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KAMERALNA SZKOŁA
CZY FABRYKA
EDUKACYJNA?

ANIN

KOMU SŁUŻY
PLAN MIEJSCOWY?

W zaciszach kancelarii i biur
prawnych trwa wciąż cichy bój
Czy słuszną „linię ma nasza
W związku z planami budowy
o to, ile jeszcze się da zbudować
władza”, że arbitralnie decyduje
osiedla mieszkaniowego
o przeniesieniu klubu kultury z ul. w centrum Międzylesia (docelowo w Aninie. Z czego to wynika i czy
jest szansa na zatrzymanie tego
Korkowej 96 do pustostanu po
około 2000 mieszkań) potrzebna
obłędu?
„taniochu”?
będzie duża liczba miejsc dla
nowych uczniów.
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ŚRODOWISKO

PODSUMOWANIE
AKCJI WYMIANY
KOPCIUCHÓW

W dzielnicy Wawer od września
2019 do listopada 2020 wpłynęło
518 wniosków o dofinansowanie
na modernizację kotłowni, To
najwięcej w Warszawie, ale czy
wystarczająco?
12

fot. archiwum Morsy Shark Team

INFRASTRUKTURA

CZEKAMY NA DROGI
DLA ROWERÓW

Zarząd Dróg Miejskich
w Warszawie wybiera ofertę na
koncepcję dróg dla rowerów
w Wawrze. Z porzedniej koncepcji
z 2013 roku, nie udało się
zrealizować żadnej z planowanych
dróg rowerowych w Wawrze.
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Obyś żył w ciekawych czasach...

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Pewne znane powiedzenie,
będące swego rodzaju przekleństwem, mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. Ciekawe czasy
oznacząją tutaj czasy pełne niepokoju i niepewności. Wygląda
zatem na to, że żyjemy w bardzo
ciekawych czasach.

Mam tu na myśli przede
wszystkim pandemię, którą wszyscy już jesteśmy zmęczeni. I to
nie tylko pod względem ekonomicznym i zdrowotnym, ale także
psychicznym. Tęsknimy za spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi.
Niektórzy czekają na szczepionkę, inni się jej boją. Tęsknimy tak
naprawdę za normalnością. Oby
szybko wróciła.
Przenosząc się na grunt wawerski stwierdzam, że tu też mamy
„ciekawe czasy” i dużo tu mniejszych i większych niepokojów
(choć nie jest to oczywiście porównanie do pandemii, bo takowe
byłoby zdecydowanie nietrafione).
Największym niepokojem dla
tysiący mieszkańców Wawra jest

od kilku tygodni hałas Południowej Obwodnicy Warszawy. Hałas
jest na tyle duży, że mieszkańcy są
zdeterminowani działać wspólnie
w zabiegach o jak najszybsze uzupełnienie ekranów akustycznych.
A przecież trasa uruchomiona
została tylko częściowo, bez odcinka ursynowskiego, co oznacza,
że docelowy ruch samochodowy,
a co za tym idzie hałas, będzie tu
dużo większy. Trasą ma poruszać
się do 100 tysięcy samochodów na
dobę. Wszyscy zachodzą w głowę
jak można było zaprojektować nawierzchnię betonową, która powoduje dużo większy hałas, na zurbanizowanym odcinku tej trasy.
Czyżby znowu nie potraktowano
Wawra jako części Warszawy?

Jeśli chodzi o inne niepokoje,
to przede wszystkim zastanawiamy
się wszyscy kiedy zakończy się (a
może tak naprawdę rozpocznie?)
budowa dwóch rond w ciągu ulicy
Kadetów. Zgodnie z umową budowa miała się zakończyć do końca
minionego roku, a tymczasem
nie widać żadnych symptomów
jej rozpoczęcia. Podobieństwa do
przeciąganej niezmiernie długo
budowy ronda w ulicy Bronowskiej nasuwaj się same, mimo iż realizuje to inna jednostka miejska.
Nie wszystkie te niepokoje i
Państwa sprawy nadążamy opisywać i sprawozdawać, ale robimy w tym względzie co możemy.
W bieżącym numerze poruszamy
temat przenosin marysińskiej filii

Wawerskiego Centrum Kultury, o
której nikt nie wiedział i która jest
bardzo wątpliwa z wielu punktów
widzenia. Kontunuujemy temat
przymiarek dewelopera do budowy dużego osiedla mieszkaniowego w Międzylesiu z punktu widzenia planowanej w tym kontekście
rozbudowy szkoły podstawowej
przy ul. Pożaryskiego, a także temat planowanego cmentarza w
osiedlu Aleksandrów. Podsumowujemy też niepokoje związane z
kierunkiem rozwoju osiedla Anin,
mające swoje źródło w swoistych
interpretacjach planu miejscowego. No i w końcu też przelewamy
na papier zaniepokojenie tempem
rozwoju infrastruktury rowerowej
Wawra. Dużo tych wawerskich
niepokojów. W następnym numerze może będzie bardziej pozytywnie. Przyjemnej lektury.
PS. Morsuje już chyba cały
Wawer i cała Polska, ale ja się jeszcze nie odważyłem.

Odwiedź nas
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Z ŻYCIA DZIELNICY

STYL ŻYCIA. O profilaktyce dnia codziennego.

Budujmy odporność!
Mam w Wawrze „siostrzaną
duszę” – przyjaciółkę, z którą łączy nas… jak to najkrócej nazwać?
Chyba NIEOBOJĘTNOŚĆ.
Dobrze mieć kogoś takiego,
bo w pojedynkę człowiek czasem
da sobie wmówić, że jest wariatem, kiedy robi coś niepopularnego, stawia się przeciw czemuś
albo kwestionuje ogólnie przyjęte
normy.
Tymczasem jestem zdania, że
kwestionowanie rzeczy na pozór
oczywistych to bardzo ważna i potrzebna postawa społeczna. Nie
chodzi jedynie o to, żeby patrzeć na
ręce władzy, wytykać nieprawidłowości systemu czy „przyłapywać”
kogoś na szwindlach. Chodzi nade
wszystko o to, aby MYŚLEĆ samodzielnie. Nie zatracać tej umiejętności, która, jak każda inna, doskonali się wszak przez ćwiczenie,
powtarzanie, praktykowanie.
Ot, weźmy – z racji zimy i covidu – aktualny problem odporności. Obie z przyjaciółką słuchamy i czytamy publicystów, mamy
swoich ulubionych dziennikarzy,
stacje, rozmaite autorytety – i oto
wszyscy oni zachowują się jak zaklęci lub zaprogramowani. Jednym
głosem mówią o szczepionce przeciwcovidowej niczym o współczesnym Zbawicielu. W bardzo złym
tonie oraz nader ryzykowne jest
wystąpienie polemiczne, uczciwe;
całościowe i wnikliwe przedstawienie tematu, z uwzględnieniem
wątpliwości czy przeciwwskazań,
na przykład zaproszenie gościa
reprezentującego krytyczny punkt
widzenia – dlatego niemal nikt,
a już na pewno nikt w mediach
głównego nurtu – nie poważa się
na podobne zuchwalstwo. Wiadomo przecież, że natychmiast dostanie się etykietę płaskoziemca i antyszczepionkowca, a to są obecnie
jedne z największych obelg, jakimi
można kogoś zwymyślać.
To można zrozumieć. Dziennikarze mają dzieci i kredyty, nikt
nie może sobie pozwolić na utratę pracy, trzeba płynąć z nurtem.
Dlaczego jednak nie wspomina
się o tym, że zdrowie – czyli niezapadanie na choroby, włączając
w to covid – zaczyna się od dobrej odporności, toteż to ją należy
w pierwszej kolejności wzmacniać,
zanim pomyślimy o zabezpieczeniach z grubej (i dość niewiadomej) rury!
Odporność bierze się w dużej

mierze ze zdrowej flory bakteryjnej jelit. Budujemy ją poprzez
właściwe odżywianie, niszczymy
zaś antybiotykami oraz złą florą,
która wypiera tę dobrą. Czy to
oznacza, że powinniśmy z miejsca
biec do apteki po probiotyki, prebiotyki, synbiotyki? Oczywiście
nie! Patrz punkt o grubej rurze:
rozwiązania naturalne zawsze powinny iść przed farmaceutykami,
choćby dlatego że ich przyswajalność jest znacznie lepsza.
Prawdopodobnie najefektywniejszym znanym ludziom naturalnym prebiotykiem jest guma
arabska. Dla przypomnienia: prebiotyk to substancja, która pobudza wzrost prawidłowej flory jelit.
W odróżnieniu od probiotyków
nie zawiera żywych kultur bakterii. Jest uważany za skuteczniejszy
– wywołuje bowiem korzystne warunki bytowania dla sprzyjających
nam mikroorganizmów. Guma
arabska zaś to nic innego jak żywica akacji senegalskiej. Jest doskonale znana od starożytności,

a dziś powszechnie dodaje się ją
do wyrobów cukierniczych czy
słodkich napojów. Kryje się pod
symbolem E414, a przez swą kleistość zagęszcza potrawy i daje
im przyjemny, lekko kwaskowaty
smak. Jeśli guma arabska kojarzy
wam się z klejem – to także słuszne skojarzenie, bo owszem, jest
to też klej. Nie ma negatywnych
skutków ubocznych, jest tania –
i teraz najlepsze: przyjmowanie
zaledwie łyżeczki gumy arabskiej
dziennie wywołuje zwiększenie
populacji pożytecznych szczepów
bakterii w naszym organizmie. Ponadto przeciwdziała rakowi jelita
grubego, działa przeciwzapalnie
i wzmacniająco. Kto o tym mówi?
Chyba nikt. Ja znalazłam tę informację tylko dzięki własnej dociekliwości i od tamtej pory – czyli
już ze dwa lata – serwuję rodzinie
lemoniadę z wody, cytryn, miodu i właśnie gumy arabskiej. Nie
wiem, czy to dzięki temu, czy czemuś innemu, ale prawie nie chorujemy.

Odporność wzmacnia się też
hartowaniem. Trzeba wychodzić
na dwór bez względu na pogodę
(bardzo pomaga w tym posiadanie psa!), wietrzyć mieszkania
i pościel; ruszać się. Pośród moich
znajomych lawinowo rośnie liczba
morsów. Stateczne biznesmenki,
artystki i korpoludkowie lat 30+,
40+, 50+, 60+ wynajdują w pobliżu swego zamieszkania rozmaite
rzeczki, stawy, jeziorka i zanurzają się w nich zimą w kostiumie
i czapce. Jeszcze nie słyszałam, by
ktokolwiek z nich żałował tego
kroku; przeciwnie! Raczej deklarują, że odtąd będą morsami już
zawsze.
Morsowanie ma imponującą listę zalet: leczy stany zapalne
narządów ruchu oraz przewlekłe
stany zapalne wywołane otyłością, a także podnosi odporność.
Nie bez znaczenia są też endorfiny, które uwalnia ten śmiały krok
w zimną toń: wiadomo przecież, że
to stres jest główną przyczyną chorób cywilizacyjnych. Jeśli zatem
zamienia się napięcie w odprężenie, można się spodziewać samych
dobroczynnych konsekwencji.
Ja jeszcze nie morsuję – a owo
optymistyczne „jeszcze” zawdzięczam przyjaciołom-morsom, któ-
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rzy twierdzą, że to tylko kwestia
czasu. Chodzę natomiast boso po
ziemi, także zimą. Nie jestem pewna, czy z tych samych powodów co
Wojciech Cejrowski, nie miałam
okazji go o to zapytać – w każdym
razie ja robię to w celu tzw. „uziemienia”. Lista jego zalet znów jest
długa. Wspomnę tylko o redukcji
szkodliwego wpływu elektrosmogu (promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez zaklęty
krąg komputer-internet-telefon),
obniżenie poziomu kortyzolu –
hormonu stresu i – nie zgadniecie
Państwo! – poprawa odporności.
Pozytywizm zakładał pracę
u podstaw. Niech podobna postawa przyświeca naszej dbałości
o zdrowie: zacznijmy od tego, co
możemy zrobić sami i bez leków.
Mieszkamy w dzielnicy, która aż
zaprasza do tego, by poszukać
zdrowia w jej lasach, na ścieżkach
biegowych, trasach rowerowych,
a jeśli spadnie śnieg, to także narciarskich. Aż grzech nie skorzystać!
Paulina Płatkowska

-autorka książek dla dzieci
i dorosłych, mama trzech córek,
mieszka i pisze w Wawrze

fot. archiwum Morsy Shark Team

Grupa Morsy Shark Team: z głównej kwatery w OSiR Anin na gościnnych występach w odmętach Świdra, grudzień 2020.
Morsy Shark Team - jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia - zapraszamy na wspólne morsowanie, również chcących dopiero spróbować.
Niech mróz będzie z Wami!
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MARYSIN. Jakie będą dalsze losy WCK Marysin?

