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Kup Pan 
moździerz...

MARYSIN WAWERSKI
KTO DAJE 
I ZABIERA SIŁOWNIĘ 
PLENEROWĄ?
Wygląda na to, że wawerscy 
włodarze nie zamierzają 
oszczędzić osiedlowego skweru 
rekreacyjnego na miejskiej działce 
u zbiegu ulic Skokowej 
i Harmonistów.

LAS
NIE ŚPIJ 
BO CIĘ OKRADNĄ
Wielu z nas decydując się na 
zamieszkanie w Wawrze kierowało 
się m.in. powszechną opinią cichej 
i bezpiecznej dzielnicy, położonej 
z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku. Czy w dalszym ciągu jest 
tu bezpiecznie? 

LASY WAWERSKIE
CO DALEJ Z ZIELONĄ 
STRATEGIĄ?
Rozmowa z z p. Andżeliką 
Gackowską, zastępcą dyrektora 
ds. gospodarki leśnej w Lasach 
Miejskich m.st. Warszawy, na 
temat problemów wawerkich 
lasów.
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SADUL
O TYM JAK 
USZCZĘŚLIWIĆ LUDZI 
ZA WSZELKĄ CENĘ...
O sprzeciwie mieszkańców 
odnośnie zlokalizowania 
dużej infrastruktury 
rekreacyjnej pomiędzy domami 
jednorodzinnymi w kameralnym 
osiedlu.6

ANIN
KOMU SŁUŻY 
OSIEDLOWY BASEN?
Baseny spełniają funkcje 
rekreacyjne, rehabilitacyjne, 
sportowe, ale także edukacyjne 
- nauka pływania. Na anińskim 
basenie OSIR-u nie każda forma 
nauki pływania jest jednak 
dozwolona.

154-5

Fot. Julian Podpora
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Dziennikarze i stali współpracownicy:
Małgorzata Albińska-Frank, Jan Andrzejewski, 
Joanna Harasiewicz, Anna Miara, Michał Mroziński, 
Stanisław Rybicki, Andrzej Tomaszczyk, Dorota Wrońska

czać Państwu co miesiąc informa-
cje dotyczące Wawra licząc, że są 
ciekawe i przydatne. Od początku 
sekundują nam w  tym dziele ak-
tywni członkowie Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra, jednak naszym 
największym marzeniem jest spo-
wodowanie, aby to sami mieszkań-
cy dzielnicy współtworzyli treści 
Gazety. To się już dzieje. 

Członkowie rad osiedli Anina, 
Lasa i Sadula zabierają w tym nu-
merze głos w  ważnych dla miesz-
kańców sprawach. Bo wcale nie 
jest tak, że na naszych osiedlach 
jest bezpiecznie, że pływalnia pub-
liczna nie mogłaby funkcjonować 
lepiej, lub że inwestycje osiedlo-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora prowadzącego.

Mieszkańcy mają głos
we są właściwie konsultowane. 
Interwencja zaniepokojonych 
mieszkańców ulicy Tawułkowej 
najprawdopodobniej doprowadzi 
do wyrzucenia do kosza gotowego 
(kosztownego) projektu. Miesz-
kańców Marysina Wawerskiego 
zaskoczyła wizja likwidacji wywal-
czonej w  Budżecie Obywatelskim 
osiedlowej siłowni plenerowej. 
Budowa ulic Bylicowej i Trzykrot-
ki na Wiśniowej Górze jest już 
faktem, ale czy to faktycznie naj-
potrzebniejsza inwestycja drogowa 
dzielnicy? 

Zaimponowała mi mieszkan-
ka Falenicy potrafiąca zintegrować 
lokalną społeczność i  skutecznie 
doprowadzić do redukcji trzebieży 
lasu oddzielającego osiedle od ha-
łaśliwej obwodnicy (inna sprawa, 
że trzebieże to nic innego jak nie-
zbędna pielęgnacja lasów). Nasza 
obywatelska aktywność najczęściej 

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

rodzi się na buncie i braku zgody 
wobec zmian dotykających nas 
samych, nasze rodziny i najbliższe 
otoczenie. Łatwiej też być spo-
łecznie zaangażowanym czując 
wsparcie grupy sąsiadów, których 
najlepiej poznać w  trakcie lokal-
nych aktywności: sportowych, re-
kreacyjnych, kulturalnych itp… 
Na przykład Rada Osiedla Las od 
pewnego czasu organizuje tzw. wy-
przedaże garażowe cieszące się po-
wodzeniem wykraczającym daleko 
poza ulice Kadetów i Poprawną. 

Autorką tekstu o  rodzinnym 
świdermajerze jest tym razem 
trzynastolatka (!) Zosia Czagowiec, 
aninianka, laureatka ubiegłorocz-
nego konkursu „Warszawa w  lite-
raturze” (nagroda Grand Prix). 

Tradycyjnie sporo miejsca 
poświęcamy w  Gazecie zasobom 
leśnym Wawra. Tym razem pre-
zentujemy Państwu mapę stanów 

własności dzielnicowych lasów 
z komentarzem z-cy dyrektora La-
sów Miejskich Andżeliki Gackow-
skiej. 

Dwudziesty odcinek trze-
ciej części Kaczydół-Międzylesie 
„Czas wojenny”, to po „Ciebie nie 
zabiją” i  „Archeologia pamięci” 
najbardziej tragiczna część cyklu 
opisująca okupacyjne losy naszych 
żydowskich sąsiadów. Zapraszam 
do lektury. 

W tym numerze będzie wy-
jątkowo trochę inaczej - zamiast 
wstępniaka od redaktora naczel-
nego będzie od prowadzącego. Od 
ponad trzech lat, wspólnie z Rafa-
łem Czerwonką staramy się dostar-

chodniej, gdzie nie ma jeszcze 
zabudowy mieszkaniowej, projekt 
drogowy zupełnie nie ingeruje, 
mimo iż wszystkie wydawane do-
tychczas decyzje o warunkach za-
budowy wymagały pozostawienia 
również po tej stronie miejsca na 
przyszły pas drogi ul. Tawułkowej. 
Mieszkańcy słusznie pytali zatem 
w dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju czy to jest sprawiedliwe, 
czy nie jest to pójscie na rękę de-
weloperom planującym zabudowę 
po stronie zachodniej i czy aby na 
pewno jest to kontynuacja wcześ-
niejszych ustaleń i wymagań od-
nośnie lokalizacji drogi.  

Obecny na posiedzeniu pro-
jektant stwierdził, że zgodnie z ży-
czeniem Zarządu Dzielnicy opra-
cował najtańszy wariant przebiegu 
drogi i że to stąd wynika takie usy-
tuowanie pasa drogi w jego projek-
cie. Mieszkańcy ripostowali, że to 
niekoniecznie musi być prawda, 
bo jedyna podziemna infrastruk-
tura w postaci gazociągu biegnie 
naprzemian po stronie wschod-
niej i zachodniej, a przy takim wa-
riancie trzeba przecież dodatkowo 
uwzględnić koszty przeniesienia 
istniejącej infrastruktury, takiej jak 
np. ogrodzenia. Z dyskusji można 

W dniu 22 kwietnia br. odbyło 
się posiedzenie Komisji Rozwo-
ju Rady Dzielnicy Wawer, gdzie 
głównym punktem agendy było 
omówienie dokumentacji projek-
towej dotyczącej przebudowy ul. 
Tawułkowej. Powstały na zamó-
wienie Zarządu Dzielnicy Wawer 
projekt nowej drogi budzi ogrom-
ne kontrowersje wsród mieszkań-
ców. 

Największą niezgodę wywołał 
fakt poprowadzenia projektowane-
go pasa drogowego w taki sposób, 
że byłby on poszerzony tylko po 
stronie wschodniej od aktualnego 
przebiegu drogi, co wymagałoby 
wywłaszczenia części nierucho-
mości prywatnych tylko po tej 
stronie, na której jest już ukształ-
towana zabudowa. Od strony za-

było się też jednocześnie dowie-
dzieć, że dokładny koszt budo-
wy drogi, w tym także dla innych 
prezentowanych wariantów byłby 
tak naprawdę znany dopiero po 
określeniu warunków technicz-
nych niezbędnych do sporządzenia 
przedmiarów oraz że należałoby 
zlecić tak naprawdę sporządzenie 
kilku projektów, aby dokładnie te 
koszty oszacować.

