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Przyszła jesień.
Ogłaszamy konkurs
na najpiękniejszego
ludzika...
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Fot. dzięki uprzejmości: Family on the trip, Dubanci (Acorn elves), http://dubanci.cz

WAWERSKIE SPRAWY

ŁAD PRZESTRZENNY

W nocy z 14 na 15 września
br. na sesji Rady Dzielnicy
Wawer zakończyła się formalnie
współpraca koalicyjna pomiędzy
Koalicją Obywatelską a Razem
dla Wawra. Co się stało? Dlaczego
Koalicja Obywatelska zmieniła
koalicjanta?
2

W grudniu 2019 roku do Zarządu
Dzielnicy dotarła pierwsza
(miażdżąca) ekspertyza dotycząca
jednej z decyzji o warunkach
zabudowy. Tak dosadna, że
aż tymczasowo wstrzymano
realizację kolejnych ekspertyz.
3

NOCNA ZMIANA

CZY KTOŚ JEST
WINIEN?

HISTORIA

WILLA BAJKA W
RADOŚCI

Drewniana willa, zbudowana w
1930 roku jest inna niż tutejsze
domy stylu nadświdrzańskiego.
Rosyjskość i bajkowość tego
budynku była zaplanowana przez
inwestora Henryka Kowalskiego.
15
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TYTUŁEM WSTĘPU

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Nocna zmiana
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W nocy z 14 na 15 września br.
na sesji Rady Dzielnicy Wawer zakończyła się formalnie współpraca koalicyjna pomiędzy Koalicją
Obywatelską a Stowarzyszeniem
Razem dla Wawra (SRdW).
Na pierwszy rzut oka rozpad
dotychczasowej koalicji może być
niezrozumiały. No bo co takiego
się stało, że Koalicja Obywatelska
w Wawrze rozstaje się z SRdW
i zmienia koalicjanta?
Czy pokłóciliśmy się o jakieś
stołki? Stołek mieliśmy tylko jeden
w postaci stanowiska wiceburmistrza, tak więc nie.
Czy pokłóciliśmy się merytorycznie o jakąś kwestię? Nie, bo
merytorycznych, programowych
dyskusji klubowych było naprawdę
niewiele, a w ostatnich miesiącach
nie było ich w ogóle.
A może poróżniliśmy się
w kwestii podziału środków budżetowych dla dzielnicy Wawer?
Pewnie moglibyśmy się o to pokłócić, bo tych środków cały czas
nie było - w kwestii wydatków
majątkowych przecież cały czas
cierpliwie czekaliśmy, zbywani złą
sytuacją finansową miasta - ale to
też nie to.
Powodem rozpadu koalicji
z pewnością nie jest też sposób
wykonywania obowiązków przez
wiceburmistrza Jacka Wiśnickiego
z Razem dla Wawra. Tu się chyba
wszyscy zgodzimy, że Jacek włożył
dużo serca i zaangażowania w pracę na stanowisku - należą mu się
przede wszystkim podziękowania.
O co zatem chodzi? Otóż rzeczywistym powodem rozpadu koalicji jest to, że SRdW okazało się
być nieugięte w kwestii wyjaśnia-

nia nieprawidłowości. Nasze środowisko było tu po prostu cały czas
konsekwentne i mimo iż współrządziło dzielnicą nie zgadzało się na
zamiatanie pod dywan niejasnych
spraw. Pilnowaliśmy uczciwości,
gospodarności i dążyliśmy do wyjaśnienia do końca tych wszystkich
spraw, z którymi zwracali się do
nas mieszkańcy, albo które sami
odkrywaliśmy. Nie obiecywaliśmy
przecież przy zawieraniu koalicji,
że będziemy siedzieć cicho jak zobaczymy, że coś jest nie tak. Wciąż
naiwnie wierzę, że można rządzić
uczciwie i nie trzeba niczego ukrywać, konfabulować i rozmydlać.
Popatrzcie Państwo na to, co
takiego wydarzyło się w ostatnich
miesiącach i co jest rzeczywistym
powodem zerwania koalicji przez
Koalicję Obywatelską...
Pierwsza sprawa to kwestia salonu samochodowego w Radości.
Od tego tak naprawdę rozpoczął
się rozpad koalicji. No bo jak to
koalicjant mógł w ogóle zadawać
pytania o to, czy decyzja z kadencji 2014-2018 jest zgodna z planem
zagospodarowania przestrzennego? Jak w ogóle mogliśmy zapytać
o to czy wiceburmistrz Baraniewski mógł o tej decyzji nie wiedzieć?
Zewnętrzna opinia zlecona przez
Urząd, mimo iż nie mogliśmy się
jej doprosić wykazała, że „zachodzi
prawdopodobieństwo naruszenia
prawa mogącego stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności”.
Tylko Stowarzyszenie Razem dla
Wawra złożyło odpowiednie wnioski i zawiadomienia w tej sprawie
do właściwych organów.
Druga sprawa to pozwolenie
na budowę budynku usługowego
przy ulicy Lucerny (ewidentnie
niezgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego). Decyzję podpisał ten sam urzędnik,
co w przypadku salonu samochodowego. Czy ten urzędnik poniósł
odpowiedzialność? Oczywiście, że
nie. Czy ktokolwiek inny poniósł
odpowiedzialność za wydanie pozwolenia na budowę, które było
niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego? Np. człoAdres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Patriotów 77,
04-950 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl
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nek Zarządu nadzorujący Wydział
Architektury? Nie. Kto więc zapłaci odszkodowanie za uchyloną
i wycofaną z obiegu prawnego decyzję?
Kolejna sprawa to kwestia
tzw. audytu w architekturze za lata
2015-2018. Konieczność wykonania tego audytu poprzez sprawdzenie wybranych decyzji administracyjnych pod kątem zgodności
z prawem zapisaliśmy w naszej
w umowie koalicyjnej. Wybraliśmy zaledwie osiem takich decyzji,
co do których mieszkańcy zgłaszali
nam wątpliwości. To miał być nasz
bilans otwarcia w architekturze
i ładzie przestrzennym. Wykonanie tego audytu trwało około
półtora roku. Dlaczego tak długo
i dlaczego kilkukrotnie Koalicja
Obywatelska wstrzymywała procedurę audytu? Otóż okazało się,
że niezależny, zewnętrzny audytor
z uprawnieniami każdą z tych decyzji „rozjechał”, wskazując wiele
rażących przypadków łamania prawa w każdej z tych decyzji. Tu też
nie ma póki co woli, aby cokolwiek
z tym zrobić, mimo iż wspólnie na
ten audyt się umówiliśmy. Właśnie dostaliśmy zresztą oficjalnie
odmowę udostępnienia wyników
tego audytu, co jest swoistą próbą
zamiatania tego pod dywan.
Jest jeszcze wiele innych spraw
- nie o wszystkich oczywiście wiemy, nie wszystkie jeszcze zbadaliśmy, bo też mamy ograniczone
moce przerobowe - w każdym razie gdziekolwiek by nie rzucić kamieniem, to z dziedziny architektury coś z lat minionych wychodzi.
Wszystkie te sprawy uderzają głównie w wiceburmistrza Baraniewskiego, który nadzorował
architekturę przez wiele ostatnich lat i jest szefem wawerskiego
PO. Najwidoczniej dogadał się ze
sprawdzonym koalicjantem, który nie będzie wnikał w szczegóły.
To zatem Koalicja Obywatelska
stwierdziła, że im przeszkadzamy,
bo jesteśmy konsekwentni w wyjaśnianiu nieprawidłowości. Już
na etapie zawierania koalicji Pan
burmistrz Baraniewski upierał się
długo, że nie odda nadzoru nad
Wydziałem Architektury i Budownictwa, a jednocześnie z rynku deweloperskiego mieliśmy przecieki,
że pod żadnym pozorem nie można pozwolić na objęcie architektu-

Sesja Rady Dzielnicy Wawer w dniu 14.09.2020. Fot. Rafał Czerwonka

ry przez wiceburmistrza z naszego
Stowarzyszenia.
Od kilku miesięcy nie byliśmy nawet dopuszczani do radnych z Koalicji Obywatelskiej
- aby o tych sprawach opowiadać
w szczegółach - ich partyjny szef,
wiceburmistrz Baraniewski, który
najwidoczniej zrozumiał, że jednak to on jest problemem, na to
nie pozwalał - spotkania klubów
nie było przecież od bardzo dawna
mimo moich nalegań w tej kwestii.
Tak naprawdę głosowanie jakie odbyło się w nocy z 14 na 15
września powinno dotyczyć odwołania wiceburmistrza Leszka
Baraniewskiego, a nie Jacka Wiśnickiego. To ten pierwszy ponosi
polityczną odpowiedzialność za to
co się działo w architekturze w poprzedniej kadencji.
Zapewne powiedziałby Państwu, że się na niego uwzięliśmy.
To jednak nie jest kwestia osobistych sympatii - jest on zresztą
przecież jak wiemy bardzo miłym,
spokojnym człowiekiem. Prawda jest jednak taka, na ile miałem
okazję przyjrzeć się pracy Zarządu,
że to burmistrz Norbert Szczepański i wiceburmistrz Jacek Wiśnicki
zajmowali się większością spraw
bieżących w dzielnicy. To burmistrz Szczepański zajmował się
realnie inwestycjami, a nie wiceburmistrz Baraniewski.
Mam uzasadnione obawy co
do tego, że w architekturze / ładzie
przestrzennym wróci najgorsze
i nie będziemy w stanie się temu
przeciwstawić. Wraca przecież
niemal ten sam układ co w zeszłej
kadencji - kadencji pełnej nieprawidłowości. Do Zarządu Dzielnicy jako wiceburmistrz wrócił Pan
Łukasz Jeziorski - poprzedni burmistrz, a do koalicyjnej większości
wrócił „Samorząd Wawra” ze Zdzisławem Gójskim na czele.
Tu warto wspomnieć o tym, że
w trakcie sesji zadano kandydatowi na stanowisko wiceburmistrza

Łukaszowi Jeziorskiemu pytanie:
czy Zarząd Dzielnicy zarekomendował w 2016 roku, w trakcie
postępowania o wydanie decyzji
o warunki zabudowy, konkretną
maksymalną wysokość dla budynków wielorodzinnych na rogu
ulic Widocznej i Rdestowej? Odpowiedź brzmiała: nie przypominam sobie tej inwestycji. Każdy ma
prawo do niepamięci. Kandydat na
wiceburmistrza zapomniał jednak
o podstawowej zasadzie, aby nie
opatrywać takiej odpowiedzi dodatkowym komentarzem i przez
kolejne 10 minut tłumaczył się
z decyzji nt. inwestycji, której nie
pamiętał. Urzędnik z dwudziestoletnim stażem, potrafiący wymienić w środku nocy wszystkie progi
zwalniające w ul. Wolęcińskiej czy
Mrówczej nie przypomniał sobie
jednej z większych wawerskich
inwestycji mieszkaniowych ubiegłej kadencji, jego kadencji. Ten
sam kandydat na wiceburmistrza,
ogłosił tejże nocy, niepytany, ważną definicję. Otóż wszyscy obecni
usłyszeli od niego, że: deweloperka
zaczyna się od pięćdziesięciu budynków. Jest dostępne nagranie tej
sesji.
To na barkach radnych koalicyjnych spoczywa teraz odpowiedzialność za to, że za chwilę do
Wawra wróci dzika deweloperka
i dokładnie to, co się działo w poprzedniej kadencji z wydawaniem
decyzji administracyjnych. Ciekawy jestem ilu radnych nowej koalicji miało okazję zapoznać się ze
zrozumieniem z wynikami audytu
o którym wspomniałem, a które
skrótowo opisujemy na sąsiednich
stronach? Sądzę, że Ci radni będą
musieli się długo tłumaczyć z głosowania w sprawie nowej koalicji nie tylko przed swoim sumieniem,
ale także przed wyborcami.
Niestety na tych zmianach,
które zostały dokonane, straci
dzielnica Wawer i stracą na tym jej
mieszkańcy.
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ŁAD PRZESTRZENNY. O audytach wybranych decyzji administracyjnych z lat 2015-2018 i tym jak do nich doszło.

Czy ktoś jest winien?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Rok 2017 był to dziwny rok, w
którym rozmaite znaki na niebie i
ziemi zwiastowały w dzielnicy Wawer jakoweś klęski i nadzwyczajne
zdarzenia1. Zaczęło się od naszej
reakcji na zabudowę wielorodzinną w osiedlu Anin na rogu ulic IX
Poprzecznej i Pożaryskiego; następnie były kolejne bloki u zbiegu
ulic Widocznej i Rdestowej; potem
inwestycja wielorodzinna przy ul.
Leśniczówka w os. Wawer.
Uzasadnione zdziwienie budziły także pozytywne decyzje
dotyczące inwestycji mieszkaniowych przy ul. Poprawnej w os.
Las, na ul. Bosmańskiej i Zalipie
w Aninie. Nie mogliśmy uwierzyć,
że można tak dowolnie interpretować zapisy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
oraz reguły dobrego sąsiedztwa
przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Nasze wątpliwości wybrzmiewające na sesjach, w
komisjach oraz widoczne w interpelacjach, zbywano prawniczymi
formułami w stylu: wszystko jest
zgodne z literą prawa, lub czasem,
że: urzędnik się pomylił…
Powstanie
Stowarzyszenia
Razem dla Wawra (SRdW) oraz
Gazety Wawerskiej były bezpośrednią reakcją na arogancję
Zarządu Dzielnicy Wawer kadencji lat 2014–2018 w obszarze
ładu przestrzennego wawerskich
osiedli. Naprawa tego ładu stała
się głównym (choć niejedynym)
punktem programu wyborczego
SRdW w wyborach samorządowych 2018 roku. Opisaliśmy w Gazecie w 2018 roku nasze wątpliwości co do zasadności kilku decyzji
administracyjnych2. W programie
wyborczym wyraźnie postulowaliśmy o obsadzenie wakującego
stanowiska Naczelnika wawerskiego Wydziału Architektury i
Budownictwa (WAiB), o rzetelną
sanację kadr wydziału, o roztoczenie właściwego nadzoru nad
procesem wydawania decyzji administracyjnych. Akcentowaliśmy
konieczność szerszej współpracy

urzędu z mieszkańcami, a także
wolę zaszczepienia w nich poczucia podmiotowości i wiary we
wpływ na kształtowanie przestrzeni wawerskich osiedli, aby podział
MY i ONI przekuć na NASZE.

chwili przyjmowania korzyści materialnej (w zamian za wydanie korzystnej decyzji o warunkach zabudowy). W związku z tym odbyło
się spotkanie Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z naczelnikami najbardziej narażonych
na korupcję warszawskich wydziałów urzędów dzielnicowych. Klub
SRdW wypomniał koalicjantowi
nonszalancję przy odrzucaniu
wątpliwości do sprawozdania pokontrolnego. W ferworze gorącej
dyskusji na posiedzeniu klubów
koalicji, burmistrz Norbert Szczepański podjął decyzję o zleceniu
kolejnego zewnętrznego audytu
niezależnej kancelarii eksperckiej.