Kultura w "taniochu" do rozbiórki..

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Czy słuszną „linię ma nasza
władza”, że arbitralnie decyduje
o przeniesieniu klubu kultury z ul.
Korkowej 96 do pustostanu po „taniochu”?
Starsi mieszkańcy Marysina
pamiętają, że już około 12 lat temu
planowano przeniesienie klubu
kultury do budynku przy ul. Korkowej 119/123. Jednak po analizach specjalistów ZGN, ówcześni
burmistrzowie doszli do wniosku,
że nie warto inwestować w budynek, który czeka rozbiórka. Czy
coś się zmieniło od tamtego czasu?
Z jakiego powodu teraz opłaca się
remontować ruderę z lat 60-tych
głosząc, że to będzie nowoczesne
miejsce? Czy Mieszkańcy Marysina nie zasługują na kulturotekę na
miarę XXI wieku?
Klub Kultury przy ul. Korkowej 96 działa w Marysinie od
września 1971 roku. Zajęcia odbywają się od rana do wieczora.
20 sekcji cieszy się dużym zainteresowaniem. Cyklicznie organizuje się także dedykowane zajęcia dla
dzieci ze szkoły specjalnej nr 102.
Dzieci przyjeżdżały do tej pory
na zajęcia plastyczne, ceramiczne,
muzyczno-taneczne,
Mikołajki,
Dzień Dziecka, wspólne wystawy,
konkursy. Mimo, że współpraca na
ten moment ustała, pozostały dobre relacje.
W listopadzie 2020r. zdziwie-

ni mieszkańcy Marysina zwrócili
uwagę, że w pomieszczeniu po
„taniochu”, w budynku przy ul.
Korkowej 119/123 trwa remont.
Robotnicy wykonujący prace poinformowali mieszkańców, że w to
miejsce zostanie przeniesiony klub
kultury. Decyzji o przeniesieniu
nie podano oficjalnie do wiadomości, więc zaskoczeni mieszkańcy napisali pismo z zapytaniem do
burmistrza. Do chwili obecnej nie
została przedstawiona dokumentacja projektowa, opis techniczny
instalacji, wentylacji, wymagane
zgody. Klub radnych Razem dla
Wawra wystąpił z interpelacją
w tej sprawie z prośbą o szczegółowe uzasadnienie oraz przedłożenie podstawy prawnej podjętej
decyzji. Nie wiadomo, kiedy odbył
się przetarg na wykonanie prac remontowych. W jaki sposób doszło
do przekwalifikowania powierzchni handlowej na działalność w sferze kultury, gdzie przez wiele godzin mają przebywać niemowlęta,
młodzież, seniorzy? Z jakiego powodu nie odbywają się konsultacje
z mieszkańcami? Jak to się dzieje,
że w innych osiedlach jak Falenica,
Międzylesie mieszkańcy decydują o swoim najbliższym otoczeniu
natomiast w Marysinie – najludniejszym z osiedli Wawra - lekceważy się zdanie suwerena?
Próżno szukać odpowiedzi na
te pytania w protokołach komisji
kultury, inwestycyjnej, społecznej.
Dopiero 22.12.2020 r. pod wpływem nacisku opinii publicznej zorganizowano posiedzenie komisji
kultury, aby jedynie poinformować
o podjętych arbitralnie decyzjach.
Nie znajdziemy żadnej uchwały
Rady Dzielnicy Wawer w tej sprawie. Zgodnie ze statutem Dzielni-

cy, urząd jest zobligowany działać
w sposób jawny (§ 10 pkt.1), poprzez uchwały (§ 24) oraz w ważnych dla mieszkańców sprawach
organizować społeczne konsultacje (§ 9 pkt.2). Kuriozalny zapis
w statucie Wawerskiego Centrum
Kultury głosi, że siedzibą WCK
jest Warszawa. Zatem, czysto hipotetycznie, siedzibą wawerskiej
kultury mogłoby być cokolwiek byle mieściło się w granicach Warszawy.
2 grudnia ub. roku Rada
Osiedla Marysin nieoficjalnie dowiedziała się o skrywanej decyzji
dotyczącej przeniesienia filii klubu kultury w Marysinie. W ocenie Zarządu Dzielnicy kwestia
przeniesienia klubu nie jest jak
widać na tyle istotna, aby poddać
ją społecznym konsultacjom. Rady
Osiedla nie proszono o wyrażenie opinii. Oficjalne ujawnienie
tematu nastąpiło 7 grudnia, kiedy na sesji Rady Dzielnicy Klub
Radnych Razem dla Wawra zgłosił
tą sprawę do porządku obrad na
początku posiedzenia. Jednak głosami rządzącej w Radzie większości (Koalicja Obywatelska + Klub
Radnych Samorząd Wawra) przegłosowano niedopuszczenie tematu do porzadku obrad. W ostatnim
punkcie sesji "wolne wnioski".
sprzeciw zgłosiła Rada Osiedla Marysina Wawerskiego Południowego. W ocenie reprezentantki Rady
przenosiny WCK to działania na
szkodę mieszkańców, blokujące de
facto dostęp do kultury, pozbawione realnej strategii rozwoju kultury
i dbałości o bezpieczeństwo. Radna wystąpiła o wgląd w profesjonalną dokumentację projektową,
kosztorys, harmonogram prac,
wymagane pozwolenia na przebu-

Widok na nowy budynek filii Wawerskiego Centrum Kultury - filia Marysin

fot. Piotr Grzegorczyk

dowę i zmianę przeznaczenia dla
budynku z lat 60-tych: "Nie mamy
żadnej pewności, że w „taniochu”
niemowlęta, młodzież i seniorzy
będą bezpieczni. Nie znamy projektu technicznego i wielobranżowej opinii rzeczoznawców, których
wymaga prawo."
Marysiński klub dysponuje
obecnie powierzchnią około 360
m2. Zajęcia taneczne odbywają się
na sali tanecznej z lustrami, która
liczy około 100 m2, w pozostałych dwóch przestronnych salach
o powierzchni 50 i 60 m2 można
prowadzić zajęcia pracowni ceramicznej. Z logistycznego punktu
widzenia zajęcia są tak ułożone, że
mogą odbywać się jednocześnie:
tańce lub capoeira, w tym samym
czasie w innej sali bez zakłóceń
może trwać nauka gry na instrumentach, w kolejnej zajęcia plastyczne, na zmianę z rękodziełem,
wernisażami, spotkaniami seniorów. W obszernym holu znajduje
się przestronna szatnia, gdzie dzieci przebierają się w stroje do tańca,
stoją fotele dla rodziców. Poczekalnia to dodatkowo wspólna przestrzeń dla rodziców czekających
na pociechy. Mieszkańcy cenią
sobie chwile, kiedy mogą w miłym
otoczeniu porozmawiać, zapoznać
się z sąsiadami. Kultura tworzy się
tutaj w nieustannej interakcji pomiędzy mieszkańcami, kształtuje
wspólnotę. Kultura potrzebuje ludzi i przestrzeni.
W pustostanie po „taniochu”
jest mniej niż 100 m2, aby pomieścić wszystkie działania związane z kulturą. Jest to powierzchnia nieustawna, bez potencjału.
W prawie dwukrotnie mniejszym
lokalu zajęcia zostaną zredukowane do minimum. „Nowatorstwo” decyzji polega na tym, aby
jedyną powierzchnię, jaka jest na
parterze, podzielić przesuwanymi
ściankami na 3 liche salki. Łączona powierzchnia wydzielonych sal
to około 100 m2 podzielona na 3
- daje po około 33 m2. W nowym
układzie nie będzie można realizować jednocześnie różnych zajęć.
Jeśli będą tańce to nie będzie zajęć
z muzyki, a jak będzie nauka gry
na instrumentach, to nie będzie zajęć na sali tanecznej, może plastyka się uchowa, ale na powierzchni
o połowę mniejszej niż obecnie.
Aktualnie w klubie sala z lustrami ma tyle, co cała proponowana
powierzchnia w „taniochu”. Nie
wiadomo, gdzie podzieją się stoły,
krzesła, liczne materiały plastyczne, ceramiczne, sezonowe ozdoby.
Nie będzie poręcznej szatni, wygodnej poczekalni dla rodziców,
nie będzie miejsca na fotele, wózki,

Odważni włodarze nie unikają
trudnych rozmów. Spadek zaufania następuje bardzo szybko
właśnie z powodu braku komunikacji oraz empatii. Im bardziej
władza jest oderwana od ludzi,
tym bardziej nie rozumie ich
problemów i traci element człowieczeństwa. Zamiast siedzieć
i decydować z gabinetu, potrzeba
wyjść i rozmawiać z ludźmi. To
pozwala podejmować przemyślane decyzje, jak mówi światowej sławy ekspert od przywództwa John C. Maxwell. Problemy
pokazują innym jacy jesteśmy.
Badania przeprowadzone przez
Oxford Economics (WorkForce
2020,) potwierdzają, że mierzymy się ze światowym kryzysem
przywództwa. Widać to właśnie
w naszym najbliższym otoczeniu
społeczno-politycznym. Liderem
można zostać z nadania politycznego, ale prawdziwy przywódca
to ten, którego powołują ludzkie
serca. Ten przewodzi zwłaszcza
w czasie kryzysu, ponieważ nie
boi się rozmawiać z ludźmi.

pokój socjalny, zaplecze dla artystów. Dyrektorka WCK Barbara
Karniewska w czasie prezentacji
na posiedzeniu Komisji Kultury
i Sportu w dniu 22.12.2020 r. przekonywała, że sala ta może pomieścić 80 krzeseł. Czy taka liczba osób
na tej powierzchni jest zgodna
z przepisami BHP i ppoż.? Czy istnieje dokłady opis takiego zamierzenia użytkowania lokalu użytkowego w projekcie adaptacji? Czy
szatnia pomieści ubrania i rzeczy
80 osób? Gdzie znajdzie się miejsce na wózki dziecięce?
Wyobraźmy sobie, jak po zasunięciu ruchomych ścianek powstaną nieustawne pokoje, które
niczym nie będą przypominać
przestrzennych pracowni. Bardziej
niż zewnętrzny ogródek, o którym się fantazjuje w miejscu drogi
przeciwpożarowej i podjazdu dla
poczty, przydałoby się zaplanować
miejsca parkingowe i zmianę organizacji ruchu, aby nie narażać
dzieci wychodzących wprost pod
koła samochodów na ruchliwym
skrzyżowaniu.
Obiecuje się, że na piętrze nad
„taniochem” powstanie pracownia ceramiczna. Mówi się: „jeśli,
„może”, „kiedy”. Bez konkretów.
Składa się obietnice, ale bez pokrycia w dokumentacji techniczno-projektowej i rezerwach budżetowych. Bez projektu, kosztorysu,
harmonogramu prac i terminów
odbioru, czy daty przeniesienia
klubu. Czy stary lokal po sklepiebędzie spełniać standardy bezpie-
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czeństwa? Burmistrz pociesza, że
jest jeszcze piwnica o powierzchni
100 m2, chociaż o nieprzepisowej
wysokości 2,35 m, gdzie wcześniej
sklep nawet nie trzymał towaru, ale
planuje się tu prowadzić zajęcia dla
dzieci. Przez 4 godziny na dobę,
może jakoś będzie tam można
przetrzymać. To ma być luksus: zajęcia dla dzieci w zatęchłej piwnicy z lat 60 tych. To nie jest zgodne
z Warunkami Technicznymi, aby
uznawać tak niskie pomieszczenia
bez dostępu naturalnego światła
do pełnowartościowej powierzchni domu kultury - mówi architekt
i radny Piotr Grzegorczyk ze Stowarzyszenia Razem dla Wawra.
Burmistrz Leszek Baraniewski na
pismo mieszkańców odpowiedział,
że Zarząd Dzielnicy, po konsultacji
z dyrekcją WCK i Biblioteki oraz
tajemniczego „wydziału merytorycznego” (?!) - zadecydowali, że