Z dyskusji na posiedzeniu ko-
misji wynikało, że również kwestia 
kosztów zdeterminowała wybór 
rozwiązania dotyczącego wlącze-
nia ul. Tawułkowej w ul. Przewo-
dową. Wybrany projekt nie prze-
widuje bowiem tutaj, wydawać by 
się mogło naturalnego rozwiąza-
nia, jakim jest rondo, które mo-
głoby objąć także sąsiedni wlot 
ul. Zasadowej w ul. Przewodową 
i cały ten węzeł drogowy uczynić 
bezpiecznym. Kwestia kosztów 
nie jest tu jednak do końca zro-
zumiała, bo właśnie z tego punk-
tu widzenia taniej byłoby przecież 
zaprojektować to rondo od razu, 
w ramach tego samego zamówie-
nia publicznego. Nawet jeśli bo-
wiem udałoby się namówić Zarząd 
Dróg Miejskich (ZDM), w którego 
utrzymaniu jest ulica Przewodowa, 

Ponadto, skoro ze strony za-
mawiającego wszyscy wiedzieli, 
że to jest najtańsze rozwiązanie 
(mówiąc kolokwialnie: lipa) to 
dlaczego się na nie zdecydowali? 
Przecież najtańsze rozwiązania, 
często będące prowizorkami, są też 
zazwyczaj jednocześnie najgorsze. 
Nie dowiedzieliśmy się przy tym 
czy ktokolwiek z Zarządu próbo-
wał rozmawiać o budowie ronda 
z ZDM-em, lub też z władzami 
miasta o wyższym kosztowo, ale z 
drugiej strony jedynym bezpiecz-
nym rozwiązaniu drogowym w 
tym miejscu. 

Każda zmiana w projekcie bę-
dzie się teraz niestety wiązała z do-
datkowym opóźnieniem budowy 
drogi i dodatkowymi kosztami. 

do realizacji w tym miejscu ronda, 
to przecież musiałby on ogłosić 
nowy przetarg, wyłonić projektan-
ta i oddzielnie za to zapłacić. Pod-
chodzenie do tego samego tematu 
kilka razy zawsze podnosi koszty, a 
przecież problem niebezpiecznego 
skrzyżowania w tym miejscu (a tak 
naprawdę dwóch skrzyżowań obok 
siebie) i tak należałoby jak najszyb-
ciej rozwiązać. 

Zasadniczym pytaniem, któ-
re wybrzmiewało na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju było pytanie o to 
dlaczego rozmawiamy o tym pro-
jekcie dopiero teraz, czyli już po 
jego formalnym odebraniu przez 
Zarząd Dzielnicy. Dlaczego wcześ-
niejsze warianty nie zostały w ogó-
le przedyskutowane z mieszkańca-
mi i radnymi? 

Gołębie w locie nad “Falą”. Fot.   ............................

Wszyscy wiedzieli, że to jest lipa
INWESTYCJE. Dalszy ciąg dyskusji o przebudowie ul. Tawułkowej. Czy zmarnowano publiczne środki?

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER

r.czerwonka@gazetawawerska.pl Ulica Tawułkowa z rezerwą terenu pod rozbudowę drogi
Fot. Piotr Grzegorczyk
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Co dalej z zieloną strategią?
Praktycznie codziennie natra-

fiamy w  mediach społecznościo-
wych czy prasie na treści związa-
ne z  ochroną środowiska. Sporo 
w  nich o  bioróżnorodności, o  gi-
nących gatunkach, o  protestach 
przeciwko wycince w  okresie lę-
gowym, czy o oskarżeniach wobec 
władz o  rabunkową gospodarkę. 
Równocześnie na przedmieściach 
naszych miast obserwujemy inten-
sywnie postępującą jedno- i  wie-
lorodzinną zabudowę, która wraz 
z  towarzyszącą jej infrastrukturą 
przyczynia się do wypierania lasów 
i obszarów cennych przyrodniczo. 

Na szczęście coraz więcej z nas 
rozumie konieczność równoważe-
nia potrzeb cywilizacyjnych i przy-
rodniczych, choć trzeba przyznać, 
że wciąż liczna jest rzesza obywate-
li, która te głosy lekceważy.

Obecnie obowiązująca strate-
gia rozwoju miasta zakłada priory-
tet funkcji użytkowej terenu kosz-
tem dzikiej przyrody. Na terenie 
Wawra obserwujemy tego skut-
ki - kwitnie urbanistyka łanowa. 
W  Nadwiślu, Zerzniu, Borkowie, 
ale praktycznie w  całym pasie na 
zachód od linii otwockiej, powsta-
ją ciągi domów jednorodzinnych 

pozbawione dostępu do kanaliza-
cji, bez pełnowymiarowych dróg 
dojazdowych z  chodnikami i  bez 
podstawowej infrastruktury usłu-
gowej - lokalnych sklepów, szkół, 
przychodni, czy ogólnodostępnych 
terenów rekreacji. Właściciele  
nowozasiedlanych domów nie-
ustannie o  tych niedoborach  
samorządowym władzom przy-
pominają. Taki paradoks: Wawer, 
choć statystycznie najbardziej  
zalesiony spośród warszawskich 
dzielnic, dysponuje najmniej-
szą ogólnodostępną zieloną po-
wierzchnią rekreacyjną przypa-

dającą na jednego mieszkańca, 
do tego bardzo nierównomiernie 
rozłożoną. Statystyczny mieszka-
niec Lasa, Zerznia, Nadwiśla - ma 
do publicznego lasu (parku?) dalej 
niż 1,2 km. Dane te ujawnia Ra-
port z  Planowania Warszawy pt. 
„W  jakim środowisku żyjemy?”. 
Wszystkie obecnie procedowane 
plany miejscowe utrwalają te dys-
proporcje. 

Od 2018 roku Warszawa 
pracuje nad tzw. konstytucją 
przestrzenną miasta – doku-
mentem określającym wizję War-
szawy w  perspektywie 10, 20 i  30 
lat. Wśród wielu aspektów życia  
w  mieście zasoby przyrodnicze, 
takie jak np. Zakole Wawerskie 
stawiane są w tym dokumencie na 
pierwszym planie.

Jestem przekonany, że aby było 
co ratować - zmiany w planowaniu 
przestrzennym powinny nastapić 
szybko. Zachęcam do zapoznania 
się z  raportami i do włączenia się 
do planowanych na czerwiec br. 
konsultacji w tej sprawie. Szczegó-
ły znajdziecie Państwo tu:

https://architektura.um.warsza-
wa.pl/content/raporty-z-planowa-
nia-warszawy-w-jakim-środow-
isku-żyjemy

Poniżej moja rozmowa z  p. 
Andżeliką Gackowską, zastępcą 
dyrektora ds. gospodarki leśnej 
w Lasach Miejskich m.st. Warsza-
wy, od której chciałem dowiedzieć 
się, na ile problemy te dotyczą la-
sów miejskich.

 Andrzej Tomaszczyk

WAWER. Czyje są wawerskie lasy?

Andrzej Tomaszczyk: We wstępie 
zarysowaliśmy znaczenie obsza-
rów biologicznie czynnych oraz 
plany miasta. Czy jest szansa pogo-
dzić funkcje przyrodnicze, interes 
społeczny i prawa własności? 
Andżelika Gackowska: Wydaje 
się, że zaczyna wreszcie docierać 
do świadomości włodarzy i oby in-
westorów, jak trudne i  kosztowne 
jest walczenie z przyrodą np. w po-
bliżu Wisły, jezior, kanałów, na te-
renach zalewowych, podmokłych, 
na wydmach czy bagnach. War-
to podkreślać, że budownictwo 
na terenach leśnych lub cennych 
przyrodniczo czy to prywatnych, 
czy miejskich, odcina lub zabie-
ra mieszkańcom dostęp do prze-
strzeni rekreacyjnych. A  przecież 
takie tereny łagodzą hałas i  smog, 
nawilżają i  oczyszczają powietrze, 
obniżają temperaturę a  zachowa-
nie ich ciągłości ma znaczenie dla 
zwierząt, które potrzebują koryta-
rzy migracyjnych.
A.T.: Jak na tym tle wyglada sytu-
acja lasów?
A.G.: Zacznijmy od zobrazowa-
nia czym dysponujemy. Łącznie 
w mieście jest 8000ha lasów. Duża 
ich część to lasy w  wieku 50-70 
lat posadzone już po wojnie. Na 
ten areał składa się: 3100ha lasów 
prywatnych pod nadzorem Lasów 
Miejskich, ok. 2800ha ma Skarb 
Państwa, a  nadzór sprawują Lasy 
Miejskie, ok 1600ha jest pod nad-
zorem Lasów Państwowych i  ok. 
200ha lasów jest własnością osób 
prawnych. Te dane obarczone są 
niewielkim (ok 320ha) margine-
sem błędu wynikającym z  trwają-
cych procesów zmian własnościo-
wych.

