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HISTORIA
KOLEJ KONNA 
WAWER-WIĄZOWNA
Dzieje kolei konnej łączącej 
Wawer ze Starą Miłosną, są 
nierozerwalnie związane z 
powstaniem i funkcjonowaniem 
wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej 
otwartej na początku 1901 roku. 

SAMORZĄD
SPOTKANIE 
PREZYDENTA 
M.ST. WARSZAWY 
Z MIESZKAŃCAMI 
DZIELNICY
Wawer był pierwszą dzielnicą 
Warszawy odwiedzaną przez 
Prezydenta Trzaskowskiego.

10 12

PRZYRODA
SUSZA - ROZMOWA O 
ZASOBACH WODNYCH 
POLSKI
Rozmowa z dr hab., inż. 
Tomaszem Szymczakiem, prof. 
nadzw., kierownikiem Zakładu 
Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego w Falentach.75

ŁAD PRZESTRZENNY
PRZYPADEK WUZETKI 
Z MINERSKIEJ
Na tym przykładzie można 
stwierdzić, że warto być 
świadomym i zdeterminowanym 
uczestnikiem postępowań 
administracyjnych, a decyzje 
urzędników muszą mieć solidne 
oparcie w przepisach.

Przewodnik po śmieciach
Czy nam się to podoba czy nie, toniemy w śmieciach, które sami wytwarzamy. Segregowanie to nasz obowiązek wynikający z  
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.  W numerze przedstawiamy słownik , który pomoże w świadomej segregacji. 

Fot. Rafał Czerwonka
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ŚWIDERMAJERY
WILLA DWOREK 
HALINA W ANINIE
Prezentujemy – już dwudziesty 
pierwszy z kolei - wawerski 
świdermajer. Dom przy ul. 
IV Poprzecznej 5 postawiony 
został w 1910 r., a pierwszymi 
właścicielami willi byli Państwo 
Wajzensang.
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rodzinnego - 94 złote. Dla nie-
których mieszkańców, szczególnie 
takich, którzy mieszkają samotnie, 
będzie to podwyżka kilkukrotna 
- jedna osoba w domu wieloro-
dzinnym płaciła do tej pory 10zł, 
a w domu jednorodzinnym - 30zł. 
Część mieszkańców będzie mogła 
co prawda skorzystać z programu 
osłonowego, ale i tak podwyżki są 
znaczące. Warto byłoby odpowie-
dzieć w tym miejscu na pytanie czy 
są one w ogóle uzasadnione? I czy 
wpłyną jakoś na jakość usług od-
bioru odpadów?

 Niektórzy są co do tego prze-
konani, że musi być drożej. Rosną 
bowiem koszty wszystkich części 
składowych usług odbioru odpa-
dów tj. ceny prądu, płaca mini-
malna, ceny paliw, a także opłaty 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Czy drożej będzie też oznaczało lepiej?
środowiskowe. 

Pamiętam jednak dokładnie, 
jak na przełomie 2013 i 2014 roku, 
przechodziliśmy z systemu wolno-
rynkowego w zakresie odbioru od-
padów na system, gdzie to gminy 
stały sie właścicielami odpadów. 
Od samego początku osoby miesz-
kające w domach jednorodzinnych 
za usługę o gorszej jakości (bo 
związaną z mniejszą częstotliwoś-
cią odbioru odpadów) musiały 
zapłacić więcej. A zatem z same-
go tylko faktu, że zrezygnowano z 
konkurencji na tym rynku i tego, 
że to miasto zaczęło organizować 
odbiór śmieci, wynikał znaczny 
wzrost kosztów dla mieszkańców. 
Czy tej konkurencyjności napraw-
dę nie można przywrócić na po-
ziomie organizowanych przetar-

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

gów i dlaczego miasto zawsze płaci 
za wszystko drożej?

Takich pytań możnaby posta-
wić więcej. Na przykład w odnie-
sieniu do szczelności aktualnego 
systemu poboru opłat. Nikt nie we-
ryfikuje, bo nie jest to wykonalne, 
czy zadeklarowana liczba miesz-
kańców mieszka w danym lokalu, 
co zapewne znacząco uszczupla 
przychody miasta z tytułu gospo-
darowania odpadami.

Plan był zresztą taki, że część 
kosztów miała być odzyskiwana 
poprzez sprzedaż surowców wtór-
nych, ale póki co to się nie udaje 
- miasto płaci za odbiór surowców 
zamiast na nich zarabiać.

Najbardziej jednak zadziwiają-
ce jest to, że przy okazji podwyżek 
opłat za odbiór odpadów nikt  nie 
podnosi kwestii jakości tych usług. 
Czy w związku z podwyżką coś 
się w tym zakresie w ogóle zmie-
ni? Czy będziemy płacić drożej za 

usługi o wciąż fatalnej jakości?
Wystarczy spojrzeć na łącz-

ną liczba reklamacji dotyczących 
odbioru odpadów na terenie całej 
Warszawy. W 2014 roku, tylko w 
systemie „Warszawa 19115”, było 
to 480 zgłoszeń, w 2015 - 1113 
zgłoszeń, w 2016 - 990 zgłoszeń, w 
2017 - 1263 zgłoszenia, w 2018  - 
1883 zgłoszenia, a w 2019 zapew-
ne ładnych kilka tysięcy zgłoszeń 
(w połowie czerwca było to 4761 
zgłoszeń)! Wygląda na to, że firmy 
coraz gorzej radzą sobie ze spraw-
nym odbiorem odpadów i nikt 
tego od nich nie egzekwuje. Zdarza 
się, że dana frakcja śmieci, głównie 
odpady bio, odpady zielone i gaba-
ryty nie są w ogóle odbierane przez 
bardzo długi okres czasu.

Podwyżka opłat jest nieunik-
niona, została już zresztą zatwier-
dzona przez Radę m.st. Warszawy. 
Oby drożej oznaczało w tym przy-
padku także lepiej.

Od marca br. w Warszawie 
wchodzą w życie podwyżki opłat 
za odbiór odpadów komunalnych. 
Nowe stawki zostały ustalone jesz-
cze w grudniu ubiegłego roku - ry-
czałtowa opłata dla gospodarstwa 
domowego w wielolokalowym 
budynku mieszkalnym wyniesie 
65 złotych, a dla budynku jedno-

Przewodnik 
po śmieciachCzystość w gminach

Znowelizowana ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach określa między inny-
mi zadania gminy oraz obowiązki 
właścicieli nieruchomości, doty-
czące utrzymania czystości i po-
rządku. Pamiętać musimy, iż w 
przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obo-
wiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, podmiot 
odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i 
powiadamia o tym wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta oraz 
właściciela nieruchomości. 

Kolejno zaś, na podstawie po-
wyższego powiadomienia, wszczy-
na się postępowanie w sprawie 
określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi a następnie, nakłada się w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za miesiąc lub miesiące, 
a w przypadku nieruchomości na 
której znajduje się domek letni-
skowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekrea-
cyjno-wypoczynkowe - za rok, w 
których nie dopełniono obowiąz-

ku selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, stosując wyso-
kość stawki opłaty podwyższonej. 

Stawkę podwyższonej opłaty 
określa Rada gminy w wysokości 
nie niższej niż dwukrotna wyso-
kość i nie wyższej niż czterokrotna 
wysokość „standardowej” stawki.

Należy pamiętać, że  każ-
dy właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta 
deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nierucho-
mości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.

Znowelizowana ustawa do-
puszcza złożenie odrębnych dekla-
racji dla poszczególnych budyn-
ków lub ich części w przypadku 
nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem wielolokalowym lub bu-
dynkami wielolokalowymi, jeżeli 
poszczególne budynki lub ich czę-
ści posiadają przyporządkowane 
im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wy-

sokości należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych po-
wstających na danej nieruchomo-
ści, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w zmienionej wysoko-
ści uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w dekla-
racji wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez radę 
gminy metody, a w przypadku ich 
braku – uzasadnione szacunki, w 
tym w przypadku nieruchomości, 
na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym 
charakterze.

W sprawach dotyczących 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi stosuje się prze-
pisy ustawy Ordynacja podatkowa, 

z tym że uprawnienia organów 
podatkowych przysługują wójto-
wi, burmistrzowi lub prezydento-
wi miasta, które to organy mogą 
wykonywać zadania z zakresu eg-
zekucji administracyjnej należno-
ści pieniężnych z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na podstawie porozumie-
nia z naczelnikiem urzędu skar-
bowego. Porozumienie nie może 
dotyczyć prowadzenia egzekucji 
należności pieniężnych z nieru-
chomości.

Ewa Glajzer

Podstawa prawna:
Dz. U. 2019 poz. 1579 ustawa z dnia 19 
lipca 2019r.o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw.
Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 U S TAWA 
z dnia 13września 1996r.o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Czy nam się to podoba czy nie, 
toniemy w śmieciach, które sami 
wytwarzamy. Segregowanie to nasz 
obowiązek wynikający z  ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku.  
A dlaczego warto?  Dzięki segre-
gacji wpływamy na  zmniejszanie 
strumienia odpadów zmieszanych, 
ponieważ z takich  odpadów  nie 
można  odzyskać surowców. I 
wszystko  musi trafić na wysypi-
ska.

Oddajemy w Wasze ręce słow-
nik , który może pomóc w świado-
mej segregacji. A ci co się zżymają 
na segregowanie aż na pięć frakcji 
niech się cieszą. Mieszkańcy ma-
łego miasteczka Kamikatsu (Japo-
nia) dzielą śmieci na 34 kategorie!

Andrzej Tomaszczyk

OKIEM PRAWNIKA. O śmieciowych obowiązkach.
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Rodzaj 
odpadu szczegółowy opis kolor 

pojemnika
Akumulatory samochodowe, motocyklowe, z urządzń podtrzymujących energię np.. foto-

woltaicznych 
PSZOK

Bandaże wszystkie: czyste i brudne Czarny 
Baterie wszystkie rodzaje zużytych baterii ,akumulatorków , okrągłych i pastylkowych, 

Niektóre sklepy agd odbieraja baterie . Często zbierają je sklepy, szkoły . Warto 
się rozgladać 

PSZOK

Bielizna zużyta lub niekompletna do zmieszanych , dobra -patrz „Odzież w dobrym 
stanie”

Czarny 

Biżuteria zazwyczaj są to małe elementy: z metalu,tworzyw sztucznych czy czasem 
naturalnych i są zbyt małe by wychwyciły je maszyny do recyklingu . Dlatego 
wrzucamy je do 

Czarny 

Butelki szklane Także potłuczone,po napojach, kosmetykach ,bez względu na kolor, powinny 
być puste , mogą być zanieczyszczone i mieć naklejki. Jeśli mają zakrętkę 
należy ją -jak się da- odkręcić i wrzucić do plastików 

Zielony 
żółty 

Butelki plasti-
kowe

Po opróżnieniu z resztek płynów i zawartości , zgnieść, zakręcić . Zakrętki 
luzem przelatują przez sita sortownicze . Nie trzeba zrywac naklejki

żółty

Butelki plasti-
kowe brudne 

jeżeli są w niej resztki zaschniętego jedzenia , bądź był w niej olej lub inne 
tłuszcze , należy zgnieść i wrzucić do odpadów zmieszanych

Czarny 

Buty co do zasady do zmieszanych, chyba że są w dobrym stanie i warto się rozej-
rzyć za najbliższą zbiórką odzieży używanej

Czarny 

Chemia 
budowlana, 
samochodowa

farby, rozpuszczalniki do farb i mycia narzędzi, płyny do gruntowania, proszki 
jak gips, zaprawy murarskie , kleje do parkietów, płytek , opakowania pełne 
,częściowo opróżnione a nawet puste powinny trafić do PSZOK. Dotyczy to 
też chemii samochodowej: płynów hamulcowych, do chłodnic, kosmetyków, 
lakierów w każdej postaci , rozmrażaczy, 

PSZOK

Chemia domo-
wa opakowania

opakowania po domowych środkach chemicznych, należy opróżnić a potem 
posortować do żółtego -plastikowe i metalowe, szklane- do zielonego. 

żółty 
zielony

Chemia domo-
wa zawartość

wszystkie resztki , mydeł , szamponów,odżywek , proszków i płynów do 
prania, mycia podłóg, glazury, okien, toalet- rozcieńczamy wodą i wylewamy 
do toalety. Jeśli mamy resztki żrące np.: do czyszczenia rur należy wlać do 
opakowania wodę, zakręcić, energiczne pomieszać i wylać do toalety 

X

Części samo-
chodowe

najlepiej zostawić je w warsztacie serwisowym . Jeśli jesteśmy amatorami 
majsterkowania , to na pewno części trafią do odpowiednich pojemników. 
Metal i plastiki do żółtego a reszta do zmieszanych. Namawiamy, żeby duże 
części metalowe sprzedać w punkcie skupu złomu a w ostateczności wywieźć 
wszystko do PSZOK

PSZOK 
żółty 
czarny

Długopisy, 
flamastry. 
mazaki 

niezależnie od materiału z jakiego są wykonane Czarny 

Doniczki opróżnione z ziemi doniczki metalowe i plastikowe wrzucamy do pojemnika 
żółtego a ceramiczne, z drewna oraz ziemię z doniczek do czarnego

Czarny 
żółty

Drewno w 
domu

Drobne przedmioty wykonane z drewna: począwszy od desek do krojenia, ły-
żek i pałeczek drewnianych, trzonków,kijów od mopa, grabii, miotły po patyki 
przyniesione ze spaceru w lesie drobne deszczółki umieszczamy w czarnym 
pojemniku. Uwaga: nie mogą być to kompletne meble lub ich fragmenty. Te 
wystawione przed dom odbiera co 3 miesiące Lekaro. 

Czarny 

Dywaniki do 
łazienki

z tworzywa sztucznego, rafii, bambusa Czarny 

Dzbanki  Szklane , kryształowe To jest materiał nie nadający się do recyklingu Czarny 

Elektrośmieci czajniki, kable, przedłużacze, listwy, komputery, zasilacze, monitory, laptopy, 
czytniki, tablety, słuchawki, pendrivy, dyski zewnetrzne, drukarki, wkłady do 
drukarek, skanery, klawiatury, matyce dotykowe, konsole do gier, routery, kab-
le połączeniowe, lodówki, płyty CD, zamrażarki, miksery, roboty kuchenne, 
odkurzacze, pendrivy powerbanki słuchawki, pralki, suszarki, lokówki, radia, 
magnetofony, odtwarzacze, telefony, ładowarki słuchawki, telewizory, projek-
tory, żelazka, parownice, prasowalnice. 
Duże elektrośmiecie, jeśłi zamówimy nowy sprzęt z dostawą, sprzedawca ma 
obowiązek odebrać od nas stare urządzenie, a jeśli nie sami musimy dostar-
czyć je do punktu.

