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ŚRODOWISKO

LASY W MIEŚCIE

ZERZEŃ

PROBLEM SPOŁECZNY

ŚWIDERMAJERY

Las pełni wiele różnych funkcji,
z czego dla zwykłego śmiertelnika
najistotniejsza jest funkcja
estetyczno-krajobrazowa. Czy
rzeczywiście trzeba czasem w lesie
wyciąć drzewa?

Jesienna trzebież w wawerskich
lasach wzbudziła ogromne
kontrowersje wśród mieszkańców.
Czy rzeczywiście to produkcja
leśna jest największym
zagrożeniem terenów zielonych?

W ostatnich tygodniach
wybudowany został chodnik na
kilkusetmetrowym odcinku ulicy
Chodzieskiej w osiedlu Zerzeń.
Skąd w ogóle znalazły się środki
finansowe na ten nowy chodnik?

W kilka dni po dopuszczeniu
ruchu na Południowej Obwodnicy
Warszawy, wszyscy mieszkańcy
osiedla Zbójna Góra myśleli
o jednym: coś tu zostało źle
wykonane, bo hałas przekracza
granice tolerancji.
12

Trudno dostrzec, że taki drewniak
w Aninie w ogóle istnieje. Zimą,
kiedy brakuje liści, jest łatwiej, ale
aby go odszukać trzeba najpierw
zabłądzić na zachodni, ślepy od
strony torów kolejowych skraj
ulicy I Poprzecznej.
15

O WYCINANIU LASU
W WAWRZE
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GDZIE NAM JESZCZE
WYTNĄ LAS?
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REMONT DROGI CZY
BUDOWA CHODNIKA?
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OBWODNICOWY
GALIMATIAS

UKRYTA WILLA
NA UL. I POPRZECZNEJ
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TYTUŁEM WSTĘPU

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Na początku był las

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Od stwierdzenia, że obszar
dzisiejszego Wawra pokrywał kiedyś las, mogłaby się zaczynać każda książka o historii tego miejsca.
Ciężko sobie nawet wyobrazić ten

krajobraz, w którym głównym
elementem była puszcza. Na przestrzeni dziejów, wraz z napływem
ludności na te tereny, lasów było tu
coraz mniej. Teraz drzewa też znikają. A może właśnie szczególnie
teraz, kiedy każdy metr kwadratowy wawerskiej ziemi, w związku
z tym, iż jest zlokalizowany w stosunkowo niewielkiej odległości
od Pałacu Kultury, wart jest coraz
więcej? Ciekawy jestem jak ta historia się skończy i ile lasów tu
ostatecznie zostanie.
W bieżącym numerze ponownie dużo piszemy o drzewach
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- naszym dzielnicowym skarbie.
Nieco usprawiedliwiamy trzebieże
wawerskich lasów, jako takie, które
stanowią nieodłączną część gospodarki leśnej. Nie oznacza to jednak,
że problemu ze zmniejszaniem się
powierzchni lasów nie ma. Cały
czas brakuje systemowego rozwiązania, które umożliwiałoby nie
tyle nawet zalesianie nowych terenów, ale przynajmniej ochronę
tych na których drzewa już rosną. Ani m.st. Warszawa poprzez
Lasy Miejskie w Warszawie, ani
Nadleśnictwo Celestynów nie powiększają swoich areałów leśnych
na przykład poprzez wykup lasów
od prywatnych właścicieli. Nowe
plany miejscowe też jak ognia boją
się ustanawiania terenów leśnych
w obawie przed roszczeniami od

właścicieli takich obszarów. Czy
tu naprawdę nic nie można zrobić i trzeba zakładać, że prędzej
czy później większość prywatnych
lasów w mieście zniknie? Zapraszam do zapoznania się z naszymi
tekstami na ten temat i wzięciem
udziału w dyskusji.
W ostatnim czasie sama trasa
Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) pozbawiła nas wielu
drzew, a kolejne łamią się pod
naporem wiatru. Drzewa, które wcześniej stały w środku lasu,
niespodziewanie znalazły się teraz
na ich obrzeżach i wskutek niewystarczająco rozwiniętego systemu
korzennego nie są w stanie stawiać
czoła większym podmuchom wiatru. Najbardziej palącym problemem dotyczącym POW jest jed-

nak generowany przez nią hałas.
Problem ten opisują w niniejszym
numerze przedstawiciele mieszkańców okolic tej trasy.
W numerze także stanowisko
mieszkańców Międzylesia odnośnie skorygowanych już przez inwestora planów budowy wysokich
i gęstych bloków w tym osiedlu
(tekst poniżej), dalszy ciąg historycznej sagi międzyleskiej, a także w żartobliwym tonie o nowych
opłatach za śmieci (bo tu już nie
wiadomo czy śmiać się czy płakać), o wyłożonym do publicznego
wglądu projekcie zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy
Krupniczej i o kolejnym wawerskim świdermajerze.
Zapraszam
Was
Drodzy
Czytelnicy do lektury.

Stanowisko Rady Osiedla Międzylesie w sprawie koncepcji budowy tzw. „Nowego Centrum Dzielnicy Wawer” w osiedlu Międzylesie
zaprezentowanej przez inwestora Dom Development w dn. 25.01.2021 na Komisji Rozwoju w Urzędzie Dzielnicy Wawer.
W ramach przygotowania
do posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 25.01.2021 r., w której
zadeklarowaliśmy czynny udział,
na naszą prośbę otrzymaliśmy od
Dom Development materiał prezentacji koncepcji budowy tzw.
„Nowego Centrum Dzielnicy Wawer” na terenie dawnego ZWAR-u,
dziś ABB. Prezentację oraz dyskusję na żywo mogli oglądać wszyscy
mieszkańcy w trybie online. Przygotowaliśmy szereg pytań i uwag.
W związku z tym, że niestety, nie
udzielono nam głosu, sformułowaliśmy nasze stanowisko na
piśmie, kierując je do Burmistrza
Dzielnicy Wawer, Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Przewodniczącego Komisji Rozwoju oraz do
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy.
Pomysł
zagospodarowania
poprzemysłowego obszaru w centrum naszego osiedla jest bez
wątpienia inwestycją potrzebną
i konieczną. Jednak w przedstawionym projekcie widzimy wiele zagrożeń i problemów, które
naszym zdaniem pokazują brak
zbieżności wizji Inwestorów z potrzebami i możliwościami Dzielnicy Wawer, a w szczególności
osiedla Międzylesie. Realizacja
osiedla mieszkaniowego w prezentowanym, obecnym kształcie
będzie znacznym obciążeniem dla
mieszkańców sąsiednich terenów

i doprowadzi do pogorszenia warunków życia w osiedlu. Szeroko
uzasadniliśmy nasze obawy. Oto
najważniejsze z nich:

wręcz kuriozalne jak np.: róg (!) ul.
Żegańskiej i ruchliwego wjazdu na
parking przy Urzędzie Dzielnicy.
Zatem inwestycja już dziś, w ramach budowy I etapu, nie posiada
1. Budowanie niezgodne z art. 6 wymaganego dostępu do terenów
pkt. 1 Specustawy,
wypoczynku, a co dopiero kiedy
czyli bez uwzględnienia „cha- będą realizowane kolejne etapy na
rakteru zabudowy miejscowo- prawie 3,5 tysiąca mieszkańców?
ści i okolicy, w której inwestycja
mieszkaniowa ma być zlokalizo- 3. Analizy natężenia ruchu oparwana”. Udowadniamy, że w oto- te na nierzetelnych danych oraz
czeniu terenu inwestycyjnego nie brak rozwiązań komunikacyjma tak wysokich (7-kondygnacyj- nych.
nych) i skupionych tak blisko sieProjektanci starają się udobie budynków mieszkalnych, jakie wodnić, ze ruch w Międzylesiu
proponuje inwestor. Nie zgadzamy wkrótce się zmniejszy opierając się
się z projektem osiedla na wielką na prognozach z nieistniejących,
skalę i rekomendujemy czerpanie a nawet nieplanowanych tras (Nowzorów z najbliższej okolicy, prze- wo-Zwoleńska) lub braku danych
de wszystkim z architektonicznej (Żegańska i Pożaryskiego). Remeperełki Anina - osiedla Instytutu dium na intensywny ruch samoBadań Jądrowych.
chodowy ma być otwarcie obwodnicy. Już dziś wiemy, że tak nie jest
2. Brak dostępu do urządzonych i zwracamy uwagę, że codzienne
terenów wypoczynku oraz re- korki na ulicach Kajki, Pożarykreacji lub sportu - niezgodność skiego, Żegańskiej, Rondzie Braci
z Art. 17.4 rozdz.3 Specustawy.
Skurów są spowodowane głównie
Inwestor wymienia jedyny ruchem lokalnym. Budowa rond
w Międzylesiu, już istniejący plac na skrzyżowaniach Pożaryskiego
zabaw przy ul. Pożaryskiego o po- z Czatów i Hafciarską - służących
wierzchni ok. 2 617 m². To zde- jedynie wprowadzeniu nowych sacydowanie za mało na planowane mochodów wyjeżdżających z plaosiedle. By sprostać Specustawie nowanego osiedla – tej sytuacji nie
proponuje dodatkowe lokalizacje, poprawi.
dziś nieistniejących, ale „moż- 4. Likwidacja istniejących miejsc
liwych do realizacji” obiektów. postojowych oraz rekompensoWszystkie budzą zdumienie, są wanie zbyt małej ich liczby na
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terenie własnej inwestycji przez
„ogólnodostępne miejsca postojowe”.
Na terenie własnym inwestycji
Inwestor planuje 27 ogólnodostępnych miejsc postojowych obiecując jeszcze jakąś część w garażu
podziemnym. W ogólnym bilansie
kompensuje niedobory istniejącymi obecnie parkingami przy sklepie Lidl, galerii Ferio oraz parking
Urzędu Dzielnicy. Stanowczo nie
zgadzamy się na „rozporządzanie”
tymi miejscami w ramach budowy
osiedla.
5. Wiele obietnic inwestycji towarzyszących.
Duże zaniepokojenie wzbudziły w nas plany wielu inwestycji
towarzyszących, które mają być
realizowane wraz z powstawaniem
osiedla. Zadaliśmy Inwestorowi
pytanie, które z nich będą zrealizowane i sfinansowane w całości
przez Dom Developement - przebudowa SP 138 i wykup działki
pod jej rozbudowę wraz budową
parkingów, budowa ścieżki rowerowej, chodników i relokacja
miejsc postojowych ul. Pożaryskiego, budowa rond ul. Hafciarska
i ul. Czatów, przebudowa skrzyżowania ul. Kajki - Czecha, budowa
parkingu przy ul. Zwoleńskiej,
utworzenie i sfinansowanie urządzonych terenów wypoczynku
oraz rekreacji lub sportu. Obawia-

my się, że koszty większości proponowanych zamierzeń, w ramach
„zakresu zadań własnych”, będzie
ponosić Dzielnica lub (wobec skąpego budżetu) nigdy nie dojdzie do
ich realizacji. Nie zgadzamy się też
na to, by Dzielnica Wawer w obliczu ogromnych potrzeb budowy
infrastruktury w wielu wawerskich
osiedlach, była zmuszana czynić
nakłady w Międzylesiu ze względu
na przedsięwzięcie prywatnego inwestora.
Podsumowanie
Projekt zakłada powstanie
miasta na bardzo ograniczonym
terenie. My oczekujemy kameralngo zamierzenia budowlanego,
które będzie nowoczesnym i wyjątkowym pod każdym względem
miejscem, zaprojektowanym z zachowaniem podmiejskiego charakteru Wawra - właśnie z tego
powodu wielu z nas mieszka tu od
lat i cieszy się oddaleniem od wielkomiejskiego ścisku i zgiełku.
Na łamach Gazety Wawerskiej
publikujemy nasze stanowisko
w bardzo dużym w skrócie. Całość znajdziecie Państwo na profilu Rady Osiedla Międzylesie na
Facebooku. Zapraszamy do zapoznania się.
Tadeusz Jaroszewski
Małgorzata Albińska-Frank
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ŚRODOWISKO. Ekspercko w sprawie lasów.