w „taniochu” będzie kulturalniej.
Przekonuje, że nie będzie już barier dla osób niepełnosprawnych
i mam z wózkami. Rzeczywiście,
na ul. Korkowej 96 nie ma windy, jednak od 50 lat odbywają się
zajęcia, także dla niepełnosprawnych. Argument burmistrza jest
z pozoru zasadny, ale przyglądając
się głębiej to jak mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Pozwala wyprzeć
informacje o skutkach decyzji
i trwać w samozadowoleniu pomimo ewidentnych strat. Gdyby
problem dostępności wnętrz klubu
dla osób niepełnosprawnych władze traktowały rzeczywiście poważnie i strategicznie, to już dawno zadbałyby o dobudowanie np.
windy zewnętrznej w lokalu na ul.
Korkowej 96.
Dyrektorka WCK podczas
posiedzenia komisji kultury potwierdziła, że w nowym lokalu nie
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planuje się windy z parteru na piętro, o ile „kiedyś” to piętro zostanie
wyremontowane. Czy na parterze
nowej lokalizacji wystarczy miejsca, aby prowadzić zróżnicowane
zajęcia dla licznych grup, tak jak
dotychczas?
Dlaczego Urząd Dzielnicy
wydaje publiczne pieniądze na
remont starego budynku? Można się domyślać, że cała sprawa
z przeniesieniem klubu nie wynika z troski o dobro niepełnosprawnych ani mam z dziećmi, ale
z problemów finansowych z jakimi
mierzy się Warszawa. Na siłę szuka
się oszczędności i padło nie tylko
na blokadę różnych inwestycji, ale
i kultury w Marysinie.
Lokal przy ul. Korkowej 96
jest obecnie wynajmowany przez
Dzielnicę od spółdzielni mieszkaniowej. Ten na ul. Korkowej
119/123 stanowi własność ko-

munalną. To nawet dziwne, że
tak atrakcyjnie położony lokal od
długiego czasu stał pusty - czy tak
ma wyglądać właściwe zarządzanie zasobami lokalowymi dzielnicy? Przychody z ew. wynajmu
lokalu przy ul. Korkowej 119/123
prawdopodobnie zbilansowałyby
koszty wynajmu powierzchni od
spółdzielni - 360 m2 powierzchni
obecnego klubu to koszt 4.900,zł miesięcznie, czyli 58.800,-zł na
rok. To korzystna kwota w porównaniu z ofertą rynku nieruchomości. Oczywiście do kwoty wynajmu
należy doliczyć koszty stałe, co
w sumie daje około 89.000.- zł. Dla
porównania - same tylko koszty
stałe kulturoteki w Radości, (która
jest w całości własnością komunalną) to aż 75.000,- zł. miesięcznie.
Spółdzielnia
mieszkaniowa
poszukuje nowego najemcy na
lokal zajmowany od 50 lat przez

MIĘDZYLESIE. Czy urzeczywistnią się plany rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 138?

Kameralna szkoła czy fabryka edukacyjna?

W związku z planami budowy
przez firmę Dom Development
osiedla mieszkaniowego w centrum Międzylesia (docelowo około
2000 mieszkań) potrzebna będzie
duża liczba miejsc dla nowych uczniów. Nasuwa się logiczne rozwiązanie – budowa szkoły na terenie
osiedla, tym bardziej że w okolicy,
niezależnie od wspomnianej inwestycji, przybywa mieszkańców
– zazwyczaj młodych ludzi, rodzin z dziećmi. Tymczasem proponowane jest inne rozwiązanie
– rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 138 im. Józefa Horsta. Ma
przy niej powstać dodatkowa sala
gimnastyczna, szatnia, stołówka,
sale lekcyjne dla około 300 dzieci.
Pomieszczeń zatem nie zabraknie,
ale o jakości i charakterze szkoły
nie decyduje to, ilu uczniów da się

w niej „upchnąć”.
Obecnie SP 138 jest to placówka, nawet nie mała, ale optymalnej, średniej wielkości - liczy ok
400 uczniów (397 w 22 oddziałach
szkolnych i 22 w przedszkolnych
według zestawienia Biura Edukacji), tak więc po rozbudowie powiększy się niemal dwukrotnie.
Może nie byłaby to jeszcze szkoła-moloch, ale jej kameralny charakter zostałby zniszczony bezpowrotnie.
Na internetowej stronie SP 138
wymienione są m.in. takie jej atuty jak indywidualizacja pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz
bezpieczeństwo, spokój, przyjazna
atmosfera. Znajduje się tu oddział
przedszkolny oraz oddziały integracyjne, do których uczęszczają
dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Dla nich szczególnie ważne jest indywidualne traktowanie i poczucie bezpieczeństwa – nie tylko ma lekcjach, ale
również w bibliotece, w stołówce,
w świetlicy, na korytarzu.
Ja sama jestem nauczycielką
podobnej szkoły – niewielkiego
anińskiego liceum, również z oddziałami integracyjnymi i znam doskonale plusy takiego rozwiązania.
Tworzymy społeczność, w której
wszyscy mamy ze sobą codzienny
kontakt – młodzież, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi. Uczniowie nie są anonimowi,
znamy każdego z imienia i nazwiska, jego możliwości, osiągnięcia,
problemy, sytuację rodzinną. Jak to
wygląda w praktyce? Podam garść
przykładów. Kiedy nauczyciel organizuje konkurs, akcję społeczną,

fot. Google Maps

przygotowuje przedstawienie – pamięta o uczniach, którzy chętnie
wzięliby w nich udział – nie tylko
z klas, w których uczy. Bibliotekarka wie, komu polecić jaką książkę,
często kupuje nowości pod kątem
upodobań konkretnych młodych
czytelników. Woźna zwróci uwagę
wychowawcy, że jego uczeń dziwnie zachowywał się na przerwie,
a pielęgniarka na to, że uczennica jest chyba zbyt szczupła. Kiedy
idę na zastępstwo do oddziału,
w którym na co dzień nie uczę,
pamiętam np. kogo nie powinnam
prosić o wypowiedź na forum całej klasy, bo takie ma zalecenia od
psychologa. Kameralność szkoły
ma wpływ również na jakość uczniowskiej demokracji – licealiści,
głosując np. na przedstawicieli
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
czy do samorządu uczniowskiego,
dobrze znają swoich kandydatów
z ich codziennej działalności, a nie
tylko z plakatów czy przemówień
w czasie kampanii. Można by powiedzieć, że tak powinno być również w dużej szkole, ale w praktyce
jest to niemal niewykonalne.
Trzeba też pamiętać o wyzwaniach, jakie stoją przed polską
oświatą w perspektywie najbliższych kilku lat. Potrzebuje ona
odbudowy po ostatnich reformach
systemu edukacji. Zdalna nauka
w czasie pandemii (stracony rok
dla wielu uczniów) obnażyła niedostatki, anachroniczność obecnych programów i metod nauczania. Warto zauważyć, że tak często
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marysiński WCK, a to oznacza, że
Urząd już rozwiązał umowę.
Klub kultury nie powinien być
przeniesiony w nowe miejsce dopóki każdy aspekt tego przedsięwzięcia nie zostanie szczegółowo
omówiony z mieszkańcami, Radą
Osiedla, obecnym kierownictwem
klubu i dopóki nie rozważy się
wszystkich pomysłów na najlepsze
rozwiązanie tej sprawy. Być może
seniorzy ucieszyliby się, gdyby
w wyremontowanym miejscu po
”taniochu” odnaleźli przestrzeń do
zaaranżowania na własne potrzeby? Być może „taniocha” można
nadal wynajmować? Być może należałoby zorganizować warsztaty
z architektami dla mieszkańców,
aby wspólnie podjąć trud aranżacji
nowego miejsca? A może mieszkańcy mieliby jeszcze inne pomysły? Nie bójcie się pytać i słuchać
ludzi!
przywoływany, chyba najlepszy
w Europie, fiński system oświaty
opiera się na dużej niezależności
nauczycieli i szkół, w większości
mało liczebnych (np. do ok 50%
podstawówek uczęszcza mniej niż
40 uczniów). Kierunki i słowa-klucze nieuchronnej zmiany to:
samodzielność, indywidualizacja,
współpraca, demokratyzacja, zaangażowanie społeczne, rola rodziców. Tę konieczność widzą niemal
wszyscy nauczyciele, z którymi
rozmawiam – czy to z podstawówek, czy z liceów. Każda rada pedagogiczna będzie musiała sama te
zmiany wypracować i wprowadzać
w życie, zgodnie z charakterem
swojej szkoły, drogą organicznej
ewolucji, nie rewolucji, oczywiście
przy wsparciu instytucji oświatowych.
Nietrudno zauważyć, że zmiany łatwiej będzie wprowadzać
zgranemu
gronu
nauczycieli
w niewielkiej placówce niż w dużej
grupie osób, które ledwo się znają
z widzenia w pokoju nauczycielskim.
Oczywiście
proponowane przez inwestora rozwiązanie
z punktu widzenia jego finansowych interesów jest lepsze, ale
z pewnością gorsze dla przyszłych
mieszkańców planowanego osiedla
oraz dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 138. Dzieci nie
powinny być traktowane jak kukułcze jajo, które można komuś
podrzucić.
Agata Gładykowska
- nauczycielka XXVI LO
im. Juliana Tuwima w Aninie,
mieszkanka Międzylesia
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ANIN. Historia zabudowy obszarów UMN/2 i UMN/3 w Aninie.

Komu służy plan miejscowy?

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W listopadzie ub. roku dotarło do mnie najnowsze stanowisko Wojewody Mazowieckiego
w sprawie interpretacji zapisów
szczegółowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) Osiedla
Anin z uzasadnieniem tak nielogicznym i w konsekwencji
szkodliwym, że postanowiłem
przywołać niechlubną historię
interpretacji dotyczącą możliwości odczytywania zapisów
planu pod kątem dopuszczenia
do zabudowy obszarów UMN/2
i UMN/3 100% funkcją wielorodzinną (bez usług w parterach
budynków, na co jednoznacznie wskazuje zapis w m.p.z.p.).
Od 2017 r. powstało kilka takich interpretacji. Oto one.
W odpowiedzi na skargę grupy mieszkańców Anina z
1 września 2017 r. na ówczesną
kierowniczkę Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w WAiB dla Dzielnicy Wawer
(wskazującą na nieprawidłowości
w postępowaniu o wydanie kolejnej Decyzji o PnB na budynek wielorodzinny w obszarze UMN/3 bez
usług w parterze), z-ca burmistrza

Leszek Baraniewski odpisał tak:
„Z zapisów (...) m.p.z.p. nie wynika, aby każdy budynek mieszkalny
powstający na terenie oznaczonym
symbolem UMN/3 musiał mieć
w parterze usługę bądź handel,
ani też nie wynika, aby każdy budynek handlowo-usługowy musiał mieć funkcję mieszkaniową”.
Również we wrześniu 2017
r., w trakcie sesji Rady Dzielnicy, tenże członek Zarządu
Dzielnicy powiedział: „wspomniany teren UMN/3 to „teren
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczalnością
usług nieuciążliwych”.
W odpowiedzi na List Otwarty mieszkańców osiedla, 16 czerwca 2018 r., ówczesny burmistrz
dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski odpisał tak: „Należy przy tym
podkreślić, że pojęcie zabudowy
mieszkaniowej zostało określone
w m.p.z.p. jako symbol „MN” (…):
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, a więc użytkowanie podstawowe obszaru UMN/2 i UMN/3
obejmuje: zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną i wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych(…).
Z Planu nie wynika zakaz realizacji
na terenie UMN/3 funkcji usługowej i mieszkaniowej, także wielorodzinnej i jednorodzinnej. Funkcje te mogą bowiem wzajemnie
się uzupełniać i współistnieć (...)”.
W uzasadnieniu decyzji dotyczącej skargi sąsiadki inwestycji, 14 sierpnia 2018 r. Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego

(GUNB) można przeczytać:: ”Skoro przepisy miejscowego planu
w sposób jednoznaczny nie zabraniają na tym terenie w 100%
zabudowy mieszkaniowej, należy interpretować je w ten sposób, że taki rodzaj zabudowy
jest na tym terenie dozwolony."
W uzasadnieniu decyzji administracyjnej z sierpnia 2019 r.
Wojewoda Mazowiecki: napisał: „Miejscowy plan nie wskazuje jednoznacznie ile usług musi
się mieścić w nowo planowanym budynku oraz, że powinny zajmować cały jego parter.”
Oraz ostatnio, w uzasadnieniu
decyzji Wojewody Mazowieckiego z listopada 2020 r. napisano:
„Żaden z przepisów planu, w tym
również § 5, stanowiący słowniczek
pojęć użytych w uchwale, nie zawiera wyjaśnienia terminu „zabudowa usługowomieszkaniowa”. Nie
można go jednoznacznie zdefiniować również w oparciu o szeroko
rozumiane przepisy prawa budowlanego. (...) Nie może być tak, że
zwrot składający się z dwóch równorzędnych przymiotów podlega
rozszerzeniu tylko w zakresie jednego z nich. (…) Należy wskazać,
iż przepis § 22 ust. 2 nie przesądza
o dopuszczalności realizacji na
omawianym terenie jedynie funkcji mieszanej i usługowej samoistnej, a wyłącznie doprecyzowuje
warunki realizacji funkcji usługowej. Wynikający z części końcowej
wspomnianego przepisu wymóg
sytuowania funkcji usługowej
w parterze budynku mieszkalnego
ma wykluczać sytuację, w której
funkcja usługowa byłaby realizo-

wana na wyższych kondygnacjach
niż parter budynku mieszkalnego.”
Wszystkie w/w interpretacje
argumentują powody wydawanych
od 2011 przez wawerski WAiB
roku decyzji administracyjnych.
Od roku 2011 zbudowano na obszarach UMN/2 i UMN/3 w Aninie 6 budynków wielorodzinnych
na ponad 300 mieszkań bez jednego (!?) lokalu usługowego w parterze (oraz bez 1 stanowiska postojowego w poziomie ulicy). Okazuje
się, że dopuszczenie do budowy
w 100% funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej, z pominięciem
wyraźnie pierwszorzędnej w zapisach szczegółowych m.p.z.p. funkcji usługowej (usługowomieszkaniowej) skutkuje istotną zmianą
charakteru i gabarytów zabudowy
(przy jednoczesnej jej intensyfikacji). Dlaczego? Ponieważ funkcja
usługowo-handlowa w parterach
budynków wymusiłaby na inwestorach przeznaczenie sporej części terenu działek pod (określone
przepisami odrębnymi) ogólnodostępne stanowiska parkingowe,
a ich obecność istotnie ograniczyłaby powierzchnię zabudowy;
pełnowartościowy lokal usługowy
to minimum 3,0 m wys. kondygnacji netto, więc wybudowanie
czterokondygnacyjnego budynku o wys. 12 m (wymóg m.p.z.p.)
okazałoby się niemożliwe. Podsumowując – na miejscu istniejących
w obszarach UMN/2 i UMN/3
czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, stanęłyby
prawdopodobnie budynki niższe
o jedną kondygnację na znacznie
mniejszej powierzchni zabudowy,
z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych usytuowa-

nych w obrębie działki. Przy okazji oszczędzonoby część cennego
starodrzewu, okoliczne uliczki nie
zamieniłyby się w parkingi, zaś
okoliczni mieszkańcy skorzystaliby z dobrodziejstw sąsiedztwa tak
w tym miejscu pożądanych lokali
usługowych. Stało się inaczej. Cui
bono? Kto zyskał? Bo ład przestrzenny Anina i jego mieszkańcy są w tej bulwersującej sprawie
największymi pokrzywdzonymi.
Nie godząc się z oficjalnymi
interpretacjami członków Zarządu Dzielnicy Wawer poprzedniej
kadencji, Stowarzyszenie Razem
dla Wawra wystąpiło w lipcu 2018
r. do Towarzystwa Urbanistów
Polskich o/o w Warszawie o pisemną opinię nt. interpretacji zapisów m.p.z.p. Osiedla Anin. Pod
opinią podpisał się prezes TUP
o/o w Warszawie architekt Marcin
Świetlik. Oto fragmenty tej opinii:
„(…)Z analizy opisanych ustaleń m.p.z.p. dla terenów UMN/2
i UMN/3 wynika, że ustalone
w m.p.z.p. jest tylko przeznaczenie podstawowe (nie jest ustalone przeznaczenie dopuszczalne),
przeznaczeniem podstawowym
jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa; pod pojęciem zabudowy
usługowo-mieszkaniowej
rozumie się bądź zabudowę usługową wolnostojącą bądź zabudowę
mieszkaniową z wbudowanymi
usługami w parterze. (…) Należy
stwierdzić, że na terenach oznaczonych w m.p.z.p. osiedla Anin
symbolami UMN/2 i UMN/3:
a/ możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach,
b/ nie ma możliwości realizacji zabudowy wyłącznie wielo-
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rodzinnej bez usług w parterach,
c/ możliwa jest realizacja zabudowy wyłącznie usługowej.”
Jeszcze
dobitniej
wybrzmiała jednoznaczna interpretacja zawarta w ekspertyzie
kancelarii WMW PROJEKT
S.C. w Łodzi z maja 2020 r.:
"(…) Wydanie (pozwolenia
na budowę) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w obszarze UMN/3 jest wprost sprzeczne
z treścią §22 pkt 1 i 2 tekstu planu z 2010 r., który dla terenów
oznaczonych symbolem UMN/3
ustala albo zabudowę usługowo-handlowo wolnostojącą, albo zabudowę mieszkaniową, ale z wbudowanymi w parterze usługami."
„Po pierwsze, jako całkowicie
błędne należy określić stwierdzenie
organu (polemika z interpretacją
GUNB), o tym jakoby w redakcji
miejscowych planów, stanowiących akty prawa miejscowego miała zastosowanie ogólna reguła „to
co nie jest wprost zabronione, jest
dozwolone”. Na terenie całego kraju
miejscowe plany nie są sporządzane wg tej zasady – prowadziłoby to
do nadzwyczajnej kazuistyki i wielokrotnego zwiększenia objętości
tekstów planów. Jeżeli ustalono,

Zgodnie z zapisami m.p.z.p. Osiedla Anin:
„Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
UMN/2 i UMN/3 ustala się jako przeznaczenie podstawowe
zabudowę usługowomieszkaniową. Ustala się zabudowę
usługowo-handlową wolnostojącą oraz wbudowaną w parterze budynków mieszkalnych”.
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 zastosowanoby oznaczenie
MN. GINB w swoim wywodzie
całkowicie pominął powyższe.

Po trzecie, GINB w ogóle
nie odniósł się do faktu, iż przyjęte przez organ stanowisko jest
wprost sprzeczne §22 pkt 2 tekstu
planu, który expressis verbis nakazuje dla zabudowy mieszkaniowej realizację usług w parterze.”
Przyjęta po 2018 roku interpretacja (i stanowisko) wawerskiego WAiB w tej sprawie brzmi:
„Zdaniem Organu plan miejscowy
jednoznacznie ustala przeznacze-

nie podstawowe terenu jako zabudowę usługowo-mieszkaniową.
Zgodnie z powyższym plan miejscowy nie dopuszcza możliwości
powstania budynku mieszkalnego
bez części usługowej.”
Smutne, że każda interpretacja
m.p.z.p. osiedla Anin przygotowana przez urzędników, organy instancji odwoławczych (wojewodę,
GUNB), zachowuje obecne status
quo i w konsekwencji sprzyja deweloperom. Nie chodzi przecież
o uchylenie (czyli wyeliminowanie z obrotu prawnego) decyzji
już skonsumowanych, ale o teraźniejszość oraz przyszłość obszaru
UMN/3 w Aninie. Znamienne, że
jedynie opinie eksperckie – Towarzystwa Urbanistów Polskich

Fragment analizy BAiPP z 2020 roku dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego m.p.z.p.
osiedla Anin:
„Ustalona w obowiązującym planie nadmierna intensywność zabudowy ogranicza przestrzeń wspólną i tereny
zieleni. Powstające w ostatnich latach w terenach zadrzewionych apartamentowce przewyższają o kondygnację istniejącą zabudowę, maksymalnie wykorzystując pojemność
działki nie respektując pierwotnej zabudowy osiedla oraz
istniejącego drzewostanu.”

7
oraz kancelarii WMW PROJEKT
S.C. w Łodzi (m.in. biegli sądowi)- uznają obligatoryjność funkcji
usługowej w parterach budynków
w obszarach UMN/2 i UMN/3. To
charakterystyczne, że uprawnieni
urbaniści, rzeczoznawcy, specjaliści od planowania przestrzennego,
twórcy planów miejscowych - odczytują zapisy swoich kolegów po
fachu jednoznacznie i bez zbędnej
tautologii. Co warte podkreślenia i co daje nadzieję - stanowisko wawerskiego Urzędu od 2019
roku jest w tej sprawie zgodne
z linią ekspertów i urbanistów!
Plan miejscowy Anina nie jest
doskonały, ba! Pisany w oparciu
o starą Ustawę o planowaniu przestrzennym, pozbawiony współczynników planistycznych, linii
zabudowy - oczekuje na zmianę.
Minie zapewne kilka lat zanim
powstanie nowy. Tymczasem,
w zaciszach kancelarii i biur prawnych, trwa wciąż cichy bój o to, ile
jeszcze się da zbudować w obszarze UMN/3. Jak wielka jest skala
dewastacji przestrzeni w tej części
osiedla - nie trzeba nikogo przekonywać - wystarczy porównać zdjęcia lotnicze sprzed i po. Czy jest
szansa na zatrzymanie tego obłędu?

KULTURA. Wystawa Małgorzaty Biniek w Józefowie.

Po prostu
kobieta
Od ostatniego dnia 2020 roku
na terenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Józefowie można oglądać wystawę fotografii pod tytułem
„Po Prostu Kobieta”.
Autorką zdjęć jest fotografka
Małgorzata Biniek, która od wielu
lat przygotowywała się do realizacji tego przedsięwzięcia, a centrum
kulturalne Józefowa jest idealnym
miejscem dla jej prac, ponieważ
jako mieszkanka Wawra ma wielki sentyment do tych okolic. Małgorzata oprócz fotografowania na
codzień jest psychologiem i coachem, co znacząco wpływa na jej
twórczość. Na jej zdjęciach widać
jej wyjątkowe zainteresowanie
człowiekiem. Nierozłączną częścią
twórczości artystki są jej podróże.
Na wystawie można zobaczyć zdjęcia kobiet z różnych części świata.
Fotografka zestawia reportażowe zdjęcia kobiet z Kenji, Maroka, Kuby i Indonezji z portretami
kobiet z Europy. Opowiada nam

o różnorodności kulturowej, jednocześnie pokazując siłę i piękno
kobiecości. Każda z uchwyconych
aparatem pań demonstruje swoją
wyjątkowość. 18 czarno-białych
fotografii opowiadających różne

historie, tworzy jednak wspólną
opowieść o tym, kim jest kobieta
i czym jest kobiecość.
Wystawę można podziwiać do
22 stycznia na błoniach MOKu,
ale można też online. Wirtualny

spacer z Gosią Biniek jest dostępWystawa została sfinansowana
ny na You Tubie (https://youtu. przez Fundusz Wspierania Kultube/axTXA_FSznM).
Zaprasza- ry.
my również na wydarzenie oraz
Marcin Jankowski
fan page „Po prostu Kobieta/ Just
a Woman” na Facebooku.
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17.

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ciebie nie zabiją...)
Cd.
Niezabudowaną,
położoną
w zagłębieniu gruntu parcelę przy
11 Listopada nr 26, od strony ulicy Głównej zasłaniały piętrowe
budynki restauracji Zaczewskiego
i sklepu Marii Smolińskiej oraz teatru Chrzanowskiego, które w dodatku, stały na wzniesieniu. Miejsce to znaczne pamiętaną przez
wielu rozmówców sosną, krzywą
i pochyloną, rosnącą tam do dziś
( 271 cm obwodu w pierśnicy ma
grubszy z dwóch pni, łącznie z porastającymi go pędami bluszczu)
stało się placem straceń dokonywanych przez niemieckich żandarmów.
Według Stanisława Maciejewskiego (1925) i Edwarda Dyszla
(1920) żandarmi nie ufali polskim
policjantom z miejscowego posterunku. Ci musieli zgłaszać zatrzymanych Żydów, przekazywać ich
w żandarmskie ręce i asystować
przy zabijaniu. Tylko niekiedy
świadkami bywali przypadkowi
przechodnie i mieszkańcy sąsiednich zabudowań. Władysława Sadowska (1902) akurat przystanęła
rozmawiając ze znajomą spotkaną przy warsztacie Czułowskiego,
kiedy ta zwróciła jej uwagę: – O!
Znowu jakiegoś Żyda prowadzą!
– Pod krzywą sosną kazali mu się
położyć. Wtedy jeden z nich przystawił leżącemu lufę karabinu do
głowy i strzelił – mówi Sadowska.
Świadkiem podobnej egzekucji był
przechodzący ulicą 11 Listopada
listonosz Paweł Jarzyło (1917). Karol Mroziński( 1905) z okna mieszkania piętrze, nad restauracją Zaczewskiego, oglądał jak żandarmi
przywieźli samochodem dwie kobiety i dwóch mężczyzn. – Kazano im się położyć twarzą do ziemi
i strzelano w tył głowy do leżących.
Strzały podrzucały ciałami zabijanych – mówi Mroziński. Sabina
Mrozińska (1908) pamięta dwie
egzekucje ludzi przywiezionych samochodami – raz sześć osób i jakiś
czas później cztery osoby. W obu
przypadkach były to kobiety i mężczyźni. W sąsiednim budynku na
piętrze nad sklepem Marii Smolińskiej mieszkała jej córka Jadwiga
Bogucka (1920). Też oglądała dwie
egzekucje – jedną pary młodych
ludzi w pobliżu krzywej sosny
i drugą, kiedy zabito mężczyznę.
– Po strzale, kiedy leżącym jeszcze
podrzucały drgawki śmiertelne,

