ŚWIDERMAJERY

FALENICA

Przedstawiamy, już po raz 28,
kolejnego drewniaka - tym razem
z ul. Derkaczy 79 w Miedzeszynie.
Dom ten postawiony został
w pierwszym okresie zabudowy
miejscowości letniskowej dla
pułkownika armii rosyjskiej.
19

Lokalni patrioci wyróżniają
Falenicę spośród innych
wawerskich osiedli z wielu
powodów. Do ważnych należą
stosunkowo długie i zmienne
dzieje...

MIEDZESZYŃSKI
ZABYTEK

DZIEDZICTWO KULTUROWE

DAWNE I DZISIEJSZE
UROKI FALENICY

KRZYŻE I KAPLICZKI
ALEKSANDROWSKIE

Prezentujemy opisy oraz fotografie
krzyży i kapliczek zlokalizowanych
w granicach administracyjnych
wawerskiego osiedla Aleksandrów.
Doliczyliśmy się tu dziewięciu
takich obiektów.
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ŚRODOWISKO

ŁAD PRZESTRZENNY

MIEDZESZYN

ZERZEŃ

O stanowisku Stowarzyszenia
Razem dla Wawra w sprawie
zainicjowania działań na rzecz
wypracowania strategii dla leśnych
działek prywatnych będących
w obrębie procedowanych planów
miejscowych.
3

Stanowisko Stowarzyszenia
Razem dla Wawra w sprawie
projektu I etapu inwestycji
mieszkaniowej w centrum osiedla
Międzylesie zaprezentowanego
przez przedstawicieli spółki Dom
Development.
5

O proteście mieszkańców
związanym z planami „Budowy
ciągu ul. Tawułkowej i Liliowej”,
a dokładnie z samym drogowym
projektem budowlanym
przygotowanym na zlecenie
Burmistrza Dzielnicy Wawer.
12

Dalszy ciąg dyskusji o nowym
chodniku w ulicy Chodzieskiej.
Dlaczego nie powstał w trybie art.
16 Ustawy o drogach publicznych,
tj. nie został sfinansowany przez
dewelopera budującego po
sąsiedzku duże osiedle?
13

LAS JEŚĆ NIE WOŁA.
NIECH CZEKA?

NOWE CENTRUM
MIĘDZYLESIA

NIE ŚPIJ, BO CIĘ
WYWŁASZCZĄ?

CHODNIK DLA
DEWELOPERA?

www.gazetawawerska.pl

fot. [Lipzig]: EAS, 1908, miejsce nieznane, drukarz nieznany

ŚRODOWISKO

CZY POWSTANIE
PSZOK W MARYSINIE?
Skrót PSZOK oznacza Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Realizacja
takiego obiektu jest rozważana
w sąsiedztwie ulic Łysakowskiej
i Związkowej w Marysinie
Wawerskim.
14
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Metro i kładka zamiast

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Podczas marcowej sesji Rady
Warszawy radni miejscy zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu milionów złotych na
przygotowania do budowy pierw-

szego etapu III linii metra, od
stacji Stadion Narodowy do stacji
Gocław. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej zapisano też niespełna
200 milionów złotych na budowę
kładki pieszo-rowerowej łączącej
Port Praski i Śródmieście, z czego
w 2021 roku ma być przeznaczona
na to kwota 10 milionów złotych.
Przez stolicę przetacza się
właśnie dyskusja nad trafnością
wyboru tych inwestycji, szczególnie w kontekście samej celowości
budowy kładki przez Wisłę oraz
w związku z nieatrakcyjnością zawiniętego przebiegu, nienajpilniejszego odcinka metra.

Ja chciałbym te nowe inwestycje zestawić przede wszystkim z
przyjęciem przez Radę Warszawy
dwa miesiące wcześniej, nowego
planu inwestycyjnego miejskiej
spółki MPWiK. Tradycyjnie już
mnóstwo projektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
naszej dzielnicy zostało przesuniętych na kolejne lata - plan ten sięga
teraz już 2028 roku.
Już w 1951 roku, kiedy Wawer przyłączany był do Wielkiej
Warszawy, jej władze zapewniały,
że nie będzie dzielnic peryferyjnych. Jeden z sekretarzy twierdził,
że „wszystkie dzielnice będą stop-

niowo wyposażane w odpowiednie
urządzenia komunalne i że jedyną
różnicą będzie czas, potrzebny do
przybycia z dzielnic dalej położonych do śródmieścia Warszawy”.
Podobne zapewnienia słyszymy i teraz, ale praktyka i rzeczywistość pokazują jednak coś zupełnie
innego. Z perspektywy Wawra wygląda to zatem tak, że część mieszkańców zamiast wody i kanalizacji

będzie trochę bliżej metra oraz
z perspektywą spaceru po nowej
kładce w centrum miasta.
Życząc Państwu radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę jednocześnie, niestety tak
samo jak rok temu, rychłego powrotu do normalności.
Zapraszam do przyjemnej lektury marcowo-kwietniowego numeru Gazety Wawerskiej.

Czy warto zakupić ładowalny aparat słuchowy?
Wielu pacjentów po dobraniu aparatu słuchowego dopasowanego pod względem niedosłuchu, oczekiwań i preferencji staje przed jeszcze jednym wyborem – aparat ładowalny czy na baterie? Wiele aparatów słuchowych w tym
samym segmencie poziomu technologicznego może być
zasilanych bateriami lub wbudowanym akumulatorem.
Poniżej postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wyborem odpowiedniego źródła zasilania.

aparatu w pełni naładowanego to co najmniej 20 godzin, w tym
wliczono 3 godziny bezprzewodowej rozmowy przez telefon lub
słuchania muzyki. Wartości te są wartościami uśrednionymi
dla przypadku niedosłuchu o znacznym stopniu. W aparacie
zastosowano akumulator litowo-jonowy, który można doładowywać w ciągu dnia wielokrotnie bez negatywnego skutku dla
jego żywotności. Akumulator w połowie naładuje się już po godzinie ładowania.

Jak wygląda funkcjonalność aparatów ładowalnych?
Poniższe dane przedstawię na podstawie technologicznie
najnowszego aparatu słuchowego Bernafon Alpha.
Koniecznym dodatkowym wyposażeniem jest ładowarka zasilana z gniazdka lub innego źródła prądu takiego jak „power
bank”. Ładowarka jest bardzo wygodna w obsłudze. Po
zdjęciu aparatów z ucha bez wyłączania odkładamy je
w odpowiednie miejsce w ładowarce. Ładowanie jest indukcyjne więc nie ma konieczności
podłączania aparatów słuchowych za pomocą
jakichkolwiek przewodów. Generalnie obsługa
ładowarki jest prostsza niż wymiana baterii.
Czas pełnego ładowania od pełnego rozładowania wynosi tylko 3 godziny. Czas użytkowania

O ile droższy jest aparat słuchowy ładowalny?
Aparaty w wersji z akumulatorem są droższe średnio o 500
zł. Za tą kwotę moglibyśmy kupić baterie na około 5 lat użytkowania bateryjnego aparatu słuchowego i właśnie tyle wynosi
średni okres jego użytkowania.
Trzeba mieć jednak na uwadze, że akumulator z upływem czasu tak jak we wszystkich innych urządzeniach
ma coraz mniejszą pojemność. Przy Bernafon Alpha producent podaje, że po 3,5 roku jego sprawność
spadnie do 80%, tak więc w zależności od sposobu
użytkowania po tym czasie może pojawić się efekt
braku zasilania przy całodziennym aktywnym
użytkowaniu aparatu słuchowego. W Bernafon
Alpha wyjątkowo akumulator jest wymienny i całą

www.strefasluchu.pl

Używamy
maseczek
oraz przyłbic
ochronnych

Stosujemy
rękawiczki
ochronne

Gabinety i sprzęt
medyczny dezynfekujemy
przed i po każdej
wizycie pacjenta

operację serwisową może przeprowadzić Protetyk Słuchu na miejscu w gabinecie (nie ma potrzeby wysyłania aparatu słuchowego do
serwisu). Koszt wymiany akumulatora w tym modelu wynosi około
140 zł. W wielu innych rozwiązaniach akumulatory wbudowane
są na stałe. Wymiana akumulatora odbywa się w specjalistycznym
serwisie i traktowana jako kompleksowa naprawa aparatu słuchowego, co wiąże się z kosztem około kilkuset złotych.
Podsumowując:
Obsługa aparatów ładowalnych jest prostsza. Bardziej ekologiczna gdyż nie generujemy zużytych baterii. W dłuższym okresie użytkowania aparatów ładowalnych całkowity koszt nie będzie
znacznie odbiegał w stosunku do aparatów zasilanych bateriami.
W porównaniu do starszej generacji ładowalnych aparatów
słuchowych gdzie stosowano akumulatory srebrno-cynkowych,
dla których liczba cykli ładowania była ograniczona, nowoczesne akumulatory litowo-jonowe zapewniają odpowiednią pracę
aparatów słuchowych przez dłuższy czas. Wybierając aparat ładowalny dobrym rozwiązaniem będą te wyposażone w system
ładowania najnowszej generacji. Warto zwrócić uwagę na dostępność i cenę wymiany akumulatora w danym aparacie słuchowym szczególnie po upływie okresu gwarancyjnego.
Autor: Cezary Kozub – dyplomowany audioprotetyk Strefy

Po aparat
przyjedź do nas
taksówką
na nasz koszt

Wizyty pacjentów
planujemy
w bezpieczny
sposób

Jeśli jednak wolisz
pozostać w domu
– umów wizytę
domową
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ŚRODOWISKO Po co komu w mieście prywatny las?

Las jeść nie woła. Niech czeka?
O stanowisku Stowarzyszenia Razem dla Wawra
(SRdW) w sprawie zainicjowania działań na rzecz
wypracowania
strategii
m.st. Warszawy dla leśnych
działek prywatnych znajdujących się w obrębie procedowanych miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego.

Po wielu dyskusjach w gronie
członków SRdW, po artykułach w
Gazecie Wawerskiej, postanowiliśmy skonkretyzować działania na
rzecz ochrony wawerskich lasów
rosnących na gruntach prywatnych. Przygotowania Stanowiska
Stowarzyszenia w tej sprawie podjął się radny SRdW Michał Mroziński. Projekt tekstu został zgłoszony
do zaopiniowania na posiedzeniu
Komisji Ochrony Środowiska w
dniu 8 marca br., jednak czasu na
dyskusję było mało. Komisja mająca trwać godzinę (aby umożliwić
rozpoczęcie się kolejnej komisji
kultury i sportu) i tak uległa wydłużeniu. Główne kontrowersje
wśród radnych wzbudziła przewidywana, jak twierdzili uczestnicy
Fragment Stanowiska SRdW:
„Rada Dzielnicy Wawer zwraca
się do Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy o zainicjowanie prac nad
wypracowaniem strategii m.st.
Warszawy dla leśnych działek
prywatnych znajdujących się w
obrębie procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnosi
się o wypracowanie na drodze
szerokich dyskusji i konsultacji
strategii, która docelowo:
■■ określi priorytety w tej
materii,
■■ zminimalizuje proces tzw.
rozlewania się miasta,
■■ zabezpieczy status tych
gruntów jako lasów i pozwoli zachować w całości
większe ogólnodostępne
skupiska działek leśnych,
■■ przy odpowiednim
uwzględnieniu interesu
właścicieli,
■■ i rozłożeniu kosztów w
perspektywie czasowej.
Wypracowana strategia pomogłaby w docelowym, pełnym
uchwaleniu planów miejscowych.”

dyskusji, nadmierna ingerencja we
własność prywatną. Ostatecznie
przegłosowana została opinia negatywna. Wyciągając jednak wnioski z dyskusji, doprecyzowaliśmy
tekst Stanowiska i w zmienionej
formie zaprezentowaliśmy na sesji
Rady Dzielnicy w dniu 10 marca br.

terenie Warszawy i tak nie mają
prawa realizować na nich inwestycji budowlanych. Marszałek
województwa nie wydaje decyzji o odlesieniach pod zabudowę
mieszkaniową w trakcie procedury
uchwalania planów miejscowych.
Kluczowy, przesądzający ku temu
argument wynika wprost z Art.15
pkt 7 Ustawy o lasach gdzie „za
szczególnie chronione mogą być
uznane lasy położone w granicach administracyjnych miast i
w odległości do 10 km od granic
administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców”.
Jednak taka sytuacja może
nie trwać w nieskończoność.
Jako dowód – przytaczaliśmy w
lutowym numerze Gazety Wawerskiej przykłady planów miejscowych dla Wiśniowej Góry i
Zbójnej Góry, w których znaczne
tereny leśne zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

„Kajdany na właścicieli”
Stanowisko nie zostało chyba
uważnie przeczytane przez przedstawicieli z Platformy Obywatelskiej. Niezwłocznie, ponownie
zwarli szyki w obronie zagrożonej
ich zdaniem własności prywatnej.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Żebrowski, dokonując
krótkiego wprowadzenia o „tkwiącej w nim duszy wolnościowca”,
zaapelował o „nienakładanie kolejnych kajdan na właścicieli”. Zastępca burmistrza Łukasz Jeziorski apelował o „nieustanawianie
władztwa nad cudzą rzeczą” oraz
przywołał relacje z wizyt mieszkańców, „którzy nieraz płakali w Powodem wypracowania przedtym urzędzie” nad bezużytecznoś- stawionego na Radzie Dzielnicią swoich działek leśnych. Przy- cy projektu Stanowiska SRdW
pomniał, że po ostatniej wojnie jest wola ostatecznego rozw Wawrze zachowało się niewiele strzygnięcia co do tego, gdzie
lasów i że znaczna ich część po- tereny leśne powinny stać się
wstała w ramach przymusowych własnością miasta oraz potrzezalesień dokonywanych przez ów- ba uznania ochrony miejskieczesną władzę, co nie było wcale go drzewostanu jako ważneregułą. Wiceprzewodnicząca ko- go interesu społecznego. Przy
misji rozwoju radna Barbara Wie- uwzględnieniu, jak podkreśla
lowiejska przyznała, że gdyby była stanowisko, interesu właścicieli.
właścicielką działki leśnej, to nie
chciałaby, aby ktokolwiek miał de- Wykup lasów? A może zamiana?
cydować o jej prywatnej własności.
Na stronie Lasów Miejskich
czytamy: „Początki lasów miejPrzejrzystość
skich w Warszawie to okres mięJednak faktem jest, że obowią- dzywojenny, w 1938 wykupiono
zująca Ustawa o Planowaniu Prze- z dóbr wilanowskich Las Kabastrzennym, podobnie jak zapisy cki na potrzeby rekreacji mieszPrawa Budowlanego, ograniczają kańców miasta”. Czy nie należy
prawo dysponowania prywatnymi powrócić do tej przedwojennej
gruntami. Już sama klasyfikacja praktyki? Być może zamiast wygruntów z podziałem na leśne, kupu można właścicielom zaprorolne, budowlane - to istotne ogra- ponować inne grunty z zasobów
niczenie w dysponowaniu nimi. miejskich, nawet o mniejszej poWarto także pamiętać, że kon- wierzchni, ale równie wartościowe
stytucyjne wolności i prawa - w ze względu na ich przeznaczenie
tym prawo własności - nie mają budowlane i bliskość centrum.
charakteru absolutnego. Np. Art.
Ktoś spyta: ale skąd pienią31 Konstytucji RP dopuszcza ich dze na wykup? Odpowiedź na to
ograniczenie na rzecz wspólnoty. pytanie miałaby przynieść straDla wszystkich zaangażo- tegia wypracowana na poziomie
wanych w projekt Stanowiska ogólnomiejskim. Burmistrz Norczłonków SRdW oczywistym jest, bert Szczepański kwestionując
że jakiekolwiek rozwiązania sy- stanowisko SRdW wskazał, że to
stemowe powinny uwzględniać w Wawrze powinny zostać oprastandardy demokratycznego pań- cowane takie plany. Pamiętajmy
stwa prawa. W chwili obecnej, jednak, że Dzielnica nie ma swowłaściciele gruntów leśnych na jego budżetu (tylko załącznik do