PSZOK

Filtry, worki do wody, ekspresów do kawy, odkurzaczy, oczyszczaczy powietrza Czarny 
Firanki , 
zasłony

Jak zniszczone , brudne do worka czarnego. Jeśli nadają się do użytku, warto 
poszukać w okolicy pojemników na używaną odzież lub poczekać na zbiórkę 
tego typu rzeczy, które organizują organizacje charytatywne 

Czarny 

Flakoniki po 
perfumach

szklane: do zielonego pojemnika , próbując przedtem usunąć nakrętkę , którą 
wrzucamy do żółtego 

Zielony 
żółty

Folie do żyw-
ności

I aluminiowa i plastikowa oraz woreczki do lodu, do przechowywania żyw-
ności - jeśli są zanieczyszczone jedzeniem do worka czarnego, jeśli czyste do 
żółtego

Czarny 
żółty

Folie z opako-
wań, przesyłek, 
dokumentów

folia bąbelkowa, stretch, koperty z wkładką bąbelkową, koszulki na dokumen-
ty, teczki plastikowe, 

żółty

Gazety i czaso-
pisma 

 jeśli czyste czyli nie zarudzone farbą, tłuszczem , pleśnią. Jeśli brudne do 
czarnego pojemnika 

Niebieski 
czarny

Gąbki używane do mycia ciała , naczyń, urządzeń sanitarnych , samochodów Czarny 
Gruz i 
pozostałości 
pobudowlane 

wszystkie pozostałości po remoncie lub modernizacji , kafelki, zaprawy, cegły, 
sedesy, umywalki, wanny w małych ilościach odwozimy do PSZOK. Na więk-
sze ilości zamawiamy kontener. Jeśli mamy czas i ochotę możemy oddzielić 
złom i zawieżć do punktu skupu 

PSZOK 
lub konte-
ner 

Gumki do wło-
sów recepturki, 
prezerwatywy

niezależnie od materiału z jakiego są wykonane ze względu na małe rozmiary Czarny 

Guziki, haftki, 
suwaki, za-
pinki 

jeśli wykonane są z samego metalu do żółtego, pozostałe do czarnego żółty 
czarny

Igły , szpilki krawieckie a także agrafki , haftki, druty , szydełka, naparstki, żółty
Igły medyczne 
strzykawki

są to odpady medyczne czyli niebezpieczne i powinny trafić do punktu. Nie 
odbierają ich apteki

PSZOK

Jedzenie te odpady należy rozdzielać: produkty pochodzenia roślinnego : jarzyny, 
sałaty, świeże i suszone lub przetworzone owoce, kasze, mąki, makarony, cu-
kier, suche lub spleśniałe pieczywo , jaja i skorupki po orzechach, zupy gęste, 
pierogi z owocami- powinny trafić do bio albo na przydomowy kompost. 
Produkty pochodzenia zwierzęcego jak: sery, masło, smalec, margaryna śmie-
tana, ryby,mięso, wędliny, kanapki z mięsem , posmarowane pieczywo, ciasto, 
pierogi z mięsem lub serem- to odpad zmieszany.Dotyczy to też opakowań 
tych produktów typu papier, folia, tacka papierowa, gdy są zabrudzone tymi 
produktami. UWAGA nie należy wyrzucać jedzenia do ubikacji. Resztki grzę-
zną w rurach a w kanałach są pożywieniem dla szczurów .

Brązowy 
czarny

Karma dla 
zwierząt

powinna trafić do czarnego pojemnika- a opakowania opróżnione z zawarto-
ści: saszetki, puszki,worki do żółtego 

Czarny 
żółty

Kartony po 
innych pro-
duktach

Ogólna zasada jest taka: To makulatura. Ale musi być CZYSTA i SUCHA wte-
dy do niebieskiego pojemnika Ale gdy karton po pizzy jeśli tłusty i z resztkami 
jedzenia albo i tektura jest pobrudzona farbą po malowaniu, zalana olejem to 
musi trafic do czarnego

Niebieski 
czarny

Kartony po 
żywności w 
płynie

po mleku, śmietankach, sokach, koncentratach należy opóźnić,zgnieść i do 
żółtego Ale uwaga! To nie jest makulatura! To wielowarstwowe pudełko tzw: 
tetra pak składajace się z tworzywa sztucznego, papieru i folii aluminiowej. 

żółty

Karty kredyto-
we, bankoma-
towe

wymienione i inne t,j: warszawiaka, stałego klienta, multi sport, wejściowe do 
biur, przepustki, przywieszki 

żółty

Kieliszki 
szklanki

To jest materiał nie nadający się do recyklingu Czarny 

Kleje ale nie 
budowlane

 te do papieru, plastiku, czy porcelany, w tubce czy w sztyfcie Czarny 

Koperty papierowe do makulatury, foliowo papierowe najlepiej podzielić na osobne 
części ale jeśli nie jest to możliwe to do zmieszanych 

Niebie-
ski żółty 
czarny

Korki od 
butelek

naturalne do zmieszanych, plastikowe do żóltego pojemnika Czarny 
żółty

Kosmetyki i 
ich składniki

plastikowe opakowania po: żelach płynach,kremach , pastach opróżniamy 
zgniatamy , zakręcamy i wrzucamy do żółtego pojemnika. Ale opakowania 
po lakierach do paznokci , zmywaczach, tuszach do rzęs , produktach do 
makijażu oraz pędzelki, gąbeczki, tamponiki, waciki ,szczotki do zębów , rzęs 
do zmieszanych

Czarny 
żółty

Kosmetyki w 
sprayu 

podobnie jak wszystkie inne produkty w opakowaniach pod ciśnieniem czy to 
pełne czy opróżnione traktuje się jak odpady niebezpieczne , które powinny 
być oddane do 

PSZOK

Kredki, farby 
szkolne

dla zmniejszenia objętości frakcji odpadów zmieszanych proponujemy 
rozdzielić: zawartość wrzucić do zmiesznych zaś opakowanie papierowe do 
niebieskiego pojemnika a plastikowe i metalowe do żółtego 

Czarny 
niebieski 
żółty

Książki, 
zeszyty

Przed wrzuceniem do pojemnika na makulaturę należy plastikowe okładki i 
części metalowe rozdzielić i wrzucić do żółtego pojemnika

Niebieski 
żółty

Kubeczki 
papierowe 

po napojach oraz słomki z papieru i innych surowców biodegradowalnych 
wrzucamy do zmieszanych ale wieczka i słomki z plastiku do żółtego pojem-
nika 

Czarny 
żółty

LOKALE MIESZKALNE LOKALE BIUROWO-USŁUGOWE
DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ : DO WYNAJĘCIA :

24m2,   32m2,  42m2  36m2, 61m2

Przy głównej ulicy, obok stacji PKP i przystanku  A tel.: 604 99 44 11, e-mail: rent@ezra.pl
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Kubeczki 
plastikowe 

Opróżnione opakowania po napojach, jogurcie, śmietanie, serkach, humu-
sach także styropianowe po napojach gorących wrzucamy do żółtego. Jeśli są 
mocno zabrudzone zaschniętymi resztkami a nie chce się nam ich myć- to do 
odpadów zmieszanych , 

żółty 
czarny

Kwiaty i 
rośliny

 kwiaty i rośliny doniczkowe otrząsamy z ziemi, którą wrzucamu do zmiesza-
nych a resztę jak też cięte kwiaty zaliczamy do bioodpadów

Czarny 
brązowy

Lekarstwa , 
zawartość i 
opakowania

co do zasady nie zużyte lekarstwa powinny trafić do najbliższej apteki albo 
do PSZOK, Zaś opakowania po lekach: kartonik i ulotki- do makulatury, 
blistry- do zmieszanych, puste opakowania plastikowe- do pojemnika żółtego 
a słoiczki szklane-do niebieskiego 

Apteka, 
PSZOK, 
niebieski, 
żółty, 
czarny

Lustro Małe jak kieszonkowe, do makijażu , na toaletkę , potłuczone na małe kawałki 
do zmieszanych duże z ramą do PSZOK

Czarny 
PSZOK

Magnesy na 
lodówkę 

 ale i takie używane np. w szafkach czy zamknięciach torebek, saszetek, czy w 
zabawkach, sprawiaja dużo kłopotów w sortowniach, ponieważ przyklejają się 
do burt ,taśm, sitek, walców zgniatarek . Dlatego należ wrzucać je do śmieci 
przeznaczonych do spalenia 

Czarny 

Maszynki do 
golenia 

nowe lub używane Czarny 

Maty, karimaty Ogólnie ; słomiane , wiklinowe, szmaciane, z gabki Czarny 

Mopy , miotły, 
szczotki

Końcówki, frędzle tych narzedzi powinny trafić do zmieszanych ale kije ,rączki 
w zależności z czego są wykonane, drewno-pojemnik czarny, metal i plastik 
żółty 

Czarny 
żółty

Naczynia 
kuchenne 
metalowe 

Takie jak: garnki, sztućce, tłuczki, ubijaczki ręczne, metalowe :sitka, cedzaki 
, pokrywki, tasaki, nożyce, patelnie, blachy do pieczenia, dzbanki, czajniki 
zwykłe bez względu na stan zużycia 

żółty

Naczynia ku-
chenne szklane 

takie jak szklanki, kubki talerze, dzbanki, wazy, sosjerki, pokrywki szklane, 
naczynia żaroodporne, kamionkowe , ceramiczne , 

Czarny 

Narzędzia 
metalowe do 
domu

sekatory, cęgi, nożyczki , pilniki, klucze, śrubokręty , młotki, dłuta, wiertła, 
gwoździe, śruby, haczyki,

żółty

Narzędzia 
ogrodowe 

duże typu ręczne rekultywatory , kosiarki, beczki, konewki i elektronarzędziz 
należy odwieżć do PSZOK małe : grabie, łopaty, siekiery, widły, pazurki najle-
piej połamać na mniejsze kawałki i do pojemnika żółtego ale po wymontowa-
niu rękojeści drewnianej.

PSZOK 
żółty

Odzież w do-
brym stanie

do pojemników na używaną odzież, rozstawionych na ulicach , bądź rozjerzeć 
się po często organizowanych zbiórkach a w ostateczności 

Czarny 

Odzież znisz-
czona 

powinna trafić do czarnego pojemnika- Czarny 

Okulary czy przeciwsłoneczne czy optyczne należy połamać i wrzucić do zmieszanych Czarny 
Oleje po sama-
żeniu

Oleje, oliwy, tłuszcze trzeba zbierać do jakiegos naczynia i odwozić do 
PSZOK. Pod żadnym pozorem nie wolno ich wylewac do kanalizacji! Widzicie 
nie raz jakie szkody wywołują te substancje gdy dostana się do wody 

PSZOK

Ołówki każdego rodzaju Czarny 
Opony Od wszystkich pojazdów odwozimy do PSZOK, Można się starać oddać zuży-

te opony w warsztacie oponiarskim przy okazji wymiany 
PSZOK

Papierosy , 
popiół i pety

Popiół , niedopałki , sam tytoń powinny trafić do odpadów zmieszanych . 
Opakowania należy rozdzielić na folie i sreberko i te powinny trafić do żółtego 
a tekturka z podełka do niebieskiego pojemnika 

Czarny 
żółty 
niebieski

Paragony wszystkie paraagony są wykonywane na papierze termicznym i nie nadają się 
do recyklingu

Czarny 

Parasol jeśli osobisty do czarnego worka, ogrodowe, kawiarniane muszą być odstawio-
ne do PSZOK

Czarny 
PSZOK

Paski, smycze 
reklamowe

paski damskie, męskie, smycze dla psów kotów, lwów i,...(chyba, że metalowe), 
smycze do kluczy, identyfikatorów 

Czarny 

Pieluchy , pod-
paski podkłady

wszystkie rodzaje powinny trafić do zmieszanych Czarny 

Plastry , środki 
opatrunkowe 

niezależnie z jakiego surowca są wykonane powinny wylądować w odpadach 
zmieszanych

Czarny 

Plecaki, toreb-
ki, walizki

 jeśli są niewielkich rozmiarów i są zniszczone- to do odpadów zmieszanych, 
gdy duże należy oddać w punkcie PSZOK. Jeśli są dobre -tak jak w przypadku 
odzieży, butów , firanek warto się zainteresować prowadzonymi zbiórkami 
charytatywnymi 

Czarny 
PSZOK

Płyty winylowe Szkoda wyrzucać całe płyty - lepiej znaleźć kolekcjonera. Czarny 
Popiół popiół z papierosa , pieca , kominka , paleniska musi być ZIMNY Czarny 
Pościel, po-
duszki, kołdry, 
koce, śpiwory 

brudne i uszkodzone wrzucamy do zmieszanych. Ale gdy są w dobrym stanie- 
tak jak w przypadku odzieży, butów , firanek warto się zainteresować prowa-
dzonymi zbiórkami charytatywnymi lub znależć pobliski uliczny pojemnik na 
używaną odzież.

Czarny 

Ręczniki 
papierowe , 
chusteczki 

Nie wolno wrzucać do toalet! Mogą zapchać rury bo nie rozmiękkają w wo-
dzie! Wszystkie rodzaje w tym podpaski , chusteczki do nosa ,higieniczne, do 
zmywania makijażu muszą wylądować w pojemniku na zmieszane odpady

Czarny 

Segregatory, 
teczki na doku-
menty

po opróżnieniu z zawartości do pojemnika czarnego. Dla ambitnych polecamy 
oderwanie elementów metalowych i wraz plastikowa okładka wrzucenie do 
pojemnika żółtego lub Niebieskiego, jeśli okładka jest z tektury. Zawartość 
wyjąć i rozdzielić spinacze, posegregować na papiery i koszulki plasitkowe i 
wrzucic do odpowiedniego pojemnika 

Czarny 
żółty 
niebieski

Siatki zaku-
powe 

tak popularnie nazywamy wiele przedmiotów: reklamówki, zrywki, foliówki, 
plecione siatki do pakowania owoców, warzyw, ziemniaków, Wszystkie po 
opróżnieniu powinny trafić do żółtego pojemnika . Oczywiście nie papierowe, 
których na szczęście coraz więcej w obrocie handlowym . Jak z nimi postepo-
wać? Patrz- torby na zakupy

żółty

Słoiki szklane Także potłuczone ,bez względu na kolor, muszą być puste ale nie muszą być 
myte, nie trzeba też usuwać naklejek. Jeśli mają metalową lub plastikowa 
zakrętkę należy ją odkręcić i wrzucić do pojemnika na metal i plastik

Zielony 
żółty

Słomki do 
napojów 

z naturalnych surowców (papier, liście i co tam jeszcze wymyślą) do zmiesza-
nych, plastikowe do żółtego pojemnika

Czarny 
żółty

Strzykawki, 
igły

Bezwzględnie powinny być zapakowane w torebki a na igły założone osłonki i 
przewiezione do PSZOK. Apteki nie zbierają tych odpadów, 

PSZOK

Szklanki. 
kieliszki

To jest szkło nie nadające się do recyklingu Czarny 

Szyby Nie są szkłem ,które jak butelki czy słoiki nadaje się do recyklingu. Dlatego 
jeśli są małe np. z ramek od zdjęć lub potłuczone -należy zapakować w mocną 
siatkę foliową lub materiałowa i wrzucić do zmieszanych. Jeśli duże : samo-
chodowe lub np. ramach okiennych to prosto do PSZOK

Czarny 
PSZOK

Świeczki i 
znicze 

do odpadów zmieszanych . Ale dla chętnych proponujemy rozebranie odpadu 
na części metalowe np. wieczko i jeśli osłona ze szkła lub plastiku nie są zabru-
dzone parafiną wrzucić do zielonego lub żółtego pojemnika . Jeśli wszystko 
jest wymieszane to-

Czarny 
żółty 
zielony 

Tacki po 
produktach 
spożywczych

Jeśli to są tacki styropianowe lub plastikowe np. po ciastkach, serach ,owocach 
, pierogach, wędlinach , mięsie powinny znależć się w żółtym pojemniku. 
Zazwyczaj tacki na których sprzedaje się mięso mają dodatkowy podkład 
materiałowy ,który powinien trafić do odpadów zmieszanych 

żółty 
czarny

Talerze, wazy 
półmiski

To jest materiał nie nadający się do recyklingu Czarny 

Tampony opakowania do pojemnika żółtego reszta do czarnego żółty 
czarny

Termometry i 
inne medyczne 

 ciśnieniomierze, glukometry, wagi elektroniczne należy je traktowac jako 
sprzęt elektroniczny 

Termometry 
rtęciowe 

formalnie nie dopuszczone do sprzedaży . Ale jeszcze w domach się znajdują. 
Jest to przedmiot niebezpieczny jeśli pęknie obudowa i rozleje się rtęć. Więc 
-co do zasady- PSZOK. Można tez spytać w pobliskiej aptece 

PSZOK

Torby na zaku-
py i prezenty

Papierowe lub plastikowe mają zazwyczaj sznurek ozdobny lub wstążkę . Te 
należy usunąć i wrzucić do odpadów zmieszanych a resztę do pojemnika 
niebieskiego lub żółtego. Torby wykonane z innych materiałów np. z materiału 
, z rafii powinny trafić do zmieszanych

Czarny 
żółty 
niebieski

Torebki papie-
rowo foliowe

takie torebki lub pudełka „z okienkiem” mimo że więcej jest tam zazwyczaj 
papieru -wrzucamy do odpadów zmieszanych. Jeśli mamy troszkę czasu i 
dbamy o środowisko możemy spróbować rozdzielić folię i umieścić ją w 
pojemniku czarnym a papier w żółtym 

Czarny 
żółty

Torebki po 
herbacie i 
ziołach

uważajmy! Torebki papierowe ze sznurkiem i etykietą mogą być wrzucone 
do bio ale tzw piramidki stosowane chętnie w naparach smakowych trzeba 
wrzucić do zmieszanych 

