
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

czerwiec 2020
Nr 5 (31)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 7000 egz.

www.gazetawawerska.pl

ŚWIDERMAJERY
DOMY NA DERWIDA 
10 i 12 W 
MIEDZESZYNIE
Swoją wielką popularność jako 
uzdrowisko Miedzeszyn zyskał 
przed wojną, zwłaszcza, kiedy w 
1926 roku rozpoczęło działalność 
przeciwgruźlicze Sanatorium im. 
W. Medema...

ŁAD PRZESTRZENNY
CO SŁYCHAĆ NAD 
JEZIOREM ŻABIM?
Jezioro Żabie to liczący zaledwie 
0,36 ha zbiornik wodny położony 
na południowym krańcu Zakola 
Wawerskiego. Jezioro jest 
niewielkie, ale za to niezwykle 
urokliwe. Czy w dalszym ciągu coś 
mu zagraża?

15103

KONKURS
SOSNA Z WAWRA 
DRZEWEM ROKU 
2020?
Kto choć raz wjeżdżał do Wawra 
samochodem od południowego 
wschodu lub podróżował 
pociągiem linią kolejową nr 7, 
z pewnością ją zauważył. Po 
prostu drzewo – symbol. 

Willa Snitkówka w Aninie. Fot. Michał Mroziński
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np. mieszkaniowej czy usługowej. 
Jak najbardziej słuszna to idea, 
która sprawdza się bardzo dobrze 
w innych dzielnicach i wielu samo-
rządach w Polsce. 

Sprawdziłem ile razy skorzy-
stano z  tego przepisu w  Urzędzie 
Dzielnicy Wawer od 2014 roku. 
Nie zgadniecie Państwo. Raptem 
trzy razy. 

Te trzy umowy podpisane zo-
stały tylko w 2018 roku i dotyczyły 
przebudowy dróg publicznych: 

 ■ Bysławskiej na odcinku 500m 
od ul. Wał Miedzeszyński 
w kierunku Wisły,

 ■ Strzygłowskiej na odcinku od 
ul. Wał Miedzeszyński w kie-
runku Wisły,

 ■ Śpiewnej na odcinku od Pa-
triotów do Derkaczy.

Dlaczego przez ponad pięć lat 
tylko w  trzech przypadkach za-
proszono inwestorów do podpisa-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Trzeba wymagać więcej
nia umowy na przebudowę drogi 
w  bezpośrednim sąsiedztwie ich 
przedsięwzięcia inwestycyjnego? 
Można by pomyśleć, że w Wawrze 
infrastruktura drogowa jest już na 
takim poziomie, że nowe inwesty-
cje, szczególnie te wielorodzinne 
i usługowe, nie wymagają żadnych 
zmian w  okolicznych pasach dro-
gowych. Nic bardziej mylnego - 
w ostatnich latach powstało w na-
szej dzielnicy mnóstwo nowych, 
dużych osiedli, do których wciąż 
dojeżdża sie wąską, dziurawą lub 
nieutwardzoną drogą, albo takich, 
do których nie prowadzi żaden 
chodnik. Dlaczego nie stawiano 
zatem odpowiednich wymagań 
wobec inwestorów na terenie na-
szej dzielnicy? Czy wynikało to 
z logistycznej nieudolności czy też 
było celowym zaniedbaniem?

Trudno wytłumaczyć tak nie-
wielkie wykorzystanie możliwości 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

nakładania na inwestorów wymo-
gów związanych z  drogami pub-
licznymi. W  naszych wawerskich 
realiach czymś naturalnym powin-
no być wykonywanie szczegółowej 
analizy okolicznej infrastruktury 
drogowej, która kończyłaby się 
identyfikowaniem braków w  tym 
zakresie przy każdym wniosku 
o  wydanie decyzji o  warunkach 
zabudowy i  pozwoleniu na budo-
wę. A  już szczególnie taka zasada 
powinna być stosowana przy inwe-
stycjach większych niż pojedynczy 
dom jednorodzinny. 

Trzeba do tego oczywiście od-
powiedniej miary, bo nie chodzi 
przecież o pełne wyręczanie samo-
rządu przez deweloperów w  kwe-
stii budowy dróg. Skoro jednak 
budowane jest osiedle na kilka-
dziesiąt lub kilkaset lokali miesz-
kalnych, oczywistością powinno 
być jednoczesne zadbanie o odpo-
wiednio szeroką drogę i  chodnik 
w  drodze publicznej prowadzącej 
do takiego osiedla. Pewnego mini-
mum trzeba zatem jak najbardziej 
wymagać.

Pozostając w  temacie wyma-
gań łatwo przejść do zawartości 
niniejszego numeru Gazety Wa-
werskiej. Tak oto na przykład 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Anin nie-
wątpliwie wymaga zmiany. Pisze-
my konkretnie o tym, czego w nim 
brakuje i  jakie to urodziło skutki 
w  codziennym funkcjonowaniu 
osiedla. Piszemy też o tym, że kwe-
stia ochrony Jeziora Żabiego w dal-
szym ciągu wymaga odpowiednich 
rozwiązań, a  Plaża Romantyczna 
wymagała na początek po prostu 
posprzątania. Apelujemy o Wasze 
głosy na falenicką Sosnę w konkur-
sie na Drzewo Roku, Podejmuje-
my też po raz kolejny temat zmian 
wprowadzonych w  komunikacji 
miejskiej na terenie dzielnicy oraz 
tego, jakie jeszcze dalsze zmiany są 
w tym zakresie wymagane. 

Życzę Państwu udanych wa-
kacji (tym bardziej, że w tym roku 
trudniej zaplanować wypoczynek) 
i tradycyjnie zapraszam do lektury 
Gazety Wawerskiej. 

Zgodnie z  Ustawą z  dnia 21 
marca 1985 r. o  drogach publicz-
nych, obowiązek wybudowania lub 
też przebudowy drogi publicznej 
spoczywa na inwestorze realizują-
cym tzw. inwestycję niedrogową. 
Oznacza to tyle, że każdy inwestor 
powinien pokryć koszty budowy 
lub przebudowy drogi zawsze wte-
dy, gdy taka potrzeba wynika z re-
alizowanej przez niego inwestycji, 
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Falenicka Sosna to wizytówka 
okolicznej przyrody – reprezentuje 
sosny licznie rosnące na piaszczy-
stych glebach pobliskiego Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazowego. 
Tak jak ona, często powyginane 
w niepowtarzalny sposób. Ma wy-
sokość 7,5 metra i  pień o  obwo-
dzie 212 centymetrów. Według 
specjalistycznej ekspertyzy jest to 
„drzewo o dużej wartości przyrod-
niczej i krajobrazowej, ma ciekawy 
kształt pnia i korony, które tworzą 
charakterystyczną sylwetkę o uni-
kalnych walorach”.

Sosna ma za sobą trudny czas 
walki o  jej przetrwanie. W  2018 
roku spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe wskazała to drzewo jako 
usytuowane zbyt blisko planowa-
nego do budowy toru i w związku 
z tym przeznaczono je do wycinki. 
W  jej obronie stanęło i  wspólnie 
działało wiele osób, a  także Sto-
warzyszenie Razem dla Wawra, 
Stowarzyszenie Miasto jest Nasze 
i  Rada Osiedla Falenica. Ta spo-
łeczna mobilizacja przyniosła efek-
ty. Oficjalnie nie zrezygnowano 
z wycinki, ale też nie są podejmo-
wane działania, które wskazywa-

Bohaterki tego artykułu spe-
cjalnie przedstawiać nie trzeba. 
Kto choć raz wjeżdżał do Wawra 
samochodem od południowego 
wschodu lub podróżował pocią-
giem linią kolejową nr 7, z  pew-
nością ją zauważył. Wyrasta przy 
krawędzi drogi, ale jej gałęzie roz-
pościerają się nad całą jej szero-
kością. Określana jest jako krzywa 
sosna, sosnowe bonsai, naturalna 
rogatka, zielona brama Warsza-
wy… Po prostu drzewo – symbol. 

Sosna rośnie na terenie osiedla 
Falenica, w dzielnicy Wawer. Stąd 
też jej najbardziej rozpowszech-
niona nazwa: Sosna Falenicka. 
Jest jednak drzewem ważnym dla 
mieszkańców całej linii otwockiej, 
symbolicznie łącząc Otwock, Jó-
zefów i  osiedla Wawra. Warto tu 
przytoczyć przykładowe wypowie-
dzi z  mediów społecznościowych. 
Pan Szymon napisał: „Dla mnie to 
od dzieciństwa brama do mojego 
Józefowa, przez którą powraca się 
do domu z każdego wyjazdu.”, Pani 
Alicja: „Codziennie przejeżdżam 
i  podziwiam”, Pani Anna: „Jestem 
fanką tego drzewa odkąd je pozna-
łam.”

Sosna z Wawra Drzewem Roku 2020?
KONKURS. Trwa głosowanie na najpiękniejsze drzewo w Polsce.

łyby na realizację tego zamierze-
nia. Jednocześnie trwa procedura 
uznania sosny za pomnik przyro-
dy, co z pewnością oddaliłoby za-
grożenie definitywnie.

Teraz przed Falenicką Sosną 

nowe wyzwanie. W  listopadzie 
2019 Rada Osiedla Falenica zgło-
siła drzewo do konkursu Drzewo 
Roku. Konkurs organizowany jest 
przez Klub Gaja – jedną z  naj-
starszych polskich organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
ochroną środowiska naturalne-
go – w  ramach realizowanego od 
2003 roku programu edukacji eko-
logicznej Święto Drzewa. Zgodnie 
z informacjami na stronie interne-
towej Klubu Gaja, konkurs ma wy-
łaniać drzewa najbardziej kochane, 
drzewa z opowieścią, drzewa, które 
pobudzają wyobraźnię i  jednoczą 
ludzi. Falenicka Sosna z pewnością 
spełnia te kryteria. Potwierdzone 
to zostało w lutym 2020 roku wy-
braniem jej przez grono ekspertów 
do finałowej 16. Teraz przed sosną 

trudniejsze zadanie: musi przeko-
nać do siebie internautów z  całej 
Polski. To oni bowiem ostatecznie 
decydują, które ze zgłoszonych 
drzew wygra. Konkurencję Fale-
nicka Sosna ma bardzo silną: dęby, 
lipy, buki, sosna, jodła, kasztano-
wiec i  miłorząb japoński, a  także 
aleja klonowa. Wszystkie piękne 
i  ważne dla lokalnych społeczno-
ści. Stawką w  tej rywalizacji jest 
nie tylko zaszczytny tytuł Drzewa 
Roku, ale także możliwość repre-
zentowania Polski w konkursie Eu-
ropejskie Drzewo Roku 2021.

Pozostaje tylko zachęcić do 
odwiedzenia strony internetowej 
konkursu: drzeworoku.pl i  odda-
nia głosu na Falenicką Sosnę.

Anna M. Stankiewicz

Fot. Anna M. Stankiewicz

Udało się! Plaża Romantycz-
na posprzątana. Pogoda dopisała, 
ludzie też. Spotkanie było również 
okazją, aby  zastanowić się co moż-
na zrobić, aby na plaży było jeszcze 
przyjemniej.    

Plaża jest urokliwym, jed-
nym z nielicznych miejsc rekreacji 
i  wypoczynku w  Wawrze, a  jed-
nak nie wszyscy są zadowoleni 
z  jej infrastruktury. Brakuje ławek 
w  miejscach zacienionych, gdzie 

można by usiąść i nacieszyć wzrok 
widokiem Wisły, brakuje dogod-
nego zejścia ze skarpy, pomostu, 
który ułatwiłby transport roweru 
na prom kursujący w  miesiącach 
wakacyjnych (mam nadzieję, iż 
w tym roku również). 

Serdeczne podziękowania dla 
uczestników akcji sprzątania plaży. 

Dorota Janiak

Plaża Romantyczna posprzątana
INTERWENCJA. Spontaniczna akcja Stowarzyszenia Razem dla Wawra.

W dniu 23 maja 2020 roku zmarła w wieku 85 lat 

Ś.     P.

Elżbieta Boruta
Absolwentka liceum Sióstr Felicjanek w Wawrze, magister ekonomii, 
wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego i banku PKO BP.

O czym zawiadamiają pogrążone w smutku siostry z rodzinami



 4 Z ŻYCIA DZIELNICY czerwiec 2020 

Największą, niepodważalną 
wadą obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Anin jest 
to, że za podstawę prawną do jego 
uchwalenia przyjęta została usta-
wa o  planowaniu przestrzennym 
z  1994 roku. Co prawda w  2003 
roku (czyli 7 lat przed uchwale-
niem planu w  lutym 2010 roku) 
znowelizowano ustawę, ale usta-
wodawca dopuścił możliwość pro-
cedowania planów starym trybem. 
W  wypadku Anina skwapliwie 
z tego skorzystano.

Czy współczynniki wyparowały?
Poważnym mankamentem 

zapisów obowiązującego planu 
jest brak współczynników pla-
nistycznych - maksymalnego 

współczynnika intensywności 
zabudowy oraz minimalnej pow. 
biologicznie czynnej. To w  zasad-
niczy sposób utrudnia bądź unie-
możliwia prowadzenie racjonalnej 
polityki przestrzennej. Dopiero 
nowelizacja ustawy o  planowaniu 
przestrzennym z  2003 roku nało-
żyła m.in. obowiązek podawania 
współczynników planistycznych 
dla każdego obszaru planu: maksy-
malnego współczynnika intensyw-
ności zabudowy oraz minimalnej 
pow. biologicznie czynnej.

Ile powierzchni biologicznie 
czynnej?

Pożądany w  nowym planie 
byłby również precyzyjny zapis de-
finiujący teren biologicznie czyn-
ny (definicja wynikająca wprost 
z  Prawa Budowlanego), oraz do-
datkowo (dla odróżnienia i  do-
precyzowania) zapis definiujący 
powierzchnię gruntu rodzimego 
pokrytego roślinnością.