Wedle ustawy obowiązującej 
od 1991 roku, wszystkie lasy na 

terenie Warszawy i  w  promieniu  
5 km od granic są lasami ochron-
nymi co oznacza, że funkcje przy-
rodnicze powinny przeważać nad 
gospodarczymi. Nie stanowi to 
jednak bezwzględnego zabezpie-
czenia przed odlesieniem. Pra-
wo do wydania decyzji o  zmianie 
przeznaczenia działki mają: dla 
lasów prywatnych marszałek wo-
jewództwa, a  dla terenów skarbu 
państwa – minister środowiska. 
Przy ustalaniu Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Prze-
strzennego (MPZP) ci urzędnicy 
mogą z  tego prawa korzystać bez 
ograniczeń.
A.T.: I  proceduje się plany, takie 
jak choćby ostatnio. W MPZP dla 
Zbójnej Góry z 2014 roku szereg 
działek leśnych prywatnych i skar-
bu państwa przeznaczono pod 
zabudowę, zaś w  MPZP Falenica 
Wschód prywatne leśne działki 
wydzielono z planu.
A.G.: Bo te plany powstają wedle 
obecnie obowiązujących zasad.
A.T.: Ale skoro miasto stawia na 
błękitno -zieloną strukturę , to mu-
szą też być zabezpieczone odpo-
wiednie środki na przekształcenia 
własnościowe?
A.G.: Jeśli Biuro Architektury 
i  Planowania Przestrzennego ma 
w planowaniu miasta uwzgledniać 
priorytety dla ochrony przyrody 
i  tworzyć przestrzeń dla miesz-
kańców, powinno mieć z  Biura 
Prawnego i Biura Mienia i Skarbu 
Państwa wytyczne uwzględniające 
własność gruntów. Oczywiście za 
tym muszą iść środki. 
A.T.: Wróćmy do Wawra. Mamy tu 
unikalny potencjał przyrodniczy.
A.G.: To prawda. Dzielnica usy-
tuowana jest między dwoma cen-
nymi biologicznie obszarami: od 

wschodu sąsiaduje z  Mazowie-
ckim Parkiem Krajobrazowym 
z  licznymi działkami leśnymi  
w otulinie oraz – z drugiej strony 
z  doliną Wisły należącą do sieci 
Natura 2000. Pośrodku jest jeszcze 
obszar chronionego krajobrazu od 
Zakola Wawerskiego po Nadwiśle. 
To naturalne miejsca wypoczynku 
mieszkańców, ale też ostoja wielu 
gatunków flory i  fauny oraz kory-
tarze migracyjne dużych zwierząt 
np. łosi, saren, jeleni i dzików. 
Zwierzęta zapędzają się na tereny 
zurbanizowane szukając pożywie-
nia i  dróg dotarcia do zacisznych 
miejsc. Niestety budowane osiedla 
i  ciągi komunikacyjne, takie jak 
Wał Miedzeszyński, ul. Patriotów, 
POW i  ulice poprzeczne (np. Ka-
detów, Korkowa, Skalnicowa czy 

Lucerny) zakłócają te wędrówki, 
a zwierzęta giną pod kołami pojaz-
dów. Rozrywa sie przez to ciągłość 
ekologiczną, maleje odporność na 
szkodniki, maleje retencja. Dlate-
go tak potrzebna jest szersza wizja 
planów urbanistycznych.
A.T.: W  dzielnicy większość te-
renu to działki prywatne. Czy to 
samo dotyczy lasów?
A.G.: Tak. Ponad połowa (1350ha) 
jest własnością prywatną.
A.T.: Jaki pożytek ma z niej właści-
ciel działki leśnej?
A.G.: Wedle prawa musi ją upra-
wiać tak jak las, musi dbać o bez-
pieczeństwo spacerowiczów, nie 
może bez zezwolenia pozyskiwać 
drewna na własne potrzeby. Nie 
może na niej postawić żadnej 
trwałej budowli. Takie same zasa-

dy obowiązują w  lasach państwo-
wych.
A.T.: Ale może ją ogrodzić, a wte-
dy sąsiedzi tracą dostęp do zielonej 
przestrzeni, niekiedy też jedyną 
drogę do lasów publicznych. Może 
również lobbować za zmianą prze-
znaczenia działki.
A.G.: To prawda. Lecz osoby za-
rządzające miastem nie powinny 
być niewolnikami własności pry-
watnej. Muszą one uwzględniać 
przede wszystkim interes więk-
szości mieszkańców, dzielnicy  
i rozwoju miasta. Bo nie chodzi tyl-
ko o to, żeby ludzie mieli gdzie wy-
prowadzać swoje pieski, ale o mi-
kroklimatyczną wartość terenów, 
o  utrzymanie leśnego charakteru 
Wawra, o los całego ekosystemu.
A.T.: Dziękuję za rozmowę

 
Mapę z sąsiedniej strony udostępniły nam Lasy Miejskie m.st. Warszawy.  Była ona 
sporządzona w 2013 roku na potrzeby dziesięcioletnich Planów Urządzania Lasów 
(PUL).  Na mapie widoczne są główne ulice i granice osiedli. Kolory oznaczają  pra-
wa własności działek. Pierwsze trzy kategorie podlegają nadzorowi Lasów Miejskich. 
Ostatnia kategoria to Lasy Państwowe, w tym Mazowiecki Park Krajobrazowy, podle-
gające Nadleśnictwu Celestynów.
Grafika wyraźnie pokazuje, że w pasie nadwiślańskim nie ma praktycznie lasów bo 
były to przeważnie tereny rolnicze i nieużytki, takie jak: tereny podmokłe, jeziorka, 
kanały, łąki pełne różnych form przyrody.
Nie ma na mapie Południowej Obwodnicy Warszawy (tylko ślad) ale  widać ile  lasów  
pochłonęła jej budowa.
Kolorem czerwonym zaznaczono lasy prywatne lub o nieustalonej własności. Ich po-
wierzchnia to ponad połowa wszystkich lasów. Średnia powierzchnia działki leśnej to 
w Warszawie ok 3000m2.
Znaczną część obszaru dzielnicy (kolor biały) stanowią tereny nie mające statusu dzia-
łek leśnych. Nie znaczy to, że nie rosną na nich drzewa, ale w każdej chwili, z woli 
właściciela, drzewa mogą ustąpić miejsca  domom, magazynom, osiedlom. 
Czy nie przeraża Was wizja bezładnego zabudowania Wawra przez deweloperów, któ-
rzy w swoich folderach będa kusić klientów, bliskościa lasu, dogodną komunikacją, 
kameralną zabudową? 

ROZMOWA Z PANIĄ ANDŻELIKĄ GACKOWSKĄ, ZASTĘPCĄ DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH MIEJSKICH M.ST WARSZAWY
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fot. Google Maps
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LAS. O inicjatywie mieszkańców osiedla.

Wielu z nas decydując się na 
zamieszkanie w Wawrze kierowało 
się m.in. powszechną opinią cichej 
i bezpiecznej dzielnicy, położonej 
z dala od wielkomiejskiego zgieł-
ku, a jednak wciąż na tyle blisko, 
by nie spędzać sporej porcji życia 
w samochodzie na codziennych 
dojazdach do szkoły czy pracy. 
Jednak wraz z napływem kolej-
nych mieszkańców krajobraz oraz 
realia „Zielonej dzielnicy” zmie-
niły się bezpowrotnie, zatracając 
stopniowo wizerunek bezpieczne-
go miejsca. Gęstniejąca zabudowa, 
anonimowość, rozluźnienie relacji 
sąsiedzkich, wzrost zamożności 
obywateli – wszystko to sprawiło, 
że staliśmy się celem specjalizują-
cych się we włamaniach do miesz-
kań oraz kradzieżach pojazdów 
grup przestępczych.