przegłosowanego planu wydatków
w radzie miasta), a tym bardziej
odpowiednich środków finansowych. To również nie wyłączny
problem Wawra. To miasto, wespół z mieszkańcami musi określić priorytety inwestycyjne - czy
ważniejsza jest kładka przez Wisłę
za 180 mln zł, czy wykup wielu
hektarów lasów znajdujących się
w granicach Warszawy. Czy pieszy lub rowerzysta woli mieć więcej terenów zielonych w zasięgu
20 minutowej wycieczki SKM-ką,
czy kilkaset metrów spaceru lub
jazdy rowerem w centrum, niedostępną dla ruchu samochodowego nową przeprawą przez Wisłę?
Czy las może czekać?
Niedawno Rada Dzielnicy zaopiniowała pozytywnie podział powstającego planu miejscowego zagospodarowania Falenica Wschód
– część II, właśnie dlatego, że nie
udało się uzyskać zgody na odlesienie działek na cele mieszkaniowe. W pierwszej kolejności będą
procedowane m.in. te części planu,
dla których uzyskano odlesienia
dla celów publicznych. Pozostałe
tereny leśne wyłączono z obszaru
objętego planowaniem. Zdaniem
wiceburmistrza Łukasza Jeziorskiego to mieszkańcom zależy na
tym, by w obecnej sytuacji plan nie
został uchwalony, bo tylko by przypieczętował leśny status działek. A

jak akcentował na sesji Rady, zdaniem właścicieli: „ziemia jeść nie
woła, niech czeka” (w domyśle - na
czasy kiedy marszałek województwa będzie wydawał decyzje o odlesieniu). Nie mamy nic przeciwko
temu, by wiceburmistrz tak gorliwie reprezentował głos właścicieli
działek prywatnych, bowiem stanowisko SRdW również akcentuje
konieczność uwzględnienia interesu posiadaczy nieruchomości.
My po prostu uznajemy obecny
sposób „rozwiązywania problemu”
poprzez przeczekiwanie za szkodliwy w dłuższej perspektywie.
Stanowiska SRdW na ostatniej
sesji Rady Dzielnicy bronił Rafał
Czerwonka i Michał Mroziński.
Głosy wsparcia wybrzmiały również ze strony opozycyjnego klubu
radnych Prawo i Sprawiedliwość
(radni Regina Balinow i Sławomir
Kacprowicz). Ponieważ pora była
późna, a temat ważny, radny Jerzy
Debert złożył wniosek o przerwanie dyskusji oraz jej kontynuację
we właściwych komisjach merytorycznych. Być może będzie
to połączona Komisja Rozwoju
(odpowiedzialna również za ład
przestrzenny dzielnicy) i Komisja Ochrony Środowiska i Krajobrazu. Wnioski przegłosowano.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jan Andrzejewski
Piotr Grzegorczyk

Fot. Michał Mroziński
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CENTRUM MIĘDZYLESIA. Radni Koalicji Obywatelskiej forsują własne stanowisko nt. ogromnej inwestycji mieszkaniowej.

Koniec dyskusji?
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Komisja Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer nie przegłosowała 23
lutego br. projektu uchwały „w
sprawie projektu realizacji wielofunkcyjnej inwestycji w rejonie
ulic Żegańskiej / Pożaryskiego”.
Chodzi o ogromny, obszernie
opisany przez nas w grudniowym
wydaniu Gazety Wawerskiej 3-etapowy projekt wielorodzinny pod
roboczą nazwą „Nowe Centrum
Międzylesia” procedowany trybem
Specustawy deweloperskiej, z pominięciem zapisów obowiązującego planu miejscowego Międzylesia.
Projekt w/w uchwały został
przez przewodniczącego Komisji
Wojciecha Godlewskiego (Koalicja Obywatelska) udostępniony
radnym na 4 godziny przed posiedzeniem w dniu 15 lutego. Ze
względu na rangę tematu oraz
niewielki czas do namysłu, radni
przegłosowali wtedy przeniesienie
głosowania na kolejną Komisję.
W międzyczasie opozycyjne kluby radnych PiS oraz SRdW miały odnieść się merytorycznie do
tekstu i przygotować swoje uwagi.
Nic z tego. Przewodniczący Godlewski (powołując się na

względy proceduralne) nie dopuścił w dniu 23 lutego do dyskusji, ani
do umożliwienia klubom wniesienia propozycji zmian/poprawek do
treści uchwały. Oznajmił, że radni
przegłosowali na poprzedniej Komisji zakończenie dyskusji. Wg
niego dyskusja nad zaproponowaną treścią uchwały odbyła się 15 lutego i została zamknięta, a jedyną
poprawkę do tekstu zgłosiła Anna
Ojer. Z ust radnych wybrzmiały
słowa „skandal” i „manipulacja” ,
mimo to - przewodniczący Godlewski odczytał treść przygotowanej przez siebie uchwały gubiąc po drodze sylaby i przecinki
(szybciej czytać się już nie dało).
Uchwała, stosunkiem głosów 9:9
szczęśliwie, o włos nie przeszła...
Nie potrafię wytłumaczyć co
stało się na Komisji 15 lutego w
trakcie głosowania o przeniesieniu dyskusji. Chętnie też odsłuchałbym przebieg obrad Komisji
Rozwoju, na której radni zdecydowali o przełożeniu dalszej dyskusji na Komisję następną. Tak to
rozumiałem głosując i nic nie stało
na przeszkodzie, aby tę dyskusję
kontynuować zwłaszcza, że chodziło o sprawy szczególnej wagi
- ważne dla Wawra, dla Międzylesia. Cóż to za karkołomna figura prawna uniemożliwiła radnym

Wynik głosowania projektu uchwały Komisji Rozwoju w sprawie planowanej inwestycji w centrum Międzylesia.

Dzielnicy kontynuację dyskusji
oraz wprowadzenie poprawek
do treści przedłożonego projektu uchwały przed głosowaniem w
tak ważnej sprawie? Czyżby mieli
oni podjąć decyzję o inwestycji
wartości 1 mld złotych bez możliwości dyskusji oraz wniesienia
uwag do stanowiska? Było w tym
momencie coś ważniejszego do
omówienia? Ktoś się gdzieś spieszył? Przecież głosowanie nad
uchwałą przeniesiono m.in. dlatego że jej treść została udostępniona wszystkim radnym zbyt późno.

Przewodniczący Komisji Rozwoju w dniu 16 marca w audycji
na antenie Radia Dla Ciebie poświęconej „Nowemu Centrum
Międzylesia” publicznie oznajmił:
„ta inwestycja i tak się odbędzie”.
To chyba zamyka wszelką dyskusję w Radzie Dzielnicy. Przewodniczący posiada najwyraźniej
jakieś informacje poufne, bo np.
w odczuciu klubu radnych SRdW
inwestycja w kształcie, funkcji
i gabarytach zaproponowanych
przez spółkę deweloperską wcale
nie musi, a nawet nie powinna się

ziścić. Od początku zwracaliśmy
uwagę np. na zbyt dużą intensywność proponowanej zabudowy.
Samorządność dzielnicy Wawer jest poważnie zagrożona. To
mieszkańcy będą za 2 i pół roku
decydowali o kierunku zmian.
Zapamiętajcie tę chwilę i to głosowanie. Zapamiętajcie, że wszyscy
radni wawerskiego klubu Koalicji
Obywatelskiej byli ZA przyjęciem
uchwały Rady Dzielnicy, która nie
została przedyskutowana i zweryfikowana przez radnych obecnych
na Komisji Rozwoju. Taka gmina.

SAMORZĄD. Większość w Radzie Dzielnicy blokuje kontrolę działalności Zarządu Dzielnicy.

Kto kontroluje Zarząd?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Statut dzielnicy Wawer mówi
o tym, że to „Rada Dzielnicy jest
organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy” oraz że to
„Rada Dzielnicy kontroluje działalność Zarządu Dzielnicy”. Jak
ta kontrola wygląda w praktyce?
Bez kontroli
w sprawie audytów do audytów
Jako klub radnych Razem dla
Wawra byliśmy (i wciąż jesteśmy)
bardzo rozczarowani sposobem
wyjaśniania przez Zarząd Dzielnicy nieprawidłowości, jakie miały
miejsce w decyzjach Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu
Dzielnicy Wawer w latach 20152018, a które uwidocznione zostały m.in. w audycie zaledwie kilku
decyzji wydanych w tym czasie.

Po pierwsze nie mamy wiedzy
jakie szczegółowo działania zostały podjęte. W przypadku części
z audytowanych decyzji wysłane
zostały wnioski do organów nadrzędnych, ale do dzisiaj tej korespondencji nie otrzymaliśmy,
mimo iż o to wnioskowaliśmy. Nie
wiemy na przykład czy wszystkie
zarzuty podniesione w ekspertyzach zostały w tych wnioskach
uwzględnione. Wiemy natomiast,
że Zarząd przykrywał te pierwotne
ekspertyzy kolejnymi, których też
niestety nigdy nie zobaczyliśmy.
Już sam fakt wykonywania audytów do audytów jest karygodny
z każdego punktu widzenia, bo
i kosztowego i merytorycznego.
Dla części z tych decyzji, które były objęte audytem i dla których również wskazano szereg
nieprawidłowości i przypadków
łamania prawa, Zarząd Dzielni-

cy stwierdził, że nic się nie stało i
nie ma potrzeby reagowania w jakikolwiek sposób. Czy to prawidłowa reakcja, szczególnie biorąc
pod uwagę, że obecny Zarząd donosiłby niejako sam na siebie (2/3
składu obecnego Zarządu to te
same osoby co Zarząd w poprzedniej kadencji samorządowej)?
Nie wiemy też o jakichkolwiek
konsekwencjach osobowych wyciągniętych wobec osób odpowiedzialnych. W urzędowym Kurierze
Wawerskim oświadczono, że wyciągnięte zostały „konsekwencje
wobec pracowników, których błędy
wpłynęły na wydanie błędnych decyzji”, co swego czasu potwierdzał
Pan Burmistrz Szczepański. Kiedy
zapytaliśmy o szczegóły usłyszeliśmy od Burmistrza, że to jest jednak wewnętrzna sprawa urzędu.
Uważamy, że wszystkie te
kwestie powinny być szczegółowo

wyjaśnione. Może się bowiem okazać, że za kilka lat dowiemy się o
kolejnych nieprawidłowościach,
właśnie wskutek braku wyciągnięcia wniosków i konsekwencji
z tych, które już zostały wykryte.
W związku z powyższym jako
Klub radnych Razem dla Wawra
przygotowaliśmy projekt uchwały
zlecający Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Wawer kontrolę trybu
postępowania oraz podjętych działań Zarządu Dzielnicy w związku
z ekspertyzami wybranych decyzji
administracyjnych Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu
Dzielnicy Wawer z lat 2015-18.
Niezwłoczna kontrola miałaby dotyczyć poprawności działania Zarządu zarówno w zakresie treści
wniosków złożonych do organów
odwoławczych dla części audytowanych decyzji, jak i w związku z zaniechaniem działań dla pozostałych
decyzji. Co postanowiła Rada Dzielnicy na sesji w dniu 10 lutego br w
tej sprawie? Głosami Koalicji Oby-

watelskiej postanowiła takiej kontroli po prostu nie przeprowadzać.
Bez kontroli
w sprawie wydatkowania
środków na remonty
Podobnie było w przypadku
innego projektu uchwały Klubu
Razem dla Wawra tj. dotyczącego zlecenia Komisji Rewizyjnej
kontroli wydatkowania środków
bieżących przeznaczonych na remonty dróg w 2020 roku. To pokłosie konkretnych wątpliwości
dotyczących wydatkowania bieżących środków remontowych na realizację nowej inwestycji w postaci
chodnika w ulicy Chodzieskiej.
Jaka była wola Rady Dzielnicy w
dniu 10 marca br. odnośnie tej
uchwały? Postanowiono analogicznie problemu nie zauważać i
takiej kontroli nie przeprowadzać.
Skoro Rada Dzielnicy nie kontroluje Zarządu, to właściwe jest
pytanie kto go kontroluje. Nikt?
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MIĘDZYLESIE. Jakie będą dalsze losy inwestycji „Nowe Centrum Międzylesia”?

Stanowisko Stowarzyszenia Razem dla Wawra

w sprawie projektu I etapu inwestycji mieszkaniowej w centrum osiedla Międzylesie zaprezentowanego w dniu 25 stycznia
2021 roku przez przedstawicieli spółki Dom Development na Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania działki przy
ul. Pożaryskiego w Międzylesiu
uznaliśmy, że znacząco odbiega
ona od ustaleń obowiązującego
dla tego terenu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Centrum Międzylesia w zakresie:
funkcji zabudowy, jej wysokości
jak również dopuszczalnych linii
zabudowy.
Za największy mankament
przedstawionej koncepcji zabudowy etapu I inwestycji uznajemy
jej zbyt dużą intensywność - niewspółmierną do charakteru zabudowy okolicy. Obowiązek dostosowania się charakterem zabudowy
„do okolicy w której inwestycja
mieszkaniowa ma być zlokalizowana” wynika wprost z art. 6 pkt. 1
Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących,
służącej za podstawę prawną do
wydania zgody na w/w inwestycję.
W związku z powyższym postulujemy:

USTALIĆ MAKSYMALNY
WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY NA
„I” = 1,5

czyli identycznie jak zaproponowany dla obszarów z zabudową
wielorodzinną w wyłożonym do
publicznego wglądu w styczniu
br. projekcie planu miejscowego
obszaru ul. Krupniczej, sąsiadującego z przedmiotowym terenem.
Wyznaczenie współczynnika intensywności zabudowy na poziomie „I”=1,5 ograniczy planowaną
powierzchnię użytkową (PU) do
około 21 000 m2. - przyjmując
18% na usługi oraz średnią wielkość mieszkania jako 50 m2, byłoby to ok 350 mieszkań.
Proponowana przez dewelopera intensywność zabudowy
działki „I”=1,8 znacząco odbiega od intensywności zabudowy
osiedla Międzylesie. Oznaczałoby
to wybudowanie 26 000 m2 PU przyjmując 10% na usługi oraz
średnią wielkość mieszkania jako
50 m2, byłoby to ok 480 mieszkań.
Co prawda w zapisach obowiązującego obecnie planu zagospodarowania współczynnik intensywności wyznaczono na poziomach
1,8 oraz 2,8, ale pozostałe parame-

try limitują możliwość zabudowy kają z obowiązku ustawowego, a
ich zakres jest ściśle powiązany z
do maksymalnie 20 000 m2. PU.
planowaną liczbą nowych mieszUSTALIĆ MAKSYMALNĄ kańców. Nie będą więc realizowaWYSOKOŚĆ ZABUDOWY ne dla dobra całej społeczności, ale
NA 16 METRÓW
głównie po to, by obsłużyć mieszczyli identycznie jak w obowią- kańców nowego osiedla, tak jak
zującym aktualnie dla tego ob- na przykład proponowana rozbuszaru planie zagospodarowania dowa szkoły. Dlatego też finansoCentrum Międzylesia. Zwracamy wanie inwestycji towarzyszących
uwagę, że zaproponowana w kon- powinno pozostawać w całości po
cepcji maksymalna wysokość bu- stronie inwestora, aby nie obciążać
dynków na poziomie 22,8 metra budżetu dzielnicy.
nie ma odpowiednika w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej UZASADNIENIE
Mając na względzie dobro lona terenie osiedla Międzylesie oraz
kalnej społeczności, traktując całą
sąsiedniego osiedla Anin.
planowaną 3-etapową inwestycję
USTALIĆ MINIMALNĄ jako okazję do realizacji w tym
miejscu spójnej wizji zagospodaroPOWIERZCHNIĘ
wania przestrzennego całego tereUŻYTKOWĄ USŁUG
nu z szansą na harmonijny rozwój
NA POZIOMIE 18%
(liczoną bez powierzchni pomoc- tej części Wawra, jesteśmy gotowi
niczych, zapleczowych itp.). Pla- rekomendować ofertę Spółki Dom
nowana inwestycja powinna mieć Development pod warunkiem
charakter centrotwórczy, a zapro- uwzględnienia naszych postulaponowane przez dewelopera prze- tów.
Nie ulega wątpliwości, że intenznaczenie na funkcje usługowe
10% powierzchni użytkowej wyda- sywność zabudowy (a więc docelowa liczba mieszkań i mieszkańców)
je się dalece niewystarczające.
zdeterminuje skalę przeobrażeń noINWESTYCJE TOWARZYSZĄCE wego centrum osiedla Międzylesie i
Inwestycje towarzyszące pro- będzie miała zasadniczy wpływ na
ponowane przez inwestora wyni- okoliczną infrastrukturę drogową,

Fot. materiały prezentacyjne inwestora

Lokalizacja pierwszego etapu inwestycji Dom Development w Międzylesiu

rekreacyjną i oświatową poziomu
podstawowego i licealnego.
Widzimy konieczność zwiększenia procentowej ilości funkcji
usługowych w porównaniu do
projektowanej. Nie bez powodu,
to funkcja usługowo-handlowa w
zapisach obowiązującego na tym
obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest traktowana jako podstawowa
i przeważająca. Zwiększenie powierzchni użytkowej tych funkcji
sprzyjałoby realnemu przeobra-

żeniu miejsca nadając mu rangę
nowego Centrum Międzylesia (a
nawet całej dzielnicy).
Zakładana przez dewelopera
intensywność zabudowy działki
„I”=1,8 znacząco odbiega od intensywności zabudowy osiedla
Międzylesie. Proponowane przez
nas wyznaczenie maksymalnego współczynnika intensywności
zabudowy na poziomie „I”=1,5
ograniczy kubaturę nadziemną
inwestycji do akceptowalnych rozmiarów.
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HISTORIA. O życiu w Falenicy - dawniej i dziś.
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Dawne i dzisiejsze uroki Falenicy

Lokalni patrioci, do których
się zaliczam, wyróżniają Falenicę
spośród innych wawerskich osiedli
z wielu powodów. Do ważnych należą stosunkowo długie i zmienne
dzieje. Były w nich zdarzenia tak
dramatyczne, jak przejście frontu w 1915 r., Bitwa Falenicka we
wrześniu 1939 r., dotkliwa okupacja niemiecka, eksterminacja ludności żydowskiej. W latach 1940–
1942 w tutejszym getcie stłoczono
około siedmiu i pół tysiąca Żydów
z całej gminy, a następnie wywieziono do obozu śmierci w Treblince. Ocalało tylko około 100 osób.
Tragedię ludności żydowskiej
upamiętnia pomnik postawiony w
1992 r. i coroczne uroczystości 20
sierpnia. Dobrze wiedzieć, że w latach swego istnienia (1925–1951)
gmina Letnisko-Falenica sięgała
od Anina do Świdra, a jej centralne
osiedle – Falenica – jako pierwsze posiadało murowaną szkołę,
straż pożarną, kino i elektrownię.
Po wojnie przedwojenne letnisko
częściowo wypalone zmieniło się
w „sypialnię” Warszawy i stało się
terenem zabudowy spółdzielczej.
Gdy się tu sprowadzaliśmy w końcu lat 60. XX w. polubienie Falenicy, jako nowej „małej ojczyzny”
nie było łatwe. Własne miejsce do
życia to był spółdzielczy segment
i ogródek, a reszta była obca, zapyziała i nietrakcyjna. Cywilizacyjne zapóźnienia osiedla – brak
gazu, telefonu, dobrej komunikacji, sklepów i utwardzonych ulic
wynagradzała nieco bliskość Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, jego malownicze wydmy. W
lasach można było zbierać grzyby,
jagody i borówki, czasem zobaczyć sarnę, zająca, a nawet łosia.
Obszary leśne (po obu stronach
torów) są nadal atutem Falenicy,
jeżeli pominąć bolesny problem
zaśmiecania, zadeptywania (setki nowych ścieżek) i przecinki.
W latach 60. połączenie Falenicy z centrum stolicy zapewniała
kolej i jeden autobus; ciuchcia Jabłonna-Karczew przestała jeździć
w 1952 roku. Okazały dworzec
Kolei Nadwiślańskiej z lat 20. XX
w. (w stylu bauhaus) z restauracją,
przechowalnią bagażu, żyrandolem zwisającym z pięknego drewnianego sufitu i hotelikiem na piętrze stracił już wtedy przedwojenną
elegancję. Restauracja przekształciła się w niechlujny bar okupowany przez pijaków, ściany poczekalni pokrywały bazgroły i brud.
Rano napełniał ją półśpiący jeszcze

Dworzec - Kinokawiarnia. Fot. Z. Wizimirski.

tłum ludzi udających się do pracy
w mieście. Jeżeli pociąg się spóźniał, a zdarzało się to często, tylko
nieliczni mieli gdzie usiąść. Wszędzie snuł się siwy dym papierosów,
śmierdziało w zimie, a jeszcze bardziej w lecie. Zatłoczone pociągi
wymagały od pasażerów dużej
odporności na zaduch i niepożądaną bliskość współpasażerów.
Mając to wszystko w pamięci, warto dziś docenić czystość,
częstotliwość i punktualność
obecnych pociągów. Rzadko są
zatłoczone – to rezultat powszechności komunikacji samochodowej.
Niestety, ranne korki na trasach
dojazdowych do centrum, pogorszenie jakości powietrza to skutki
uboczne tego luzu w pociągach.
Kiedy uparta pamięć podsuwa brzydkie widoki sprzed 50.
lat, tym bardziej cieszy przemiana
dworca kolejowego w kinokawiarnię Stacja Falenica (2010), a dawnego szaletu/łaźni – w odnowiony
bar Pendolino (2014). Cieszą też
liczne i gładkie chodniki, utwardzone ulice, różnorodne sklepy,
restauracje i bary (w sumie 12!),
place zabaw, a zwłaszcza Kultu-

napraw. Łatano je czym się dało,
mnożyły się dobudówki, kryjące
kurniki, zbędne sprzęty. Wille traciły urodę. Drugą szansę dostały
nieliczne, np. „Złota Marysieńka”
– dzisiejszy dom zakonny oo. jezuitów na ulicy Początkowej. 		
Piaszczysty falenicki grunt, tak
korzystny dla sosen i mikroklimatu, nie był w lecie przyjazny dla eleganckich pantofli. Od późnej jesieni do wiosny brnęliśmy przez błoto
i śniegowe roztopy. W latach 60.
było tu tylko kilka asfaltowanych
ulic, równie mało chodników. W
złą pogodę spacery oznaczały slalom między kałużami czy między
mikro-lodowiskami. Poleganie na
lokalnym autobusie kończyło się
spóźnieniami, bo zdarzało się, że
po prostu nie przyjeżdżał na przystanek. Może się psuł, ale podejrzewaliśmy też kierowców, że samowolnie pozwalali sobie na przerwy.
Kiepskie zaopatrzenie w niezbędne do życia artykuły też nie
sprzyjało dobrostanowi, ale to
dzieliliśmy z całym krajem pod
rządami PZPR. Może więcej było
tu warzyw i owoców, bo tradycyjnie dostarczali je konnymi wozami
okoliczni i dalsi gospodarze. Natomiast osiedlowe sklepy „Społem”

Z kulturą też wtedy nie było
lepiej. Tak dziś nostalgicznie
wspominane kino „Szpak”, znajdujące się w dobudówce do remizy
strażackiej, pozwalało w latach 60.
i 70. obejrzeć na miejscu piękne
filmy, ale nie miało porządnego
ogrzewania, krzesła były niewygodne i na dodatek miejscowa
łobuzeria pozwalała tu sobie na
różne ekscesy. Podupadło całkiem w latach 90. Legendę „Szpaka” pielęgnuje teraz wspomniana
Kinokawiarnia Stacja Falenica.
Oferuje wygodne fotele do oglądania najnowszych i najlepszych
światowych filmów, napoje i przekąski podczas projekcji. Europa!
Za czasów PRL codzienna
walka o byt nie zostawiała nam
zbyt wiele czasu na przyjemności. Zanim doprowadzono do
Falenicy gaz ziemny, paliło się w
piecach węglem kupowanym na
rampie kolejowej. Wozacy zwalali go za furtką lub wnosili do
piwnicy po schodkach, co odpowiednio kosztowało. Nikt z projektantów domów nie pomyślał,
jak urządzić wygodny zsyp do
piwnicy. Dosypywanie węgla do
pieca może i było romantyczne, ale
założenie gazu przyjęliśmy z ulgą.

roteka (oddana do użytku w 2020
r.) z elewacją przypominającą styl
świdermajerów. Warto dodać, że
nowe miejsce znalazła tu wypożyczalnia książek, najstarsza w
Wawrze, która od 1945 r. mieściła
się w skandalicznie ciasnych i nieodpowiednich pomieszczeniach.
W latach 2003–2019 w urokliwym
ogrodzie neoromańskiego kościoła
NSPJ można było w lecie posłuchać muzyki i obejrzeć wystawy
artystów-plastyków organizowane przez Falenickie Towarzystwo
Kulturalne. W razie niepogody
koncerty przenosiły się do wnętrza
kościoła, gdzie słuchacze mogli
podziwiać polichromię, mozaiki i
inne elementy wystroju wykonane
przez artystę Zbigniewa Łoskota na początku lat 70. XX wieku.
Gdyby w latach 50. i 60. XX
wieku ktoś miał czas i chęć oderwać się od codziennego kołowrotu praca-dom-dzieci i rozejrzeć się
po osiedlu, mógł wtedy docenić
Falenicę za te kilka pięknych drewnianych willi, dawnych pensjonaKoncert FTK w kościele NSPJ. Fot. Z. Wizimirski.
tów, które przetrwały wojnę. Cóż,
Niemożność założenia telefow latach 70. padły one ofiarą poża- były miejscem, gdzie w kolejkach
rów, lub marniały bez koniecznych traciło się nerwy w starciach z nu skazywała nas na korzystanie
nieuprzejmym personelem, któ- z publicznego aparatu, zawieszory odkładał mięso i wędliny dla nego na ścianie pobliskiego skle„swoich”, czyli za dodatkową opła- pu. Najczęściej nie działał, bo ktoś
tą. Gdy przyszedł kryzys w drugiej urywał słuchawkę. Telefony mniej
połowie lat 70., kupowanie w tych pilne załatwiało się więc z pracy,
sklepach stało się udręką z racji bardzo pilne od sąsiadów-szczęśkartek. Wtedy życie było już głów- ciarzy. Dla przyjemności takich jak
nie zorientowane na zdobywanie kino, teatr, czy kabaret okazjonalkoniecznych do życia towarów, nie jeździło się do Warszawy. Jegdzież czas i siły na kochanie osied- żeli już udało się znaleźć miejsce
la, w którym nie można było kupić w restauracji, kelnerzy z reguły
ubrań i butów dla dzieci, pieluszek, robili łaskę, obsługując „zwykłych
a pasta do zębów pojawiała się obywateli”. Odwiedzając (przed
sporadycznie w kiosku „Ruchu” na pandemią) miejscowe różnorodne
stacji? Na potrzebne artykuły prze- i egzotyczne lokale gastronomiczmysłowe polowaliśmy w centrum ne, mogliśmy z łezką wspominać
Warszawy. Dobrze się to wspo- te czasy słusznie minione. Cdn.
mina przy obecnej obfitości dóbr.
Barbara Wizimirska
Straż Pożarna. Fot. z archiwum J.Rudnika.
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SPORT. Jak i gdzie trenować piłkę nożną w czasie pandemii?
roku jako efekt rozpadu sekcji
piłki nożnej w klubie PKS Serce
Falenica. Powołując życia Stowarzyszenie wspólnie z Pawłem
Sygą, Tomaszem Grabowskim,
Sebastianem Witkowskim, Ryszardem Tobiaszem mogliśmy
kontynuować pracę z dziećmi na
terenie Wawra, a w szczególności
w Falenicy. Od początku istnienia
dużą wagę przywiązywaliśmy do
„naszej małej ojczyzny” - Falenicy. Wciąż staramy się integrować
naszą małą społeczność w duchu
Jakie są plany klubu na najbliż- lokalnego patriotyzmu, przywiąszą przyszłość? Jak zapisać się zania do historii osiedla i dzielnicy.
na zajęcia piłkarskie? O rozmowę poprosiłem prezesa TS PG: Jakie sporty można dzięki
Falenica Marcina Narolskiego. wam uprawiać, do kogo kierujecie ofertę?
P. GRZEGORCZYK: Skąd właściwie wzięliście się w Wawrze?
MN: TS Falenica posiada 2 sekcje:
piłkę nożną oraz futsal (piłka haMARCIN NAROLSKI: TS Fa- lowa). Szkolimy zawodników od
lenica powstało w styczniu 2017 rocznika 2017 do rocznika 2004.

