 
będą gęsto zastawione samochodami, 
a funkcjonowanie w tym najmniej-
szym wawerskim osiedlu będzie 
trudniejsze.

Pozwolenie na budowę...
z pominięciem planu
zagospodarowania

Kilka miesięcy temu rozpoczęła 
się budowa nowego budynku usłu-
gowego tuż obok posesji przy ul. 
Lucerny 128. Budowa ta powstaje na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę nr 27/2019 z dnia 9 stycznia 
2019 roku dla budynku usługowo-
-handlowego i szamba szczelnego. 
Ważna jest tutaj data wydania tej de-

cyzji. W styczniu 2019 roku obowią-
zywał już bowiem, uchwalony ponad 
pół roku wcześniej (tj. 10 maja 2018 
roku), Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego obszarów 
Sadul i Zbytki – część I Sadul, obej-
mujący ten teren. 

Każde pozwolenie na budowę 
musi być zgodne z obowiązującym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. Tak naprawdę podsta-
wową i jedną z pierwszych czynno-

ści organu administracyjnego przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, powinno być sprawdzenie 
zgodności projektu budowlanego z 
ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Właś-
nie dzięki temu decyzja taka powinna 
być zawsze zgodna z zapisami obo-
wiązującego planu. 

Co mówi obowiązujący plan 
zagospodarowania Sadula w odnie-
sieniu do działki, na której powstaje 
właśnie budynek usługowy? Otóż 
wystarczy spojrzeć na rysunek tego 
planu i już jest oczywiste to, że w 
miejscu trwającej budowy nie jest 
dopuszczona jakakolwiek zabudowa. 
I nie chodzi tu o jakieś niuanse plani-
styczne, kwestie interpretacji zapisów 
planu, czy przekroczenie parametrów 
planistycznych, takich jak współ-
czynnik powierzchni zabudowy, 
powierzchina biologicznie czynna 
czy wysokość budynku. Obowiązu-
jący plan miejscowy nie dopuszcza 
żadnej, absolutnie żadnej zabudowy 
w miejscu objętym ww. decyzją o 

pozwoleniu na budowę. Nic tu za-
tem nie powinno być budowane na 
podstawie pozwolenia wydanego po 
uchwaleniu planu.  

Jak to się zatem stało, że urzędnik 
nie zauważył faktu obowiązywania 
planu zagospodarowaina przestrzen-
nego obszaru Sadul? Niestety, ja nie 
jestem w stanie Państwu tego wytłu-
maczyć. Zwróciłem się w związku z 
tym o podjęcie działań związanych 
z wyjaśnieniem okoliczności wyda-
nia, zdecydowanie wadliwej w mojej 
opinii, decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę oraz wszczęcie postępowania 
administracyjnego związanego z jej 
uchyleniem. Urząd Dzielnicy Wawer 
wystąpił już ze stosowanym wnio-
skiem w tej sprawie do Wojewody 
Mazowieckiego. 

SADUL. Budowa niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obok posesji przy ul. Lucerny 128.

Budynek usługowy powstający obok posesji Lucerny 128
Fot. Rafał Czerwonka

Stowarzyszenie Razem dla 
Wawra zwróciło się jednocześnie do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o wstrzymanie bu-
dowy do momentu zbadania przez 
Wojewodę Mazowieckiego wniosku 
Urzędu Dzielnicy Wawer o uchylenie 
przedmiotowej decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

Jeśli wadliwość wydanej decyzji 
potwierdzi Wojewoda Mazowiecki, 
będzie to podstawą decyzji o rozebra-
niu budynku. Na końcu zapłacimy 
za to my wszyscy, bo inwestor będzie 
mógł domagać się od urzędu odszko-
dowania za poniesione straty. Pozo-
staje mieć nadzieje, że wyciągnięte 
zostaną w związku z tym konsekwen-
cje wobec osób odpowiedzialnych. 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Fragment MPZP obszaru Sadul i Zbytki - część I Sadul z zaznaczeniem 
placu budowy i obowiązującej linii zabudowy (kolor niebieski) 
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Nie jestem rodowitą Warsza-
wianką. Przyjechałam tu na studia, 
wyszłam za mąż za Warszawiaka 
„z dziada pradziada” i zostałam. 
Przez długi czas, przeprowadzając 
się pomiędzy dzielnicami do kolej-
nych wynajmowanych mieszkań, 
nie mogłam się na dobre zadomo-
wić. Aż do momentu kiedy trafi-
łam do Anina. Podczas jednego 
z naszych rodzinnych, leśnych, 
podmiejskich spacerów, jedna z 
leśnych ścieżek wyprowadziła nas 
wprost na kameralne osiedle…IBJ. 
Postanowiliśmy - to musi być tu. 
Wkrótce kupiliśmy tutaj własne M. 
Zostałam Aninianką. 