O wycinaniu lasu w Wawrze
Las pełni wiele różnych funkcji, z czego dla zwykłego śmiertelnika najistotniejsza jest funkcja estetyczno-krajobrazowa. Las
„rosnący” wygląda z natury ładnie,
ale las w trakcie wycinki sprawia
przeciwne wrażenie: to krajobraz
klęski, dewastacji i często braku poszanowania dla mniejszych
i większych form życia. Las wycięty i odnowiony naturalnie albo
sztucznie regeneruje się po kilku,
kilkunastu latach i już rok, dwa po
wycince - nie sprawia złego wrażenia. Las można wycinać w sposób mniej lub bardziej delikatny.
Obraz zniszczeń w porze zimowej
jest mniej wyraźny, niż w okresie
wegetacyjnym.
Trzeba odróżnić całkowite
zniszczenie lasu - przez przekształcenie w inną formę użytkowania
terenu (zniszczenie nieodwracalne) - od wycinki/trzebieży, która
eliminuje część drzew albo nawet
wszystkie na określonym terenie,
ale las jako taki pozostaje i może
się odrodzić. Choćby przez kiełkowanie nasion pozostających w glebie albo wzrost istniejących siewek,
albo też wysiew nasion z drzew
sąsiadujących z terenem wycinki, albo przez sadzenie planowe.
Czy trzeba wycinać drzewa?
Robi się to głównie z powodu ich użyteczności (dostarczania
drewna), ale też w celu popierania
wybranych osobników i gatunków
oraz kształtowania charakteru lasu
– takim lasem półnaturalnym jest
np. dąbrowa świetlista - jak w Lesie Wawerskim / Rezerwacie im.
Jana III Sobieskiego (chronione
siedlisko przyrodnicze UE). Lasy
naturalne / siedliska naturalne, na
większości nizinnych terenów Polski, to bory i lasy mieszane, dąbrowy i grądy, a w miejscach bardziej
wilgotnych olsy i łęgi – wszystkie
z dominacją gatunków liściastych.
Trzeba pamiętać, że np. sosna
nie urośnie w cieniu: pod dębem,
klonem, lipą, grabem, świerkiem
itp. Podobnie w cieniu nie urośnie
brzoza, modrzew i kilka innych gatunków. Lasy podwarszawskie to
często pierwsze pokolenie drzew
po nasadzeniach albo samozalesieniach po II wojnie światowej.
Początkowo, na takim terenie dominują sosny i brzozy (co daje
specyficzny krajobraz i korzystny
dla człowieka mikroklimat), ale
stopniowo pojawia się coraz więcej
drzew innych gatunków, las staje
się ciemniejszy i niektóre gatunki

„pionierskie” zaczynają zanikać.
O ile sosna może żyć 100-150 czy
nawet 200 lat, to brzoza zaczyna zamierać po 50-70 latach. Teoretycznie za 50-100 lat bez gospodarki
leśnej sosna może się stać rzadkim
albo bardzo rzadkim gatunkiem
pod Warszawą. Ważne, żeby wycinka była prowadzona z poszanowaniem naturalnych zjawisk przyrodniczych i przepisów o ochronie
przyrody (czyli z zabezpieczeniem
stanowisk rzadkich i chronionych
gatunków roślin i zwierząt). W warunkach prawidłowej gospodarki
leśnej wycinka obejmuje poniżej
1% masy drzewnej rocznie (jeśli
trzebież/czyszczenie jest prowadzona raz na 10 lat będzie to lokalnie ok 10%), więc nie powinno to
zaburzać funkcji lasu jako całości.
Z powodu ukierunkowanych
zmian w środowisku leśnym (tzw.
sukcesji gatunków i zbiorowisk),
w celu ochrony różnych stadiów
rozwojowych lasu, to właśnie
w Polsce opracowano model tzw.
rezerwatu dynamicznego obejmującego las w różnym wieku: w siatce np. 3x3 środkowy kwadrat zajmuje starodrzew (rezerwat ścisły),
a wokół niego są położone płaty
lasu w wieku np. 0, 20, 40, 60, 80,
100, 120, 140 lat ukazujące typowe
etapy rozwoju lasu i gospodarki leśnej1. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym elementem ochrony
przyrody jest też usuwanie drzew
gatunków obcych: jak dąb czerwony, robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska itd.
Chaos – powiedziałby Grek?
Pod wieloma względami
miło jest przebywać czy mieszkać
w lesie, ale taka szczególnie rozproszona lokalizacja, rodzi wiele
problemów: z dojazdem, mediami, odśnieżaniem, wiatrołomami,
pożarami itd.. Mały las ma znacznie mniejsze możliwości obrony
przed degradacją niż las duży,
niepofragmentowany. Każdy las
ma tzw. „pojemność turystyczną”, a jej przekroczenie prowadzi
do zniszczenia runa i gleby jak też
niekorzystnych zmian na innych
poziomach. Polska wyróżnia się
niekorzystnie pod względem chaosu planistycznego i dysharmonii
krajobrazu w porównaniu z innymi krajami regionu. Nieład urbanistyczny jest szczególnie widoczny
w aglomeracji warszawskiej. Wynika to między innymi z braku planów zagospodarowania większości
obszaru miasta. To z kolei wynika

Grąd jesienią

Fot. Przemysław Stolarz

Podsumowując, można stwierdzić że:

■■ normalna, prawidłowa gospodarka leśna nie jest zagrożeniem dla lasu,
■■ usunięcie niektórych drzew z lasu czy nawet wszystkich na ograniczonej przestrzeni nie jest katastrofą przyrodniczą, a nawet może wpływać pozytywnie na funkcjonowanie (trwanie) niektórych
gatunków roślin (w tym chronionych, jak sasanki, goździki, mącznica, miodownik melisowaty)
i ptaków (lerka, lelek, pustułka, gąsiorek i in.),
■■ znacznie większym problemem jest dewastacja i zaśmiecanie lasów na obrzeżach (w tym zanieczyszczenia biologiczne – obce, czasem inwazyjne gatunki),
■■ stan lasów prywatnych nie musi by gorszy niż państwowych/miejskich np. na przykładzie dzielnicy Wesoła wiemy, że na takich terenach występuje wiele bardzo rzadkich i chronionych gatunków,
szczególnie, że prywatni właściciele nie mają możliwości technicznych prowadzenia tak intensywnych prac jak w lasach państwowych,
■■ największe oburzenie i postawy alarmistyczne co do wycinki mają miejsce w przypadku osób
niemających wiele wspólnego z lasami (leśnictwem) i mieszkających na terenach, skąd las został
całkowicie usunięty (postawa taka bywa czasem określana jako bambinizm), wynika z pobudek
emocjonalnych i pierwotnie „ekologicznych” ale bez głębszych przemyśleń i długofalowych obserwacji przyrodniczych. Nie widzą dysonansu między faktem, że na ich działce (już) nie ma lasu,
a obok jest, jednak nie odpowiada im wycięcie kilku drzew,
■■ sytuacja lasów w Warszawie jest bardzo skomplikowana, gdyż często są to działki kupowane przed
wojną jako budowlane (pustki) i zalesione „odgórnie” po wojnie - właściciele mają bardzo różne
pomysły co do ich zagospodarowania (ale od tego są konsultacje społeczne i mpzp),
■■ z drugiej strony leśnicy powinni przykładać większą wagę do edukacji (informowania o swoich
działaniach społeczeństwa i estetycznego / ”humanitarnego” prowadzenia wycinek) - drwale to
niestety często ludzie niewyedukowani, nieprzywiązujący wagi ani do estetyki otoczenia ani do
zasad ochrony przyrody,
■■ należy rozważyć wykup albo wymianę / scalanie terenów leśnych w Warszawie najbardziej cennych z przyrodniczego punktu widzenia w celu ich ochrony,
■■ przy planowaniu nowych osiedli konieczne jest pozostawianie rezerwy terenu na pasy zieleni
i parki (parki leśne).

częściowo z działań planistycznych
podejmowanych na poziomie miasta-powiatu (517 km2), a nie gmin-dzielnic, bez dokładnego rozpoznania lokalnych uwarunkowań
i zasobów (np. nieaktualne mapy
do obecnie procedowanego studium) oraz potrzeb mieszkańców.
Po pierwsze - bioróżnorodność
Jeszcze 30-40 lat temu ja również uważałem, że nie powinno się
wycinać żadnych drzew - szczególnie w rezerwatach i parkach
narodowych. Pierwsze sygnały, że
niekoniecznie tak musi być otrzymałem w roku 1984 od obecnego

prof. Jerzego Solona i doc. Anny
Kozłowskiej2. Z perspektywy
czasu mieli rację, ale pozostaje
kwestia zakresu, sposobu i terminu wykonania takich zabiegów.
W ostatnich latach brałem
udział w ramach prac stowarzyszenia „Chrońmy Mokradła”
w zabiegach ochrony czynnej:
koszeniu / odkrzaczaniu muraw
kserotermicznych nad Bugiem
i w Górach Świętokrzyskich. Efekty częściowego usuwania krzewów
i drzew dla ochrony bioróżnorodności - podobnie jak analogiczne
zabiegi na pobliskim Bagnie Całowanie i w rezerwacie Kalino-

wa Łąka przy zachodniej granicy
Warszawy - są bardzo skuteczne.
Przemysław Stolarz,
lekarz-przyrodnik
i leśnik-praktyk

Przypisy:
1. Koncepcja: Z. Witkowski 1983:
„O potrzebie ochrony nietrwałych
stadiów rozwojowych biocenoz
leśnych”.
2. Geobotanicy z Instytutu Geografii PAN.
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LASY W MIEŚCIE. O rębniach, trzebieżach i odlesieniach.

Gdzie nam jeszcze wytną las?

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Jesienna trzebież w wawerskich lasach zarządzanych przez
Nadleśnictwo Celestynów wzbudziła
ogromne
kontrowersje
wśród mieszkańców. Podniosło
się wielkie larum, że oto źli leśnicy niszczą nasze tereny zielone zamieniając las w fabrykę desek, zabierając ludziom życiodajny tlen.
Na to wszystko nakładane były
sympatie i antypatie polityczne
oraz przede wszystkim brak pokory wobec tak skomplikowanej
dziedziny wiedzy jaką jest leśnictwo. A może jednak warto zdać
się na specjalistów? Oczywiście
nie bezrefleksyjnie, ale krytykując
przynajmniej pokusić się o merytoryczne argumenty bazując na
tezach innych znawców tematu,
a nie populistycznych sloganach.
Nasuwa się również pytanie:
czy krytycy zarzucający złą wolę
leśnikom, z równym zapałem
przyglądali się tworzeniu planów
miejscowych umożliwiających zabudowę lasów prywatnych? Czy
zainteresowali się nieprawidłowościami przy decyzjach o pozwoleniu na budowę lub o warunkach
zabudowy, które doprowadziły do
przekroczenia
dopuszczalnych
parametrów zabudowy, co w wielu miejscach przyczyniło się do
wycinki większej liczby drzew?
Produkcja leśna
Jeśli las nie jest objęty ochroną taką, jak np. rezerwat przyrody im. Króla Jana III Sobieskiego
w Marysinie, co do zasady pełni nie tylko funkcję ekologiczną
i społeczną, ale również gospodarczą. Dlatego istotne jest przeprowadzenie w nim zabiegów
zgodnie ze „sztuką” leśną, które
zapewnią jak najwyższą jakość
drzewostanu, a w konsekwencji
i powstałego z niego drewna. Taki
las rozwija się również szybciej
i efektywniej niż ten pozostawiony dzikiej przyrodzie. Pamiętajmy, że część wawerskich lasów
jest stosunkowo młoda i wywo-

dzi się z powojennych nasadzeń.
Trzebieże
w Falenicy i Aleksandrowie
W 2021 r. Nadleśnictwo Celestynów przewiduje kolejne trzebieże, czyli zabiegi polegające na
usuwaniu części drzew, celem poszerzenia przestrzeni życiowej innych. Wycina się w szczególności
(ale nie tylko) drzewa słabsze, obu
mierające lub zaatakowane przez
rośliny pasożytnicze i szkodniki
owadzie. Dzięki temu zapobiega się
rozprzestrzenianiu ich na zdrowe
rośliny. Doprecyzowując, w tym
roku będziemy mieli do czynienia
z tzw. trzebieżami późnymi. Dotyczyć więc będą już okazałych drzew
w wieku od 57 do nawet 93 lat.
Leśny Kompleks Promocyjny
Lasy wawerskie wchodzą
w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
Umożliwia to prowadzenie bardziej zrównoważonej gospodarki leśnej przedkładającej interes
społeczny i ekologiczny nad ten
ekonomiczny. Dzięki temu leśnicy mogą również pozostawić
drzewa o nietypowym przekroju,
które z punktu widzenia użyteczności gospodarczej nie są wartościowe, ale za to mają bezcenne walory krajobrazowe. Takim
przykładem są spotykane w Falenicy i Aleksandrowie sosny, które wśród przeciętych osobników
wyróżniają się oryginalnymi,
wręcz „szalonymi” kształtami.