Nad prawidłowym procesem szkolenia czuwa sztab trenerów, a nad
wszystkim Zarząd na czele ze mną.
W czasie pandemii trenujemy
normalnie, jednak z uwzględnieniem wszelkich wymogów
higieniczno-sanitarnych.
Radość dzieci ze spotkań z rówieśnikami i możliwość aktywnego spędzenia czasu jest dla nas
(oraz rodziców i opiekunów),
Rocznik 2007-2008 Boisko Halna. Fot. M. Narolski
zwłaszcza w dobie pandemicznych ograniczeń, wielką sprawą. 2007-2008 oraz 2004-2005-2006. Wspólnie organizujemy np. wyjazPrzygotowujemy również letni dy na mecze Legii Warszawa. Do
PG: Jakie są wasze plany na
obóz dla naszych zawodników. naszych zwyczajów należą również
najbliższą przyszłość?
W miarę możliwości (w tym roku spotkania w ramach tzw. Biesiad
pandemia nam to uniemożliwiła) TS-u. Tradycyjnie spotykamy się
MN: Obecnie realizujemy wdro- organizujemy 2 turnieje halowe. podczas lokalnego marszu z okazji
żenie nowego systemu szkole- Wizytówką naszych turniejów Święta Niepodległości. W miarę
niowego. Od kwietnia sekcja jest bardzo doby poziom zawo- możliwości prowadzimy zbiórki i
piłki nożnej wraca na obiekty ze- dów, wspaniali goście-sportowcy, organizujemy pomoc dla innych.
wnętrzne. Natomiast sekcja futsa- gra fair play oraz relacja w ogóllu przygotowuje się do drugiego nodostępnej telewizji sportowej. PG: Pochwalcie się sukcesami!
startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dwóch rocznikach PG: Gdybym chciał zapisać swo- MN: Do naszych sukcesów mojego dzieciaka...?
żemy zaliczyć udział dwóch zespołów U-17 i U-15 w MłodzieMN: Treningi TS Falenica odby- żowych Mistrzostwach Polski w
wają się na hali sportowo - wido- Futsalu. Pragnę dodać, iż nasi
wiskowej w SP 76 przy ul. Poezji zawodnicy wystąpili jako jeden
5, natomiast wszystkie treningi z dwóch zespołów z Warszawy.
zewnętrzne przeprowadzamy na Trzech zawodników było na teboisku LO im. Wybickiego przy ul. stach w Widzewie Łódź. Rozwi-

Rocznik 2004-2005 TS Falenica Futsal Team. Fot. M. Narolski

Rocznik 2014-2015 Mikołajkowy trening. Fot. M. Narolski
Halnej 20. To są najlepsze obiekty dostępne w naszej lokalizacji.
W TS Falenica szkolimy obecnie prawie 90 młodych
adeptów piłki nożnej oraz halowej
pod okiem wykwalifikowanych
trenerów. Aby zapisać się do akademii, należy skontaktować się z
trenerem danego rocznika. Prowadzimy całoroczny nabór do naszych zespołów, więc nieustannie
zapraszamy wszystkich chętnych.
PG: Co oferujecie zawodnikom
i ich rodzicom oprócz treningu
piłki nożnej?

Rocznik 2012-2013 Mecz Sparingowy na hali. Fot. M. Narolski

jamy naszą współpracę z klubem
Delta Warszawa, zarówno na
polu sportowym jak i szkoleniowym. Nasze zespoły uczestniczą w turniejach oraz ligach.
Najbardziej dumni jesteśmy z
tego, iż mimo okresu pandemii
udało się zorganizować treningi dla około 90 zawodników i
zawodniczek. Dzięki temu, w
trudnym okresie młodzież ma
„odskocznię” od ciągłego przebywania w domu, nauki zdalnej i
braku ruchu. Cieszy nas również,
że coraz młodsi zawodnicy i ich
rodzice ufają nam i chcą z nami
rozwijać swoją pasję sportową.

MN: Trenerzy, zawodnicy i ich rodzice tworzą jedną wielką rodzinę. PG: Dziękuję za rozmowę!
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ciebie
nie
zabiją...
Cd.
Jakub Flisek, tak interesujący
się Tereską, zapewne nie podejrzewał, ze ktoś podobny znajduje
się znacznie bliżej. W Pekinach
przy Zaolziańskiej 4 zamieszkiwała wdowa Karolina Mertyn z Fredą – najmłodszą z trzech córek –
i kimś, kogo przywiozła jej druga
córka Aleksandra, która z mężem
i synem mieszkała przy ul. Mińskiej na warszawskiej Pradze. Rodzina męża miała tam sklep spożywczy nieopodal dawnej fabryki
„Pocisk” zamienionej na magazyny zbożowe, gdzie zatrudniano
Żydów z getta. Stamtąd do sklepu
przychodził po żywność Abram (?)
Feldbaum, z którym mąż Aleksandry Tadeusz Adamczyk znał się od
dzieciństwa, jako że mieszkali przy
tej samej ulicy. Umówili się, że jeśli
Abram przestanie przychodzić, to
wówczas Tadeusz będzie mu przemycał do getta żywność, na co miał
swoje sposoby. Był handlowcem,
miał znajomości i – co ważniejsze –
przywileje, jakie dawała volkslista.
Po latach Aleksandra tłumaczyła,
że nie potrafiła się oprzeć wpisaniu
na volkslistę, ponieważ wykazywano jej, że ojciec pochodził z Niemiec, był ewangelikiem. W dodatku sama była pod naciskiem ze
strony teściowej i męża liczących
na korzyści w postaci przydziałów
żywności i atrakcyjnych towarów1.
Tadeusz bywał w getcie i tam Abram pokazał mu swoją małą córeczkę. Miała zaledwie rok i osiem
miesięcy. Oboje Feldbaumowie
błagali go, by ją zabrał. Adamczyk
się zgodził. Po namyśle jednak
wszyscy uznali, że bezpieczniej
będzie, jeśli zrobi to Aleksandra.
„Tadek – mówił Feldbaum – twoja żona jest czarnulka, Rutka też.
To będzie wyglądało, jakby niosła

swoje dziecko”2. Tak też się stało. „Uradziliśmy, że ja pojadę pod
getto i będę stać w bramie naprzeciwko, niedaleko wejścia do getta,
bo rano była zmiana, która dała się
przekupić i wtedy, gdy żandarmi
się odwrócą i odejdą trochę, to Żydzi otworzą bramę i wtedy można
przebiec szybko z getta i do getta” –
pisała Aleksandra. – „I w ten sposób znalazłam się w getcie i tam
Feldbaum czekał na mnie i poszłam za nim po tych ruinach i za
kilka minut byłam tam na miejscu.
Tam ze wszystkich kątów wyzierała rozpacz, bieda i wielka bezradność”3. Aleksandra poznała całą
rodzinę: dziadków, rodziców i siostrę matki dziecka. „Rutka od razu
przyszła do mnie na ręce i wszyscy mówili, że to jest dobry znak”.
Feldbaumowie płakali i cieszyli się,
że Rutka ma szansę przeżycia. „Ja
im przyrzekłam, że jeśli ja i moje
dziecko przeżyjemy, to i jej nic się
nie może stać, bądźcie dobrej myśli
(…) Feldbaum mnie odprowadził
do bramy, a ja jeszcze schowałam
ją sobie pod palto, żeby jej nie było
widać. Byłam taka szczupła, że tylko trochę miałam większą tuszę
(…). Jak tylko otworzyli bramę, to
szybko przebiegłam na drugą stronę z kilkoma osobami i wszyscy
się rozbiegli, a ja wsiadłam w taksówkę, w której czekał już mój mąż
i pojechaliśmy na Pragę, z Pragi
ciuchcią, tą kolejką karczewską, do
Międzylesia”4.
Na Zaolziańskiej Rut została
Marysią. „Kilka razy, dokąd jeszcze
byli w Getcie jej rodzice i rodzina,
to jeździłam z Rutką pod getto
i spacerowałam, żeby oni jeszcze ją
widzieli. Ubierałam ją w białe, królicze futerko i taką samą czapeczkę, żeby jej było ciepło (…). Mój
mąż ich zawiadamiał, że tego czy

tego dnia ja z nią będę”5. Marysia
niedożywiona, cierpiąca na stany lękowe, mocząca się przy lada
niepokoju w otoczeniu, budząc się
w nocy zanosiła się płaczem lub
zawodziła: aje, aje, aje. Aleksandra własny lęk pokrywała tupetem
wobec tych podejrzliwych, którzy
zadawali pytania. Będąc folksdojczką mogła sobie na to pozwolić.
Jednak bała się o siebie, rodzinę
i ratowane dziecko. „Kiedy podczas obławy w Międzylesiu pod
oknem mieszkania stanął jeden
z żandarmów – mówi Aleksandra
- pod każdym drzewem widziałam
swój grób i dziecka”6. Ruta chowała się razem z synem Aleksandry,
Krzysiem. Oboje byli w podobnym
wieku. Kiedy piekarz Burgraf jak
co dzień przynosił małej wielkiego
rogala, wtedy Marysia wskazywała na Krzysia mówiąc: „Kysi pół”.
Odwiedzała dzieci także Franciszka – jak pamięta Aleksandra. Któregoś dnia, gdy w kuchni siedziała
na stołku, mała Marysia niespodziewanie po cichu podeszła do
kobiety i przywarła wargami do
jej dłoni w długim pocałunku. Ta
znieruchomiała i po dłuższej chwili ze łzami w oczach, tłumiąc wzruszenie, wykrztusiła: „Wydałabym,
wydałabym jak nic, gdyby ta mała
nie zrobiła tego”7. Po tym, co zaszło, nie potrafiła się na to zdobyć.
Wówczas Aleksandra dowiedziała
się, że plan nie był tajemnicą, że
Franciszka nosiła się z tym zamiarem od dłuższego czasu.
„W 1945 roku – jak pisze
Aleksandra – zgłosiła się pod moją
nieobecność do mojej mamy pani
Halpernowa Irena – ona właśnie
urzędowała w Gminie Żydowskiej
na Szerokiej ulicy – i prosiła Mamę,
że jeśli ja wrócę, żebym stanowczo
zgłosiła się na ulicę Szeroką do

Karolina Mertyn.

Tadeusz Adamczyk.

Aleksandra Adamczyk
z d. Mertyn.

Gminy. Oczywiście zgłosiłam się,
ale kategorycznie musiałam oddać
dziecko”8. Jak podaje Aleksandra,
Rut „bardzo krótko” przebywała
na ulicy Targowej, po czym została
przewieziona do Józefowa. „Moja
Mama i siostra starsza Janka były
tam u niej. Ja nie mogłam, bo ona
strasznie płakała” – napisała. Karolina Mertyn jak i wszystkie trzy jej
córki – Janina, Aleksandra i Alfreda – przywiązały się do małej Rut
i dowiadywały się o jej dalszy los.
Według Aleksandry Rut została
adoptowana przez bezdzietne małżeństwo lekarzy, z którym później
wyjechała, jakoby do Szwecji.
Opieka nad Rut i uratowanie jej życia najprawdopodobniej
przyczyniły się do tego, że Aleksandra nie podzieliła losu męża.
Tadeusz Adamczyk jako folksdojcz
został osadzony w obozie pracy
przymusowej. Zmarł wkrótce po
zwolnieniu.
Zaledwie paręset metrów od
Zaolziańskiej, bliżej Wiśniowej
Góry, do domu Grzelaków przy
Głównej 58 trafił sześcioletni Andrzej Krauthamer. Stefan i Katarzyna Grzelakowie z pięciorgiem
dzieci zajmowali niewielki parterowy, murowany i podpiwniczony
domek z zaniedbanym ogrodem.
Nie było to małżeństwo zgodne.
Rozalia Brzeszcz (1907) pamięta, że podczas małżeńskich kłótni
Grzelakowa krzyczała na męża, że
zaraz go „wyda na policji” i Grzelak musiał jej słuchać. Ustępował
Grzelakowej we wszystkim. Andrzeja do Grzelaków przywiozła
babcia. On sam, już po wojnie,
mówił o tym tak: „Pierwszy dzień
u Grzelaków minął mi przyjemnie.
Nikt nie przypuszczał, że tu właśnie rozpocznie się moja gehenna. Grzelakowie mieli sąsiadkę,
która moją babcię i mnie nienawidziła. Zrobiła zaraz na początku wstrętną intrygę. Powiedziała
babci, która była w Warszawie, że
zastrzelili mnie. Skutek osiągnęła
taki, że przez miesiąc nie widziałem babci. Tymczasem Grzelakowa z tym wstrętnym babskiem
uknuły spisek i wsadziły mnie do
komórki znajdującej się w piwnicy. Siedziałem tam długo. Jadłem
marnie. Powietrze było okropne.
Kiedy po miesiącu zrozpaczona
babcia przyszła po moje rzeczy
i usłyszałem jej głos, wrzasnąłem
tak głośno, jakbym chciał umarłego obudzić. Grzelakowa pieniła

się ze złości. Mówiła, że jeśli będę
tak krzyczał, to Niemcy przyjdą i zabiją mnie, babcię i całą ich
rodzinę. Nie chciała mnie dłużej
trzymać, chyba że będę dalej siedział w piwnicy. Babcia z rozpaczy
zgodziła się. Grzelakowie postawili
jeszcze jeden warunek: zrobić operację. To było bardzo dobrze, bo
nie mieli akurat eteru i bez znieczulenia odbyła się cała operacja.
Na dodatek nie mogłem krzyczeć,
to zagryzłem wargi, jak nie wiem.
Po operacji doktór powiedział, że
zdałem egzamin. Ale operacja się
nie udała. Zrobiono mi poprawkę,
po której pojechałem na wieś z panem Adamem do wsi Bresce9. (…)
W Brescach byłem parę dni, mnie
poznali i wróciłem do Grzelaków,
tam zrobiono mi to trzeci raz –
wszystko daremnie. W tydzień potem wyjechałem do Kozłowic pod
Żyrardowem”. Nieco dalej Andrzej
mówi: „To taki dziwny zbieg okoliczności, tam, gdzie mnie było źle,
domy są spalone, ludzie się gdzieś
tułają. Grzelakowie są w Łodzi,
cierpią straszną biedę…” Uratowany chłopiec kończy opowieść słowami: „Teraz jestem z babcią jako
Andrzej Czajkowski, bo babcia
tak chce, a ja jestem za mały,
ażeby postawić na swojem i nie
słuchać babci”10. Budynek przy
ul. Głównej 58 uległ zniszczeniu
w 1944 r.
Przyjęcie kilkuletniego dziecka na przechowanie proponowano także Rozalii Brzeszcz, która
wymienia tu Edwarda Krauzego,
ten jednak zaprzecza. Wynagrodzenie płatne z góry miało wynosić
1 milion złotych. Rozalia Brzeszcz
obawiała się jednak denuncjacji.
Mówi: - Przecież wszyscy wokoło
wiedzieli, że nie mam dziecka, ani
nigdy od nikogo z krewnych nie
przyjeżdżały do mnie dzieci. Skąd
bym też miała naraz mieć dziecko.
Wiedzieliby zaraz, że to żydowskie.
Bałam się, że wydadzą, to nie wzięłam. Tamci brali i potem wydawali
albo zabijali.
20 sierpnia 1942 r. około godziny dziesiątej brukowaną polnym kamieniem szosą Warszawską
po zachodniej stronie torów kolejowych przeciągnął konwój. Około
tysiąc osob z getta w Rembertowie
konni żandarmi pędzili na rampę
załadunkową przy stacji Falenica. Spiekota była i kurz dusił - mówi
Feliks Kamiński (1907) z Anina Starzy i kobiety z dziećmi nie na-
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Treblinka w latach siedemdziesiątych ub. w. Widok ogólny miejsca po obozie śmierci.
dążali, to ich zabijali. Strzelali ich
wprost, jak które padło. Po przejściu ciała leżały na drodze jak jakie ryby, wszyscy jednako głowami
wprzód, do Międzylesia, z twarzami w ziemi. Stanisław Maciejewski
(1925) pamięta, że - Żydów z Rembertowa do Miedzeszyna pędzili
biegiem przez Międzylesie, strzelając po drodze. Padli, zabici byli
zbierani potem na furmanki przez
chłopów, którym kazała to robić
policja. Helena Lewińska jadąc
ze Świdra do Warszawy widziała z pociągu „dużą grupę Żydów
(kilka tysięcy) pędzonych przez
konnych żołnierzy (…). Byli tam

mężczyźni z ogolonymi głowami,
starcy, kobiety i dzieci. Pędzono
ich szybko”. Helena Lewińska „
słyszała strzały i widziała , jak z tej
grupy padało dużo ludzi, przeważnie starszych. (…) Widziała leżące co kilka kroków trupy starców
i staruszek. Tak było na całej drodze aż do Wawra”11. Według Floriana Hartwiga - Za stacją w Międzylesiu wykopano dół, do którego
zwozili trupy z drogi.
W tym samym czasie trwała likwidacja getta w Falenicy. „Rodzina Rotenszteinów (nie z Falenicy)
ojciec i dwóch synów , stanęli z siekierami w rękach w drzwiach swo-

Icek Rotsztejn syn Szmula 1921 - 1942
(powiększenie z fotografii grupowej z 1931 r.).

jego domu i zabili kilku bandytów,
aż ich zastrzelono”12. Niewątpliwie
mowa tu o krawcu Szmulu oraz
jego dwóch synach, Icku i Josku
Rotsztejnach z Międzylesia, przy
którym to nazwisku zachowujemy
pisownię zawartą w dokumentach
szkolnych i relacjach międzylesian.
Tegoż dnia zginął też m.in. Szyja Uszer vel Szaja Frojman, a dwa
dni wcześniej Lejb Dudaszek, obaj
również z Międzylesia13. Którzy
z pozostałych międzylesian osadzonych w getcie falenickim zginęli podobnie na miejscu, a których wpędzono do wagonów – nie
wiemy.