W hierarchii potrzeb Abraha-
ma Masłowa, bezpieczeństwo jest 
wymieniane na drugim miejscu, 
zaraz za podstawowymi potrzeba-
mi życiowymi. W naszej dzielnicy 
Wawer te dwie najważniejsze po-
trzeby kształtują nasz byt wystar-
czająco dosadnie i bez cudzysło-
wu. Nie inaczej było do niedawna 
w uchodzącym za enklawę spokoju 
i bezpieczeństwa osiedlu Las, gdzie 
kradzieże i włamania zdarzały się 
incydentalnie. Od pewnego czasu 
nasi mieszkańcy z przerażeniem 
obserwują eskalację przestępczo-
ści, której stali się ofiarami. 

Z przekazanych przez Ko-
mendanta Komisariatu Policji 
dla Dzielnicy Wawer danych sta-
tystycznych wynika, iż w latach 

2017-2018 z terenu Osiedla Las 
skradziono 18 pojazdów, a w ko-
lejnych latach 2019-2020 odnoto-
wano wzrost kradzieży do 23 po-
jazdów. Zatrważająca okazała się 
również skala kradzieży z włama-
niami, których w ostatnich czte-
rech latach zgłoszono 36. Niestety 
w obecnym roku pojawił się kolej-
ny problem w postaci kradzieży kół 
samochodowych, a z przekazanych 
przez Policję informacji wynika, 
iż do końca marca bieżącego roku 
było ich już 3, kolejne skradziono 
26 kwietnia …

Jak to bywa ze statystyką - nie 
ukazuje ona pełnego obrazu prob-
lemu, a tylko niewielki wycinek. 
Brak jest w niej choćby informa-
cji o samych próbach włamań czy 
kradzieży aut. O tych próbach, 
przeganianiu spłoszonych złodziei, 
coraz częściej piszą mieszkańcy na 
stronach serwisów społecznościo-
wych ostrzegając się wzajemnie i 
prosząc o czujność. Amatorów cu-
dzej własności nie odstraszają już 
nawet zamknięte osiedla, coraz po-
wszechniejsze systemy monitorin-
gu, czy zakładane przez właścicieli 
prywatnych posesji dodatkowe za-
bezpieczenia. 

Temat bezpieczeństwa w na-
szej dzielnicy oraz w samym osied-
lu Las przedstawiony został w dniu 
24 marca podczas obrad Komisji 
Społecznej z udziałem Policji oraz 
Zarządu Dzielnicy Wawer. Wzbu-
dził on ożywioną dyskusję, a prob-
lem narastającej przestępczości 
uznano za ważny i priorytetowy. 
Według przedstawicieli Policji roz-

wiązaniem, które mogłoby pomóc 
mieszkańcom i wydatnie zwięk-
szyłoby bezpieczeństwo jest obję-
cie osiedla Las miejskim monito-
ringiem. Uznano, że ze względu 
na specyficzną, niezbyt gęstą siatkę 
dróg wewnętrznych osiedla (jedy-
nie kilka ulic wjazdowych i wyjaz-
dowych), przy niewielkim nakła-
dzie środków istniałaby możliwość 
znacznego poprawienia bezpie-
czeństwa, a tym samym przywró-
cenia spokoju mieszkańców o ich 
mienie.

Pierwsze efekty dyskusji o 
bezpieczeństwie, które odczuli (i 
zauważyli) mieszkańcy Lasa to 
wzmożone partole policji w go-
dzinach późnowieczornych i noc-
nych, gdy zamiera wszelki ruch i 
uaktywniają się złe moce. Również 

lokalna społeczność nie zamierza 
biernie obserwować rozwoju sytu-
acji i coraz głośniej słyszy się o po-
myśle stworzenia „patroli sąsiedz-
kich”. Mimo chwalebnej reakcji 
Policji oraz inicjatywie społecznej, 
należy pamiętać, iż są to działania 
doraźne, ograniczone środkami fi-
nansowymi i kadrowymi oraz pry-
watnym czasem mieszkańców.

Fakt kradzieży samochodów, 
czy włamań do domów, nie jest 
odosobnionym problemem wy-
branych osiedli, w związku z tym 
wystosowaliśmy pismo do Prezy-
denta m.st. Warszawy z prośbą o 
zwrócenie uwagi na obecną sytua-
cję i podjęcie działań, które znów 
przywrócą Dzielnicy Wawer status 
najspokojniejszego miejsca na ma-
pie Warszawy lub przynajmniej 

zmniejszą obawy mieszkańców o 
swój dobytek oraz zapewnią spo-
kojny sen w nocy i wypoczynek na 
wakacjach.

Mając na uwadze, iż bezpie-
czeństwo każdego z nas jest bez-
pieczeństwem nas wszystkich, 
mamy nadzieję, iż ten krótki arty-
kuł będzie zaczątkiem szerszej de-
baty na temat sposobów poprawy 
bezpieczeństwa w dzielnicy oraz 
metod ich sfinansowania. W tym 
celu na łamach niniejszej gazety 
chcielibyśmy zaprosić pozostałe 
Rady Osiedli do podjęcia dyskusji 
w tej sprawie i finalnie wystoso-
wania wspólnego stanowiska do 
władz dzielnicy oraz miasta, gdyż 
tylko działając razem jesteśmy w 
stanie coś zmienić.

Rada Osiedla Las

Nie śpij, bo Cię okradną...

LAS. Osiedlowe wyprzedaże garażowe to już tradycja.

W sobotę 17 kwietnia w osied-
lu Las odbyła się kolejna wyprze-
daż garażowa. Pomimo niepokoją-
cych prognoz meteorologicznych, 
we właściwym dniu i godzinie nie 
zabrakło chętnych - wystawiają-
cych i kupujących. Jesteśmy dum-
ni z naszych mieszkańców, którzy 
potrafią się zorganizować, z taką 
pasją i zaangażowaniem prowadzą 
tę społeczna inicjatywę w naszym 
osiedlu. Jako Rada Osiedla Las 
wspieramy ich i cieszymy się wi-
dząc jej efekty i sposób w jaki ona 
integruje naszą sąsiedzką społecz-
ność, tym bardziej w tych pande-
micznych czasach. 

W formule wyprzedaży ga-
rażowej wystawiamy przedmioty, 
których już nie potrzebujemy, a 
które mogą się przydać innym - 
najczęściej są to ubrania, zabawki, 
sprzęt sportowy, motoryzacyjny, 
narzędzia, książki, etc. – jednym 
słowem: rupiecie.

Organizacja stoiska jest na-
prawdę bardzo prosta, wystarczy 
kawałek kocyka, może mały stolik, 
na którym wystawiamy rzeczy do 
sprzedaży. Czyli wszystko to, co 
nie jest potrzebne Tobie, a Sąsiado-
wi może się przydać!!!

Julian Podpora
Rada Osiedla Las

Kup Pan moździerz... Następna, druga w tym 
roku odsłona Garażówki na 
ul. Kadetów, odbędzie się w 
sobotę 22 maja - zachęcamy 
Was do przejrzenia swoich 
nieużywanych rzeczy, które 
być może zasługują na „dru-
gie życie” i zgłoszenia się jako 
sprzedający - zgłoszenia przyj-
mowane są pod adresem: ga-
razowka.kadetow@gmail.com. 
Pomimo reżimu sanitarnego 
i zachowania wszelkich środ-
ków ostrożności, gwarantujemy 
dużo uśmiechu i podejście na-
stawione na dobrą zabawę. Po-
znanie Sąsiadów mile widziane! 
W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy i do zoba-
czenia!

Fot. Julian Podpora

Fot. Julian Podpora
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Projekt szczęśliwie przeszedł 
fazę weryfikacji, potem obywatel-
skiego głosowania, wreszcie we 
wrześniu 2019 roku realizacji - 
choć ostatecznie ze sporym opóź-
nieniem. Okrojono również liczbę 
urządzeń (wybrano bodaj najtań-
sze) tłumacząc to sporymi koszta-
mi oczyszczenia terenu. Dla lokal-
nej społeczności był to jednak nie 
lada sukces obywatelski i radość z 
przywrócenia do właściwego stanu 
osiedlowego skweru. Nic dziwne-
go, że apetyty wzrosły. Kolejnym 
wyzwaniem okazała się próba roz-
budowy placu o urządzenia zaba-
wowe dla dzieci, aby miejsce zy-
skało wymiar wielopokoleniowy. 
Niestety, z powodu wspomnianych 
wcześniej opóźnień, mieszkańców 
ominęła możliwość partycypacji w 
kolejnych edycjach Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2019 oraz 2020.