Krzywa sosna. Stan z 2020 r. Fot. Włodzimierz Bobiński.
Władek, pijaczyna i karciarz, co to
przed wojną był w Strzelcu, razem
z kompanem zaczęli ściągać buty
z zabitego, po czym zakopali go –
mówi Bogucka. Budynek Drucianki, w którym znajdowała się szkoła
stała nieco dalej, przy Głównej.
Ale i stamtąd, z okna na piętrze Jan
Kociszewski (1909) obserwował,
jak przy krzywej sośnie zastrzelono dwie kobiety.
Zakład fryzjerski Zofii Paprockiej mieścił się na piętrze
w budynku Świderskich przy ul.
Głównej 20 A, naprzeciwko remizy
strażackiej. Paprocka przez okno

widziała starego Żyda przemykającego się niepewnie od stacji kolejowej w kierunku Wiśniowej Góry.
Wkrótce ponownie zobaczyła tego
samego człowieka, jak zgoniony
grzęznąc w piasku ulicy i wznosząc
tumany pyłu uciekał z powrotem
przed biegnącym za nim jednym
z mieszkańców Wiśniowej Góry.
Stary Żyd szukał schronienia między drewnianymi domami Majewskiego i Furwassera po przeciwnej
stronie ulicy. Schował się w jednym z nich , ale goniący wyciągnął go stamtąd i klnąc zawlókł
na pobliski posterunek. Później

fryzjerka widziała, jak człowieka
tego prowadzono na miejsce straceń przy ul. 11 Listopada. Według
Zofii Paprockiej zwłoki zabitych
tam odzierał z ubrań Władek, alkoholik, nicpoń, pamiętany sprzed
wojny jako jeden z drużynników
Strzelca.
Stracenia odbywały się także
w miejscach przypadkowych, na
ogół jednak wybieranych przy lesie. Obserwował taką egzekucję
Józef Jaglarz (1898) mieszkający
pod lasem przy ulicy Jasnej w pobliżu ul. 11 Listopada: - Patrzyłem
przez szparę uchylonych drzwi.

Bałem się, bo w ogrodzie biegały
dwa niekolczykowane wieprzki.
W komórce pędziliśmy bimber,
a furmanki czekały na breję. Żydówki przywieźli ciężarówką, krytą, tzw. budą, pod sam las. Tam
je zastrzelili. Miejscowi odarli
zwłoki z odzieży, a potem zakopali – mówi. Władysława Sadowska
przechodząc pod lasem, niedaleko ulicy Zaolziańskiej, zauważyła
zbliżający się samochód. Kiedy
zatrzymał się przy lesie, zeskoczyło
zeń kilku Niemców. Kazali jej odwrócić się. Kątem oka zauważyła
jednak , jak z samochodu wyprowadzili młodą kobietę z dzieckiem
na ręku. Jeden z Niemców wyrwał
kobiecie dziecko i trzymając je
za nóżkę strzelił z bliska w główkę. Dziecko nie miało więcej niż
osiem miesięcy – mówi Sadowska.
Rozpaczająca matka została obalona na ziemię i zastrzelona. Potem
zastrzelili mężczyznę. Gdy Niemcy
ruszyli samochodem, by odjechać,
uciekła i nie wie , co się stało z ciałami zabitych.
Podobnie jak Arenson i Centnerowie schronienia w okolicy
szukali także przybysze, ludzie którzy starali się być niewidoczni. Jednak zachowały się wspomnienia
o osobach nieznanych z imienia
i nazwiska, a często nawet z wyglądu. Bywało, że widywano je tylko
z daleka, przypadkiem i przelotnie, a w dodatku jeśli, to raczej
o zmierzchu lub po zmroku.
Według Ireny Turowieckiej
(1911): – W opuszczonym domu
na zarośniętej zdziczałą roślinnością posesji Jabłonowskich przy ulicy Pierackiego (poprzednio Wierzbowa) ukrywało się sześcioro osób.
Zachowywali mało ostrożności.
Dwie młode kobiety zaczęły trudnić się sprzedażą lemoniady na
Dworcu Wschodnim. Podobno
zostały rozpoznane i zastrzelone.
Jeden z ukrywających się, starszy
mężczyzna, żebrał w pociągach
podmiejskich. Zginął. Też rozpoznany i zastrzelony. Inni odważali
się odwiedzać swoje opuszczone
mieszkania przy ulicy Wileńskiej
na Pradze. Tam podobno zostali
schwytani przez Niemców. Ponieważ Jabłonowski znajdował się
w niewoli niemieckiej i dom pozostawał bez opieki, to w różnych
okresach ukrywały się tam większe
i mniejsze grupy Żydów – mówi
Turowiecka.

Janina Chmielińska (1905)
pamięta, że w tymże domu Jabłonowskich przebywała przez jakiś
czas kobieta z synem Adasiem.
Adaś często wymykał się matce
słysząc dźwięki fortepianu dobiegające z nieodległego domu rodziny Skurów. Lubił tam przychodzić
i słuchać, jak na fortepianie grał
Bolesław Lewandowski. Muzyk,
dyrygent uczył dzieci Skurów gry,
a i sam siadał przy klawiaturze.
Wtedy często pojawiał się Adaś
i słuchał. Niekiedy też korzystał
z okazji, by pojeździć na rowerze.
Aż pewnego dnia nie przyszedł.
Nie przyszedł też następnego dnia.
Nikt nie zobaczył też więcej mamy
Adasia. – Jakiś czas przed końcem
okupacji rodzina ta zniknęła –
mówi Janina Chmielińska.
Irena Turowiecka zachowała w pamięci również trzy osoby
przechowywane pod opieką „babci
Adamkowskiej”1 w małej drewnianej chatce przy ul. Brzozowej: - Żywieni byli marnie . Bywało, że tylko obierkami od ziemniaków. Nie
mieli co jeść – mówi Turowiecka.
Byli to młody mężczyzna i dwie
kobiety. Ponieważ okolica była
względnie spokojna, o zmroku wychodzili czasem, i odwiedzali okoliczne domy w poszukiwaniu pożywienia. Otrzymywali je m. in. od
Dyszlów, gdzie dostawali mleko,
od Skurów i Turowieckich. – Żyd
zajmujący po wojnie wysokie sta-

nowisko w fabryce, podczas wojny
przechowywał się, albo często bywał u Ireny Turowieckiej, i pomagał jej w pędzeniu bimbru – o mężczyźnie tym mówi Władysława
Sadowska (1902). Ta trojka ocalała.
W 1944 roku podczas działań wojennych wyniosła się do Falenicy.
Adamkowska z jakimś oddziałem
wojskowym wyjechała, prawdopodobnie na Ziemie Zachodnie,
i już nie powróciła. Z ocaleńcami
Irena Turowiecka spotkała się po
wojnie. Pracowała w fabryce Szpotańskiego, gdzie jednym z dyrektorów został były podopieczny babci
Adamkowskiej. – Występował pod
nazwiskiem Jasiński, a jego żoną
została jedna z dwu kobiet, które
razem z nim ukrywały się u Adamkowskiej. Starał się wówczas odnaleźć Adamkowską, jednak bezskutecznie – jak pamięta Turowiecka.
Jej samej w trudnych sytuacjach
życiowych Jasińscy okazywali dużą
pomoc i wdzięczność za życzliwość okazywaną podczas okupacji
– mówi.
Miejsca schronienia Marii
Kasmanowej nie znamy. Zapewne
ona sama nie potrafiłaby go wskazać. A mówiła o nim tak: „ Przez
pewien czas w Międzylesiu byłam
sama jedna w odosobnionym domku. O 3.30 zamykałam okiennice. Jerzy przyjeżdżał raz na tydzień
i przywoził mi jedzenie. Nikt, za
wyjątkiem sąsiada, nie wiedział,

Helena Baumsztadt i Marian Hieronim Ostrowski
na warszawskiej ulicy. 1943 r.
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Dom Zofii Brógowej przy ul. H. Dąbrowskiego. Widok od strony ogrodu.
Stan z lat 50-tych ub.w. (fot. Bolesław Albiński).
że ja tu mieszkam. Sąsiad był dobrym znajomym Jerzego. U niego
kupowałam chleb. Podczas wizyty
[Jerzego] powiedziałam mu: «daj
mi kogoś, bo zginę z samotności ».
Wówczas przyjechało do mnie żydowskie małżeństwo z Częstochowy. Nie długo sądzone nam było
żyć spokojnie. Zaczął przychodzić
jakiś osobnik, który zażądał , żebyśmy się u niego meldowali. Jerzy
od razu nas stamtąd zabrał.”2.
Nieco więcej wiemy o Helenie Baumsztadt. Przywiózł ją do
Międzylesia Marian Hieronim
Ostrowski. Był taperem. Grywał
w warszawskich kawiarniach. Helena Baumsztadt uciekła z getta, ale
szantażowali ją szmalcownicy. Już
parokrotnie musiała opłacać okup.
Ostrowski przywiózł ją na Kresową, do domu swojej matki Julii Ostrowskiej. Tam Helena przetrwała
wojnę. 19 listopada 1944 roku
Helena Władysława Baumsztadt
i Marian Hieronim Ostrowski pobrali się. Jednak już w 1947 r. oboje
opuścili Polskę. Za Heleną ciągnęło się określenie „ koszerna żona”.
Rok wcześniej podczas pogromu
kieleckiego tłum zamordował 39
Żydów, w tym dwie kobiety w ciąży i kilkoro dzieci. Nie dalej jak
w Falenicy dla ochrony żydowskiego domu dziecka musiano zaciągnąć warty. Starszym wychowankom wydano broń i przeszkolono
ich w jej użyciu do samoobrony3.
Ostrowscy wyjechali i osiedlili się
w Kalifornii, gdzie Marian stał się
cenionym stroicielem fortepianów.
Helena zmarła tam w 1967 roku.
Bywało, że nie budzące po-

dejrzenia dokumenty nie wystarczały. Prawdopodobnie posiadały
je Władysława Winiarska z matką.
Jeśli tak, mogły zapewne dopełnić
obowiązku meldunkowego i zgłosić miejsce pobytu u sołtysa. A jednak traciły kolejne swoje przystanie. Najpierw u Wandy Sławińskiej,
w piętrowym murowanym budynku stojącym w rozległym ogrodzie
przy ulicy Romualda Traugutta.
Mieszkający tam Borowik, były
mąż Sławińskiej, zagroził denuncjacją. Winiarskie legitymowały się może dobrymi papierami
i legalnym zameldowaniem, ale
wygląd miały „zły”. Borowikowi
to wystarczyło. Kobiety udały się
wówczas do rodziny Chudzików
mieszkającej w wilii z facjatą na
poddaszu, również otoczonej dużym ogrodem przy tejże samej ulicy. Początkowo udało się. Wkrótce
jednak trudniąca się krawiectwem
Chudzikowa zażądała od nich
opuszczenia mieszkania. Obawiała się o życie syna i własne. –
Przecież ci, którzy przechowywali
Żydów, byli zabijani razem z tymi
Żydami – mówiła wiele lat później. Winiarskie trafiły wówczas
do Zofii Brógowej (1897) na ulicę
Henryka Dąbrowskiego. Jej niewielki domek z ciemnoczerwonej
cegły wiśniówki pokryty omszoną
już , niegdyś również czerwoną
dachówką wybudowano jeszcze
w 1890 roku. Stał w głębi zarośniętego drzewami i krzewami ogrodu
i był prawie niewidoczny z ulicy.
Zamieszkały tam na poddaszu
z niewielkim półkolistym tarasem
opartym na kolumnach a dosta-

wionym do szczytu od strony lasu.
Zofia Brógowa pytana o Winiarskie, mówi: - To nie była żadna
pomoc, żadne przechowywanie.
Obie tutaj po prostu mieszkały.
Były lokatorkami. A czy wiedziała?
– Oczywiście! Szczególnie charakterystyczna była matka Władysławy. To było przyczyną pozbycia
się ich przez Chudzikową. Jednak
na te tematy nie było między nami
rozmowy. Nawet po wojnie, kiedy
bywałyśmy u siebie. Obie mieszkały do 1945 roku. Potem, już po
wojnie, zamieszkały w Warszawie
przy ul. Filtrowej 70 m. 25 . Nadal
mieszka tam Władysława – mówiła Zofia Brógowa w 1972 roku.
Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy:
1. Julianna Adamkowska.
2. Maria Kasmanowa, prot. Mirska Klara, maszynopis, str.2, AŻIH
3334.
3. Monika Sznajderman. Fałszerze
pieprzu. Historia rodzinna. Wołowiec 2016, str. 257. Ocalałych
i wracających Żydów zabijano
wówczas w wielu miejscowościach.
Od czasu ustąpienia Niemców do
1947 r. według różnych szacunków
zabito od kilkuset do kilku tysięcy
Żydów. Zob.: Andrzej Żbikowski.
Morderstwa popełniane na Żydach
w pierwszych latach po wojnie. W:
Następstwa zagłady Żydów. Polska
1944 – 2010, praca zbiorowa pod
redakcją Feliksa Tycha i Moniki
Adamczyk – Garbowskiej, Lublin
2011, str. 74.
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ALEKSANDRÓW. Kolejny głos w dyskusji.