W wyborach samorządowych 2018 roku SRdW zdobyło 3
mandaty w Radzie Dzielnicy, a w
grudniu 2018 roku jako klub radnych SRdW podpisaliśmy umowę
koalicyjną z wawerskim klubem
radnych KO. Jednym z oczywistych dla SRdW punktów umowy
koalicyjnej było przeprowadzenie
audytu działalności WAiB Urzędu
Dzielnicy Wawer z okresu minionej kadencji. Zgodnie z zapisami
W konsekwencji, w listopatej umowy, bilans otwarcia miał
objąć zewnętrzny audyt wytypo- dzie 2019 roku Zarząd Dzielnicy
wanych przez nas decyzji admini- wytypował specjalistyczną kancelarię WMW PROJEKT s.c. z siestracyjnych z lat 2015-18.
dzibą w Łodzi specjalizującą się
W efekcie koalicyjnego zo- w zagadnieniach z zakresu prawa
bowiązania na przełomie kwie- budowlanego oraz planowania
cień/maj 2019 roku odbył się au- przestrzennego. Ekspertyzy dotydyt sześciu z siedmiu wybranych czyły ośmiu wytypowanych przez
przez nas decyzji (jedna po drodze klub SRdW decyzji z lat 2015-18 w
gdzieś się zawieruszyła). Kontrolę zakresie zbadania prawidłowości o
zlecono jednostce miejskiej jaką warunkach zabudowy oraz oceny
jest Biuro Kontroli m.st. War- zgodności wydanych pozwoleń na
szawy. Ku naszemu zaskoczeniu budowę z planami zagospodarodwie na sześć decyzji w ogóle nie wania. Przygotowali je specjaliści
zostały zweryfikowane (pod pre- rzeczoznawcy: dr inż. arch. Danutekstem toczących się wobec nich ta Mirowska-Walas, rzeczoznawca
równolegle postępowań admini- Towarzystwa Urbanistów Polskich
stracyjnych), a pozostałe cztery w zakresie kształtowania struktur
Rzeczoznawca
sprawdzono wyłącznie pod kątem przestrzennych,
formalnym. Nikt nie pokusił się dawnej Polskiej Izby Urbanistów
o kontrolę merytoryczną pod ką- oraz prawnik urbanista mgr Piotr
tem urbanistyczno - prawnym. Walas.
Decyzji o warunkach zabudowy
W grudniu 2019 roku do Zanie przeanalizowano w ogóle w
zakresie ich zgodności z treścią rządu dotarła pierwsza (miażdżąRozporządzenia3. Jedynym kon- ca) ekspertyza dotycząca decyzji o
kretnym wnioskiem z tej kontroli warunkach zabudowy nr 452/2015.
było stwierdzenie braku zgodności Tak dosadna, że aż tymczasowo
decyzji o pozwoleniu na budowę wstrzymano realizację kolejnych
przy ul. Bosmańskiej z miejsco- ekspertyz. Padły pierwsze pytania
wym planem zagospodarowania o trwałość koalicji. W międzyczaprzestrzennego osiedla Anin.
Zgłoszone na początku września 2019 przez klub radnych SRdW
wątpliwości dotyczące zakresu i
jakości przeprowadzonej kontroli, Zarząd Dzielnicy zignorował
traktując jako spóźnione i tendencyjne. Jednak miesiąc później, w
październiku 2019 roku, Centralne
Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza dzielnicy Włochy w

sie Zarząd zlecił kontr-ekspertyzę
na w/w decyzję przygotowaną
przez kancelarię z Lublina, której
oczywistym celem było obalenie
wszystkich tez łódzkich rzeczoznawców.
Szczęśliwie, z końcem lutego
zlecono pozostałe ekspertyzy, a
ostatnie z nich dotarły do Zarządu
Dzielnicy w czerwcu 2020 roku.

cji sprzecznej z tą decyzją),
b) charakter ww. naruszeń,
które z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością nie mogły wynikać z nawet najbardziej
rażącego niedbalstwa, lecz były
działaniem kierunkowym zmierzającym do określonego celu –
zrealizowanie budynku o możliwie
dużej kubaturze z pominięciem, a
miejscami wręcz całkowitym zignorowaniem przepisów prawa,
c) absurdalna wręcz skala
zrealizowanej inwestycji względem
istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania,
wskazują na konieczność złożenia
zawiadomień do właściwych organów, a następnie przeprowadzenia
właściwych procedur: prawnokarnej (ustalenie karnej kwalifikacji
oraz ewentualnej odpowiedzialności właściwych osób) oraz administracyjnej (wyeliminowaniu
z obrotu rażąco wadliwej decyzji
administracyjnej).

Klub radnych SRdW jest w
posiadaniu wszystkich ekspertyz
przygotowanych przez specjalistyczną kancelarię WMW PROJEKT s.c. z siedzibą w Łodzi. To
osiem wnikliwych i rzetelnych
opracowań, z których wnioski potwierdziły przedwyborcze obawy
SRdW. Nie sposób tu przytoczyć
wszystkie wykryte i opisane naruszenia. To ponad dwieście stron
merytorycznego materiału z odniesieniem do wykładni prawnej
i orzecznictwa sądowego. W artykule obok przedstawiamy zaledwie
skrótowe podsumowanie wnioZapowiadany ze strony nasków płynących z tych ekspertyz. szych koalicjantów, już po wynikach pierwszej ekspertyzy, rozpad
Pomimo, że jako były koali- koalicji przypieczętowało nagłoścjant, klub radnych SRdW dys- nienie przez Stowarzyszenie Raponuje nieformalnie treścią tych zem dla Wawra (wraz ze złożeniem
dokumentów, 22 czerwca b.r. wy- odpowiednich zawiadomień do
stąpiliśmy do Zarządu Dzielnicy organów) sprawy salonu samochoo ich oficjalne udostępnienie. W dowego w osiedlu Radość na popodpisanym przez burmistrza czątku maja 2020 roku.
Norberta Szczepańskiego piśmie z
dn. 22 lipca odmówiono nam ich
Wszystkie ekspertyzy, wskaprzekazania.
zujące na niespełna 30 naruszeń
prawa, wraz z zawiadomieniem o
Charakter i skalę wykazanych możliwości popełnienia przestępuchybień i nieprawidłowości od- stwa przez urzędnika państwowedaje zawarte w jednej z ekspertyz go SRdW złożyło do Prokuratury
zdanie, które podsumowuje wy- Okręgowej Warszawa-Praga.
daną w 2016 roku przez wawerski
WAiB decyzję o warunkach zabu- Przypisy:
dowy nr 53/2016. Przytaczamy je 1. © Copyright by: H. Sienkiewicz
w całości:
„Ogniem i mieczem”.
W podsumowaniu należy 2. Gazeta Wawerska nr 8, IV 2018
stwierdzić, iż:
r.- dec. Nr 452/2015 oraz GW nr
a) bardzo liczne i miejscami 10, VI 2018 r. - dec. 53/2016
niezwykle rażące naruszenia pra- 3. Rozporządzenie Ministra Infrawa w postępowaniu dotyczącym struktury z dnia 26 sierpnia 2003
decyzji WZ z 2016 r. (a także na r. w sprawie sposobu ustalania wyjednym z dalszych etapów, który magań dotyczących nowej zabudodoprowadził do realizacji inwesty- wy i zagospodarowania terenu.

Ekspertyza – zespół czynności badawczych przeprowadzany przez biegłego w danej dziedzinie, na zlecenie organu procesowego, zakończonych wystawieniem przez niego opinii,
która może pełnić funkcję dowodu w postępowaniu.
Audyt – niezależna ocena organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot
audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi.
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ŁAD PRZESTRZENNY. Wawer eksterytorialny względem prawa budowlanego?

Wyniki ekspertyz - wierzchołek góry nieprawidłowości?

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Poniższy opis nieprawidłowości ujawnionych w audytach to
tylko wybrane fragmenty ośmiu
ekspertyz. Cztery z nich dotyczą
decyzji o warunkach zabudowy
(będących substytutem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego). Kolejne cztery
analizy dotyczą decyzji o pozwoleniu na budowę: trzy w obszarach
objętych planami miejscowymi,
jedna w trybie zgodności z wydaną wcześniej decyzją o warunkach
zabudowy.
ul. Leśniczówka (dwie decyzje o
warunkach zabudowy – zgoda i
odmowa) 53/2016, 221/2018
Przedsięwzięcie, na które została wydana zgoda (rok 2016),

to jedna z najbardziej bulwersujących inwestycji, której Gazeta Wawerska poświęciła artykuł „Bloki
wciskane w przyrodę” w czerwcu
2018 r. Ekspertyza nie pozostawiła
wątpliwości co do faktu, że naruszenia „z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością nie mogły wynikać z nawet najbardziej
rażącego niedbalstwa, lecz były
działaniem kierunkowym zmierzającym do określonego celu –
zrealizowanie budynku o możliwie
dużej kubaturze z pominięciem, a
miejscami wręcz całkowitym zignorowaniem przepisów prawa”.
Zwrócono uwagę na umieszczenie
nieprawdziwych minimalnych wysokości okolicznych budynków w
protokole z wizji lokalnej będącej
częścią postępowania administracyjnego.
Szerokość elewacji frontowej
oraz wskaźnik powierzchni zabudowy zostały oparte tylko o jedną
nieruchomość w obszarze analizowanym, podczas gdy przepisy
wyraźnie nakazują uwzględniać
wartości średnie z okolicznych
obiektów. W aktach sprawy nie
ma prawidłowo przeprowadzonej
analizy urbanistycznej, a wyłącznie
wnioski. Brakuje więc udokumen-

towania całego procesu w postaci
zestawień i obliczeń, umożliwiających weryfikację uzyskanych wyników.
2 lata później została wydana
decyzja odmowna dla sąsiedniej
działki. Pomimo, że dotyczyła
podobnego zamierzenia budowlanego, Urząd przyjął zupełnie
inne stanowisko. Podobnie jak w
poprzednim postępowaniu - nie
dołączono analizy urbanistycznej,
a jedynie wnioski. Należy ją jednak
uznać za prawidłową co do meritum, gdyż postawienie tak dużego
obiektu byłoby sprzeczne z przepisami. Organ właściwie określił
np. akceptowalną szerokość elewacji frontowych na 12m (na sąsiadującej działce Urząd dopuścił
30m).
ul. Widoczna/Rdestowa (decyzja o warunkach zabudowy)
452/2015
Gazeta Wawerska opublikowała w kwietniu 2018 r. tekst w tej
sprawie. Kluczowym naruszeniem
było tu arbitralne ustanowienie
promienia obszaru analizy (znacznie przekraczającego trzykrotność
szerokości frontu działki). Błędne wyznaczenie obszaru analizy
w zasadzie na wstępie przekreśla
możliwość spełnienia warunków
Rozporządzenia o dobrym sąsiedztwie.
W konsekwencji wydano zgodę na zabudowę wielorodzinną nie
mającą odpowiednika w najbliższym sąsiedztwie działki inwestycyjnej. Przekroczono (średnią) powierzchnię zabudowy, szerokość
elewacji frontowej, a geometrię
dachu (płaski) ustalono arbitralnie.

ul. Poprawna (decyzja o warunkach zabudowy) 245/2016
To kolejna decyzja przy której do akt sprawy nie załączono
analizy urbanistycznej. Audytorzy
przytoczyli fragment orzeczenia
WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia
2009 r., który podkreśla, że obowiązek załączenia tego dokumentu
ma służyć potwierdzeniu, że „organy nie działały dowolnie, lecz
w granicach prawa”. Zamiast tego
obligatoryjnego dokumentu w aktach sprawy znalazła się opinia (rekomendacja) Zarządu Dzielnicy
Istniejące w 2016 r. budynki mieszkalne oraz zrealizowane w oparciu o decyzję Wawer, któremu przepisy prawa
WZ z 2016 r. budynki na dz. ew. 39/1, 39/2, 40/2 przy ul. Leśniczówka. Nawet
nie dają takich kompetencji. W
bardzo pobieżna analiza pozwala stwierdzić, iż inwestycja objęta ww. decyzją
efekcie doszło do arbitralnego zeto budynki o gabarytach całkowicie odbiegających od istniejącego już zagospozwolenia na wybudowanie budyndarowania sąsiednich działek. Źródło: Ekspertyza decyzji 53/2016.