Lokalizacja ta okazała się bez-
konkurencyjna ze względu na leśne 
otoczenie, a jednocześnie bliskość 
miasta i dobre z nim skomuniko-
wanie. Ogromnie ważny był/jest 
właśnie las,  również ten mniejszy, 
pomiędzy ulicami IX Poprzeczną 
a Czatów, który granicząc z moim 
wyjątkowym osiedlem, zamyka 
perspektywę ulicy Zambrowskiej 
zwartą pierzeją drzew; w którym, 
jak tunel, prześwituje trakt pieszy 
do Międzylesia; dotyka do Kanałku 

LISTY DO REDAKCJI
Wawerskiego i stanowi bezpieczne 
zaplecze dla dzikich kaczek - jego 
stałych mieszkańców. Las ten mój 
synek, będąc na etapie Kubusia 
Puchatka, nazwał Stumilowym i  
uczył się w nim jeździć na swoim 
pierwszym rowerku i który, jak 
miałam się wkrótce dowiedzieć, 
koś postanowił zabudować…

Wkrótce w Aninie zorgani-
zowano spotkanie mieszkańców 
z władzami dzielnicy, na którym 
miano przedstawić między innymi 
plany dotyczące nowych inwesty-
cji. Było to w r. 2009. Na spotkanie 
dotarłam pod sam koniec, prosto z 
pracy. Sąsiad zwrócił się do mnie: 
”Wie Pani, że mają budować osied-
le w naszym lesie?” Nie mogłam 
uwierzyć w to, co słyszę.  L a s 
Stumilowy, nieodłączny towarzysz 
mojego życia (codzienny marsz do 
autobusu przy wtórze wiosennego 
śpiewu ptaków) i życia mojej ro-
dziny (spacery, rower i sanki z syn-
kiem) miał zostać zabudowany! Po 
zakończeniu spotkania podeszłam 
do jednego z radnych, aby dopy-
tać o szczegóły, oburzona, że taki 
plan mógł w ogóle powstać. Rad-
ny zapytał: „Dlaczego Pani nic nie 
powiedziała?” Wyjaśniłam, że nie 
było mnie na spotkaniu, kiedy była 

o tym mowa, ale w tym momencie 
stało się dla mnie oczywiste, że głos 
w tej sprawie powinien zabrzmieć 
nie tylko z mojej strony - przecież 
mnóstwo ludzi myśli podobnie jak 
ja.

Przystąpiłam do działania. 
Napisałam pismo: „Protest prze-
ciwko zabudowie lasu - wniosek 
do koncepcji planu zagospodaro-
wania przestrzeni ulicy Hafciar-
skiej” (nasz anińsko- międzyleski 
las pod taką właśnie nazwą został 
objęty projektem tegoż planu).  
Wyrażało ono stanowczy sprzeciw 
przeciwko jakiejkolwiek formie 
zabudowy lasu, poparty szczegó-
łowym uzasadnieniem. Napisałam 
m.in.: „Wnioskujemy, aby obszar 
leśny ograniczony ulicami: Cza-
tów, Kosynierów i IX Poprzeczną 
nie podlegał jakiejkolwiek formie 
zabudowy. (…) Domagamy się 
pozostawienia go jako obszaru re-
kreacyjnego, zgodnie z poprzednio 
obowiązującym planem zagospo-
darowania przestrzennego, który 
obejmował ten teren ochroną.” Ra-
zem z mężem zaczęliśmy zbierać 
podpisy pod pismem. Zaczęliśmy 
od sąsiadów z naszego bloku, cho-
dząc od mieszkania do mieszkania 
i spotkaliśmy się ze 100 procento-
wym poparciem. Zwracaliśmy się 
również z prośbą o podpis do na-
szych anińskich znajomych – nikt 

nie odmówił. Sprawa lasu z miej-
sca wzbudziła emocje i zaczęła za-
taczać coraz szersze kręgi. Popro-
siliśmy o wsparcie mieszkańców 
innych bloków. Listy krążyły w 
kilku budynkach i wracały do nas 
z podpisami. Za pośrednictwem 
naszych znajomych akcja prze-
niosła się również do Międzylesia 
- sprawa wspólna bo las wspólny. 
Równocześnie uzyskaliśmy zgodę 
na umieszczenie naszego protestu-
-wniosku, opatrzonego hasłem 
„Ratujmy las!” w osiedlowym skle-
pie, pozyskując kolejne podpisy.

W sierpniu 2009 r. mieliśmy 
ich już 460. Pismo wraz z podpi-
sami trafiło do miejskich i dzielni-
cowych instytucji, m.in. Przewod-
niczącej Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy oraz Wydziału Plano-
wania Miejscowego Urzędu m.st. 
Warszawy.

Nadal prowadziliśmy  akcję 
zbierania podpisów, m.in. rozsta-
wiając stolik  przy kościele, co dało 
nam możliwość dotarcia również 
do mieszkańców domów jednoro-
dzinnych z ulic oddalonych od na-
szego osiedla. W maju 2010 r. do-
łączyliśmy do złożonego wcześniej 
pisma listy z kolejnymi 242 podpi-
sami. W sumie 702 mieszkańców 
Anina i Międzylesia opowiedziało 
się za zachowaniem lasu w jego 
niezmienionej, ogólnodostępnej 

formie, za podtrzymaniem uni-
kalnego charakteru naszej dzielni-
cy,  który polega właśnie na tym, 
że nie jest ona cała zabudowana, 
że obszary naturalnej, leśnej zie-
leni trwają od dawna pomiędzy 
osiedlami i ulicami, przedzielają je 
i tworzą ich bezpośrednie otocze-
nie.