11

Treblinka. Na jednym z głazów ustawionych na popielisku widnieje
napis FALENICA.
„Franciszek B. oglądał załadunek z piętra własnego domu odległego zaledwie ok. 50 m. od rampy.
Pociąg odjechał nie od razu. Kiedy
mrok zatarł jego kontury, w ciemnościach pozostał krzyk, głuchy
krzyk storturowanych ludzi dobywający się z wnętrz zaryglowanych wagonów. Głosy dochodzące
z bocznicy ucichły dopiero koło
dziesiątej w nocy”14. Skład kilkudziesięciu zamkniętych wagonów
towarowych wypełnionych zbitą
masą żywych i martwych przetoczył się nocą przez Międzylesie w kierunku Pragi. Dalej przez
Wołomin, Tłuszcz, Łochów , Mał-

Josek Rotsztejn syn Szmula 1923 - 1942
(powiększenie z fotografii grupowej z 1932 r.).

kinię… Na popielisku Treblinki
na jednym z granitowych głazów
widnieje napis FALENICA .
Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy:
1. Notatka z rozmowy z Aleksandrą
Lewacz (1919), primo voto Adamczyk
z d. Mertyn, przeprowadzonej w 1974
roku, rękopis.
2. Aleksandra Lewacz. Moja pamięć.
Dopisek - notatka Aleksandry Lewacz
z domu Mertyn dostarczona w 1975
roku. Rękopis.
3. Tamże.
4. Tamże.
5. Tamże.
6. Notatka z rozmowy z Aleksandrą
Lewacz, dz. cyt.
7. Tamże.
8. Aleksandra Lewacz, Moja pamięć,
dz. cyt.
9. Przawdopodobnie Brześce na pólnoc
od Góry Kalwarii.
10. Krauthamer Andrzej ur. w Warszawie 1- go listopada 1935 r., prot. Silkes
Genia, maszynopis, str. 8-10, AŻIH
3617.
11. Dr Helena Lewińska, lekarka, Kraków, Grzegórzecka 16. L. b. 124, prot.
Lauer, AŻIH 447.
12. Ze wspomnienia Barucha Goldsztejna zamieszczonego w Sefer Falenic , cyt.
za : Barbara Wizimirska , Zapamiętane,
Falenica 1935- 1960…, dz. cyt. str. 125.
13. Wg : Badanie stanu prawnego
dawnych nieruchomości hipotecznych
w latach 1939-1944 ul. Żegańska na odc.
ul. Patriotów - ul. Pożaryskiego m.st.
Warszawa dz. Wawer. Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
mgr inż. Wiesław Walesiak 2018. Wydruk komputerowy. Str. 27.
14. Wiktor Kulerski , Marsz, w: tenże,
Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981-

1991, Warszawa 1991, str. 225
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MIEDZESZYN. Protest mieszkańców związany z projektem budowy ciągu ul. Tawułkowej i Liliowej.

Nie śpij, bo Cię wywłaszczą
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Wraz z wybudowaniem trasy
POW i znajdującego się nad nią
wiaduktu łączącego ul. Tawułkową
i Liliową, władze dzielnicy zdecydowały o przebudowie tych ulic po
obu stronach trasy.
Przypadkiem, na początku
marca br., jeden z mieszkańców
ul. Tawułkowej dowiedział się, że
gotowy już projekt przebudowy
drogi zostanie lada moment złożony wraz z wnioskiem o Zezwolenie
na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) celem wydania zgody na
inwestycję. Po przejrzeniu dokumentacji zwrócił jednak uwagę,
że przygotowana i zatwierdzona
przez urzędników dokumentacja
przewiduje, że ciężar całej inwestycji na odcinku od ul. Sulęcińskiej
do wiaduktu nad POW ma spocząć na mieszkańcach wschodniej
części ul. Tawułkowej. Okazało się,
że mieliby oni zostać wywłaszczeni
z części swoich działek o szerokościach pasów od 4 m do 8 m. Po tej
stronie drogi znajdują się obecnie
działki z zabudową jednorodzinną wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. dojściami, ogrodzeniami,
skrzynkami
przyłączeniowymi
itp., podczas gdy strona zachodnia
ul. Tawułkowej to w 70% działki
puste (aktualnie zabudowywane przez deweloperów nieużytki
rolne). Reasumując: tereny po za-

chodniej stronie ul. Tawułkowej
miałyby, zgodnie z przedłożoną
dokumentacją, nie być objęte wywłaszczeniem, a wszelkie obciążenia przebudowy drogi ponieśliby
tylko właściciele działek po stronie
wschodniej.
Mieszkańców zbulwersował
brak proporcjonalności planowanych wywłaszczeń oraz przyjęte
przez projektanta przebudowy
drogi rozwiązania – np. lokalizacja
nowych przystanków autobusowych odbywa się również kosztem
właścicieli strony wschodniej.
Pokrzywdzeni
mieszkańcy,
słysząc od pracowników Urzędu
Dzielnicy Wawer, że wszystko jest
już przesądzone i że decyzje wywłaszczeniowe są nieuchronne,
złożyli w dniu 19 marca br. w tej
sprawie skargę na działania Zarządu Dzielnicy Wawer do Prezydenta

m.st. Warszawy oraz do Rady m.st.
Warszawy. Swoje wątpliwości zgłosili również w dniu 23 marca br. w
ramach posiedzenia Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer.
Na posiedzeniu Komisji,
przedstawiciele urzędu, w osobach zastępcy burmistrza Leszka
Baraniewskiego oraz naczelnika
Wydziału Inwestycji Andrzeja
Kobusa - zastrzegając, że muszą
się do tematu przygotować - próbowali na bieżąco odpowiadać na
zadawane przez mieszkańców i
radnych pytania . Wiceburmistrz
stwierdził, że wniosek o ZRiD z załączonym projektem budowlanym
ulicy Tawułkowej i Liliowej został
już złożony i że Wydział Architektury potrzebuje jeszcze około
2 miesięcy na wydanie decyzji, co
następne zdementował naczelnik
Kobus twierdząc, że taki wniosek

nie został jeszcze złożony. Uczestniczący w Komisji usłyszeli również, że projekt budowlany został
już od projektanta odebrany, co
oznacza, że nikt nie kwestionował
wyprofilowania drogi i przyjętego
sposobu dysponowania gruntami. Naczelnik Kobus przekonywał, że taki wybór przebiegu ulicy
zdeterminowany został sieciami
podziemnymi, a co za tym idzie
koniecznością obniżenia kosztów
przebudowy drogi. Tę informację
natychmiast zdementowali mieszkańcy twierdząc, że nie przebiega
tamtędy sieć wodociągowo - kanalizacyjna, a gazociąg znajduje
się po obu stronach drogi na poszczególnych jej odcinkach. W
trakcie posiedzenia Komisji Rozwoju, urzędnicy nie umieli odpowiedzieć, dlaczego w ramach
planowanej inwestycji nie planuje
się wykorzystać już istniejącego,
niezabudowanego od lat tzw. pasa
technicznego po zachodniej stro-

Fragment projektu budowlanego ul. Tawułkowej.

Pytania i uwagi skierowane przez jednego z mieszkańców do urzędników Urzędu Dzielnicy Wawer (przesłane także do wiadomości radnych):
1. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju w dniu 23 marca br., naczelnik Wydziału Inwestycji oznajmił,
że w sprawie przedmiotowego projektu budowlanego odbyły się jakieś spotkania z mieszkańcami,
w tym rozmowy z projektantem drogi. Jeśli tak faktycznie było, proszę o możliwość potwierdzenia
tego faktu w postaci notatek, lub korespondencji mailowej.
2. Proszę o możliwość zaznajomienia się z treścią umowy pomiędzy projektantem a UD Wawer.
3. Czy dla potrzeb przedmiotowego projektu powstał Zespół Opiniujący Dokumentację Projektową przebudowy ulicy Tawułkowej? Jeśli tak, to jakie osoby były w tym zespole? Czy powstały
notatki z uwag członków tego Zespołu do projektu?
4. Czy urzędnicy Dzielnicy Wawer lub mieszkańcy zgłaszali uwagi do przebiegu projektowanej
trasy ulicy Tawułkowej do projektanta? Czy zostały na tą okoliczność sporządzone odpowiednie
protokoły lub notatki? Jakie uwagi z tego tytułu zostały uwzględnione, a jakie nie?
5. Czy projektant opracował kilka wariantów przebudowy ulicy Tawułkowej oraz, czy dla każdego
z wariantów przygotowany został kosztorys uwzględniający koszty wywłaszczenia, przebudowy
mediów, etc.?
6. Czy Wydział Inwestycji może udowodnić, że opiniował różne warianty przebiegu ulicy Tawułkowej? A jeśli nie, to kto podjął decyzję o zatwierdzeniu obecnej wersji projektu budowlanego?
7. Dlaczego Wydział Inwestycji zgodził się na rozwiązanie opracowane przez projektanta w taki
sposób, że nowa ulica obciąża całą inwestycją wyłącznie nieruchomości o numerach nieparzystych,
stanowiących w przybliżeniu wschodnią część ulicy Tawułkowej skoro zachodzi podejrzenie, że
taki projekt mógł zostać sporządzony z naruszeniem reguł legalności, rzetelności, gospodarności,
proporcjonalności, a finalnie naruszy Art. 227 KPA.
8. Czy Wydział Inwestycji zdawał sobie sprawę, że nowy projekt doprowadzi do tego, że wywłaszczeni zostaną wyłącznie właściciele nieruchomości już zabudowanych, natomiast właściciele nieru-

nie ul. Tawułkowej, a zamierza się
wywłaszczyć właścicieli działek po
wschodniej strony ulicy. Stwierdzono, że najlepszym rozmówcą
byłby projektant drogi i w związku z tym zostanie on zaproszny na
kolejne posiedzenie Komisji. Na
chwilę obecną nie wiemy zatem
dlaczego planuje się wyburzanie
i ponowne odbudowywanie już
istniejącej infrastruktury (bramy,
ogrodzenia, przyłącza energetyczne i gazowe) po wschodniej stronie drogi, chociaż mieszkańcy nie
mają wątpliwości, że wyłączenie
spod inwestycji pasa technicznego
szerokości 3-5 metrów (specjalnie
od lat zarezerwowanego pod rozbudowę ul. Tawułkowej) służy wyłącznie partykularnym interesom
właścicielskim i kłóci się z ideą
sprawiedliwości społecznej.
Na podstawie relacji mieszkańców
ul. Tawułkowej oraz przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju.

Źródło: UD Wawer

chomości stanowiących w większości nieużytki rolne, nie będą w ogóle obciążeni nową inwestycją?
Jeśli tak, to w jaki sposób Wydział Inwestycji uzasadni interes publiczny oraz mieszkańców?
9. Dlaczego zdecydowano się na wykonanie rowów melioracyjnych w projektowanej ulicy Tawułkowej skoro obecna ulica ich nie ma? Dlaczego rowy te mają znajdować się po stronie nieruchomości zabudowanych (nieruchomości o numerach parzystych), a nie po stronie nieruchomości
stanowiących obecnie nieużytki rolne?
10. Po zachodniej części ulicy Tawułkowej znajdują się nieruchomości, które w większości stanowią
pola nieuprawne. Każda z tych działek stanowi pas ziemi o długości ponad 100 m. Nowo projektowana trasa ulicy Tawułkowej wydaje się być ukłonem w kierunku firm deweloperskich, ponieważ
nie zabiera ani 1 cm z granicy tych działek. Obecnie na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem przebudowy ulicy Tawułkowej jest jedno osiedle domów w zabudowie bliźniaczej wybudowane przez dewelopera, a na działce ew. nr 3/2 rozpoczęły się właśnie prace budowlane przez firmę
deweloperską. Proszę o uzasadnienie interesu publicznego w którym obecni mieszkańcy w starciu
z deweloperem staja się obywatelami drugiej kategorii oraz udowodnieniu, że przepisy o proporcjonalności zostały tutaj spełnione?
11. W projekcie zagospodarowania terenu przedmiotowego projektu użyto map do celów projektowych, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tzn. nie uwzględniają nieruchomości już zabudowanych, m.in. posiadających numery parzyste przy ulicy Tawułkowej, a tym samym wypaczają
obraz całej inwestycji. Dlaczego Wydział Inwestycji nie wniósł uwag do projektu i zgodził się na taki
sposób poprowadzenia nowej trasy ulicy Tawułkowej, który nie uwzględnia całej infrastruktury?
W dniu 08.03.2021 r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie złożyłem
dwie skargi (UD-XIII-WOM-OB./4917/21 oraz UD-XIII-WOM-OB./4918/21) na przedmiotowy
projekt przebudowy ulicy Tawułkowej.
Z poważaniem
Michał Waszkiewicz
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ZERZEŃ. Nowa inwestycja na ul. Chodzieskiej.

Chodnik dla dewelopera?
pobocza wybudowany został, de
facto, nowy chodnik. Trudno więc
mówić o remoncie drogi. Czy to
w ogóle właściwe, że zbudowano go na działce nie będącej we
własności Miasta, na co wskazywałyby dane z miejskiego portalu?