Brązowy 
czarny

Tubki po art 
spożywczych

po żelach, musach , mleku skondensowanym, czekoladach po dokładnym 
opróżnieniu, trzeba zakręcić i wrzucić do żółtego pojemnika, Opakowania 
brudne, rozerwane powinny trafić do pojemnika czarnego

żółty 
czarny

Ulotki rekla-
mowe 

oczywiście do makulatury- niebieski pojemnik . Ale jeśli papier jest zalamino-
wany czyli ma śliską i byszczącą powłokę to trzeba wrzucić do czarnego 

Niebieski 
czarny

Wazy, sosjerki, 
łyżki porcela-
nowe

To jest materiał nie nadający się do recyklingu Czarny 

Worki od 
odkurzaczy

powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane Czarny 

Wycieraczki do 
domu 

Gumowe , z tworzyw sztucznych i naturalnych Czarny 

Wycieraczki 
samochodowe

Pióra wycieraczek najlepiej rozdzielić na część: matalową i tę wrzucić do 
żółtego pojemnika a gumową do zmieszanych , Dywaniki samiochodowe do 
zmieszanych 

Czarny 
żółty

Zabawki z pluszu, z materiału, z drewna, wielomateriałowe należy wrzucić do odpadów 
zmieszanych, Zabawki plastikowe jak klocki lego, lalki , zwierzątka domki, 
piłki, dmuchańce , baseny plastikowe - do żółtego , Ale zabawki elektroniczne 
czy grające muszą być traktowane jako elektrośmieci , które należy odwieźć do 
PSZOK. Do zabawek zaliczamy też gry planszowe. Jeśli są wykonane z tektury 
i papieru- trzeba je wrzucić do makulatury wybierając drobne części plastiko-
we i metalowe i przenieść je do właściwych pojemników

 Czarny 
żółty 
niebieski 
PSZOK

Zapalniczki , 
zapałki 

jeśli zawierają gaz to muszą być traktowane jak spraye czyli do PSZOK. 
Opróżnione mogą być wrzucone do zmieszanych. To samo z zapałkami ale 
opróżnione pudełko powinno trafić do makulatury 

PSZOK 
czarny 
niebieski

Zdjęcia foto-
grafie

Same kartoniki powinniśmy wrzucić do zmieszanych . Opróżnione albumy- 
jeśli z papieru- do pojemnika niebieskiego jeżeli z różnych materiałów np.: 
płotno, plastik- do czarnego 

Czarny 
niebieski

Żarówki zwykłe tzn żarowe czyli takie, które się bardzo rozgrzewają można wrzucić do 
zmieszanych ale tzw żarówki LED, listwy LED-owe, świetlówki są elektrośmie-
ciami i muszą trafić do PSZOK 

Czarny 
PSZOK 

Żwirek dla 
zwierząt 

czy czysty czy zużyty Czarny 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Zawodzie 1
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Wyznaczony przez urbanistę obszar analizy

Niedługo po moim pierw-
szym artykule w Gazecie Wawer-
skiej w grudniu 2017 r. w którym 
kwestionowałem podstawy wyda-
wanych pozwoleń na budowę w 
osiedlu Anin, skontaktowali się ze 
mną zaniepokojeni mieszkańcy ul. 
Minerskiej – ulicy na tyłach Kar-
czmy Wawer. Chodziło o trwające 
właśnie postępowanie o wydanie 
warunków zabudowy. Bulwerso-
wały ich zwłaszcza wysokie para-
metry proponowanej w sąsiedz-
twie inwestycji, nieadekwatne wg 
nich do charakteru okolicy. Za-
niepokojenie podsycały dodatko-
wo niedawne decyzje  o warunki 
zabudowy wydane przez Zarząd 
Dzielnicy dla pobliskich inwestycji 
na ul. Widocznej i  ul. Leśniczów-
ka. Po 2 latach batalii – najpierw z 
Urzędem Dzielnicy, potem w in-
stancjach odwoławczych – miesz-
kańcy dopięli swego uzyskując 
prawomocną decyzję Sądu uchyla-
jącą niesprawiedliwe rozstrzygnię-
cia. To dowód na to, że warto być 
świadomym i zdeterminowanym 
uczestnikiem postępowań admini-
stracyjnych oraz, że decyzje urzęd-
ników muszą mieć zawsze solidne 
oparcie w obowiązujących aktach 
prawnych.

A oto zwięzłe kalendarium 
sprawy z ul. Minerskiej:

 ■ We  wrześniu  2017 r.  został 
złożony przez inwestora wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy 

dla inwestycji polegającej na bu-
dowie budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego na działkach na ul. 
Minerskiej w dzielnicy Wawer w 
Warszawie.

 ■ W kwietniu  2018 r.  Zarząd 
Dzielnicy Wawer odmówił ustale-
nia warunków zabudowy, wskazu-
jąc m.in. jako powód, zapropono-
wany we wniosku nieadekwatny 
(zbyt wysoki) współczynnik zabu-
dowy na poziomie 0,33.

 ■ W czerwcu  2018 r.  Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze (da-
lej SKO) uchyliło zaskarżoną de-
cyzję i przekazało do ponownego 
rozpatrzenia organowi I instancji.

 ■ W sierpniu 2018 r.  Zarząd 
Dzielnicy Wawer ustalił w try-
bie decyzji warunki zabudowy z 
zachowanym i kwestionowanym 
uprzednio współczynnikiem zabu-
dowy na poziomie 0,33.

 ■ W listopadzie  2018 r.   SKO, 
po rozpatrzeniu, utrzymało w 
mocy decyzję Zarządu Dzielnicy 
Wawer i od tej decyzji strony wnio-
sły skargę do SKO. Od powyższej 
decyzji strony postępowania wnio-
sły skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (dalej WSA).

 ■ We  wrześniu  2019 r.  WSA 
uchylił zaskarżoną decyzję SKO 
w Warszawie z listopada 2018 r. w 
przedmiocie ustalenia warunków 
zabudowy.

Sąd w składzie orzekającym, 
dokonując kontroli legalności za-
skarżonego rozstrzygnięcia – w 
oparciu o powołane przepisy i w 
granicach sprawy – doszedł do 
przekonania, że skarga zasługiwała 
na uwzględnienie.

W uzasadnieniu tej decyzji 
Sąd zauważył, że cechą postępo-
wania w przedmiocie ustalenia 
warunków zabudowy jest sporzą-
dzenie analizy urbanistycznej, któ-
ra jest zasadniczym dowodem w 
sprawie, a wszystkie istotne ustale-

nia w sprawie w zakresie istnienia 
tak zwanej kontynuacji funkcji i 
przewidzianych przepisami prawa 
parametrów inwestycji określane 
są przez organ w oparciu o sporzą-
dzoną analizę urbanistyczną, a jej 
wyniki stanowią część merytorycz-
ną decyzji. Regulację dotyczącą 
sporządzania analizy urbanistycz-
nej określają przepisy rozporzą-
dzenia Min. Infrastruktury z dn. 
26 VIII 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Wydanie decyzji ustalającej 
warunki zabudowy musi być po-
przedzone wnikliwą, pełną i wy-
czerpującą  analizą  funkcji  oraz  
cech  zabudowy, której wyniki 
znajdują odzwierciedlenie w samej 
analizie i dokumentach stanowią-
cych podstawę jej przygotowania.

W uzasadnieniu do wyroku 
Sąd zwrócił uwagę, że przepisy w/w 
rozporządzenia statuują zasadę, 
zgodnie z którą parametry zabu-
dowy objętej decyzją o warunkach 
zabudowy ustala się w oparciu o 
średnie wartości występujące w 
obszarze analizowanym. Średnie, 
które należy ustalić w ramach 
przedmiotowego postępowa-
nia odnoszą się do: 1) wskaźnika 
wielkości powierzchni nowej za-
budowy do powierzchni działki, 
2) szerokości elewacji frontowej, 
3) wysokości górnej krawędzi ele-
wacji frontowej, jej gzymsu lub 
attyki, które wyznacza się dla no-
wej zabudowy jako przedłużenie 
tych krawędzi odpowiednio do 
istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich. Prawodawca (…) do-
puścił możliwość wyznaczenia 
innych wielkości niż wynikające 
z wartości średnich, zastrzegając, 
że takie odstępstwo musi wynikać 

ze sporządzonej analizy urbani-
stycznej.(...) Odejście od zasady 
ustalania  parametrów inwestycji 
od średnich wartości może mieć 
miejsce incydentalnie, a ponadto 
musi być poparte przekonywują-
cymi przesłankami zawartymi w 
analizie urbanistycznej. (…) Jako 
nieuprawnione należy traktować 
m.in. takie postępowanie orga-
nów administracji, kiedy w decy-
zji ustalającej warunki zabudowy 
określa się parametry inwestycji 
poprzez dowolne nawiązywanie 
do wartości zbliżonych do najwyż-
szych w obszarze analizowanym, 
bez jednoczesnego wskazania, że 
taki zabieg jest usprawiedliwiony 
(nadzwyczajnymi- PG) okolicz-
nościami odnoszącymi się do za-
chowania ładu przestrzennego.

Zdaniem  Sądu, stanowią-
ca załącznik do decyzji analiza 
urbanistyczna, zawierała istotne 
braki, gdy chodzi o kwestię usta-
lenia poszczególnych parametrów 
inwestycji, w szczególności zaś 
zastosowanych odstępstw od śred-
nich wielkości poszczególnych pa-

rametrów, a nawet nieokreślenia 
poszczególnych średnich, mimo iż 
wymagały tego przepisy rozporzą-
dzenia, bez omówienia przyczyn 
takiej okoliczności.

Przypadek z ul. Minerskiej  
dobitnie wskazuje, że decyzja o 
warunkach zabudowy musi mieć 
potwierdzenie w przeprowadzonej 
rzetelnie analizie obszaru, a sam 
obszar powinien być wyznaczony 
zgodnie z wytycznymi z rozpo-
rządzenia.  Uzasadnienie wyroku 
WSA wskazuje, że nadrzędną prze-
słanką przy ewentualnych odstęp-
stwach winno być zawsze poszano-
wanie ładu przestrzennego oraz, że 
każde odstępstwo od wytycznych 
z rozporządzenia winno być opa-
trzone wyczerpującym i logicznym 
uzasadnieniem. To mądry wyrok, 
jednoznacznie wskazujący, że tre-
ści aktów prawnych należy odczy-
tywać zawsze zgodnie z intencjami 
prawodawcy.  Tą intencją, w wy-
padku postępowań o wydanie de-
cyzji o warunkach zabudowy, jest 
zawsze poszanowanie ładu prze-
strzennego i dobrego sąsiedztwa.

Przypadek wuzetki z Minerskiej
ŁAD PRZESTRZENNY. Tym razem zwyciężyli mieszkańcy i ład przestrzenny. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Szanowna Redakcjo,
Ponieważ razem z żoną dużo 

biegamy po Mazowieckim Par-
ku Krajobrazowym postanowili-
śmy działać aby pozbyć się z lasu 
śmieci, motorów i quadów - zało-
żyliśmy Towarzystwo Przyjaciół 

Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego. Było i jest nas tylko czwo-
ro (nasza dwójka, jeszcze lokalny 
emerytowany nauczyciel oraz we-
terynarz), bo prawie nikogo ten te-
mat naprawdę nie interesuje...

W trakcie treningów rozda-
wałem  spacerowiczom ulotki, 
robiłem zdjęcia rozebranych sa-
mochodów i innych dużych sku-

pisk śmieci. Dokumentację wraz 
z drogą dojazdu przesyłałem do 
Straży Miejskiej. Po takim zawia-
domieniu radiowóz musiał do-
jechać i poszukać śladu sprawcy. 
Powiadomiony właściwy Wydział 
Ochrony Środowiska organizował 
wywóz śmieci.

Udało mi się nawiązać współ-
pracę z Lasami Miejskimi, Dyrek-
cją Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego no i przede wszystkim z 
Nadleśniczym Arturem Dawidziu-
kiem z Nadleśnictwa w Celesty-

nowie. Zdecydowaliśmy wspólnie 
dać przykład konkretnych działań 
na przykładzie około 300 hektarów 
lasu pomiędzy Radością, Patrio-
tów, Międzylesiem i linią Czarne-
go Stawu. Ten obszar, jako jeden 
z niewielu należy do Skarbu Pań-
stwa. Ufundowałem, jako lokal-
ny przedsiębiorca, jeden z biało-
-zielonych szlabanów broniących 
wstępu do lasu mając nadzieję, że 
inni pójdą tą samą drogą. Wkrótce 
powstały kolejne.  Był jeszcze po-
mysł postawienia przy szlabanach 

tablic informacyjnych o niezwy-
kłych walorach tego lasu wraz z 
dyżurnym numerem alarmowym.
Tylko tyle i aż tyle działań jednej 
osoby bez żadnego wsparcia finan-
sowego.

Dzisiaj rano zadzwoniłem do 
Nadleśniczego Dawidziuka z za-
pytaniem, czy chaos i drożyzna na 
rynku wywozu śmieci nie skutku-
je większą ilością śmieci w lasach. 
Moje obawy się potwierdziły...

Mariusz Umecki

LISTY DO REDAKCJI
O śmieciach w lesie
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„Spotkajmy się w Warszawie” 
to cykl dyskusji z mieszkańcami 
miasta, podczas których Prezydent 
Rafał Trzaskowski zamierza przed-
stawić dotychczasową realizację 
swojego programu wyborczego i 
zaproponować „rozwiązania dla 
najważniejszych problemów w po-
szczególnych dzielnicach”. Inaugu-
racja akcji miała miejsce w przed-
ostatnim tygodniu stycznia w 
Wawrze. Intensywne prace podjęły 
przy tej okazji trzy szerokie zespo-
ły robocze, dedykowane sprawom 
kanalizacji, smogu i komunikacji 
jako głównym problemom Wawra 
poruszanym w kampanii samorzą-
dowej Rafała Trzaskowskiego. Me-
dialnie jednym z głównych punk-
tów wydarzenia było zaś otwarte 
spotkanie Prezydenta z mieszkań-
cami, jakie odbyło się 23.01 w Wa-
werskim Centrum Kultury w Mię-
dzylesiu.

Wywołało ono spore zaintere-
sowanie: szczelnie wypełniona sala 
widowiskowa pomieściła około 
400 osób. Spotkanie przebiegało w 
formule odpowiedzi na kilka rund 
wolnych pytań zadawanych z sali. 

Dość szybko okazało się, że 
– niezależnie od trzech problema-
tycznych obszarów przyjętych jako 
tło dla wizyty Rafała Trzaskowskie-
go w Wawrze – najwięcej zaintere-
sowania i emocji wśród mieszkań-

ców wzbudził temat zbliżającego 
się wzrostu opłaty za wywóz od-
padów komunalnych. Zastrzeżenia 
do przyjętego ryczałtowego syste-
mu naliczania opłat, w szczególno-
ści w kontekście domów jednoro-
dzinnych, przewijały się w trakcie 
spotkania wielokrotnie, a zarów-
no pytania, jak i odpowiedzi wy-
woływały największe poruszenie 
wśród obecnych. Prezydent starał 
się studzić nastroje kilkukrotnie 
podkreślając wątek programu do-
płat, który w zamierzeniach ma 
zapewniać indywidualne podejście 
i dużą elastyczność przyznawania 
wsparcia finansowego gospodar-
stwom nadmiernie obciążonym 
nową opłatą. Zadeklarował rów-
nież, że w ciągu roku zostanie w 
Warszawie wdrożony system nali-
czania opłat w powiązaniu do zu-
życia wody. Napomknął, że Wawer 
ma tu swoją specyfikę związaną z 
nawadnianiem ogrodów, nie wska-
zał jednak, w jaki sposób może się 
to przekładać na opłaty śmiecio-
we. Otwartym pytaniem pozostaje 
także sposób naliczania opłaty w 
gospodarstwach niepodłączonych 
do sieci wodociągowej. 