Dlaczego linie zabudowy 
są niezbędne?

W  bardzo niewielu miejscach 
wrysowano w  obowiązującym 
planie nieprzekraczalne lub obo-

wiązujące linie zabudowy. Bez ich 
wyznaczenia kształtowanie ładu 
urbanistycznego w  skali ulicy 
wydaje się niemożliwe. Ich brak 
skutkuje chaosem przestrzennym 
- dość wymienić najnowsze inwe-
stycje jednorodzinne np. przy ul. 
Bosmańskiej, ul. VI Poprzecznej, 
ul. Zalipie...

Jaka minimalna wielkość działki?
Trudno pojąć, dlaczego 

w m.p.z.p. osiedla Anin, nie usta-
lono minimalnej dopuszczalnej 
wielkości działki budowlanej dla 
obszarów po zachodniej stronie ul. 
Kajki. Brak takiej minimalnej war-
tości dla obszaru zabudowy jedno-
rodzinnej skutkuje niekontrolo-
wanym rozdrobnieniem gruntów 
i  nadmiernym zagęszczeniem 
zabudowy na skrawkach wtórnie 
podzielonych działek (np. segmen-
ty „szeregowe” na ul. Bosmańskiej, 
kondominium na ul. Trawiastej, 
przygotowanie pod inwestycję na 
ul. Rzeźbiarskiej).

Co to są: domy jednorodzinne 
czterolokalowe?

W  obszarach oznaczonych 
w  planie  funkcją „MJ” (zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna) 
w  obowiązującym planie Anina 
dopuszcza się budowę domów 
wolnostojących i bliźniaczych oraz 
małych domów mieszkalnych do 
4ech mieszkań. Zapis o 4ech loka-
lach w domu jednorodzinnym jest 
jednak sprzeczny z  obowiązującą 
definicją domu jednorodzinnego 
z  Prawa Budowlanego (jako aktu 
nadrzędnego), która dopuszcza 
maksymalnie 2 lokale.

Zabudowa jednorodzinna, 
czyli jaka?

Zapisy planu w  paragrafie 12 
ust.5 pkt.1 (lokalizowanie jednego 
budynku na jednej działce) wyklu-
czają wg obowiązujących przepi-
sów możliwość zabudowy bliźnia-
czej w obrębie jednej, nawet dużej 

działki. To generuje konieczność 
wtórnych podziałów, lub projek-
towanie domów jednorodzinnych 
dwulokalowych łudząco przypo-
minających domy bliźniacze. Ma 
to sens?

Dach spadzisty. 
A czemu nie płaski?

Oczywiście trudno mieć żal, że 
charakter miejsca ewoluuje w cza-
sie, ale zapisy obowiązującego 
planu z  jednej strony przekreślają 
warte kontynuacji cechy zabudo-
wy, z  drugiej zaś niepotrzebnie 
kultywują budowlane archaizmy. 
Istniejąca od lat 50’ w  okolicach 
ul. I  i  II Poprzecznej niska, kilku-
lokalowa zabudowa wielorodzin-
na mogłaby być z  powodzeniem 
kontynuowana wzdłuż wybranych 
ciągów komunikacyjnych, z  za-
chowaniem oczywiście wysokości 
oraz właściwych relacji do terenu 
biologicznie czynnego. Również 
narzucenie obowiązku wieńczenia 
nowej zabudowy jednorodzinnej 
stromymi dachami wydaje się nie-
potrzebnym rygorem – przecież po 
obu stronach ul. Kajki (dawniej ul. 
Królewskiej) znajdują się ciekawe 
przykłady historycznej architek-
tury modernistycznej z  dachami 
płaskimi. Zapisy planu powinny 
raczej określać nieprzekraczalne 
wysokości gzymsów i attyk wzdłuż 
wytyczonych linii zabudowy.

Uliczki osiedlowe jako parkingi?
W   tych niewielu miejscach, 

gdzie dopuszczono w  Aninie do 
zabudowy wielorodzinej, zapis 
o  bilansowaniu miejsc postojo-
wych na poziomie 1 mieszkanie 
do 60 m2 = 1 samochód, przerosła 
smutna rzeczywistość. Wystarczy 
przejść się w  rejon skrzyżowania 
ulic VIII Poprzecznej, Stradom-
skiej oraz Zorzy, aby doświadczyć 
skali dewastacji. Tym samym za-
pis o  bilansowaniu potrzeb par-
kingowych na terenie działki in-
westycyjnej stał się martwy już 
w  momencie uchwalania planu. 
W  paragrafie 30 ust.1 pkt.13 plan 
zakłada minimum 24 stanowiska 
postojowe na każdych 100 użyt-
kowników obiektów sportowych 
jednocześnie. To o  wiele za mało 
sądząc po zatłoczonych uliczkach 
wokół anińskiego basenu, przy 
działającym skateparku/lodowi-
sku, pływalni z odnową biologicz-
ną, klubie fitness z  pokojami do 
squasha i salą ćwiczeń oraz placem 
zabaw z tężnią.

Do czego nadaje się plan miejscowy Anina? Do zmiany!
ŁAD PRZESTRZENNY. O tym, czego brakuje w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Anin przeznaczony był wyłącznie pod zabudowę willową. Bu-
dynki nie mogły mieć więcej niż dwie kondygnacje. Zabudowa 
najstarszej części Anina była ograniczona sąsiedztwem Fortu Wa-
werskiego należącego do okalającego carską Warszawę pasa umoc-
nień fortecznych. W pasie tym wolno było wznosić jedynie budynki 
parterowe, drewniane, na niskich podmurówkach. Zezwoleń na 
bu-dowę domów udzielały władze wojskowe. Do wybuchu I wojny 
w Aninie wydzielono 200 działek budowlanych, z których 8 prze-
znaczono na park osiedlowy, gdyż sąsiedni las był niedostępny dla 
mieszkańców i oddzielony wysokim płotem.

Ukonstytuowany po I wojnie Zarząd Stowarzyszenia Właścicie-
li Nieruchomości, w trosce o utrzymanie dotychczasowego charak-
teru osiedla Anin, opracował plany zagospodarowania i w piśmie do 
starosty powiatowego domagał się, aby:

 ■ działki nie były mniejsze niż 1200 m²
 ■ powierzchnia zabudowy nie przekraczała 10% powierzchni 

działki
 ■ wyrąb lasu na działce nie przekraczał 20% drzewostanu

Żródło: Wikipedia pod hasłem „Anin”.
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Co projektant miał na myśli?
W  zapisach szczegółowych 

planu pojawiają się niestety niebez-
pieczne archaizmy. W  słowniczku 
do planu, wskaźnik intensywności 
zabudowy zapisano jako „stosunek 
sumy powierzchni ogólnej wszyst-
kich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków na danym 
terenie, mierzonych w obrysie bu-
dynków do powierzchni danego 
terenu”. Powierzchnia ogólna to 
jednak zapis wysoce nieprecyzyj-
ny, niewystępujący w obowiązują-
cych normach i  prawie budowla-
nym. Nic też dziwnego, że m.p.z.p. 
osiedla Anin doczekał się wkrótce 
po uchwaleniu, pierwszego zaskar-
żenia. W sentencji z wyroku WSA 
z 28 XII 2010 r., właśnie w sprawie 
skargi w  w/w  przedmiocie, czyta-
my: „(...) pomimo, że w planie nie 
ma określenia definicji powierzch-
ni ogólnej, to z  przepisu zawiera-
jącego definicję wskaźnika jedno-
znacznie wynika, że “powierzchnię 

ogólną budynku” stanowi suma 
powierzchni wszystkich kondyg-
nacji mierzonych po ich obrysie. 
Czy to normalne, aby zaskarżać 
treść planu kilka miesięcy po jego 
uchwaleniu?

IBJ z mansardami?
Trudno dzisiaj znaleźć w War-

szawie lepiej urządzoną przestrzeń 
mieszkalną w relacji z zielenią par-
kową, niż na osiedlu IBJ w Aninie. 
Po 1957 roku w  wielu miejscach 
na mapie Polski odreagowywano 
siermiężny, pałacowy sznyt w  ur-
banistyce. IBJ to jeden z  wielu 
przykładów. Atutem tej znanej re-
alizacji jest na pewno lokalizacja 
w  otulinie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, eliminacja ruchu 
kołowego z  wnętrza osiedla , hu-
manitarne 3kondygnacyjne kuba-
tury, precyzyjne układy mieszkań, 
ekonomiczne w realizacji budynki. 
Znane są z  tamtego okresu przy-
padki, kiedy specjalne komisje we-

ryfikacyjne, nakładały obowiązek 
„dogęszczania” terenów nowych 
osiedli mieszkaniowych poprzez 
np. doprojektowywanie wieżow-
ców. To wielkie szczęście, że udało 
się tego uniknąć w Aninie (pamię-
tając rozmiłowanie Gomułki w ir-
racjonalnej, zaściankowej oszczęd-
ności). Co się nie udało Gomułce 
– stało się możliwe w obecnej rze-
czywistości. Obowiązujący plan 
Anina dopuszcza „podwyższenie 
budynków o  1 kondygnację wraz 
ze zmianą geometrii dachu przez 
uformowanie mansardy”. To właś-
nie ten zapis przelał czarę goryczy 
i  sprowokował nasze działania 
(wspólnie z  Janem Andrzejew-
skim) celem wpisania osiedla IBJ 
do gminnej ewidencji zabytków.

Która zieleń jest wartościowa?
Dla większości obszarów Ani-

na użyto w  planie miejscowym 
określeń nieprecyzyjnych lub zbyt 
„miękkich” w  kwestii gospodaro-
wania istniejącym drzewostanem, 
jak np.: „ustala się obowiązek za-
chowania w  maksymalnym stop-
niu istniejącego starodrzewu”, 
ustala się obowiązek zachowania 
w  maksymalnym stopniu wartoś-
ciowej zieleni”. W  wypadku za-
skarżenia sposobu interpretacji 
zapisów planu, każda z  podanych 
definicji mogłaby się stać tematem 
odrębnych postępowań. No bo 
wg jakich kryteriów ocenić, która 
zieleń jest wartościowa? Co ozna-
cza zachowanie w  maksymalnym 
stopniu? Dlaczego w  słowniczku 
do planu brakuje definicji staro-
drzewu?

Dla kogo funkcje usługowe?
Zależy dla kogo. Zgodnie 

z  paragrafem 22 pkt. 1 planu dla 
obszarów UMN/2 i UMN/3 ustala 
się jako przeznaczenie podstawo-

we zabudowę usługowo mieszka-
niową. W  pkt. 2 doprecyzowano, 
że chodzi o  zabudowę usługowo-
handlową wolnostojącą oraz wbu-
dowaną w  parterze budynków 
mieszkalnych. W latach 2011-2018 
funkcję dla tych terenów odczyty-
wano w  wawerskim urzędzie wa-
riantowo i  nieobligatoryjnie, bez 
konieczności lokalizowania usług. 
Jednak od 2019 roku WAiB kon-
sekwentnie odmawia kolejnych 
pozwoleń na budowę bez absolut-
nie oczywistej funkcji usługowej 
w  parterze budynku. Bo każdy 
plan jest całością.

Gdzie jest koncepcja?
Plan miejscowy jest dla 

uczestników procesu inwestycyj-
nego – urzędnika, projektanta, 
inwestora - jak biblia. Tym gorzej, 
jeśli zawiera zapisy niejednoznacz-
ne, lub niekompletne. Pojawiające 
się w  planie Anina dla obszarów 
UMN/1, UMN/2 i  UMN/3 zale-
cenia o  „opracowaniu koncepcji 
programowo-przestrzennej” ozna-
czają ni mniej ni więcej jak to, że 
sam autor planu miał świadomość, 
że oddaje towar wybrakowany. Ta-
kie koncepcje nigdy nie powstały. 
Chcesz coś zrobić dobrze – zrób to 
sam.

Charakter osiedla?
W  pkt. 1 paragrafu 12 zapi-

sów szczegółowych planu czytamy 
o  dopuszczeniu do modernizacji 
i przebudowy istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej „z  zachowaniem 
skali i  charakteru architektonicz-
nego istniejącego osiedla”. W  pkt. 
5 tego samego paragrafu ponownie 
zapisano, że dla nowej zabudo-
wy ustala się spełnienie warunku: 
„architektura i  zagospodarowanie 
terenu nawiązujące do istniejącego 
charakteru osiedla”.

Ludzkie charaktery zakodo-
wane są podobno gdzieś w mean-
drach łańcucha DNA. Do tego oj-
ciec, matka, dziadek, babka, szkoła 
i  podwórko zaszczepiają w  nas 
pasje i  przyzwyczajenia, a  przy-
zwyczajenie - wiadomo – Consu-
etudo altera natura hominis. Cza-
sem trudno zdefiniować kilkoma 
słowami charakter człowieka. Kto 
więc określi charakter osiedla? 
Urzędnik? W oparciu o jakie prze-
pisy obowiązującego prawa?

To oczywiście bardzo subiek-
tywna lista wątpliwości do treści 
planu miejscowego Anina. Mam 
przy tym pełną świadomość, że 
procedowanie jego nowelizacji 
może potrwać. Wiem również, że 
posiadając doświadczenie plani-
styczne, prawnicze, administra-
cyjne, czytając plan jako akt pra-
wa, całościowo i ze zrozumieniem 
(czyli doszukując się intencji pro-
jektantów) można z tym jakoś żyć. 
Ale czy o  to chodzi? Czy wartoś-
ciami nadrzędnymi nie powinny 
być ład przestrzenny i harmonijny, 
zrównoważony rozwój? Czy w har-
monijnym otoczeniu nie żyje się po 
prostu lepiej? Złe decyzje z zakresu 
gospodarki przestrzennej pro-
wadzą nieuchronnie do powsta-
wania takich terenów miejskich, 
które traktuje się jako nieatrakcyj-
ne do życia. Zmiany nadchodzą 
stopniowo, lecz są nieuniknione 
– niezrównoważonym formom 
osadnictwa towarzyszą: dewasta-
cja urbanistyczna, krajobrazowa, 
komunikacyjna (żeby wymienić te 
podstawowe). Patologie pojawiają 
się wszędzie tam, gdzie w zapisach 
szczegółowych miejscowych pla-
nów zagosodarowania brakuje np. 
podstawowych wskaźników zago-
spodarowania terenu, bądź są one 
nierespektowane przez strony po-
stępowań administracyjnych. 