Od 2019 roku nasze miejsce 
jest utrzymywane w czystości - 
sąsiedzi koszą trawę i dbają o po-

Wygląda na to, że po nie-
konsultowanym z nikim pomyśle 
relokacji marysińskiego Klubu 
Kultury do lokalu po sklepie „Ta-
nioch” obok osiedlowego bazarku 
oraz po niedawnym pomyśle lo-
kalizacji sortowni śmieci przy ul. 
Łysakowskiej, wawerscy włodarze 
nie oszczędzili także osiedlowego 
skweru na działce nr 60/1 z obrębu 
3-07-30 u zbiegu ulic Skokowej i 
Harmonistów. Kiedyś był tam plac 
zabaw, który wraz z upływem cza-
su zamienił się w bujnie zarośnię-
te wysypisko śmieci, jednak - jak 
pamiętają najstarsi mieszkańcy – 
skwer pełnił „od zawsze” funkcję 
rekreacyjną.

Pierwsza udana próba jego 
ratowania miała miejsce w 2017 
roku, kiedy wykorzystując możli-
wości projektu Budżetu Obywatel-
skiego, jedna z mieszkanek złożyła 
projekt uporządkowania działki i 
urządzenia na niej osiedlowej si-
łowni plenerowej.

rządek. W listopadzie 2020 roku 
za pośrednictwem aplikacji „War-
szawa 19115” zgłosiłem prośbę o 
opróżnienie przepełnionego kosza 
na śmieci (zdjęcie). Problem nie-
zwłocznie rozwiązano… usunię-
ciem kosza.

 W edycji BO 2021, projekt 
rozbudowy miejsca rekreacji o plac 
zabaw okazał się niestety za drogi. 
Mądrzejsi o doświadczenie, wy-
startowaliśmy w kolejnej edycji BO 
2022 z bardziej realnym projektem 
na doposażenie placu. Jakie było 
nasze zdziwienie po otrzymaniu 
takiej odpowiedzi: 

„W związku z brakiem moż-
liwości realizacji Państwa zadania 
we wskazanej lokalizacji przy ul. 
Skokowej/Harmonistów z uwagi 
na przeznaczenie działki w projek-
cie miejscowego planu zagospo-
darowania terenu pod zabudowę 
jednorodzinną oraz w związku z 
przeznaczeniem działki do sprze-
daży, informuję że w ostatnim 
czasie odbyły się spotkania z Bur-
mistrzami w sprawie projektów do 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 
r., na których omawialiśmy moż-
liwości realizacji m.in. budowy 
miejsc rekreacji dla dzieci przy wa-
werskich siłowniach plenerowych 
na terenie Dzielnicy Wawer.

W wyniku analizy wykonalno-
ści projektu oraz dostępności tere-
nu pod względem własnościowym 
i prawnym oraz biorąc pod uwagę 
nieuciążliwość dla mieszkańców 
spowodowaną hałasem a jedno-

Czy dobrym pomysłem jest 
propozycja przeniesienia naszego 
placu rekreacji o kilometr dalej, 
pomiędzy bardzo ruchliwą uli-
cą Łysakowską, a tory kolejowe, 
którymi za chwilę mknąć będą 
po czwartym torze lux-torpedy? 
Wkrótce będzie to prawdopo-
dobnie jedno z najhałaśliwszych 
miejsc naszej dzielnicy. Kto o tym 
zdecydował? Czy to przesądzone?

Te pytania skierowaliśmy - nie-
zwłocznie po otrzymaniu w/w pis-
ma - do Urzędu Dzielnicy Wawer, 
w oczekiwaniu na wyjaśnienia, a 
najlepiej na pozytywne rozwiąza-
nie. Nie zwlekając – My mieszkań-
cy - przygotowujemy się do prote-
stu wobec planowanej likwidacji 
naszej wymarzonej, wywalczonej 
w Budżecie Obywatelskim siłow-
ni plenerowej. Wnioskujemy rów-
nież o dostawienie urządzeń dla 
dzieci. Mamy nadzieje, że urzęd-
nicy zaczną w końcu konsultować 
z mieszkańcami własne pomysły 
na  kształtowanie przestrzeni pub-
licznej. Obawiamy się również, że 
w miejsce osiedlowego skweru z 
siłownią plenerową powstanie nie-
bawem blok mieszkalny ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo domów 
wielorodzinnych. 

Namawiam wszystkich miesz-
kańców Marysina, Wawra do 
aktywnego udziału w życiu pub-
licznym swojej ulicy, czy osiedla. 
Coraz bardziej przekonuję się, że 
to jedyny sposób na wyeliminowa-
nie bezsensownych, nie konsulto-
wanych z mieszkańcami dzielnicy 
pomysłów urzędników. 

Sylwester Pyciński

cześnie dobrą komunikację, zosta-
ła wytypowana działka nr 47/3 i 
46/8 obręb 3-07-26 zlokalizowana 
przy ul. Łysakowskiej w osiedlu 
Marysin. Przedmiotowa działka 
jest niezabudowana i jest oddalo-
na od bezpośredniego sąsiedztwa 
– nie będzie problemu protestów 
mieszkańców. Obecnie znajduje 
się tam magazyn ZGU-u ale są pla-
ny zagospodarowania całości tere-
nu na cele rekreacyjne.

Proszę o pilną odpowiedź czy 
podana lokalizacja jest dla Pana 
akceptowalna.

Z poważaniem (...) 
Urząd m. st. Warszawy 

Dzielnica Wawer 
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy 

Rozczarowanie? Zdumienie…
Działka przeznaczona do 

sprzedaży… Dlaczego więc do-
puszczono na niej w 2019 roku  re-
alizację ze środków budżetowych 
siłowni plenerowej? Dlaczego rok 
temu zweryfikowano pozytywnie 
i dopuszczono do głosowania w  
Budżecie Obywatelskim projekt 
rozbudowy skweru o urządzenia 
zabawowe? Dlaczego wreszcie 
działkę nr 60/1 w projekcie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przeznaczano pod zabudowę jed-
norodzinną, kiedy od wielu lat była 
miejscem osiedlowej rekreacji? 
Dlaczego „Nasza siłownia”, oczysz-
czona i zbudowana ze społecznej 
inicjatywy za publiczne pieniądze 
służąca okolicznej społeczności, 
ma zostać sprzedana?

Kto daje i zabiera siłownię plenerową?
MARYSIN WAWERSKI. Niespodziewana zmiana planów Urzędu wobec osiedlowej działki.

Po lewej - stan przed interwencją w sprawie przepełnionego kosza na śmieci. Po prawej - stan po interwencji. Fot. S. Pyciński
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wania jasno: nie chcemy wycinki, 
chroni nas przed hałasem! Odłóż-
cie trzebieże w czasie (do momen-
tu wybudowania ekranów dźwię-
kochłonnych wzdłuż POW) lub 
ograniczcie ich zakres i intensyw-
ność. A w ogóle to zaczął się okres 
lęgowy ptaków - prawo zakazuje 
wycinek w tym okresie! 

Na spotkaniu pojawili się dwaj 
umundurowani przedstawiciele 
Nadleśnictwa Celestynów - leś-
niczy Tomasz Latoszek oraz nad-
leśniczy Arkadiusz Dmowski. Ten 
ostatni odpowiadał: trzebież to 

12 kwietnia grupa zaniepo-
kojonych mieszkańców Falenicy 
zorganizowała spotkanie z leśnika-
mi w sprawie planowanej wkrótce 
trzebieży działek leśnych okolic 
ul. Lokalnej. Te zalesione działki 
tworzą obecnie naturalną barierę 
(także akustyczną) pomiędzy oko-
licznymi domostwami a trasą Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy. 
Mieszkańcy określili swoje oczeki-

standardowa pielęgnacja lasu wy-
konywana po to, aby pozostałym 
drzewom lepiej się rosło. Nie mo-
żemy przełożyć trzebieży w czasie, 
ale może jeszcze uda się ograniczyć 
jej intensywność. Co prawda przy 
typowaniu drzew staraliśmy się 
minimalizować zakres wycinki ale 
może jeszcze uda się coś zrobić... 
Ochrona ptasich lęgów nie dotyczy 
trzebieży pielęgnacyjnych (?!), a w 
ogóle to staramy się uważać na pta-
sie siedliska… 

Przed i w trakcie spotkania 
zbierane były podpisy pod petycją 
nt. wstrzymania wycinki. W ciągu 
półtorej doby podpisało się pod 
nią 105 osób. Na efekty spotkania 
oraz złożonej do Nadleśnictwa pe-
tycji nie musieliśmy długo czekać.