nasadzenia. Przykładem jest obszar przy ul. Krasnoludków i Wolęcińskiej. Wycinka miała miejsce
wiosną 2020 r., a w bieżącym roku
zobaczymy tam nowe sadzonki.
Tak dobrze nie jest w lasach
prywatnych. Niestety znaczna
ich część jest już objęta planami miejscowymi dopuszczającymi posadowienie budynków.
Szczególnie należy tu zwrócić na

uwagę na plany Wiśniowej Góry
i Zbójnej Góry, gdzie wprowadza
się tzw. zabudowę jednorodzinną
na działkach leśnych. Wprawdzie
przepisy wymagają pozostawienia
zieleni na znacznej części parceli (wymóg 70%-80% powierzchni biologicznie czynnej w planie
Wiśniowej Góry), nie da się tego
terenu porównać do zwykłego
lasu, zwłaszcza że z reguły znika z niego podszyt i runo leśne.
Powstaje pytanie czy zabudowa takich gruntów powinna być dopuszczona w interesie
właściciela, czy jednak nie, skoro

od lat dysponował działką leśną.
Utrzymanie statusu quo nie pogorszy jego stanu posiadania, a jedynie pozostawi niezmiennym.
Asfaltowanie w Wiśniowej Górze
Trzeba pamiętać, że dopuszczenie zabudowy na terenach leśnych to również koszty rozwoju
infrastruktury. Niedawno rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulicy Bylicowej i Trzykrotki
(Wiśniowa Góra) wraz z siecią wodociągową. Ta urbanizacja leśnego
terenu będzie kosztowała podatnika przy tej inwestycji 6 641 353 zł.

Źródło: Nadleśnictwo Celestynów

Żółtym kolorem zaznaczono obszary leśne w Aleksandrowie objęte trzebieżą.

Plan Urządzenia Lasu
Istotne jest, że przeprowadzane wycinki są uwzględnione
w tworzonym co 10 lat tzw. Planie
Urządzenia Lasu. Podobnie jak
w przypadku miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego, projekt takiego dokumentu jest poddawany konsultacjom
społecznym. Obecny (obejmujący
lasy wawerskie Nadleśnictwa Celestynów) wszedł w życie z początkiem 2019 r. Warto więc wziąć
czynny udział w tworzeniu kolejnego w II połowie obecnej dekady
(samodzielnie lub np. za pośrednictwem przedstawicieli w radzie
dzielnicy czy radach osiedli).
Gdzie się bać o las?
Tam, gdzie lasami gospodarują leśnicy, czyli na gruntach publicznych, nie musimy się bać o ich
ciągłość. Nawet jeśli dokonywana
jest rębnia, to po niej następują

Żółtym kolorem zaznaczono obszary leśne w Falenicy objęte trzebieżą.

Źródło: Nadleśnictwo Celestynów

Na ten fakt powinni zwrócić uwagę
przede wszystkim obrońcy własności prywatnej, bo skutki zabudowy
lasów nie dotyczą tylko posiadaczy
gruntów, ale ogółu społeczeństwa.
A może wykup lasów prywatnych?
Na stronie Lasów Miejskich
(jednostka odpowiedzialna za lasy
na terenie samorządu miejskiego oraz za część tych na gruntach
Skarbu Państwa, a także za nadzór
nad lasami prywatnymi) czytamy:
„Początki lasów miejskich w Warszawie to okres międzywojenny,
w 1938 wykupiono z dóbr wilanowskich Las Kabacki na potrzeby rekreacji mieszkańców miasta”.
Czy stolicę ówczesnego biednego
rolniczego kraju było stać na więcej niż dzisiejszą Warszawę będącą nowoczesną metropolią w Unii
Europejskiej? Oczywiście ceny
gruntów są obecnie horrendalne, ale inaczej należy podejść do
działek z dopuszczalną zabudową, a inaczej do tych, które jeszcze nadal widnieją w ewidencji
jako leśne. Pytania, które musimy
sobie jako podatnicy postawić:
■■ Czy miasto nie powinno podjąć się skupowania
gruntów
leśnych?
■■ Czy my, mieszkańcy, jesteśmy gotowi zrezygnować
z innych inwestycji na rzecz
wykupu lasów? Bo przecież
gospodarowanie to nieustanna walka nieograniczonych
potrzeb z ograniczonymi
zasobami. Może warto zrezygnować np. z części „zabawek” takich, jak pumptracki i siłownie plenerowe?
■■ Czy jako opinia publicz-

na dostatecznie pilnujemy,
by samorząd nie marnował pieniędzy i przeznaczał
je na to, co najważniejsze?
Po co nam różne projekty
konsultacyjne prowadzone
przez zewnętrzne podmioty i ciągłe ustalanie co jest
nam potrzebne (za niemałe
pieniądze), skoro Wawerczycy już dobitnie dali wyraz
temu, że chcą przede wszystkim pozostawienia lasów?
Mniej odlesień w Falenicy
Jest jednak nadzieja. Jak
zwraca uwagę radny Stowarzyszenia Razem dla Wawra, Michał
Mroziński „aktualnie działek leśnych w praktyce się nie odlesia
pod zabudowę mieszkaniową. Na
przykład niedawno rada dzielnicy opiniowała podział powstającego planu miejscowego Falenica
Wschód - część II, właśnie dlatego, że nie wszędzie uzyskano odlesienia działek. Podział dla tego
planu rozróżnia m.in. części, dla
których uzyskano zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na
cele nieleśne pod inwestycje celu
publicznego, oraz części, gdzie
nie uzyskano zgód na odlesienia
pod zabudowę mieszkaniową.
W tej sytuacji podział umożliwi dalsze procedowanie części,
dla których wydano odlesienia”.
Pozwolenia na budowę i WZetki
Gazeta Wawerska wielokrotnie, a zwłaszcza w październikowym numerze ubiegłego roku,
pisała o naruszeniach prawa przy
wydawaniu decyzji budowlanych.
Zdziwić może skąd nagle ten te-
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Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Tereny Nadleśnictwa Celestynów (powyżej ul. Wolęcińskiej) oraz lasy prywatne przewidziane w planie Zbójnej Góry
pod “zabudowę jednorodzinną na gruntach leśnych” (oznaczone w planie miejscowym symbolem MNL).
To w rejonie ul. Krasnoludków miała miejsce rębnia budząca kontrowersje wiosną 2020.

mat w artykule o lasach? Otóż,
bezprawne przekraczanie dopuszczalnych parametrów zabudowy to
również utrata cennych drzew. Nie
taka, jak w przypadku rębni, po
której następują nasadzenia, ale już
bezpowrotna. W planie miejscowym Anina istnieje nawet wymóg
„maksymalnego zachowania starodrzewu”. Faktem jest, że to dość
niefortunny w swojej nieostrości
zapis, ale to nie przeczy jego istnieniu. Mimo tego był wielokrotnie
ignorowany i w aktach postępowań
o udzielenie pozwoleń na budowę
nie ma nawet analizy drzewostanu.
Podsumowując,
niezbędna
jest większa aktywizacja społeczna
wokół wawerskich terenów zielonych. Potrzebne są racjonalne
działania oddolne (np. w ramach
najbliższych nam rad osiedli), a nie
krzykactwo w internecie i koncentrowanie uwagi tam, gdzie nie ma
zagrożenia. A więc co Ty, Czytelniku, masz zamiar zrobić dla
wawerskich lasów w 2021 roku?

Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Zabudowa terenów leśnych w Wiśniowej Górze
w obszarach oznaczonych w planie miejscowym jako MNL
(zabudowa jednorodzinna na działkach leśnych)

Głosowanie
na Europejskie Drzewo Roku

Fot. Joanna Harasiewicz

Na zdjęciach - widoczne sosny o nietypowych przekrojach

Fot. archiwum Nadleśnictwa Celestynów

W czerwcu 2020 roku zagrzewaliśmy Was do głosowania
na Falenicką Sosnę zgłoszoną
przez Radę Osiedla Falenica do
konkursu na drzewo roku.
Rywalizacja była zacięta ale sosna o włos przegrała z Lipą św.
Nepomucena z Dulczy Wielkiej.
Od zwycięzcy przedstawiciele
Rady dostali kilka sadzonek
“dzieci lipy” a od organizatorów
konkursu Klub Gaja dyplom i
drobne upominki. Teraz laureatka konkursu krajowego
będzie reprezentowac Polskę w
konkursie europejskim
Właśnie rozpoczęło się głosowanie. Adres strony:
https://www.treeoftheyear.org/PL

Plebiscyt trwa cały luty. Można
zagłosować tylko raz z jednego
adresu mailowego i wskazać 2
kandydatów.
Rywalizacja jest zacięta. Licznik
oddanych głosów widać przy
każdym kandydacie. Nasza faworytka jest w czołówce i zgromadziła ok. 13 tyś głosów., ale sytuacja zmienia się dynamicznie.
We wczesniejszych edycjach
konkursu europejskiego zwyciężały drzewa, na które zagłosowało kilkadziesiąt tysięcy internautów.
Zwyciezcę poznamy 17 marca
podczas ceremonii ogłoszenia
wyników, zorganizowanej online.
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MIĘDZYLESIE. Trwają konsultacje planu okolic ul. Krupniczej. Zarząd Dzielnicy wnioskuje o zabudowę placu zabaw.