Fot. Piotr Grzegorczyk

„Dom pod dębem”, autorzy: SDA Architekci
Interesująca realizacja jednorodzinna z ul. V Poprzecznej.

Obszary m.p.z.p. osiedla Anin pozbawione istotnych współ-
czynników planistycznych:

 ■  UMN/1 (te z Biedronką i z OSiR Anin),
 ■  UMN/2 i UMN/3 (w zabudowywanych intensywnie kwartałach 

pomiędzy ul. VIII Po-przeczną/Stradomską/X Poprzeczną/
Szpotańskiego),

 ■  U/1 (teren hotelu Arkadia Royal przy ul. B. Czecha),
 ■  U/2 (strasząca, niedokończona kubatura na rogu ul. Ukośnej/

IV Poprzecznej/Wydawniczej),
 ■  UP/1 (działka poczty na ul. Zalipie),
 ■  UP/2 (rezydencja dyplomatyczna na ul. Zorzy),
 ■  UO/1, UO/2 i UO/3 (obie szkoły publiczne i przedszkole „Zie-

lony Domek” na osiedlu IBJ),
 ■  UZ (Klinika Kardiologii),
 ■  UK (teren anińskiej parafii),
 ■  UT/1 (obiekt telekomunikacyjny na ul. II Poprzecznej),
 ■  UT/2 (w planie jako „Centrum Telekomunikacji i Radiokomu-

nikacji” na ul. Zalipie, obecnie - w gestii operatorów telekomu-
nikacyjnych i spółek zależnych, kiedyś – pilnie strzeżony przez 
radzieckich żołnierzy zamknięty teren wojskowy; do dziś krążą 
po Aninie legendy o przepastnych podziemnych kubaturach na 
terenie posesji).

Dom na ul. IV Poprzecznej 13, autorzy: arch. Olgierd Jagiełło, 
arch. Maciej Miłobędzki, arch. J. Szczepanik-Dzikowski, lata 90’

Ukłon projektantów w stronę architektury międzywojennej. 

Willa „Snitkówka” na ul. Trawiastej 4 - Perła Anina
inwestor: Izydor Snitko-Pleszko, ok. 1910 r.

Fot. Michał MrozińskiFot. Piotr GrzegorczykFot. Piotr Grzegorczyk



Drodzy Czytelnicy,
mamy przyjemność przedstawić nowości, jakie czekają na 
Pacjentów w przychodni KOLMED przy ul. Bursztynowej 
2c w Warszawie. W celu zapewnienia m.in. kompleksowej 
diagnostyki oraz jeszcze bardziej precyzyjnego leczenia 
chorób układau pokarmowego u osób dorosłych 
uruchomiona została pracownia endoskopii.

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

NOWOŚĆ – technika barwienia badanych tkanek, 
dotąd popularna przede wszystkim wJaponii, jeststosowana 
coraz częściejrównieżwinnych krajach, w tym w Polsce.

Badania i zabiegi w Pracowni Endoskopii KOLMED 
wykonuje specjalista dr n. med. MACIEJ KIERZKIEWICZ, 
ordynator Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii  
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

W Pracowni Endoskopii wykonujemy w atrakcyjnych 
cenach:

 ■  badania z barwieniem – CHROMOENDOSKOPIA, 
bądź bez barwienia, takie jak: GASTROSKOPIA, 
KOLONOSKOPIA, SIGMOIDOSKOPIA, 

 ■ zabiegi POLIPEKTOMII oraz pobrania wycinków do 
badań – BIOPSJA.

W KOLMED zarówno w przypadku badań, jak i zabiegów 
Pacjenci mają możliwość skorzystania z dodatkowej usługi 
ZNIECZULENIE ANESTEZJOLOGICZNE.

Od 4 lipca br. badania endoskopowe, badania USG tkanek 
miękkich oraz konsultacje i badania ginekologiczne są 
dostępne dla Pacjentów również w soboty po wcześniejszych 
zapisach telefonicznych. 

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
W przychodni KOLMED w poradni chirurgii naczyniowej, 
wybitni, doświadczeni specjaliści, m. in.  ordynator 
Oddziału Chirurgii Ogólnej Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Otwocku 

prof. dr hab. n. med. WALDEMAR KOSTEWICZ, 
specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii 
ogólnej i laparoskopowej, absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie, skutecznie pomaga 
pacjentom z ciężkimi chorobami układu naczyniowego.

W KOLMED stawiamy również na wczesną 
diagnostykę chorób układu naczyniowego. W pracowni 
USG KOLMED wybitni specjaliści radiolodzy 
z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego 
w Warszawie: lek. med. ANDRZEJ ROKICKI  
oraz lek. med. AGNIESZKA VANHOOK, wykonują m.in. 
badania USG metodą Dopplera.

Badanie dopplerowskie ma duże znaczenie w diagnostyce 
chorób skutkujących nieprawidłowym przepływem krwi 
w tętnicach szyjnych, kręgowych (mogących powodować 
udar mózgu), tętnicach trzewnych w jamie brzusznej, 
tętnicach górnych i dolnych, zwłaszcza u chorych z 
przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych (chromanie 
przestankowe), co może doprowadzić do martwicy i 
amputacji kończyny. Badanie dopplerowskie jest również 
przydatne w wykrywaniu zagrażających pęknięciem 
tętniaków aorty i tętniaków obwodowych na kończynach.

Badanie USG Doppler tętnic powinno być przeprowadzone 
u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, tj. u osób 
otyłych, z cukrzycą i powikłaniami naczyniowymi w 
cukrzycy (stopa cukrzycowa), u chorych z nadciśnieniem 
tętniczym i u pacjentów, którzy mają zbyt wysoki poziom
cholesterolu i trójglicerydów.

Wykonanie badania jest możliwe i bezpieczne również 
u kobiet z podejrzeniem chorób naczyń w ciąży. Badanie 
dopplerowskie służy także sprawdzeniu efektów leczenia, 
operacji naczyniowych i zabiegów, np. po wstawieniu stentu 
do naczynia.

NOWI SPECJALIŚCI w PORADNI 
GINEKOLOGICZNEJ w KOLMED

Dr n. med. LESZEK GMYREK posiada specjalizacje 
pierwszego i drugiego stopnia w zakresie ginekologii 
i położnictwa, a także w dziedzinie ginekologii 
onkologicznej. Jest absolwentem Akademii Medycznej w 
Łodzi. W 2010 r. obronił tytuł doktora nauk medycznych w 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku ordynatora 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Powiatowym 
Centrum Zdrowia w Otwocku, natomiast w Przychodni 
KOLMED konsultuje Pacjentki, wykonuje szereg badań 
ginekologicznych w tym USG ciąży, USG ginekologiczne, a 
także wykonuje ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne.

Dr n. med. Leszek Gmyrek, jest członkiem uznanych 
towarzystw ginekologicznych i medycznych między innymi: 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Posiada liczne 
certyfikaty potwierdzające jego doświadczenie i wiedzę z 
zakresu ginekologii: Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation (FMF) 
uprawniający do badań ultrasonograficznych oraz badań 
prenatalnych (w tym testu PAPP-A) dotyczące kolposkopii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z rejestracją 
przychodni KOLMED, celem umówienia wizyty  
u dr. n. med. LESZKA GMYRKA.

W celu skorzystania z usług przychodni KOLMED prosimy o kontakt telefoniczny (2 815 68 00, 22 812 03 99), 
wysłanie wiadomości e-mail (kontakt@kolmed.pl) lub osobiste zgłoszenie się do przychodni KOLMED (ul. Bursztynowa 2c, 04-749 Warszawa)R
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Wyczekiwany most łączący 
Wawer z Wilanowem, choć jeszcze 
niegotowy, swoją bryłą właściwie 
już wpisał się w  krajobraz 

wawerskiego Urzecza. Możemy 
odliczać miesiące do uroczystego 
przecięcia wstęgi, a  od jakiegoś 
czasu trwa dyskusja publiczna 
na temat nazwy przeprawy. 
Szczególnym akcentem było 
stanowisko Rady Dzielnicy Wawer, 
postulujące z inicjatywy Platformy 
Obywatelskiej nazwę „Most 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy”. Sceptyczny wobec 
tego pomysłu był prezydent 
Rafał Trzaskowski, który zwrócił 
w  mediach uwagę na tradycję 
honorowania organizacji histo-
rycznych, a nie istniejących.

„Na Urzeczu” czy „Wawerski”?
Stowarzyszenie Razem dla 

Wawra postanowiło zamieścić 
na swoim profilu facebookowym 
ankietę uwzględniającą zarówno 
propozycję PO, jak i  od dawna 
już używaną nazwę „Most 
Południowy”. Po burzy mózgów 
pojawiły się jeszcze takie opcje 
jak „Most na Urzeczu”, „Most 
Wawerski”, „Most Tuwima” oraz 
„Most Poetów Polskich”. Najwięcej 
głosów oddanych zostało na tę 
najbardziej oczywistą nazwę, czyli  
na „Most Południowy”. To nazwa, 
która jeszcze w  fazie planowania 

inwestycji zakotwiczyła się 
w  świadomości Waweryczków 
i Warszawiaków. Jest prosta, krótka 
i niebudząca wątpliwości. Osobom 
nieznającym topografii Warszawy, 
które z  racji międzynarodowego 
charakteru trasy w  dużej mierze 
będą korzystały z  obiektu, ułatwi 
orientację w  terenie. Nawiązuje 
również do nazwy ciągu w  jakim 
się znajduje, tj. Południowej 
Obwodnicy Warszawy. A  zatem 
jest ponad wszelką wątpliwość 
praktyczna, a ten aspekt powinien 
być kluczowy w  przypadku 
nadawania nazwy obiektowi 
o takim charakterze.

Wniosek do BGiK
 Stowarzyszenie Razem 

dla Wawra oficjalnie wystąpiło 
z  wnioskiem o  nadanie nazwy 
Most Południowy do Biura 
Geodezji i  Katastru Urzędu 
m.st. Warszawy. W  odpowiedzi 
otrzymaliśmy informację, 
że zgodnie z  interpretacjami 
prawnymi, procedura rozpoczyna 
się dopiero po ukończeniu 
inwestycji, a  więc wniosek na 
chwilę obecną pozostanie bez 
rozpoznania. Sprawa nazwy mostu 
stawała już jednak 26 lutego 
br. na Komisji ds. nazewnictwa 
miejskiego Rady Warszawy, 
w  związku z  wystąpieniem 
przedstawicieli Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w  Sulejówku 

w sprawie  nazwania go imieniem 
Marszałka. Sprzeciwił się temu 
Zespół Nazewnictwa Miejskiego 
w związku z licznymi już obiektami 
poświęconymi twórcy Legionów 
Polskich. To grono eksperckie przy 
prezydencie Warszawy poparło  
natomiast nazwę Most Po łu-
dniowy. Ostatecznie Komisja ds. 
nazewnictwa miejskiego nie zajęła 
stanowiska, gdyż podobnie jak 
BGiK powróci do sprawy jak most 
zostanie wybudowany.

Żadnych nazw na siłę
Rozumiemy fakt, że istnieją 

różne znamienite postaci, 
organizacje czy wydarzenia godne 
upamiętnienia. Jednakże, jeśli 
nazwa formalnie ustanowiona 
funkcjonuje w  oderwaniu od tej 
już zakotwiczonej w  świadomości 
użytkowników, to taki cel i tak nie 
zostanie osiągnięty. Przykładem 
jest Most Marii Skłodowskiej-
Curie, który do dziś często 
nazywany jest “północnym”. 
W  tym przypadku nie ma 
wątpliwości, że polska noblistka 
zasługuje na upamiętnienie, 
jednak forsowanie takich nazw po 
tym, jak ludzie przyzwyczają się do 
innej, nie przyprawia patronowi 
dodatkowego splendoru. A  za to 
wprowadza zamieszanie. I  takiej 
sytuacji bardzo chcielibyśmy 
uniknąć.

Po prostu Południowy
INFRASTRUKTURA. Propozycje nazwy dla nowej przeprawy przez Wisłę.

Fot. Olgierd Świda / FB Dron Falenica

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Budowa Mostu Południowego

Jak podaje Polski Instytut Eko-
nomiczny (PIE) w swoim raporcie, 
w  2018 roku Polacy byli na pią-
tym, niechlubnym miejscu wśród 
obywateli Unii Europejskiej pod 
względem marnowania jedzenia 
z  wynikiem 247 kg jedzenia na 
statystycznego obywatela naszego 
kraju.

Wśród najczęściej wyrzuca-
nych produktów PIE wymienił: 
pieczywo, owoce, wędliny, warzy-
wa, jogurty,  ziemniaki i mleko.

Sam problem marnowania 
jedzenia i  potrzebę naprawy tego 
stanu zauważono już dawno, ale 
dopiero w 2012 roku wraz z naro-
dzinami w Niemczech idei foods-
haringu (dzielenie się jedzeniem) 
zaczęły powstawać pomysły ogra-
niczenia marnowania jedzenia 
przez dzielenie się nim z innymi. 