Rzecz o cmentarzu w Aleksandrowie
Najpierw kilka retorycznych
pytań. Czy można mieć za złe
mieszkańcom Aleksandrowa, że
pragną uczynić swoje osiedle bardziej atrakcyjnym, wykorzystać
jego nieliczne atuty, zbudować
przedszkole, szkołę i kawiarnię? Że
chcą przegnać widmo budowy nowego cmentarza, które pojawiło się
30 lat temu i nadal straszy?
A czy należy mieć za złe mieszkańcom Falenicy, że chcą, po tylu
latach starań, aby powstał wreszcie
nowy cmentarz? Przecież na tym
starym nie ma miejsc grzebalnych
już od 25 lat, a teren na przeciwległej wydmie został zakupiony
przez parafię NSPJ w tym właśnie
celu? A może mieszkańcom Aleksandrowa nie pozwala uznać racji
Faleniczan pytanie: dlaczego znowu u nas? Dlaczego nie możemy
decydować o tym, co będzie budowane w naszym osiedlu? Czy ONI
nie widzą, że potrzebujemy pilnie
obiektów użyteczności publicznej?
Tyle pytań, teraz fakty. Na tak
zwany zdrowy rozum powstanie
nowego miejsca pochówków mogłoby służyć obu osiedlom. Jest
w pobliżu kościół, gdzie odbywają
się msze żałobne, jest sala pożegnań, są zakłady kamieniarskie, jest
przystanek autobusowy. Na mapie
ilustrującej artykuł pana Jana Frelka (Gazeta Wawerska, grudzień
2020), całość (5,37 ha) działki
położonej na wydmie, a należącej
do parafii falenickiej jest pokazana jako teren nowego cmentarza.
W rzeczywistości zgodnie z decyzją Urzędu Dzielnicy Wawer nr
645 z 2003 r. w sprawie warunków
zabudowy tylko 0,54 ha. miało być
przeznaczone na miejsce grzebalne. Niezorientowanym dodam, że
owe pół ha wytyczono po drugiej
stronie wydmy w pobliżu ulicy Napoleona Bonaparte – która to ulica rozgranicza osiedla. Na reszcie
wydmy miał powstać park leśny.
W 2006 r. prezydent Warszawy
wydał pozwolenie na budowę nr
454/2006 na podstawie złożonego
projektu. Ta decyzja została zaskarżona. 10 grudnia 2008 r. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przywracający pozwolenie
na budowę cmentarza się uprawomocnił. Tego dnia wydano Dziennik Budowy nr 880/2009 (następnie odebrany). Tyle powszechnie
wiadomo.
Bardzo ekscytująca wizja
cmentarza w centrum Falenicy,
przywołana w cytowanym artykule, słabo przylega do rzeczywisto-

ści Aleksandrowa. Można bowiem
wątpić, czy Falenica ma jakieś tradycyjne centrum, ale jednak skupienie kilku dużych sklepów, przychodni, aptek, bazaru oraz nowej
Kulturoteki coś takiego od biedy
tworzy. Czy podobne „centrum”
może powstać nad jeziorkiem
i w jego okolicy?
Zwolennikom urządzenia dalszych przeróżnych atrakcji przy
jeziorku i na wydmie chciałabym
przypomnieć, że obecnego cmentarza, ustanowionego w 1932 r.
nikt nigdzie nie przeniesie. Zwłaszcza że jest tam również cmentarz
wojskowy. Te wszystkie groby będą
doskonale widoczne z wydmy po
drugiej stronie drogi, zwłaszcza
gdy na miejscu drzew znajdą się
budynki.
Staram się zrozumieć racje
mieszkańców Aleksandrowa. Czy
jednak przekształcenie wydmy/
lasu nad jeziorkiem w teren rekreacyjny spełni ich marzenie
o posiadaniu centrum? Rzadko się
zdarza, że nieduże jeziorko zwane
dumnie „Morskim Okiem”, z dwu
stron otoczone lasem, mogło spełniać taką funkcję, chyba że się bardzo specyficznie rozumie słowo
„centrum”. Na dodatek, ku żałości
wszystkich, jeziorko traci wodę,
pomosty sterczą na piasku. Pamiętam, jak jeziorko znikło całkowicie
w latach 1970 i 1971 i wcale nam
tego nie życzę.
Wątpliwe, czy osoby zafiksowane na pomyśle urządzenia tu
„centrum” uznają te argumenty. Wątpliwe, czy da się pogodzić
sprzeczne interesy i zapomnieć
o wzajemnych pretensjach. Znalezienie najlepszego rozwiązania
utrudnia fakt, że zainteresowani
sporem/problemem są nie tylko
mieszkańcy (nie wszyscy, ale dostatecznie zdeterminowana grupa), ale proboszczowie obu parafii,
Lasy Państwowe, Urzędy Dzielnicy
i Miasta Warszawy (które wydawały kolejne decyzje) a może też Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej.
I jeszcze jest pan Teofil Turek zarządca obecnego cmentarza, który
niewątpliwie skorzysta na powstaniu cmentarza.
Wyrażając te wątpliwości
przyznam, że pomysł lokalizacji
nowego cmentarza przy obwodnicy nie uważam za najgorszy – choć
korzystny głównie dla właścicieli
samochodów, mniej zaś dla starszych ludzi z Falenicy, którzy do
Aleksandrowa idą lub jadą autobusem. Zamiana(?) oznaczałaby

większy teren grzebalny, ciekawe
jednak, jaki miałby być status tego
cmentarza? To rzecz do wyjaśnienia.
Wracając do perspektyw porozumienia, to są mizerne – po
trzydziestu latach konflikt osiągnął
takie stadium, że dotychczasowe
argumenty nie przekonują żadnej
ze stron: dla Aleksandrowian jest
oburzające, że parafia chce w ich
osiedlu urządzić kolejny cmentarz i, co więcej, zbierać opłaty za
miejsca grzebalne. Tutaj leży istotny, choć nie eksponowany powód
konfliktu. Drugi – to osoba pana
Turka, administratora cmentarza. Kolejny – właściciele terenów
w pobliżu jeziorka uważają, że bliskość nowego cmentarza obniży
cenę działek pod zabudowę. To był
chyba najważniejszy powód bezprawnego zniszczenia ogrodzenia
spornego terenu i kradzieży bramy
w 2010 r. Jak to się stało, że sprawcy
nie zostali ujęci i ukarani? – mogą
spytać Faleniczanie, którym trudno zapomnieć o zmarnowanych
wydatkach.
Dzisiaj
Aleksandrowianie,
którzy przez lata odrzucali pomysł
urządzenia na wydmie nekropolii,
chcą tu terenu rekreacyjnego. Argumenty Faleniczan, że zapłacili
za ten teren (działka, zakupiona
w 1996 r., kosztowała 58 tys. zł),
że ważna jest bliskość kościoła
(budowanego przez ks. Chudka,
proboszcza z Falenicy przy ich finansowej pomocy), przegrywały
w sporach z tezą o zagrożeniu zatruciem wód gruntowych. Wojna
na ekspertyzy skutkowała decyzją, aby drastycznie ograniczyć
powierzchnię grzebalną, aż się to
stało mało sensowne – potrzeby
grzebalne na pewno byłyby większe. Początkowo zresztą (w 1997
r.), gdy ks. proboszcz Andrzej Dybek wystąpił o warunki zabudowy
dla nowego cmentarza, część grzebalna, o wielkości 1 ha, miała się
znajdować w środku tego terenu,
a więc w sporej odległości od jeziorka. Przesunięto ją w pobliże ul.
Napoleona Bonaparte ze względu
na łatwość dojazdu. To było najdalsze ustępstwo strony falenickiej,
ale nie przekonało przeciwników
cmentarza. Zatrudnili dobrych
prawników, byli zachęceni kolejnymi wyrokami na swoją korzyść
i nie zamierzali iść na kompromis.
A faleniccy proboszczowie, pewni
swych racji, pożałowali pieniędzy
na prawnika. Sprawę cmentarza
prowadziła architektka – p. Lu-

cyna Wośko, która nie chce lub
nie może (?) wyjaśnić, dlaczego
w swoim czasie nie złożyła stosownych odwołań.
Gdyby sięgnąć głębiej do samych początków sporu, to odkryjemy, jako jedną z przyczyn, postać
byłego kościelnego, zwolnionego
ze swojej funkcji przez b. proboszcza ks. Henryka Chudka. Ten
zachował urazę i, jako zasiedziały
mieszkaniec Aleksandrowa potrafił zmobilizować mieszkańców
do oprotestowania cmentarza. Do
znaczących czynników należał też
sposób prowadzenia spotkań, które miały doprowadzić do ugody,
a zamieniały się w pyskówki. Może
gdyby znalazł się neutralny mediator, sprawy potoczyłyby się inaczej.
Wreszcie: Falenica nie potrafiła
się wyrzec perspektywy dochodów i swojego prawa do działki,
a Aleksandrów odczuwał to jako
upokorzenie i lekceważenie. Może
gdyby jakiś mądry mediator zaproponował podzielenie się tą działką
i urządzenie wspólnego cmentarza funkcjonowałby on już dzisiaj.
Może powinien to zrobić przedstawiciel Kurii diecezji Warszawsko-Praskiej. Na zapytanie, czy znana
jest Kurii historia starań parafii
NSPJ w Falenicy o powstanie nowego cmentarza i ich stan na chwilę obecną uzyskałam niedawno
jedynie taką odpowiedź: „Każda
sprzedaż ziemi parafialnej wymaga
pisemnej zgody Biskupa”. Prośba
o informację wynikała z kursującej
w Falenicy pogłoski, że proboszcz
Wiesław Kazimieruk jest gotów
odstąpić sporną działkę na potrzeby Kurii.
Względy prestiżowe też mają
znaczenie. Faleniczanom trudno zapomnieć niesprawiedliwy
dla ich proboszcza (M. Doszko)
program w telewizji Polsat, jaki
powstał dzięki skardze Aleksandrowian. Niestety ksiądz Doszko też się uniósł honorem i 20 lat
temu pogonił dziennikarzy. Pewny swoich racji nie docenił potęgi
prasy. Dla przeciwników cmentarza jego lokalizacja też jest dzisiaj

kwestią prestiżową. Powstanie nowego cmentarza nie jest dla nich
priorytetem, choć osiedle stale się
powiększa. Atrakcyjność jeziorka
wybijają na plan pierwszy, choć
moim zdaniem, grubo przeceniają
jego możliwości centrotwórcze.
I co dalej? Z powyższego tekstu czytelnik może wysnuć wniosek,
że oba rozwiązania (nowy cmentarz na wydmie, ale bliżej szosy
i duży cmentarz w Radości) uważam za racjonalne. I będzie miał
rację. Jako mieszkanka Falenicy,
która tą historią interesuje się od
ponad 20 lat, jestem za dialogiem,
kompromisem, współdziałaniem
różnych instytucji i racjonalnymi decyzjami, które dają korzyści
wszystkim. I co z tego? Niby wszyscy myślący obywatele też są za, ale
w praktyce wychodzi inaczej.
PS. Doprawdy podziwiam polemiczny zapał pana Jana Frelka
i jego lokalny patriotyzm. Jakże
efektownie, choć nie bez demagogii, przedstawił on swój pogląd
na sprawę cmentarza w Gazecie
Wawerskiej! Czyżby uważał, że
bez takich chwytów nie zdobędzie
poparcia, a zwolenników nie można werbować inaczej, niż igrając
z faktami? Bo igraszką (uwaga:
eufemizm) jest stwierdzenie, że
„kiedyś sporny teren leżał na uboczu, a teraz jest w centrum Aleksandrowa”. Tak napisał o wydmie
przy jeziorku! Cel uświęcił grubą
przesadę. Być może szanowny Autor oczyma wyobraźni zobaczył już
jak jego osiedle, gęstniejące od nowych domów przy ulicach Polanki,
Zagórzańskiej i Podkowy, rozrasta
się w lesie na zachód od ul. Napoleona Bonaparte, czyli na terenie
Falenicy? Znając geografię, wiemy,
że to nadal jest ubocze. I realizacja
wspaniałych planów tego nie zmieni. Gdybym była złośliwa, zaproponowałabym na takie „centrum”
teren na końcu ul. Podkowy, też
pod lasem. Mieszkańcy sąsiadującej z Aleksandrowem gminy Wiązowna na pewno nie zaprotestują.
Barbara Wizimirska
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Podsumowanie akcji wymiany kopciuchów