Bloki zamiast placu zabaw?
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W dniu 18 stycznia nastąpiło
oficjalne wyłożenie m.p.z.p. rejonu ul. Krupniczej. Konsultacje
społeczne nt. projektu planu potrwają do 2 marca 2021 r. Z dokumentacją można zapoznać się
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego na ul. Marszałkowskiej 77/79, ale w czasach
pandemii najlepiej jednak ściągnąć
materiały ze strony BAiPP drogą
elektroniczną. W dniu 26 stycznia odbyła się również dyskusja
on-line z głównym projektantem
arch. Tomaszem Gamdzykiem
(w której wziąłem udział wraz z zainteresowanymi mieszkańcami).
Istniały dwa powody dla których obowiązujący dotychczas plan
miejscowy dla tego obszaru wymagał (no właśnie - wg kogo?) uaktualnienia. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu Uchwały z 2014
roku były to: próba dokonania odlesień kilku działek (nie udało się),
oraz zmiana przeznaczenia dz. ew.
nr 2/54 z obrębu 3-11-46 (co nastąpiło). Skutki finansowe w momencie przystępowania do sporządzania nowego planu oszacowano

na 104 tys. złotych. Poniżej garść pomimo że obecnie obowiązuje lirefleksji nt. wyłożonego projektu. mit 10 m. Ani ja, ani mieszkańcy
nie rozumiemy dlaczego. Czy to
nie znakomity pretekst do budoObowiązujące linie zabudowy
W południowych pierzejach wania 4-kondygnacyjnych kubaronda Skurów wrysowano obowią- tur? Maksymalną wysokość pierzei
zujące linie zabudowy. To zabieg wokół ronda Skurów ustalono na
porządkujący panujący obecnie 15 metrów, ale to trudny do utrzychaos urbanistyczny wokół waż- mania parametr (5 wątłych, ledwie
nego węzła komunikacyjnego spełniających warunki kondygnadzielnicy, jednak stosunki właś- cji), więc dlaczego nie utrzymać
cicielskie na przylegających do obowiązującej w obecnym planie
ronda działkach są zagmatwane. max wysokości 13,2 m zwłaszProrokuję w tym miejscu stan wie- cza, że w najbliższym sąsiedztwie
loletniej prowizorki, dopóki jakaś nie ma wyższych budynków?
siła sprawcza nie dokona skupu
gruntów pod kątem ich scalenia. Intensywność
W zapisach dotyczących obMożliwa jest również zabudowa
postępująca fragmentami (gdyby szarów z zabudową wielorodzinscalenie się nie dokonało). W tej ną projektant planu Krupniczej
sytuacji, obowiązującym liniom wyodrębnia współczynnik intenzabudowy winno wg mnie towa- sywności zabudowy nadziemnej.
rzyszyć narzucenie innych para- To zapewne pokłosie wyroków
metrów pierzei jak np.: konkretna sądowych z ostatnich lat kwewysokość linii gzymsu, geometria stionujących wyłączanie z sumy
dachu, liczba kondygnacji, wyso- powierzchni całkowitych konkość kondygnacji parteru, sposób dygnacje podziemne. To dobry,
ekspozycji szyldów itp... Tak rozu- uszczegóławiający zapis. Dobrze, że
miem porządkowanie przestrze- w stosunku do obecnych regulacji
ni zapisami miejscowego planu. nieznacznie zmniejszono współczynnik intensywności dla terenów
zabudowy jednorodzinnej z 0,7 na
Wysokość
Limit wysokości dla obszarów 0,6 i zwiększono minimalny udział
zabudowy jednorodzinnej ustalo- powierzchni biologicznie czynnej
no w nowym planie na 12 metrów, z 50% do 60% na tych terenach.

Geometria dachów
Dla terenów z funkcją wielorodzinną zapisano: „W zakresie
geometrii dachów nakazuje się
dach stromy lub dach płaski.” A nie
lepsze byłoby: geometria dachów
dowolna? No bo jeśli ktoś zaprojektuje dach w kształcie kolebki,
lub o profilu wycinka koła - czy
taka propozycja miałaby się otrzeć
o II instancję? Dla obszarów jednorodzinnych zapis brzmi: „w zakresie geometrii dachów nakazuje
się dach stromy”. Ale jak stromy?
A właściwie dlaczego stromy, a nie
pochyły lub płaski? Czy w związku
z tym nie zasadne byłoby zaproponowanie dla większości obszarów
dowolności w kształtowaniu geometrii dachów (oczywiście przy zachowaniu odrębnych parametrów
nieprzekraczalnych wysokości)?
Oczekiwana zmiana funkcji
z nieoczekiwaną zmianą linii zabudowy
W dniu 8 stycznia b.r., (czyli
na 10 dni przed planowanym publicznym wyłożeniem m.p.z.p.) do
BAiPP dotarło pismo podpisane
przez burmistrza dzielnicy Wawer
Norberta Szczepańskiego oraz wiceburmistrza Łukasza Jeziorskiego.
W piśmie tym można przeczytać:
„Na terenie oznaczonym A1.MW

obecnie znajduje się plac zabaw,
który jest poza linią zabudowy.
Wskazane jest aby linia zabudowy
przebiegała przez działkę, na której
znajduje się plac zabaw i oznaczona była w planie jako przedłużenie
linii zabudowy na działkach sąsiednich wzdłuż ul. Pożaryskiego”.
Tym zwięzłym akapitem reprezentanci Zarządu Dzielnicy likwidują
obecnie istniejący plac zabaw. Dlaczego? I dlaczego tak późno, pomimo że procedura planistyczna
obejmowała od momentu przystąpienia w 2014 roku szereg konsultacji, także z Zarządem Dzielnicy.
Warto wspomnieć, że zgodnie
z pismem zastępcy prezydenta m.
st. Warszawy Michała Olszewskiego z 31 lipca 2020 r. skierowanym do wszystkich warszawskich
burmistrzów, organy dzielnicowe
winny wyrażać swoje stanowiska
w procedurze planistycznej „na
wczesnym etapie sporządzania
planu tj. przed wysłaniem projektu
do uzgodnień ustawowych”. Wawerscy burmistrzowie nie czytali?
Planują postawić blok na działce
istniejącego placu zabaw przy ul.
Pożaryskiego? Radni klubu Razem dla Wawra zapytają ich o to
na najbliższej sesji Rady Dzielnicy.

HISTORIA
8
KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ciebie nie zabiją...
Cd.
Nazwisko Gelbsteina ma tu
właściwą, nie fonetyczną, pisownię dzięki przypadkowi. Nieoczekiwanie zachowały się cztery recepty na drukach Kasy Chorych
w Warszawie, wystawione dla
różnych zresztą osób, datowane
4 XI 1932 r. i opatrzone pieczątkami „Kasowy Ośrodek Leczniczy
w Międzylesiu” oraz drugą „Dr
M. Gelbstein”. Doktora Gelbsteina zachowała żywo w pamięci
Rozalia Brzeszcz (1907): - Był lekarzem Kasy Chorych w Wawrze – mówi. Miał sumiaste wąsy.
Był bardzo dobrym człowiekiem,
sprawiedliwym, bardzo szanowanym i lubianym przez wszystkich.
Wszystkim szedł z pomocą nie
zwracając uwagi czy bogaty, czy
biedny. O każdej porze i w każdą
pogodę jeździł do odległych osad
i wsi. Według Rozalii Brzeszczowej doktor Gelbstein podczas okupacji ukrywał się u Dyszlów albo
we wsi Majdan – mówi. Jednak
Maria Witek (1927), z domu Dyszel, nic nie wie o przechowywaniu Gelbsteina w domu rodziców,
choć pamięta, jak jeszcze przed
wojną woził go bryczką do chorych mieszkający niedaleko Stasio
Lichniak. Również Wacław Dyszel
(1919) zdecydowanie zaprzecza,
jakoby Gelbstein był ukrywany

Recepta wystawiona przez dr. M.
Gelbsteina 4 listopada 1932 r.
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Krauzówka na Wiśniowej Górze. Stan z 1973 r. (fot. Andrzej Głowacki).
przez rodziców. – Ojciec zmarł
wcześnie. Wychowywała mnie
matka. Wiedziałbym coś – mówi .
Zatem być może właśnie w niezbyt
odległej wsi Majdan znalazł schronienie i przeżył wielce szanowany
i lubiany doktor Gelbstein. Maria
Witek jest absolwentką Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Według
niej Stanisław Krzysztoporski, primo voto Gelbstein, był po wojnie
ordynatorem oddziału ginekologii w Akademii Medycznej we
Wrocławiu w latach 1948 – 19501.
Pensjonat Krauzówka wśród
sosen w bliskości ulicy Głównej
na Wiśniowej Górze liczył 16 pokoi i kilka małych wolnostojących
domków dla letników. Właśnie
tam, pod opieką Edwarda Krauzego (1907), dyrektora ekskluzywnego Domu Mody Męskiej A.
Chojnacki w Warszawie, schroniło
się sześć osób, które, sądząc z rozmów i korespondencji, były mu
znane sprzed wojny. Jakub Gotlib,
już jako Jakub Gourney, w 1959
roku pisał z Londynu do Krauzego: „Mam nadzieję, że wszystkie
paczki, które wysłałem do Pana
z Paryża, doszły. Chciałbym bardzo, żeby Pan nie traktował tych
przesyłek jako spłatę długu, za
życie nie można spłacić paczkami”. I dalej: „Może Pana zainteresuje to, że spotkałem p. Karskiego,
któremu powodzi się wcale nieźle, ma jakieś przedstawicielstwo

i urządził się w Paryżu – niestety, innych kolegów szkolnych nie
spotkałem. Czy Pan spotyka kogoś
z naszych dawnych znajomych?”2.
M. Efraim, właściciel składu
Efraim Hurtownia i Detal Jedwabi
przy ul. Bielańskiej w Warszawie
także ukrywał się w Krauzówce.
O jego późniejszych losach wieści są sprzeczne. Prawdopodobnie zginął. Przeżył natomiast jego
syn ukrywający się gdzie indziej.
Zmienił nazwisko i był znany jako
Jerzy Elżanowski. Bernard Szatenstein, akcjonariusz browaru Haberbusch i Schiele, do Krauzówki
został ściągnięty przez porucznika Zdzisława Lubinę z PAL3. Według Krauzego: - Posiadał mocne
lewe dokumenty, bo znajdujące
się w rejestrze wydanych dokumentów w komendzie w Warszawie. Miał wybitnie aryjski wygląd.
Ufny w jedno i drugie poruszał się
dość swobodnie, odważał się na
powroty do getta. Podczas jednego
z takich wypadów został schwytany przez Niemców, którzy jednak
go wypuścili. Krauze przypuszcza,
ze ceną było zobowiązanie do skupowania dla nich brylantów i złota. – Później, po wykorzystaniu
został zastrzelony – mówi Krauze.
N. Blondowski z żoną i szesnastoletnią córką po pewnym czasie zamieszkiwania w Krauzówce,
obawiając się, że miejsce przestało
być bezpieczne, postanowili szu-

kać innego schronienia dalej od
Warszawy. Edward Krauze sądzi,
że wpływ na tę decyzję miały mnożące się w bliższej i dalszej okolicy

pensjonatu najścia policji i żandarmerii oraz zabierania albo – w tym
drugim przypadku – zabijania na
miejscu znalezionych Żydów. Do
Krauzówki Blondowski jednak
wrócił sam, w stanie skrajnego wyczerpania i depresji. Zwrócił się do
Edwarda Krauzego ze słowami: Pan wie, co ja zrobiłem? Widząc co
się dzieje, stracili nadzieję i postanowili odebrać sobie życie. Pod mostem na Świdrze powiesiły się jego
żona i córka. Sam nie potrafił tego
zrobić. Błąkał się. Myślał o zgłoszeniu się na posterunek żandarmerii, by go zastrzelili. Nie chciał
pozostać w Krauzówce. Odszedł
– mówi Krauze4. Edward Krauze
pamięta, że także w willi Placówka
przy ul. Głównej 1 na Wiśniowej
Górze u rodziny Kazimierczaków
schronienie znaleźli jacyś Żydzi.
Podobnie w dużym pensjonacie
Janopol w głębi Wiśniowej Góry,
którym opiekował się Michał Poraziński, przebywała grupa Żydów.
Jednak nie ma już osób, które wiedziałyby o tym cokolwiek więcej.
Tamar do Międzylesia przywieziono. Miała 9 lat. Jadwiga
Bogucka (1920) potrzebowała