Zabudowa mieszkaniowa, jaka powstała przy ul. Poprawnej

ku o 3 kondygnacjach, wysokości
10 metrów z dachem płaskim,
podczas gdy w sąsiedztwie znajdują się jedynie obiekty max. 2 kondygnacyjne z dachami spadzistymi
i poddaszem. Uznaniowo została
również wyznaczona powierzchnia zabudowy, zwiększając maksymalne zabudowanie działki o 50%
względem nieruchomości sąsiednich, prowadząc tym samym do
intensyfikacji zabudowy w stopniu,
który dotychczas w obszarze analizowanym nie występował.
ul. Poprawna (pozwolenie na budowę – zgodność z decyzją o warunkach zabudowy) 79/2018
Audytorzy wskazali na inną
liczbę budynków w tej pierwszej
decyzji niż w warunkach zabudowy. Pozwolenia udzielono na
mniej obiektów (14 zamiast 16),
co już samo w sobie jest nieprawidłowością.
Usankcjonowano
przy tym po dwa lokale w każdym
z nich, podczas gdy akta postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wskazywały na
możliwość budowy tylko po jednym w budynku. Decyzja zawiera
również niejasności co do miejsc
postojowych, które ostatecznie
powstały jako garaże połączone z
budynkami. Wliczając je jednak
do powierzchni zabudowy, ponad
wszelką wątpliwość można stwierdzić przekroczenie tego wskaźnika
i niezgodność z decyzją o warunkach zabudowy.
Audytorzy zwrócili także uwagę na możliwą niezgodność samej
decyzji o warunkach zabudowy
z przepisami o planowaniu przestrzennym i zalecili przeanalizowanie jej pod kątem respektowania
zasad dobrego sąsiedztwa. Zauważyli całkowitą zmianę struktury
przestrzennej krajobrazu i znaczne
zagęszczenie zabudowy.

ul. Zalipie i ul. Bosmańska (pozwolenia na budowę – zgodność z
planem miejscowym) 1118/2017
1183/2015
Obie inwestycje charakteryzują się podobnymi naruszeniami planu miejscowego Anina.
Przede wszystkim przekroczono
wskaźniki intensywności zabudowy niewłaściwie kwalifikując poszczególne części obiektów. I tak
na Bosmańskiej zakwalifikowano
poddasze jako „nieużytkowe” i w
efekcie niewliczane do powierzchni całkowitej (w rzeczywistości są
to jak najbardziej typowe pomieszczenia mieszkalne, a określenie
„nieużytkowe” absolutnie nie uzasadnia pominięcia tej powierzchni
w bilansie wskaźnika intensywności zabudowy). Na ul. Zalipie część
pomieszczeń
zakwalifikowano
jako antresolę (nie musi być wliczana), podczas gdy w projekcie
budowlanym zaakceptowanym w
decyzji, liczba przegród budowlanych wskazuje, że jest to w rzeczywistości trzecia kondygnacja (czyli
powinna być uwzględniona przy
ustalaniu intensywności zabudowy).
Inwestycje odbiegają również
od skali i charakteru architektonicznego osiedla. W przypadku
Bosmańskiej jest to naruszenie
oczywiste i wynikające wprost z
tekstu planu, natomiast w przypadku drugiej decyzji wynika z interpretacji treści, gdyż taki wymóg
nie wybrzmiał literalnie.
Przy ul. Bosmańskiej zlekceważono usankcjonowane przeznaczenie terenu. Pozwolono na budowę trzech budynków na jednej
działce podczas gdy w tekście planu jasno wybrzmiało, że na jednej
może stać tylko jeden budynek.

ciąg dalszy na str. 5
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ciąg dalszy ze str. 4
ul. Pożaryskiego 69 (pozwolenia
na budowę – zgodność z planem
miejscowym) 898/2017
Anińskie inwestycje wielorodzinne znajdujące się przy stacji
PKP w obszarze oznaczonym w
planie jako „UMN” (tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej)
to, można powiedzieć, legendarne
już nadużycie, które wspominane
było w szeregu publikacji Gazety Wawerskiej. „Lex Jeziorski” i
„Praworządne kłamstwa” to tylko
niektóre z tytułów. W tej sprawie
mieszkańcy skierowali do burmistrza poprzedniej kadencji nawet
list otwarty. Podpisany przez 103
osoby opublikowany był w artykule „O meblowaniu dzielnicy ciąg
dalszy. List otwarty mieszkańców”.
Ekspertyzie poddano jedną inwestycję w obszarze UMN/3.
W § 22 pkt. 2 tekstu planu czytamy: ustala się zabudowę usługowo-handlową wolnostojącą oraz
wbudowaną w parterze budynków
mieszkalnych. Wydawałoby się, że
nawet dla laika zapis ten nie budzi
wątpliwości co do obligatoryjności
uwzględnienia lokali usługowych
w decyzjach o pozwoleniu na budowę. Nic bardziej mylnego, gdyż
nawet Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że w
omawianym obszarze można było
budować bez usług (GINB prowadził postępowanie o stwierdzenie
nieważności decyzji wojewody,
który utrzymał decyzję wawerskiego Urzędu w postępowaniu odwoławczym). To stanowisko oraz
decyzję wawerskiego Wydziału
Architektury jednoznacznie i bez
cienia wątpliwości podważyli audytorzy.
Cytat z ekspertyzy:
„(…) Jeżeli ustalono, że na danym terenie przeznaczenie stanowi
zabudowa usługowo-mieszkaniowo, tj. mieszkaniowa z usługami, to
jest już całkowicie zbędne formułowanie ustaleń, że dla tego terenu
nie jest dopuszczalna zabudowa
przemysłowa, czy mieszkaniowa
bez usług. Po drugie organ całkowicie pominął, iż wykładnia jaką zastosował zrównała de facto i de iure
teren oznaczony w planie z 2010 r.
symbolem UMN z terenem oznaczonym w tymże planie symbolem
MN. Posłużenie się jedną z najbardziej podstawowych zasad wykładni, tj. przyjęcie racjonalności
uchwałodawcy wskazuje, iż gdyby
na terenie oznaczonym na rysunku
planu jako UMN/3 usługi miałyby
stanowić jedynie fakultatywną opcję, to zastosowano by oznaczenie
MN. GINB w swoim wywodzie całkowicie pominął powyższe (...)”.
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SAMORZĄD. Relacja z posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 28 września 2020 roku.

Co się wydarzyło na Komisji Rozwoju?

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W poniedziałek 28 września
2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie nowo ukonstytuowanej
wawerskiej Komisji Rozwoju, która przejęła na ostatniej sesji Rady
Dzielnicy kompetencje zlikwidowanych na wrześniowej sesji Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji
Ładu Przestrzennego. Głównym
punktem obrad było przedstawienie przez Zarząd Dzielnicy
informacji dotyczącej weryfikacji
wybranych decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę oraz
decyzji o warunkach zabudowy.
Miała to być prawdopodobnie próba podsumowania zamówionych
przez Zarząd zewnętrznych ekspertyz zagwarantowanych umową
koalicyjną pomiędzy wawerskimi
klubami radnych Koalicji Obywatelskiej i Stowarzyszenia Razem
dla Wawra w grudniu 2018 roku.
Takie ekspertyzy ostatecznie powstały dopiero po 18 miesiącach,
ale ani wawerski Zarząd Dzielnicy się do nich (jak dotychczas)
merytorycznie nie odniósł, ani na
wnioski płynące z tych audytów
nie zareagował (np. zawiadamiając
odpowiednie organy).
Członkom klubu radnych
SRdW znane są od czerwca b.r. treści wszystkich ekspertyz przygotowanych przez kancelarię WMW
PROJEKT s.c. z siedzibą w Łodzi.
Do przedstawienia w imieniu Zarządu Dzielnicy informacji dotyczącej weryfikacji decyzji, zaproszono jednak Kancelarię Radców
Prawnych M. Mazur, R. Kościelska
z Lublina.
Od początku nie było wiadomo, czy przedstawicielka lubelskiej kancelarii referuje ekspertyzy
które powstały w Łodzi, czy własne opinie prawne. Nie wszystkie
weryfikowane w Łodzi decyzje
omówiono. Zabrakło np. decyzji
o wydanym pozwoleniu na budowę nr 898/2017 na zabudowę
wielorodzinną w obszarze UMN/3
oraz decyzji nr 1118/2017 na ul.
Zalipie, obydwie w osiedlu Anin.

Przeoczenie? O ile w przypadku
kancelarii WMW PROJEKT s.c.
z Łodzi mieliśmy do czynienia ze
specjalistami,
rzeczoznawcami
w obszarze urbanistyki oraz prawa
budowlanego, o tyle wśród wymienionych na stronie internetowej
pracowników-prawników kancelarii lubelskiej nie doszukaliśmy
się rzeczoznawców – specjalistów
w w/w obszarach.
Jednym z głównych, powtarzających się zarzutów w przygotowanych przez łódzką kancelarię
ekspertyzach, był brak w wawerskich postępowaniach o wydanie
decyzji o warunki zabudowy tzw.
analiz obszaru. Jednak w trakcie
posiedzenia komisji, radni usłyszeli od referującej w imieniu Zarządu Dzielnicy przedstawicielki
kancelarii lubelskiej, że analiza
obszaru – podstawowy dokument
analityczny, ustalający parametry
sąsiedniej zabudowy i stanowiący jedyny punkt odniesienia do
przygotowania projektu decyzji
o warunkach zabudowy - nie musi
być sporządzona w formie pisemnej(!?)
To bardzo znamienna i niebezpieczna opinia, posiadająca
wątpliwe oparcie w ustawie o kpa1,
Prawie Budowlanym oraz Rozporządzeniu o wymaganiach dotyczących nowej zabudowy2, za to
zgodna z praktykami stosowanymi w postępowaniach o wydanie
warunków zabudowy w wawerskim Wydziale Architektury i Budownictwa w kadencji 2014-18.
Nie wszędzie w ustawach należy literalnie doszukiwać się konieczności sporządzania czegoś
w formie pisemnej, aby taką formę przygotowania dokumentacji
uznać za konieczną (to oczywiste, że przeprowadzenie analizy
obszaru nie zamyka się w umyśle urzędnika – nie mając waloru
oficjalności nie byłaby to żadna
analiza organu). Wynika to przede wszystkim z zasady pisemności
określonej w art. 14 kpa3, a dostępne orzecznictwo oraz wykładnie
prawa są w tej materii jednoznaczne. Ponieważ analiza obszaru jest
podstawą do sporządzenia wniosków z tej analizy, które to z kolei
są kluczowe dla parametrów projektowanej inwestycji, brak udokumentowanej w formie pisemnej
analizy obszaru oznacza, że wnioski z niej płynące mogą być równie ulotne i fantomowe. Jaki więc
sens miałaby w ogóle taka analiza?

O jakim więc sposobie wyznaczania obszaru analizowanego wspomina Rozporządzenie2? Po co do
wniosku o decyzję należy obligatoryjnie dołączać kopię mapy
z zaznaczonymi granicami działki
inwestycyjnej? (Przecież właśnie
w celu wykorzystania do sporządzenia analizy.) Na wyniki analizy
obszaru ustawodawca powołuje się
w w/w Rozporządzeniu kilkukrotnie co dobitnie oznacza, że stanowi
ona niezbywalny element procesu
wydawania decyzji o warunkach
zabudowy. Co więcej - urzędnik
nie może powoływać się na nigdzie
nie zapisane w formie dokumentu
średnie wskaźniki powierzchni zabudowy, wysokości czy szerokości
elewacji frontowej, bo to oznaczałoby dla całego procesu sytuację
dalece nieprzejrzystą i naganną
etycznie.
Referująca nie dopatrzyła się
również w jednej z omawianych
decyzji nieprawidłowości w sposobie wyznaczania granicy obszaru
analizowanego (mimo, że łódzka
ekspertyza wyraźnie to zakwestionowała).
Jako „niedokładność”, ew.
„uchybienie” określiła ewidentne
poświadczenie nieprawdy w jednym z badanych postępowań,
gdzie zamiast rzeczywistych 21
metrów szerokości elewacji sąsiedniego budynku przyjęto do analizy
nieistniejące w naturze 30 metrów.
W wygłaszanych opiniach
na temat decyzji o pozwoleniu na
budowę nr 1183/2015 (ul. Bosmańska) prawniczka całkowicie
zignorowała przekroczenie przez
projektanta współczynnika intensywności zabudowy względem zapisów obowiązującego na terenie
osiedla Anin planu miejscowego
(wg łódzkiej ekspertyzy nawet
o 25%).
Pani mecenas twierdziła również, że wtórne podzielenie zabudowanych domami szeregowymi
działek byłoby w przypadku inwestycji na ul. Bosmańskiej niezgodne z prawem, co niezwłocznie zdementowała przedstawicielka działu
prawnego Urzędu Dzielnicy.
I wreszcie - jako wyłącznie
sugestię określiła rekomendację
Zarządu dotyczącą parametrów
wydawanej przez wawerski WAiB
decyzji o warunkach zabudowy.
Nie doczekałem się od referującej
podania podstawy prawnej takiej
wydanej przez Zarząd Dzielnicy
rekomendacji.

Co należy zrobić, aby nie
upublicznić kompromitujących materiałów, a jednak
wciąż tworzyć pozory transparentności? Nic prostszego.
Należy niezwłocznie dokonać (własnej) analizy prawnej
kompromitujących treści i
dopiero te analizy upublicznić,
najlepiej pod tą samą nazwą.
Nie w formie dokumentu, raczej prezentacji, pogadanki,
forum dyskusyjnego, gdzie
nie do końca będzie jasne, czy
powstał jakiś nowy dokument,
czy wciąż komentujemy ten
pierwszy, najważniejszy. Absolutnie nikomu niczego nie
udostępniać! Tak właśnie postąpił Zarząd Dzielnicy Wawer z ośmioma zewnętrznymi
ekspertyzami wytypowanych
przez Stowarzyszenie Razem
dla Wawra decyzji administracyjnych wawerskiego Wydziału Architektury i Budownictwa w latach 2015-18.

Przypisy:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
[Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka,
Komentarz do art.14 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Postępowanie
administracyjne dla jednostek samorządu
terytorialnego, opubl. WKP, 2020]:
„Z zasady pisemności ustanowionej w art.
14 k.p.a. dla organu administracji publicznej wynika obowiązek załatwiania sprawy
w formie pisemnej. Należy zaakcentować,
że nie odnosi się to tylko do czynności kończącej postępowanie, tj. do wydania decyzji,
ale również do wszystkich istotnych czynności w toku załatwienia sprawy, jak komunikowania się organu ze stronami i stron
z organem, przyjmowania oświadczeń i wyjaśnień stron, przesłuchiwania świadków
i oględzin (protokoły) itp. Wszystkie czynności, nawet dokonane tylko ustnie (wyjaśnienia stron, zeznania świadków, ustalenia
istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności
faktycznych itd.), muszą być utrwalone
w protokole, a zatem w postaci pisemnej.”
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PRZYRODA. Piękne drzewa wymagają opieki.