Z odpowiedzi Urzędu m.st. 
Warszawy na nasz wniosek do-
wiedzieliśmy się, że pismo zostało 
przekazane projektantom planu w 
celu jego przeanalizowania. Pro-
jekt planu jest przygotowywany 
co najmniej od 2009 r. i nadal jest 
we wstępnej fazie. Jak dotychczas, 
nie zmienił się zapis w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego co 
do tego terenu: „zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna na dział-
kach leśnych”. Jest więc jeszcze o co 
walczyć. 702 mieszkańców, którzy 
chcą zachowania nienaruszonego i 
nieogrodzonego lasu przypomina 
się instytucjom, od których zależą 
istotne decyzje. Mając w swoim 
sąsiedztwie Stumilowy Las czuje-
my się za niego odpowiedzialni, 
zobowiązani, żeby go zachować dla 
siebie, ale i dla kolejnych pokoleń 
dzieci, żeby mogły się w nim bawić 
i uczyć jeździć na rowerze.

Aninianka

Stumilowy las 

240 listów, które zmienią świat 
240 - tyle właśnie listów udało się 

napisać przybyłym gościom oraz śro-
dowisku Wawerskiej Szkoły Realnej. 
- Myślę, że to dobry wynik - mówi 
jeden z przybyłych gości. 

Maraton pisania listów to akcja, 
która powstała w Polsce w 2001 roku 
i w ciągu kilkunastu lat stała się naj-
większym na świecie wydarzeniem 
związanym z obroną Praw Człowie-
ka. Polega ona na napisaniu jak naj-
większej liczby listów, które później 
trafiają do władz krajów, w których 
łamane są Prawa Człowieka. Celem 
akcji jest - między innymi - wymu-
szenie na władzach interwencji w 
sprawie wypuszczenia z więzień nie-

winnych ludzi czy na przykład jak ma 
to miejsce w sprawie ludności z Gras-
sy Narrows - przywrócenie zdrowego 
i bezpiecznego środowiska, którym 
na pewno nie jest środowisko skażo-
ne rtęcią.

Tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia Wawerska Szkoła Realna 
zdecydowała się wesprzeć akcję i 
udostępnić budynek szkoły na je-
den dzień, aby zainteresowani akcją 
mieszkańcy Wawra mieli, gdzie na-
pisać listy. Oczywiście wymagało to 
dużej mobilizacji ze strony uczniów, 
której na szczęście nie brakowało. 

Już od godziny 15.00 na uczest-
ników czekały przygotowane sale, 
potrzebne przybory oraz uczniowie 
gotowi pomóc w razie problemów 
z napisaniem listu lub trafieniem do 
właściwej sali.  

Uczestnik wchodzący do bu-
dynku już od postawienia pierwsze-
go kroku w progu szkoły był infor-
mowany, gdzie trzeba się udać, aby 
napisać list i gdzie trzeba pójść, aby 
poznać przypadki ludzi, w których 
sprawie tu przyszedł. Po udaniu się 
do wyznaczonej sali, uczestnik był 

informowany, że list trzeba napisać 
po angielsku lub w języku kraju, do 
władz którego takowy uczestnik zde-
cydował się napisać. Zdecydowanym 
ułatwieniem w napisaniu listu były 
szablony z gotowym tekstem, który 
wystarczyło przepisać na swoją kart-
kę. Oczywiście, jeśli ktoś zdecydował 
się samemu napisać list to nic nie sta-
ło temu na przeszkodzie. 

Następnym krokiem po napi-
saniu lub przepisaniu listu było na-
pisanie na kartce swojego imienia, 
nazwiska, miejscowości, w której 
się mieszka, nazwy ulicy oraz kodu 
pocztowego. Było to wymagane, po-
nieważ poprzez taki zabieg uczestnik 

pokazywał, że nie jest anonimowy i 
mocno deklaruje swoją opinie o nie-
akceptowaniu łamania Praw Czło-
wieka. Po napisaniu listu uczestni-
kowi zostało już tylko zaadresowanie 
koperty. Samo wydarzenie przebiegło 
bez większych problemów oraz w 
bardzo miłej atmosferze i trwało od 
godziny 15:00 do godziny 19:00.

Wracając do problemu ludności 
z Grassy Narrows (Kanada) to jest 
to... Rtęć,  a dokładnie 10 ton rtęci, 
które 50 lat temu wpuścił do syste-
mu wodnego Grassy Narrows zakład 
przetwórczy chloralkali, powodując 
tym samym olbrzymią dewastacje 
środowiska. Skutki napełnienia rze-
ki taką ilością rtęci były oczywiście 
nieodwracalne. Zaniknął przemysł 
rybny z którego 90% mieszkańców 
się utrzymywała. Ponadto przez rtęć 

AKCJA SPOŁECZNA. Reportaż z maratonu pisania listów.

Fot. Franciszek Gil

ludność Grassy Narrows  do dziś cier-
pi na różne dolegliwości, takie jak: 
utrata słuchu, bóle i zawroty głowy 
czy skurcze kończyn.  Listy mają na 
celu sprawić, aby rząd Kanady podjął 
kroki mające na celu poprawe jakości 
życia mieszkańców Grassy Narrows. 

Dzięki takim akcjom jak mara-
ton pisania listów można takich ludzi 
wesprzeć i pomóc im zmienić ich ży-
cie.