Jadwiga i Kazimierz Boguccy (fot. z 1942 r.).
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kogoś do opieki nad małym dzieckiem. Dowiedziała się od krewnych w Granicy, że do restauracji
w Gniewoszowie przybłąkała się jakaś dziewczynka. Pojechała po nią.
Mała okazała się robotna i pojętna.
Została. Miała na imię Teresa. Imię
Tamar zostawiła w gmachu Sądów
na Lesznie, z którego wyszła na ulicę Ogrodową. Od tamtej chwili nazywała się już Teresa. Potrafiła wyrecytować szybko i bez zająknienia
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Na
Ogrodowej zachwyciła ją zieleń.
Zieleń i słońce. W getcie zieleni nie
było, a i słońca niewiele. Na dworzec pojechała dorożką. W pociągu był tłok. Mama wcisnęła ją do
sąsiedniego przedziału. Przedtem
zdążyła założyć Teresie na palec
swój zaręczynowy pierścionek.
Sama z małym braciszkiem Teresy
dostała się do przedziału obok. Potem na którejś stacji Teresa zobaczyła przez szybę swoją mamę na
peronie. Była bez kapelusza i miała potargane włosy. W objęciach
trzymała kurczowo uczepionego
malca. Tam, na tym peronie zastrzelili ich oboje. Najpierw mamę,
potem braciszka Teresy. Ona sama
pojechała dalej. Na jakiejś stacji
wysiadła i powędrowała pieszo.
W Gniewoszowie zaczęła poma-
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gać w restauracji. Jednak na widok
munduru i odgłos niemczyzny
wszystko wypadało jej z rąk. Brała
za to cięgi czym popadło. Właśnie
stamtąd zabrała ją Bogucka. Teresa
zajmowała się dzieckiem, sprzątała sklep Smolińskiej i obejście,
nosiła wodę, węgiel, łupała drwa.
W chwilach wolnych lubiła przebywać z dziećmi Mrozińskich z sąsiedztwa. Józek miał wtedy dwanaście lat, Alicja jedenaście, Krystyna
siedem, a najmłodszy Michał liczył
sobie zaledwie pięć wiosen. Nawet
posterunkowy Wiese z pobliskiego
komisariatu nie dostrzegł, że wśród
dzieciarni Mrozińskich kręcącej
się w pobliżu restauracji Zaczewskiego i sklepu Smolińskiej niekiedy można było zobaczyć jeszcze
jedno. A Wiese był znany z gorliwości w wyłapywaniu Żydów, choć
według innych należał do tych policjantów, którzy współpracowali
z podziemiem. Tylko Flisek z Pekinów, co zaglądał do Zaczewskiego
na wódkę, ilekroć spotkał Sabinę
Mrozińską, pytał: - Przecież to
Pensjonat Janopol na Wiśniowej Górze. Stan z 1973 r. (fot. M. Nowak).
Żydówka! No, niech pani powie?
Przecie to Żydówka! Jednak Flisek5
nie doniósł. Ani nie rozpowiedział. Czego chcesz ode mnie? I uciekała. by nie miał mamy. Ja byłam przy- niej przy Elektoralnej na tyłach
A nagabywał i samą dziewczynkę:
Na zapleczu restauracji Za- padkowo świadkiem tej rozmowy kina „Femina” w pobliżu gmachu
-Teresa, masz ty buntlice? Mała od- czewskiego w dawnych pomiesz- i byłam bardzo tym wzruszona. Sądów na Lesznie. Tam zmarła8.
Cdn.
powiadała: - Co? Jakie buntlice? czeniach Strzelca, zapieczętowa- (…) Czy może mi pani napisać,
nych, Niemcy mieli jakiś magazyn. co u Mrozińskich, a szczególnie
Bogdan Birnbaum
Niestrzeżony. A i na zewnątrz skła- co z Aliną. Chciałabym do niej naWiktor Kulerski
dowali puste skrzynie, beczki, ka- pisać. (…) Jeśli są błędy to proszę
nistry i inne żelastwo, wśród któ- pamiętać, że moja polska edukacja
rego chętnie bawiły się dzieciaki. skończyła się, jak miałam 9 lat”7.
Bywała tam i Teresa. Miała rozle- Staszek z Teresą bywali w Polsce. Przypisy:
gły widok na las Branickich w od- Któregoś dnia nieoczekiwanie za- 1.Stanisław Krzysztoporski w ladali, na ogrody i zabudowania uli- trzymaliśmy się u zbiegu Alei Szu- tach 1948- 1954 był kierownikiem
cy Jasnej pod lasem i biegnącej ku cha i Alej Ujazdowskich. Chwycił Katedry Kliniki Położnictwa
niemu ul. 11 Listopada, a zaraz za mnie za ramię i zapytał: - Czujesz? i Chorób Kobiecych Uniwersytetu
nią na wypełnione wodą Bagienko, Czy czujesz? Kiedy zaskoczony i Politechniki we Wrocławiu. Wg:
dawny staw Kaczy Dół, gdzie zimą spytałem: - Co? Odrzekł: - Bzy! Stanisław Krzysztoporski 1900 –
była ślizgawka. Wreszcie całkiem Czy czujesz, jak pachną bzy? Ni- 1978. Doktor medycyny, profesor,
blisko u podnóża stoku rosła po- gdzie nie pachną tak jak w Polsce. specjalista położnik i ginekolog.
chylona i krzywa podwójna sosna. Była połowa maja. Białe bzy kwit- https://medium.dilnet.wroc.pl/
Gdy któregoś dnia Teresa zobaczy- ły za kutym, żelaznym parkanem index.php/październik-1012/89ła tam żandarmów prowadzących Urzędu Rady Ministrów. Kiedy -mistrzowie-wrocławskiej-medychłopca, krzyknęła przeraźliwie. spotkaliśmy się ostatnim razem był cyny-szkice-do-portretów.
Sabina Mrozińska natychmiast nieswój, przygaszony. Po pewnym 2. List odręczny Jakuba Gourneya
wciągnęła ją do domu. Krzyk ten czasie niespodziewanie zapytał: - do Edwarda Krauzego z 13 lipca
pozostał jednak w pamięci kil- Czy jechałeś kiedy Grochowską? 1959 r. z datą stempla pocztowego
ku osób. W ich relacjach pojawia Jeździłem tamtędy wielokrotnie na kopercie 16 July 1959.
się wieść, jakoby Niemcy jakąś tramwajem i autobusem. – Wi- 3. Polska Armia Ludowa.
krzyczącą żydowską dziewczyn- działeś te napisy? – pytał. Nie bar- 4. Całość dotycząca Krauzówki na
kę zastrzelili razem z nieznanym dzo wiedziałem, o jakich napisach podstawie notatek z rękopisów,
chłopcem6. To nieprawda. Tere- mówi. – Ano te, na murach: Jude dokumentów i rozmów z Edwarska przeżyła. Po wojnie spotkała raus; Żydzi do gazu. I te gwiazdy dem Krauze.
ocaleńca z Małopolski Stanisława Dawida na szubienicach, Czy wi- 5. Jakub Flisek.
Steinera. Pobrali się. Osiedli w Tel działeś? Zamilkłem. Po dłuższej 6. Był to Beniamin Centner.
– Awiwie, gdzie doczekali się trójki chwili powiedział: - Ja już do Pol- 7. List Teresy Steiner do Jadwigi
synów – Icchaka, Michaela i Gila. ski nie mogę przyjechać. W hotelu Boguckiej datowany 28.2.66.
Po latach w liście do Jadwigi Bo- nieopodal Peres Chayot, maleńkiej 8. Całość dotycząca Teresy Steiner
guckiej Teresa Steiner pisała: „Mój uliczki przy której mieszkali, wyna- na podstawie rozmów z nią samą,
syn Michael, który ma teraz 6 ½ jął pokój na jedną dobę. Należność Stanisławem Steinerem, Jadwigą
roku, opowiadał swojemu koledze, uiścił z góry. Po jego śmierci Teresa Bogucką, Sabiną i Karolem Mroże w Polsce jest jedna pani, nazywa wróciła do Warszawy. Zamieszka- zińskimi oraz listów Teresy Steiner
Tamar podczas karmienia kurcząt w kibucu (fot. z 18 IX 1949 r.). się Bogucka, i gdyby nie ona, to on ła najpierw przy Chmielnej, póź- do Jadwigi Boguckiej.

PRZEZ OSIEDLA
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ZERZEŃ. O trybie powstania chodnika w ulicy Chodzieskiej.

Remont drogi czy budowa chodnika?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W ostatnich tygodniach wybudowany został chodnik na kilkusetmetrowym odcinku ulicy
Chodzieskiej w osiedlu Zerzeń.
Wątpliwe jest już samo uznanie budowy tego chodnika za
bardziej priorytetowe względem
innych miejsc na terenie dzielnicy,
gdzie chodników również brakuje. Mamy przecież takie ulice bez
chodników, które są zlokalizowane
bezpośrednio przy placach zabaw
albo po prostu w dużo bardziej
zurbanizowanym i uczęszczanym
terenie, gdzie o kawałek chodnika mieszkańcy zabiegają od lat.
W ulicy Chodzieskiej nowy chodnik prowadzi przede wszystkim do
niezamieszkałego jeszcze osiedla
budowanego przez jednego z lokalnych deweloperów.
Największy sprzeciw budzi
jednak nie sama budowa chodnika, ale przeznaczenie środków na
jego budowę z wydatków bieżących przeznaczonych na remonty
dróg. To niedopuszczalna kwalifikacja robót budowlanych, która
może świadczyć o nieprzestrzega-

niu planów finansowych oraz obowiązujących procedur w zakresie
wprowadzania zmian w planach
finansowych przez Zarząd Dzielnicy Wawer.
Ustawa o finansach publicznych wskazuje jednoznacznie, że
w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków
bieżących i wydatków majątkowych. W przypadku robót budowlanych wykonanych w ul. Chodzieskiej sfinansowano je ze środków
bieżących przeznaczonych na remonty dróg, zaś były one wydatkami majątkowymi, które nie zostały
ujęte w planie finansowym Dzielnicy Wawer na rok bieżący.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
„Zakup usług remontowych, obejmuje wydatki na zakup usług remontowych, w szczególności:
■■usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głów-

nie na przywracaniu wartości
użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze
wyrobów przemysłowych, np.
maszyn, środków transportu,
urządzeń, sprzętu,
■■usługi budowlano-montażowe,
w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków,
a także koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej
oraz zleconego opracowania
założeń projektowych,
■■usługi w zakresie remontów
dróg.”
Ponadto, zgodnie z prawem
budowlanym remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym.
Istotą remontu jest więc przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego
stanu technicznego środka trwałego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trak-

Nowy chodnik w ul. Chodzieskiej
cie eksploatacji środka trwałego
i wynikające z tej eksploatacji.
W przypadku zamierzenia
inwestycyjnego, jakim była budowa chodnika w ul. Chodzieskiej,
nie występują przesłanki wskazujące, iż odtworzony został stan
pierwotny, a wprost przeciwnie
- wybudowany został nowy chodnik w miejscu pobocza jezdni,
gdzie takiego chodnika nigdy nie
było. Z pewnością nie kwalifikuje
się to w związku z tym jako usługa
remontowa.

Fot. Rafał Czerwonka

Nieumieszczenie w wydatkach
majątkowych budowy chodnika
w ul. Chodzieskiej jako zadania inwestycyjnego powoduje, że nikt nie
ma miał możliwości dowiedzieć się
o planowanych robotach budowlanych, co stanowi pogwałcenie zasad jawności finansów publicznych
(jednej z podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi) i może stanowić naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Sprawa ta z pewnością będzie miała ciąg dalszy.

MIĘDZYLESIE, SADUL. Mieszkańcy oczekują porządku.