Drugim popularnym tema-
tem dyskusji były szeroko pojęte 
kwestie komunikacyjne. W odnie-
sieniu do transportu publicznego 
padły jednoznaczne deklaracje 
zwiększenia częstotliwości kurso-
wania linii 142 do 15 minut oraz 
uruchomienia linii autobusowej 
do metra bezpośrednio po otwar-
ciu pierwszej nitki mostu POW 
(czego na chwilę obecną spodzie-
wać się należy w sierpniu b.r.). 
Usłyszeliśmy również, że dzięki 
zwiększonym inwestycjom w SKM 
na trasie S1 powinny kursować 
większe składy, także ze strony 
Kolei Mazowieckich należy spo-

dziewać się odnowienia taboru. 
Niemniej, z uwagi na ograniczenia 
przepustowości, do czasu remontu 
linii średnicowej i budowy dodat-
kowych torów nie doczekamy się 
raczej na naszej linii zwiększenia 
częstotliwości kursów. 

Z sali padł śmiały pomysł 
budowy metra dla Wawra, został 
jednak przez Prezydenta ocenio-
ny jako nierealny z uwagi na ostre 
kryteria możliwości przyznania 
dofinansowania dla takiej inwesty-
cji z UE (w szczególności z uwagi 
na wnikliwe analizy potencjalnych 
strumieni pasażerów i zasadę bra-
ku alternatywnego transportu 
szynowego jako jednego z waż-
niejszych warunków pozyskania 
środków unijnych).

W ramach podsumowania zre-
alizowanych od początku kadencji 
działań Prezydent przytoczył in-
formacje o postępach utwardzania 
wawerskich ulic: z ok. 115 zakwa-
lifikowanych do utwardzenia na 
początku kadencji zostało jeszcze 
92. Niestety nie poznaliśmy w tym 
kontekście propozycji rozwiązania 
problemu nieuregulowanego stanu 
prawnego dróg czy braku miejsca 
na chodniki w osiedlach takich jak 
np. Aleksandrów. 

Jak na skalę problemu sto-
sunkowo mało poruszany w pyta-
niach był temat smogu. Niemniej 
ze strony Prezydenta padło kilka 
ważnych deklaracji, za jakie uznać 
należy przede wszystkim spodzie-
wane uruchomienie bezpośred-
nich wizyt osób informujących o 
możliwości pozyskania dopłat do 
wymiany pieców w domach miesz-
kańców, ale również usprawnienie 
współpracy z gminami ościenny-
mi. Zgodnie z przytoczonymi da-
nymi w Wawrze na wymianę czeka 
jeszcze 316 pozaklasowych kotłów 

z zasobu komunalnego – i te mają 
zostać zlikwidowane „do końca ka-
dencji”. Nie jest jeszcze natomiast 
w pełni znana liczba wymagają-
cych wymiany pieców w domach 
i mieszkaniach prywatnych: tych 
udało się zinwentaryzować 1,8 tys., 
zaś szacunki mówią o liczbie około 
dwukrotnie większej. Ich likwida-
cja leży w rękach właścicieli, któ-
rzy mogą skorzystać m.in. właśnie 
z miejskiego systemu dopłat (in-
formowaliśmy o nim na naszych 
łamach w listopadzie, ze szczegó-
łami można zapoznać się na stro-
nie https://zielona.um.warszawa.
pl/ - warto się spieszyć, bo tylko 
do końca tego roku dopłata może 
objąć nawet 100% kosztów inwe-
stycji). 

W odpowiedzi na wyrażony z 
sali wniosek o całkowity zakaz spa-
lania paliw stałych Prezydent przy-
pomniał, że tego rodzaju regulacja 
nie leży w gestii miasta. Usłyszeli-
śmy jednak, że prowadzone są w 
tej sprawie rozmowy z Sejmikiem 
Województwa Mazowieckiego, 
władnym podjąć stosowne decyzje.

W odniesieniu do kanaliza-
cji Prezydent zadeklarował, że 
w strukturach miasta powstanie 
specjalna jednostka koordynująca 
działania administracyjne, co po-
winno przyspieszyć formalności, 
a tym samym tempo pokrywania 
dzielnicy siecią. Obecny budżet 
MPWiK (2020-2025) przewiduje 
ok. 400 mln na inwestycje w Waw-
rze (z tego ok. 250 mln na kana-
lizację i 150 mln na wodociągi). 
Ponadto przed paroma miesiącami 
zwiększono dotację na przyłącze-
nie do sieci z 3 do 4 tys. zł. 

Z racji na włączenie się przez 
Stowarzyszenie Razem dla Wawra 
w lobbing za przyjęciem uchwa-
ły krajobrazowej dla Warszawy, 
co finalnie nastąpiło w połowie 

stycznia, z nadzieją odnotowujemy 
deklarację Prezydenta co do dzia-
łań na rzecz zapewnienia narzę-
dzi niezbędnych dla egzekwowa-
nia uchwały. Za istotną uważamy 
również obietnicę zarejestrowania 
stanu przestrzeni publicznej na 
czas wejścia uchwały w życie. Jest 
to niezbędne dla zapewnienia sto-
sownego punktu odniesienia, w 
szczególności w dwuletnim okresie 
przejściowym, kiedy (z uwagi na 
odmienne konsekwencje) istotne 
znaczenie będzie miała możliwość 
rozstrzygania, czy budzące kon-
trowersje nośniki reklamowe lub 
ogrodzenia pojawiły się w naszym 
otoczeniu przed czy po rozpoczę-
ciu obowiązywania uchwały.

Mocno ogólną i w praktyce 
zapewne niemożliwą do oceny, 
ale jednocześnie ważną deklara-
cją Prezydenta było zapewnienie, 
że wobec bardzo ograniczonego 
budżetu inwestycyjnego miasta, 
którego poziom będzie w najbliż-
szych latach nawet kilkukrotnie 
niższy niż w latach ostatnich, przy-
znawanie środków poszczególnym 
dzielnicom będzie się odbywało z 
uwzględnieniem charakteru po-
trzeb. Z wypowiedzi dało się wy-
czytać zrozumienie dla faktu, że w 
Wawrze jest on wręcz elementarny.

Oddać należy, że Rafał Trza-
skowski był do spotkania dobrze 
przygotowany i zorientowany w 
wawerskich problemach i specy-
fice. Na pewno w stopniu wystar-
czającym do przeprowadzenia dys-
kusji w przyjętej, dość bezpiecznej 
dla pytanego, formule. Generalnie 
pozytywne są też refleksje osób 
uczestniczących w pracach zespo-
łów roboczych towarzyszących 
wizycie Prezydenta. Pozostaje nam 
zatem liczyć, że doczekamy się 
równie pozytywnych efektów.

Spotkanie Prezydenta m. st. Warszawy z mieszkańcami dzielnicy
SAMORZĄD. Po spotkaniu 24 stycznia br. w Wawerskim Centrum Kultury w Międzylesiu.

JOANNA HARASIEWICZ
j.harasiewicz@gazetawawerska.pl

Fot. Joanna Harasiewicz

Fot. Joanna Harasiewicz
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Naprzeciwko wylotu Kościelnej 
(obecnie ul. Paprociowa) na ulicę Nie-
podległości (obecnie ul. Żegańska) po 
Hucie  Szkła „Wawer” M. Szpitbaum i 
Bracia, działającej od 1909 roku pod 
adresem Kaczy Dół Poczta Praga, i za-
trudniającej ok. 50 robotników, pozo-
stały już tylko osmalone ceglane ściany 
ja kie goś małego, parterowego budyn-
ku oraz pokłady szklanych odpadów. 
Były one terenem ustawicz nych dzie-
cięcych poszukiwań barwnych ułam-
ków szkła różnych ko lorów w roz-
maitych odcieniach. Kwitł handel 
wymienny nimi i kolekcjo nerstwo. 
Najbardziej cenione były czerwone, 
jako że było ich naj mniej i znajdo-
wano je rzadko. Dodatkową atrakcją 
było odnajdywanie różno kształtnych 
sopli i buł szkla nych różnej wielkości. 
Ułamki szkła barwnego pochodziły 
prawdopodobnie z pierwszego okresu 
działalności Huty w latach 1909–1914. 
Wówczas bo wiem produkowano „sło-
je, szkła do lamp itp.”. Właśnie klosze 
i to, co Berger określa skrótem „itp.” 
mogły być intensywnie różnokoloro-
we. Józef Kociszewski (1907) był w 
Hucie dozorcą od 1932 do 1938 roku, 
i twierdzi że produkowano tam butel-
ki ap tecz ne i monopolowe. Wskazują 
na to również znajdowane w całości 
jak i we fragmentach różnokształtne i 
rozmaitej pojemności butelki. Według 
Ko ci szew skie go produkcja została za-
koń czo na w 1930  r., a rozbiórka na-
stąpiła dopiero w 1938  r., przy czym 
Berger podaje tu rok 1937. Wersję 
Bergera potwierdza Wiesław Gwadera 
(1931). Jako dziecko nosił posiłki ojcu 
pracującemu przy rozbijaniu pieców, 
tygli do topienia szkła i wanien szklar-
skich. Pamięta też szczególnie go inte-
resujące piszczele do wydmuchiwania 
szkła. Nie mógł to być rok 1938, ponie-
waż wówczas chodził już do szko ły w 
Druciance. Józef Kociszewski mówiąc 
o Hucie używa nazwy „Huta Goldma-
na”. W rzeczywistości od 1925 r. Huta 
Szklana „Wawer” produkująca „szkło 

butelkowe” należała do Marii Hele-
ny Goldmanowej, adres Warszawa, 
ul. Orla 4. Henryk Wierz chow ski pisze 
o kilkakrotnych zmianach właścicieli. 
Jeśli tak, to Maria Helena Goldmano-
wa byłaby ostatnią właścicielką huty.

Niedogodne położenie miała trze-
cia z hut i też wiemy o niej najmniej. 
Dzieliło ją kilkaset metrów na północ 
od linii tramwaju konnego. Znajdowa-
ła się na pograniczu Wiśniowej Góry i 
Podkaczego Dołu. Dziś nikt już nie jest 
w stanie określić, do którego z sołectw 
miejsce to było przypisane. Material-
nym śladem, jaki pozostał, jest urwisko 
w zboczu niegdysiejszej wydmy, daw-
ne wyrobisko po wydobywaniu piasku. 
A był tam piasek jeszcze wydmowy, nie 
żółty, zrudziały od wrzo so wis ko we go 
żelaza, jeno bia ły, dobrze wypłukany 
przez desz cze i prze wia ny przez wiatry, 
czysty. Właśnie w tej okolicy Zygmunt 
Wa si lew ski (1911) umiej s ca wia hutę 
szkła Dworzyńskiego, po której upad-
ku parcelę przejął niejaki Bukowski. 
Według Karola Mrozińskiego (1905), 
huta Dworzyńskiego istniała do około 
1925 roku. Jan Berger pisze o znajdują-
cej się w Kaczym Dole hucie szkła „Ro-
kitno”, należącej do E. Dworzyńskiego, 
siedzibę przedsiębiorstwa przypisuje 
do Gocławka. Henryk Wierzchowski 
pisząc o Kaczym Dole wymienia hutę 
szkła „Rokitno” Dworzyńskiego, obok 
huty szkła M. Szpitbauma. Jeśli pomi-
nąć późniejsze powtórzenia niektó-
rych z powyższych informacji, byłoby 
to wszystko co wiemy o trzeciej z miej-
s co wych hut szkła.

Linia Kolei Konnej Wawer–Wią-
zowna, nigdy zresztą nie do koń czo nej, 
zwanej potocznie tramwajem konnym, 
nieco na wschód od przystanku Huta, 
odchylała się ku północy i biegnąc 
między podmokłym, okresowo pod-
tapianym lasem a wysoką wydmą przy 
Trakcie Brzeskim, z której startowały 
szybowce, i kierowała się ku Starej Mi-
łosnej. Tam przy cegielni Nawrockiego 
znajdował się ostatni przystanek. Bu-

dowa trwała od 1906 do 1908 roku, a 
jednym z inicjatorów oraz udziałow-
cem nowo powstałej spółki był Ed-
mund Chrzanowski. Bocznice towa-
rowe prowadziły do Fabryki Wyrobów 
Żelaznych „Wawer”, Drucianki Chrza-
nowskiego oraz huty Szpitbauma. Ze 
Starej Miłosnej wożono cegły, dachów-
ki i kafle. Do przewozów towarowych 
służyły cztery wagony, a trzy do osobo-
wych. Siłę pociągową stanowiło dzie-
sięć koni zaprzęganych parami albo w 

pojedynkę. Marianna Kuciara (1903) 
mówiąc o latach dwudziestych, wspo-
mina wielki natłok letników i tramwaj 
oblepiony pa sa że ra mi. Władysława 
Sadowska (1902) korzystała z tram-
waju co dzien nie w dni powszednie. 
Nie może zapomnieć wypadku, kiedy 
przejechane zostało dziecko. Nie spo-
dzie wa nie wybiegło z jakiejś furtki na 
tor pod końskie kopyta. Listonosz Pa-
weł Jarzyło (1917) wożąc przesyłki na 
Wiśniową Górę w latach trzy dzies tych, 

także korzystał z tramwaju konnego. 
Zygmunt Wa si lew ski (1911), pra cow-
nik FAE Kazimierza Szpo tań skie go, 
z końca lat trzy dzies tych, zapamiętał 
tylko przewozy towarowe. Żywot Ko-
lei Konnej Wa wer-Wiązowna dobiegł 
końca w 1939 r.

Do Helenowa (obecny adres tej 
posesji to ul. Hafciarska 80/86) , któ-
ry z żalem wspomina Zygmunt Wa-
silewski, od przystanków Huta albo 
Wiślica – ten nazwę przejął od pobli-

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci) 9.

Kolejka konna

Cd.

fot. ze zbiorów J.Teresy Szymczak

,,Wiślica” - budynek mieszkalny właścicieli folwarku, od którego nazwę przyjął przystanek Kolei Konnej na pograniczu 
Kaczego Dołu i Wiśniowej Góry. Elewacja południowa, stan z 1973 r. Fot. Andrzej Głowacki.

Kolej Konna Wawer-Wiązowna, zwana konnym tramwajem. Fotografia wykonana 
prawdopodobnie w pobliżu krańcowego przystanku w Wawrze - w tle widoczne wago-
ny kolejowe. Wg : Józef Poliński, Grochów przedmurze Warszawy. Warszawa 1938.
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nad porządkiem w zakładzie (zamia-
tanie, skurzanie, słanie łóżek) należy 
do obowiązku zarówno dziewczynek 
jak i chłopców. Dyżury w kuchni nato-
miast, przy szykowaniu śniadań, obia-
dów załatwiają dziewczynki. Do pracy 
przy obieraniu kartofli obok dziewcząt 
stają również i chłopcy. Pielenie i sa-
dzenie kartofli wykonują wszystkie 
dzieci z wyjątkiem najmłodszych”11. W 
dodatku ,, jako metodę wychowawczą 
stosuje się w zakładzie system opie-
ki starszych nad młodszymi, a więc 
np. sześcioletnie dziecko ma w opiece 
dziecko trzyletnie” 12. Tyle mówią au-
torzy opracowania z 1929. Helenów 
był ośrodkiem otwartym, do którego 
chętnie zaglądali mieszkańcy okolicy. 
Według Jana Czerniawskiego „Od po-
czątku promowano w nim nowatorskie 
po dej ście do pracy z pod o piecz ny mi. 
W okresie, gdy w innych pla ców kach 
wychowawczych dominował kosza-
rowy dryl i tresura, w Helenowie po-
s ta wio no na tolerancję, współpracę i 
dzie cię cą samorządność”13. Jak widać 
pod tym względem Helenów można 
było porównywać z falenickim Sana-
torium im. Włodzimierza Medema i 
Korczakowską Różyczką w Marysi-
nie Wa wer skim. Było, ponieważ po 
Sanatorium im. Medema i Różyczce 
pozostało już tylko wspomnienie. Dla 
miejscowych jednak największą atrak-
cją Helenowa był staw z wyspą, altaną 
i mostkiem. Okrągły staw miał raptem 
parędziesiąt metrów średnicy, wyspa 
na środku zaledwie kilkanaście. Całość 
jej po wierz ch ni zajmowała drewniana 
altana, w której latem jadano posił-
ki. Pro wa dził wprost do niej łukowy, 
również drewniany mostek. Z płytkie-
go stawu chętnie korzystały nie tylko 
dzieci, ale i domowe ptactwo hodowa-
ne w Helenowie, a często i przylotne. 