Na koniec warto dodać, że cho-
ciaż wynik maratonu jest w pełni 
satysfakcjonujący, to powstaje pyta-
nie, co by było, gdyby w akcji wzięła 
udział chociaż połowa mieszkańców 
Wawra - jaki wtedy byłby wynik? 
Pewnie trzeba było go liczyć nie w 
setkach, lecz w tysiącach napisanych 
listów.  Zapraszamy do włączenia się 
w akcję w kolejnej edycji!

Ignacy Peszkowski

Fot. Franciszek GilFot. Franciszek GilFot. Franciszek Gil
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 ■ Większa podstawówka w osiedlu Las
Szkoła Podstawowa nr 128 w osiedlu Las powiększyła się o nowe 
pomieszczenia, które powstały metodą modułową.
W ramach inestycji powstał dwupiętrowy budynek z sześcioma 
salami lekcyjnymi, biblioteką, szatnią oraz nowoczesnym 
gabinetem pielęgniarki.

 ■ Pożar w Międzylesiu
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia doszło do pożaru 
w dwupiętrowym budynku przy ul. Żegańskiej 24 w osiedlu 
Międzylesie. W mieszkaniu strażacy znaleźli ciało 65-letniego 
mężczyzny.

 ■ Okrągła rocznia zbrodni wawerskiej
W 80. rocznicę zbrodni wawerskiej w piątek 27 grudnia odbyły 
się uroczystości, na które składała się Msza święta w kościele 
Matki Bożej Królowej Polski przy Rzeźbiarskiej 46, odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy na kościele Matki Bożej Królowej Polski, 
złożenie kwiatów w miejscu straceń ofiar Zbrodni Wawerskiej 
przy ulicy 27 Grudnia, spotkanie okolicznościowe w bibliotece 
przy Błękitnej, wernisaż wystawy „WAWER 27.XII.39” w Wawerskim 
Centrum Historii „Murowanka” oraz koncert patriotyczny w 
Wawerskim Centrum Kultury przy Żegańskiej 1a.

 ■ Falenica Cup V
11 i 12 stycznia w Falenicy juz po raz piąty odbył się turniej 
piłkarski FALENICA CUP im. Bartłomieja Urbanowicza (byego 
trenera PKS Serce Falenica). W turnieju wzięło udział 14 zespołów  
z roczników 2007/08 oraz 2011/12. Najlepsi okazali się piłkarze 
Legionu Głowaczów i Wichru Kobyłka.

 ■ Śmierć na torach w Miedzeszynie
15 stycznia br. wieczorem na stacji Warszawa - Miedzeszyn miał 
miejsce wypadek śmiertelny. Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił 
mężczyznę, który pokonywał tory przy zamkniętych rogatkach. 

 ■ Warszawa wypięknieje
Rada m.st. Warszawy na sesji w dniu 16 stycznia br. przyjęła 
uchwałę krajobrazową, która ureguluje sposób funkcjonowania 
zewnętrznych nośników reklamowych w przestrzeni całego 
miasta. Okres przejściowy na likwidację lub dostosowanie 
istniejących reklam zewnętrznych ma trwać 2 lata. Już teraz nie 
będzie jednak można umieszczać nowych reklam niezgodnych z 
zapisami uchwały. Prace nad tą uchwałą trwały od 2015 roku.

 ■ Płatny parking pod urzędem
Na parkingu Urzędu Dzielnicy Wawer zainstalowany został 
system parkingowy, który będzie umożliwiał pobieranie opłat 
za wielogodzinne parkowanie w tym miejscu. System będzie 
obsługiwała automatyczna kasa. Pierwsze dwie godziny 
parkowania mają być bezpłatne.

 ■ Południowa Obwodnica Warszawy na raty
Aktualny harmonogram prac na wawerskim odcinku trasy S2 
przewiduje zakończenie budowy w sierpniu 2020 roku. Od 
pewnego czasu pojawiają się informacje, że termin ten nie 
zostanie jednak dotrzymany.  W wakacje może być udostępniona 
kierowcom tylko jedna jezdnia na moście południowym, która 
umożliwi zorganizowanie dwóch pasów jezdni w każdym 
kierunku. Po ukończeniu drugiej jezdni przepustowość wzrośnie 
do czterech pasów w każdym  kierunku. 

 ■ Dzieje się w Murowance
18 stycznia br. w budynku dawnej szkoły przy ul. Płowieckiej 77 
zapoczątkowało funkcjonowanie tzw. digipunktu. Jest to miejsce, 
gdzie można zdeponować i zarchiwizować rodzinne wspomnienia 
bez względu na to, na jakim nośniku zostały one zapisane. 
Digipunkt działa w ramach Wawerskiego Centrum Historii 
Murowanka we współpracy z Fundacją na rzecz Wielkich Historii.