Ratujmy kasztanowce
MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

Kasztanowce, mylnie nazywane kasztanami, to jedne z najbardziej rozpoznawalnych drzew.
Mają piękne, przypominające
dłoń liście, kwiatostany niczym
kandelabry i miłe w dotyku, ciemnobrązowe owoce, które mojemu
pokoleniu służyły do tworzenia
mini rzeźb przedstawiających
ludzi i zwierzęta. Owoce kasztanowca coraz częściej goszczą też
w gospodarstwach domowych.
Można z nich wykonać lekarstwa:
napary, odwary, maceraty, nalewki
oraz herbatki. Sproszkowane owoce posłużą jako składnik płynu do
prania i mycia naczyń, maseczek
na twarz dla cery naczynkowej czy
okładów na bolące nogi.
Nim jednak zbierzemy owoce kasztanowca, spójrzmy ku ko-

ronom drzew i zobaczmy w jak
złej kondycji są od kilkunastu lat
drzewa gatunku Aesculus. Ocieplenie klimatu spowodowało, że
przesunęła się granica żerowania
niewielkiego motyla (2,8-3,8 mm)
- szrotówka kasztanowcowiaczka
(Cameraria ohridella) i od jakiegoś
czasu atakuje on rodzime kasztanowce. Przez długi czas szrotówek
nie miał naturalnych wrogów, dlatego zniszczenia wśród kasztanowców, w których liściach żeruje, są
straszliwe. Liście mają najpierw
jasne nadżerki, a później zwijają
się i usychają, co wpływa na jakość
owoców i stan samego drzewa.
Choć trudno go zobaczyć,
szrotówek w ciągu jednego roku
wyprowadza od trzech do pięciu
pokoleń, a jego samica znosi kilkadziesiąt jaj. Dlatego, jeśli chcemy
podczas matur cieszyć się kwitnącymi kasztanowcami, powinniśmy im pomóc. Jak to zrobić?
Większość prac prewencyjnych,
jak: opryski czy nakłuwanie pni
drzew specjalnym preparatem powinny wykonać odpowiednie służby miejskie, jednak jeśli w waszej
okolicy rośnie potrzebujący pomocy kasztanowiec, zawsze możecie
ograniczyć populację szrotówka

poprzez zebranie jesienią opadłych liści, w których zimują larwy.
Zaatakowane liście wystawiamy
zapakowane do worków w dniach
odbierania odpadów zielonych.
Mając kasztanowiec we własnym ogrodzie, warto go wesprzeć
poprzez oklejenie pnia specjalną
taśmą z feromonem (do dostania w sklepach ogrodniczych) lub
ustawienie w pobliżu drzewa pułapki lejkowej z feromonem, która będzie wychwytywała osobniki
męskie.
Warto wiedzieć, że mamy w
Wawrze pomnik przyrody: aleję
kasztanowców wzdłuż ulicy Karpackiej między Kościuszkowców a
Przyjaźni. Póki jeszcze trwa jesień,
warto się tam wybrać na niedzielny
spacer.
Redakcja namawia również
wszystkich Czytelników, którym
na sercu leży ochrona przyrody,
aby zgłaszali uliczne kasztanowce
ze swojej okolicy. Spróbujmy zrobić mapę wawerskich kasztanowców i nakłonić Wydział Ochrony
Środowiska do opieki nad tymi
pięknymi drzewami, aby mogły się
nimi cieszyć również nasze dzieci
i wnuki!
Fot. Google Maps, Marlena Bar

KONKURS. Jesienne inspiracje.

Uwaga – ogłaszamy konkurs z nagrodami!

Autor ludzików: Stefan Grzegorczyk, lat 7

Któż z nas dorosłych, nie pamięta jak w dzieciństwie wykonywał kasztanowe ludziki i zwierzęta.
Wszak skarby jesieni przyniesione
ze spaceru są doskonałą okazją

do wspólnie spędzonego czasu i
dobrej zabawy. Nie potrzebujemy
przy tym specjalnych instrukcji najlepszym doradcą jest tu wyobraźnia i kreatywność.

Ogłaszamy w związku z tym
konkurs, skierowany do wszystkich dzieci, w każdym wieku.
Stwórzcie świat zwierząt i ludzi z
kasztanów oraz żołędzi i prześlijcie
do nas efekty. Najbardziej kreatywne pomysły nagrodzimy książkami
(inwencja fotograficzna nie będzie
bez znaczenia) Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w
postaci książki dla dzieci „Sny
Małgosi” autorstwa Rafała Czerwonki. Zdjęcia własnoręcznych
prac przysyłajcie na adres redakcja@gazetawawerska.pl do dnia 25
października b.r.
Zwycięzców wybierze jury
redakcyjne na czele z pomysłodawczynią konkursu Małgorzatą Gutowską-Adamczyk. Wyniki
konkursu ogłosimy w dniu 31
października na fanpage’u Gazety.
Niech nic Was nie ogranicza. Do
dzieła!

Zapraszam Cię do świata Małgosi, zwyczajnej dziewczynki, której przytrafiają się niezwykłe przygody. Będzie zabawnie, czasem
trochę niebezpiecznie, ale wszystko zawsze dobrze się skończy, bo
na zakończenie każdej historii Gosia…
Ale o tym Ci już nie powiem
– o wszystkim przeczytasz na kartach tej książki.

A gdybyśmy tak mogli zamienić się w psa? Albo zmniejszyć się
do rozmiarów filiżanki od kawy?
Albo gdybyśmy znaleźli zegarek,
który potrafi zatrzymać czas?
Wydaje Ci się to niemożliwe?
W snach wszystko jest możliwe!

Książka „Sny Małgosi” dla
dzieci wczesnoszkolnych, której
premiera miała miejsce 1 października br., a w której nie brakuje także wątków wawerskich,
jest do kupienia tylko na stronie
internetowej www.snymalgosi.pl.
Na terenie dzielnicy Wawer obowiązuje darmowa dostawa. Zapraszam do zakupu.
Życzę Ci miłej lektury i niezwykłych snów!
Rafał Czerwonka

HISTORIA
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Czas wojenny)
Cd.

Pod koniec wiosny 1941 roku
w Druciance zakwaterowano żołnierzy1, w Pałacu – oficerów. W
pobliżu budynków zaparkowano
samochody. Lekcje odbywały się
gdzie indziej. Dwie izby na ten
cel użyczyły siostry Franciszkanki
Rodziny Maryi w Zosinku, jedną
izbę w swoim domu przy Dworcowej 5 odstąpili Cecylia i Tadeusz
Filipowiczowie, wreszcie jeden z
parterowych domów letniskowych
udostępniono w Chrzanowie. –
Żołnierze w Druciance zachowywali się po chamsku - mówi Wiesław Gwadera (1931), mieszkający
wówczas przy pobliskiej ulicy Polnej. - Kręcącej się w pobliżu dzieciarni, ciekawej obcego wojska,
rzucali chleb z okien na piętrze.
Kiedy podbiegała, by podnieść,
polewali ją wodą. Oficerów zobaczył któregoś dnia na cmentarzu.
Pochylali się nad ukwieconymi
mogiłami i czytali napisy na białych tabliczkach sporządzonych
przez miejscowych strażaków. I salutowali… Tak! Przystawali przed
każdym takim grobem z hełmem

albo rogatywką na krzyżu, a po
przeczytaniu napisu prostowali
się, trzaskali obcasami i salutowali!
Potem odeszli. A do mogił ludzie
ciągle przynosili kwiaty. Polne i
ogrodowe. Dziewczynki przynosiły wianki splecione z ziela rozmaitego i kwiatów. Kładły je na
grobach przed krzyżami i układały
klomby i napisy.
Dopiero po 21 czerwca2 wojsko opuściło Druciankę. Wyrostki ze starszych klas, jak co roku,
mogły wyprawiać się na wiśnie
pokonując płot ogradzający sad
za szkołą. Jego użytkownik, kierownik Franciszek Kręcicki, płoszył ich nieskutecznie jak co roku,
wygrażał i straszył karami. Niekiedy jednak puszczał to płazem, jak
wojennemu półsierocie Wieśkowi
Gwaderze, co chodził zawsze głodny. Jego ojciec i dwaj starsi bracia,
absolwenci międzyleskiej szkoły,
zostali wywiezieni na przymusowe
roboty do Niemiec w 1940 roku,
a mama zginęła w 1941 roku pod
kołami pociągu. 21 października
uciekała przez tory kolejowe przed
łapanką, dźwigając na plecach

Stanisław Miłkowski, ,,Sikorzycki”, ,,Tomasz'' (1905-1945).
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worek szczap drewna z lasu narąbanych na sprzedaż. Po raz drugi
Drucianka została zajęta na potrzeby wojska zimą 1941/42 r. „Lekcje
dla siedmiu klas odbywały się w
dwóch izbach mieszkalnych domu
inspektora szkolnego Tadeusza Filipowicza. Ciasnocie towarzyszył
chłód i fatalne warunki sanitarne. Straty w godzinach lekcyjnych
nadrabiano przeprowadzając po
siedem, osiem lekcji dziennie oraz
wydłużając rok szkolny do połowy
lipca”3.
Branki uliczne na roboty przymusowe do Niemiec, zwane potocznie łapankami, od lutego 1940
r., były na porządku dziennym4.
Właśnie podczas jednej z nich zatrzymano ojca Wieśka, Józefa Gwaderę. Nie tylko nie posiadał przy
sobie Kennkarty, ale w dodatku nie
miał stałego miejsca zatrudnienia.
Skierowano go do Lotaryngii, do
pomocy niemieckiemu rolnikowi.
Józef na niego nie narzekał. Trafił
do porządnego człowieka. Kiedy
dwaj starsi bracia Wieśka – Marian
i Wacław – otrzymali wezwania do
niemieckiego urzędu pracy ( Arbeitsamt) w Wawrze, to już było wiadomo, że będzie wysyłka na roboty
do Niemiec. Józef zdążył polecić
ich swojemu pracodawcy. Tymczasem otrzymał od niego urlop w
związku ze śmiercią żony. Dostał
go tym łatwiej, że zastąpili go synowie. Nie wrócił już do Lotaryngii,
ale jakiś czas później został złapany ponownie.
- Zostałem sam ze Staśkiem –
mówi Wiesław Gwadera. – To był
mój przyrodni brat. On już pracował i uczył się w zasadniczej szkole zawodowej przy fabryce lamp
na Karolkowej. Ja miałem wtedy
trzynaście lat. Dowiedziałem się
od kogoś, kogo zwolnili, a może
na posterunku policji, dokładnie
już tego nie pamiętam, że ojciec
jest na Skaryszewskiej do wysyłki5. Pojechałem tam. Chodziłem
wokół gmachu i wypatrywałem,
czy w którymś z okien go może zobaczę. Do środka nie wpuszczali.
Pilnowali wachmani i policjanci.
I odpędzali. Kiedy tak się tam kręciłem, w oknach pojawiły się białe kartki. Przyklejali je ci, którzy
byli w środku. Ludzie mówili, że
to znak, że szykuje się transport.
Ktoś poradził mi, żebym napisał
do Arbeitsamtu, że zostało nas
samych dwóch dzieciaków. Ale to
trzeba było napisać po niemiecku i

14.
potwierdzić na policji. To poszedłem do Kani. On był tłumaczem.
Napisał mi. Potwierdzili mi to na
posterunku i pojechałem z tym
do Wawra. Tam, w Arbeitsamcie,
przyłożyli pieczątki i podpisali, ale
kazali jechać z tym do Arbeitsamtu
powiatowego w Otwocku. Tam też
podpisali i podstemplowali i kazali
jechać do Warszawy na plac Napoleona. Tam był główny Arbeitsamt.
Pilnowali go wartownicy w żółtych
mundurach6. Pokazałem ten papier jednemu, przeczytał i wpuścił.
Kazał iść na piętro i podał numer
pokoju. Urzędniczka mówiła po
polsku, to jej wszystko opowiedziałem i dałem ten papier. Wysłuchała mnie i kazała wracać do
domu. To pojechałem kolejką do
Międzylesia. Kiedy przechodziłem
koło Kamienicy, gdzie był posterunek – usłyszałem glos ojca. On już
był z kolegami na podwórzu. Tyle
Wiesław Gwadera o tylko jednym
z wielu przypadków.
Z zsyłki na roboty przymusowe zbiegł Juliusz Ostrowski.
On także otrzymał przepustkę w
związku ze śmiercią matki. Po pogrzebie nie wrócił na wyznaczone
miejsce robót i zamieszkał u rodziny Klimontowiczów. W domu
rodzinnym regularnie dopytywali
się o niego żandarm z policjantem. Do robót przymusowych w
Prusach Wschodnich został skierowany Antoni Sadowski, wzięty do niewoli podczas kampanii
wrześniowej. Liczba międzylesian
wysłanych na roboty przymusowe
pozostaje nieznana.
O pracownikach FAE aresztowanych przez gestapo lub złapanych „na mieście i przeznaczonych
na roboty do Rzeszy” pisze anonimowy autor „Monografii Pierwszej Państwowej Fabryki Aparatów
Elektrycznych” : „Fabryka starała
się w miarę sił i możności pomagać aresztowanym bądź znajdującym się w obozach czy niewoli. Nie
ustawano w wysiłkach, by zwolnić
aresztowanych, co się wielokrotnie udawało. W dniu 10.11.1942
r. zostaje aresztowany dyrektor
Szpotański i przebywa w więzieniu
na Pawiaku [przez] 8 tygodni, powracając po usilnych staraniach 6
stycznia 43 r.”7
Pośród wydarzeń rozgrywających się niejako na oczach międzylesian i bezpośrednio ich dotykających, przewijały się inne, których
istotę znali jeno wtajemniczeni.