Jest faktem że poziom zaufa-
nia społecznego do instytucji Lasy 
Państwowe nie przebija sufitu ran-
kingów. Trudno się także dziwić, 
że trzebieże i rębnie dokonywane 
w wawerskich lasach przyciągają 
naszą uwagę. Troska o przyrodę 
cieszy, z drugiej strony - warto 
przypominać, że okresowe trzebie-
że zaliczamy do działań pielęgna-
cyjnych lasów i nie mają one nic 
wspólnego z gospodarką rabun-
kową (a na pewno nie powinny 
mieć). 

Przedstawiciel Lasów Pań-
stwowych Andrzej Dawidziuk re-
ferował temat trzebieży i rębni w 
wawerskich lasach na grudniowej 
Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy. 
Odpowiadał również na pytania 
radnych. Mamy więc w Samorzą-
dzie minimum wiedzy na temat 
gospodarki wawerskimi lasami. 
Na pewno wszyscy moglibyśmy się 
bardziej postarać, aby z informacją 
o planowanych trzebieżach, a także 
o ich roli w pielęgnacji lasów do-
cierać do mieszkańców w porę. W 
Gazecie Wawerskiej regularnie o 
tym piszemy. Zachęcamy również 

chcieliby uchronić przed wycinką. 
Informacja o tej akcji została prze-
słana do Nadleśnictwa.

To mały wielki sukces orga-
nizatorów, których cieszy każde 
uratowane drzewo. Mieszkańcy 
zademonstrowali przy tej okazji 
że nie jest im obojętny stan lasów, 
środowiska i że chcą mieć wpływ. 
Istnieje obywatelska sprawczość w 
wymiarze lokalnym! 

inne lokalne media (zwłaszcza te 
opłacane z naszych podatków) o 
większe zainteresowanie tematem.

Petycja skierowana do Nadleś-
nictwa Celestynów doczekała się 
odpowiedzi, w której mieszkańcy 
uzyskali deklarację Nadleśniczego 
zmniejszenia trzebieży o 10% w 
stosunku do planowanej. Inicjato-
rzy spotkania oznakowali białymi 
paskami materiału te drzewa, które 

Trzebież na Lokalnej
FALENICA. Skuteczna interwencja mieszkańców.

Nie wszystkie oznakowane drzewa będą ścięte. Część znaków to po 
prostu wytyczenie granicy trzebieży, fot. Piotr Grzegorczyk 

Hania Korablin, inicjatorka akcji/protestu, fot. Elżbieta Góra

W styczniu 2021 r. Stowarzy-
szenie Razem dla Wawra oficjal-
nie wystąpiło do Biura Geodezji 
i  Katastru Urzędu m.st. Warsza-
wy z wnioskiem od nadanie na-
zwy „Most Południowy” nowej 
przeprawie przez Wisłę. Argu-
mentowało, że jest prosta, krót-
ka i  niebudząca wątpliwości, a co 
najważniejsze, jeszcze w fazie pla-
nowania inwestycji zakotwiczyła 
się w  świadomości Waweryczków 
i Warszawiaków. Osobom niezna-
jącym topografii Warszawy, które 
z  racji międzynarodowego cha-
rakteru trasy w dużej mierze będą 

korzystały z obiektu, ułatwi orien-
tację w terenie. Nawiązuje również 
do nazwy ciągu w  jakim się znaj-
duje, tj. Południowej Obwodnicy 
Warszawy. 

Argumenty SRdW zostały 
podzielone przez Zespół Nazew-
nictwa Miejskiego, który pozy-
tywnie zaopiniował nazwę „Połu-
dniowy”. Jest to grono eksperckie 
przy Prezydencie m.st. Warszawy 
składające się z varsavianistów pre-
zentujących różne dziedziny: od 
urbanistów po historyków miasta, 
architektów, kartografów i języko-
znawców.

Ze specjalistami i społeczni-
kami nie zgodzili się jednak poli-
tycy – radni miejscy z Komisji ds. 
Nazewnictwa Miejskiego, a także 
prezydent Rafał Trzaskowski, któ-
rzy optują za nazwą „Most Anny 
Jagiellonki”. Czy córka Zygmunta 
Starego zasługuje na takie wyróż-
nienie? Nie w tym zagadnieniu 
rzecz. Tak samo jak nie trzeba dys-
kutować o tym, czy Marii Skłodow-
skiej-Curie należało się nadanie jej 
imienia przeprawie wysuniętej naj-
bardziej na północ miasta. Chodzi 
o cel nadawania nazw obiektom 
użyteczności publicznej, które-
mu powinien przyświecać przede 
wszystkim pragmatyzm i wygoda 
stosowania. A także przyzwyczaje-
nie mieszkańców.

Wielu z nas do dziś używa na-
zwy „Most Północny” jadąc z Bia-
łołęki na Bielany. Podobnie będzie 
przy przemieszczaniu się z Wawra 
do Wilanowa. Most Południowy 
po prostu utrwalił się w świado-

mości Wawerczyków i Warsza-
wiaków, a forsowanie innych nazw 
wcale nie doda splendoru narzuco-
nym przez polityków patronom.

Jan Andrzejewski

Jednak nie Południowy...
DZIELNICA Anna Jagiellonka patronką mostu?

Fot. Olgierd Świda/Facebook: Dron Falenica

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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wych Dzielnicy Wawer dotyczą-
cych dalszego zagospodarowania 
ul. Paczkowskiej – opowiada z 
kolei p. Aleksandra Paszkowska, 
której posesja znajduje się w po-
bliżu. – Patrząc na nieudaną re-
alizację pumptrack’a nie można 
spodziewać się po tych planach 
niczego dobrego. Naturalny do tej 
pory teren zielony, ma zostać za-
stąpiony przez dwie jezdnie oraz 
wątpliwe „atrakcje”. Wszystko to 
będzie niepodważalnie uprzykrzać 
życie okolicznym mieszkańcom. 
Niestety nikt nie bierze pod uwagę 
naszego zdania. Nie możemy się na 
to zgodzić!”.

Swoją opinią w tym temacie 
dzieli się z nami także p. Bernard 
Wojciechowski, przewodniczą-
cy Rady Osiedla Sadul: „Decyzja 
Zarządu Dzielnicy Wawer o zbu-
dowaniu toru rowerowego na ul. 
Paczkowskiej, róg ul. Chorzow-
skiej, zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników, ponieważ nie za-
chowano odległości co najmniej 
10m między obiektem a krawędzią 
pasa drogowego w ulicy Chorzow-
skiej. Ponadto przeznaczenie tzw. 
„pumptracku” do rekreacji nie 
może przemawiać za uznaniem go 
jako obiektu małej architektury, 
gdyż jest to niezgodne z przepi-
sami prawa budowlanego. Miesz-
kańcy osiedla Sadul już drugi raz 
(najpierw skutecznie w 2019 roku 
i obecnie nieskutecznie) protestu-
ją przeciwko budowie ww. obiek-
tu. Zwracają oni także uwagę na 
uciążliwy hałas, zwłaszcza dla oko-
licznych posesji”. 

Są dni kiedy poziom hałasu 
przekracza wszelkie dopuszczalne 
normy, a okolice pumptracku toną 
w stertach śmieci. 