skiego fol warku – trzeba było spory 
kawałek przejść pieszo i przeprawić 
się jedną z chwiejnych kładek z porę-
czami albo bez, na drugi brzeg Kanału 
Wawerskiego. Dalej prowadziły ścież-
ki przez wrzo so wis ka. Jadwiga Teresa 
Szymczak pisze, że „adres Helenowa 
był zawsze aniński”. Z kolei listonosz 
Paweł Jarzyło zapamiętał nazwę Dom 
Wychowawczy dla sierot im. Hele-
ny Dłuskiej, jako że poczta do tegoż 
Domu „przychodziła adresowana 
na Międzylesie”. Co prawda J. Teresa 
Szymczak pisze o czasach powojen-
nych, zaś Paweł Jarzyło mówi o latach 
przedwojennych, ale dwugłos ten do-
brze pokazuje położenie Helenowa, a 
nadto i jego znaczenie. W rzeczywisto-
ści i nazwę i umiejscowienie pierwotne 
określano inaczej : ,, Dom Dziecka im. 
Heleny Dłuskiej, w którym wychowują 
się dzieci w wieku od 3 do 14 lat, znaj-
duje się w Helenowie pod Warszawą, 
w bardzo ładnej okolicy przy kolej-
ce Wawerskiej, w odległości dwóch 
kilometrów drogi od stacji Anin”9. 
W istocie rzeczy Helenów położony 
był między Aninem, Międzylesiem a 
Wiśniową Górą. Licząca 16 hektarów 
gruntów i dwa budynki majętność w 
Podkaczym Dole należała do Ka zi mie-
rza Dłuskiego, lekarza, spo łecz ni ka, 
współinicjatora ruchu so c ja lis tycz-
ne go w Królestwie Polskim. W 1922 
roku Kazimierz Dłuski przekazał tę 
posiadłość utworzonemu niewiele 
wcześniej, bo w 1919  r., Robotnicze-
mu Wydziałowi Wychowania Dziecka 
i Opieki nad Niem przy Centralnym 
Komitecie Wykonawczym Polskiej 
Par tii Socjalistycznej. Przeznaczył ją 
na dom opiekuńczy dla powojennych 
sierot i dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin robotniczych. Uczynił przy tym 
parę zastrzeżeń: nowo założonej pla-
cówce miało być przypisane imię He-

W dodatku były w nim ryby, karasie, a 
wpuszczano tam i karpie. Zawszeć coś 
większego niż cierniki i piskorze w Ka-
nale Wawerskim. Wszystko to razem 
sprawiało, że do niedzielnego reper-
tuaru atrakcji, po kupieniu karmelków 
w aptece  Jadwigi Klimontowiczowej, 
obejrzeniu strażac kich ćwiczeń na 
wspinalni i obiedzie u Zaczewskiego, 
należała jeszcze „przejażdżka odkry-
tym konnym tramwajem do parku w 
Helenowie, gdzie był staw ze sztucz-
ną wyspą i mostkiem” – by wrócić do 
wspomnienia Zygmunta Wasilew-
skiego. I w tym miejscu trudno nie 
przywołać innego wspomnienia. Nie 
niedzielnego, odświętnego, ale o dniu 
powszednim, roboczym dniu fabrycz-
nym: „Zawsze z przyjemnością jadę do 
Międzylesia, lubię tę czystość, która 
tam panuje wszędzie: w warsztatach, 
w stołówce, w umy wal niach i w ubi-
kacjach, lubię ten porządek, który tam 
jest wszędzie. Czystość jest uśmiechem 
Międzylesia, a porządek budzi poczu-
cie spokoju, pewności, zaciszności, a 
nawet pewnego dobrobytu wewnętrz-
nego” - piał Kazimierz Szpotański w 
Oddziale Międzylesie swojej FAE14.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski 

Przypisy końcowe:
1. w: Przemysł fabryczny 
w Królestwie Polskim 1911, 
Opracował i wydał inż. Antoni 
Rościsław Sroka, Wydawnictwa 
rok siódmy, Warszawa, nr 3185, 
zob. także: Adam Dylewski, Ruda, 
córka Cwiego...,dz. cyt., str. 194.
2. Jan Berger, Dawny Wawer...dz. cyt., 
str. 52.
3. w: Rocznik Polskiego Przemysłu 
i Handlu 1932. Wydawnictwa 
rok trzeci, Warszawa, nr 1459.
4. Henryk Wierzchowski. Z dziejów 
Międzylesia…, dz. cyt., str. 21.
5. Jan Berger, Dawny Wawer...dz. cyt., 
str. 52.
6. Henryk Wierzchowski. Z dziejów 
Międzylesia…, dz. cyt., str. 20.
7. Adam Ciećwierz, Iwona 
Derlatka, Dorota M. Kozielska, 
Krzysztof Oktabiński, 150 lat Gminy 
Wawer, Warszawa 2015, str. 191-193.
8. J. Teresa Szymczak, W 80–lecie 
Helenowa, [w]: Między Nami Aninia-
nami, maj 2002, nr 5, str. 5.
9. Społeczne wychowanie dziecka 
robotniczego w Polsce 1919-1928. 
Warszawa 1929, str 23. Bez autora)
10. tamże, str.24
11.tamże, str.31
12.tamże, str.28
13. Jan Czerniewski, Wawer...,dz.cyt. 
str. 92
14. Kazimierz Szpotański, Oddział 
FAE w Międzylesiu 20.4.1939-
20.4.1944, [w}; Informacja dla 
współpracowników OM 1939-1944, 
nr 2, str.43

leny Dłuskiej, dla upamiętnienia tra-
gicznie zmarłej córki; posiadłość nie 
mogła być przekazana zakonowi; je-
den z dwu budynków początkowo po-
zostawał nadal we władaniu Dłuskich. 
Kiedy w 1926  r. Robotniczy Wydział 
Wychowania przy CKW PPS uległ 
przekształceniu w Robotnicze Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci, przejęło 
ono nowy obiekt w Podkaczym Dole. 
Anonimowi autorzy wyż. wym. opra-
cowania opisują Helenów następują-
co: ,,Zabudowania zakładu stanowią 
2 domy : jeden murowany, piętrowy z 
gankiem i balkonem oraz drugi, drew-
niany, dwupiętrowy z czterema weran-
dami. W domu drewnianym, który jest 
obszerniejszy i liczy więcej pokojów, 
niż murowany, koncentruje się całe 
życie zakładu. Znajdują się w nim sala 

jadalna, rekreacyjna, uczelnie, przed-
szkole, sypialnie dla dziewcząt i dzieci 
z przedszkola, zaś kuchnie, piekar-
nia, łazienki i pralnia w suterenach 
murowanych. W murowanym domu 
znajdują się sypialnie  chłopców oraz 
izolatki. Cały zakład ma elektryczne 
oświetlenie, wodociągi i kanalizację. 
Przy zakładzie istnieje niewielki fol-
wark, w którym utrzymuje się 6 krów, 
3 konie i chlewnia”10. W latach 1926, 
27 i 28 w Helenowie przebywało odpo-
wiednio 78, 82 i 81 dzieci, przy czym 
personel wychowawczy liczył zaledwie 
6 osób : kierowniczkę, jednego wycho-
wawcę i dwie wychowawczynie, jedną 
,,ochroniarkę” ( przedszkolankę) oraz 
jedną ,,higjenistkę”. Dzieci od drugiego 
oddziału wzwyż uczęszczały do szko-
ły powszechnej w Aninie. ,,Czuwanie 

Cdn.

fot. ze zbiorów J.Teresy Szymczak

Helenów. Sypialnia w baraku kolonii letnich. Fot. ze zbiorów J. Teresy Szymczak.

Altana na wyspie. W głębi po lewej, za mostkiem prowadzącym do altany, widoczny budynek murowany z sypialniami chłopców 
oraz izolatkami. Fot. z arch. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów.
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Kolej konna Wawer-Wiązowna
HISTORIA. Początki publicznej komunikacji zbiorowej w Wawrze.

Dzieje kolei konnej łączącej 
Wawer ze Starą Miłosną, są niero-
zerwalnie związane z powstaniem 
i funkcjonowaniem wąskotorowej 
Kolei Jabłonowskiej, której linia łą-
cząca Warszawę z Wawrem, zosta-
ła otwarta na początku 1901 roku. 
Jej ówczesny kraniec, znajdujący 
się przy karczmie Wawer, miał być 
jedynie rozwiązaniem tymczaso-
wym. Spółka kierowana przez ks. 
S. Lubomirskiego i  hr. T. Zamoy-
skiego wystąpiła o pozwolenie na 
przecięcie Kolei Nadwiślańskiej, 
by kontynuować budowę wzdłuż 
Traktu Brzeskiego. Planowano do-
prowadzić ją do miejscowości Dębę 
Wielkie i przez rozwidlenie w Za-
kręcie, poprowadzić wzdłuż Szosy 
Lubelskiej do Otwocka. Jednak po 
kilku miesiącach starań, uzyskano 
odmowę. Z uwagi na kiepski stan 
sanitarny karczmy, służącej za bu-
dynek stacyjny, wynegocjowano 
jedynie zgodę na przedłużenie linii 
w obszar należący do „Nadwiślan-
ki” i pobudowanie tam budynku 
dla swoich potrzeb. Przed gospo-
dą utworzono przystanek Wawer-
-Sąd, od mieszczącej się obok niej 
siedziby Sądu Pokoju. Rozpoczęto 
też wówczas studia techniczne nad 
poprowadzeniem linii do Otwocka 
Wielkiego, odpuszczając całkowi-
cie pierwotne założenia. Wobec za-
istniałego stanu rzeczy, właściciele 
majątków ziemskich, w pobliżu 
których inwestycja nie mogła zo-
stać zrealizowana, podjęli starania 
o uzyskanie własnej koncesji na 
budowę linii. Miała ona połączyć 
ich dobra z obszarem węzła wa-
werskiego, położonym po wschod-
niej stronie toru kolei rządowej.

Głównym inicjatorem tych 
działań był Leon Chrzanowski 
z Wiązowny, który już w trak-
cie budowy Kolei Jabłonowskiej, 
publicznie agitował za doprowa-
dzeniem jej do swoich folwarków. 
Wobec upadku pierwotnych pla-
nów podjął on rozmowy z właś-

cicielami parcelowanych dóbr 
Miłosna, którzy budowali osiedla 
i przedsiębiorstwa produkcyjne 
w Starej Miłośnie, Kaczym Dole 
i Podkaczym Dole. Za takim roz-
wiązaniem szła zmiana zakłada-
nego wcześniej przebiegu trasy, z 
przyległości Traktu Brzeskiego, na 
obszar wspomnianych miejscowo-
ści, by stamtąd skierować ją przez 
Zagórze do Wiązowny. Głównymi 
sprzymierzeńcami pomysłodawcy 
zostali właściciele wybudowanej 
w 1898 roku potężnej cegielni w 
Starej Miłośnie, E. Langner i Z. 
Poradowski oraz właściciel działa-
jącej w Kaczym Dole od 1900 roku 
Fabryki Wyrobów Drucianych, E. 
Chrzanowski. 

Koncesję na budowę ko-
lei konnej Wawer-Wiązowna L. 
Chrzanowski uzyskał w 1904 roku, 
ale kilka miesięcy później zmarł. 
Jego sukcesorzy odstąpili ją grupie 
pozostałych właścicieli gruntów, 
którzy zawiązali nowe przedsię-
biorstwo, z właścicielem części 
podzielonego majątku Miłosna - 
Brunonem Kaetzlerem jako prze-
wodniczącym. Nowe pozwolenie 
na budowę zostało wystawione 12 
maja 1906 roku przez Rząd Guber-
nialny na E. Chrzanowskiego i W. 
Ulenieckiego z Kaczego Dołu, W. 
Dobkiewicza z Podkaczego Dołu 
i E. Langnera ze Starej Miłosny. 
Latem 1907 roku inż. H. Huss, 
twórca i pierwszy właściciel Kolei 
Wilanowskiej, rozpoczął budo-
wę. Tory i tabor odkupiono z tej 
ostatniej. Pierwotnie pochodziły 
one z Tramwajów Warszawskich. 
Trasa wiodła od wysokości dwor-
ców wawerskich, wzdłuż torów 
kolei szerokotorowej, gdzie dziś 
przebiega ul. Wydawnicza, skręca-
jąc następnie w dawny Trakt Wo-
łowy, na którego fragmencie stoi 
obecnie Ciepłownia Międzylesie, z 
tyłu hal fabrycznych Towarzystwa 
Akcyjnego „Wawer”. Następnie 
dochodziła w miejscu dzisiejszego 

ronda Braci Skurów do dawnego 
Gościńca Borkowskiego, łączącego 
Starą Miłosnę z Zerzniem, którego 
fragmentami są ulice Żegańska i 
Al. Dzieci Polskich. Kierując się 
nim dalej na wschód, a następnie 
na północny wschód, obecnymi ul. 
Mchów i Tramwajową dochodzi-
ła do Traktu Brzeskiego w Starej 
Miłośnie. Ruch na linii z Wawra 
do Kaczego Dołu uruchomiono 
w pierwszych dniach maja 1908 
roku, a do Starej Miłosny 12 lip-
ca 1908 roku. Całkowita długość 
toru wyniosła 9148,9 mb., a łącz-
na powierzchnia zajętych grun-
tów 66211,4 m kw. Rozkład jazdy 
został zsynchronizowany z planem 
odjazdów Kolei Jabłonowskiej. 
Dziennie odbywało się kilkanaście 
kursów, których czas przejazdu 
między stacjami krańcowymi wy-
nosił ok. 45 minut. Pierwsze przy-
stanki znajdowały się przy fabryce 
Towarzystwa Akcyjnego „Wawer” i 
przed Fabryką Wyrobów Drucia-
nych, zlokalizowaną naprzeciwko 
pałacyku E. Chrzanowskiego, sto-
jącego do dziś przy ul. Żegańskiej 
21/23. Następne przy hucie szkła 
Szpitbaumów i filii gocławskiej 
huty E. Dworzyńskiego w kolonii 
Wiślice oraz kolejny nieopodal 
miejsca, gdzie linia przecięła Ka-
nał Wawerski w Podkaczym Dole. 
Ostatni zlokalizowano przy Trak-
cie Brzeskim w Starej Miłośnie, 
obok budynku dawnego Zajazdu 
Pocztowego, w miejscu gdzie dziś 
stoi SP nr 173.

Struktura właścicielska linii 
była w tym czasie dość złożona. 
Grunta były podzielone zasad-
niczo na dwa obszary. Pierwszy, 
wykrojony z dóbr Wilanowskich, 
leżący w przyległości linii sze-
rokotorowej należał do „Nadwi-
ślańskich Skarbowych Dróg Żela-
znych”. Drugi stanowił położoną w 
dobrach Miłosna „resztę”. W Ka-
czym Dole składały się na nią frag-
menty parceli należące do dwuna-
stu właścicieli, w Podkaczym Dole 
do piętnastu, a w Starej Miłośnie 
do ośmiu. Grupa inicjatorów, któ-
ra otrzymała urzędowe pozwo-
lenia posiadała zaś na własność 
koncesję, pozwolenie na budowę 
kolei po brzegu Traktu Brzeskiego 
w Miłośnie oraz szyny kolejki. W 
1911 roku prawa do fragmentów 
parceli, na których poprowadzono 
linię, wykupił od reszty drobnych 
właścicieli członek spółki W. Ule-
niecki. 