Jednym z  takich pomysłów 
jest „Jadłodzielnia” tj. przestrzeń 
stworzona do dzielenia się pro-

duktami żywnościowymi. Główną 
ideą tego miejsca jest zapobiega-
nie marnowania żywności. Takie 
miejsce stworzyliśmy w  Aninie 
przy ulicy VI Poprzecznej 23 (przy 
klubie Uniq Fight Club). Dzięki 
temu można realizować również 
dodatkowe cele, które przyświecają 
działaniom społecznym zarówno 
Grupy „Radość z  pomagania”, jak 
i „Uniq Fight Club”:

 ■ pomoc potrzebującym na tere-
nie naszej dzielnicy

 ■ lokalna integracja i  wzmacnia-
nie więzi społecznych 

 ■ działania proekologiczne i edu-
kacyjne dotyczące sposobów prze-
chowywania żywności i minimali-
zacji nadwyżek żywności.

Jest to osiemnasty taki punkt 
na mapie Warszawy, ale pierwszy 
w Wawrze. 

„Jadłodzielnia”” w  Aninie 
powstała z  inicjatywy Sąsiedz-
kiej Grupy Pomocowej „Radość 

z  pomagania”. Pierwsze pomysły 
o  „Jadłodzielni” w  Wawrze wśród 
członków wspomnianej Grupy 
zaczęły kiełkować już blisko rok 
temu, została nawet wybrana lo-
kalizacja oraz zakupiony ze zbiórki 
społecznej sprzęt w  postaci prze-
szklonej lodówki, ale to dopiero 
spotkanie z  Uniq Fight Club za-
owocowało realizacją projektu.

Wszyscy mogą korzystać z na-
szej wspólnej „Jadłodzielni” pod 
warunkiem zastosowania się do 
poniższych zasad:
1. „Jadłodzielnia” jest dostępna dla 
wszystkich. Mogą z niej korzystać 
wszyscy, w  godzinach otwarcia 
Uniq Fight Club (w miarę rozwoju 
projektu godziny mogą ulec zmia-
nie), którzy akceptują poniższe za-
sady.
2. „Jadłodzielnia” jest BEZPŁAT-
NA. Produkty przekazujesz dobro-
wolnie i  nie oczekujesz w  zamian 
żadnej zapłaty.

3. Żywność odbierasz i spożywasz 
na własną odpowiedzialność. Przy-
datność produktów do spożycia 
oceniasz samodzielnie – poprzez 
wzrok, węch, informacje zawarte 
na opakowaniu.
4.  W „Jadłodzielni” możesz zosta-
wić produkty spełniające poniższe 
kryteria:

 ■ takie, które sam chciałbyś zjeść/
otrzymać

 ■ które nie przekroczyły terminu 
przydatności do spożycia oznaczo-
nego jako „Należy spożyć do:”

 ■ szczelnie zamknięte, umiesz-
czone w  pojemnikach (za wyjąt-
kiem owoców i warzyw)

 ■ przygotowane samodzielnie 
(dania, ciasta, zupy) pod warun-
kiem umieszczenia na nich wy-
raźnej informacji co do zawartości 
i daty przygotowania 

 ■ nabiał – tylko w  lodówce 
i w oryginalnym opakowaniu

 ■ pieczywo i  wyroby piekarnicze 
– szczelnie zapakowane
5.Nie wolno zostawiać produktów:

 ■ wymagających mrożenia lub 
przechowywania w  temperaturze 
poniżej 2 st. C

 ■ surowego mięsa (w tym ryb)

 ■ wytworzonych z  niepasteryzo-
wanego (surowego) mleka 

 ■ zawierających surowe jajka 
(w  tym kremy na bazie surowych 
jajek)

 ■ napoczętych, np. otwartych pu-
szek, słoików itp.

 ■ które wymagają zachowania 
łańcucha chłodniczego, a  które 
przebywały poza lodówką powyżej 
30 minut (sery, jogurty, sałatki itp.)

 ■ po terminie ważności
 ■ zepsutych bądź z oznakami ze-

psucia (nietypowy zapach, kolor, 
z pleśnią, zgniłych itp.)

 ■ które miały kontakt z odpadami 
komunalnymi lub znajdowały się 
w kontenerach na odpady

 ■ alkoholu, środków odurzają-
cych, produktów specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego
6. Wspólnie dbamy o  czystość 
przestrzeni. Jeśli widzisz okruchy, 
brudną półkę, zanieczyszczenia 
w lodówce – poświęć chwilę czasu 
i  sprzątnij. Zostaw „Jadłodzielnię” 
w takim stanie, w  jakim chciałbyś 
ją zastać.

Zapraszamy Was do współ-
tworzenia tego miejsca.

Tomasz Olik

„Jadłodzielnia” w Aninie
CHARYTATYWNIE. Powstało miejsce, gdzie można dzielić się żywnością.
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Czas wojenny) 11.

Kolejka konna

Wkrótce zniknęły szyny Kolei 
Konnej Wawer – Wiązowna , zwa-
nej konnym tramwajem.  Zmieniła 
się też nazwa ulicy Niepodległości. 
Jej miejsce zajęła z powrotem uli-
ca Główna (ob. Żegańska). Dało 
to zajęcie blacharzom konstruu-
jącym podświetlane numery do-
mów. Każda z  tych niewielkich 
blaszanych trójściennych skrzy-
nek miała bowiem oszklone dwie 
od uliczne ścianki, osłaniające ża-
rówkę, i nałożone na każdą z nich 
wykrojone z blachy numer domu, 
nazwę ulicy oraz numer właści-
wego komisariatu policji oznaczo-
ny cyframi rzymskimi. Zmieniły 
się też szyldy sklepów, pracowni, 
warsztatów i  urzędów. Musiały 
być w  dwu językach: niemieckim 
i poniżej – polskim. Nawet ogród 
jordanowski dla dzieci, jaki przy 
ulicy Dworcowej prowadziła Ce-
cylia Filipowicz, musiał przyjąć 
nazwę „ Kindergarten”. Drucianka 
także otrzymała nową nazwę – Of-
fentliche Polnische Volksschule, co 
znaczyło: Publiczna Polska Szkoła 

Podstawowa. Dyrektor Oddziału 
Międzylesie FAE K.Szpotańskiego  
Czesław Bartkiewicz odnotował: 
„3 października podjęliśmy na 
nowo pracę w siedem osób, rozpo-
czynając od uporządkowania tere-
nu i hal fabrycznych po dewastacji 
spowodowanej uszkodzeniami  
i wywiezieniem prawie wszystkich 
surowców, narzędzi, przyborów 
oraz części maszyn i  aparatów ( 
…) W  grudniu 1939 roku jada-
liśmy jeszcze zupy w  mieszkaniu 
prywatnym p. inż. [Bohdana] 
Wróblewskiego: było nas wtedy 
razem 39 osób. Pamiętam ostatni 
obiad przed świętami Bożego Na-
rodzenia przy stołach ustawionych 
w  podkowę. Łamaliśmy się opłat-
kiem i  składaliśmy wzajemne ży-
czenia. I odtąd co roku w ostatnim 
dniu pracy przed Bożym Narodze-
niem podczas wspólnej wieczerzy 
– przy choince i  śpiewie kolęd – 
dzielimy się opłatkiem”.1

Podczas gdy samo Międzylesie 
znajdowało się już pod nadzorem 
Niemców, harcerze z  91 MDH 

potajemnie przeczesywali okolicz-
ne lasy zbierając broń porzuconą 
przez żołnierzy z rozbitych jedno-
stek. Z  posterunku policji zabrali 
ok. 6 kg amunicji do rewolwerów. 
W rozbitym taborze w  lesie aniń-
skim wyszperali ok. 70 zapalników, 
które później zużytkowano przy 
produkcji granatów. Według Stani-
sława Maciejewskiego, harcerza od 
1933 roku, 91 MDH zebrała około 
30 karabinów, granatnik i skrzynki 
z amunicją. Harcerze zabezpieczali 

broń w  tak zwanych konserwach 
ze zlutowanych blaszanych rynien 
zakopywanych następnie  w ziemi. 
Ponieważ drużynowy Zdzisław 
Zagłoba–Zygler podczas kampanii 
wrześniowej dostał się do niewoli 
niemieckiej, drużynę prowadzili 
jego przyboczni: Bogdan Szkopo-
wiec i  Zdzisław Filingier, syn soł-
tysa. Zagłobie do oflagu drużyna 
posyłała paczki z  zaopatrzeniem. 
W  samej szkole któregoś dnia 
w  sali gimnastycznej uczniowie 

znaleźli pod sceną karabin. Woźny 
początkowo nie potrafił wyjaśnić, 
skąd ten kara bin, jak doszło do 
tego, że w  budynku znalazła się 
broń. Kazimierz Dylewicz w  oba-
wie przed prowokacją zdecydował 
się zgłosić sprawę kierownikowi 
szkoły. Dopiero wówczas woźny 
Jan Przyborowski, zwany Mary-
siem, przyznał się do przyniesie-
nia znalezionego rano karabinu, 
którego nie zdążył ukryć. Sprawa 
pozostała nie zgłoszona, a  broń 
zniknęła. Edward Dyszel zapamię-
tał, że pierwsze zbiórki zawiązków  
jednej z grup oporu, która później 
określiła swoją przynależność do 
Armii Krajowej odbywały się właś-
nie u Marysia. 

Stopniowo do szkoły wraca-
li  nauczyciele, choć nie wszyscy. 
Stanowisko kierownika objął geo-
graf Franciszek Kręcicki. Jeszcze 
przed wejściem Niemców nauczy-
cielka matematyki i  języka fran-
cuskiego Stanisława Ciepielewska 
zdążyła zdjąć z  drzewc i  zabrać 
sztandar szkolny. Wyhaftowany 
na nim napis „7 – klasowa Szkoła 
Powszechna w  Międzylesiu 19 / 
3/V / 33 ” (data wręczenia sztan-
daru) i  dewiza „Ojczyźnie umi-
łowanej służ” otaczały srebrzysty 
wizerunek  orła w  złotej koronie. 
Ciepielewska złożony płat zaszyła 
w  nieco zużytej dekoracyjnej po-
duszce i  umieściła na otomanie. 
Tam przetrwał najgorsze lata. Nie-
co później wrócił Jan Kociszewski 
(1909). Zbiegł z niewoli sowieckiej. 
Z kolumny jeńców prowa dzonych 
ulicą jednego z  kresowych mia-
steczek zdołał niepostrzeżenie 
przeskoczyć do otwartej pracowni 
żydowskiego krawca. Ten ukrył go 
na zapleczu i  dał ubranie cywilne 
w  miejsce sortu mundurowego. 
Już jako bieżeniec, uchodźca, Ko-
ciszewski przedostał się z  powro-
tem i stawił się do pracy w szkole.  

Szyld przedszkola Cecylii Filipowicz przy ul. Dworcowej 5. Ostatnio przechowywany w Szkole Podstawowej nr 138 
im. Józefa Horsta w Warszawie.

Nauczyciele w Druciance. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Jan Kociszewski, Janina Kołakowska, Waleria Wysokińska, Helena Czaplicka. Za nimi stoją od lewej: Stanisław 
Czyż, Stanisław Cieplewski, kierownik Szkoły Franciszek Kręcicki, ks. Czesław Borawski, Paulina Fijałkowska i Kazimierz Dylewicz. Fotografia z 1943 r.

Cd.
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Ryszard Winsze (1909-1940).

Kiedy 24  czerwca 1940 roku 
uczniowie chcieli obdarować go 
kwiatami, powiedział: „Dziękuje 
za kwiaty, które przynieśliście, ale 
odnieście je zaraz na mogiły pole-
głych w 1939 r.”2

Dzięki udanej ucieczce i  po-
mocy nieznanego żydowskiego 
krawca podporucznik Jan Koci-
szewski uniknął  losu innego ofi-
cera z Międzylesia. Podczas ekshu-
macji w  Katyniu przy jednych ze 
zwłok znaleziono wizytówki i kar-
ty szczepienia ze stopniem i  na-
zwiskiem podporucznika Ryszar-
da Winsze. Wśród dokumentów 
znajdował się też „kawałek  pisma 
z firmy Szpotański”.3

Inżynier Ryszard Winsze był 
pracownikiem międzyleskiego 
oddziału Fabryki Aparatów Elek-
trycznych Kazimierza Szpotań-
skiego i mieszkańcem Międzylesia. 
Pod datą 02.06.44 (lista oficerów 
ekshumowanych w  Katyniu była 
publikowana w  odcinkach w  pra-

sie okupacyjnej 
w  1943 r.) Cze-
sław Bartkiewicz 
pisał o  nim tak: 
„Ryszard Win-
sze ur. 1909 r.  
rozpoczął pracę 
w  naszej fabryce 
1 czerwca 1929 
r. jako student. 
(…) Wykonywał 
projekty pierw-
szych naszych 
wyłączników ole-
jowych z  okrągły-
mi zbiornikami 
oraz pierwszych 
transformatorów 
mierniczych. Jed-
nocześnie z  pra-
cą konstrukcyjną 
kontynuował stu-
dia i ukończył Wy-
dział Elektryczny 
Wyższej Szkoły 

Budowy Maszyn i  Elektrotechni-
ki. (…) Po uruchomieniu Fabryki 
w  Międzylesiu organizuje nowo-
czesny montaż wyłączników olejo-
wych w OM. Wojna wyrwała go do 
czynnej walki (…). Nazwisko jego 
znalazło na tragicznej liście katyń-
skiej. Wysoko ceniony przez prze-
łożonych, bardzo lubiany przez 
współpracowników pozos tawił po 
sobie w naszym gronie jak najlep-
sze wspomnienia”.4

Podobnie jak Ryszard Winsze 
zginął w Katyniu inny mieszkaniec 
Międzylesia – Zygmunt Bugajski. 
Swoją willę letnią miał przy ulicy 
Tramwajowej obok Klimontowi-
czów. W  cywilu był naczelnikiem 
Wydziału w  Ministerstwie Spra-
wiedliwości.5