JOKA HARASIEWICZ

j.harasiewicz@gazetawawerska.pl

W jednym z artykułów lutowego wydania Gazety Wawerskiej
opisaliśmy sprawę tajemniczego
chodnika, który pojawił się niedawno deus-ex-machina wzdłuż
odcinka ulicy Chodzieskiej - od ul.
Trakt Lubelski niemal do wjazdu
na posesję aktualnie zabudowywaną czterdziestoma bliźniakami.
Poczuliśmy się faktem powstania
tego chodnika cokolwiek zaskoczeni, zwłaszcza w kontekście trybu i
źródła finansowania całego przedsięwzięcia. Przypomnijmy: środki na jego budowę zaczerpnięto z
puli wydatków bieżących Dzielnicy przeznaczonych na remonty
dróg. Remonty, a więc działania
polegające na - jak wyjaśniamy to
w lutowym artykule - „przywróceniu (odtworzeniu) pierwotnego
stanu technicznego środka trwałego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie
eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji”. Tymczasem w przypadku ulicy Chodzieskiej, w miejscu gruntowego

(Nie)jawność
Cieszymy się wspólnie z
mieszkańcami ul. Chodzieskiej z
poprawy komfortu dojścia do ich
posesji. Czekamy na więcej. Jednak nie przeszkadza nam to alarmować, że to kolejna budowa ze
środków publicznych w Wawrze, o
której wykonaniu decyzja zapadła w sposób mało transparentny,
bez wiedzy i zgody Rady Dzielnicy. Ktoś zapyta: cóż za różnica
- remont czy budowa? Drobiazg,
formalizm, lub - jak mawiał dysponent włości Koborowskich Kunicki vel Kunik - nieistotny szczegół! A jednak, jeśli chodnik byłby
„budową” dowiedzielibyśmy się o
zamiarze jego powstania znacząco
wcześniej, ponieważ taki zamiar
inwestycyjny musiałby być wykazany wprost w budżecie Dzielnicy
w rubryce poświęconej wydatkom
celowym. To byłby właściwy moment i właściwy tryb na ocenę
zasadności takiej inwestycji oraz
ustalenia zasadności jej pierwszeństwa nad innymi nie mniej
wyczekiwanymi usprawnieniami
wawerskich dróg publicznych.
Właśnie to wzbudziło naszą podejrzliwość - brak przejrzystości.

Ulica Lebiodowa

Ulica Wojtyszki

Fot. Google Maps

Fot. Google Maps

Kolorem żółtym zaznaczono odcinek wybudowanego chodnika w ul. Chodzieskiej

Przecież ktoś mógłby słusznie
zapytać: czy Chodzieska to faktycznie ulica o większym priorytecie niż wiele okolicznych dróg?
Bo czemu nie Cylichowska, dlaczego nie Wojtyszki? Czy np. Lebiodowa nie zasługuje na nowy
chodnik? A może Trakt Napoleoński w Radości czy ul. Napoleona Bonaparte w Aleksandrowie?
A może dziesiątki innych ulic
w Wawrze, których mieszkańcy
nie mogą się od lat doczekać zapewnienia komfortu pieszym?
Może po prostu największym
nieszczęściem
wymienionych
ulic jest brak aktualnie prowadzonych inwestycji deweloperskich?

Art. 16 Ustawy
o drogach publicznych
Przepis ten stanowi, że „budowa lub przebudowa dróg
publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do
inwestora tego przedsięwzięcia.
Jak wynika z naszej wizji lokalnej,
wybudowany chodnik ciągnie
się od ul. Trakt Lubelski i kończy 10 metrów od bramy posesji,
na której trwa aktualnie budowa
40 dwulokalowych domów bliźniaczych z 40 dwukomorowymi
szambami. Może więc, w trybie
przywołanego art. 16 Ustawy
o drogach publicznych, chodnik powinien być sfinansowa-

Ulica Trakt Napoleoński

Ulica Cylichowska

Fot. Google Maps

Fot. Google Maps

Fot. geoportal.gov.pl

ny przez dewelopera budującego
80 lokali mieszkalnych? Wówczas
pieniądze podatników mogłyby
być wykorzystane dla bezpieczeństwa pieszych przy innych ulicach.
Hipokryzja w internecie
Liczba trącących hipokryzją
komentarzy osób bliskich wawerskiej władzy, jaka wylała się na
Gazetę w odniesieniu do naszego
poprzedniego artykułu w przestrzeni wawerskiego internetu, udowadnia, że uderzyliśmy w czułą strunę.
Drogi Sąsiedzie, zanim dasz się
przekonać bagatelizującym sprawę
głosom niektórych radnych lub lokalnych działaczy partyjnych, że to
wieczne malkontenctwo, że teorie
spiskowe, krytykanctwo, że brak
wyroków sądowych, zastanów się,
czy zgadzasz się na podejmowanie
w urzędzie arbitralnych decyzji i czy
to na pewno dobre dla Twoich interesów? Czy możesz po prostu ufać,
że takie decyzje będą sprawiedliwe i obiektywne? Czy faktycznie
chcesz, żeby władzę uchwałodawczą
w Twojej Dzielnicy pełniły osoby,
które nie wstydzą się publicznie
głosić, że cel uświęca środki? Bo
Twoje cele i ich cele - wcale nie
muszą być zbieżne ani wspólne.
Ciąg dalszy nastąpi
Czując się zobowiązanym do
zareagowania na nieprawidłowości,
które naszym zdaniem są oczywiste,
Stowarzyszenie Razem dla Wawra
zdecydowało o powiadomieniu odpowiednich jednostek miejskich.
Właściwym w tej sprawie biuro
zgodności, do którego radny Rafał
Czerwonka wysłał stosowne pismo.
Czekamy na rezultaty postepowania.
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ŚRODOWISKO. O efektach działań proekologicznych Ratusza.

Czy powstanie PSZOK w Marysinie?

MICHAŁ MROZIŃSKI

m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Skrót PSZOK oznacza Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Realizacja takiego
obiektu jest rozważana w sąsiedztwie ulic Łysakowskiej i Związkowej w Marysinie Wawerskim. Docelowo PSZOK-i powstać mają we
wszystkich dzielnicach Warszawy.
Czy budowa PSZOK-ów w każdej
dzielnicy jest realna i jak szybko te
plany mogłyby zostać zrealizowane
– to oddzielne pytanie. W tym momencie w Warszawie funkcjonują
dwa takie punkty, przy ulicach Zawodzie (Wilanów) i Płytowej (Białołęka), ale są prowadzone przez
firmy prywatne i nie wiadomo,
jak długo będą działać. Funkcjonują też tzw. MPSZOK – mobilne
punkty, czyli pojazdy przystosowane do odbioru odpadów. Temat
proponowanego obiektu w naszej
dzielnicy był omawiany na lutowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady
Dzielnicy Wawer.
Jak działa PSZOK?
PSZOK przyjmuje posegregowane odpady komunalne pocho-

dzące z gospodarstw domowych.
Nie mogą pozbywać się tu swoich
odpadów przedsiębiorstwa. Dostępność PSZOK-u może przyczynić się do zmniejszenia ilości
śmieci w lasach czy zapobiec niepotrzebnemu i niewłaściwemu
mieszaniu różnych odpadów. Jakie odpady można oddawać w
PSZOK-u? Opakowania papierowe, plastikowe, metalowe, szklane,
opakowania po środkach chemicznych, opony, odpady budowlane,
tekstylia, szkło, środki chemiczne, kwasy, oleje, farby, tworzywa
sztuczne i metale, drewno, urządzenia elektryczne i elektroniczne,
akumulatory, baterie, kleje, igły,
strzykawki – również substancje
niebezpieczne. Natomiast nie są
przyjmowane odpady niesegregowane, azbest, papa i styropian budowlany czy odpady w opakowaniach cieknących.
Wawerski PSZOK przy ul.
Związkowej byłby realizacją pilotażową, wzorcową dla innych
dzielnic, demonstrującą działanie
tego typu obiektów. Obok zbiórki
odpadów miałby pełnić też funkcje
społeczne i edukacyjne. Pod uwagę
brane jest zapewnienie na miejscu ogólnodostępnego warsztatu, pozwalającego mieszkańcom
wykonywać drobne naprawy, jak
i możliwość przyjmowania wycieczek szkolnych - z miejscem na autokar. Tylko mieszkańcy Warszawy
mogliby korzystać z tego obiektu.
Środki finansowe na realizację
są zapewnione, miałby też zostać

Fot. Michał Mroziński

Planowana lokalizacja PSZOK-u w Marysinie Wawerskim

ogłoszony konkurs architektoniczny, który pozwoli wyłonić najlepszy projekt na PSZOK.
Pytania i wątpliwości
Ze względu na przeznaczenie
obiektu pojawiają się wątpliwości.
Jak będą wyglądały kwestie sanitarne? Czy nie przybędzie odpadów w okolicy – na przykład w
sąsiednim Lesie Matki Mojej? Czy
nie spadnie wartość okolicznych
nieruchomości? Czy komunikacja
drogowa w sąsiedztwie nie będzie
utrudniona, czy nie będą tworzyły się zatory ze względu na liczbę
samochodów
odwiedzających
PSZOK? Jest to kwestia zarówno
wąskiej ulicy Związkowej, jak i
Łysakowskiej, ważnej ulicy o dużym natężeniu ruchu, a mającej
tylko po jednym pasie w każdą
stronę. Brakuje w pobliżu komunikacji publicznej, jak zatem będą
z PSZOK-u korzystać mieszkańcy niezmotoryzowani? I czy nie
można wykorzystać tego miejsca
w inny, lepszy sposób? Na posiedzeniu komisji nie zostały niestety zaprezentowane konkretniejsze
propozycje dotyczące obszaru zajmowanego przez obiekt czy wjazdu na jego teren.
Przede wszystkim – co wypada podkreślić – PSZOK nie jest
wysypiskiem ani sortownią śmieci.
Jak zostaliśmy zapewnieni na komisji, obiekt byłby zabezpieczony
przed oddziaływaniem na wody
gruntowe, odpady byłyby składane
w kontenerach, a odpady odorowe
i zmieszane nie byłyby gromadzone. Jeżeli chodzi o dojazd, to trudno sobie wyobrazić, żeby przebiegał przez wąską ulicę Związkową.
Musiałby znajdować się od strony
ulicy Łysakowskiej, która prawdopodobnie powinna zostać do tego
celu odpowiednio przystosowana
poprzez dodanie tzw. lewoskrętu.
Nawet jeżeli uznamy, że nie ma
podstaw do obaw o warunki sanitarne czy komunikacyjne, to warto
się zastanowić, czy jest to optymalna lokalizacja dla PSZOK-u.
Przedstawiciele marysińskiej rady
osiedla zwracają uwagę, że mógłby
tu powstać obiekty lepiej służące
potrzebom Marysina. Mieszkańcy
przygotowali listy podpisów sprzeciwiających się budowie PSZOK-u
- w momencie powstawania tego
tekstu podpisów jest już ok. 150.
Warto wspomnieć, że omawiane
miejsce było również brane pod
uwagę jako lokalizacja urzędu
skarbowego i banku żywności.

PSZOK ze Szczecina
Na posiedzeniu komisji mogliśmy posłuchać informacji na temat PSZOK-ów funkcjonujących
w Szczecinie. W ciągu roku z ekoportów, bo tak nazywają się szczecińskie PSZOK-i, korzysta 200 tys.
mieszkańców, w tym z ekoportu
zlokalizowanego przy ulicy Arkońskiej – 50 tys. Ten konkretny ekoport został omówiony jako przykład funkcjonowania PSZOK-u.
Obiekt znajduje się w sąsiedztwie
osiedli oraz terenów zielonych,
zadrzewionych i leśnych. Wobec
takiej lokalizacji mieszkańcy początkowo wysuwali obawy, które
jednak okazały się niesłuszne. Po
otwarciu obiektu nie spadła wartość sąsiednich nieruchomości.
Nie dochodzi również do takich
sytuacji, jak porzucanie odpadów
na pobliskich terenach zadrzewionych czy przerzucanie śmieci
przez ogrodzenie ekoportu. Ekoport jest otwarty w godzinach dogodnych dla mieszkańców (9-19),
także w soboty. Nie przyczynia się
do komplikacji komunikacyjnych
w okolicy. Jedynym przypadkiem,
w którym przy ekoporcie tworzyły
się korki, był moment, w którym
obiekt został ponownie otwarty
po przerwie spowodowanej pandemią.
Inna lokalizacja?
Na komisji wypowiadali się
radni oraz mieszkańcy i większość głosów była zbieżna. Z jednej
strony, korzyści płynące z PSZOK
są zrozumiałe. Sama potrzeba
PSZOK-ów nie jest kwestionowana. Z drugiej strony, proponowana
lokalizacja budzi wątpliwości. Rozważane jest także inne miejsce w
Wawrze - przy ulicy Sitowie, obok
Wału Miedzeszyńskiego. Najprawdopodobniej byłaby to lokalizacja budząca mniejszy sprzeciw.
Paradoksalnie jednak oddalenie
od centralnych punktów dzielnicy mogłoby obniżyć dostępność,
wartość społeczną i edukacyjną
obiektu.

Komentarz Olgi Pasierbskiej z
Rady Osiedla Marysin Wawerski Południowy:
Radę Osiedla Marysina bulwersuje to, że nikt z urzędu wcześniej
nie konsultował proponowanej lokalizacji PSZOK z mieszkańcami.
O pomyśle lokalizacji PSZOK w
Marysinie usłyszeliśmy od radnego Jerzego Deberta, który kilka dni
przed posiedzeniem Komisji Ochrony Środowiska (17 lutego) nas o tym
powiadomił. Z treści zawiadomienia
o posiedzeniu, przesłanego przez
Biuro Obsługi Rady, nie wynikało,
że temat w ogóle dotyczy Marysi-

Planowana lokalizacja PSZOK-u w
Marysinie Wawerskim

na! Punkt porządku obrad zawierał
niejasne sformułowanie: „Przedstawienie projektu powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych wraz z projektami
ekologicznymi.” Nieoficjalną drogą
dowiedzieliśmy się , że sprawa ta toczyła się od czerwca 2020r. Jednak
wtedy nikt z Urzędu Dzielnicy nie
zaprosił do konsultacji mieszkańców. Planowano ulokować PSZOK
w Marysinie bez zapytania o zdanie
zainteresowanych.
Protestu mieszkańców można
się było spodziewać Już wcześniej.
Działka, na której miał powstać
PSZOK liczy 3.5ha, jest to ostatni
miejski teren w Marysinie, który w
ocenie Rady Osiedla, powinien zostać zagospodarowany na potrzeby
mieszkańców, zgodnie z ich wolą.
Marysin, liczący około 20 tys. mieszkańców, jest największym z osiedli
Wawra. Mimo, że buduje się tu nowe
bloki mieszkalne, mamy podstawowe problemy takie jak brak oświetlenia na ulicach, brak parkingów,
ścieżek rowerowych, od dekad się tu
nie inwestuje. Rada Osiedla rozumie
obawy mieszkańców co do możliwości uciążliwego sąsiedztwa PSZOK.
To mieszkańcy są gospodarzami
swojego osiedla i mają prawo decydować o najbliższym otoczeniu.
W całej sprawie chodzi też o
zachowanie pewnej równowagi.
Równowagi w uwzględnianiu zdania
mieszkańców i zasady demokracji
bezpośredniej, a także uwzględnieniu wizji rozwoju osiedla w długoterminowej perspektywie. Do Marysina sprowadza się coraz więcej
młodych ludzi i będzie coraz więcej
potrzeb na działania społeczno-kulturalne. W tej chwili brakuje
godnego miejsca dla działań aktywnych seniorów, dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, które opiekuje się
młodzieżą, brakuje nowoczesnego
centrum kultury. Wątpię, czy to byłaby mądra decyzja, żeby w sercu

gęsto zamieszkałego osiedla, na
ostatnim wolnym terenie, powstał
za to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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MIĘDZYLESIE. Z notesu strażaków.

MARYSIN WAWERSKI. Petycja mieszkańców.