Choć w planach była rozbu-

dowa linii przez Zagórze do Wią-
zowny, to jedyne jej przedłużenie 
miało miejsce latem 1910 roku, 
kiedy poprowadzono ją fragmen-
tem Traktu Brzeskiego, kierując 
następnie na południe, siedmiuset 
metrowy odcinek do Fabryki Da-
chówek „Miłosna”. W jego miejscu 
przebiega dziś ulica Diamento-
wa. Ostatni przystanek pasażerski 
umiejscowiono wówczas naprze-
ciw budynku karczmy. Również w 
1910 roku, na gruntach E. Chrza-
nowskiego w Kaczym Dole, wznie-
siono remizę kolejową i budynek 
stacji z mieszkaniem dla służby 
kolejowej. Jednocześnie postarano 
się o pozwolenie na przecięcie to-
rów Kolei Nadwiślańskiej, by móc 
przeprowadzać wagony towarowe 
przyjeżdżające z miejscowych fa-
bryk. Uzyskano je latem 1910 roku, 
a wykonanie przejazdu powierzo-
no firmie Lilpop, Rau i Lowenste-
in. Roboty ukończono we wrześ-
niu 1911 roku. Wraz z nimi stację 
początkową kolejki konnej prze-
sunięto z wysokości dworca Kolei 
Nadwiślańskiej do miejsca, gdzie 
jej tor przecinał Trakt Brzeski. W 
tym samym roku zarządy Towa-
rzystwa Przyjaciół Anina i Cegiel-
ni Więcka w Czaplowiźnie podjęły 
z zarządem kolei konnej rozmowy 
w sprawie budowy rozgałęzienia 
linii, mającej przebiegać przez te 
osiedla. Mimo spisania wstępnych 
umów, inwestycji tej nigdy nie zre-
alizowano.

W czasie I Wojny Światowej 
tabor kolejki nie ucierpiał i służył 
tymczasowo na Kolei Jabłonow-
skiej. W 1918 roku Towarzystwo 
Akcyjne Fabryki Dachówek „Mi-
łosna” wykupiło, z wyjątkiem tych 
należących do kolei państwowych, 
grunty i udziały od pozostałych 
współwłaścicieli. W 1921 roku 
przedsiębiorstwo ze Starej Mi-
łosny wraz z należącą do niego 
kolejką zostało zakupione przez 
Parową Fabrykę Dachówek Żło-
bionych „Pustelnik”, której zaraz 
potem zmieniono nazwę na Za-
kłady Ceramiczne „Pustelnik” S.A. 
Przedsiębiorstwo to w kolejnych 

latach zaciągnęło, m.in. pod hipo-
tekę zakładów w Starej Miłośnie, 
kilka pożyczek w Towarzystwie 
Kredytowym Przemysłu Polskie-
go. Według spisanej wówczas listy 
urządzeń podlegających ubezpie-
czeniu, tabor kolejki składał się z 9 
wagonów towarowych odkrytych, 
tzw. węglarek i 1 zakrytego, 2 wa-
gonów osobowych odkrytych i 1 
zakrytego oraz wagonu z silnikiem 
benzynowym o mocy 40 KM.  Wo-
bec niemożności spłaty zaciągnię-
tych zobowiązań, fabryka wraz z 
mocno podupadłą linią, zostały w 
1932 roku wystawione na licytację. 
Ta i kolejna, w roku 1936, z braku 
chętnych zakończyły się fiaskiem. 
Dopiero w 1938 roku nowym właś-
cicielem został Bank Towarzystw 
Spółdzielczych. Nowy inwestor nie 
zdążył jednak wprowadzić plano-
wanej modernizacji linii. Kolejka 
zaprzestała kursowania tuż po wy-
buchu II Wojny Światowej. Tory 
rozebrano w 1940 roku. Ostatnim 
właścicielem jej gruntów został w 
1941 roku Benedykt Nawrocki. Po 
wojnie większość jego własności 
znacjonalizowano.

Adam Ciećwierz

Bibliografia:
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D., Oktabiński K., 150 lat Gminy 
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7. Ciećwierz A., Wrońska D., Ajdacki 
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O  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW
Ewidencja zabytków, zgod-

nie z art. 22 Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), 
prowadzona jest odpowiednio 
przez: Generalnego Konserwato-
ra Zabytków (krajowa ewidencja 
zabytków), wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków (ewidencja 
wojewódzka) oraz przez wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast. 
Ewidencje są prowadzone przez 
te organy administracji publicznej 
w formie zbiorów kart ewiden-
cyjnych, a poszczególne zbiory 
powinny stanowić uzupełniający 
się system. Gminna ewidencja za-
bytków (dalej GEZ) jest zbiorem 
kart adresowych dla zabytków nie-
ruchomych z terenu danej gminy, 
obejmując: obiekty wpisane do 
rejstru zabytków, zabytki włączone 
do wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków oraz inne zabytki wskazane 
przez wójta, burmistrza bądź pre-
zydenta miasta (w porozumieniu 
z wkz). W przypadku m.st. War-
szawy istnieje wyspecjalizowa-
na jednstka – Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków – która 
w jego imieniu prowadzi GEZ dla 
zabytków z terenu miasta. O włą-
czeniu bądź wyłączeniu obiektu z 
GEZ informuje się strony poprzez 
umieszczenie informacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej (na 
stronie internetowej miasta) o sto-
sownym zarządzeniu Prezydenta 
m.st. Warszawy. Procedura pro-
wadzenia GEZ nie jest tworzona 
w trybach wskazanych w kodeksie 
postępowania administracyjnego, 
zatem nie przysługują kodeksowe 
instytucje wzruszenia takiego aktu 
(odwołanie bądź zażalenie).

Karty ewidencyjne są zakła-
dane dla zabytków nieruchomych, 
które spełniają ustawowe kryte-
ria, wynikające z definicji legal-
nej zabytku. Pojęcie zabytku jest 
pojęciem prawnym i zostało zde-
finiowane w Ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, 
gdzie w art. 3 ust. 1 określono, że 
zabytkiem jest nieruchomość lub 
rzecz ruchoma, ich część lub ze-
społy, będące dziełem człowieka 
lub związane z jego działalnością 
i stanowiące  świadectwo minio-
nej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie spo-
łecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową. Aby uznać rzecz za 
zabytek musi więc ona reprezen-
tować określoną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową. 
To niedoprecyzowanie kryterium 
jest kluczowym dla uznania za za-
bytek, gdyż użycie w ustawie „lub” 
ma funkcję alternatywy zwykłej, 
gdyż rzecz może przedstawiać za-
razem wartość historyczną lub 

artystyczną lub naukową, jak i je 
wszystkie łącznie. Cechę tę należy 
podkreślić jako zasadniczą różnicę 
między obiektem/założeniem hi-
storycznym (tj. obiektem powsta-
łym przed dniem dzisiejszym), a 
obiektem zabytkowym (obiektem 
zasługującym, niezależnie od daty 
powstania, na specjalne zachowa-
nie). Można więc stwierdzić, że 
zabytek jest czymś wyjątkowym i 
ważnym, a jego zachowanie stano-
wi wyraz interesu publicznego.

W Leksykonie prawa ochro-
ny zabytków [red. Kamil Zeidler, 
Warszawa 2010] stwierdzono, że 
dokonując oceny danego obiek-
tu pod kątem posiadania przezeń 
wartości zabytkowych, wojewódz-
ki konserwator zabytków, ale też 
organ prowadzący GEZ, powinien 
najpierw udzielić pozytywnej od-
powiedzi na co najmniej jedno z 
następujących pytań:

1) Czy dany obiekt ma war-
tość dokumentalną i co konkretnie 
dokumentuje, a mając na uwadze 
jego autentyczność ewentualnie w 

jakim stopniu do dokumentuje?
2) Czy dany obiekt reprezen-

tuje sobą wartość artystyczną i na 
czym ta wartość w jego przypada-
ku polega?

3)  Czy dany obiekt ma war-
tość dla nauki, a jeżeli  tak, to na 
czym ta wartość polega dla kon-
kretnych dyscyplin  naukowych?

Autorzy powyższej publikacji 
następnie konstatują, ze po uzy-
skaniu pozytywnej odpowiedzi na 
jedno z tych pytań, można przy-
stąpić do oceny interesu społecz-
nego jaki może leżeć w zachowa-
niu danego obiektu, ale nie może 
się to też odbywać automatycznie. 
Należy zatem ocenić czy interes 
społeczny jaki może leżeć w za-
chowaniu danego obiektu jest na 
tyle istotny, żeby ograniczyć prawo 
własności, a głównie prawo w dys-
ponowaniu nieruchomości przez 
właściciela bądź posiadacza dane-
go obiektu, które też jest jedną z 
wartości chronionych w Konsty-
tucji RP. Jest on zapisany w art 5, 
stanowiącym że „Rzeczpospolita 
Polska strzeże niepodległości i nie-
naruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa czło-
wieka i obywatela oraz bezpieczeń-
stwo obywateli, strzeże dziedzi-
ctwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju”.  
Ochrona prawa własności nato-
miast została zapisana w dalszych 
artykułach Ustawy Zasadniczej 
(art. 20, 64 i in.). To właśnie ochro-
na dobra wspólnego staje się naj-
donioślejszą przesłanką ingerencji 
w prawo własności, które podlega 
wtedy prawom szczegółowym, jak 
np. przepisy prawa budowlanego, 
ochrony środowiska czy też właś-

nie ochrony zabytków. 
Istotnym jest podkreślenie, 

że zabytki podlegają ochronie bez 
względu na stan zachowania. Zły 
stan techniczny nie jest w związ-
ku z powyższym przesłanką do 
stwierdzenia, że dany obiekt utra-
cił wartości zabytkowe, tj. arty-
styczne, historyczne bądź nauko-
we. Do GEZ włączane są obiekty 
bardzo różnorodne i nie przesądza 
o tym znaczenie danego zabytku z 
punktu widzenia interesu ogólno-
społecznego, ale również ze wzglę-
du na wartość jaką on posiada dla 
zachowania tożsamości lokalnej 
(np. kapliczka, związana z ważny-
mi wydarzeniami bądź osobami z 
danej miejscowości, będzie stano-
wić zabytek w oczach danej spo-
łeczności). Dlatego na przykład 
drewniane domy mieszkalne poło-
żone na dużych zalesionych dział-
kach, utrzymane często w stylu na-
zywanym świdermajer, będą miały 
mniejsze znaczenie w skali całej 
Warszawy lub województwa, lecz 
dla  Wawra i okolicznych miejsco-
wości będą istotnym elementem 
kształtującym lokalną tożsamość. 
Ich zachowanie – w skali dzielnicy 
– będzie ważnym aspektem dzia-
łania konserwatorskiego, którego 
celem jest również przekazanie 
tego dziedzictwa przyszłym poko-
leniom. Należy bowiem pamiętać, 
iż dziedzictwo kulturowe jest zaso-
bem nieodnawialnym. W miejsce 
wyciętego drzewa można posadzić 
nowe i za kilkadziesiąt lat będzie 
miało takie same walory jak to wy-
cięte. Zniszczony zabytek traci na 
zawsze walor oryginalności swej 
substancji budowlanej, będącej 
nośnikiem wartości zabytkowych, 
stąd wynika konieczność jego za-
chowania także w oryginalnej for-
mie i substancji.

Rafał Nadolny
Mazowiecki Wojewódzki 

Konsewator Zabytków 
w latach 2011-2016

OCHRONA ZABYTKÓW. Na czym polega ewidencjonowanie zabytków.

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Marsa 23

13 stycznia spotkaliśmy się 
jako Razem dla Wawra  (SRdW) po 
raz pierwszy w nowym roku. Poza 
omówieniem bieżących tematów 
i planów działania, przyjęliśmy w 
poczet Stowarzyszenia dwie nowe 
członkinie. Dołączyła do nas m.in. 
pani Anna Miara, znana czytelni-
kom Gazety Wawerskiej autorka 
licznych artykułów, w tym ważnej 
publikacji o Kanale Wawerskim.

Jednym z najważniejszych 
tematów prowadzonych przez 
SRdW jest audyt decyzji o warun-
kach zabudowy oraz o pozwoleniu 
na budowę wydawanych przez 
wawerski Wydział Architektury i 
Budownictwa w ubiegłych latach. 
To nasze zobowiązanie wyborcze 
i jednocześnie ważny punkt umo-
wy koalicyjnej. Trzymamy rękę na 
pulsie, aby kontrola była należy-
cie przeprowadzona i skutkowała 
podjęciem adekwatnych do wyni-
ków decyzji.

Zachęceni sukcesem wpisu 
osiedla IBJ do ewidencji zabyt-
ków, podjęliśmy temat ochrony 
konserwatorskiej dla marysińskich 
mozaiek na budynkach spółdzielni 
Saturn.  Chcielibyśmy wypraco-
wać rozwiązanie, które uchroni je 
przed zniszczeniem, a jednocześ-
nie nie przeszkodzi właścicielowi 
w planach inwestycyjnych. Głów-
ny pomysł to wpisanie ich na listę 
ruchomych dóbr kultury i zna-
lezienie dla nich odpowiedniego 
miejsca w Marysinie.

Poruszyliśmy temat tzw. 
„skwerków retencyjnych”, które 
mają być miejscem odpoczynku w 
kameralnej zielonej przestrzeni, a 

jednocześnie stanowiłyby odpływ 
zalegającej w kałużach wody.  Słu-
żyłyby temu specjalne zbiorniki, 
które mogłyby być połączone z 
fontanną. Zależy nam na włącze-
niu rad osiedlowych do współde-
cydowania o lokalizacjach tych 
skwerków.

Poza spotkaniami, stale dys-
kutujemy na bieżące tematy ko-
rzystając z dobrodziejstw mediów 
społecznościowych. Ostatnio po-
chłonęły nas rozważania o nazwie 
oddawanej niebawem do użytku 
nowej przeprawy przez Wisłę.  Ta 
najprostsza nazwa tj. Most Po-
łudniowy wydaje się najbardziej 
racjonalna. Zakotwiczyła się już 

w świadomości Wawerczyków i 
Warszawiaków.  Po burzy mózgów 
pojawiły się jednak również inne, 
naszym zdaniem, praktyczne i cie-
kawe pomysły:  “Tuwima” (miesz-
kał i tworzył w Aninie po woj-
nie), “Poetów Polskich” (w Aninie 
mieszkał również K.I. Gałczyński, 
stąd może warto warto oddać cześć 
nie tylko temu pierwszemu), “Wa-
werski” (ciekawe co by na to po-
wiedział Wilanów, ale oni już mają 
swoją “Aleję Wilanowską”) oraz 
“Na Urzeczu” (świetnie wpisuje się 
w lokalizację). Na naszej faceboo-
kowej stronie zamieściliśmy ankie-
tę na ten temat i jesteśmy ciekawi 
Państwa opinii!

RAZEM DLA WAWRA. Krótkie sprawozdanie.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Co słychać w Stowarzyszeniu?
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Susza – rozmowa o zasobach wodnych Polski

Rozmowa z dr hab., inż. Toma-
szem Szymczakiem, prof. nadzw., 
kierownikiem Zakładu Inżynierii 
i Gospodarki W  odnej Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego 
w Falentach, mieszkańcem Anina.

MGA: Szuszę widzimy już gołym 
okiem. Ostatnie potężne opady 
śniegu w Aninie miały miejsce 
w październiku 2008 roku. Susza 
zimowa przekłada się na suszę 
letnią, którą obserwujemy już w 
lipcu-sierpniu. Jest tylko źle czy 
już dramatycznie? A może nie ma 
powodu do paniki?

TS: Moim zdaniem nie ma jeszcze 
tragedii, ale jeśli będzie  bezśnież-
na zima i taka sama sytuacja w 
przyszłym roku z temperaturą to 
już zaczyna być groźnie. Opady w 
dwóch ostatnich latach były na po-
ziomie normy wieloletniej. Tem-
peratury jednak znacząco wyższe. 
Oprócz czynników klimatycznych 
na głębokość suszy mamy wpływ 
my sami. Urbanizacja jest najwięk-
szym zagrożeniem.   Coraz więcej 
osiedli i hal magazynowych o coraz 
mniejszej powierzchni biologicz-
nie czynnej budujemy na terenach 
siłą odrolnionych przez dewelope-
rów. Woda nie wsiąka tylko spływa 
po dachach i kostkach brukowych 
podjazdów, chodników i parkin-

gów. Samo wybudowanie budynku 
odcina znaczną część gruntu do 
której infiltrowała dawniej woda, 
a piwnica zajmuje pojemność, jaką 
by wypełniała. Tracimy więc reten-
cję i zmniejszamy parowanie, które 
zasila chmury.

MGA: Jak działa retencja? Mówi 
się teraz dużo o tak zwanej „małej 
retencji”. Co to znaczy dla prze-
ciętnego mieszkańca Wawra?