Jan Kociszewski nie mógł wte-
dy jeszcze znać losu swojego nie-
dawnego podopiecznego, kolegi 
i przyjaciela Józefa Horsta. Rodzi-
ce Horsta zostali przesiedleni z Za-
krzewa do Berlina. Jego samego, 
wraz ze starszym bratem Leonem, 
także nauczycielem, aresztowa-
no. Józef został wcielony do Weh-
rmachtu i  parę miesięcy później 
wysłany do Norwegii. Jego narze-
czoną Irenę Groblewską, również 
nauczycielkę, osadzono w  kobie-
cym Obozie Koncentracyjnym 
w  Ravensbrück, a  dwóch braci 
– Edmunda i  Stanisława w  Obo-
zie Koncentracyjnym w  Sachsen-
hausen. Józef domagał się ich uwol-
nienia, mimo że odradzano mu to. 
Uparcie występował do raportów 
żądając jako żołnierz niemiecki 
zwolnienia bliskich z  niemieckich 
obozów koncentracyjnych. Zno-
wu go ostrzegano i  namawiano, 
by tego nie czynił, by w ogóle nie 
przyznawał się do związku z kim-

kolwiek, kto został osadzony 
w  obozie lub więzieniu. Irena zo-
stała zwolniona, ale bracia – nie. 
Józef nie ustępował, podobnie jak 
wcześniej w  Szczecinie. W  końcu 
to jego zwolniono z  wojska, po 
pewnym czasie ponownie wcielo-
no, po czym aresztowano i osadzo-
no w  więzieniu w  Dortmundzie, 
a  następnie w  Tegel w  Berlinie. 
W  tajnym procesie z  oskarżenia 
o zdradę został skazany na najwyż-
szy wymiar kary i stracony 3 lutego 
1943 r. w   więzieniu w  Branden-
burgu nad Havelą. Podczas ostat-
niego widzenia z  Ireną, już żoną , 
zdążył zobaczyć córkę Krystynę.6

Tymczasem do Międzylesia 
stopniowo napływały kolejne gru-
py wojennych przybyszów. Woje-
wództwa pomorskie, poznańskie, 
górnośląskie, większość łódzkiego, 
część krakowskiego oraz mniejsze 
fragmenty dwóch innych zosta-
ły włączone do Rzeszy Niemiec-
kiej. Datę 30 października 1939 
r. nosi rozporządzenie Heinricha 
Himmlera nakazujące przesiedle-
nie stamtąd Polaków i  Żydów do 
Generalnej Guberni. Feliks Sikora, 
prezes Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Międzylesiu odnoto-
wał: „ Trzy rodziny przydzielił za-
rząd gminy pod opiekę OSP. Były 
to rodziny: J. Buksza, St. Chmie-
lewskiego i  Wałeckiego z  Wejche-
rowa. Razem z dziećmi 14 osób”.7

Więcej pokazuje ponow-
nie Księga ocen za rok szkolny 
1939/40 Siedmioklasowej Szko-
ły Podstawowej w  Międzylesiu. 
Obok nazwisk pojawiają się tam 
nazwy miejscowości włączonych 
do Rzeszy właśnie z poznańskiego, 
pomorskiego, łódzkiego ale i z bia-
łostockiego oraz warszawskiego, 
z których przybyli wysiedleńcy. Są 
to: Szamotuły ( 16 osób), Ostrołęka 
(3), powiat konecki (3), Gostynin 
(2). Pojedyncze osoby przybyły 
z  powiatu kolskiego, Brześcia Ku-
jawskiego, Bydgoszczy, Ciecha-
nowa, Łodzi, Płocka, Pułtuska, 
Rypina, Suwałk i  Włocławka. Po-
dobnie jak w  przypadku uchodź-
ców i z przyczyn podobnych nie są 
to dane całkowite.8

Wśród wysiedleńców przy-
byłych z  terenów Rzeczypospoli-
tej przyłączonych do Rzeszy było 
także czworo nauczycieli, którzy 
zaczęli uczyć w  Druciance: Hele-
na Czaplicka, Kazimierz Dylewicz, 
Janina Kołakowska i  Waleria Wy-
sokińska. Kazimierz Dylewicz z tej 
racji zyskał w gwarze uczniowskiej 
przydomek „Uchodźca”.9

Koedukacyjna Szkoła Po-
wszechna Instytutu Rodzi ny Ma-
ryi w  Międzylesiu - tak brzmiała 
nazwa urzędowa – pro wadzona 

przez siostry franciszkanki w  Zo-
sinku nie uzyskała zezwolenia na 
dalszą działalność i  została roz-
wiązana. W  Zosinku przebywało 
wówczas około 100 dziewczynek 
w  wieku szkolnym, w  tym około 
17 ukrywanych tam Żydówek. Do 
przyzakładowej szkoły uczęszcza-
ły ponadto dzieci spoza Zosinka. 
Po rozwiązaniu szkoły większość 
przeniosła się do Drucianki, ale 
nie wszystkie. „Część dzieci, wśród 
nich Żydówki, uczyły się na miej-
scu pod kierunkiem sióstr, a świa-
dectwa otrzymywały z państwowej 
szkoły powszechnej”10.

Tak więc, na mocy wzajemne-
go zaufania i cichego porozumienia 
Franciszek Kręcicki podpisywał 
i  wydawał dwujęzyczne, niemie-
cko - polskie świadectwa Sied-
mioklasowej Szkoły Powszechnej 
w  Międzylesiu, dzieciom, które 
uczyły się i były oceniane w Zosin-
ku. Po przyjęciu dzieci uchodźców 
i  przytłaczającej większości dzieci 
uczęszczających poprzednio do 
szkoły w Zosinku, Drucianka była 
przepełniona. Do klasy pierwszej 
uczęszczało 56 dzieci, do dwóch 
równoległych klas drugich łącznie 
111 dzieci, do dwóch klas trzecich 
razem 93, do obu czwartych – 92, 
podobnie do piątych – 87, do szó-
stych –  89 i do klasy siódmej –  51 
uczniów/uczennic. Razem, w  bu-
dynku pofabrycznym, w  którym 
niegdyś pracowało dziesięciu do 

piętnastu robotników, uczyło się 
580 uczniów i uczennic , co łącznie 
z personelem dało około 600 osób.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy końcowe:
1. Czesław Bartkiewicz, Z  kroniki 
OM... dz. cyt. str. 44.
2. Marek Getter. Anin i Międzyle-
sie w  latach 1939-1944. Zapis pa-
mięci własnej i źródeł pisanych, w: 
Kronika Warszawy, Tom 37 (2010), 
Nr 1 (144), str.24.
3. Lista Katyńska. Jeńcy obozów 
Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk 
zaginieni w  Rosji Sowieckiej; 
Opracował Adam Moszyński, wy-
dawnictwo Gryf, Londyn 1982, str. 
205.
4. Czesław Bartkiewicz, Z  kroniki 
OM..., dz. cyt. str. 44a
5. Lista Katyńska..., dz. cyt. str. 31.
6. Trzydzieści lat później szkoła 
międzyleska na wniosek Jana Ko-
ciszewskiego przyjęła imię Józefa 
Horsta.
7. Feliks Sikora, Ochotnicza Straż 
Pożarna w  czasie okupacji 1939-
1945, maszynopis, str. 8.
8. Księga ocen..., dz. cyt.
9. Marek Getter. Anin i Międzyle-
sie..., dz. cyt. str. 23.
10. s. Teresa Antonietta Frącek. 
Siostry Rodziny Maryi..., dz. cyt. 
str. 26.

Józef Horst (1914-1943). Prawdopodobnie jest to ostatnia fotografia wykonana po 
zwolnieniu z wojska pod koniec 1940 r., a przed aresztowaniem na początku 1941 r. 

Jan Przyborowski ,,Maryś” zmarł z ran w 1944 r. W tle wi-
doczny mur Drucianki. Powiększenie z fotografii grupowej 
z lat okupacji.
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Jezioro Żabie to liczący zale-
dwie 0,36 ha zbiornik wodny po-
łożony na południowym krańcu 
Zakola Wawerskiego. Jezioro jest 
niewielkie, ale za to niezwykle uro-
kliwe. Wyjaśniam to oczywiście 
tylko tym z  Państwa, którzy jesz-
cze nie mieli okazji samodzielnie 
dotrzeć tu podczas spaceru lub 
rowerowej przejażdżki. Każdy kto 
już bowiem odnalazł jezioro Żabie 
w terenie, wie, że krajobraz jest tu 
piękny i wciąż dziewiczy. To ostat-
nie takie, jeszcze nieodgrodzone, 
oczko wodne w tym rejonie dziel-
nicy. Warto zatem odpowiedzieć 
na pytanie czy zniknęły już bezpo-
wrotnie obawy o to, że Jezioro Ża-
bie podzieli los innych, zasypanych 

już zbiorników wodnych, albo los 
sąsiednich jezior: Spornego i  Ła-
cha Zbytki, które stały się zbior-
nikami zamkniętymi, bez dostępu 
dla wszystkich mieszkańców.

Nieużytek zamieniony w wodę
W 2014 roku Urząd Dzielnicy 

Wawer, 8 lat od rozpoczęcia prac 
nad miejscowym planem zago-
spodarowania, zorientował się, że 
obszar Jeziora Żabiego jest w ewi-
dencji gruntów zakwalifikowany 
jako nieużytki rolne. To oznaczało, 
że jego prywatni właściciele mo-
gliby go zasypać i  żadnej sprawy 
pewnie by nie było. Dobrze zatem 
się stało, że z wawerskiego urzędu 
wyszedł wniosek o  przekwalifiko-
wanie terenu objętego jeziorkiem 
z  nieużytków na tereny wodne. 
Gorzej, że nikt przy okazji nie po-

kusił się o  sprawdzenie z  jakiego 
rodzaju wodami mamy tu do czy-
nienia - stojącymi czy płynącymi. 
Te płynące chronione są bowiem 
zdecydowanie mocniej - stają się 
domyślnie własnością Skarbu Pań-
stwa. We wniosku o  zmianę kwa-
lifikacji gruntu założono jednak 
z  góry, że Jezioro Żabie to wody 
stojące, mimo iż zdanie niektó-
rych instytucji, w tym Spółki Wod-
nej Obwody Wawerskiego, która 
konserwuje Rów Zerzeński, było 
w  tym temacie zgoła inne. Z  tego 
co wiem, nikt do dzisiaj tego osta-
tecznie nie wyjaśnił, np. poprzez 
wykonanie ekspertyzy hydrolo-
gicznej. Sam fakt formalnej prze-
miany nieużytku w  wodę należy 
uznać jednak za właściwy.

Plan miejscowy uchwalony
W  sierpniu 2018 roku, w  ar-

tykule „Jeziorka dla nielicznych” 
(Gazeta Wawerska nr 11) pisałem, 
że jednym ze sposobów docelowe-
go zabezpieczenia Jeziora Żabie-
go, głównie  przed ogrodzeniem 
i  zabudową, byłoby uchwalenie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Rok 
później, w  sierpniu 2019 roku 
plan miejscowy osiedla Las został 
szczęśliwie przez Radę Warsza-
wy uchwalony. Teren okalający 
jezioro przeznaczony jest w  nim 
na teren zieleni urządzonej i  wód 
powierzchniowych, a  minimal-
ny udział powierzchni biologicz-
nie czynnej na działce wynosi na 
tym obszarze 90%. Mamy zatem 
już teraz pewność co do tego, że 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Je-

ziora Żabiego nie powstanie nowa 
zabudowa mieszkaniowa, ani jaka-
kolwiek inna, bo na taką, zgodnie 
z  planem miejscowym wydać po-
zwolenia nie można. Ale skoro nie 
można zabudować, to może można 
jeziorko chociaż zasypać? 

Jezioro Żabie pod ochroną
Na szczęście uchwalony plan 

miejscowy w  zakresie ochrony 
wód ustalił ochronę istniejącej 
sieci hydrograficznej, a w szczegól-
ności Kanału Nowa Ulga, Kanału 
Nowe Ujście, Rowu Zerzeńskie-
go, rowu NL-13 oraz właśnie Je-
ziora Żabiego, w  celu utrzymania 
funkcji przyrodniczych i  funkcji 
związanych z  odwodnieniem te-
renu. W  planie tym zakazano za-
sypywania i  przykrywania cieków 
i  zbiorników wodnych za wyjąt-
kiem realizacji mostków i  kładek 
lub przebudowy kanału polega-
jącej na ujęciu odcinka kanału 
w rurociąg wyłącznie w przypadku 
realizacji infrastruktury drogowej. 
Sama ustawa Prawo Wodne zaka-
zuje niszczenia lub uszkadzania 
brzegów śródlądowych wód po-
wierzchniowych. I to bez względu 
na rodzaj własności tych wód. 

Koparka w akcji
W  kwietniu br. na linii brze-

gowej jeziora Żabiego prowadzo-
ne były jednak prace budowlane 
przy pomocy ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Na widok koparki 
nad jeziorem zawiadomiony zo-
stał Urząd Dzielnicy Wawer, a na-
stępnie Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Ta ostat-
nia instytucja poinformowała, iż 

w dniu 13 maja br. przeprowadziła 
oględziny na miejscu i  stwierdzi-
ła, że faktycznie wykonano prace 
ziemne mogące ingerować w brze-
gi Jeziora Żabiego, a  ustalenia ze-
brane w  wyniku oględzin będą 
analizowane przez Dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej pod kątem podjęcia kolej-
nych kroków w sprawie. 

Już kilka lat wcześniej nad 
brzegiem jeziora Żabiego pojawiły 
się hałdy ziemi, ale kontrola gospo-
darowania wodami przeprowadzo-
na w dniu 17 maja 2019 roku przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie PGW Wody 
Polskie, nie wykazała nieprawidło-
wości. Stwierdzono wtedy, że na-
syp ziemny wykonany w  związku 
z  realizacją inwestycji budowlanej 
nie wchodził w  nieckę naturalne-
go zbiornika i nie zmniejszał jego 
powierzchni. Tym razem, gołym 
okiem widać, że jest inaczej.  