W oczekiwaniu na kosze uliczne na śmieci
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Ulica Biegunowa i Międzyosiedlowa wybudowane zostały
kilka lat temu ze środków m. st.
Warszawy. Do dzisiaj nie stanął
przy nich żaden kosz na śmieci. A są one niezbędne, bowiem
spaceruje tu coraz większa liczba
mieszkańców, a także właśnie tu
często spotyka się młodzież. Nawet
taksówkarze, z uwagi na sąsiedztwo lasów robią tu postój dla zaspokojenia potrzeb fizjologicznych
(tych pierwszych i drugich). Okolica obydwu wspomnianych ulic
jest w zasadzie cały czas zaśmiecona i była już wielokrotnie sprzątana - czy to na moją prośbę czy też
na prośby innych mieszkańców.
Kosze na śmieci z pewnością pomogłyby zadbać tu o porządek.
Jedna z mieszkanek Międzylesia, wykonała nawet swego rodzaju „instalację”, przytrzymującą
do drzewa worki na plastik i na
szkło, tak żeby można było wrzucać w nie śmieci zbierane podczas
spaceru po lesie?

Bałagan przy ul. Międzyosiedlowej
Burmistrz Łukasz Jeziorski
przekonuje, że „zakupione pod
koniec 2020 roku nowe kosze na
śmieci zostały już ustawione na
terenie dzielnicy w lokalizacjach
wskazanych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego oraz
wnioskowanych przez mieszkańców”. Obiecuje jednocześnie, że
„Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Wawer wykona w tere-

Fot. Rafał Czerwonka

nie inwentaryzację istniejących
koszy „dzielnicowych” i po wykonanej weryfikacji przystąpi do
relokacji koszy zgodnie z zapotrzebowaniem”, a ponadto, że „podczas planowanych działań urząd
dzielnicy będzie miał na uwadze
prośbę o ustawienie koszy w ciągu
ulicy Biegunowej i Międzyosiedlowej, a w przypadku braku takiej
możliwości wskazana lokalizacja

Fot. Rafał Czerwonka

Śmietnisko przy skrzyżowaniu ul. Międzyosiedlowej i ul. Mirtowej
zostanie ujęta w planach na lata
następne.”
Coś, co wydawać by się mogło powinno być oczywiste, będzie analizowane, weryfikowane i ewentualnie uwzględniane
w następnych latach. W zasadzie
ne powinno tu być żadnego tematu i dyskusji - skoro miasto
wydało kilka milionów złotych na
budowę nowej drogi, powinno też

zarezerwować środki na jej utrzymanie, chociażby właśnie poprzez
ustawienie koszy na śmieci.
Same zabiegi o budowę przedłużenia Mydlarskiej w postaci
ulic: Biegunowej i Międzyosiedlowej trwały wiele lat. Wygląda na to,
że teraz potrzeba kolejnych kilku
lat, aby zdobyć kosze na śmieci na
tych ulicach.
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PROBLEM SPOŁECZNY. O hałasie od Południowej Obwodnicy Warszawy.

Obwodnicowy galimatias
Zaledwie w kilka dni po 22
grudnia 2020 roku, czyli dniu dopuszczenia ruchu na Południowej
Obwodnicy Warszawy, wszyscy
mieszkańcy osiedla Zbójna Góra
myśleli o jednym: coś tu zostało
źle wykonane, bo hałas, mimo niepełnego jeszcze ruchu, przekracza
granice tolerancji.
O planowanej obwodnicy
słyszeliśmy od lat 60’ ub. wieku.
Dokładne projekty obwodnicy
były opracowywane w latach 2010
- 2014 i wykładane do publicznej
wiadomości. Mieszkańcy oczekiwali z utęsknieniem nowej trasy
szybkiego ruchu, mającej znakomicie przyspieszyć komunikację
ze innymi częściami stolicy, szczególnie Wilanowem, Ursynowem
i Mokotowem. Odbyło się nawet
szereg spotkań inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) z mieszkańcami dzielnicy. Zbierane były
na tych spotkaniach opinie mieszkańców w ramach konsultacji
społecznych i warto podkreślić, że
większość z nich została uwzględniona w późniejszych korektach
planów. W zasadzie do końca 2016
roku byliśmy w miarę spokojni, że
trasa nie będzie dla nas zbyt uciążliwa. Projekt zakładał bowiem wybudowanie ekranów akustycznych
o długości prawie 22 kilometrów
i o powierzchni około 116 tysięcy
metrów kwadratowych. I to tylko na odcinku „C”, czyli od węzła
„Wał Miedzeszyński” do węzła
„Lubelska”.
Kiedy w roku 2017 GDDKiA
ogłosiła, że został wybrany wykonawca drogi i że jego oferta była
o kilkaset milionów złotych (!)
niższa od wstępnego kosztorysu
zaczęliśmy się poważnie niepokoić, że inwestycja może być zrealizowana w sposób znacznie odbiegających od założeń i wyników
konsultacji. Dodatkowo dochodziły do nas informacje, że wykonawca zaoferował rezygnację z tunelu
pod ul. Patriotów na rzecz „wanny”. Było to możliwe ponieważ
inwestycja miała być realizowana
w systemie projektuj i buduj.
Nagle, tak długo oczekiwana
i wymarzona trasa zamiast stać się
naszym wybawieniem, zamieniła
się w nasz koszmar. W życiu by
nam nie przyszło do głowy, że zostanie wybudowana betonowa trasa, o najgłośniejszej z możliwych
nawierzchni i to prawie bez ekra-

nów. Okazało się, że wykonawca
dokonał na tyle daleko idących
„optymalizacji” kosztowych, że
z planowanych prawie 22 kilometrów ekranów akustycznych zostawił jedynie niespełna 4 kilometry
i to niższych niż zakładano. Do
tego dochodzi problem zapylenia
z opon samochodowych. Dzisiaj,
przy tak niewielkim natężeniu
ruchu, jest ono jeszcze znikome.
Obecnie ruch samochodowy po
POW oceniany jest na około 7 tysięcy pojazdów na dobę, natomiast
po otwarciu tunelu na Ursynowie
i puszczeniu międzynarodowego
ruchu tranzytowego tych pojazdów będzie ponad 100 tysięcy na
dobę, z czego około 8 tysięcy będą
stanowić pojazdy ciężarowe.
„Obwodnica” to zresztą nie
całkiem trafne określenie dla
POW. Być może byłaby nią w latach 60’, ale obecnie dzielnice
Wawer i Wilanów to już zurbanizowane tereny. Wiele domostw
zlokalizowanych jest w odległości
zaledwie kilkudziesięciu metrów
(!) od trasy. Mamy nawet rekordzistę, którego ściana domu mieszkalnego jest oddalona 19 metrów od
pasa ruchu. Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii przy ul. Podmokłej 4
jest położony 150 metrów od północnego pasa ruchu POW, a dzieci przebywają w nim całą dobę.
Szkoła Podstawowa nr 216 przy
ulicy Wolnej 36/38 oddalona jest
od POW o 200 m. Te placówki nie
są niczym odizolowane od trasy (!)
Z chwilą gdy stało się jasne,
że hałas będzie bardzo uciążliwy
szybko zawiązała się grupa inicjatywna, która przygotowała cztery
petycje: do GDDKiA, do Burmistrza dzielnicy Wawer, Przewodniczącego Rady Dzielnicy i do
Biura Ochrony Środowiska M. St.
Warszawy. Pod wnioskami o zrealizowanie inwestycji zgodnie z prezentowanym w trakcie konsultacji
publicznych planem, w okresie zaledwie kilku dni podpisało się 340
mieszkańców Zbójnej Góry podając ponad 150 adresów dotkniętych hałasem. Wnioski zostały
złożone formalnie 7 stycznia 2021
roku. W trakcie akcji zbierania
podpisów ukonstytuował się obywatelski „sztab kryzysowy”, mający
za zadanie wypracowanie oczekiwanego przez mieszkańców osiedla Zbójna Góra rezultatu: obniżenia poziomu hałasu do poziomu
jaki można tolerować. Założyliśmy

Stowarzyszenie „Ekrany Akustyczne dla Wawra”, które 4 lutego 2021
zostało wpisane do ewidencji pod
nr 729. Chcemy je jak najszybciej
przekształcić w tzw. Stowarzyszenie Rejestrowe, które umożliwi
zrzeszenie się większej liczbie zainteresowanych obniżeniem poziomu hałasu członków.
Hałas to rozchodzące się w powietrzu fale dźwiękowe. Podlegają
one różnym zjawiskom fizycznym:
odbicia, złożenia, zakrzywienia
i innym. W przypadku odcinka
Wał Miedzeszyński - Węzeł Lubelska mamy przykład urozmaiconego środowiska, przecinanego
wydmami często zalesionymi mieszanym drzewostanem i krzakami.
Teren ten na większości obszaru
charakteryzuje się nieregularną
zabudową. Opisanie faktycznego
sposobu rozchodzenia się fali hałasu jest więc bardzo trudne. Projektant i wykonawca POW posługiwał się pewnym przybliżeniem
rzeczywistości – modelem matematycznym, który posłużył mu do
wyznaczenia strefy oddziaływania
hałasu drogowego. Do tego potrzebował danych o ukształtowaniu przestrzeni. Od jakości tych
danych zależą rezultaty. Używane
tu tzw. mapy cyfrowe nie zawierają wszystkich istotnych dla rozchodzenia się hałasu obiektów,
a w okolicach granicy miasta szybko ulegają dezaktualizacji. Sporządzone w ten sposób analizy należy
więc traktować jako bardzo przybliżony opis i weryfikować faktycznymi pomiarami pod kątem zgodności z rzeczywistością. O bardzo
zgrubnym podejściu wykonawcy
POW i GDDKiA świadczy tu fakt,
że na podstawie modelu dla obszaru Radości wybrano jedynie trzy
punkty pomiarowe (ul. Arniki, ul.
Podmokła i Zagórze) do analizy
powykonawczej. Bardzo istotne
jest więc wyeliminowanie możliwości, że ocena braku przekroczenia poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu wyniknie
z przybliżonego modelu matematycznego, a nie z faktycznie dokonanych pomiarów.
Rozpowszechnione jest przekonanie, że wprowadzone przez
wykonawcę na podstawie postanowienia WOOŚ-II.4200.18.2016.
MW.14 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2017 roku
zmiany doprowadziły do prze-

Usytuowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
przy ul. Podmokłej 4 względem Południowej Obwodnicy Warszawy

Tabela 1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
określający dopuszczalne poziomy hałasu zależnie od otoczenia,
na które ma miejsce oddziaływanie.
kroczenia maksymalnych poziomów hałasu. Stąd nasz wniosek
o powrót do pierwotnego planu.
Choć wiele wskazuje, że w zakresie
zmian w ilości instalacji ekranów
GDDKiA nie popełniła formalnych błędów, to jednak przepisy
Prawa o Ochronie Środowiska
i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
odnoszą się do faktycznych, a nie
wynikających z zastosowanego
komputerowego modelu poziomów hałasu. W przedmiotowym
rozporządzeniu (Dz.U. 2012 poz.
1109) podano dopuszczalne poziomy hałasu (tab. 1).
Warto zaznaczyć, że zgodnie z publikacją z 2014 roku prof.