TS: Jednym ze skutków zacho-
dzących zmian klimatycznych 
jest coraz częstsze występowanie 
nadmiarów i niedoborów wody. 
Potrzebne jest więc jej gromadze-
nie w okresach o dużych zasobach 
celem wykorzystania w okresach 
deficytu. Zdolność zatrzymywa-
nia (magazynowania) wody jest 
określana mianem retencji. Taką 
zdolnością w różnym stopniu cha-
rakteryzuje się każda naturalna 
powierzchnia terenu. Wodę reten-
cjonuje pokrywa roślinna, gleba, 
wodonośne warstwy gruntu, obni-
żenia terenowe, jak również natu-
ralne i sztuczne zbiorniki wodne. 
Dzięki retencji wodnej powiększa-
my zasoby wodne i zmniejszamy 
spływ powierzchniowy wody na 
rzecz odpływu gruntowego.    
Specjaliści definiują małą retencję 
jako wydłużenie czasu oraz drogi 
obiegu wody i zanieczyszczeń w 
środowisku. Może być ona reali-
zowana metodami technicznymi 
np. poprzez budowę zbiorników 
wodnych lub nietechnicznymi np. 
poprzez nasadzenia roślinne w 
pasach przecinających linie spły-
wu powierzchniowego. Jeśli roz-
patrujemy niewielki obszar taki, 
jakim jest np. dzielnica Wawer 
powinniśmy zwrócić uwagę na tak 
zwaną mikroretencję, która pole-

ga na gromadzeniu wody w wielu 
niewielkich instalacjach groma-
dzących wodę rozproszonych na 
danym terenie. Mogą to być nawet 
zwykłe beczki zasilane deszczówką 
z rynien lub odpowiednio przysto-
sowane kwietniki. Bezpośrednie i 
codzienne sąsiedztwo zatrzyma-
nej wody potrafi poprawić jakość 
życia, pozytywnie oddziaływać na 
zdrowie, zwłaszcza w silnie zmie-
nionym, zabetonowanym środo-
wisku miasta. Należy jednak pa-
miętać, że dopiero razem woda i 
rośliny tworzą błękitno-zieloną in-
frastrukturę, która wpływa na mi-
kroklimat, warunki przyrodnicze i 
bioróżnorodność, a tym samym na 
warunki życia na terenach zurba-
nizowanych.

MGA: Czy to prawda, że Polska 
ma tyle wody, co Egipt i jak się li-
czy zasobność wodną kraju?

TS: Nasz kraj znajduje się na 
przedostatnim miejscu w Europie 
pod względem zasobów wodnych. 
W Polsce na jednego mieszkańca 
przypada ok. 1600 m3/rok (ilość 
wody odpływającej z danego kraju 
na jednego mieszkańca). W trak-
cie suszy wskaźnik ten obniża się 
do wartości poniżej 1000 m3/rok/
osobę. Średnia wartość ww. wskaź-
nika w Europie jest prawie 3 razy 
większa i wynosi ok. 4500 m3/
rok/osobę. Biorąc powyższe pod 
uwagę, nasz kraj należy do grupy 
państw zagrożonych deficytem 
wody. 
Aktualne wyniki badań wskazu-
ją, że zmiany klimatu negatywnie 
wpłyną na dostępność wody, co 
z kolei rozpocznie proces pogłę-
biania się jej deficytu w całej Eu-
ropie. Polska doświadczy zmiany 
rocznego rozkładu opadów, skut-
kującej występowaniem dłuższych 
okresów bezdeszczowych, a także 
większą częstością występowania 
i większym natężeniem opadów 
nawalnych. Niższe opady w lecie 
i wzrost temperatur oraz paro-
wania doprowadzą do częstszych 
i intensywniejszych letnich susz. 
Równocześnie wzrost intensyw-
ności i częstotliwości deszczy na-
walnych zwiększy ryzyko powo-
dziowe, zwłaszcza na obszarach 
zurbanizowanych, na których 
częściej będą występować powo-
dzie błyskawiczne. Skutki powo-
dzi i susz można zmniejszyć przez 
zwiększenie pojemności retencyj-
nej zlewni rzek, co będzie miało 

również pozytywny wpływ na stan 
gleb oraz ekosystemów wodnych. 
Niestety obecnie całkowita ilość 
zmagazynowanej wody w istnie-
jących zbiornikach retencyjnych 
w Polsce wynosi ok. 4 mld m3, co 
stanowi tylko nieco ponad 6,5% 
objętości średniorocznego odpły-
wu rzecznego. Warunki geogra-
ficzne Polski pozwalają natomiast 
retencjonować aż 15% średniego 
rocznego odpływu. Większość 
wód jest obecnie retencjonowana 
w zbiornikach o bardzo dużej po-
jemności. Największy udział ma 11 
zbiorników o pojemności powyżej 
100 mln m3 i łącznej pojemności 
ponad 2 345 mln m3. W obiektach 
małej retencji wodnej gromadzone 
jest tylko 826 mln m3. 

MGA: Czy może nam zabraknąć 
wody w wawerskich studniach? I 
co poza zbieraniem deszczówki 
mógłby zrobić każdy z nas, aby 
nie martwić się kurczącymi się 
zasobami wodnymi oraz jakie 
widzi Pan zadania przed wawer-
skim samorząd, aby poprawić 
stosunki wodne Wawra?

TS: Wody zaopatrujące wodociągi 
ujmowane są ze znacznych głębo-
kości. Nie grozi im w najbliższym 
czasie wyschnięcie. Znaczna część 
mieszkańców ma również własne, 
płytsze ujęcia np. do nawadniania 
roślin i te mogą być jak najbardziej 
zagrożone. 
Wszelkie działania w zakresie 
poprawy i zwiększenia zasobów 
wodnych powinny mieć charak-
ter powszechny i systemowy i być 
stosowane na terenie całej dzielni-
cy. Mają one wtedy cechy środków 
rozproszonych, które skuteczniej 
eliminują przyczyny nadmiernej 
koncentracji spływów powierzch-
niowych poprzez retencjonowanie 
wody u źródła, to znaczy w miej-
scach, gdzie spływ ten zaczyna się 
dopiero formować. Najważniej-
sze jest, aby jak najwięcej wody 
zatrzymać na własnym terenie. 
Oprócz instalowania różnego ro-
dzaju zbiorników naziemnych 
i podziemnych, których oferta 
handlowa jest coraz bogatsza, nie-
kiedy wystarczy ułatwić wodzie 
wsiąkanie w grunt. Na przykład 
wewnętrzne drogi dojazdowe, par-
kingi, chodniki, place itp. powinny 
być tak utwardzane, aby umożli-
wiały infiltrację wód opadowych 
bezpośrednio do gruntu. Zamiast 
asfaltu, płyt chodnikowych i kost-

ki brukowej na podłożu cemen-
towym zastosujmy ażurowe płyty 
„Eko”, tłuczeń, żwir oraz kostkę 
brukową z szerokimi szczelinami 
ułożoną na piasku. Do bardziej 
profesjonalnych rozwiązań zaliczyć 
można studnie chłonne, zbiorniki 
zbudowane ze skrzynek lub tuneli 
retencyjno-rozsączających, a tak-
że zielone dachy. Niedopuszczalne 
jest natomiast kształtowanie tere-
nu działki tak, aby wody opadowe 
spływały po uszczelnionych pod-
jazdach i chodnikach na zewnątrz 
posesji. Po pierwsze marnujemy 
wtedy wodę, która bezużytecznie 
spływa do kanalizacji lub zalewa 
ulice, a po drugie jest to niezgodne 
z prawem wodnym. Na odprowa-
dzanie ścieków opadowych poza 
teren własnej działki trzeba mieć 
pozwolenie wodno-prawne. 
Większość terenu dzielnicy Wa-
wer pokrywają grunty stosunkowo 
dobrze przepuszczalne ułatwiające 
bezpośrednie infiltrowanie wód 
opadowych do gruntu. Wody te 
tworzą naturalne zbiorniki, często 
płytko pod powierzchnią terenu 
lub wręcz formują malownicze 
śródleśne jeziorka. Są to naturalne 
formy retencji, które potrzebują 
jednak odpowiedniej przestrzeni. 
Niestety wydawanie coraz większej 
liczby pozwoleń na budowę bez 
właściwej analizy funkcji przyrod-
niczej i hydrologicznej, jaką peł-
nią zabudowywane później tereny 
prowadzić może do zakłócenia 
stosunków wodnych i poważnych 
problemów mieszkańców z pod-
topieniami. Należy tu wymienić 
głównie osiedla: Aleksandrów, 
Zbójna Góra i Nadwiśle. Wydawa-
nie pozwoleń na budowę powinno 
być uwarunkowane przeprowa-
dzeniem uprzednich analiz hydro-
logicznych oraz zweryfikowaniem 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego pod 
kątem dopuszczalnej minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej. 

MGA: Bardzo dziękuję za te cen-
ne informacje!

Małgorzata   
Gutowska-Adamczyk

pisarka,  
ogrodniczka-hobbystka,  

mieszkanka Wawra

Więcej informacji dla zainteresowanych:
https://hydropure.com.pl/arlda-wody-pit-
nej-w-polsce-52-26/
http://www.pfozw.org.pl/zrodlo-wiedzy/
stany-skupienia/
https://www.pb.pl/wielki-skok-branzy-en-
ergetycznej-na-wode-836920

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

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl
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 ■ Projekt planu „Zbytki” do publicznego wglądu
Do 30 marca 2020 roku trwają konsultacje społeczne związane z 
wyłożeniem projektu planuzagospodarowania przestrzennego 
obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki. Uwagi należy składać 
na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za 
pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 marca 2020 r.

 ■ Wizyta prezydenta miasta w Wawrze
Wawer był pierwszą dzielnicą Warszawy odwiedzaną przez 
Prezydenta Rafała Trzaskowskiego w ramach cyklu „Spotkajmy 
się w Warszawie”. 3-dniowa wizyta obejmowała pracę roboczych 
zespołów ds. kanalizacji, czystego powietrza i transportu, 
funkjcjonowanie mobilnych zespołów konsultacyjnych, a także 
objazd po dzielnicy i spotkanie z mieszkańcami.

 ■ Negatywna opinia w sprawie podziału projektu planu 
zagospodarowania 

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na sesji w dniu 29 
stycznia br. negatywnie zaopiniowała projektowany podział 
opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulicy Krupniczej. Rada Dzielnicy nie znalazła zasadnych 
przesłanek dla podziału tego planu i opowiedziała się 
zdecydowanie za utrzymaniem statusu lasu ochronnego w 
projektowanej do wydzielenia drugiej części projektu planu rejonu 
ul. Krupniczej.

 ■ Falenicka Atlantyda w Telewizji Polskiej
Falenicka Atlantyda to film dokumentalny, którego celem jest 
ocalenie od zapomnienia historii Falenicy, przed wojną tętniącej 
życiem miejscowości letniskowej nieopodal Warszawy. To projekt 
społeczny, którego inicjatorem jest Irek Dobrowolski - polski 
reżyser, scenarzysta i producent. 29 stycznia br. film Falenicka 
Atlandyda był emitowany w Telewizji Polskie na kanale TVP1.

 ■ Most Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Dzielnicowi radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali, aby 
nowy most w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy nazwać 
mostem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które po długiej 
dyskusji zostało zawarte w stanowisku Rady Dzielnicy Wawer. 
Podczas obrad zabrakło jednego głosu do dyskusji nad propozycją 
Prawa i Sprawiedliwości, aby temu samemu obiektowi nadać 
nazwę mostu Bitwy Warszawskiej 1920r.

 ■ Ulica Uszatki
Rada Dzielnicy Wawer na sesji w dniu 29 stycznia br. zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie 
nadania drodze po zachodniej stronie ulicy Mrągowskiej, nazwy: 
ulica Uszatki. Nazwa nawiązuje do okolicznych ulic, którzych 
nazwy pochodzących od nazw ptaków drapieżnych.

 ■ Prace pielęgnacyjne w lesie przy Lucerny 
Według informacji Lasów Miejskich w Warszawie prace wycinkowe 
w lesie w rejonie ulicy Lucerny i Trakt Lubelski wynikają z realizacji 
zadań wskazanych w uproszczonym planie urządzenia tego lasu 
i nie ma zagrożenia, że powstanie tu jakakolwiek zabudowa. 
Podczas ostatnich inspekcji lasu okazało się, że lasek jest w złym 
stanie. Obniżenie poziomu wód sprawiło, że sosny są osłabione 
i nie radzą sobie ze szkodnikami. Drzewa zostały zaatakowane 
przez korniki sześciozębne. Zdrowe sosny radzą sobie z inwazją 
zalewając owady żywicą. Sosny osłabione i przesuszone 
błyskawicznie obumierają. 

 ■ Koniec z wielogodzinnym parkowaniem przy urzędzie
Urząd Dzielnicy Wawer, wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, planuje uruchomienie na urzędowym parkingu 
przy ul. Żegańskiej 1 systemu ograniczającego wielogodzinne 
parkowanie. Celem inwestycji jest ułatwienie parkowania 
mieszkańcom załatwiającym sprawy w urzędzie. Pełne 
uruchomienie systemu planowane jest 17 lutego br. Zgodnie z 
założeniami, pierwsze 2 godziny postoju będą bezpłatne. Koszt 
każdej kolejnej godziny będzie wynosił 5 zł. Postój w godzinach 
18.00 - 6.00 oraz w soboty i święta będzie bezpłatny. 

W SKRÓCIESTRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Okres zimowy jest czasem 
wytężonej pracy strażaków. Niskie 
temperatury i złe warunki atmo-
sferyczne powodują zwiększoną 
liczbę wypadków drogowych oraz 
pożarów. 

Dramat na przejeździe 
kolejowym

15 stycznia doszło do drama-
tycznego zdarzenia w okolicy prze-
jazdu kolejowego w Miedzeszynie.        
W godzinach wieczornych straża-
cy z JRG 12 otrzymali zgłoszenie 
dotyczące potrącenia mężczyzny 
przez pociąg osobowy. Do zdarze-
nia zadysponowano zastępy GBA-
-Rt i GCBA z JRG 12. W momencie 
przybycia ma miejsce, poszkodo-
wany nieprzytomny znajdował się 
na pasie zieleni między torami. 
Działania ratowników PSP polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca akcji, 
zatrzymaniu ruchu kolejowego na 
wszystkich torach oraz udzieleniu 
pomocy medycznej potrąconej 
przez pociąg osobie. Po przybyciu 
Zespołu Ratownictwa Medycz-

nego nieprzytomnego mężczyznę 
przekazano pod opiekę lekarza, 
który po wykonaniu czynności 
stwierdził zgon poszkodowanego 
w wyniku ran odniesionych przy 
wypadku. Miejsce zdarzenia prze-
kazano Policji, następnie zastępy 
wróciły do koszar.

Pożar domu jednorodzinnego 
Dzień po tragicznym zdarze-

niu na przejeździe kolejowym do-
szło do pożaru domu. 16 stycznia 
o godzinie 12:57 strażacy z JRG 12 
zostali zadysponowani do pożaru 
w budynku przy ul Dusznickiej 
w Falenicy. Na miejsce przybyły 
dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze. 
Z relacji świadków wynikało, że 
doszło do pożaru w pomieszcze-
niu kuchennym. Strażacy szybko 
zlokalizowali źródło pożaru i uga-
sili ogień. Przed zakończeniem 
działań budynek został dokładnie 
sprawdzony, nie stwierdzono żad-
nego dodatkowego zagrożenia dla 
mieszkańców obiektu. W zdarze-
niu nikt nie ucierpiał. 

Pożar pustostanu
24 stycznia strażacy z JRG 12, 

JRG 8 i OSP Wesoła zostali zady-
sponowani do palącego się pusto-
stanu przy ulicy Strzygłowskiej w 
Nadwiślu. W momencie przyby-
cia na miejsce służb ratunkowych, 
strażacy zastali cały budynek w 
ogniu. Sytuacja pożarowa unie-
możliwiała przeszukanie domu 
w pierwszej fazie działań. W celu 
ugaszenia pożaru podano trzy prą-
dy wody w natarciu. Jak tylko po-
jawiła się możliwość przeszukania 
pogorzeliska, zostało ono dokład-
nie sprawdzone pod kątem obec-
ności osób poszkodowanych. W 
zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pożar 
gasiło 18 strażaków. Działania w 
rejonie JRG 12 zakończono o go-
dzinie 20:31. 