 ■ Projekt planu „Zbytki” do publicznego wglądu
W okresie od 27 stycznia do 30 marca 2020 roku potrwają 
konsultacje społeczne związane z wyłożeniem projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część 
II - Zbytki. Publiczna dyskusja na ten temat odbędzie się  w środę 5 
lutego o godz. 18.00 w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 
1a. Uwagi do planu można składać do 30 marca br. Więcej 
informacji na stronie internetowej: architektura.um.warszawa.pl

W SKRÓCIESTRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.
Pracowita końcówka roku

Ostatni dzień 2019 roku oka-
zał się być bardzo pracowity dla 
strażaków. W Sylwestra o godz. 
14:17 zastęp GBA 2.0/17 Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Radości zo-
stał zadysponowany do pożaru bu-
dynku przy Al. Krakowskiej. Palił 
się magazyn przy ul. Bakalarskiej 
w pobliżu al. Krakowskiej i Urzędu 
Dzielnicy Włochy. Walkę z żywio-
łem utrudniał silny wiatr.

Do zadań naszej jednostki na-
leżało:

- zasilenie pracujących zastępów 
w środek gaśniczy,

- dogaszenie zarzewi ognia,
- prowadzenie prac rozbiórko-

wych pozostałości budynku,
- przeszukanie pogorzeliska.

W gaszeniu pożaru oraz przy 
pozostałych pracach brały udział 
liczne zastępy straży pożarnej z m. 
st. Warszawy w tym m. in. straża-
cy z JRG 2, 8, 9, 14, 16, 17, SGSP i 
OSP Ursus, Wesoła, Radość. 

Zastęp OSP Radość wrócił do 
koszar przed godz. 20. Strażacy z 
Radości nowy rok powitali w remi-
zie, pełniąc służbę i czuwając nad 
bezpieczeństwem mieszkańców.  

Bezpieczne lodowisko 2020
W sezonie zimowym 

2019/2020 warszawscy strażacy 
zainicjowali akcję „Bezpieczne lo-
dowiska 2020”. Jest ona związana z 
bezpieczeństwem dzieci i młodzie-
ży na zamarzniętych akwenach.

Akcja „Bezpieczne lodowiska 
2020” ma na celu pomoc w or-

ganizacji bezpiecznych lodowisk 
w tym m.in. wylewanie wody na 
uprzednio przygotowane ślizgawki 
min. na terenie boisk szkolnych, 
parków, ogródków jordanowskich, 
osiedli itp.

Strażacy udzielą wsparcia w 
organizacji lodowiska na pisemną 
prośbę dyrektora szkoły lub za-
rządcy terenu. Do prośby należy 
dołączyć zgodę na pobór wody 
oraz zgodę właściciela terenu na 
wylanie lodowiska. Warunkiem 
wylania lodowiska jest właściwe 
przygotowanie przez zgłaszającego 
terenu poprzez wyrównanie na-
wierzchni, usypaniu band z piasku 
lub śniegu ewentualnie ustawie-
niu barierek. Za bezpieczeństwo 
dzieci przebywających na terenie 
lodowiska odpowiada organizator 
ślizgawki.

Aby uzyskać pomoc jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej prosi-

my o kontakt z najbliższą komendą 
miejska PSP.

Zimowe zagrożenia na zamar
zniętych akwenach

Niskie temperatury powietrza 
sprawiają, że akweny są skute lo-
dem jednak wchodzenie na zamar-
znięte rzeki, stawy czy zalewy jest 
skrajnie niebezpieczne. Mimo, że 
przy brzegu pokrywa lodu wydaje 
się być gruba i wytrzymała to kilka 
kroków dalej lód może być bardzo 
cienki i słaby. Mazowieccy strażacy 
przypominają - osoba pod którą 
załamał się lód, najczęściej nie jest 
w stanie sama wyjść na powierzch-
nię, a kilka minut spędzonych w 
lodowatej wodzie prowadzi do wy-
ziębienia organizmu, utraty sił, a w 
konsekwencji do utonięcia.

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>.

Pożar hali przy al. Krakowskiej 31.12.2019
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DIETETYCZNE BURGERY 
I DROŻDŻÓWKI Z BIAŁYM SEREM

Wprawdzie porządna zima 
jeszcze do nas nie przyszła, ale 
tak czy inaczej o tej porze roku 
lubię zagrzać się przy piekarniku. 
Upieczemy dzisiaj kotleciki z 
indyka – dietetyczne burgery 
z dodatkiem aromatycznych 
przypraw oraz mięty (przepis 
inspirowany wschodnią kuchnią 
jednego z moich ulubionych 
kucharzy – Yotama Ottolenghiego), 
a na deser będą prawdziwe 
drożdżówki z białym serem! 
Takie, które pamiętamy jeszcze z 
dzieciństwa; z lekko kwaskowym 
nadzieniem, rozpływające się w 
ustach! I niech ta zima w końcu 
nas odwiedzi, wtedy wszystko 
smakuje dwa razy lepiej. 

PIECZONE BURGERY Z 
INDYKA I CUKINI Z MIĘTĄ
SKŁADNIKI NA 6 BURGERÓW 

 ■ 400 g mielonego mięsa z 
indyka (pierś)

 ■ 180 g cukinii (startej na tarce)
 ■ 25 g dymki (posiekanej)
 ■ 1 jajko 
 ■ po 1-2 łyżki posiekanej mięty 

i kolendry
 ■ 1 ząbek czosnku (przeciśnięty)
 ■ 0,5 łyżeczki mielonego 

kuminu
 ■ 1 (płaska) łyżeczka soli
 ■ Pieprz do smaku

SOS Z JOGURTU GRECKIEGO
250 jogurtu greckiego, skórka 
otarta z cytryny + 1 łyżka soku, 1 

ząbek czosnku, 1,5 łyżki oliwy oraz 
sól i pieprz do smaku

Z podanych składników 
najpierw robimy sos i wstawiamy 
go do lodówki. 