Według Henryka Wierzchowskiego, któregoś dnia około połowy
marca 1943 r. w mieszkaniu Antoniego Korzyckiego przy ul. S.
Żeromskiego (ob. Maciejowicka)
spotkali się Paweł Finder, sekretarz
Komitetu Centralnego Polskiej
Partii Robotniczej, Władysław Go-

Antoni Sadowski, stolarz,
podczas pobytu w Prusach
Wschodnich. Jako robotnik
przymusowy musiał nosić żółtą
naszywkę z fioletową literą ,,P''.
mułka i Ignacy Loga-Sowiński także z PPR, oraz Wiesław Kowalski i
Antoni Korzycki, działacze Stronnictwa Ludowego. Następstwem
tego spotkania było doprowadzenie do rozłamu w Stronnictwie
Ludowym przez utworzenie nowej
partii pod nazwą Stronnictwo Ludowe – „Wola Ludu”, zależnej od
PPR. Do wykonania tego posłużył
Antoni Korzycki. 8
Tenże Henryk Wierzchowski
podaje, że u Feliksa Sikory, działacza PPS-u, przy ulicy Kresowej
(ob. Jeżynowa), między torami
kolei i kolejki wąskotorowej, w
różnych okresach czasu ukrywali
się członkowie władz krajowych
Polskiej Partii Socjalistycznej: Jó-

Feliks Sikora.
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zef Dzięgielewski, współorganizator Robotniczych Brygad Obrony
Warszawy we wrześniu 1939 r.,
poseł na Sejm I i II kadencji; Antoni Szczerkowski, poseł na Sejm
I,II i III kadencji, przewodniczący
Związku Zawodowego Robotników i Robotnic Przemysłu Włókienniczego; Tomasz Arciszewski
przed przerzuceniem do Londynu,
dwukrotny minister w początkach
niepodległości , w latach 1944-47
premier rządu polskiego w Londynie, a poza tym współzałożyciel
i opiekun międzyleskiego Helenowa9.
Sikora mimo ryzykownych
przedsięwzięć, zazwyczaj promieniał humorem, albo pokrywał
nim stałą czujność wobec tego, co
działo się wokół. Mało co uchodziło jego uwadze. Bystry, sprytny
i obrotny zwykle podśpiewywał,
bynajmniej nie z cicha, a to Czerwony sztandar, a to Warszawiankę
z 1905 r., Międzynarodówkę lub
Marsyliankę. Do jego ulubionego
repertuaru należała zresztą i Pieśń
Konfederatów barskich. Był społecznikiem i chyba rewolucjonistą
niejako z natury, choć miarkowanym iście lisią ostrożnością.
Ci, którzy ukrywali swoją tożsamość, na ogół posługiwali się
fałszywymi dokumentami. Wystawiali je specjaliści, często na oryginalnych, urzędowych blankietach
wykradzionych albo zrabowanych.
Pieczęcie również bywały oryginalne, zdobyte w ten sam sposób. Jak
pamięta Henryk Witkowski (1930)
wystawianiem fałszywych kenkart
zajmował się w Międzylesiu Kazimierz Bogucki. Według inżyniera
Władysława Fryca, wieloletniego
pracownika fabryki Szpotańskiego, fałszywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Alfreda
Hamerskiego, posługiwał się kierownik tamtejszej kuźni. A był
nim poszukiwany przez Gestapo
inżynier Alfons Hoffman z Grudziądza, wybitny i wielce zasłużony specjalista w dziedzinie elektroenergetyki oraz znany działacz
narodowo - społeczny na Pomorzu, jeszcze pod zaborem pruskim,
w latach międzywojennych współtwórca elektroenergetyki polskiej,
prezes Stowarzyszenia Elektryków
Polskich10.
U Wandy Sławińskiej, w piętrowym budynku otoczonym sadem i ogrodem przy ul. R. Traugutta ( ob. Rosnąca), w połowie 1942 r.
Ignacy Gołaś umieścił rodzinę Kuleckich. Pod tym nazwiskiem kryła
się rodzina Kulerskich: wdowa po
wybitnym działaczu narodowo-społecznym na Pomorzu jeszcze
pod zaborem pruskim (był posłem

do Reichstagu, później senatorem
RP) Leontyna i synowa Marta z
dwójką chłopców. Syn Wiktora
– Witold, działacz Stronnictwa
Ludowego – zdołał przedrzeć się
na Zachód. Był sekretarzem premiera rządu RP na uchodźctwie i
członkiem Rady Narodowej. Jego
siostra schwytana w Pińczowie,
została osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, a
jej mąż w Auschwitz, gdzie został
rozstrzelany.11 Obydwoje działali w sieci tajnego nauczania. 10
maja 1944 r. rodzinie Kuleckich
udało się przetrwać wielką obławę w Międzylesiu. Tego dnia rano
ośmioletni Tolek po przebudzeniu podszedł jak zwykle do oszklonych dwuskrzydłowych drzwi
prowadzących na południowy taras i ogród. Przez drucianą siatkę
ogrodzenia przeskakiwali żołnierze w hełmach, z bronią w ręku i
taśmami błyszczących w słońcu
nabojów krzyżującymi się na piersiach. Przedzierali się przez gąszcz
porzeczkowych krzewów ku domowi. – Mamo! Niemcy! – krzyknął. Marta Kulecka błyskawicznie
podmieniła fotografie pod szkłem
stojące na nocnym stoliku. Na
wierzchu znajdowała się fotografia
męża, a pod spodem – siostrzeńca
Bronka w mundurze Wermachtu.
Pozostał z bliskimi w rodzinnym
Grudziądzu. Po przyłączeniu Pomorza do Rzeszy został wcielony
do wojska. Jego fotografię Marta

umieściła na wierzchu zasłaniając nią zdjęcie męża. Nie zdążyła
odejść , kiedy wtargnęli żołnierze, a
po chwili za nimi wszedł oficer. Fotografia natychmiast zwróciła jego
uwagę. Wziął ją do ręki, przyjrzał
się uważnie. – Kto to? – zapytał.
Kiedy usłyszał wyjaśnienie w nienagannej niemczyźnie, i to – jak
zauważył – z berlińskim akcentem,
trzasnął obcasami, zasalutował i
kazał żołnierzom wyjść. Przeprosił
za najście. Po wymianie paru zdań
zasalutował ponownie i wyszedł.
Fotografia ojca Tolka wróciła na
swoje miejsce dopiero po dłuższym
czasie. Bronek zginął niespełna rok
później w czasie bombardowania
podczas oblężenia Wrocławia. Był
w załodze działa przeciwlotniczego. Po wojnie matka odnalazła jego
szczątki i przeniosła na cmentarz w
Grudziądzu.
Niewiele później, bo 26 lipca
1944 r. przy ulicy 11 Listopada
(ob. Pożaryskiego) aresztowany
został inny działacz Stronnictwa
Ludowego – Stanisław Miłkowski.
Był przewodniczącym komisji programowej podziemnego kierownictwa ruchu ludowego „Roch” oraz
przewodniczącym Wojewódzkiego
Kierownictwa Ruchu Ludowego w
Warszawie12. Początkowo osadzony w obozie koncentracyjnym w
Stutthofie, nosił numer 79352, następnie przeniesiony do Pölitz pod
Szczecinem, i kolejno do Bergen-Belsen, gdzie zginął.

Tadeusz Filipowicz (1899-1945).

HISTORIA

9

Więźniarski numer 63874 wytatuowany 2 października 1943r. w
obozie koncentracyjnym Auschwitz na przedramieniu szesnastoletniej Zofii Orzeł. W okresie powojennym Zofia Szczyglińska z
domu Orzeł pracowała na stanowisku woźnej w międzyleskiej szkole.
Fot. Alfred Józefacki.
Tego samego dnia przy ul.
Dworcowej aresztowano Tadeusza
Filipowicza i wywieziono go do
Drezna13. Stamtąd pieszym marszem ewakuowano więźniów do
obozu koncentracyjnego Buchenwald. Filipowicz był skrajnie wycieńczony i chory. Podczas marszu
nie nadążał i trapiły go krwotoki.
– Krew z tego człowieka ciekła jak
z kurczaka – relacjonował współwięzień – uczestnik marszu i świadek śmierci Tadeusza Filipowicza.
– Konwojent zastrzelił go na szosie
jak wielu innych. Cecylia Filipowicz już nie pamiętała nazwiska
ani imienia człowieka, który przeżył marsz i po wojnie odszukał ją,
by opowiedzieć o okolicznościach
śmierci jej męża.

3. Marek Getter. ,,Anin i
Międzylesie… ”, dz. cyt. str. 24.
4.Por.: Władysław Bartoszewski,
1859 dni Warszawy, Kraków 1974,
str. 112.
5.Obóz przejściowy przy ul.
Skaryszewskiej 8 mieścił się w gmachu szkolnym i był miejscem przetrzymywania osób przeznaczonych do
wywózki na roboty przymusowe do
Niemiec.
6. Mundury takie noszono w jednostkach SA (Sturmabteilungen)
w Warszawie, złożonych głównie z
folksdojczów wykorzystywanych do
służby wartowniczej w ważniejszych
niemieckich urzędach.
7. Monografia Pierwszej Państwowej
Fabryki…, dz. cyt. str.16.
8. Por.: Henryk Wierzchowski. Z dziejów Międzylesia….dz. cyt. str. 27.
Bogdan Birnbaum 9. Wg: Kto był kim w drugiej
Wiktor Kulerski Rzeczpospolitej. Red. prof. Jacek
Cdn.
Majchrowski, Warszawa 1994, oraz:
Henryk Wierzchowski. Z dziejów
Międzylesia…,dz. cyt. str. 27.
10. Zob:htts://e-wietor.pl/hoffmanalfons/ oraz: http://apw.ee.pw.
Przypisy końcowe:
edu.pl/tresc/sylw/a-hoffman.htm
1. Bogdan Birnbaum i Wiktor
11.Zob. Teresa Astramowicz –
Kulerski w artykule „ Drucianka.
Leyk. Od idei pracy organicznej
Szkoła międzyleska w latach 19391944” zamieszczonym w „Między
do społeczeństwa obywatelskiego.
nami aninianami” Nr 2/104 z marca Przekaz międzypokoleniowy na
przykładzie rodu Kulerskich. Olsz2018 str. 10-12, błędnie datują to
wydarzenie na „ po 15 września
tyn 2013.
1939 r.” W rzeczywistości miało ono 12.Zob.: Słownik biograficzny dzmiejsce bliżej nieokreślonego dnia
iałaczy ruchu ludowego Warszawa
w czerwcu 1941 r. Sprostowanie wg 1989.
relacji ustnej Eugeniusza Klimonto- 13. Wg Cecylii Filipowicz przebywał
wicza ur. 1927 r.
w Arbeitslager R.A.W. (10) Dresden
2. Początek inwazji niemieckiej na
5A, Wesseratenfer 50, nosił numer
Rosję.
28513.
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PO SĄSIEDZKU. Międzylesie oczami nowicjusza.

Międzylesie - miejsce gdzie przepływa rzeka Lenieni...

Dla środowiska mieszczan
zamieszkujących Międzylesie od
dziada pradziada owa tytułowa,
mistyczna rzeka będzie niemałym
zaskoczeniem. Toteż moje wrażenia z niedługiego jeszcze okresu
zamieszkiwania tego miejsca musze poprzedzić małą prywatą...
Otóż swoją Lenieniowatość
jako rodzina a przede wszystkim
para odnaleźliśmy w pełni właśnie
tutaj. Rozkwitła ona owocując swojego rodzaju dekalogiem Lenienia,
który został pieczołowicie spisany
a którego punkt najważniejszy tu
przytoczę. Lenień bowiem, co mogłaby nazwa nieznacznie sugerować, nie jest w żadnym przypadku
leniem! Ba, Lenień nie jest nawet
człowiekiem! Jest to istota zupełnie odrębnego gatunku, przypominająca jednakże zewnętrznie
człowieka i jego lepszą stronę społecznych zachowań. Jednak między człowiekiem a Lenieniem
istnieje jedna, fundamentalna i zasadnicza różnica, spisana, a jakże,
we wspomnianym dekalogu. Otóż
jest to fakt, że Lenień robi to co
chce, a nie musi. I to jest dobre. I
nie, nie jest Lenień leniem, któremu nie chce się NIC i który do NICZEGO nie dąży. Lenień jest lenia
przeciwieństwem. Robi dużo i to z
widocznym efektem. Jednakże nikt
go do tego nie zmusza, nie pogania, nie krytykuje. Właśnie wtedy
Lenień może rozwinąć skrzydła
swej kreatywności. Robi to co robić lubi i wtedy kiedy chce.
Naszą lenieniowatość zasila
rzeka Lenieni, która niechybnie
przepływa gdzieś pod naszą, międzyleską działką i wpływa, jak podobno inne cieki wodne wywołują
migreny, na nasz obecny stan. Bo
jak inaczej można by wytłumaczyć
tą niezwykłą przemianę ze zwykłego człowieka w Leninienia po

naszej przeprowadzce do Międzylesia?
Temu stanowi rzeczy niewątpliwie sprzyja też międzyleska atmosfera. Weźmy na ten przykład
naszą skromną, (1800 m2) działeczkę, jakich w okolicy wiele. Dom
stary, bo przedwojenny. „Dom, jak
dom” jak wyraził się jeden z majstrów remontujący naszą łazienkę,
ale działka jaka! I faktycznie zieleń
bucha tu z każdego zakamarka.
Część działki porośnięta jest mieszanym, iglasto – liściastym, lasem.
Rośnie tu kilka jakże okazałych
sosen, tak charakterystycznych
dla międzyleskiego krajobrazu.
Mając dostatek miejsca rozrosły
się pięknie, a ich żółto – brązowa
kora lśni w popołudniowym słońcu jak czyste złoto! Nie sposób
nie zachwycać się tym widokiem.
Jeszcze okazalej i tak tajemniczo,
że takiego kadru nie powstydziliby
się reżyserzy filmów nakręconych
na podstawie dzieł samego Tolkiena, prezentują się grube pnie sosen i rosnącego w lasku okazałego
starego dębu, szczelnie okręcone
wszędobylskim, soczysto-zielonym
bluszczem. Również leśną ściółkę
porósł on tak, że uplótł ze swoich
kłączy i liści gruby dywan. Dywanów na działce mamy więcej. Jeden
ze wspomnianego bluszczu, drugi
z porastających część lasu konwalii, które wiosną pachną oszałamiająco, a trzeci z mchu porastającego
szczelnie niewielką łąkę tuż obok
lasku, ale nadal w obrębie działki. Chodzenie po nim na boso już
samo w sobie jest przygodą i uziemiającym ciało i duszę doznaniem.
Ta część działki dba o siebie sama.
O drugą, tą z domem i ogrodem
dbam ja – Pani Lenień. I wzorem
matki natury, która w swej hojności
kobiety obdarzyła umiejętnością
dawania życia - sieję, sadzę, podle-

wam, nawożę i pielę, aby móc potem cieszyć się owocami tej pracy
– oczywiście jak przystało na Leniene – wtedy kiedy chcę.
Czas płynie tu wolno i spokojnie, a ciszy jest na tyle dużo, że
na co dzień można wsłuchiwać się
w odgłosy przyrody. Świerszcze,
trzmiele, motyle, osy, pszczoły,
wiewiórki, różne ptactwo chętnie
odwiedzają nasz międzyleski przybytek.
Oczywiście jest to tylko nasze
niecałe dwa tysiące metrów 2. Ale
wystarczy wyjść za bramę, aby pozachwycać się podobnymi jak nasza działkami i niekiedy naprawdę
schludnymi projektami domów
jednorodzinnych i zadbanych
ogrodów. Zwykła przejażdżka rowerowa, ujawnia tu wiele urokliwych uliczek, zakątków, lasków,
łąk, zagajników, strumyczków i pól
uprawnych. Krajobraz ten sielski
zaburza nam jedynie i utrudnia
dokonanie się całkowitej i nieodwołalnej przemiany z człowieka w
Lenienia częsta, niestety, obecność
niezbadanych acz niepokojących
bytów: butelkowiec zwyczajny, papierośnik smrodliwy, torebkowiec
przejrzysty, czy choćby puszkowiec
pospolity występują w międzyleskich lasach powszechnie. Inna
sprawa, że brak, w tym pięknym
miejscu, zapewnienia im przez
człowieka domostw, zwanych powszechnie „koszami” nie pomaga
tym niemal wiecznym gatunkom
odnaleźć się poza swoim naturalnym środowiskiem.
Lenienie martwią także zakusy
deweloperów, na zabudowę wielorodzinną. Tego lenienie nie lubią i
od tego uciekły. Toteż na wszelkie
przejawy wzrastania blokowisk w
ich raju patrzą z nieukrywanym
smutkiem. Przykładem jest tu powstały niedawno w centrum Międzylesia pokaźnych rozmiarów
kolejny blok, który przytłoczył i
zdegenerował okolicę. Miejsce niejako historyczne, gdyż tuż przed
nim od roku 1912 roku stoi budynek Stacji Kolei Jabłonowskiej,
na którym widnieje jeszcze stara
nazwa Międzylesia, czyli Kaczy
Dół. Jedno do drugiego pasuje
jak przysłowiowa pięść do nosa,
więc powstanie tego blokowiska
jest dla nas wielkim rozczarowaniem. Ciężko nie wspomnieć tu o
mieszkańcach małego, uroczego
domku, który od lat stoi sobie tuż
obok działki na której ów blok powstał. Ach, jakże muszą się czuć