Nic o nas bez nas

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Młodzi druhowie rozpoczynają swą przygodę ze strażą pożarną
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych (MDP). Dla wielu staje
się to pasją, która często trwa do
końca życia.
MDP to społeczność, zawody,
turnieje, pomoc, remiza. MDP to
bieganie za strażą, podglądanie
dorosłych strażaków, którzy wyjeżdżają do akcji. MDP przede
wszystkim drużyna, w której dzieci i młodzież uczą się współpracy i braterskiego wsparcia, które
jest bezcenne w przyszłej służbie.
Liczba OSP w kraju przekracza 16
400 jednostek, a liczba członków
stowarzyszenia wynosi 678 tysięcy. Pierwszym krokiem do kariery
strażaka są Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, których członkowie
liczą 87 tysięcy, a wśród nich jest
prawie 27 tysięcy dziewcząt (statystyka z 2018 roku). Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze powołuje się
w celu szerszego zainteresowania
młodzieży działalnością społeczną
na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach
OSP.
Do podstawowych zadań
MDP należy m.in.:
a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na
środowisko w celu przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności
kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w
tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki

nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie
różnych dyscyplin sportowych i
turystyki,
e) podejmowanie i realizacja
innych zadań pożytecznych dla
ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalność wolontariacka.
Wiosną bieżącego roku OSP
Radość planuje znacząco rozwinąć
swoją sekcję Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z tego miejsca
chcielibyśmy zaprosić młodzież i
dzieci zainteresowane działalnością straży pożarnej. Dla wszystkich
młodych adeptów przygotowaliśmy komplety mundurów. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonych strażaków-ratowników OSP.
Jest to zarówno znakomite miejsce
do nauki praktycznych umiejętności, jak również krzewienia w młodych ludziach patriotyzmu oraz
etosu pracy, przyjaźni i honoru.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do kontaktu z naczelnikiem
OSP Radość Tomaszem Borkowskim – tel: 664 189 660. Zapraszamy również do kontaktu poprzez
naszą stronę na portalu Facebook
(www.facebook.com/ospradosc).
Strażackie ćwiczenia
W sobotę 6 marca br. odbyły się strażackie ćwiczenia w OSP
Radość. Strażacy uczestniczyli w
zajęciach z musztry i ceremoniału pożarniczego. Zajęcia miały na
celu wypracować jednolite normy
zachowania się w typowych sytuacjach, a także uczyć dokładnego
wykonywania rozkazów, wytrwałości, dyscypliny, podporządko-
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STAŁE RUBRYKI

Wozy bojowe OSP Radość

wania służbowego, szacunku do
drugich osób oraz szacunku do
munduru strażackiego. Pierwsza
część zajęć polegała na opanowaniu musztra pojedynczego, która
przygotowuje strażaka do indywidualnych wystąpień. To m.in.
nauka przyjmowania postawy zasadniczej (na baczność), postawy
swobodnej (na spocznij), umiejętności oddawania honorów, zachowania w sytuacjach typowych,
poruszania się, zwrotów w miejscu. Druga część zajęć obejmowała
musztrę pododdziałów, która przygotowuje strażaków do wspólnych
działań, zgrywa zespół, wprowadza dyscyplinę, przygotowuje do
wystąpień służbowych. Musztra
świadczy o poziomie wyszkolenia i
dyscypliny danej jednostki.
Pożar magazynu
W dniu 11.02.2021r. o godz.
19:07 zastęp GCBA 379[W]25 z
OSP Wesoła został zadysponowany do pożaru magazynu przy ul.
Trakt Lubelski w Dzielnicy Wawer.
Strażacy szybko opanowali pożar i
dokładnie przeszukali cały magazyn. W wyniki zaistniałego zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Na miejscu pracowały zastępy z JRG-8, JRG-12, OSP Wesoła,
OSP Stara Miłosna, Grupa Operacyjna KM PSP Warszawa. Ponadto
do akcji ratowniczo-gaśniczej włączyła się Policja, Pogotowie Energetyczne i Pogotowie Gazowe.
Stanisław Rybicki

KĄCIK SATYRYCZNY

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

W Statucie Dzielnicy napisano, że w sprawach ważnych dla
mieszkańców przeprowadza się
konsultacje społeczne, a taką jest
niewątpliwie zmiana lokalizacji
klubu kultury. Konsultacji nie
było, co więcej, mamy wiele wątpliwości dotyczących przyszłego
bezpieczeństwa
użytkowania
marysińskiego klubu w nowym

lokalu po sklepie spożywczym,
rzekomo świetnie przygotowanego na przyjęcie dzieci. Dopiero
22 grudnia ub. roku, odbyło się
posiedzenie komisji kultury, na
którym jedynie pro forma poinformowano radnych o trwających od
2 miesięcy działaniach i pracach
remontowych.
Urzędnicy tłumaczą, że nagłe
przenosiny
wynikają
wprost
z
obowiązku dostosowania
pomieszczeń do korzystania z nich
osób niepełnosprawnych, zgodnie
z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr
1179/2020. Jednak w uchwale tej
nie ma słowa o obiektach kultury.
Jest mowa o urzędach, biurach,
salach konferencyjnych, o likwidowaniu barier w dostępie do informacji.

TREŚĆ PETYCJI
RADY OSIEDLA MARYSIN WAWERSKI POŁUDNIE,
SKIEROWANEJ DO PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY,
PRZEWODNICZĄCEJ RADY WARSZAWY
ORAZ BURMISTRZA DZIELNICY WAWER.
Jako wyraz demokracji bezpośredniej, przekazujemy Państwu
petycję mieszkańców naszego osiedla w sprawie odstąpienia od pomysłu przenoszenia siedziby filii WCK w Marysinie Wawerskim
z dotychczasowej lokalizacji do starego lokalu po sklepie przy ul.
Korkowej 119/123.
My, mieszkańcy w znaczącej liczbie 180 podpisanych, protestujemy przeciw nowej lokalizacji klubu uważając ją za nieprzystosowaną do funkcji jaką spełniała na naszym osiedlu dotychczas
filia WCK Marysin Wawerski. We właściwym czasie nie odbyły się
żadne publiczne konsultacje w tej sprawie, nawet z najbardziej zainteresowaną społecznością lokalną, a przecież obowiązkiem dobrej
władzy jest wsłuchiwanie się w wolę mieszkańców. Takie konsultacje nie odbyły się również na poziomie Rady Dzielnicy – nikt z
radnych dzielnicowych nie był poinformowany o planach przenosin, tym bardziej o rozpoczętych w tej sprawie konkretnych działaniach.
Nierespektowanie naszej opinii zostanie potraktowane przez
nas jako dowód na wyobcowanie się władz Dzielnicy i miasta i
odcięcie się od naszych potrzeb oraz jako narzucanie nam siłą niechcianych rozwiązań co stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości i demokracji bezpośredniej.
Filia WCK w Marysinie Wawerskim ma służyć nam, mieszkańcom. Zaspokajać nasze oczekiwania i aspiracje. Nie zgadzamy się
na arbitralne narzucanie samozwańczych decyzji przez władze tj.
Dyrekcji WCK i Dzielnicy Wawer, ponieważ naszym zdaniem jest
to działanie na szkodę mieszkańców.

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

Wzywamy tą petycją również radnych Dzielnicy Wawer do
przemyślenia sytuacji niedofinansowanego od dekad największego osiedla w Wawrze. Czy działając wbrew oczekiwaniu tak licznej
grupy mieszkańców nadal nie będziecie zwracać uwagi na nasze
problemy?
Podpisy są w dalszym ciągu zbierane.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE. Cykl publikacji prezentujących krzyże i kapliczki na terenie Wawra.

Krzyże i kapliczki aleksandrowskie

Kapliczka jest obficie przyozdobiona, między innymi na
umieszczonym przed nią stojaku, kwiatami, zniczami i flagami. Kapliczka jest ogrodzona metalowym parkanem z
bramką wejściową, przed którą
usytuowana jest także ławka.
W 2014 roku Anna i Czesław Jędrzejewscy, którzy zamieszkali w pobliżu kapliczki, za zgodą właściciela terenu
wyremontowali ją gruntownie
w ramach wdzięczności za ich
ocalenie z pożaru domu pod
Warszawą w marcu 2013 roku.
Kapliczka została otynkowana
i pomalowana, wstawiono szyby.
Ziemię dookoła wyłożono kostką,
a siatka ogrodzeniowa przestała
oddzielać kapliczkę od ulicy. Zamontowano wtedy także ławkę.
2

Kapliczka znajduje się na
prywatnej posesji, tuż za ogrodzeniem od ulicy. Ma kształt
dwukondygnacyjnego prostopadłościanu.
Figura Matki Bożej, wraz z
otaczającymi ją lampkami, znajduje się w przeszklonej z trzech
stron wnęce wyższej kondygnacji.
Kapliczka nakryta jest czterospadowym, spiczastym, blaszanym
dachem, który jest zwieńczony
niewielkim krzyżem. W dolnej
części kapliczka zarośnięta jest
bluszczem. Przed kapliczką znajduje się ponadpółmetrowej wysokości świecznik. Całość wymaga
renowacji lub przynajmniej gruntowego oczyszczenia.

Mapa krzyży i kapliczek w osiedlu Aleksandrów

RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Prezentuję Państwu krzyże
i kapliczki zlokalizowane w granicach administracyjnych wawerskiego osiedla Aleksandrów.
Niech to będzie taka pierwsza
cegiełka dotycząca pełnej inwentaryzacji tego typu obiektów na
terenie Wawra. Liczę zatem na to,
że w przyszłych wydaniach Gazety Wawerskiej uda mi się opisać
kapliczki z pozostałych osiedli
naszej dzielnicy.
Jeśli macie Państwo więcej informacji na temat jednej
z opisanych tu kapliczek lub też
na temat innej, zlokalizowanej w
Wawrze, to serdecznie zapraszam
do kontaktu i podzielenia się tą
wiedzą.
1

Krzyż zwieńczający kapliczkę
przy ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 110

Ks. Sylwestra
Szulczyka 110

Kapliczka znajduje się w
końcowym odcinku ulicy Księdza Sylwestra Szulczyka, w po-

Ks. Sylwestra
Szulczyka 80

Kapliczka przy ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 110

bliżu posesji Szulczyka 110. Została ufundowana w 1920 r. przez
właściciela sąsiedniej działki, brata
aleksandrowskiego sołtysa - pana
Kulika. Mogła być wzniesiona dla
upamiętnienia cudu nad Wisłą.
Kapliczka jest murowana,
czworokątna. Zwieńczona jest
czterospadowym, pomalowanym
na czerwono, blaszanym dachem
z krzyżem oplecionym metalowym, liściastym ornamentem.
W przeszkolnej z trzech stron
wnęce, w otoczeniu kwiatów,
znajduje się figura Matki Bożej.

Kapliczka
przy ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 80
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Krzyż na rogu ul. Podkowy i ul.
Wiązowskiej

3

Krzyż na rogu
Podkowy i Wiązowskiej

Metalowy, stylowy krzyż
umieszczony jest na wysokim cokole z jednolitego kamienia. Całość otoczona jest kwadratowym
postumentem.
Nie jest mi znana data umiejscowienia krzyża w tym miejscu.
4

Zagórzańska 7

Ks. Sylwestra
Szulczyka 14/16

samych metalowych rurek. W
kapliczce będącej metalową konstrukcją znajduje się figurą Matki
Bożej w koronie i złotym płaszczu
z figurą Dzieciątka Jezus.
Całość ogrodzona jest metalowym płotkiem.
U podnóża krzyża w betonowej podstawie wydrapana jest data
06.05.98, która wskazuje ostatnią
gruntowną renowację tego miejsca. Jak podaje księga parafialna, w
1998 roku: „Ks. Proboszcz zakupił
z dobrego materiału pasyjkę i figurę Matki Bożej Niepokalanej, a materiały ofiarował i prace bezpłatnie
wykonał, łącznie z ogrodzeniem
p. Bolesław Szostak”.
Bezpośrednio obok krzyża i
kapliczki co roku ustawiany jest
jeden z ołtarzy procesji Bożego
Ciała.

Kapliczka Matki Boskiej z
Lourdes w formie groty znajduje się na dziedzińcu kościoła parafialnego Wieczerzy Pańskiej
w Aleksandrowie. W 1992 roku
umiejscowiona została tu figura Matki Bożej, ofiarowana przez
parafianina Bronisława Zalewskiego. Nowa figura Matki Bożej
w 2011 roku na życzenie księdza
proboszcza Wiesława Chrząszcza
została umieszczona w kamiennej
grocie. Z kamienia zbudowane są
też kwietniki po obydwu stronach
kapliczki, przy których umiejscowiono dwie ławki. Grotę zbudował
lokalny murarz Krzysztof Mróz.
Tuż za kapliczką po jej prawej stronie, znajduje się drewniany krzyż
misyjny, na którym znajdują się
dwie tabliczki. Pierwsza z napisem
7 Krzyż przy grobie
„MISJE ŚWIĘTE 14-20.IX 2008”, a
ks. Henryka Chudka
druga z napisem „FUNDATORZY
RODZINA MANOWSKICH I SOKrzyż zlokalizowany jest na
POREK”.
aleksandrowskim cmentarzu obok
Wcześniej, postawiony w tym
miejscu krzyż, który uroczyście
odsłonięty został 22 grudnia 1996
roku, miał napis na poprzecznej
belce: „ZJEDNOCZ NAS JEZU”.
Po obydwu stronach kapliczki
w formie groty, przy tej samej alejce, znajdują się drewniane kapliczki drogi krzyżowej.

grobu Ks. Infułata Franciszka Henryka Chudka. Został postawiony
w 2014 roku, po śmierci kapłana,
który był m.in. Pierwszym duszpasterzem parlamentarzystów i kapelanem kaplicy sejmowej.
8

Krzyż przy grobie
ks. Sylwestra Szulczyka

Krzyż zlokalizowany jest na
aleksandrowskim cmentarzu obok
grobu Ks.Sylwestra Szulczyka.
Ks. Szulczyk w latach 1938-1965
był proboszczem parafii Falenica.
Zmarł w 1965 roku w wieku 63 lat.
9

Złotej Jesieni 22

Okazała kapliczka, jedna z najwyższych w dzielnicy Wawer, znajduje się w pobliżu głównego wejścia na cmentarz w Aleksandrowie,
po drugiej stronie ulicy. Kapliczka
ma kilka metrów wysokości - na
jej szczycie, pod czterospadowym,
blaszanym daszkiem stoi Figura
Matki Boskiej w koronie z Dzie-

Kapliczka
zlokalizowana
jest na prywatnej posesji państwa Zalewskich pod adresem
Zagórzańska 7. Figurka Matki
Bożej Rózańcowej znajduje się w
przeszklonym wnętrzu, na muKrzyż na rogu Złotej
6
rowanym i otynkowanym postuJesieni i ks. Sylwestra
mencie w kształcie prostopadłoSzulczyka
ścianu. Ma czterospadowy dach
pokryty dachówką i zwieńczony
Obok siebie stoi tutaj krzyż
krucyfiksem. Według gospoda- wykonany z metalowych rurek
rzy stoi tu najprawdopodobniej oraz o połowę niższa kapliczka
Krzyż i kapliczka na rogu
Figura Matki Bożej kapliczki na rogu
od lat 50-tych ubiegłego wieku. skrzynkowa na słupie z takich Złotej Jesieni i Ks. Sylwestra Szulczyka Złotej Jesieni i Ks. Sylwestra Szulczyka

Kapliczka przy ul. Zagórzańskiej 7

Kapliczka na terenie przykościelnym przy ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 14/16
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PRZEZ OSIEDLA

Krzyż przy grobie
ks. Sylwestra Szulczyka

Krzyż przy grobie
ks. Henryka Chudka

ciątkiem Jezus. Figura stoi na
trzypoziomowej, kamiennej konstrukcji. Na trzecim, najwyższym
poziomie z czterech stron umieszczono krzyże wyłożone drobnymi
kamieniami z figurką Chrystusa.
Kapliczka została wykonana
przez Stanisława Bajera, który jej
budowę rozpoczął w wieku 80 lat.
Przy pomocy konia ściągnął kamenie z okolicznym pól. Kapliczkę budowano za pomocą dżwigu.
Kapliczka ukończona została w
1989 r., a poświęcona, zgodnie
z zapisami księgi parafialnej, w
1992 roku. Czasem jako jej autora
błędnie podaje się pana Zalewskiego, miejscowego artystę.
Korzystałem z książki „Wawerski
Aleksandrów - spacer przez czasy i
miejsca” Joanny Janisz, Michała Mrozińskiego i Anny Warchoł.
Za pomoc w opracowaniu materiału
dziękuję Michałowi Mrozińskiemu.