A oto kilka zebranych komen-
tarzy od innych mieszkańców:

1. Hałas. Wychodząc z domu 
czujemy się tak, jakbyśmy byli w 
centrum olbrzymiego blokowi-
ska a nie na malutkim spokojnym 
osiedlu na obrzeżach Warszawy 
w otulinie lasu. Oczywiście warto 
wspomnieć o deskorolkach i hu-
lajnogach, które generują bardzo 
dużo uciążliwego hałasu oraz o 
bardzo często pojawiających się 
głośnikach przenośnych. Pump 
track jest też użytkowany do póź-
nych godzin nocnych, nawet po 
zmroku. Oczywiście nie ma re-
gulaminu i nikt nie pilnuje takich 
rzeczy. My jako sąsiedzi niestety 
sami musimy bezustannie „użerać 
się” (mówiąc kolokwialnie, ale te 

Zaczęło się od pomysłu Za-
rządu Dzielnicy, aby wybudować 
pumptrack między ul. Chorzowską  
a ul. Mrówczą. Inwestycja ta – wy-
nikająca z budżetu obywatelskiego 
– miała być wcześniej zlokalizowa-
na na rogu Mrówczej i Piechurów. 
Szybka i kategoryczna reakcja oko-
licznych mieszkańców skutecznie 
zapobiegła tym planom. Scena-
riusz zdawał się powtarzać także i 
w tym przypadku. We wrześniu ub. 
r. okoliczni mieszkańcy sporządzili 
pismo protestacyjne, pod którym 
podpisało się 50 osób – najbliż-
szych sąsiadów planowanej inwe-
stycji oraz tych, którzy zamieszku-
ją nieco dalej. Mijały tygodnie, a 
sygnatariusze wspomnianego pis-
ma nie doczekali się żadnej odpo-
wiedzi. Tzw. konsultacje społeczne 
ograniczyły się do jednego spot-
kania w terenie, podczas którego 
zainteresowani raz jeszcze wyrazili 
swój sprzeciw. 

Niestety, władze Dzielnicy nie 
tylko nie uwzględniły woli zainte-
resowanych, ale wręcz przyśpie-
szyły prace nad wspomnianym 
pumptrackiem. Narzucono nie-
wiarygodne tempo prac – które 
często trwały do północy – w efek-
cie czego rzutem na taśmę „ukoń-
czono” obiekt przed końcem ub. 
roku. Cudzysłów w tym przypadku 
wydaje się całkowicie uzasadniony, 
zważywszy na mocno surowy  stan 
pumptracku, który wygląda na 
niedokończoną inwestycję. Widać 
także wyraźnie, że nie zachowuje 
on stosownej odległości od jezdni 
ulic Chorzowskiej i Paczkowskiej, 
co bezpośrednio zagraża bezpie-
czeństwu jego użytkowników. 

Po kilku miesiącach funk-
cjonowania obiektu wydają się 
spełniać najgorsze przeczucia i 
obawy okolicznych mieszkańców. 
„Władze naszej Dzielnicy wybu-
dowały wbrew woli zdecydowanej 
większości mieszkańców obiekt, 
który czyni nasze codzienne życie 
tutaj prawdziwą udręką – mówi p. 
Krystyna Podgórska - Baraniecka. 
Jakby tego było mało, urzędnicy 
zapowiadają kolejne inwestycje w 
naszej okolicy, które – jeśli doj-
dą do skutku – uczynią nasze ży-
cie prawdziwym koszmarem. Nie 
możemy do tego dopuścić, aby 
zniszczono dotychczasowy zielo-
ny i ekologiczny charakter Sadula 
i zamieniono nas w mały Ursynów, 
mamy prawo się bronić!”.

„Jestem głęboko zaniepoko-
jona planami  władz samorządo-

słowo świetnie tu pasuje) z użyt-
kownikami pump tracka. 

2. Problem śmieci. To praw-
dziwy dramat - plastikowe butelki, 
puszki i papierki walają się wszę-
dzie. Nikt ich nie zbiera i na razie 
jest ich coraz więcej.

3. Bardzo mocno odczuwalny 
brak miejsc parkingowych. Nie-
stety samochody parkują wokół 
naszych posesji, często zastawiając 
lub utrudniając z nich wyjazd. Dzi-
ki parking powstał również wokół 
samego pumptracka. Pomijając już 
sam fakt jak to wygląda, poważny 
wypadek to tylko kwestia czasu.

4. No i wreszcie last but not 
least: spadek wartości okolicznych 
nieruchomości wydaje się być dra-
styczny.

Okoliczni mieszkańcy prote-
stują także przeciwko kolejnym 
inwestycjom, które planują władze 
Dzielnicy. Kategorycznie sprzeci-
wiają się budowie drugiego pasa 
ul. Paczkowskiej oraz planowane-
mu wybiegowi dla psów i chatce 
do grillowania. Wiele osób pod-
pisało się pod kolejnym protestem 
w tej sprawie, a Rada Osiedla wy-
stosowała swoje pismo do Zarzą-
du Dzielnicy, które pozostało bez 
odpowiedzi. Pomimo obiecanych 
społecznych konsultacji w tej kwe-
stii w kwietniu, takowe się nie od-
były i nic nie wskazuje na to, aby 
„walec” faktów dokonanych, któ-
rym posługują się władze Dzielni-
cy, miał zostać zatrzymany. Kon-
flikt przybiera na sile, robi się o 
nim głośno, znalazł już nawet swój 

rem godnym lepszej sprawy uwziął 
się, aby zatruć im życie i radykalnie 
zmienić (czytaj: zdegradować) ich 
dotychczasowe środowisko? 

Andrzej Bereda, 
członek Rady Osiedla Sadul

wyraz w materiale przygotowanym 
przez TVP3. 

Zdesperowani mieszkańcy za-
powiadają zbiorowy pozew sądo-
wy oraz pozostają z nurtującym ich 
pytaniem:  skąd i po co to wszystko 
i dlaczego Zarząd Dzielnicy z upo-

Gołębie w locie nad “Falą”. Fot.   ............................

O tym jak uszczęśliwić ludzi za wszelka cenę…
SADUL. Sprzeciw mieszkańców odnośnie lokalizowania dużej infrastruktury rekreacyjnej pomiędzy domami.

Zaśmiecony pumptrack w ulicy Paczkowskiej w osiedlu Sadul
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ciebie nie zabiją... 20.

tułał się jeszcze jeden z jego synów. 
Gdzieś krył się ostatni z Centne-
rów. Stefan Poleszczuk zamiesz-
kały przy ulicy 11 Listopada 6 
pod lasem „będąc na stanowisku 
administratora nier[uchomości] 
żyd[owskich], dopuścił się całego 
szeregu nadużyć”1. Nie samowol-
nie więc Marian Kasprzak, bla-
charz i tęgi pijaczyna, zamieszkał 
wraz z rodziną na piętrze domu 
Furwasserów, a warsztat blachar-
ski otworzył naprzeciwko w chatce 
Arensonów. Po jakimś czasie także 
na parterze się zmieniło – miejsce 
restauracji Karwowskiego zajął sa-
lon fryzjerski Floriana Hartwiga. 
Na pięterku u Idela Majewskiego, 
co to wejście było po zewnętrz-
nych schodach z tyłu budynku, 
izbę przyjęć otworzył felczer Ba-
zyli Trietiak. Willę po Dudaszku 
i Frojmanie zajęła Stanisława Ju-
rek.  W pracowni szewskiej Her-
sza Centnera terkotała maszyna 
do szycia. Pani Stasia2 prowadziła 
krawiectwo damskie. Chwalono ją 
za niskie ceny, dokładność i słow-
ność. Szewskie kopyto po Herszu 
przejął Adam Czułowski, ale ten 
parał się raczej naprawami. Pod-
śpiewujący przy robocie, zawsze 
uśmiechnięty „pan Stasio” Skura 
też miał bliżej do swojego warszta-
tu. Sucheccy wynajęli mu mieszka-
nie po Winogórach. Na parterze, 

niebieskiego koloru. Miała też coś 
naciągnięte na głowę. Było jeszcze 
jedno, czy może dwoje – tego Tolek 
nie pamięta. Właściwie najlepiej 
zapamiętał te drobne palce zaciś-
nięte na drutach ogrodzenia i sze-
roko otwarte wyraziste oczy nieru-
chomo wlepione w kuchenne okno. 
Musiały go widzieć. Wzrok tych 
malców utkwiony był w oczach 
Tolka, przynajmniej tak mu się 
wydawało i tak to zapamiętał. To 
trwało. Aż matka Tolka zaintrygo-
wana jego znieruchomieniem też 
wyjrzała przez okno. Wtedy nagle 
odciągnęła go od szyby, wepchnę-
ła do pokoju i zamknęła za nim 
drzwi.  Pokojowe okna otwierały 
się na ogród. To wszystko. Tamten 
obraz zachował się i Tolek wciąż 
ma go przed oczyma, mimo upły-
wu osiemdziesięciu lat. W innych 
relacjach brak wzmianek o błąka-
jących się żydowskich dzieciach. 
Jesienią, najdalej zimą, prawdo-
podobnie wyginęły, a po części 
zostały zapewne wystrzelane. 