jego lokatorzy gdy mieszkańcy
tych wszystkich mieszkań zaglądają im teraz z góry do ogródka!
Tego lenienie nie są w stanie sobie
wyobrazić, ale składają właścicielom białego domku szczere wyrazy
współczucia…
Pozostając przy centrum Międzylesia trzeba przyznać, że ostatnio zaczyna się tu ujawniać pewna
myśl architektoniczna, która bardzo przypadła nam do gustu. Stary, ceglany budynek - niegdysiejsza
fabryka Aparatów Elektrycznych
Kazimierz Szpotańskiego, po generalnym remoncie zmieniła się w
centrum handlowe z prawdziwego
zdarzenia. Zachowana w dawnym
stylu nie straszy bryłą, ani krzykliwością, nie przytłacza i nie razi
jak większość tego typu przybytków. Wręcz przeciwnie cieszy oko
oryginalnością i koi dusze ceglaną,
czystą fasadą. Tym bardziej cieszy
fakt, że po przeciwnej od Centrum
handlowego stronie ulicy powstał
gmach usługowy utrzymany w
bliźniaczym stylu. Jakże rzadka
to okoliczność w naszym polskim
grajdołku pełnym budowlanej
pstrokacizny. Jako naród obrośliśmy, w odczuciu Lenieni, niestety,
zasadą „wolnoć Tomku w swoim
domku”. Jest ona o tyle zaskakująca, że przeczy wszelkim przykładom atrakcyjności i piękna spójnej myśli architektonicznej. Tym
bardziej dziwi zachwyt wyjeżdżających do Grecji, Anglii, Niemiec
czy Skandynawii rodaków nad
pięknem tamtejszej architektury,
gdy po powrocie do siebie powielają naszą swojską widocznie, kakafonię kształtów i kolorów poprzeplataną równie rażącym natłokiem
wszechobecnych reklam. Ostatnia
wyprawa do Centrum Międzylesia tylko potwierdziła tę prawidłowość, gdyż tuż obok wspomnianego ceglanego budynku wyrósł
już znienacka budynek usługowy,
zaprojektowany jakby na złość, w
dalece odmiennym stylu…
Nie sposób też nie zwrócić
uwagi na zaniedbane stacje kolei
miejskiej, która nigdy jakoś pieniędzy na remonty ni ma, ale której
pociągi w godzinach szczytu wypełnione są podróżnymi po brzegi. No ale to już zupełnie odrębna
bajka…
Wracając jednak do plusów,
bo przecież to dzięki nim rozpoczęła się nasza przemiana, uwagę
Lenieni w Międzyleskim otoczeniu
zwróciły dwie restauracje. Tak, Le-

nień też czasami jada, mimo niewątpliwego spowolniania zlenieniałego metablizmu. Oba miejsca
usytułowane są przy długiej i zadbanej ulicy Mrówczej. Oba klimatyczne i oba mające coś wyjątkowego do zaoferowania. Restauracja
„Prowincja” zachęciła Lenienie
smaczliwą pizzą oraz czarnymi lodami o smaku kokosa, a w usytuowanej niemal w centrum klubokawiarni „Sąsiedzi” skusiliśmy się na
mrożoną kawę. Nie sposób nie zauważyć, że w ładną pogodę, miejsce to przyciąga tłumy spragnione
letniego lenistwa wystawionymi na
trawie leżaczkami , a ostatnio też
pomysłową wodną kurtyną, która
w upały chłodzi nie tylko gości, ale
nawet przejeżdżających rowerzystów. Lenienie nie mogą doczekać
się aby odkryć kolejne tutejsze, gastronomiczne, przybytki.
A skoro zahaczyliśmy już o
ulicę Mrówczą nie sposób pominąć powstałego niedawno, z myślą
o najmłodszych milusińskich, małego placyku zabaw. Częsta, w tym
miejscu, obecność rodziców z małymi dziećmi świadczy nie tylko o
odwadze tych pierwszych, ale też o
desperackim wręcz zapotrzebowaniu na podobne inwestycje, co Lenienie polecają uwadze samorządu
z błagalnym jednak przesłaniem
– tym razem NIE tak blisko ruchliwej ulicy…
Takie ot są skromne, bo pierwsze, wrażenia Lenieni z dołączenia
do zacnego grona międzyleskich
mieszczan. Oczywiście wielu
oburzyłaby nasza, powodowana
świeżością doznań, ignorancja w
zauważeniu, wielkich zapewne trapiących to miejsce problemów. Na
razie jednak, kiedy tylko Lenienie
zamykają bramy swej posiadłości,
płynąca pod nią rzeka Lenieni robi
swoje i ludzka nasza cząstka gdzieś
wyparowuje. Lenień marzy tylko w
ducha swej skrytości, aby wszyscy
mieszkańcy dbali o ten, jakże piękny zakątek Warszawy. Tak, Warszawy! Bo to co Pani Lenień opisała
nie jest małym, sennym, miasteczkiem otoczonym lasami i rzekami,
ale częścią wielkiej aglomeracji
miejskiej tak niegdyś nazwanej.
Miejscem w którym nastąpiła nasza przemiana z ludzi w Lenienie.
Magdalena Płuciennik
- autorka książki dla dzieci „Podróż w głąb tęczowej Galaktyki”
wyd. Skrzat oraz nowa
mieszkanka Międzylesia
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ANIN. Bałagan przy pojemnikach na odzież używaną.

Czyste
zasady

Ciepłe światło poranka majestatycznie oblewa wielobarwny
stos na trawniku okalającym aniński sklep Biedronka. To pęczniejąca, zmieniająca wciąż formę hałda
niechcianych tekstyliów. Czasem
rozpełza się po połaciach zieleni,
czasem pnie się w górę niczym pobliskie robinie ku uciesze zwabionej zapachami miejscowej fauny;
ku zgryzocie okolicznych mieszkańców mających dość przykrego
widoku. Góra poprutych swetrów,
starych kożuchów, znoszonych
majtek, owdowiałych kozaków i
niemodnych już palt poprzetykana
jest materią nietekstylną. Iskrzy się
szkło wódczanych małpek, migocze butelkowa zieleń, błyska metal
puszek, szeleszczą folie po skonsumowanych lodach i puszczonych z
dymem papierosach. W barwnym
masywie najbardziej wyróżnia się
charakterystyczny niebieski kolor
zużytych jednorazowych maseczek ochronnych. Kolor zagrożenia nowych czasów. Czasem usypisko uświetni gabaryt w postaci
zasiedlonego przez owady mebla,
czy zdezelowanego materaca. Czasem ktoś, z powodów sobie tylko
jasnych, wyrzuci na nie furę przegniłych jabłek, albo sfatygowany
dziecięcy rowerek. Chętni do zli-

kwidowania kopca znajdują się zawsze zbyt późno. A to po ulewnym
deszczu, gdy materia pryzmy zdążyła już nadgnić i poczyna z wolna stapiać się w monolit; a to po
przykrym incydencie, kiedy to nieszczęsny czworonóg po entuzjastycznym nurze w odmęty łachów
skończył z obdrapanymi kończynami; a to po wcale nierzadkich
szabrach na pojemnikach. Jest bowiem część społeczeństwa, która
wypacza postulaty ruchu Zero Waste i miast zaopatrywać się w konfekcję z drugiego obiegu w sklepach typu Second Hand pozyskuje
ją drogą grabieży. Po takim skoku
na pojemnik, krajobraz wygląda
najbardziej rozpaczliwie. Od czasu
do czasu (oczywiście zbyt rzadko)
właściciel pojemników odgruzowuje teren; niestety z wyłączeniem
tzw. gabarytów. Interesują go wyroby przemysłu odzieżowego.
Lato ustąpiło jesieni. Wilgoć
sprawia, że niechciane ubrania
niszczeją doszczętnie. Koronawirus szaleje. Problem sprzątania
części działki u zbiegu ulic Hertza i
II Poprzecznej niepokoi mieszkańców okolicy. Tymczasem w dobie
pandemii przestał być to już jedynie kłopot estetyczny. Trawnik jest
miejscem spacerów okolicznych
czworonogów. Na szczęście nie
każdemu z nich przytrafia się przytoczona powyżej historia, ale każdy z pupili, który zażył ekscytującej
kąpieli w fatałaszkach, wraca potem do swojego domu przenosząc
na sierści kolonizatorów z zasied-

lającego wysypisko mikroświata.
Czy pandemia nie jest właściwą
porą, aby wzorem innych miast
wziąć się za zrobienie porządku z
problematycznymi pojemnikami?
Czy pojemniki są jeszcze miejscem
do wyrzucania ubrań, pościeli i
zasłon, czy już zwykłym śmietnikiem? Czy nie lepsze są akcje odbierania ubrań spod domu w konkretnych dniach? Myślę, że tak. A
po rozmowach z sąsiadami utwierdzam się, że nie jestem w mojej
opinii odosobniona.
Niniejszy artykuł począł kiełkować w mojej głowie po wielu miesiącach zabiegania o ład i
higienę w okolicy Anina. Liczne zgłoszenia do Biura Obsługi
Sklepu Biedronka zaowocowały
regularnym, choć w mojej opinii
zbyt rzadkim, sprzątaniem terenu
zielonego wokół sklepu. Niestety
z pominięciem tekstyliów walających się wokół pojemników, które
w domyśle ma sprzątać właściciel
tychże. Od pracownicy sklepu
Biedronka dowiedziałam się, że
gospodarze terenu interesują się
sprawą – np. czy pojemniki zostały ustawione legalnie, za zgodą
właściciela działki, czy metodą
partyzancką. W internecie można przeczytać wiele artykułów na
temat niejasnego funkcjonowania
pojemników na odzież używaną
zarówno w przestrzeni publicznej,
jak i w prywatnej. Faktem jest, że
niepotrzebne ubrania warto, a nawet trzeba segregować, jak każde
inne odpadki. Czasem mogą oka-

zać się jeszcze komuś przydatne,
a jeśli nie - kierowane są do recyclingu. Ponieważ jednak wiele
osób uskarża się na bałagan wokół
pojemników, a także nie do końca jasne są zasady zarządzania ich
opróżnianiem (przydałyby się naklejki z terminami odbiorów), powstaje pytanie, czy w czasach powszechnej higienizacji i narodowej
batalii wytoczonej podstępnym
mikrobom, nie należałoby rozprawić się z tym problemem promując system odbierania określonego
dnia wystawionych przed posesję
worków z tekstyliami? Czy powinniśmy się godzić na to, że część
firm działa w pełnej konspiracji,
nie opatrując swoich pojemników
żadnym logiem, czy namiarem?
Część z nich co prawda zostawia numer kontaktowy, ale z rzadka odbierają połączenie. Ja sama
mam w moim telefonie bardzo
długą listę prób połączeń z numerem, jaki widnieje na jednym z pojemników ze zdjęcia, i tylko kilka
z nich odebranych. Do drugiego
pojemnika „nie dzwonię”, bo ten

należy do tych w pełni anonimowych.
Sprawa małego wysypiska
śmieci spędza sen z powiek pracownikom sklepu Biedronka. Nie
dziwię im się. W czasie pandemii mają jeszcze więcej pracy niż
zwykle i jeszcze więcej śmieci do
sprzątnięcia, chociażby w postaci
jednorazowych rękawiczek rzucanych nonszalancko przez wrażliwą
na sterylność klientelę dyskontu.
Kolejne organizowanie i sponsorowanie wywożenia gabarytów w
postaci zawilgłych materacy i dywanów rozmiarem pasujących do
Sali Marmurowej w Pałacu Kultury
i Nauki jest dodatkowym obciążeniem.
Sąsiadów z Wawra zachęcam
do zgłaszania podobnych spraw
pod numer 19115. Ten numer
zawsze ktoś odbiera. Nasze zgłoszenie otrzymuje numer i jest
skrupulatnie odnotowywane. Im
więcej takich zgłoszeń, tym większa szansa na rozwiązanie danego
problemu.
Olga Biczel
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FALENICA. Społeczne poruszenie.

Niezabawny dramat
w III aktach na Zabawnej

BARTOSZ MRÓZ

b.mroz@gazetawawerska.pl

Prolog i akt pierwszy
18 września br. zanosił się na
kolejny leniwy piątek, kiedy to
Faleniczanie pochłonięci są przygotowywaniem list zakupów na
sobotnią wizytę na miejscowym
bazarku. Niespodziewanie, około
południa gruchnęła wiadomość,
że następnego dnia jest planowane spotkanie, na którym ogłoszą
wycinkę drzew na ul. Zabawnej!