dr hab. inż. Dariusza Sybilskiego z Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów w krajach takich jak Austria, Dania, Holandia, Niemcy,
Szwajcaria i Szwecja maksymalny
dopuszczalny poziom hałasu od
dróg może wynosić do 50-55 dB.
To praktycznie trzykrotnie niższy
poziom niż dopuszczono w Polsce
w 2012 roku. Przesunięcie granicy
dopuszczalnych poziomów w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w 2012 roku sprawiło, że wartości uznawane w Polsce jeszcze za
poprawne, przez międzynarodowych ekspertów (Raport WHO:
Environmental Noise Guidelines
ciąg dalszy na str. 13
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for the European Region 2018)
kwalifikowane są jako groźne dla
zdrowia. W raporcie wskazano, że
WHO zdecydowanie rekomenduje krajom europejskim ustalenie
maksymalnego, uśrednionego poziomu hałasu w porze dziennej na
53 dB i w porze nocnej na 43 dB, ze
względu na konsekwencje chorobowe. Studium wskazuje, że wśród
chorób wywoływanych hałasem
na podstawie dobrze udokumentowanych badań należy wymienić
choroby układu krążenia (w tym
wysokie ciśnienie, udary i choroba
niedokrwienna serca), zaburzenia
snu oraz nerwice. Zarówno mieszkańcy, a dzieci w szczególności,

nie mogą być dotknięte takimi
„oszczędnościami”, które z innej
kieszeni budżetu – służby zdrowia – mogą oznaczać wielokrotnie
wyższe wydatki. Przygotowujemy
więc też wystąpienie do Ministra
Klimatu i Środowiska o zmianę
rozporządzenia i dostosowanie
zawartych w nim poziomów do
stanu wiedzy odzwierciedlonego
w uznanych za wiarygodne publikacjach.
Spontaniczna akcja mieszkańców Zbójnej Góry zdobywa już też
partnerów w kolejnych obszarach
geograficznych ulokowanych przy
trasie POW. Miały już miejsce
spotkania z Radnymi Osiedla Radość i Dzielnicy Wawer. Plonem
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tych spotkań jest nabierająca rozpędu akcja mająca doprowadzić
do decyzji Władz Miasta Warszawy o sfinansowaniu niezależnych
od wykonawcy i monitorowanych
przez zainteresowanych mieszkańców pomiarów głośności. Aby
miały wartość formalną powinny
zostać wykonane przez instytucje
akredytowaną lub wyższą uczelnię np. Politechnikę Warszawską.
Nadzór mieszkańców ma zapewnić wykonanie pomiarów w miejscach gdzie hałas jest szczególnie
dotkliwy z uwzględnieniem tych
dni tygodnia, gdy ma miejsce nasilenie ruchu z racji wyjazdów
weekendowych lub zwiększonych
dostaw towarów po okresie prze-

rwy. Trzeba mieć przy tym świadomość, że mimo iż już teraz hałas
jest irytujący, to jego poziom wielokrotnie wzrośnie po uruchomieniu całości trasy do skrzyżowania
z ul. Puławską. Wówczas, znajdujące się obecnie na granicy wyśrubowanej polskiej wartości miejsca
doświadczą o wiele gorszego hałasu. Warto więc przyjąć, że badania
należy wykonać niedługo po uruchomieniu całości POW.
Kolejnym planowanym krokiem jest wystąpienie do Marszałka Mazowsza z wnioskiem
o wydanie decyzji nakazującej
GDDKiA ograniczenie emisji hałasu do poziomu dopuszczanego
polskim prawem.
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Droga ta okazała się skuteczna
w przypadku obwodnicy Marek.
Badamy jednak czy są możliwe
inne drogi. Warto pamiętać, że
ilość obszarów w granicach lub
bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, które nie zostały zdegradowane środowiskowo i pozwalają
na koegzystencję stref naturalnych
z obszarem zamieszkania jest już
bardzo skromna. Te które pozostały, tak jak otoczenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
warto pielęgnować i chronić. Tak
przecież wynika ze strategii zrównoważonego rozwoju transportu,
ogłoszonej przez Rząd…
Andrzej J. Piotrowski
Marek Szumski

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Gołoledź na wawerskich drogach
Początek 2021 roku przywitał
nas mroźną pogodą oraz obfitymi
opadami śniegu. W niektórych częściach Polski temperatura spadała
poniżej 20 stopni Celsjusza. Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej
wydał ostrzeżenie dotyczące oblodzenia na drogach i złych warunków
atmosferycznych. W wyniku opadów śniegu i marznącego deszczu
ze śniegiem za jezdni pojawia się
gołoledź. Również w lutym synoptycy przewidują oblodzenie dróg
i chodników. W okresie zimowym
dochodzi w Polsce do największej
liczby wypadków drogowych w skali
całego roku. Jako strażacy apelujemy
do kierowców o bezpieczną jazdę
i zachowanie na drodze zdrowego
rozsądku. Bądźmy odpowiedzialnymi ludźmi i nie narażajmy nikogo na
utratę życia lub zdrowia. Oto porady
dla kierowców w tym wymagającym
okresie:
1) Hamowanie. Na śniegu i lodzie droga hamowania może się

wydłużyć nawet dziesięciokrotnie
w stosunku do hamowania z tej samej
prędkości na suchej nawierzchni.
Należy pamiętać, aby nie hamować
ostro, bo w ten sposób ryzykujemy
wpadnięciem w poślizg. W przypadku samochodów bez systemu ABS
zaleca się hamowanie pulsacyjne.
Najbezpieczniej jest wykonywać manewr hamowania jadąc w linii prostej, a unikać go na zakrętach.
2) Przyśpieszanie. Jadąc po
ośnieżonej, oblodzonej lub mokrej
nawierzchni nigdy nie powinno się
wciskać pedału gazu do końca. Przyspieszać trzeba stopniowo, aby uniknąć ryzyka utraty przyczepności. Pamiętajmy też, że w takich warunkach
trzeba jechać ze zredukowaną prędkością, niższą niż w czasie jazdy po
suchej drodze.
3) Manewry układem kierowniczym. Szczególną ostrożność powinniśmy także zachować podczas
kręcenia kierownicą. Przestrzegamy
przed nagłymi zmianami kierunku

LIST DO REDAKCJI
Dotyczy: artykułu w Gazecie Wawerskiej ze stycznia 2021 r.
„Aleksandrów. Kolejny głos w dyskusji. Rzecz o cmentarzu w Aleksandrowie” autorstwa Barbary Wizimirskiej
Żądam wyjaśnienia i przeproszenia mnie przez Redakcję i B.
Wizimirską za błędne informacje
zawarte ww. artykule.
Cytuję:
„I jeszcze jest pan Teofil Turek zarządca obecnego cmentarza,
który niewątpliwie skorzysta na
powstaniu cmentarza.”

jazdy i wykonywaniem gwałtownych ruchów kierownicą. W sytuacji
poślizgu trzeba powoli i stopniowo
manewrować kierownicą. W przypadku, gdy przyczepność straciły
tylne koła, powinno się wykonać
kontrę, aby naprowadzić samochód
na prawidłowy tor jazdy. Jeśli z kolei
to przednie koła wpadły w poślizg,
należy zmniejszyć wykonywany
wcześniej skręt i ostrożnie wykonać
go ponownie.
Strażackie ćwiczenia
Na początku roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radości opracowali plan ćwiczeń
i szkoleń strażackich na najbliższe
zimowe oraz wiosenne miesiące.
Zakres tematyczny dotyczy działań
ratowniczo-gaśniczych, taktyki gaszenia pożarów zewnętrznych oraz
wewnętrznych, ratownictwa technicznego, łączności, ratownictwa
medycznego i udzielania pierwszej
pomocy. Strażacy szkolą się również

przedsiębiorstwo związane z pracami budowlanymi, min. na cmentarzu. Według powszechnej opinii
„Tutaj leży istotny, choć nie jestem poważany. Nigdy nie miaeksponowany powód konfliktu. łem konfliktowych sytuacji i spraw
Drugi – to osoba pana Turka, ad- sądowych związanych z prowadzeministratora cmentarza.”
niem mojej firmy.
Od 1958 roku pracowałem
przy Kościele Parafialnym NSPJ,
Nigdy nie byłem ani zarządcą
jako kościelny. Zatrudnił mnie ani administratorem falenickiego
ksiądz Sylwester Szulczyk. Bezin- cmentarza. Moja firma ma dobrą
teresownie pomagałem przy budo- renomę i nie muszę wszelkimi spowie kościoła, domu parafialnego, sobami walczyć o zlecenia z niedzwonnicy i własnym transportem wybudowanego cmentarza. Nigdy
przywiozłem bezpłatnie dzwony nie wypowiadałem się publicznie
od ludwisarzy z Węgrowa. Jestem na temat budowy i umiejscowienia
dumny z pracy i czasu, który po- nowego cmentarza.
święciłem dla parafii. W 1974 r.
Jeżeli wymienia się kogoś
otworzyłem z żoną Jadwigą własne z imienia i nazwiska należy rze-

Wóz bojowy Renault Midliner M210 GBA podczas ćwiczeń zimowych

z musztry i ceremoniału pożarniczego oraz historii i organizacji straży
pożarnej. Zajęcia mają wymiar zarówno praktyczny jak i teoretyczny.
Z racji panującej pandemii wszystkie ćwiczenia odbywają się w odpowiednim reżimie sanitarnym.
Pierwsze zimowe ćwiczenia odbyły
się 6 lutego, a ich tematem były zasady bezpiecznego zachowania się
w remizie oraz przygotowania zastępu do wyjazdu alarmowego na
akcję ratowniczo-gaśniczą. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane naszą działalnością do kontaktu
z Naczelnikiem OSP Tomaszem Borkowski. Kontakt: ospradosc@wp.pl
lub tel. 664 189 660.

Strażacy wspierają
Narodowy Programu Szczepień
Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej z terenu miasta stołecznego
Warszawy czynnie włączyły się w akcję wpierającą Narodowy Program
Szczepień. Transport seniorów do
punktów szczepień odbywa się przy
zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółowych informacje dot. organizacji szczepień
można uzyskać pod ogólnopolskim
numerem informacyjnym 989 oraz
na stronie internetowej www.gov.pl/
szczepimysie.

telnie sprawdzić fakty. Czynność
ta należy do redakcji gazety, a informacja, kto jest administratorem
cmentarza parafialnego nie jest
tajemnicą państwową i jest ogólnodostępna. Więcej rzetelności nie
zaszkodziła żadnej redakcji, wręcz
uwierzytelniała jej profesjonalność.

ale artykuł jest na inny temat, mianowicie kto jest zainteresowany
powstaniem, lub niepowstaniem
cmentarza. Trudno zaprzeczyć, że
dla przedsiębiorstwa państwa Turków, z racji jego profilu, powstanie
cmentarza na wydmie jest korzystne i nie ma w tym nic złego. Może
Pan Turek nie jest formalnym administratorem cmentarza (jest nim
ks. proboszcz), ale to on faktycznie
decyduje o rozmieszczeniu grobów i utrzymywaniu tam porządku. Proszę wziąć pod uwagę, że
nie cytowałam Pana wypowiedzi
z prywatnych rozmów w tej sprawie.
Z poważaniem
Barbara Wizimirska

Teofil i Jadwiga Turek
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa
zarzuty wyjaśniam, że w moim
artykule wzmianka na temat p.
Teofila Turka nie ma charakteru
obraźliwego. Znam i doceniam
społeczną działalność p. Teofila,

Stanisław Rybicki
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NOWE OPŁATY ZA ŚMIECI. O śmieciach Piotrka Samosprawnego z Januszem Dziecioobfitym sąsiedzki dialog.

To ile masz dzieci, Janusz?