Mięso mieszamy z cukinią, 
jajkiem, ziołami i wszystkimi 
przyprawami. Dokładnie je 
wyrabiamy (chwilę to potrwa). 
Formujemy małe kotlety, które 
układamy na blasze wyłożonej 
papierem i lekko je rozpłaszczamy. 
Wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni. 
Pieczemy 15 minut, wyjmujemy 
blachę, ostrożnie przewracamy 
kotlety i dopiekamy je 10 min. 
Gotowe!

DROŻDŻÓWKI Z BIAŁYM 
SEREM
SKŁADNIKI NA OK. 10-12 
SZTUK 

 ■ 580 g mąki pszennej (tortowej)
 ■ 30 g świeżych drożdży lub 7 g 

suchych
 ■ 250 ml mleka
 ■ 100 g masła
 ■ 2 jajka
 ■ 6 łyżek cukru

NADZIENIE SEROWE
 ■ 500 g sera (mielonego)
 ■ ½ szklanki cukru pudru
 ■ 1 żółtko 
 ■ 1 łyżka masła
 ■ Skórka otarta z jednej cytryny 
 ■ 1 łyżeczka wanilii 

KĄCIK KULINARNY. 
wyrasta szybciej.

Składniki na masę serową 
dokładnie mieszamy i odstawiamy. 

Wyrośnięte ciasto wykładamy 
na blat oprószony mąką. Dzielimy 
na 10 -12 równych części, 
formujemy okrągłe bułeczki i 
odstawiamy na 15 minut.  Dnem 
szklanki robimy zagłębienia 
w bułeczkach i wkładamy 
do nich sporą porcję sera. 
Brzegi drożdżówek smarujemy 
rozmąconym jajkiem. 

Bułeczki pieczemy 18-20 
minut w piekarniku nagrzanym do 
180 stopni, następnie studzimy na 
kratce kuchennej.

Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl 

Dodatkowo: rozmącone jajko (lub 
samo białko)

Cukier, masło i mleko 
podgrzewamy (masło musi się 
rozpuścić), odstawiamy. W kilku 
łyżkach mleka rozpuszczamy 
drożdże, dodajemy 2 łyżki mąki, 
mieszamy i odstawiamy na 10-
15 minut - drożdże muszą zacząć 
pracować. 

Następnie wszystkie składniki 
wkładamy do dużej miski, 
dodajemy zaczyn i zagniatamy 
przez około 10 minut ciasto 
(w robocie mieszam hakiem 
na najniższych obrotach). Jeśli 
używamy suchych drożdży od razu 
wsypujemy je do mąki i łączymy z 
pozostałymi składnikami. Ciasto 
odstawiamy do wyrośnięcia na 
1-1,5 godz. Latem (lub gdy w 
pomieszczeniu jest ciepło) ciasto 

Szczęście nie jest rezultatem 
tego, co zdobywamy – ale tego, co 
dajemy. Dobrze o tym wiedzą Ka-
mil i Radek Paczuscy, współtwórcy 
warszawskiego Uniq Fight Club, 
którzy poza działalnością spor-
tową i biznesową, od lat angażują 
się w działalność charytatywną i 
wspierają tych, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy. 

Na przełomie grudnia i listo-
pada klub, już drugi rok z rzędu, 
przeprowadził świąteczną akcję 
dla Centrum Zdrowia Dziecka, w 
wyniku której prezenty otrzymało 
niemal pół tysiąca małych pod-
opiecznych placówki. Wspomnia-
ne wyżej wydarzenie, było jednym 
z wielu charytatywnych przedsię-
wzięć organizowanych przez Uniq 
Fight Club. Klub zaangażowany 
jest w niesienie pomocy na wielu 
polach. Najważniejszym z nich jest 
organizacja wydarzeń, które mają 

na celu wsparcie konkretnej fun-
dacji lub placówki. Na przełomie 
czerwca i maja, na terenie klubu 
i parafii Matki Boskiej Królowej 
Polski w Aninie odbył się „Chary-
tatywny Tydzień Sportów Walki – 
Kickbokserzy Dzieciom”, w czasie 
którego organizowane były semi-
naria z gwiazdami sportów walki, 
a zwieńczeniem był piknik rodzin-
ny, połączony z liga kickboxingu 
i zawodami cross fit. W ubiegłym 
roku, oprócz dzieci z Centrum 
Zdrowia Dziecka klub wspierał 
także zwierzęta ze schroniska w 
Jadowie, angażując się w akcje Po-
daj rękę Łapie. Inną formą pomocy 
jest organizacja charytatywnych 
aukcji, którym zawsze przyświeca 
wspieranie walki najmłodszych 
wojowników doświadczonych 
przez los. W ten sposób udało się 
dołożyć cegiełkę do leczenia Bru-
na, Maksia i Kornelki oraz opłacić 

lekcje tańca kenijskim dzieciom ze 
slumsów Koroghocho. 