Tej jednej z najładniejszych ulic w
całej dzielnicy, przy której rosną
klony srebrzyste tworzące niepowtarzalny klimat parkowej alei.
Nic więc dziwnego, że następnego dnia mieszkańcy osiedla
bardzo licznie stawili się w miejscu
ogłoszonych z dnia na dzień „warsztatów” i wyrazili własne stanowisko gromkim: „NIE dla wycinki!!!”.
Pamiętano, jak w przeszłości już
kilka razy dorodne drzewa zostały
ścięte i nie dokonano nasadzeń na
ich miejsce bądź zasadzone rośliny
się nie przyjęły. Na znanym portalu społecznościowym błyskawicznie uformowała się grupa protestujących, do której momentalnie
dołączyło kilkaset osób. Zaczęła
wybrzmiewać petycja o zaprzestanie wycinki, planowano kolejne
działania. Powoli zaczęły pojawiać

październik 2020

się coraz liczniejsze głosy, że wcale Akt trzeci
nie o wycinkę chodzi tylko o bada- i kilka słów podsumowania
26 września warsztaty, na które
nie drzew. Ale po co?
przyszło kilkanaście osób, zostały
powtórzone. Poprowadził je (poAkt drugi
Tłumaczenia prawie nikogo dobnie jak za pierwszym razem)
nie uspokoiły. Na 22 września za- dendrolog Marek Suchodolski.
planowano więc posiedzenie Rady Na spokojnie tym razem przyjrzeOsiedla Falenica z udziałem na- liśmy się jeszcze raz klonom, wyczelniczki wawerskiego Wydzia- jaśniliśmy wiele problematycznych
łu Ochrony Środowiska Moniki kwestii jak nasadzenia, stan drzew,
Rokickiej. Spotkaliśmy się w oko- skąd się wzięły i jak wpływa na nie
ło 25 osób w sali widowiskowej miejskie otoczenie.
Zgodnie ze słowami pani naKulturoteki i przez 1,5 godziny
zasypywaliśmy urzędniczkę pyta- czelniczki do końca roku należy
niami. Przede wszystkim wyjaśniła poczekać na wynik inwentaryzasię przyczyna całego zamieszania. cji – wtedy dowiemy się ile drzew
Otóż wawerski WOŚ przystąpił do pójdzie pod topór. Będzie ona
pionierskiej dla całej Warszawy in- dostępna na stronie http://mapa.
wentaryzacji wszystkich drzew w um.warszawa.pl/ w zakładce ZIEdzielnicy, zaczynając właśnie od LEŃ. Całe zamieszanie powstało
Falenicy. Padła jasna deklaracja, że przez bardzo niefortunny plakat
urząd nie planuje masowej wycin- i nazwę spotkań „Czy drzewa w
ki klonów, lecz po zinwentaryzo- Falenicy są bezpieczne?”, co wywaniu całego drzewostanu dokona dawało się próbą wytłumaczenia
oceny kondycji każdego drzewa, a masowej wycinki. Sprawie nie poewentualne wycinki dotkną te naj- mogło też to, że anons o spotkaniu
bardziej chore i faktycznie zagraża- pojawił się w przestrzeni medialnej
jące bezpieczeństwu okazy.
praktycznie dzień przed (na czym

Fot.Christina Majewska

zaważyło w dużej mierze odwołanie z funkcji wiceburmistrza Jacka
Wiśnickiego, z którego inicjatywy
warsztaty miały być przeprowadzone).
Niestety obawiam się że los
klonów jest przesądzony, długość
ich życia w warunkach miejskich
wynosi około 70 lat, a te z ul. Zabawnej zostały posadzone w latach
50-tych XX wieku, więc mimo
naszej sympatii do ich piękna, po
prostu zbliża się ich kres. I z tym
wyzwaniem będziemy musieli się
lada moment zmierzyć, bo bez
drzew nie damy rady żyć na betonowej pustyni.

PRZEGLĄD SZKÓŁEK PIŁKARSKICH - CIĄG DALSZY (ERRATA)
Logo, nazwa, rok założenia

Klub sportowy GROM
2016 r.

Perfect Soccer
Academy, 2015 r.

Akademia Uczniowski
Klub Sportowy
Ząbkovia Ząbki
2009 r.

Balkan Team, 2010 r.

Dane kontaktowe
ul. Grochowska
178/184
zgłoszenia: 721-144144

Miejsca treningów
Składki
Trenerzy, specyfika szkoły
Największe osiągnięcia
lato/zima- boisko Sy- Nie pobieramy opłat za zajęcia. Składka członkow- wykwalifikowana kadra trenerska ( Najważniejszy dla nas jest
renka ul. Starego Dokska miesięczna wynosi 180zł. Składka jest stałej
licencje trenerskie UEFA A, UEFA
harmonijny rozwój dzieB)
cka, a nie wynik.
tora 1
wysokości, niezależnie od ilości zajęć w tygodniu/
miesiącu.
Roczniki trenujące na Wawrze - 2010 oraz grupa
poczta@ksgrom.pl
naborowa roczniki 2011 i młodsi, Specyfika ksgrom.pl
treningi prowadzone w 7 lokalizacjach, możliwość
uczestnictwa w treningach w innych lokalizacjach
(treningi dodatkowe - do 4 treningów tygodniowo).
Ilość treningów w tygodniu nie powoduje podwyższenia składki członkowskiej.
Kontakt: Tel: 730 077 - Boisko z naturalną
Swoją działalność opiera na profePerfect Soccer Academy
784
tra-wą ul. Dzięcieliny
sjonalnej organizacji oraz sprawto pasja i zamiłowanie do
biuro@perfectsoccer.pl 21 Wawer - Międzylesie
dzonej metodzie szkoleniowej.
Piłki Nożnej.
www.perfectsoccer.pl
Trenerzy pracujący na co dzień w Wychowanie poprzez EduŁukasz Budryk
- Boisko ze sztuczną
PS ACADEMY to pasjonaci piłki
kację Sportową to jeden z
murawą ul. Halna 20
nożnej, perfekcjoniści z ogromną
filarów naszej misji.
Wawer – Falenica
wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.
W naszej Akademii w Wawrze
Sześć razy z rzędu repreTreningi prowadzone
Składka członkowska 130 zł (płatna przez 12
trenują wyłącznie dziewczynki z
zentowaliśmy Wojewódzsą na terenie Szkoły miesięcy) - po roku przynależności składka zmnietwo Mazo-wieckie w Finale
Podstawowej Nr 195, jsza się do 120 zł - raz z pierwszą składką wpłata
rocznika 2010 i młodsze,
ul. Króla Maciusia 5 (w 200 zł : koszt klubowych t-shirtów i bluzy oraz stroTreningi w Wawrze prowadzi
Ogólnopolskim Turnie-ju
zabkovia@onet.pl,
poniedziałki i środy).
ju meczowego. Wszystkie nasze zawodniczki gra- Katarzyna Sochocka (UEFA B, była Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku (dwa
https://zabkoviazabki.
jące w lidze objęte są ubezpieczeniem sportowym
piłkarka grająca na najwyższym
poziomie rozgrywkowym, była
tytuły mistrzowskie,
sportbm.com/
w WIENNER (koszt rocznej polisy to 140 zł) – dla
grupy w Wawrze ubezpieczenie jest dobrowolne.
zawodniczka UKS Ząbkovia Ząbki, dwa drugie miejsca, dwa
pierwsze cztery treningi (dwa tygodnie) CAŁKOtel. 518777346).
miejsca czwarte), MistrzoWICIE BEZPŁATNE !!! W klubie mamy wszystkie
Klub zapewnia bezpłatnie sprzęt
stwo Polski Młodziczek,
treningowy (w tym piłki). Raz do
Wicemi-strzostwo Polski
kategorie wiekowe : nasze seniorki grają aktualnie
w Futsalu Kobiet. Grają
w II Lidze Kobiet, mamy drużynę w CLJ U-17 oraz : roku zawodniczki zobowiązane są
do poddania się badaniom u lekarza u nas i trenują aktual-ne
U-15, U-13 i U-11. Nie prowadzimy selekcji.
reprezentantki Pol-ski i
sportowego (lekarz przyjeżdża na
miejsce treningów).
Mazowsza.
Tel. 797797395
Zajęcia w szkole SP nr
oplata czlonkowska: 150 zł miesięcznie
Trenerzy z uprawnieniami UEFA A
Wychowanek Michał
218
za szkolenie nie pobieramy opłat
i UEFA B licencja;
Zabielski gra w pierwszej
biurobalkanteam@
treningi: trzy razy tygodniowo po 1,5 h
Gramy w mazowieckiej lidze
lidze.
gmail.com
Szkolimy dzieci w wieku 6-15 roku życia

05-091 Ząbki, ul. Słowackiego 21,
tel. 534704230,
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SAMORZĄD. O aktywności dzielnicowych radnych.

Interpelacje - statystyka i co z tego wynika

ANNA MIARA

a.miara@gazetawawerska.pl

Interpelacje i zapytania kierowane do organów wykonawczych
jednostki samorządu terytorialnego (wójta, prezydenta miasta ,
burmistrza) to ważne ustawowe
uprawnienie radnych - naszych
przedstawicieli pochodzących z
powszechnych wyborów.
Czym są interpelacje i zapytania radnych, czego dotyczą i jakie
jest ich znaczenie dla nas, mieszkańców?
Stanowią istotne uprawnienie
przy wykonywaniu mandatu radnego ponieważ Ustawy samorządowe wprost nie przewidują dla
wykonującego mandat radnego
żadnych indywidualnych uprawnień kontrolnych.
Możliwość zadawania pytań
urzędnikom i uzyskiwanie odpowiedzi trzeba więc traktować jako
ważny element pracy radnych.
Pozwalają wnikać w procesy
toczące się urzędach i pośrednio
je kontrolować oraz przekazywać
zarządzającym jednostką samorządową sprawy do rozwiązania

zgłaszane przez mieszkańców.
Czy urzędnicy lubią interpelacje i zapytania? Oczywiście, że nie.
Powodów jest kilka. Po pierwsze nie lubią, aby ktoś „patrzył im
na ręce” i kontrolował. Drugi powód – interpelacjami często zgłaszane są nowe sprawy, którymi
trzeba się zająć (lub nie) a udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi
uniemożliwia w przyszłości tłumaczenie, że urząd nic nie wiedział o
sprawie. Wreszcie po trzecie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zajmują cenny urzędniczy czas.
Mieszkańcy często w rozmowach
dotyczących problemów naszej
dzielnicy mówią: „dlaczego nasi
radni nic w tej sprawie nie robią”.
Odpowiedź na to pytanie wymagałaby całego opracowania – lecz
krótkie wyjaśnienie przyczyny
wrażenia „niemocy” naszych radnych wszystkim nam się należy. Pomijając tzw. arytmetykę wyborczą
(czyli polityczne podziały wśród
radnych i określone preferencje w
głosowaniach) ustawodawca przewidział dla radnych tylko funkcję
akceptowania większością głosów
propozycji przedkładanych przez
Zarząd Dzielnicy. Dalej postawiono barierę pomiędzy radnymi i
Burmistrzem i jego zastępcami w
której jedyną furtką pozwalającą
sprawdzać stan spraw są obarczone
subiektywnością informacje burmistrzów przedstawiane radnym
na sesjach lub właśnie interpelacje
i zapytania.

Przyjrzyjmy się więc aktywności naszych wawerskich radnych.
W tym celu prześledziłam w
urzędowym Biuletynie Informacji
Publicznej BIP m. st. Warszawy zapisy dotyczące złożonych interpelacji. Pominęłam zapytania - jako z
zasady i definicji dotyczące mniejszych, lokalnych spraw i służące
uzyskiwaniu informacji. Interpelacje dotyczą (a przynajmniej powinny) spraw dotyczących większej
liczby mieszkańców lub całej dzielnicy i ich celem jest wywołanie
reakcji urzędu. Przykład: sprawa
terminu naprawy dziury w jezdni małej bocznej uliczki powinna
zostać skierowana jako zapytanie
a sprawa konieczności remontu
jezdni ulicy którą jeździ tysiące samochodów dziennie powinna być
zgłoszona urzędowi jako interpelacja. Tak z grubsza należy rozumieć
odmienność tych dwóch narzędzi
pracy radnego. Tabela pokazuje ile
interpelacji w obecnej kadencji (od
listopada 2018r do 15.09.2020r)
złożyli wawerscy radni z podziałem na kluby i lata. Statystyka w
tym przypadku to narzędzie może
niedoskonałe ale dające pogląd w
tej sprawie. Aktywność radnych to
oczywiście nie tylko interpelacje
i zapytania. Ważnym elementem
pracy radnego jest udział w pracy
komisji problemowych i oczywiście kontakty z mieszkańcami. Pełnienie ważnych funkcji przewodniczących komisji opisane zostało
dodatkowo w tabeli aktywności.

KĄCIK SATYRYCZNY

Czytelnicy sami najlepiej ocenią dane zawarte w tabeli – pozostawiam je więc bez komentarza.
Temat wydaje nam się na tyle
ważny, że w kolejnych numerach
Gazety Wawerskej przedstawiać
będziemy interpelacje i zapytania złożone przez radnych „Stowarzyszenia Razem dla Wawra”,
a także wybrane, ważne naszym

zdaniem dla mieszkańców Wawra
interpelacje radnych innych klubów. Zachęcamy mieszkańców
do samodzielnego śledzenia tej
aktywności radnych w BIP m. st.
Warszawy https://bip.warszawa.pl/

Menu_podmiotowe/dzielnice/Wawer/
Rada_2018_2023/interpelacje_zapytania/default.htm?Organ=2&Dzielnica=
13&Kadencja=3&srh=1&page=15
Liczba interpelacji
w latach

L.p.

Klub

Imię i nazwisko
2018

2019

2020

0

0

0

0

0

2

1

3

1

2

0

3

1

3

13

17

4

12

0

16

2

17

6

25

1

19

1

21

1.

KO

2.

KO

3.

KO

4.

KO

5.

KO

6.

KO

7.

KO

8.

KO

Łukasz Kubik - Przew. Klubu KO,
Przew. Komisji Budżetowej
Joanna Buczyńska - V-ce Przew.
Rady
Hanna Chodecka - Przew. Komisji Społecznej
Wojciech Godlewski - Przew.
Komisji Inwestycyjnej
Helena Kroszczyńska - Przew.
Komisji Oświaty
Sandra Spinkiewicz - Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marta Turska - Przew. Komisji
Kultury i Sportu
Barbara Wielowieyska

3

20

4

27

9.

KO

Agnieszka Wójcik

1

8

2

11

10.

KO

Michał Żebrowski - Przew. Rady

5

13

6

24

18

96

33

147

2

10

3

15

1

14

0

15

Razem interpelacje radnych klubu
„Koalicja Obywatelska”:
Średnia liczba interpelacji na 1 radnego KO:
1.

PiS

2.

PiS

Marcin Kurpios - Przew. Klubu
PiS, Przew. Komisji Rewizyjnej
Regina Balinow

0

4

0

4

3.

PiS

Jerzy Debert

0

0

1

1

4.

PiS

Kacprowicz Sławomir

5

12

0

17

5.

PiS

Jarosław Kotra

0

1

0

1

6.

PiS

0

12

0

12

1

3

0

4

7

46

1

54

1

7

0

8

0

10

0

10

0

13

0

13

0

12

2

14

0

5

0

5

0

30

2

32

0

10

1

11

3

18

16

37

3

7

2

12

0

13

13

26

6

38

31

75

2

13

10

25

31

220

67

318

1

10

3

14

Andrzej Krasnowolski - Przew.
Komisji Statutowej
7.
PiS
Włodzimierz Zalewski - V-ce
Przew. Rady Dzielnicy
Razem interpelacje radnych klubu
„Prawo i sprawiedliwość”:
Średnia liczba interpelacji na 1 radnego PiS:

1.

niezal.
SW

2.