MICHAŁ MROZIŃSKI

m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Do końca 2020 roku mieszkańcy Warszawy mogli ubiegać
się o pełne dofinansowanie do wymiany tzw. kopciucha, czyli pieca
albo kotła na węgiel lub drewno,
który nie spełnia wymogów klasy
3, 4 lub 5. Jak czytamy na stronie
miasta Warszawy: „Warszawiacy
mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na instalację
pompy ciepła, instalację ogrzewania elektrycznego, pieców ga-

zowych, jak również przyłączenie
nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo mieszkańcy,
którzy zdecydują się na likwidację
kopciucha mogą również otrzymać środki na odnawialne źródła
energii, tj. kolektory słoneczne,
instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące
z nowym ekologicznym źródłem
ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub mo-
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dernizację instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji ciepłej
wody użytkowej.”
W tym momencie niemal
nikt nie kwestionuje już problemu
smogu i konieczności poprawy jakości powietrza oraz tego, że akcja
modernizacji kotłów leży w naszym wspólnym interesie. Dlatego
na pewno trzeba docenić możliwość uzyskania dofinansowania.
Niestety sprawność prowadzenia
tego procesu pozostawia trochę do
życzenia.

dzielnicy przekazano podsumowanie akcji dofinansowania do wymiany pieców, a nieco więcej informacji otrzymałem w odpowiedzi
na interpelację w tej sprawie. Niżej
trochę liczb, obrazujących stan na
koniec listopada i początek grudnia 2020.
W dzielnicy Wawer od września 2019 do listopada 2020 wpłynęło 518 wniosków o dofinansowanie na modernizację kotłowni,
najwięcej w Warszawie. Przygotowano 259 umów, z czego zawarto
240. Wniosków rozpatrzonych
Wymiany i koszty
negatywnie było niewiele – kilkaPod koniec 2020 roku radnym naście. Najczęstszymi powodami
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negatywnego rozpatrzenia były:
złożenie wniosku o realizację inwestycji polegającej na wymianie
kotła gazowego na nowy kocioł
gazowy lub wykonanie inwestycji przed zawarciem umowy (to
ważne: najpierw należy podpisać
umowę dotacji, potem zaczynać
inwestycję). Przytoczone liczby
oznaczają, że na przełomie listopada i grudnia około 250 wniosków
nadal oczekiwało na rozpatrzenie
i proces ten będzie trwał w 2021
roku.
Rozliczono 68 przeprowadzonych inwestycji (likwidacja 71 źródeł ciepła na paliwo stałe albo olej
opałowy). Ich koszt łączny to 1 705
148,15 zł. Pozostałe inwestycje są
w trakcie rozliczania.
Z perspektywy mieszkańca
Jak proces dofinansowania
wygląda w praktyce? Tutaj przytoczę informacje otrzymane od
jednej z mieszkanek. Samo wypełnienie wniosku było proste, jednak
na informacje zwrotną o jego rozpatrzeniu wnioskodawczyni oczekiwała około czterech miesięcy. Po
pozytywnym rozpatrzeniu odbyła
się wizja lokalna, przeprowadzona
zdalnie, podczas której należało

zaprezentować swój piec i w nim
rozpalić. Umowę do podpisania
przyniósł kurier. Na własną rękę
mieszkanka kupiła piec i znalazła
wykonawcę, który przeprowadził
wymianę pieca i z którym się rozliczyła. Następnie przystąpiła do
rozliczenia z urzędem w celu uzyskania zwrotu kosztów. Niezbędne
były fotografie ilustrujące wykonane prace, faktura za usługę i protokół technicznego odbioru robót.
Rozliczenie mieszkanka wysłała
listem poleconym, a urząd miał 21
dni od zaakceptowania rozliczenia
na zwrot kosztów poprzez przelew.
W ramach rozliczenia operacji wykonywana była kolejna zdalna wizja lokalna, przeprowadzana przez
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Ta powtórna wizja zależnie od przeprowadzonych
zmian może obejmować zaprezentowanie m.in. budynku, miejsca
po usuniętym piecu i instalacji,
nowego pieca bądź innego zamontowanego w ramach operacji
urządzenia, dokumentów instalacji. Jak zwraca uwagę mieszkanka,
nie poradziłaby sobie z przeprowadzeniem zdalnej wizji lokalnej
za pośrednictwem smartfonu bez
pomocy rodziny. Zwrot pieniędzy
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otrzymała przed świętami. Jako zalety wymiany mieszkanka wymienia brak kurzu i brudu z węgla, stałą temperaturę w mieszkaniu, brak
konieczności częstego sprawdzania pieca i comiesięcznego czyszczenia komina. Z dodatkowymi
kosztami wiązało się wyniesienie
starego pieca i związany z wymianą mały remont w piwnicy. Warto
dodać, że – jak informują strony miejskie – można umówić się
z wykonawcą na zwrot dopiero po
rozliczeniu z urzędem.
Cała operacja, od złożenia
wniosku o dofinansowanie do
przesłania rozliczenia i uzyskania
zwrotu kosztów, trwała od stycznia
do grudnia 2020 roku. Około czterech miesięcy trwało samo rozpatrywanie wniosku. Miesiąc upłynął do przeprowadzenia pierwszej
wizji (lipiec), a kolejny do przybycia kuriera z umową (sierpień); po
znalezieniu wykonawcy rozpoczęto roboty (październik), rozliczenie przesłano listownie w listopadzie, a w grudniu przyszedł zwrot
kosztów.

dukatorzy. Koszt ich pracy? Dyżur
ekoedukatora na stacjonarnym
stanowisku w Urzędzie Dzielnicy
Wawer - 64 350 zł brutto (78 ośmiogodzinnych dyżurów, 825 zł
brutto za dyżur). Dyżur stacjonarny w Urzędzie Stanu Cywilnego na
Włókienniczej - 33 000 zł brutto
(40 ośmiogodzinnych dyżurów).
Praca szóstki mobilnych ekoedukatorów - łącznie 60 470,86 zł
(w tym Fundusz Pracy i ZUS): 27
zł brutto za godzinę, łącznie 1872
godziny. Umowy dla ekoedukatorów w USC oraz mobilnych są realizowane z dofinansowania Biura
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.
O ile sama akcja wymiany pieców jest ważna, to szkoda, że obok
kampanii informacyjnej i wsparcia
ze strony ekoedukatorów zabrakło
nacisku na sprawniejsze przetwarzanie wniosków i przeprowadzenie całego procesu, od rozpatrzenia wniosku do sfinalizowania
rozliczenia. Dodajmy, że w roku
2021 można uzyskać dofinansowanie do 90% kosztów, w 2022 – do
70%. Tzw. kopciuchy muszą być
Ekoedukatorzy
wymienione do końca 2022 roku.
Wsparcie informacyjne dla
Informacje na temat uzymieszkańców świadczą tzw. ekoe- skania dofinansowania: https://

zielona.um.warszawa.pl, https://
warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-modernizacje-kotłowni
Dziękuję Andrzejowi Tomaszczykowi za pomocne informacje.

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Nowy rok, nowe wyzwania
Rok 2020 w liczbach

Rok 2020 był bardzo pracowitym rokiem dla służb dbających
o bezpieczeństwo mieszkańców.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 8 której część rejonu operacyjnego obejmuje Wawer brała udział
w 1395 zdarzeniach, z czego 221 to
pożary, 940 miejscowe zagrożenia,
234 alarmy fałszywe, znajdująca się
w Wawrze Jednostka Ratowniczo
Gaśnicza nr 12 brała udział w 541
zdarzeniach, z czego 126 to pożary, 357 miejscowe zagrożenia, 58
fałszywe alarmy. Ochotnicza Straż
Pożarna w Radości odnotowała 34
wyjazdy alarmowe, 5 razy zabezpieczała rejon operacyjny. Strażacy
ochotnicy odnotowali 115 spotkań
ćwiczebnych i gospodarczych. Na
terenie całego miasta wszystkie
jednostki straży pożarnej brały
udział w 21085 zdarzeniach. Jest to
wzrost o 19% w stosunku do roku
2019. Strażacy interweniowali przy
3380 pożarach, 14170 miejscowych zagrożeniach oraz 3535 zdarzeniach zakwalifikowanych jako
alarmy fałszywe.
Przed strażakami czeka zapewne bardzo pracowity okres. Wraz

z rozwojem infrastrukturalnym
i ludnościowym naszej dzielnicy
wzrasta również ilość zdarzeń i akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakończenie prac i otwarcie Południowej
Obwodnicy Warszawy stworzyło
znaczący węzeł tranzytowy biegnący przez środek Wawra. Może
to spowodować wzrost liczby zdarzeń drogowych w najbliższych latach. Ponadto obfite deszcze i burze z którymi mamy do czynienie
w okresie letnio-jesiennym mogą
przyczynić się do niedrożności
systemu kanalizacyjnego oraz spowodować lokalne podtopienia. Należy zwrócić tutaj również uwagę
na fakt, iż niektóre osiedla w Wawrze budowane są na terenach podmokłych i zalewowych.
I Ty możesz budować swoją Ojczyznę! Zacznij od małych rzeczy!

Ochotnicza Straż Pożarna
w Radości planuje powiększyć
swoje szeregi o nowych druhów.
Mile widziane są osoby w każdym
wieku. Nie wszyscy członkowie
OSP muszą wyjeżdżać do działań
ratowniczo-gaśniczych. Mogą oni
realizować się poprzez np. pro-

wadzenie pamiątkowej kroniki
której początki sięgają 1926 r., organizowanie wydarzeń kulturalnych, przeprowadzanie pogadanek
z dziećmi i młodzieżą, brać udział
w pracach Zarządu OSP, wspomagać sekcję bojową zaraz po ogłoszeniu alarmu lub po jej powrocie
do koszar, itd.
Osoby w wieku od 18 do 65
roku życia w przypadku spełniania
warunków medycznych mogą być
skierowane na szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników
który jest niezbędny do brania
udziału przez nich w działaniach
ratowniczo-gaśniczych.
Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi OSP zapraszamy do kontaktu z naczelnikiem
OSP Radość Tomaszem Borkowski
– tel: 664 189 660, poprzez naszą
stronę na portalu społecznościowym facebook (www.facebook.
com/ospradosc) lub mailowo pod
adresem ospradosc@wp.pl.

Druhna z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Radość
na tle wozu bojowego Renault Midliner M210 GBA

winąć sekcję Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z tego miejsca
druhowie chcielibyśmy zaprosić
młodzież i dzieci zainteresowane działalnością straży pożarnej.
Zajęcia prowadzone są przez strażaków-ratowników OSP. Jest to
zarówno znakomite miejsce do nauki praktycznych umiejętności, jak
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza również krzewienia w młodych luW 2021 roku wraz z poluzo- dziach patriotyzmu oraz etosu prawaniem obostrzeń kowidowych, cy, przyjaźni i honoru. Wszystkie
OSP Radość planuje znacząco roz- chętne osoby zapraszamy do śle-

dzenia kolejnych artykułów gdzie
będą podawane informacje o rekrutacji w przypadku poluzowania
obostrzeń związanych z pandemią.
Osoby zainteresowane już teraz zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę na portalu społecznościowym facebook (www.facebook.
com/ospradosc) lub mailowo pod
adres ospradosc@wp.pl.
Tomasz Borkowski,
Stanisław Rybicki
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INFRASTRUKTURA. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wybiera ofertę na koncepcję dróg dla rowerów w Wawrze.