Ten rok trenerzy i działacze 
Uniqu postanowili również roz-
począć mocnym uderzeniem. Pod 
hasłem „Sportowa Niedziela”, w 
każdy ostatni dzień tygodnia o 
12.00 prowadzone są darmowe 
zajęcia sportów walki dla dzieci i 
rodziców, w których może wziąć 
udział każdy chętny. Wspomnia-
na inicjatywa stanowi doskonałą 
opcję na wspólne, aktywne spę-
dzenie niedzielnego popołudnia i 
coraz więcej rodzin korzysta z tej 
formy spędzania wolnego czasu. 
W styczniu do oferty treningowej 
klubu dołączyły bezpłatne zajęcia 
dla seniorów, na które wolny wstęp 
ma każda osoba w wieku 60+. 
Pierwsze zajęcia już 8 stycznia o 
godz. 12.00. Nie obowiązują zapisy, 
potrzebne są tylko chęci i wygod-
ny strój do ćwiczeń. Aktywność 

fizyczna ma ogromnie znaczenie, a 
wspomniane wyżej zajęcia będą się 
różnić, od tych, które odbywały się 
w klubie do tej pory. W programie 
treningowym duży nacisk został 
położony na zminimalizowanie 
skutków przeciążeń układu ruchu, 
poprawę elastyczności mięśni i ru-
chomości stawów oraz pomocy w 
walce z dolegliwościami kręgosłu-
pa, poprzez wzmocnienie poszcze-
gólnych partii mięśni. Dodatkowo 

uprawianie sportu przez osoby w 
starszym wieku, dodaje siły po-
trzebnej w codziennych czynnoś-
ciach i korzystnie wpływa na zdro-
wie psychiczne.

Więcej informacji na temat 
bezpłatnych zajęć można uzyskać 
kontaktując się z Uniq Fight Club 
w mediach społecznościowych lub 
bezpośrednio w recepcji klubu pod 
nr tel. 794-484-449.

Łukasz Paczuski

Darmowe zajęcia dla seniorów
AKCJA SPOŁECZNA. Klub sportowy Uniq Fight Club pomaga.
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Willa Snitkówka - perła Anina ktoś jeszcze tego nie widział? To 
pewne, że nad wszystkimi udany-
mi produkcjami filmowymi unosił 
się genius loci Snitkówki.

Współczesna Willa wymaga 
istotnych nakładów – przydałyby 
się gruntowne remonty dachu – 
więźby, ocieplenia, poszycia, sto-
larki okiennej, ścian zewnętrznych. 
Z uwagi na brak przyłącza gazowe-
go dom jest ogrzewany prądem - 
stare kaflowe piece węglowe zaopa-
trzono we wkłady akumulacyjne. 
To nie najtańsze rozwiązanie, ale 
każda zmiana sposobu ogrzewania 
(np. instalacja pompy ciepła) ozna-
czałaby gruntowną przeróbkę in-
stalacji wewnętrznych, a to praw-
dopodobnie pociągnęłoby kolejne 
decyzje remontowe.

Pani Katarzyna Otwinowska, 
która wraz z bratem jest współ-
właścicielką Willi, bez zbędnego 
sentymentu przyznaje, że złoty 
wiek Snitkówki prawdopodobnie 
już minął. Póki była młodość, siły, 
3-pokoleniowe gniazdo rodzinne,  
gromada dzieciaków – w domu 
na okrągło urządzano kinderbale, 
śluby, chrzciny, gwarne biesiady. 
Obecnie, przepastne wnętrza oby-
dwu kondygnacji nie goszczą już 
tylu lokatorów. Dzieci wyfruwają 
z gniazda jedno po drugim. Być 
może więc to już ostatnie pokole-
nie spadkobierców Izydora i War-

nia, choć nie bez znaczenia była 
dostępność konkretnych farb na 
ówczesnym, niełatwym rynku po-
wszechnego deficytu. Wcześniej 
elewacja miała kolor spłowiałej 
ochry, ale w powszechnym użyciu 
stosowane są bardziej dosadne 
określenia tamtej barwy.

Willa Snitkówka to anińska 
„gwiazda filmowa”. Kręcono tutaj 
m.in. „Kronikę Wypadków Mi-
łosnych” Wajdy w 1985 roku. Dla 
potrzeb filmu zbierano rekwizyty 
z zaprzyjaźnionych domów po ca-
łym Aninie: stare meble, zastawy, 
dzbanki, bibeloty – wszystko skru-
pulatnie inwentaryzowano i wyce-
niano. Filmowcy zaaranżowali 2 
izby - salon oraz kuchnię z  kreden-
sem. Przysposobili również jedną z 
werand. Wszystko to posłużyło za 
scenografię wnętrza mieszkania 
głównego bohatera Witka, którego 
matkę grała ówczesna żona reży-
sera Krystyna Zachwatowicz. Po-
tem były inne filmy, seriale, m.in. 
„Ojciec Mateusz”, Prawo Agaty”. 
Również reklamy, a pośród nich 
genialny i wzruszający spot „Alle-
gro” z 2016 roku o polskim dziad-
ku odbywającym przyspieszony 
kurs  angielskiego z zamiarem od-
wiedzin u angielskiej wnuczki. Czy 

wary, których życie zrosło się z 
tym miejscem. 