–– Ale słuchaj, czy nie ma jakiejś
nie produkują śmieci w Warlecz dlatego, że Miasto Warszawa
ulgi dla wielodzietnych ?
od dziesięcioleci nie podłączyło
szawie, lecz bardziej w swoich
–– Jest ulga. Są i ale.
mojego domu do kanalizacji. Ja
domach poza Warszawą. Więc
Ale po pierwsze trzeba mieć
tego chcę, miasto tego nie czyni,
dlaczego ich uwzględniać w tym
co najmniej trójkę potomstwa
ja wydaję setki złotych co mierachunku ?
i sprawić Kartę Dużej Rodziny.
siąc. Bo przecież prościej przeA poza tym przecież ład prawAle po drugie, ulga jest dla mało
rzucić koszty na mnie, aniżeli
ny powinien obowiązywać:
zarabiających – 1848 złotych na
spiąć się i skanalizować miasto.
najpierw konstytucja, potem
głowę miesięcznie.
–– Przecież według nowych zasad
ustawa, potem rozporządzenie
Ale po trzecie, ulga polega na
ministerialne a potem zarządześcieki i szambo wyjdą u mnie
obniżce rzędu 25 złotych na głonia czy akty prawa lokalnego. To
jakieś 700 złotych miesięcznie!
wę. Zawsze to taniej, ale każdy
jakaś podstawa.
Taka sprawiedliwość.
domownik, to wzrost opłaty. –– Faktycznie sporo. Ale czekaj,
Czyli widzisz, ryczałt wątpliwy
A przecież ustawa śmieciowa
a wysoki. A przy tym nie mam
czy nie możesz oszczędzać
przewiduje limity wydatków na
żadnej możliwości oszczędzawody ? Przecież nowa opłata za
domostwo gdzieś w okolicach
nia. Ty mieszkasz w bloku, więc
śmieci zależy od zużytej wody.
100-150 złotych. A rozwiązanie
pewnie masz wodę miejską. Ale
12,73 za 1m3 przelanej wody.
przyjęte przez Radę Warszawy te –– Mam własną studnię, więc mam
powiedz szczerze: naprawdę
płacić ryczałt – 4m3 za osolimity obchodzi.
zużyjesz mniej wody z powodu
bę miesięcznie. Stąd wychodzi
–– Więcej jesz, więcej śmiecisz,
śmieci ?
więcej płacisz. Sprawiedliwie,
stawka za osobę 51 złotych.
–– Wodę mam na licznik, więc
Janusz.
I popatrz, jest takie rozporządzei tak oszczędzam od lat, bez
–– Z jednej strony sprawiedliwie.
nie ministerialne z normami zuwzględu na śmieci. Dopisanie
Z drugiej strony niesprawiedliżycia wody w różnych gospodarśmieci do wody nie sprawi, że
wie. Jedne domy w Polsce zapłastwach domowych. Wedle tego
wypiję mniej herbaty albo rzacą za śmieci max 100-150 złorozporządzenia normą dla modziej się umyję. Co najwyżej
tych miesięcznie. Drugie domy
jego domu jest 2,4m3 na osobę –
częściej kupię wodę mineralną
będą płacić i po kilka setek, zaw butelce – rachunek za wodę
dom z szambem i własnym censpadnie, choć śmieci będzie
leżnie od dzietności. To nie jest
tralnym ogrzewaniem. A Miasto
więcej. Ale to byłby mało istotrówne traktowanie, Piotrek.
Warszawa jakoś wyliczyło 4m3 na
ny dodatek do całej sytuacji.
A poza tym, jaka to jest spraosobę. Nie wiem, może urzędwiedliwość, jeśli domy podłąnik doliczył te dziesiątki tysięcy
I powiem ci, że kompletnie nie
ludzi, którzy w dzień pracować
na miejscu jest ten ton, że naliczone do kanalizacji miejskiej
przyjeżdżają do Warszawy z proczanie śmieci od wody jest najpłacą za ścieki około setki miemienia jakichś 100 kilometrów
lepsze, bo trzeba zmusić lud do
sięcznie, a ja muszę 400-500
i przelewają wodę. Ale tacy ludzie
oszczędzania wody. Normalnie
wydawać. Nie dlatego, że chcę,
jakbym był jakimś niegrzecznym malcem musztrowanym
przez naczelnego opiekuna
KĄCIK SATYRYCZNY
ludu, ustami jego partyjnych
popleczników z dyżurnego esemesa.
Jak już te partie krajowe wdarły się do samorządów, to niech
dogadają się ze swoimi centralami krajowymi, żeby zmienić
ustawę śmieciową i naliczać
opłaty za śmieci u ich źródła,
czyli u producentów. Przecież
to producent realnie wpływa
na opakowanie produktu i wynikającą z tego ilość śmieci.
Tu zadziałałyby normalne mechanizmy rynkowe. A i zarządzanie odbiorem i utylizacją
śmieci trzeba by powierzyć
samorządowi gospodarczemu
przemysłu, a nie terytorialnemu.
–– Dobrze mówisz – dać ci wódki.
–– No a wracając do oszczędzania,
to oszczędzić mogę na tym, że
do ośmieciowania zgłaszam
O autorze:
miesiące o najmniejszym zużyTomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując ciu wody. Do rozliczenia śmieci
prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.
wybieram dowolne 6 miesięcy

–– To ile masz dzieci, Janusz?
–– 4 i pół.
–– Pół?
–– Kaśka jest w czwartym miesiącu.
–– To od maja za śmieci wyjdzie ci
jakieś 255 złotych.
–– Właśnie. A było 94. Podwyżka
duża i trudno pogodzić się z nią,
Piotrek.
–– U mnie jest teraz 65 złotych
miesięcznie, bo mieszkam
w bloku. Od kwietnia będzie
51. Normalnie 14 złotych do
przodu.
–– No a u mnie 161 do tyłu będzie.
–– No a u Marka spod piętnastki,
co mają jedno dziecko, będzie
89 do tyłu.
–– Czyli śmieci w promocji dla Samosprawnych.
–– Powiem ci, że ja tego nie rozumiem. Z jednej strony państwo
zachęca obywateli do dzietności, bo ZUS i przyszłość emerytur, bo inni mnożą się szybciej
i cukru w cukrze może nie starczyć. A z drugiej strony państwo
wprowadza rozwiązania efektywnie karzące za każdą sztukę
potomstwa.
–– Ja rozumiem, że jest administracja centralna i samorządowa. Ale
nie rozumiem, dlaczego nie ma
spójności pomiędzy nimi w tej
sprawie. A ja wychodzę na janusza, jakem Janusz.

z ostatniego roku. Z tych miesięcy zostanie wyliczona średnia zużycia wody jako podstawa do opłaty za śmieci. I tak co
roku mogę wybierać miesiące
o najniższym zużyciu.
–– No widzisz, Piotrek. I gdzie tu
sprawiedliwość. Ja nie mogę nic
z tych rzeczy. Nawet nie mogę
założyć na swoją wodną rurę
miejskiego licznika, który karmiłby system opłat za śmieci.
–– No tak, to nie sprawiedliwe.
–– Początkowo myślałem, że to
z powodu technicznej maszynerii do rozliczeń z klientami za
wodę.
Ale gdzie tam. Ten techniczny
system, w którym spoczywa pełna informacja o zużyciu wody
miejskiej, ma być nietknięty.
Natomiast zużycie wody do
rozliczania śmieci będzie deklarowane przez ludzi. Rozumiesz:
deklarowane! Kolejne pole do
tzw. optymalizacji wydatków.
A przy tym sztab urzędników
będzie te deklaracje odczytywał,
przenosił dane, archiwizował.
Produkcja kolejnych śmieci.
Do tego ktoś to pewnie będzie
kontrolował, bo to przecież deklaracje i obywatel może się rozminąć z faktami. Kolejne etaty
urzędnicze. A jak ktoś zostanie
przyłapany, to po prostu będzie
musiał poprawić deklarację.
–– No tak, to bez sensu. Miasto
Warszawa ma tę informację,
a tu raz na rok trzeba będzie
kolejną deklarację produkować. Nie wspominając o możliwościach tzw. optymalizacji
i o kosztach kontroli. I to po
to, żebym oszczędził 14 złotych
miesięcznie.
–– I to wszystko po to, żebym zapłacił 161 złotych miesięcznie
więcej.
–– Powiem ci, Janusz, że gdyby
Miasto Warszawa mnie zapytało, czy życzę sobie te 14 złotych,
to bym się mocno zastanowił.
Zważywszy na cały ten zachód,
niesprawiedliwości i trudności
dla ciebie.
–– Powiem ci, Piotrek, że porządny
z ciebie gość. I że też nie rozumiem, dlaczego Miasto Warszawa nie zapytało Warszawiaków
w tej sprawie. Przecież miasto
jest nasze.
Jan Frelek
mieszkaniec Aleksandrowa
radny Rady Osiedla Aleksandrów
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Ukryta willa na ul. I Poprzecznej w Aninie

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Trudno dostrzec, że taki
drewniak w Aninie w ogóle istnieje. Zimą, kiedy brakuje liści, jest
łatwiej, ale aby go odszukać trzeba najpierw zabłądzić na zachodni, ślepy od strony torów kolejowych skraj ulicy I Poprzecznej.
To najbardziej kolorowy drewniak jaki widziałem w Wawrze.
Ten drewniany dom zbudowała w latach 20’ rodzina
Godlewskich, zaś budulec pochodził z lasów białowieskich.
Obecny
gospodarz
Tomasz
Kucz widział na własne oczy
list przewozowy z 1924 roku
drzewa z Puszczy Białowieskiej.
W tamtym mniej więcej czasie Jadwiga Godlewska wyszła za
mąż za Antoniego Ostrowskiego
i młodzi zamieszkali wspólnie z jej
rodzicami przy ul. I Poprzecznej.
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 26 – drewniaka z ul. I Poprzecznej w Aninie.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko
- absolwent Wydziału Architektury PW gdzie doskonalił warsztat
studiując m.in. rysunek i malarstwo, członek Związku Artystów
Polska Sztuka Użytkowa. Tematem
wiodącym jego akwareli jest architektura i pejzaż miejski - głównie
Wenecji i Białegostoku (swojego
rodzinnego miasta). Maluje również portrety i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele

Bogusław Porzucek
(fot. z archiwum rodzinnego)

Już na początku wojny Niemcy wykwaterowali wszystkich lokatorów, zamknęli dostęp do terenu
wokół i założyli w tym domu lazaret dla podoficerów wermachtu.
(Jeszcze w latach 70’ nowi właściciele wynosili ze strychu metalowe łóżka szpitalne, a w powietrzu unosiła się dyskretna woń
lizolu.) W późniejszym okresie
okupacji działało tutaj podobno
kasyno oficerskie. Po wyzwoleniu w drewniaku rozlokowali się
Sowieci, także NKWD. Jadwidze
Ostrowskiej, która wraz z dziećmi

przeżyła wojnę, udało się szczęśliwie odzyskać własność. Jednak
stary, zdewastowany i nieremontowany dom podupadał. Nie mając
siły na borykanie się z niekończącymi naprawami oraz uciążliwą
codzienną obsługą całej posesji, Jadwiga Ostrowska zdecydowała się
dom sprzedać. I tak, w 1971 roku
własność przeszła w ręce dziadków
obecnego właściciela - Antoniny
i Bogusława Porzucek (-ków?).
Zmarły w 1986 roku dziadek
Bogusław był magistrem farmacji i prowadził w Aninie aptekę
– najpierw znajdującą się w starym, nieistniejącym już budynku na rogu ulic Wydawniczej i II
Poprzecznej (obecnie na działce
stoi sklep Biedronka), a następnie nieopodal, w parterze budynku na rogu ulic Marysińskiej
i II Poprzecznej, dokładnie tam
gdzie dzisiaj znajduje się sklep
Pietrucha (czyli „u Pani Joli”).
Nowi gospodarze przejęli dom
w nienajlepszej kondycji, z elewacjami obrośniętymi winem wpełzającym w zakamarki szalunków
i otwory wentylacyjne aż do wnętrza strychu, W złym stanie był
dach, w izbach na parterze grzały
przedwojenne piece kaflowe, go-

Przedwojenny widok na willę. Fot. z archiwum rodzinnego.

towało się na starej kuchni węglowej. W niewielkiej piwniczce
pod domem trzymano opał. Do
prawdziwego remontu generalnego przystąpiono w latach 90’.
Intensywne kolory elewacji
to efekt ostatnich przemalowań
będących kontynuacją decyzji
dziadka z lat 70’ i 80’. To podobno czysty przypadek, że na elewacji rządzi dzisiaj brąz i ciemny
pomarańcz – brązy były wówczas

najbardziej dostępne na rynku jednak malowano zgodne z zastałą zasadą: pionowe deski jaśniej,
poziome ciemniej. Przedwojenna
elewacja miała kolor spłowiałej ochry, ale w powszechnym
użyciu stosowane są bardziej
dosadne określenia tej barwy.

Korzystałem z „O starym
Aninie inaczej” 2009 r. Barbary Wołodźko Maziarskiej.