Kapliczka przy ul. Złotej Jesieni 22
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STAŁE RUBRYKI

HISTORIA. O wypadku w Międzylesiu w 1944 roku.

Kolizja na przejeździe

Samochód ciężarowy z napędem elektrycznym przed halą w Międzylesiu

Na przełomie lat 1940-1941
w Oddziale Międzylesie - Fabryki Aparatów Elektrycznych K.
Szpotański i Spółka S.A. powstał
pomysł skonstruowania 2 pojazdów półciężarowych z napędem
elektrycznym, jeden dla fabryki
macierzystej a drugi dla oddziału
w Międzylesiu. Fabryka zakupiła
w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych dwie spalone półciężarówki marki Ford. W warsztacie
w Międzylesiu ciężarówki zostały
zrekonstruowane, ale w miejsce
silnika spalinowego został wstawiony silnik elektryczny (59 V,
66 A). Akumulator (320 Ah) zo-

stał zainstalowany bezpośrednio
za kabiną kierowcy. Oba pojazdy
zostały formalnie zarejestrowane
i dopuszczone do ruchu w kwietniu 1941 r. Na poniższym zdjęciu
pojazd z Międzylesia. Samochód
ważył ok. 2400 kg, w tym akumulator 1000 kg, ładowność 1500 kg,
dopuszczalna prędkość do 15 km/
godz. Jednak prędkość podróżna
to tylko 10 km/godz. Stąd mieszkańcy Międzylesia nazwali go
„Żółwiem Szpotańskiego” i często
ścigali się z pojazdem na drodze do
pracy w Warszawie. Zużycie energii 1 kWh na 1 km. Łącznie tym
pojazdem zostało przewiezione

LISTY DO REDAKCJI
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2000 ton urządzeń i materiałów, a
sumaryczny przebieg to ok. 23 000
km.
Dużym lokalnym wydarzeniem był wypadek kolejowy tej ciężarówki 12 lutego 1944 r. ok. godz.
17:30. Samochód kierowany był
przez dyrektora Oddziału Międzylesie inż. Waleriana Czarneckiego.
Razem z nim w kabinie siedziało jeszcze dwóch pracowników, a
trzeci siedział na ławce zainstalowanej na platformie załadowczej.
Na platformie nie było towaru.
Samochód miał wyjechać z terenu dworca kolejowego w Wawrze
z zamiarem skręcenia w lewo na
drogę Warszawa-Międzylesie. Jednak nie mógł wyjechać z bramy
dworca, gdyż kilka metrów dalej
był strzeżony przejazd kolejowy,
a szlabany były opuszczone. Ponadto na drodze przed szlabanem
stały dwa samochody ciężarowe.
Po kilku minutach przejechał pociąg relacji Otwock-Warszawa, wyszedł dróżnik i otworzył szlabany.
Samochody ciężarowe przejechały
przejazd kolejowy. „Żółw Szpotańskiego” ruszył powoli, skręcił
w lewo i wjechał na przejazd kolejowy. Wtedy, kierujący zobaczył
jakieś światła po prawej stronie.
Po chwili zorientował się, że to są

światła pociągu. Krzycząc „pociąg” działalności produkcyjnej fabryki
zahamował i wyskoczył z pojazdu. w czasie wojny, komunikację poTo samo zrobili pasażerowie. Po między fabryką macierzystą, a
chwili elektrowóz pociągu uderzył Międzylesiem zapewniała tylko
w maskę samochodu, cofając ją o jedna ciężarówka z napędem elekkilka metrów, gdyż uderzenie elek- trycznym, a ponieważ miała już
trowozu było pod rozwartym ką- wyeksploatowany akumulator, to
tem w stosunku do pozycji zatrzy- zainstalowano w niej akumulator
manego samochodu. Na szczęście pojazdu zezłomowanego.
przesuwające się części rozbitego
Zbigniew Filinger
samochodu, tylko
lekko zraniły kierowcę.. Trójka pasażerów nie odniosła
obrażeń. Śledztwo,
prowadzone przez
policję, wykazało
że na „Żółwia Szpotańskiego” wjechał
opóźniony pociąg
relacji Warszawa Otwock, o którym
nie wiedział dróżnik
i dlatego otworzył
szlabany.
Odział w Międzylesiu
stracił
Na zdjęciu przedstawione są szczątki kabiny
pojazd, który w nasamochodu ciężarowego z napędem elektrycznym
stępstwie został złopo tym, jak 12 lutego 1944 r., został staranowany
mowany. Z całego przez elektrowóz pociągu relacji Otwock – Warszakarambolu
pozo- wa. Najprawdopodobniej była to pierwsza w Polsce
stał nie zniszczony kolizja dwóch pojazdów z napędem elektrycznym na
strzeżonym przejeździe kolejowym.
całkiem nowy akuCo więcej, wtedy nikt nie zginął.
mulator. Do końca

sia. Odnalazłem ją i nasunęła mi
się myśl aby upamiętnić tragiczną
historię tego miejsca - chociażby
w postaci tablicy bądź kamienia.
Myślę, że moja propozycja
znalazłaby uznanie wśród mieszkańców Międzylesia. Ja ze swej
strony wyrażam gotowość zakupu np. cegiełek na ten cel.

Szanowna Redakcjo,
Podążając za artykułami Wiktora Kulerskiego i Bogdana Birnbauma
w Waszej Gazecie Wawerskiej przyjrzałem się z bliska starej rozszczepionej sośnie na tyłach pawilonów
handlowych przy rondzie Braci Skurów. W czasie wojny było to miejsce
straceń naszych żydowskich sąsiadów.
Z poważaniem,
Obwód pnia grubszego rozMaciej Sobieszczański szczepionego pnia na wysokości

130 cm wynosi ponad 250 cm, a
więc spełnione są warunki pomnika
przyrody. Jako prezes Towarzystwa
Przyjaciół Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, które w swoich
celach ma także ochronę dziedzictwa kulturowego chciałbym złożyć
wnioski o wpisanie tego drzewa jako
miejsca pamięci i pomnika przyrody. Będę zobowiązany za pomoc w
tej sprawie.
Pozdrawiam, Mariusz Umecki

Dzień dobry.
Od pewnego czasu jestem czytelnikiem Gazety Wawerskiej.Urodziłem się w Międzylesiu i mieszkałem tam ponad 30 lat. Obecnie
mieszkam niedaleko. Zainteresował
mnie cykl artykułów “Historia Kaczy Dół- Międzylesie”. Mieszkając

tyle lat nie znałem wielu ciekawych
faktów z historii mojego otoczenia.
Dopiero dzięki Waszej Gazecie tę historie poznaję. W miesiącu styczniu 2021 r. ukazał się
artykuł o krzywej sośnie, przy
której w czasie wojny miały miejsce egzekucje Żydów z Międzyle-

Szanowni Państwo,
Piszę do Was w związku z artykułem, który ukazał się w styczniowym wydaniu Gazety Wawerskiej
(www.gazetawawerska.pl, nr 1 (37),
str. 8-9). Artykuł ten jest 17-tą częścią serii artykułów traktujących o
historii Kaczego Dołu – Międzylesia. Serię redagują Panowie Bogdan
Birnbaum i Wiktor Kulerski. Miałem
zaszczyt być jednym z uczniów Pana
Kulerskiego gdy był On nauczycie-

lem w szkole nr 138 w Międzylesiu.
Artykuł o którym mowa, opisuje między innymi historię miejsca
w którym w czasie II wojny światowej Niemcy zabijali ludzi pochodzenia żydowskiego. W miejscu
tym do dzisiaj rośnie sosna, która
była świadkiem tamtych zbrodni.
Miejsce to jest jakby na uboczu, za
blokiem mieszkalnym i pawilonem
usługowym, na południowy wschód
od ronda Żegańska/Pożaryskiego.

Jak podaje artykuł i zamieszczone w nim wspomnienia świadków, w pobliżu sosny zabito około
kilkadziesiąt osób Wyznania Mojżeszowego.
Chociaż urodziłem
się w Międzylesiu już blisko 60
lat temu, nie wiedziałem, że istnieje tu takie miejsce z niemym
świadkiem tamtych strasznych dni.
Miejsce dawnej kaźni i sosna
są w obrębie prawdopodobnie prywatnej, niezabudowanej nierucho-

mości przy ul. Pożaryskiego 24, w
odległości kilku metrów od jej zachodniej krawędzi. Nr identyfikacyjny działki: 146514_8.1146.2/54.
Drzewo, które jest tak ważne dla
tego miejsca jest mocno obrośnięte bluszczem hedery, który
prawdopodobnie osłabia sosnę.
Myślę, że tak istotne dla Międzylesia i historii ludności pochodzenia żydowskiego z nim związanej
miejsce powinno doczekać się god-

nego upamiętnienia i uczczenia. Nakłady na umieszczenie odpowiedniej
tablicy/kamienia i zaopiekowanie się
sosną-świadkiem nie będą chyba
wysokie, a korzyść dla pamięci o
zbrodniach ostatniej wojny i bestialstwach okupanta nie do przecenienia.
Mam nadzieję, że z Państwa
pomocą możliwe będzie uratowanie tego smutnego ale jakże
ważnego, zapomnianego zakątka.
Z poważaniem, Dariusz Gwadera

Teksańska masakra piłą elektryczną
Nadleśnictwa Celestynów - głos w
sprawie wycinania lasu w Wawrze…
Od 10 lat codziennie chodzę
na spacery po Mazowieckim Parku
Krajobrazowym, w trójkącie pomiędzy Międzylesiem, Radością a Zbójną Górą. Zawsze były mniejsze lub
większe wycinki czy przerzedzenia
i odkąd pamiętam, bałagan po nich

trwał wiele miesięcy zanim Nadleśnictwo Celestynów ostatecznie
uprzątnęło teren, albo teren zarósł
samoistnie. Nie było to estetyczne,
ale takie pojedyncze nieuprzątnięte
miejsce na tle większego, ładnego
obszaru można było jakoś wytrzymać. Jednakże przez ostatni rok,
wycinki i przerzedzenia zaczęły odbywać się w sposób zmasowany i

obok siebie. Teren w lesie jest rozjeżdżony przez ciężki sprzęt, wszędzie
leżą całe drzewa, lub części drzew,
gałęzie, wióry po piłowaniu. Gdzie
się nie pójdzie, to ma się wrażenie
wszechogarniającej masakry i bałaganu. Nadleśnictwo drzewo zwozi, a
cały pozostały „syf ” zostaje na długie miesiące. Moje pytanie jest takie
– czy Nadleśnictwo zamierza uprząt-

nąć użytkowany teren? Kiedy? Czy
estetyka lasu znajduje się na liście
priorytetów Nadleśnictwa? Może
Gazecie Wawerskiej uda się uzyskać
odpowiedzi na te pytania. Setki ludzi
przyjeżdżają do tego lasu na spacery i
spotkanie z przyrodą, a chodzą obecnie po lesie, który przypomina wiatrołom. Może po każdym działaniu
w lesie warto by najpierw posprzą-

tać zanim zacznie się następne? A
może na to już nie ma pieniędzy? Bo
jeśli nie ma to może warto zmienić
nazwę z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na Mazowiecki Park.
Pozdrawiam,
Joanna, mieszkanka Wawra,
z bólem patrząca
na zdewastowany las…

HISTORIA
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Miedzeszyński zabytek
PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Dom przy ul. Derkaczy 79
postawiony został ok 1910 r. (wg
innych źródeł wcześniej - w 1905
r.), w pierwszym okresie zabudowy miejscowości letniskowej dla
pułkownika armii rosyjskiej. Pełnił on wówczas funkcję wyłącznie
letniskową. W momencie wybuchu I wojny światowej nabyli go
Michael Friedman i Szulim Szachmelilienheim. W latach 20’ XX
w. odsprzedali go zrujnowanemu
przez rosyjską rewolucję ziemianinowi z okolicy Mińska Witoldowi Korwin-Kochanowskiemu,
który mieszkał w nim około 50
kolejnych lat i tamże zmarł. W
1977 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 916. Obecni właściciele
weszli w jego posiadanie w 1978 r.
Budynek usytuowany jest
w północno-wschodnim skraju
romboidalnej działki, tuż obok
skrzyżowania ulic Derkaczy i
Halnej w osiedlu Miedzeszyn.
Wejście na działkę prowadzi od
strony wschodniej, przez metaW 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 28 – drewniaka
z ul. Derkaczy 79 w Miedzeszynie.
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

lową furtkę. Otoczenie domu od
strony imponującej wielkości (podobno zabytkowego, jako najstarszego w okolicy) ogrodu stanowią
krzewy (m.in. bzu) oraz drzewa
sosnowe. W jego południowej części, w ostrej granicy działki usytuowany jest jeszcze jeden parterowy,
niewielki drewniak – tzw. „domek
ogrodnika”.
Z karty Ewidencji Zabytków.
Drewniak jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z
mieszkalnym poddaszem. We wnętrzach zachowano pierwotny podział pomieszczeń oraz pierwotny
system ogniowy z kaflowymi piecami, z których część zwieńczona jest
gipsowymi gzymsami. Pomieszczenia parteru mają wysokość aż 314
cm.
Na zewnątrz od strony
wschodniej zachowały się również
drewniane, policowe schodki prowadzące na poddasze, z balustradą
wycinaną z desek, nakryte daszkiem pulpitowym, w górnej części
wsparte na mieczowaniu.
Ściany domu są konstrukcji
szkieletowej, z podwaliną łączoną

Widok drewniaka od strony ogrodu. Fot. P. Grzegorczyk

na długości i na narożach na zacios. Na początku 2000 r. w domu
dokonano wymiany części stolarki
okiennej oraz pokrycia dachowego. Pozostałe elementy budynku są
autentyczne – zachowane w bardzo
dobrym stanie. Wg zapisów konserwatorskich z 2006 r. okna zespolone wprowadzone do budynku
naruszają jego walory historyczne.
Korzystałem z: „Falenica moja miłość po
raz drugi” str. 267. Jadwigi Dobrzyńskiej
oraz z Karty Ewidencyjna Zabytków
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