Z roku na rok jesteśmy 
świadkami rozbiórek pustosta-
nów, pożarów starych świderma-
jerów (ostatnio na ul. Junaków, 
Jagienki itp. …). Doszukujemy się 
w tych faktach celowych działań 
właścicielskich celem zawłasz-
czenia kolejnych działek przez 
chciwych deweloperów i zabu-
dowania ich, wbrew budowla-
nej tradycji letnisk falenickich 
wielolokalową kubaturą. Prawda 
jest równie smutna i nie mniej 
dramatyczna. Stare drewniaki 
wymagają ogromnych nakładów 
oraz jeszcze większego serca, aby 
mogły dotrzymać współczesnych 
standardów zamieszkania. Nie 
każdy właściciel, z uwagi na wiek 
czy dostępność środków, jest w 
stanie unieść te ciężary. Zdarza 
się, że wpisywanie tych domów 
np. do gminnej ewidencji zabyt-
ków przedłuża tylko czas agonii 
zamiast nieść doraźną pomoc. 
Właściciele opuszczają więc swoje 
stare, trzeszczące, przeciekające, 
zapadające się w sobie drewnia-
ki, lub dożywają w nich własnego 
końca. Młodego pokolenia nie 
stać na wysiłek ratowania rodzin-
nego dziedzictwa. 
Korzystałem z „O starym Aninie inaczej” 
Barbary Wołodźko Maziarskiej.

Dom na ul. Trawiastej 4 w 
Aninie pozostaje nieprzerwanie w 
rękach tej samej rodziny od 1910 
roku, kiedy to pradziadek obecnej 
współwłaścicielki, pochodzący z 
Pińska na Podolu Izydor Snitko-
-Pleszko, wykupił parcelę od hr. 
Branickiego. Początkowo plano-
wał wybudować 2 kondygnacje + 
mansardę, ale rygory budowlane 
(i przepisy wojenne) zabroniły 
wznoszenia budowli wyższych 
od otaczającego drzewostanu, 
aby nie ograniczać pola widze-
nia artyleryjskiego ostrzału. Stąd 
charakterystyczny, płaski kształt 
dachu. 

Tuż przed wkroczeniem 
w 1915 roku Niemców, z tere-
nu Anina ewakuowano pra-
cowników carskiej kolei, w tym 
mieszkańców Snitkówki, którzy 
szczęśliwie 3 lata później powró-
cili. Dzięki zaradności gospoda-
rza dom szybko wykończono i 
przysposobiono do letniskowego, 
tudzież całorocznego wynajmu. 
W głębi ogrodu, bliżej ul. VI Po-
przecznej stał nieistniejący dzisiaj 
drugi drewniak zwany „Pralnią” z 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

piecem chlebowym, 2 mieszkania-
mi, werandą i dużym  strychem. 
Nad dobrostanem ówczesnych 
mieszkańców czuwała małżonka 
Izydora - Warwara Grigoriewna  
(„Babusia”).   

W trakcie działań wojennych 
1939 i 1944 roku dom ucierpiał 
minimalnie. Właściwie tylko pół-
nocna weranda „odczepiła się” 
nieznacznie od elewacji, natomiast 
najgorsze - wraz z ludową admini-
stracją i przymusowym kwaterun-
kiem - przyszło niebawem. W po-
wojennej Snitkówce stacjonował 
m.in. przez pewien czas oddział 
saperów. Wiecznie pijani lokatorzy 
spali na sianie rzuconym wprost na 
podłogę i palili tytoń machorkowy 
zawijany w skrawki gazet. Dom na 
szczęście nie spłonął. Dawni właś-
ciciele, po wielu latach pozbyli się 
niechcianych lokatorów i dopro-
wadzili ogromnym wysiłkiem po-
siadłość do stanu obecnego. 
Intensywnie ciemny, sepiowy, pra-
wie czarny kolor elewacji to efekt 
przemalowania w latach 80’. Z tam-
tego okresu pochodzi również cha-
rakterystyczny zielony kolor ry-
nien i rur  spustowych. Nad zmianą 
kolorystyki czuwał tata obecnych 
właścicieli, architekt z wykształce-

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

W lutym 2018 roku rozpoczęli-
śmy w Gazecie Wawerskiej cykl 
publikacji dotyczących spuścizny 
E.M.Andriollego na terenie dziel-
nicy Wawer. W każdym kolejnym 
egzemplarzu naszego czasopisma 
znajdziecie Państwo inny budynek, 
prezentowany w formie akwareli/
rysunku. Możecie sami typować 
do publikacji konkretne obiekty: 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl 
najlepiej z jakimś opisem, historią 
związaną z budynkiem lub/oraz z 
działką na której stoi. Dzisiaj pre-
zentujemy – już dwudziesty z kolei 
- budynek z Anina znajdujący się 
na liście gminnej ewidencji zabyt-
ków.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - ab-
solwent Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej gdzie 
doskonalił warsztat studiując m.in. 
rysunek i malarstwo, czło nek 
Związku Artystów Pol ska Sztu-
ka Użytkowa. Tematem wio dą cym 
jego akwareli jest ar chi tek tu ra i 
pejzaż miejski - głównie Wenecji 
i Białegostoku (jego rodzinnego 
miasta). Maluje również portrety i 
martwe natury.
     R.Kakareko.akwarele