Pieniądze znowu potrzebne 
Cały czas trzeba mieć nadzieję, 

że Jezioro Żabie uda się docelowo 
ochronić, a te wspomniane „kolej-
ne kroki” w  związku z  ingerencją 
w brzeg jeziora będą na tyle dotkli-
we, że nikt się już nie pokusi o tego 
typu działania. Pamiętać jednak 
trzeba o  tym, że Jezioro Żabie to 
wciąż teren prywatny i  idealnie 
byłoby, gdyby przejęło go miasto, 
aby następnie, zgodnie z zapisami 
planu miejscowego, przeznaczyć 
na tereny zieleni urządzonej i sze-
roko pojęte cele rekreacyjne. Na 
to jednak potrzebne są pieniądze, 
których ciągle dla Zakola Wawer-
skiego nie ma.

Co słychać nad Jeziorem Żabim?
ŁAD PRZESTRZENNY. Obawy mieszkańców związane z pracami budowlanymi przy dziewiczym oczku wodnym.

Źródło: UM Warszawa

Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrennego obszaru Las z jeziorem Żabim

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Hałdy ziemi nad Jeziorem Żabim, stan z maja 2018 rokuJezioro Żabie, czerwiec 2020 roku
Fot. Rafał Czerwonka Fot. Rafał Czerwonka
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W  Wawrze mamy większość 
gadów które występują w  Polsce. 
Łatwo zapamiętać: trzy jaszczurki 
i trzy węże. Wszystkie znajdują się 
pod ochroną, ale niechęć do węży 
jest tak wielka, że obrywa się przez 
nie nawet jaszczurkom. Zróbmy 
więc szybki przegląd.

Żmija zygzakowata - przyczyna 
gadzich kłopotów

Jest to jedyny w  Polsce wąż 
jadowity. Ostatnio coraz częstszy 
w całym kraju, więc także w  Ma-
zowieckim Parku Krajobrazowym 
oraz nad Wisłą a  nawet w  opusz-
czonych budynkach lub na wysy-
piskach śmieci. Wbrew nazwie, nie 
wszystkie żmije mają charaktery-
styczny zygzak, zdarzają się różne 
odmiany barwne.  Charaktery-
styczna jest natomiast  trójkątna 
głowa i niepokojące oko z pionową 
źrenicą. Po tym najlepiej odróżnia 
się ją od innych lokalnych gadów, 
które patrzą o  wiele ładniejszymi 
oczkami okrągłymi jak paciorki. 
Żmiję otacza zła sława, ale nie-
słusznie. Dlaczego? Ostatni znany 
przypadek śmierci obywatela Pol-
ski z powodu ukąszenia żmii miał 
miejsce w 2004 roku w Niemczech. 
Wszystkie pozostałe ukąszenia 
przez wszystkie te lata skończyły 
się dobrze choć to nie jest błaha 
sprawa i wymaga natychmiastowej 
pomocy szpitalnej. Dawniej, kiedy 
nie było współczesnej medycyny, 
łatwo mogło dojść do zakażenia 
krwi i dlatego ukąszenie uważano 
za wyrok.

Do tego żmija wcale nie jest 
agresywna, kąsa tylko w  obronie 
własnej i nawet wtedy często (oko-
ło połowa ukąszeń) nie wpusz-
cza jadu, bo ma go niewiele i  jest 
dla niej cenny. Pojedyncza porcja 
jadu jest obliczona na zabicie ma-
łego gryzonia, dlatego u  człowie-
ka powoduje duży ból i  obszerny 
obrzęk ale w  większości przypad-
ków w  ciągu tygodnia wracamy 
do zdrowia. Również atak żmii 

jest dopasowany do gryzoni, idzie 
zawsze nisko przy ziemi i  chroni 
przed nim zwykły porządny trze-
wik sięgający za kostkę. Do spot-
kań z tymi gadami dochodzi  naj-
częściej wiosną w czasie godowych 
wędrówek, które kończą się zwykle 
w  maju, oraz wędrówek w  poszu-
kiwaniu zimowisk - jesienią. Na-
potkana żmija naprawdę bardzo 
będzie się starała uciec. Jeżeli zapę-
dzi się nam do ogródka należy za-
dzwonić po Ekopatrol Straży Miej-
skiej  (tel 986) i  szybko będzie po 
sprawie. Pamiętajmy że to gatunek 
chroniony.

Zaskroniec – amator żab
To najczęściej spotykany 

w  Polsce wąż. Łatwo go odróżnić 
po charakterystycznych żółtych 
plamach z  tyłu głowy, tak jakby 
za skroniami – stąd nazwa za-
skroniec. To bardzo sympatyczny 
i niegroźny gad. Nie posiada jadu, 
poluje najchętniej w wodzie a jego 
ulubionym przysmakiem są żaby, 
oraz drobne ryby. Wypełza chętnie 
na osłonecznione brzegi jeziorek 
lub kanału Wawerskiego żeby się 
wygrzać i  strawić posiłek.  Jego 
najlepszą bronią jest ucieczka do 
wody, jest bowiem znakomitym 
nurkiem. Schwytany będzie syczał 
i kiwał głową  udając groźnego ale 
nigdy nie próbuje gryźć. W bezna-
dziejnej sytuacji odwróci się brzu-
chem do góry i   – uśmiejecie się 
– będzie śmierdział. Ma specjalne 
gruczoły wydzielające ciecz o  za-
pachu zgniłego mięsa, co ma prze-
konać prześladowcę, że kąsek jest 
mocno nieświeży. Zaskrońca łatwo 
skrzywdzić – bywają rozjeżdżane 
przez rowery i  atakowane przez 
psy. Również nieroztropne chwy-
tanie go w  ręce może mu zrobić 
krzywdę – bardzo łatwo połamać 
delikatne kości. To zdecydowanie 
gad do podziwiania. Nie jest pło-
chliwy. Przy odrobinie cierpliwo-
ści można się do niego zbliżyć na 
wyciągnięcie ręki i  napatrzyć do 
woli na sceny polowania. Na Litwie 
uważano jego obecność za dobry 
omen i był zwyczajowo chroniony 
– tak jak u nas bocian.

Gniewosz plamisty – nasz 
rodzimy dusiciel

Gatunek do niedawna uważa-
ny za ekstremalnie rzadki, a w na-
szej okolicy znany głównie z terenu 

Poligonu Rembertowskiego. Obec-
nie coraz częściej widywany w Ma-
zowieckim Parku Krajobrazowym 
a nawet w ogrodach i w okolicy za-
budowań. Nazywa się go również 
„miedzianką”  bo jest rudobrązo-
wy z rdzawymi plamami na grzbie-
cie i ciemną plamą na czole. Dość 
trudno odróżnić go od żmii. Sam 
gniewosz jest jednak dla człowieka 
całkowicie niegroźny. Jest bowiem 
dusicielem, ale w  skali mikro – 
jego ofiarami są głównie jaszczur-
ki oraz małe ssaki. Jest to gatunek 
nie tylko chroniony, ale i poważnie 
zagrożony wyginięciem, a przecież 
jemu  również zdarza mu się zgi-
nąć pod kołami samochodów, albo 
w czasie koszenia trawy. Jeżeli więc 
spotkamy „miedziankę” jest wię-
cej niż jeden powód żeby zejść jej 
z drogi.

Jaszczurka zwinka – nadrzewna 
akrobatka

To ją widzimy umykającą 
spod nóg na piaszczystych wy-
dmach. Samczyki w  czasie godów 
przybierają szatę godową w barwie 
smoczej zieleni. Największe z nich 
mogą mieć ponad 20 cm długoś-
ci i  można odnieść wrażenie, że 
spotkaliśmy jakiegoś egzotycznego 
uciekiniera z terrarium. W czerw-
cu okres godowy ma się już ku 
końcowi i  strojne kolory wkrótce 
znikną. Jak sama nazwa wskazuje 
ten gad jest bardzo zwinny i  sku-
tecznie broni się ucieczką. Dość 
rzadko zdarza się więc niechcący 
skrzywdzić zwinkę.

Jaszczurka żyworodna – usuwa 
się w cień

Rzadsza i  mniej znana od 
zwinki, trochę od niej  krótsza 
i  bardziej krępa. Jest właściwie 
jajo- żyworodna to znaczy że mło-
de opuszczają jaja w  chwili przyj-
ścia na świat. Podobnie jak u żmii 
zygzakowatej taka strategia otwie-
ra drogę do zamieszkania w  sied-
liskach cienistych i  wilgotnych. 

Spotkamy ją więc nad jeziorem 
Torfy lub w gęstych zaroślach.  Po-
dobnie jak u  zwinki, czerwiec to 
schyłek godów. Jednak jeśli chodzi 
o  godowe barwy to zwyczaje ma 
całkiem odmienne: samce noszą je 
na brzuchu i są to kolory od  żółte-
go do pomarańczowego z czarnym 
deseniem. Jaszczurka żyworodna 
jest mniej ruchliwa od zwinki i ła-
two może ją złapać np. pies. Na 
szczęście dobrze się maskuje i sku-
tecznie chowa, nie jesteśmy więc 
dla niej wielkim zagrożeniem.

Padalec - jak stracić nogi 
i skorzystać

Z pozoru życie beznogiej jasz-
czurki może wydawać się skazane 
na porażkę. Stara się pełzać jak 
wąż, ale idzie mu to o wiele gorzej 
i  jest strasznie niezdarny. Wystar-
czy, że zapędzi się na piaszczystą 
ścieżkę i już nie może z niej zejść, 
a niekiedy nawet ginie z wyczerpa-
nia. Nie ma najmniejszego proble-
mu, żeby go dogonić i złapać nawet 
będąc tak niedoświadczonym my-
śliwym jak ludzkie dziecko. Jednak 
fakt że  to właśnie padalec jest naj-
większą polską jaszczurką (docho-
dzi do 40 cm długości), a do tego 
bardzo liczną i pospolitą świadczy, 
że to się jednak opłaca.

Jego sezon godowy trwa od 
kwietnia do lipca, jednak najbar-
dziej ruchliwy i  wszędobylski jest 
właśnie teraz – w czerwcu. Nie ma 
sezonowej szaty godowej, ale nie-

Uwaga na zakochane padalce 
czyli o gadach i ich godach

PRZYRODA. Trzy jaszczurki i trzy węże, które można spotkać w Wawrze. które samce noszą na stałe ozdoby 
w postaci turkusowych plamek. Są 
przez to lepiej widoczne dla dra-
pieżników, ale i bardziej atrakcyjne 
dla swoich wybranek. Można więc 
śmiało powiedzieć że kochają je 
nad życie.

Padalec jest całkowicie bez-
bronny, jego ledwie widoczne ząb-
ki wystarczają zaledwie do schwy-
tania dżdżownicy lub stonogi. Nie 
potrafi ani syczeć, ani straszyć. 
Jedyną rozpaczliwą formą obro-
ny jest stara jaszczurcza sztuczka 
z  odrzuceniem ogona. Kiedy jest 
bardzo przestraszony silny skurcz 
mięśni rozrywa ciało. Oderwa-
ny ogon wykonuje konwulsyjne 
ruchy mające przyciągnąć uwagę 
drapieżnika i  kiedy ten będzie się 
posilał sam padalec ma szansę na 
ucieczkę. Przy odrobinie szczęś-
cia rana się zagoi, a ogon odrośnie 
choć już nie taki piękny.

Pech chciał, że to na to ła-
godne zwierzę spada cała ludzka 
nienawiść do pełzających gadów. 
Mówi się nawet „mały jak palec zły 
jak padalec”. Nieszczęsne padalce 
bywają bez litości tępione, a prze-
cież są jednymi z nielicznych (obok 
ropuchy i jeża) naszych sprzymie-
rzeńców walce z bezskorupowymi 
ślimakami. Dlatego najbardziej ze 
wszystkich zasługują na podejście: 
„Nie zabijaj-Podziwiaj”. Świat jest 
lepszy kiedy są na nim padalce.

Dorota Wrońska

Żmija zygzakowata, 
odmiana szara

Fot. B. Stolarz

Jaszczurka zwinka, samiczka

Źródło: Dorota Wrońska

Fot. D.Wrońska



 12 Z ŻYCIA DZIELNICY czerwiec 2020 

Wawerska komunikacja miej-
ska, mimo kilku istotnych zmian 
w ostatnich latach, nadal jest sła-
bo oceniana przez pasażerów - 
zwłaszcza tych mieszkających w 
zachodniej części dzielnicy (osied-
la Zerzeń i Nadwiśle).

Wpływ na to  ma niewątpliwie 
niedostateczna oferta przewozo-
wa, czyli zbyt niski stosunek licz-
by miejsc pasażerskich do liczby 
mieszkańców (1/4) oraz wciąż zbyt 
duże odległości do przystanków 
komunikacji publicznej.

 Pracownicy Zarządu Trans-
portu Miejskiego przygotowali 
w ciągu ostatnich 13 lat na zlece-
nie Miasta 3 projekty/koncepcje 
zmian w komunikacji miejskiej 
Wawra. Dwa pierwsze odrzucili 
sami mieszkańcy i wawerski samo-
rząd, aby przegłosować w Radzie 
Dzielnicy ostatni – pochodzący z 
2018 roku. W ten oto sposób po-
wstała linia 213, linię 115 przedłu-
żono do Mokrego Ługu, linię 147 
do Osiedla Stara Miłosna, uru-
chomiono nowe trasy na ulicach: 
Przewodowa, Izbicka, Zagórzań-
ska, Kadetów, Łasaka oraz Alpejska 
(dojazd do Instytutu Kardiologii li-
nią 305). Po wykonaniu kanalizacji 
w ul. Trakt Lubelski oraz ul. Zwo-
leńskiej, zachowano komunikację 
miejską na ciągu ulic Borków i Ju-
hasów (chociaż pierwotnie miała 
tam kursować tylko tymczasowo). 
Z linii zastępczej Z19, na wymie-
nionym ciągu powstała linia zwy-
kła 219 obsługujca trasę PKP Ra-
dość - Gocław. Częściej kursują też 
linie 146, 147, 173 oraz 502.