Uroczystości rocznicowe walk 
Armii Krajowej w Wawrze

26 stycznia strażacy z OSP Ra-
dość wraz z lokalną społecznością 
uczestniczyli w uroczystościach 
upamiętniających walki AK mają-
cych miejsce 76 lat temu. Obchody 
odbyły się przy tymczasowej tabli-
cy pamiątkowej koło skrzyżowania 
ul. Herbacianej i Rozszerzonej w 
Radości, w miejscu walki stoczo-
nej przez żołnierzy AK z Radości 
z niemiecką, okupacyjną Policją 
Bezpieczeństwa SD (Sicherheit-
dienst) z Dystryktu Warszawskie-
go. Strażacy oddali honor pole-
głym bohaterom i złożyli wieniec 
pod tablicą pamiątkową.   

Stanisław Rybicki - OSP Radość 

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 pustostanu przy ulicy Strzygłowskiej
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PERSKI GULASZ JAGNIĘCY Z MORELAMI I MANGO LASSI 
Owoce i mięso to duet typowy 
dla kuchni bliskowschodniej. 
Podstawą gulaszu może być 
praktycznie każdy rodzaj 
cierpliwie uduszonego mięsa z 
dodatkiem moreli, brzoskwiń czy 
śliwek. Przygotowanie potrawki 
jest czasochłonne, ale w ciągu tych 
dwóch godzin duszenia czeka nas 
tylko kilkukrotne zamieszanie 
składników w garnku; gulasz 
ugotuje się sam. Na deser – mango 
lassi. Indyjski napój na bazie 
mango i mleka lub jogurtu. Użyjcie 
świeżych owoców albo gotowego 
przecieru z puszki. Będzie pysznie! 

GULASZ JAGNIĘCY 

SKŁADNIKI (można zrobić z ½ 
podanej porcji)

 ■ 600-800 g jagnięciny na gulasz 
(karkówka lub udziec) pokrojonej 
w grubą kostkę

 ■ 2 cebule
 ■ 200-250 g suszonych moreli 
 ■ ½ szklanki mleka kokosowego
 ■ 2 łyżki miodu

PRZYPRAWY: po 1 łyżeczce 
kurkumy, cynamonu i kuminu, 
½ łyżeczki ostrej papryki lub 

pieprzu cayenne i suszonej 
kolendry, ¼ łyżeczki mielonego 
anyżu gwiazdkowego (lub 1 mała 
gwiazdka), sól do smaku (przypraw 
można dodać dwa razy tyle, ale na 
początek zalecam dawkować je 
ostrożnie). 
Olej do smażenia, duży rondel lub 
żeliwny garnek 

DO PODANIA: ryż, pieczywo, 
podpłomyki

PRZYGOTOWANIE:
Cebulę obieramy, kroimy w 
grubą kostkę i podsmażamy 
na rozgrzanym oleju, aż lekko 
zmięknie. . Dodajemy pokrojoną 
w kostkę jagnięcinę, mieszamy 
z cebulą i smażymy, aż mięso się 
zrumieni (ale nie ugotuje!).
Wsypujemy wszystkie przyprawy, 
solimy do smaku, dodajemy 
mleko kokosowe, miód i wszystko 
mieszamy raz jeszcze. 
Wlewamy do garnka tyle wody, 
aby przykryła mięso, nakrywamy 
garnek pokrywką, zmniejszamy 
ogień i gotujemy gulasz na wolnym 
ogniu ok. 75 minut (od czasu do 
czasu mieszamy, aby nic się nie 

KĄCIK KULINARNY. 

 ■ 1 łyżeczka miodu, szczypta 
kardamonu lub cynamonu 
Mango myjemy, obieramy, kroimy 
na kawałki i wrzucamy do blendera 
wraz z jogurtem. Dokładnie 
miksujemy. Jeśli napój będzie 
za gęsty – w czasie miksowania 
dolewamy pół szklanki wody (lub 
mleka). Mango lassi możemy 
dosłodzić miodem i przyprawić 
kardamonem lub cynamonem. 
Najlepiej smakuje dobrze 
schłodzone w lodówce. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
www.kuchniajoanny.pl 

przypaliło). 
Po tym czasie dodajemy do 
potrawki morele, mieszamy i 
gotujemy jeszcze ok. 45 minut.

MANGO LASSI

SKLADNIKI NA 3-4 PORCJE / 
SZKLANKI 

 ■ 2 dojrzałe mango (lub 1 puszka 
pulpy ok. 450 g)

 ■ 400 g jogurtu greckiego lub 
naturalnego (jogurt można 
zastąpić mlekiem kokosowym)

 ■ Opcjonalne: ½ szklanki wody,

Drodzy Czytelnicy, 
Z okna mojego domu, od 20 

lat obserwuję trzy skrzyżowania 
ulicy Kajki w Aninie (Alpejska, 
IV i V Poprzeczna. Przyglądam 
się naszej głównej arterii komuni-
kacyjnej i każdego dnia wyciągam 
coraz ciekawsze wnioski, którymi 
chciałbym się z Wami podzielić 
jako mieszkaniec Anina, ale także 
uczestnik ruchu. 

Zmieniło się trochę, od mo-
mentu mego zamieszkania, dlatego 
pozwólcie na kilka uwag dotyczą-
cych, chyba najbardziej, naszego 
bezpieczeństwa w tych okolicach.

Przez te 20 lat przybyło nas, 
co jest dobre i złe. Dobre, bo jest 
nas więcej i się rozwijamy, a złe bo 
nikt tego nie koordynuje i pilnuje, 
szczególnie nasze ukochane wła-
dze, policja i straż miejska.

Z 3 linii autobusowych (115, 
125, 525) zrobiły się 4 (315), a i 
częstotliwość i rozmiary autobu-
sów robią wrażenie. Karetki do 3 
szpitali (Kardiologia na Alpejskiej, 
Centrum Zdrowia Dziecka na 
Dzieci Polskich, Szpital na Bur-
sztynowej) suną coraz częściej, 

agresywniej i głośniej i trudno im 
się nie dziwić. 

Sznur otwockich i lubelskich 
pojazdów szturmuje codziennie 
ulice Patriotów i Czecha, a jak się 
nie da to naszą ukochaną Kajki, 
a jak się nie da to równoległe do 
niej Homera, Stradomską, Trawia-
stą, aby w końcu i tak uderzyć w 
genialnie zaprojektowany wylot z 
Kajki.

W samym Aninie mamy chy-
ba już z 5 zespołów mieszkalnych 
więcej, zwanych szumnie aparta-
mentami. 

Powstał piękny kompleks ba-
senowo – rekreacyjny, z lodowi-
skiem w zimę, skate parkiem w 
lato i całorocznym placem zabaw 
na zapleczu. Rozrósł się nam bo-
rowik oraz szereg drobnych punk-
tów kulinarno – usługowych obok, 
powstały szkoły językowe Early 
Stage i British School, liczne żłobki 
i przedszkola. Już nie wspomnę o 
rozbudowie Liceum i Szkoły 218. 

Są więc ogromne plusy (np. 
podatki gminne), ale co my miesz-
kańcy Anina mamy za to?

Chciałbym więc „trochę” 
wspomnieć o minusach. 

Banałem już chyba będzie hi-
storia o korkach (okolice 8 rano i 

16 popołudniu w obie strony ul. 
Kajki), hałasie i betonozie. Co tu 
się dziwić, z rana trzeba zawieźć 
dzieci do szkoły 218, dojechać do 
liceum, szpitali, po południu wró-
cić, pojechać na basen, lodowisko, 
do kościoła, sklepu, apteki, domu 
kultury i tak codziennie. Tyle, że 
od 20 lat nic się nie zmienia z naszą 
arterią - ulicą Michała Kajki oraz 
jej okolicami. Ma kiepski wylot na 
ulicę Czecha. Na skrzyżowaniu są 
nawet kamery, które może nawet 
rejestrują problemy normalnych 
kierowców, a nawet cwaniactwo 
zmotoryzowanych bandytów skrę-
cających na drugiego z prawego 
pasa w stronę centrum. Ulica Mi-
chała Kajki jest non stop zapchana 
i coraz trudniej jest się poruszać i 
wzdłuż i w poprzek. Parking bo-
rowika pęka w szwach, parking 
basenu już dawno pękł, a parkingu 
szkoły Early Stage nie ma w ogó-
le, więc współczuć wypada miesz-
kańcom okolicznych posesji i ich 
chodnikom i trawnikom.

Najbardziej jednak w całej 
sprawie należy współczuć pie-
szym, czyli przyszłym ofiarom 
bezwzględnego terroru motoryza-
cyjnego. Czasem myślę, iż lepsze są 
korki, bo jest bezpieczniej i pojazdy 
zatrzymują się na przejściach dla 
pieszych. Chodzi o 3 skrzyżowania 
ul. Kajki: z IV Poprzeczną (szko-

ła 218), V Poprzeczną (borowik, 
apteka, basen, kościół) i Alpejską 
(liceum, szpital kardiologiczny). 
Są to najbardziej niebezpieczne 
miejsca w Aninie. Codziennie po-
konuje je, a raczej usiłuje przeżyć 
wiele osób, szczególnie chodzi mi 
o dzieci, młodzież i osoby starsze. 
O ile dostęp do szkoły 218 jest 
dobrze zrobiony, to skrzyżowanie 
z V Poprzeczną nadaje się tylko 
do programu Absurdy Drogowe. 
Chodnik prowadzi przez wyjazd z 
posesji z jednej strony, a z drugiej 
trafiamy na „chodniczek” o sze-
rokości metra, na którego środku, 
przy wejściu na pasy stoi słup ener-
getyczny. Ani przejść bezpiecznie, 
ani ominąć, ani zobaczyć co czyha 
za rogiem. Wyjazd, czy wjazd na 
V Poprzeczną jest ruską ruletką, 
w której już nawet szkoda mi jest 
kierowców, nie mówiąc już nic o 
pieszych. Tym przejściem chodzą 
na basen nasze dzieci, młodzież z 
liceum, starsi ludzie zdążający do 
sklepu, apteki, czy kościoła. Co-
dziennie widzę sytuacje i słyszę 
pisk opon, tu nikt się nie zatrzy-
muje ani nie zwalnia. Nigdy nie 
widziałem patrolu policji, czy stra-
ży miejskiej, czy kogokolwiek – 
wcześniej, czy później wydarzy się 
tu coś niedobrego. Zróbmy więc w 
końcu w tym miejscu coś dobrego, 

Po licznych rozmowach z są-

siadami składam więc propozy-
cję uporządkowania sprawy, któ-
rej ponoć nikt nie może albo nie 
chce zrobić od wielu lat, a wiem, 
iż problemy były już parokrotnie 
zgłaszane. Proponujemy więc:
1. Wprowadzenie bezwzględnego 
zakazu wyprzedzania na ul. Kajki 
od skrzyżowania z Alpejską, do 
skrzyżowania z IV Poprzeczną, 
czyli od przejścia dla pieszych do 
Liceum, do przejścia do szkoły 
218.
2. Wprowadzenie bezwzględnego 
ograniczenia maksymalnej pręd-
kości do 30 km na wspomnianym 
wyżej ciągu.
3. Oznaczenie skrzyżowania z Al-
pejską na wzór z IV Poprzeczną 
(pulsujące światła, większe znaki 
drogowe i tablice oraz oznako-
wanie malowane na powierzchni 
jezdni).
4. Oznaczenie w podobny sposób 
skrzyżowania Kajki z V Poprzecz-
ną oraz wykonanie jego gruntow-
nej przebudowy, czyli: uporządko-
wanie chodnika od strony szkoły 
218, usunięcie nieszczęsnego słupa 
energetycznego ze środka chodni-
ka po przeciwnej stronie. Tematem 
do dyskusji pozostaje organizacja 
ruchu wokół basenu.
5. Przebudowa ruchu i skrzyżowa-
nia Kajki z Czecha. 

Tomasz Kosmacki

LISTY DO REDAKCJI
O ulicy Kajki
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Willa Dworek Halina w Aninie

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absol-
went Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej gdzie doskon-
alił warsztat studiując m.in. rysunek 
i malarstwo, czło nek Związku Ar-
tystów Pol ska Sztu ka Użytkowa. Tem-
atem wio dą cym jego akwareli jest ar-
chi tek tu ra i pejzaż miejski - głównie 
Wenecji i Białegostoku (jego rodzin-
nego miasta). Maluje również portre-
ty i martwe natury.
     R.Kakareko.akwarele

W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy 
w Gazecie Wawerskiej cykl publik-
acji dotyczących spuścizny E.M.An-
driollego na terenie dzielnicy 
Wawer. W każdym kolejnym egzem-
plarzu naszego czasopisma znajdzie-
cie Państwo inny budynek, prezen-
towany w formie akwareli/rysunku. 
Możecie sami typować do publikacji 
konkretne obiekty: p.grzegorczyk@
gazetawawerska.pl najlepiej z jakimś 
opisem, historią związaną z budyn-
kiem lub/oraz z działką na której 
stoi. Dzisiaj prezentujemy – już 
dwudziesty pierwszy z kolei - bu-
dynek z Anina znajdujący się na liś-
cie gminnej ewidencji zabytków.

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Pierwszymi właścicielami 
willi byli Państwo Wajzensang. Z 
notatki umieszczonej w 1937 r. w 
przedwojennym lokalnym perio-
dyku „Na Straży” wynika, że w 
owym czasie pan Wajzensang już 
nie żył. Złożono mu wówczas po-
śmiertne podziękowanie za stara-
nia nad rozwojem letniska Anin. 
Jeszcze wtedy, jego żona Halina 
zamieszkiwała posiadłość wraz z 
córką. Dom zmienił właścicieli. 

Z karty ewidencji zabytków:
Dom przy ul. IV Poprzecz-

nej 5 postawiony został w 1910 r. 
Obecni właściciele zakupili go w 
1980 r. Wówczas to wyprowadzo-
no z niego lokatorów, a budynek 
poddano gruntownej konserwa-
cji. Dom usytuowany centralnie 
na działce na planie prostokąta 
ogrodzonej od strony ulicy drew-
nianym płotem sztachetowym, z 
furtką osłoniętą daszkiem okapo-
wym. Siedlisko sprawia wrażenie 

uporządkowanego. Fundamenty z 
otynkowanego muru z cegły pełnej 
ceramicznej. Ściany o konstruk-
cji szkieletowej – słupy połączone 
ryglami na pióro-wpust. Więźba 
dachowa – krokwie sosnowe połą-
czone na zacios, wzmocnione jęt-
kami. Dach pokryty blachą. Pod-
czas gruntownego remontu dom 
częściowo przebudowano (zwłasz-
cza poddasze) oraz całkowicie 
odtworzono i nakryto dwuspado-
wym dachem wschodnią werandę 
(pierwotnie był on pulpitowy). W 
elewacji południowej znajduje się 
parterowa weranda – niezwykle 
ozdobna. Wiele geometrycznych i 

roślinnych detali drewnianych uję-
tych w 5 pól zamkniętych w trzech 
środkowych polach łukami odcin-
kowymi przerywanymi stężniami. 
Zachowano pierwotny podział 
wnętrz mieszkalnych oraz wiele 
elementów dekoracyjnych – para-
pety, kaflowe piece grzewcze wraz 
ze zwieńczeniami, stolarkę okien-
ną i drzwiową, podłogi oraz płytki 
w kuchni i łazience. Zachowano 
m.in. okna ościeżnicowe z orygi-
nalnym wieloszybowym podzia-
łem, zamocowane na fabrycznych 
zawiasach czopowych, z zewnętrz-
nymi okiennicami płycinowymi, 
profilowanymi, zamykanymi od 

zewnątrz na kowalskie antaby. Na 
zewnątrz – ozdobne, misternie 
wycinane nad- oraz podokienniki. 
Wszelkie okucia oryginalne.

Najpilniejszym postulatem 
konserwatorskim jest wpisanie 
obiektu do rejestru zabytków oraz 
wytypowanie go do nagrody Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na „Obiekt zadbany”…”

Korzystałem z:
 „O starym Aninie inaczej” 2009r. 
Barbary Wołodźko Maziarskiej; Karta 
ewidencji zabytków 2006 r.

Lukarna - ozdobne stężenie krokwii 
oraz daszek zwieńczony sterczyną

Ogrodzenie w formie płotu sztachetowego z furtką osłoniętą daszkiem okapowym Przekrój poprzeczny willi Dworek Halina