SW

3.

SW

Anna Ojer ( od XI.2018 do
12.06.2019)
Zdzisław Gójski - Przew. Klubu
SW, Przew. Komisji Mieszkaniowej
Anna Ojer ( w Klubie od
12.06.2019r)
Izabela Wolf - Jedynak

Razem interpelacje radnych klubu
„Samorząd Wawer” :
Średnia liczba interpelacji na 1 radnego SW:

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

Razem
liczba
interpelacji
do
15.09

1.

RdW

2.

RdW

3.

RdW

Rafał Czerwonka - V-ce Przew.
Rady, Przew. Klubu RdW
Piotr Grzegorczyk - Przew. Komisji Ładu Przestrzennego
Michał Mroziński

Razem interpelacje radnych klubu
„Razem dla Wawra”:
Średnia liczba interpelacji na 1 radnego RdW:
Razem wszyscy radni dzielnicy Wawer:
Średnia liczba interpelacji na 1 radnego
dzielnicy Wawer:
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DOTACJE. Nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji urządzeń służących do gromadzenia wody.

Dofinansowanie do retencji wody – czy warto?

ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

1 września rozpoczął się ponowny nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji urządzeń
służących do gromadzenia wody
opadowej i roztopowej, popularnie zwanych zbiornikami na deszczówkę (retencyjnymi). Dofinansowanie wydaje się dosyć znaczne
i dla osób fizycznych i mieszkańców prowadzących działalność
gospodarczą wynosi do 4000 zł.
Szczegóły programu określone są
w załączniku nr 8 do uchwały nr
XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.09.2019 r.
Finansować można 2 rodzaje
„systemów”, w zależności od możliwości czy potrzeb:

■■ urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające
czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do
ziemi, np. skrzynki rozsączające,
studnie chłonne),
■■ zbiorniki
retencyjne
(szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub
poziemne, poprzez które woda
nie przenika do ziemi i można z
nich pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane
na instalacji odprowadzania wody
deszczowej lub w postaci oczek
wodnych).
Skorzystałam i w dn. 31 maja
2020 roku złożyłam wniosek o dofinansowanie naziemnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacją.
Był to ostatni dzień pierwotnego
terminu składania wniosków w
pierwszej edycji (został on jednak
ostatecznie przedłużony do 31 lipca).
Sam wniosek zaskoczył mnie
prostotą – w rubryki wpisuje się
tylko podstawowe dane wniosku-

jącego, nieruchomości (np. numeru działki), oraz całkowitą kwotę
inwestycji i dofinansowania. Do
wniosku należy dołączyć ewentualne zgody właściciela/-li nieruchomości. Druki są dostępne na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy, w Urzędach Dzielnic oraz na www.zielona.um.warszawa.pl/dotacje.
Ze względu na pandemię
wnioski należało wysłać pocztą
tradycyjną, lub (po zeskanowaniu)
elektroniczną. Skorzystałam z tej
2iej opcji. Po złożeniu wniosku, aż
do 23 czerwca zapadła całkowita
cisza, kiedy to (po 4 mailowym ponagleniu) otrzymałam elektroniczne potwierdzenie, że wniosek dotarł i została przypisana osoba go
rozpatrująca. Obecnie prawie od
razu otrzymuje się drogą mailową
potwierdzenie otrzymania wniosku. Najwidoczniej Biuro Ochrony
Środowiska m. st. Warszawy potrzebowało chwili na dopracowanie detali wokół programu.
Mniej więcej miesiąc od otrzymania maila potwierdzającego,
odebrałam telefon od bardzo miłej

Fot. Anna Sajkowska

Typowa sytuacja na jednym z wawerskich osiedli po każdym większym deszczu

Pani z BOŚ z zaproszeniem na podpisanie umowy. Samo podpisanie
trwało może 10 minut (wliczając
wjazd windą na odpowiednie piętro urzędu). W trakcie spotkania
urzędniczka przekazała podstawowe wymagania dotyczące rozliczenia dofinansowania oraz jak mają
być opisane faktury, aby nie było
problemów. Po przekazaniu oryginałów dokumentów (wniosku i
zgody współwłaściciela nierucho-

mości) podpisałyśmy umowę i zakończyłyśmy spotkanie.
Największym problemem w
całym procesie mojego starania o
dofinansowanie było znalezienie
miejsca postojowego przed Urzędem Miasta na Pl. Bankowym. Bazując na własnym doświadczeniu,
serdecznie Was zachęcam do skorzystania z możliwości dofinansowania instalacji przydomowej
retencji wody.

KĄCIK KULINARNY.

Opieńki z jednego garnka,
lub jeszcze lepiej - z kociołka znad ogniska
ostre lub łagodne
Grzyby leśne zawsze budziły
mój zachwyt, czy to w postaci ku- ■■10 dag słoniny wędzonej
rek do jajecznicy czy duszonych ■■2 cebule
ze śmietaną. Warunek niezbędny ■■1 łyżka pasty gulaszowej łagodnej
– musisz dobrze znać się na grzybach, żeby samodzielnie je zbierać, ■■ostry przecier paprykowy według gustu (uwaga, ostry)
aby nie zatruć siebie czy bliskich.
Jeśli nie masz pewności – kup ■■1 łyżka koncentratu pomidorowego
grzyby w sprawdzonym miejscu.
Dziś przepis Dagmary Szcze- ■■liść laurowy
paniak, naszego Gościa z Kociołek ■■ziele angielskie
i Wino, która do przygotowania ■■pieprz
opieńków użyła węgierskich przy- ■■troszeczkę soli
praw. Można to nazwać grzybo- ■■1 szklanka wody
wym leczo z węgierską kiełbaską, ■■1 kieliszek białego wytrawnego
wina
albo po prostu grzybami z kociołka  Najważniejsze – smakuje wy- ■■gęsta śmietana – po łyżce do
ozdobienia na talerzu
śmienicie!
A jeśli nie z kociołka, z powodzeniem przygotujemy to danie w Sposób przyrządzenia:
Zaczynamy od podgotowania
jednym garnku w domu.
opieńków we wrzątku przez kilka
Liczba osób: 4
minut. Następnie, już w garnku
Czas przygotowania:
docelowym lub kociołku, zesmaokoło 1 godziny
żamy słoninkę wędzoną i cebulkę
Składniki:
pokrojone w kostkę, oraz kiełbas■■½ sporego pnia opieńków
kę pokrojoną w plastry. Wrzucamy
■■2 kiełbaski wędzone paprykowe podgotowane opieńki, podsmaża-

my, dodajemy koncentrat pomidorowy i przyprawy wedle smaku,
dodajemy wino, chwilkę dusimy.
Następnie dolewamy nieco wody
aby uzyskać lżejszą konsystencję,
wedle gustu. Dusimy do miękkości
grzybów, doprawiamy ostatecznie i
gotowe! Podajemy z kleksem śmietany i odrobiną ostrego przecieru
paprykowego. Smacznego!
Nasze rady:
■■Eksperymentuj z przyprawami!
Papryka może być wędzona,
może być ostrzejsza lub łagodniejsza. Wszystko zależy od
Twojego gustu!
■■Ostre przyprawy najlepiej dodawać na talerzu, wedle gustu
biesiadników ;)
■■Nie rezygnuj z kleksa kwaśnej
śmietany ! Nada ciekawy smak
i świetnie komponuje się z papryką.
Przepis Dagmary Szczepaniak, Gościa Winiarni&Bistro Kociołek i Wino,
część składników została kupiona u
nas w Sklepie Węgierskim.

Ewa Hangel
Winiarnia * Bistro * Sklep
KOCIOŁEK I WINO,
Ul. Kajki 68 A FB/Kociołek
i Wino
Rezerwacje: 506 144 629
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Willa Bajka w Radości
Drewniana willa, zbudowana
w 1930 roku jest inna niż tutejsze domy stylu nadświdrzańskiego – ma zwartą niesymetryczną
bryłę, wysoki, kryty dachówką
dach z trójkątnymi i trapezowymi
mansardami, wysunięty mocno
poza rysunek ścian, z podsufitką
pod okapem. Oszklona weranda rozciąga się na całą szerokość
domu. Od innych drewnianych
domów na linii odróżnia ją także
pastelowa kolorystyka, przypominająca elewację petersburskiego
pałacu zimowego choć pozbawiona złota. Rosyjskość i bajkowość była zaplanowana przez
inwestora Henryka Kowalskiego.
Najprawdopodobniej
zachwyciła go architektura Petersburga
i okolic podczas studiów na tamtejszym uniwersytecie. Ale swoją
willę zbudował jako prostą w formie, bez nadmiaru ornamentów,
w nowoczesnej technologii. Miała
żelbetowe stropy, piwnicę, kuchnię i łazienkę z bieżącą wodą, porządne kaflowe piece. Ocieplono
W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy w
Gazecie Wawerskiej cykl publikacji
dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na ter-enie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym numerze
znajdziecie Państwo inny budynek,
prezentowany w formie akwareli/rysunku. Staramy się wybierać obiekty
niekoniecznie w najlepszym stanie,
ale zawsze drewniane, wyłącznie z
Wawra. Możecie je typować sami:
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl,
najlepiej z jakimś opisem, historią
związaną z budynkiem lub/oraz z
działką na której stoi. Dzisiaj prezentujemy – już po raz 23 – drewniaka
z ul. Wielostronnej w Radości znajdującego się od 2017 roku na liście
wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Autor akwareli:
Marek Ziarkowski, absolwent Wydziału Architektury PW. Prowadzi
Autorską Pracownię Architektury.
Uczy studentów rysunku odręcznego w Zakładzie Rysunku, Malarstwa
i Rzeźby na WA PW. Członek Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.
Malarstwo akwarelowe oraz szkicowanie z natury w warunkach plenerowych sprawia mu wiele radości i
satysfakcji, jest dla niego niezastąpionym źródłem wiedzy i intuicji zawodowej. www.amz-architekci.com.pl

ją także wyjątkowo – jako wypełnienie ścian użyto bardzo dobrego
izolacyjnie, pod-otwockiego torfu.
Projekt „Bajki” narysował
i wykonał obliczenia wytrzymałościowe inwestor, zapewne wymyślał go wspólnie z żoną Janiną,
na pewno ona zaplanowała ogród,
który miał swoje części: użytkową,
ozdobną i leśną.
Oboje urodzili się w Płocku.
Henryk wyjechał na studia do Petersburga, gdzie uczył się w Instytucie Elektro-technicznym. Z dyplomem, w 1918 roku przyjechał
do Warszawy i zajął się tworzeniem
infrastruktury telekomunikacyjnej
w wolnej Polsce. Od 1928 roku był
dyrektorem Departamentu Telekomunikacyjnego Ministerstwa
Poczt i Telegrafów. O intensywnej
zawodowej działalności Henryka
Kowalskiego można dowiedzieć się
z internetowego polskiego słownika biograficznego. Ale o domu
w Radości i rodzinie - żonie oraz
dwóch córkach próżno szukać
wzmianki. Tymczasem były to nie-

zwykłe kobiety, które za wierność
ideałom zapłaciły ogromną cenę.
Janina Benedekówna urodziła się w 1891 roku. Po maturze
w Płocku studiowała botanikę we
Lwowie i Krakowie. Tam włączyła
się w działania PPS-u i niepodległościowe. Należała do żeńskiej
drużyny strzeleckiej, w Legionach
pełniła służbę jako jedna z 46
wywiadowczyń,
przygotowujących pole walki dla żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Od 1915 roku
działał w płockiej Lidze Kobiet
i w Polskiej Organizacji Bojowej,
za co została aresztowana przez
niemieckiego okupanta i osadzona
w obozie jenieckim. Uwolniona,
stała się czynnym członkiem Pogotowia Bojowego PPS działając
w Warszawie.
W wolnej Polsce kontynuowała studia, założyła rodzinę,
dwie córki wychowywała w miłości do ojczyzny. W czasie II Wojny
Światowej, wszystkie trzy działały
w konspiracji. Maria, studentka
Politechniki Warszawskiej i Irena,

studiująca medycynę, obie harcerki, zginęły w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie, Janina Kowalska,
po śmierci męża w 1954 roku, pracowała w Stacji Ochrony Roślin
i mieszkała samotnie w małym domku – służbówce willi Bajka – prawie do końca życia w 1977 roku.
Duży dom w Radości gościł
kwaterunkowych lokatorów – jedną rodzinę, dzięki temu nie został
podzielony. W 2014 roku Willę
Bajka kupili państwo Tyszkiewiczowie. Z pietyzmem odnieśli się
do dawnej substancji, pozostawili
pierwotny układ wnętrz i jak najwięcej detali. Nawet weranda okazała się być w doskonałej kondycji,
dziś cieszy oko biało-kremową stolarką i oryginalną podłogą. Przebudowa parteru ograniczyła się do
doświetlenia wnętrza. Poddasze
stało się otwartą i jasną przestrzenią dzięki oknom dachowym. Wystrój to dzieło Moniki – oszczędne,
proste, eksponujące historię budynku i jego kolejnych mieszkańców – to niezwykły gest, pokazujący szacunek do poprzedników,
przywracający pamięć o nich, dający poczucie ciągłości kulturowej
tego miejsca. Uważny spacer po
Willi Bajka to jak podróż w czasie.

Na ścianach znajdziemy oprawiony oryginalny projekt budowlany,
mapę Letnisk Falenickich, zdjęcia
córek Janiny i Henryka Kowalskich, ilustracje mieszkającej tu
jakiś czas Zofii Fijałkowskiej i intrygującą starą fotografię rodzinną obecnego gospodarza z pobytu na letnisku w Józefowie. Ze
znalezionych podczas remontu
gazet z lat 30. XX wieku Monika
przygotowała collage, studiując
typografię i treść prasowych wycinków można poczuć klimat
tamtych czasów.
Gospodarze
udostępniają
Willę Bajka na rozmaite spotkania.
Lidia Głażewska-Dańko

Absolwentka warszawskiej
ASP. Projektantka, ilustratorka,
fotografka. Prowadzi stronę:
domynalinii.wordpress.com
poświęconą historii domów i ich
mieszkańców związanych z linią
otwocką. Projekt „Subiektywna
podróż po linii otwockiej – Wawer” został dofinansowany z funduszy m.st. Warszawy w ramach
programu wsparcia
„Mobilni w kulturze”.