 Dodatkowo, uruchomiono 
kursy skrócone na linii 213 (PKP 
Falenica – PKP Radość), które są 
obecnie zawieszone ze względu na 
brak nauki w szkołach. Tak samo 
jak w przypadku dodatkowych 
kursów porannych na linii 115.

Od 2 czerwca br., po wielu 
latach starań samorządu Osiedla, 
Dzielnicy oraz mieszkańców, ce-
lem wzmocnienia komunikacji na 
ulicy Trakt Lubelski, uruchomio-
no dodatkowe kursy na linii 142. 
Dzięki temu linia ta na odcinku 
od ulicy Skalnicowej do pętli Wia-
traczna kursuje co 15 minut w go-
dzinach szczytu komunikacyjnego 
(czyli mniej więcej w godzinach 
5:00 - 9:00 i 15:00 - 20:00 w dzień 
powszedni). W tym roku zaplano-
wano też wzmocnienia innych linii 
wawerskich, jednak ze względu na 
sytuację finansową Miasta - zamie-
rzenia nie zrealizowano.

Od marca br., tuż po po wpro-
wadzeniu obostrzeń związanych 
z pandemią, dramatycznie spadła 
frekwencja w komunikacji pub-
licznej w obszarze całej Warszawy 
(powodowana również strachem 

przed zarażeniem w zatłoczonych 
środkach transportu zbiorowego). 
Odbudowa komunikacji do stanu 
sprzed pandemii potrwa zapewne 
kolejne kilka lat. Tymczasem pla-
nowane zmiany zostaną z dużym 
prawdopodobieństwem zweryfiko-
wane lub odłożone w czasie. Duży 
wpływ będą miały na to również 
zmiany w dochodach i wydatkach 
Miasta i Dzielnicy - w roku 2020, 
jak i w latach kolejnych. Mimo to 
pewne zmiany w układzie komu-
nikacji miejskiej Wawra nastąpią. 
Będzie to na pewno - zapewnienie 
dojazdu do przystanku kolejowego 
Gocławek poprzez zmianę organi-
zacji ruchu na ulicach Goździków, 
Korkowa i Torowa, w tym także 
wyznaczenie przystanku krańco-
wego. Według planów ZTM poja-
dą tam linie 115 i 215 (podział linii 
115 na dwie). Urząd Dzielnicy  wy-

brał właśnie wykonawcę na opra-
cowanie projektów organizacji ru-
chu w 40 lokalizacjach w Wawra, w 
tym także w miejscu wcześniej wy-
mienionym. Wdrożenie nowych 
organizacji ruchu nastąpi – jeśli 
środki pozwolą - zapewne w przy-
szłym roku..

Ponadto - według planów 
postępowań przetargowych - na 
lipiec bieżącego roku Dzielnica 
Wawer zaplanowała zamówienie 
publiczne polegające na budowie 
ciągu ulic Liliowa-Tawułkowa. Po 
przebudowie zaplanowano w tym 
miejscu wprowadzenie komunika-
cji miejskiej. Nowy odcinek obsłu-
ży zapewne któraś z linii kursują-
cych na sąsiednich ciągach.

Po otwarciu mostu Południo-
wego oraz całej Południowej Ob-
wodnicy Warszawy Zarząd Komu-
nikacji zaplanował uruchomienie 

nowej linii autobusowej 319 kur-
sującej co 15 minut w godzinach 
szczytu komunikacyjnego: z Mię-
dzylesia, poprzez Patriotów, no-
wym mostem na Ursynów i Wila-
nów, aż pod samiuśką linię I metra 
(a w przyszłości do tzw. „Tramwaju 
na Wilanów”).

Na ten i przyszłe lata zaplano-
wano również postawienie nowych 
wiat przystankowych w miejscach 
gdzie ich nie ma lub na przebudo-
wanych ciągach komunikacyjnych. 
Nowe wiaty pojawiły się już na 
nowo otwartym odcinku ul. Trakt 
Lubelski oraz ul. Wał Miedzeszyń-
ski. W dalszej perspektywie czaso-
wej zaplanowano budowę nowej 
pętli „Aleksandrów” przy skrzy-
żowaniu ulic Podkowy i Wiązow-
skiej, celem włączenia nowo budo-
wanych aleksandrowskich osiedli 
w krwioobieg stołecznej komuni-
kacji zbiorowej.

 Po modernizacji linii kole-
jowej numer 7 zaplanowano też 
zwiększenie liczby kursów linii S1. 
Realizacja tych planów oraz całej 
koncepcji ZTM - zapewne popra-
wi funkcjonowanie komunikacji 
miejskiej w Wawrze.

Niezbędna wydaje się współ-
praca Miasta oraz Dzielnicy z 
nowymi inwestorami zamierzeń 
budowlanych, w celu partycypacji 
kosztów nowej infrastruktury ko-
munikacyjnej. Czeka nas również 
sukcesywne wprowadzanie ekolo-
gicznych rozwiązań komunikacyj-
nych, a także intensyfikacja dzia-
łań zachęcających mieszkańców 
Wawra do korzystania z miejskiej 
komunikacji publicznej. Może kie-
dyś doczekamy się również postu-
lowanej „ przyspieszonej linii” w 
Wawrze Zachodnim. Kto wie co 
przyniesie przyszłość.

Krzysztof Sokołowski

ZBIORKOM. O zmianach w komunikacji miejskiej na terenie Wawra.

Autobus czerwony, przez ulice mego miasta mknie...

Autobus Solaris Urbino 12 na linii 146 zmierza do pętli Falenica

Dobiega końca weryfikacja 
zgłoszonych w VII już edycji pro-
jektów Budżetu Obywatelskiego.  

Na poziomie dzielnicy  w roz-
patrywaniu są 123 projekty , na 
które w  budżecie  zarezerwowane 
jest blisko 2,5 mln zł. Mniej więcej 
połowa są to szeroko pojęte projek-
ty inwestycyjne takie jak: chodniki, 

doświetlenie przejść, ławki, ska-
teparki, rozbudowy czy budowy 
placów zabaw, mini park, folwark 
Wawer, parking obok cmentarza 
w Marysinie. Pozostałe to zakup 
książek i pomocy warsztatowych  
do bibliotek, wawerska strefa chil-
lout, turnieje recytatorskie, zajęcia 
dla seniorów, trzecia edycja rowe-

rowe pasje na szlakach zielonego 
Wawra, pikniki osiedlowe.

Weryfikacja projektów zakoń-
czy się 24 czerwca br. Część pro-
jektów, które nie spełnią wymagów 
regulaminowych , bądź autorzy nie 
zgodzą się na proponowane przez 
weryfikatorów zmiany (w treści, 
lokalizacji, kosztorysie), zostaną 
odrzucone. Ich autorzy mają prawo 
złożyć na piśmie  do 30  czerwca br.  
odwołanie . Odwołania muszą być 
rozpatrzone do 14 sierpnia br. 

Na głosowanie elektronicznie 
lub papierowo przygotujmy się 
w dniach od 1 do 15 września br. 
Wyniki głosowania poznamy do 
30 września br. 

W VI edycji na 2020 rok 
zgłoszonych było 169 projektów, 
z czego 16 wybrano do realizacji,  
a w jeszcze wcześniejszej, V edycji, 
na 193 zgłoszone projekty wybra-
nych zostało 81 z nich. 

Pamiętajmy, że zwycięskie 
projekty będa finansowane z na-

szych  wspólnych, samorządowych 
pieniędzy. Od nas samych więc za-
leży czy dobrze i sensownie będą 
te pieniądze wydane. Zachęcam, 
aby po 24 czerwca br. zaglądać na 
stronę twojbudzet.um.warszawa.
pl, wybrać dzielnicę i zapoznać się 
z opisami projektów, a nawet zgła-
szać do nich swoje komentarze, co 
pomoże innym głosującym wyty-
pować najlepsze projekty.

Andrzej Tomaszczyk

BUDŻET OBYWATELSKI. 123 dzielnicowe projekty.

Trwa weryfikacja projektów

Fot. Sławomir Miętek, Omni-BUS
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W SKRÓCIESTRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Końcówka maja i początek 
czerwca był bardzo pracowitym 
miesiącem dla strażaków z Wawra. 
OSP Radość przeprowadziła re-
mont generalny remizy. Oczysz-
czono również plac służący między 
innymi do ćwiczeń pożarniczych. 
Ponadto, zakupiono nowy sprzęt 
do działań ratowniczo gaśniczych. 
Początek lata jest okresem nagłych 
zmian pogodowych. Upały sprzy-
jają występowaniu lokalnych burz 
i podtopień. W tym okresie doszło  
do różnych niebezpiecznych poża-
rów i wypadków drogowych. 

Pożar lasu w Falenicy
 W nocy 22 maja br doszło 

do pożaru lasu przy ulicy Podko-
wy w Falenicy. Strażacy z JRG 12 
przybyli na miejsce po godzinie 

22. Na niewielkiej polanie w lesie 
paliło się składowisko drewna po-
zostałego po wycince lasu. Mocno 
rozwinięty pożar stwarzał bezpo-
średnie zagrożenie pożarowe dla 
lasu i położonej tuż obok stadni-
ny koni. Szybkie zlokalizowanie 
źródła pożaru i sprawna akcja 
ratowniczo-gaśnicza pozwoliła na 
opanowanie sytuacji.  Na koniec 
dokładnie przelano teren wokół 
miejsca pożaru w promieniu kil-
kunastu metrów. Działania przy ul. 
Podkowy zakończono kilka minut 
przed godziną 24:00.

Wypadek na budowie POW
2 czerwca w godzinach po-

południowych strażacy z JRG 12 
zostali alarmowo zadysponowani 
do groźnego w skutkach wypad-

ku na terenie budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy. Do 
zdarzenia doszło na budowanym 
moście drogowym nad Wisłą po 
wschodniej stronie Warszawy. Do 
działań dodatkowo dysponowano 
zastęp SGRW Warszawa 7 i OSP 
Stara Miłosna. Na miejscu okazało 
się, żę jeden z pracowników spadł 
z rusztowania znajdującego się  
5 metrów nad ziemią. Strażacy in-
terwencyjnie ewakuowali poszko-
dowanego przy pomocy noszy na 
poziom jezdni mostu, gdzie został 
przekazany pod opiekę pogotowia 
ratunkowego.

Pożar domu w Radości 
O godzinie 22:48 strażacy z 

JRG 12 zostali alarmowo dyspono-
wani do pożaru drewnianego bu-
dynku przy ul. Radłowej w Rado-
ści. W momencie przybycia służb 
ratunkowych na miejsce pożaru, 
ogniem objęta była część budyn-
ku i dach. Działania ratowników 
polegały na zabezpieczeniu tere-
nu akcji i  podaniu dwóch prądów 
wody w natarciu na źródło ognia. 
Jednocześnie przeszukiwano po-
mieszczenia pod kątem osób po-
szkodowanych. Nikogo nie zna-
leziono. Na koniec pogorzelisko 
zostało dokładnie sprawdzone pod 
kątem dodatkowych zarzewi ognia 
i jeszcze raz przelane wodą.  Do 
zdarzenia dodatkowo wysłano za-
stępy z JRG 8 i OSP Wesoła. Dzia-
łania przy ul. Radłowej trwały do 
godziny 1:13.

Stanisław Rybicki

KĄCIK SATYRYCZNY

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

Wozy ratowcznio-gaśnicze strażaków z JRG 12 podczas akcji gaszenia 
domu przy ul. Radłowej

 ■ Likwidacja objazdu przez plac budowy i otwarcie Zabawnej
Do historii przeszła tymczasowa droga, ułożona z betonowych 
płyt, która była zlokalizowana wzdłuż ulicy Arniki i na wysokości 
ulicy Żwanowieckiej. Droga ta przez ponad 2 lata stanowiła objazd 
zamkniętego, wschodniego odcinka ulicy Patriotów.
3 czerwca br. objazd ten został zlikwidowany, a ruch 
samochodowy został przeniesiony na wiadukt nad Południową 
Obwodnicą Warszawy, który powstał w w ciągu ulicy Zabawnej. 
Taka zmiana organizacji ruchu umożliwia prowadzenie prac 
budowlanych w miejscu dotychczas zlokalizowanego objazdu.

 ■ Ruszyła budowa miasteczka rowerowego
Obok Przedszkola nr 437 przy ul. Trakt Lubelski ruszyła budowa 
miasteczka rowerowego. Na gotowe miasteczko rowerowe 
liczyliśmy juz niemal rok temu, także tym bardziej świetna to 
wiadomość, że budowa w końcu ruszyła. Wykonawca, zgodnie z 
umową, ma 120 dni na zakończenie inwestycji. 

 ■ Zakończona przebudowa Traktu Lubelskiego
1 czerwca otwarty został Trakt Lubelski na odcinku od Borków 
do Skalnicowej  i tym samym zakończyły się prace na całym  
przebudowywanym odcinku tj. od ul. Zwoleńskiej do ul. 
Borowieckiej. Wyremontowany odcinek został wyposażony m.in. 
w dedykowaną drogę dla rowerów - takiego ciągu rowerowego 
nie mają pozostałe odcinki ulicy. Do wyremontowania pozostał 
jeszcze odcinek od ul. Borowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński - 
musi on jednak poczekać na budowę kanalizacji sanitarnej.

 ■ Wykonawca Kwiatów Polskich wybrany
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Kwiatów Polskich 
wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną. Wybrana została oferta 
firmy ROKOM Sp. z o.o., która chce wybudować drogę za nieco 
ponad 2,6 mln zł. Przygotowanie do budowy ul. Kwiatów Polskich, 
we współpracy z MPWiK, rozpoczęło się w 2017 roku. 