Czekamy na drogi dla rowerów
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W grudniu 2013 roku powstał
obszerny raport pod nazwą „Program Rozwoju Tras Rowerowych
Warszawy do 2020 roku”. Ten strategiczny dokument dawał nadzieje
na budowę konkretnej infratruktury
rowerowej w siedmioletniej perspektywie. Jeśli chodzi o Wawer w dokumencie uwzględniono cztery drogi
dla rowerów:
■■ po zachodniej stronie torów w
ciągu ulic Wydawnicza - Szpotańskiego - Patriotów,
■■ w ciągu ulic Płowiecka - Czecha,
■■ w ul. Wał Miedzeszyński do granicy miasta,
■■ w ul. Lucerny.
Plany zostały tylko planami, bo
niestety, żadna z tych dróg rowerowych nie powstała w przewidywanym kształcie do dzisiaj (nie licząc
wytyczonej drogi dla rowerów w
ramach dróg serwisowych poszerzonego odcinka Wału Miedzeszyńskiego i węzła Południowej Obwodnicy
Warszawy oraz remontu istniejącej
drogi dla rowerów w Wydawniczej i
Szpotańskiego).
W ostatnim dniu minionego
roku, czyli tak naprawdę w ostatnim
dniu obowiązywania wspomniane-

go programu rozbudowy tras rowerowych, Zarząd Dróg Miejskich w
Warszawie ogłosił zamówienie na
wykonanie nowej koncepcji dla dróg
rowerowych w Wawrze. Tym razem
uwzględniono drogi dla rowerów
wzdłuż obydwu nitek Patriotów oraz
w ul. Lucerny. To zapewne dobra
wiadomość, mimo iż nie jest to przetarg na budowę tych dróg, a zaledwie
zamówienie kolejnej koncepcji ich
realizacji. Do budowy rowerowerej
infrastruktury jeszcze daleko, patrząc na tempo jej powstawania w
naszej dzielnicy.
W ramach zamawianej koncepcji powstać ma dokumentacja podzielona na trzy części:
■■ projekt dla ul. Patriotów -strona
wschodnia, na odc. ul. Żegańska
– granica miasta, z uzupełnieniem odcinka wzdłuż ul. Wydawniczej od ul. Sejmikowej do
ul. II Poprzeczna i z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,
wraz z jej oceną i ewentualną
modernizacją.
■■ projekt dla ul. Patriotów - strona
zachodnia, na odc. ul. Makowska
– granica miasta, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,
wraz z jej oceną i ewentualną
modernizacją.
■■ projekt ul. Lucerny – na odc. Patriotów - Kadetów.

Wykonawca koncepcji będzie
zobowiązany do wstępnego wyrysowania przebiegu dróg dla rowerów.
To rzeczywiście wymaga wcześniejszego namysłu, bowiem na niektórych odcinkach wspomnianych
ciągów komunikacyjnych będzie
bardzo trudno drogę dla rowerów
zmieścić w ramach istniejącego pasa
drogowego. Z takimi sytuacjami
mamy przykładowo do czynienia
przy salonach samochodowych - tym
przy Lucerny / Mrówczej i tym przy
Patriotów w Radości. Bez pomysłu
na docelową drogę dla rowerów zrealizowano też wschodni węzeł Patriotów nad Południową Obwodnicą
Warszawy, gdzie droga dla rowerów
urywa się na wysokości ul. Arniki,
bez możliwości poprowadzenia jej
dalej wzdłuż Patriotów. Z pewnością
w tego typu miejscach potrzebne będzie poszerzenie pasa drogowego o
dodatkowy teren.
Dla samej ulicy Lucerny oczywiście ciężko nie żałować tego, że
nie wykonano docelowego pasa
drogowego w ramach odtwarzania
nawierzchni po budowie kanalizacji
w tej ulicy. Czy naprawdę nie można
tych działań koordynować w wieloletniej perspektywie?
11 stycznia br. Zarząd Dróg
Miejskich w Warszawie otworzył
oferty złożone w przetargu na przy-
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źródło: um.warszawa.pl

Drogi rowerowe na terenie dzielnicy Wawer
gotowanie koncepcji przebiegu
drogi dla rowerów wzdłuż ulic Patriotów i Lucerny. Wykonaniem
projektu zainteresowanych było 6
firm, a zaproponowane ceny wahają
się od 146 370 zł do 322 081 zł. Co
ciekawe, dwóch różnych wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zadeklarowało dokładnie
identyczną cenę. Prawo przewiduje
w takiej sytuacji możliwość złożenia
przez te firmy ofert dodatkowych na
nową kwotę. Być może pozwoli to
ostatecznie uzyskać jeszcze korzyst-

LIST DO REDAKCJI
Cieszę się, ze Was znalazłem.
Wróciły moje młodzieńcze wspomnienia. Zamieszkałem w Międzylesiu jako 10 letni brzdąc w 1958
roku. Mieszkałem na osiedlu „Domków Fińskich” na terenie dawnej
huty szkła. Początkowo (do 1972) z
rodzicami, a po skończeniu studiów
na PW i zawarciu małżeństwa dostaliśmy „samodzielne” mieszkanie
na strychu domku na tym samym
osiedlu. Tu urodziło nam się dwoje
dzieci. Wyprowadziliśmy się na Ur-

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

niejszą cenę i rozstrzygnąć przetarg
(ZDM planuje na to zadanie wydać
póki co mniej niż 100 tysięcy złotych).
Termin realizacji koncepcji,
przewidziany w opisie zamówienia,
zakładając, że uda się wybrać ofertę,
to 15 grudnia 2021 roku. Realizacja
dokumentacji wykonawczej oraz
robót budowlanych, jak informuje
ZDM, będzie uzależniona od posiadanych przez nich środków i nastąpi
nie wcześniej niż w 2022-2023 roku.
Pojeździmy, zobaczymy.

synów w 1981 roku. Zawsze będę
wspominał Kaczy Dół. Pozdrawiam.
Naukę w szkole nr. 138 kończyłem w 1962 roku (ja to ten najwyższy
w środku). Uczyła nas Pani Ciepielewska (matematyka) Pani Wojtyszko (jez. polski) Pan Kociszewski
(fizyka) Pan Dylewicz (jez. rosyjski,
roboty) Pan Kulerski (biologia, rysunek). Z Panem Wiktorem Kulerskim
„współpracowałem” w latach 80-81
w organizowaniu Solidarności reg.
Mazowsze. „Stare dobre” czasy.
Czytelnik
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HISTORIA

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Willa Wiślica w Międzylesiu
Wiślicą nazywano teren na
granicy Kaczego i Podkaczego
Dołu. Nazwa pojawia się w ogłoszeniach o wynajmie letnisk lub
jako miejsce zamieszkania. Wiślicą miał się także nazywać planowany pod koniec XIX wieku
przystanek kolei Nadwiślańskiej
pomiędzy Wawrem i Radością,
jednak gdy go zbudowano w 1932
roku, nazwano Międzylesiem.
Do dziś pozostała Willa Wiślica przy ulicy Jemiołowej. Ma
prostą bryłę o ładnych proporcjach, dach z mansardą z drzwiami balkonowymi i dwoma oknami, na parterze otwarty prosty
ganek prowadzi do drzwi wejściowych. Szalówka na elewacji,
ozdobne narożniki domu i mansardy, wzorzyste nadokienniki,
profilowane belki i wsporniki
dachowe – wszystkie te elementy
są nieco odmienne niż te, które
widujemy w letniskowych domach na linii otwockiej. Ten nie
ma werand i przypomina drewniany dwór, albo bogaty wiejski
dom. Najbardziej zdumiewające
są okna w centralnej frontowej
części: smukłe, zakończone na
górze ostrym łukiem, z ciekawymi podziałami wewnętrznymi. Te
W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy
w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie 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 25 – drewniaka z ul. Jemiołowej w Międzylesiu.
Autor akwareli:
Piotr Grzegorczyk, architekt, scenograf, aninianin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi
niewielkie Studio Architektury
Mieszkaniowej. Jako wizualizator technik odręcznych (aerograf,
akwarela, rysunek) współpracował
w latach 90-tych z największymi
pracowniami architektonicznymi
w Warszawie i Berlinie. Od października 2018 r. Radny Dzielnicy
Wawer z listy Stowarzyszenia Razem dla Wawra. www.piotrgreg.x.pl

na parterze ozdabia powtarzająca
formę okiennica. Nawiązanie do
gotyku wskazuje, że dom wybudowano na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zestawiano ze sobą różne
stylistycznie elementy. Takie okna
w mansardzie pojawiły się w 1902
roku w Józefowie w Willi Balbinów. To dom murowany, którego
projektant skontrastował klasycystyczną otynkowaną fasadę na
parterze z ceglaną płaszczyzną na
piętrze, w której umieścił neogotyckie okna. W architekturze drewnianej okolic ostry łuk to rzadkość.
Posiadłość należała do rodziny Klimontowiczów od XIX wieku. Nestor rodu Teofil, krawiec
zamieszkały w Warszawie, w 1861
roku wspólnie z żoną Ludwiką ze
Stempkowskich doczekał córki Julii. Akt jej urodzenia z informacją
o zawodzie ojca znajduje się w Księdze Hipotecznej Osada Wiślica.
Według przekazów rodzinnych Teofil zajmował się hurtowym handlem, często podróżował
w głąb Rosji, a zarobione pieniądze
zainwestował w folwark Wiślica.
Czy tu mieszkał, nie wiemy, na
pewno w 1901 roku zmarł właśnie tu. Majątkiem w Wiślicy zajęła
się jedna z jego córek, Kazimiera.

Z mężem Wiktorem Emanuelem
Dobkiewiczem, sędzią i komornikiem, mieszkali w Warszawie,
ale bywali w Wiślicy i uczestniczyli w lokalnym życiu. Włączyli
się w inicjatywę budowy tramwaju konnego z Wawra do Miłosny.
Inwestycja miała przyczynić się
do wzrostu zainteresowania letniskiem oraz połączyć lokalne
zakłady przemysłowe – wawerską
fabrykę żelazną Towarzystwa akcyjnego, fabrykę wyrobów drucianych Edmunda Chrzanowskiego,
hutę szkła Bernsztajna w Kaczym
Dole i cegielnię Edmunda Langnera w Starej Miłośnie. Wiktor
Dobkiewicz w 1907 roku odkupił
udziały koncesji od sukcesorów
inicjatora budowy kolejki, Edmunda Chrzanowskiego. Rok później
kolej konna rozpoczęła kursy do
Miłosny, jej trasa prowadziła przez
ziemie Dobkiewiczów, a przystanek w tej okolicy nazwano Wiślice.
Wiktor zmarł w 1911 roku,
trzy lata później Kazimiera kupiła
Kolonię Wiślica pod Kaczym Dołem za 11205 rubli. Od kogo? Tego
nie napisano w notatce prasowej,
może od pozostałych spadkobierców Teofila, np. od żony przedwcześnie zmarłego brata Henry-

Detal południowego szczytu willi Wiślica

ka, dyrektora teatru w Kaliszu.
Niemłoda już Kazimiera wyszła powtórnie za mąż za Edmunda Dobrzyńskiego. Czy zrobiła
to pod wpływem uczucia czy był
to krok biznesowy? Mąż, przemysłowiec, od 1914 roku prowadził Hutę Szkła „Gocławek
E. Dworzyński, T. Capik i S-ka”,
zwaną także Robotniczą Hutą.
Kazimiera stała się kolejną
wspólniczką gocławskiej fabryki.
W 1923 roku z mężem i Henrykiem
Wincentym Deminet zarejestrowali ”Szklarnię Jena w Wiślicy”, która
stanęła na jej rodzinnych gruntach.
Krótko cieszyła się produkcją
wysokiej klasy jenajskiego szkła.
Zmarła w 1927 roku, jej mąż Edmund cztery lata później. Zdążył

się ponownie ożenić bo nekrolog w gazecie podpisała żona
i dzieci. Huta w Wiślicy zapewne zakończyła swą działalność
wraz ze śmiercią właścicieli.
Willa Wiślica wciąż służy
lokatorom. Trwa, choć jest w coraz gorszym stanie. Ma obecnie
wielu spadkobierców. Jak twierdzi jeden z nich, uregulowanie
sytuacji prawnej byłoby cudem.
Dom i otaczający go teren pełen starych drzew są niezwykłe.
Czy uda się zachować to miejsce jako świadectwo letniskowej i jednocześnie przemysłowej przeszłości Międzylesia?
Lidia Głażewska Dańko
domynalinii.wordpress.com