 ■ Nowy aneks do umowy na przebudowę bazaru
Podpisany został jedenasty aneks do umowy na realizację 
przebudowy bazaru w Falenicy, który przesuwa termin 
zakończenia budowy z dnia 30 września 2020r. na dzień 20 
grudnia 2020r. Oficjalną przyczyną zmiany terminu realizacji 
inwestycji było wprowadzenie stanu epidemii. W zawartym 
aneksie wskazano, że strony zrzekają się wzajemnie roszczeń 
związanych z wprowadzonym stanem epidemii, w szczególności 
w zakresie ewentualnych przestojów prac i związanych z tym 
kosztów wykonawcy. 

 ■ Zmiana lokalizacja trzech wawerskich Komisji Obwodowych
Podczas wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020 obowiązują 
trzy nowe lokalizacje Komisji Obwodowych:
• Komisja Obwodowa nr 504, budynek „Murowanki”, ul. Płowiecka 

77 (zamiast  C.S. Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. ul. Minerska 16)
• Komisja Obwodowa nr 515, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

„Dom na Trakcie”, ul. Trakt Lubelski 40 (zamiast Zespół Szkół 
Prywatnych ul. Wał Miedzeszyński 141 )
• Komisja Obwodowa nr 522, Szkoła Podstawowa Nr 140, ul. Wilgi 

19 (zamiast Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” ul. Bachusa 7)

WYJAŚNIENIE
Redakcja Gazety Wawerskiej potwierdza, iż nie formułuje zarzutu 

bezprawności działań inwestycyjnych Radość Autoryzowany Dealer 
Toyota Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a jeśli tak został 

odczytany nasz artykuł „Pan tu nie stał, panie Lexus…” to wyrażamy 
ubolewanie i przepraszamy.

Jednocześnie wyjaśniam, iż dokonując oceny funkcjonowania i 
prawidłowości decyzji wydanych przez wawerski magistrat, nie 

przypisywałem niskich pobudek działania i nieuczciwości Radość 
Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,   

a jeśli tak został odczytany mój artykuł „Zachłanność w 
zawłaszczaniu przestrzeni” to wyrażam ubolewanie i przepraszam. 

Redaktor naczelny Rafał Czerwonka
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NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW 
DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zgodnie z postanowieniami uchwały 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr 
XXX/865/2020 z dnia 14 maja 2020 roku wraz z 
ostatnim dniem lipca kończą się miejskie odbiory 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 
tj.: firm, instytucji, urzędów, szkół, przedszkoli, 
zakładów, sklepów, galerii handlowych, 
biurowców oraz biur wykonywane na podstawie 
deklaracji odpadowych złożonych do urzędu. 
Dlatego też każdy z wyżej wymienionych 
podmiotów jest zobowiązana do podpisania 
nowej komercyjnej umowy z wybranym przez 
siebie przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbioru 
odpadów np. z wykonującą odbiór dla Miasta 
Warszawy firmą Lekaro. 

W przypadku niepodpisania żadnej umowy, 
po 1 sierpnia ciężarówki odbierające odpady nie 
pojawią się wcale, a kontenery na odpady znikną 
z naszych nieruchomości, gdyż są własnością 
firm świadczących usługi na rzecz Miasta.

Jak mówi Dyrektor firmy Lekaro, Leszek 
Zagórski „Jest to bardzo duża zmiana dla 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
które od 2013 roku są w systemie miejskim 
oraz logistycznie trudna dla firm odbierających 
odpady, dlatego sugerujemy podpisanie umowy 

jak najszybciej, żeby uniknąć przestoju w 
odbiorach, tym bardziej, że nasza firma - Lekaro, 
przygotowała specjalną, promocyjną ofertę 
cenową obowiązującą do końca czerwca dla 
klientów z całej Warszawy”.

Nowe zasady, to też szansa na dopasowanie 
usług do oczekiwań Klientów. 

Przy podpisywaniu nowych umów można 
przystosować częstotliwość odbiorów 
oraz rodzajów odpadów odbieranych do 
własnych potrzeb. „Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych mogą zostać przy obecnym 
trybie odbiorów oraz ilości pojemników, co 
pozwoli na uniknięcie wymiany pojemników 
na nieruchomości. Ewentualnie można zmienić 
ilość odbiorów i pojemność pojemników. 
Dodatkowo można wybrać segregację, jeśli 
odpady nie były wcześniej segregowane” – 
wyjaśnia Leszek Zagórski.

Warto nadmienić, że odpady mogą być 
odbierane z określoną częstotliwością od 
1 raz w miesiącu do 6 razy w  tygodniu.  Nie 
trzeba też wybierać odbioru wszystkich 
rodzajów odpadów. Jeśli na nieruchomości nie 
wytwarza się np. odpadów szklanych, można 
wybrać inne frakcje z pominięciem szkła. 

Dodatkowo można też zadeklarować jedynie 
odbiór odpadów zmieszanych, bez segregacji. 
„Najlepiej w tej kwestii skontaktować się z 
naszymi Konsultantami e-mailowo (oferta@
lekaro.pl) lub telefonicznie (22 185 52 51), 
którzy doradzą optymalne rozwiązania dla danej 
nieruchomości”, podsumowuje Leszek Zagórski.

Firma Lekaro wychodząc na przeciw 
Klientom uruchomiła również możliwość 
podpisania umowy elektronicznie. To samo 
dotyczy również później otrzymywanych faktur, 
które mogą być wysyłane w postaci e-faktur. 

Wybierając dostawcę usług odbioru 
odpadów warto zwrócić uwagę, nie tylko na 
ceny oraz elastyczność, ale przede wszystkim 
na aspekt związany z ochroną środowiska. 
Niestety nie każda firma jest w stanie zapewnić 
wysokie poziomy recyklingu. 

Firma Lekaro, jak mówi Leszek Zagórski 
gwarantuje, że odpady trafią do jednej z 
najnowocześniejszych sortowni w kraju, co 
pozwoli na ich prawidłowe zagospodarowanie 
z minimalizacją negatywnych skutków dla 
środowiska. 

Zgodnie z postanowieniami  Władz Miasta od 1 sierpnia nastąpią radykalne zmiany 

w odbiorze odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Warszawy.

Co zrobić, żeby nie zostać z pełnym kontenerem odpadów w środku wakacji?
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Domy na Derwida 10 i 12 w Miedzeszynie
ul. Żeglarskiej, w  sektorze: Żołę-
dziowa, Derwida i  prostopadłych 
do nich Żwanowiecka, Kąkolowa, 
zamożne rodziny żydowskie od lat 
20tych zaczęły budować domy let-
niskowe i pensjonaty.2

W  1938 r. tak m.in. zachwa-
lano Falenicę Letnisko oraz liczne 
pensjonaty i wille (m.in. „Isabella”, 
„Leśniczówka”, „Rajfianka”, „Gold-
berga”, „Rozenberga”): „Tereny gę-
sto usiane willami. Letniska nader 
często uczęszczane przez Warsza-
wiaków. Specjalnie nadają się dla 
dzieci wątłych i anemicznych”(…). 
„Poza pensjonatami, wielu właś-
cicieli willi i  mieszkań przyjmuje 
gości ze stołowaniem, lub utrzy-
maniem”. 3

Pensjonat Goldberga na ul. 
Derwida 12 w Miedzeszynie to po-
zostałość jednego z takich przybyt-
ków. Duży, jednopiętrowy budy-
nek z licznymi werandami, w swej 
pierwotnej postaci nie miał komi-
nów ani przewodów kominowych. 
Kuchnia była w osobnym budynku 
zamieszkiwanym przez właścicie-
la.4 Rzut funkcjonalny to typowe 
budownictwo letnisk falenickich 
pod wynajem, znany np. z  opi-
sywanych w  tej rubryce domów 
Denck’a z ul. Junaków 20 i 22 – 8 

odrębnych lokali na 2óch kondyg-
nacjach, każdy z samodzielną, wy-
godną werandą. Te na Derwida 12 
niepotrzebnie zabudowano (raczej 
na pewno po wojnie). Budynek 
wiele stracił na tym zabiegu – spra-
wia wrażenie przyciężkiego i  nie-
zgrabnego. Z  ciekawostek – dom 
przekryto rzadziej stosowanym 
wśród podobnych realizacji da-
chem czterospadowym (podobnie 
jak tzw. „Willę Boya w Falenicy”). 
Aktualnie jest w nim osiem lokali, 
w których w 2018 roku mieszkało 
27 osób.

Oprócz pensjonatów budo-
wano również „domy mieszkalne 
wynajmowane na letnie „pomiesz-
kania”, lub oferujące pokoje do 
wynajęcia. Funkcjonowały czę-
sto zespoły budynków – domek 
właściciela i  domek (ew. domki) 
do wynajęcia, które mogły być 
przystosowane tylko na letniska, 
lub posiadać nie tylko miejsce do 
gotowania, ale również piece.5 Być 
może namalowany obok sąsiedni 
drewniak pod adresem Derwi-
da 10 pełnił właśnie takie funkcje 
pomocnicze? Na tym parterowym 
budynku przekrytym dwuspado-
wym dachem widoczne są ślady 
niedawnego pożaru. Sprawia wra-

żenie opuszczonego, choć jeszcze 
w listopadzie 2016 roku znalazł się 
w wykazie gminnych nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierża-
wienia (wykaz nr 80/2016).

W 1940 roku ul. Derwida zna-
lazła się 1 przecznicę poza północ-
ną granicą falenickiego getta (któ-
re kończyło się na ul. Lawinowej). 
Po 1942 roku nastąpiły ogromne 
zmiany w składzie etnicznym i so-
cjalnym ludności. Zagłada Żydów 
w ogromnym stopniu wpłynęła na 
losy dużej liczby budynków letni-
skowych w tym regionie. Zniknęli 
posiadacze, dbający o swoje źród-
ła utrzymania. Budynki przejął 
tzw. kwaterunek, zasiedlając te 
domki i domy letniskowe na stałe 
mieszkańcami zirytowanymi ewi-
dentnymi niedogodnościami, jak 
powszechny brak dobrej termoizo-
lacji ścian i stropów, czy nawet brak 
urządzeń grzewczych, a  w  wielu 
przypadkach także brak instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej. Inne były 
oczekiwania przedwojennych let-
ników i kuracjuszy oraz standardy 
letniskowe, inne były i  są oczeki-
wania stałych mieszkańców. Wiele 
budynków dawnych drewnianych 
pensjonatów letniskowych stało się 
w dobie PRL slumsami, noszącymi 

lokalną nazwę „pekinów”. Wiele 
z  nich zniknęło w  wyniku poża-
rów – były obiektami niechciany-
mi, którymi źle gospodarowano. 
Spore problemy stanowią do dziś  
sprawy własnościowe, zwłaszcza 
w  przypadku większych obiek-
tów.6

Przypisy:
1. Robert Lewandowski Kronenberg, 
Andriolli i wilegiatura, str. 79 Józefów 
2012 w.II
2. Andrzej Lech, W Radości przy stacji 
1920-1951., str. 123 Warszawa 2009
3. Prospekt „Letniska Falenickie” 1938
4. 5. 6. Adam Krajewski, Budownictwo 
i Architektura 14(3) (2015) str. 127-142

Swoją wielką popularność 
jako uzdrowisko Miedzeszyn 
zyskał przed wojną zwłaszcza, 
kiedy we wrześniu 1926 roku 
rozpoczęło działalność prze-
ciwgruźlicze Sanatorium im. W. 
Medema. Ta niezwykle nowator-
ska placówka przeznaczona była 
głównie dla dzieci z  ubogich ro-
dzin żydowskich i  funkcjonowa-
ła w oparciu o  innowacyjny pro-
gram edukacyjno-wychowawczy, 
porównywalny z  szeroko zna-
ną ideą korczakowską. W  1935 
roku Aleksander Ford nakręcił 
wg scenariusza Wandy Wasilew-
skiej film propagandowy „Droga 
Młodych”1, sławiący uroki życia 
w  sanatorium oraz propagujący 
idee socjalizmu. Na dzisiejszej 
ul. Lokalnej nie pozostał ślad po 
dawnych zabudowaniach tej pla-
cówki.

Zawsze miałem problem 
z geograficznym wyodrębnieniem 
osiedla Radość i  Miedzeszyna. 
A  jednak taka granica istnieje – 
jest nią po wschodniej stronie 
torów ul. Żeglarska, a po zachod-
niej ul. Rusałki. Na południe od 

Dom przy ul. Derwida 12, 
dawny Pensjonat Goldberga

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W  lutym 2018 r. rozpoczęliśmy 
w  Gazecie Wawerskiej cykl publi-
kacji dotyczących spuścizny E.M. 
Andriollego na terenie dzielnicy Wa-
wer. W  każdym kolejnym numerze 
znajdziecie Państwo inny budynek, 
prezentowany w formie akwareli/ry-
sunku. Staramy się wybieraćobiekty 
niekoniecznie w  najlepszym stanie, 
ale zawsze drewniane, wyłącznie 
z  Wawra. Możecie je typować sami: 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.
pl, najlepiej z  jakimś opisem, histo-
rią związaną z  budynkiem lub/oraz 
z działką na której stoi. Dzisiaj pre-
zentujemy – już po raz 23 – budynek 
z  Miedzeszyna na ul. Derwida 10, 
nie wpisany jednak do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Na 2-gim planie 
– dom przy ul. Derwida 12.

Autor akwareli: 
Radosław Maciej Kakareko - absol-
went Wydziału Architektury PW 
gdzie doskonalił warsztat studiując 
m.in. rysunek i  malarstwo, członek 
Związku Artystów Polska Sztuka 
Użytkowa. Tematem wiodącym jego 
akwareli jest architektura i  pejzaż 
miejski - głównie Wenecji i Białego-
stoku (swojego rodzinnego miasta). 
Maluje również portrety i  martwe 
natury.                R.Kakareko.akwarele