Podczas likwidacji getta w 
Otwocku 19 sierpnia, w Falenicy 
20 sierpnia i w Mińsku Mazowie-
ckim 21 sierpnia 1942 r., ustały 
wywózki z getta warszawskiego. 
Ale spędzony do załadunku wie-
lotysięczny tłum zgromadzony 
na Umschlagplatz na Stawkach 
cały czas czekał. Pięcioipółroczna 

Halinka Buchwald z tego czeka-
nia schowała się pod ławką. Była 
sama. Zabrali ją z mieszkania pod 
nieobecność taty. Eliasz Buchwald 
musiał pracować gdzieś poza get-
tem. Mama Miriam i dziadek 
zostali wywiezieni do gazu już 
wcześniej. Eliasz Buchwald przy 
pomocy znajomego policjanta, 
byłego boksera, próbował wydo-
stać Halinkę z Umszlagu. Po kilku 
bezskutecznych próbach policjan-
towi udało się dziewczynkę od-
naleźć. Jednego dnia przyniósł jej 
dwie kostki cukru, a następnego 
wyniósł ją ukrytą pod płaszczem. 
Z getta wyprowadziła Halinkę jej 
niania Marianna Popińska. Dwu-
krotnie wchodziła do getta zakła-
dając na ten czas opaskę z gwiazdą 
Dawida, a nawet tydzień miesz-
kała tam razem z Halinką i Elia-
szem, aby przygotować wydosta-
nie dziewczynki z getta. Po latach 
sama Halinka, już jako Ilana Yaari, 
mówi: „Najpierw zatrzymałyśmy 
się u Marty Bocheńskiej, kuzyn-
ki Marysi, na ulicy Kiprów 28 na 
Grochowie. Byłam w bardzo cięż-
kim stanie – brudna, wychudzona, 
zawszona i cała pokryta bolesnymi 
strupami. Gdy udało się mnie wy-
starczająco podleczyć, udaliśmy się 
do mieszkającej nieopodal kobiety. 
Nazywała się Helena Nagórzew-
ska”3. Nagórzewska przewiozła 
Halinkę razem z nianią  do swo-
jej bratowej Marii Strzeleckiej na 
Wiśniową Górę. Ilana Yaari tak o 
tym mówi dalej: „Miałam fałszywą 
metrykę na nazwisko Jadwiga Po-
pińska i przez cały czas udawałam, 
ale też czułam się jak córka Marysi.  
A ona, aby zdobyć dla nas jedze-
nie i dach nad głową, pracowała 
jako praczka.(…) W moim pod-
robionym akcie urodzenia ojciec 
figurował jako «nieznany» , przez 
co uznawano mnie za nieślubne 
dziecko. Miałam niebieskie oczy i 
jasne włosy. Jak na ironię Marysia 
– ze swoimi ciemnymi włosami i 
oczami miała bardziej semicki wy-
gląd.(…) Oczywistym podejrze-
niem było, że wykorzystuje polskie 
dziecko (mnie), aby przekonać lu-
dzi, że nie jest Żydówką”4. Obie u 
rodziny Strzeleckich na Wiśniowej 
Górze nie przebywały długo. Maria 
Popińska przemyślnie zmieniała 
miejsca pobytu. Przemieszkiwały a 
to w Otwocku, a to w Świdrze , a 
to na Grochowie, wracając jednak 
co jakiś czas na Wiśniową Górę. Po 
latach Ilana Yaari wspomina ją ze 

Cd.
W rozmowach o getcie fale-

nickim pada niekiedy nazwisko: 
Miszewski. Jednak mało kto chce 
o nim mówić. Policjant Roman 
Miszewski nie służył na między-
leskim posterunku. Mieszkał w 
jednym z parterowych budynków 
dawnej osady/kolonii robotniczej 
naprzeciwko FAE K. Szpotańskie-
go. Według Floriana Hartwiga 
najwięcej mogliby o nim powie-
dzieć mieszkańcy Miedzeszyna. 
Był znany z getta. W Międzylesiu 
z Miszewskim sąsiadowała rodzina 
Filipowiczów. Cecylia Filipowicz 
zapamiętała z tamtego okresu cię-
żarowe samochody rozładowy-
wane o zmroku przy domu Mi-
szewskich. Nie wie jednak, skąd 
przyjeżdżały i co przywoziły. Mówi 
też o pewnym rzemieślniku – na-
zwiska nie pamięta – który przy-
prowadzał do jej ogródka jorda-
nowskiego córeczkę. Ten człowiek 
pracował w Miedzeszynie na tere-
nie byłego getta. Tam znalazł na-
czynie z kosztownościami. Jedną 
złota monetę podarował matce. Po-
chwaliła się przed znajomą w skle-
pie. Miszewski wnet naszedł rze-
mieślnika w mieszkaniu i wymusił 
na nim oddanie znaleziska. – Ten 
człowiek zwariował z tego – mówi 
Cecylia Filipowiczowa. – Sąsiedzi 
musieli wezwać policję, potem 
przyjechała karetka i zamknęli go 
w szpitalu. Dziewczynka przestała 
przychodzić do ogródka. Cecylia 
nie zna dalszych losów tej rodzi-
ny. Gdy Maciejewscy po przejściu 
frontu wrócili do Międzylesia, za-
stali dom spalony. Zakwaterowano 
ich w budynku Miszewskich. Ro-
man Miszewski gdzieś zniknął, i 
– jak mówi Stanisław Maciejewski 
– przez dwadzieścia lat nie pokazał 
się w Międzylesiu. A  był poszuki-
wany przez wielu. Maciejewskich 
wielokrotnie nachodzili różni 
przyjezdni, pytając o właściciela. 
– Przyjeżdżali z różnych stron Pol-
ski. Wielu było ze Śląska – mówi 
Stanisław Maciejewski. – Może 
nie wszyscy, ale większość z nich 
to Żydzi. Przynajmniej wyglądali 
na Żydów. Jeden z nich był nawet 
w mundurze. Ten powiedział, że 
Miszewski wymordował mu całą 
rodzinę – zapamiętał Maciejewski.  

Estera i Rywka Winogórzanki 
nie pojawiły się więcej u Mroziń-
skich. Stary Jankiel Arenson nie 
zgłosił się po swój wóz złożony na 
strychu u Brodowskiego. W okolicy 

gdzie sklep spożywczy prowadził 
Majer Chaim Winogóra, miejsco-
wi spółdzielcy uruchomili sprze-
daż artykułów przemysłowych. 
Międzylesie nie wydawało się 
mniej ludne. A potem to już mało 
kto pamiętał, jak było przedtem.

Przez jakiś czas jeszcze, jesie-
nią 1942 roku, gdzieniegdzie wi-
dywano  błąkające się dzieci - w 
pojedynkę, niekiedy kilkoro. Zofia 
Skurowa (1913) pamiętała wychu-
dzone dzieci w szmatach spotyka-
ne w okolicach Kanału Wawerskie-
go i Wiśniowej Góry. Zaglądały do 
obejść i ogrodów w poszukiwaniu 
jedzenia – obdarte, brudne, chude 
o wyrazistych, milczących oczach, 
i ciche. Nie odzywały się. Nie roz-
mawiały nawet między sobą - tak 
zapamiętał je Tolek Kulecki (1935), 
wysiedleniec z Poznania. Miał wte-
dy siedem lat. Akurat wyjrzał przez 
okno z kuchni. Naprzeciwko  przez 
siatkę ogrodzenia patrzyły na nie-
go. Było ich troje, może czworo. 
Wczepione  zziębniętymi palcami 
w druty siatki – patrzyły. Tylko 
patrzyły. Prosto w kuchenne okno. 
Najstarszy chłopiec miał na sobie 
sięgającą ziemi wymiętą i brudną 
męską marynarkę i takąż za dużą 
cyklistówkę spadającą na uszy. 
Najmniejsza była dziewczynka w 
strzępach czegoś, co w przeszło-
ści mogło być dziecięcą sukienką 

Halinka Buchwald. Fotografia z okresu przedwojennego w posiadaniu Ronena Yaari.             
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chłopiec bawił się w piasku z małą 
Piekarską. Przyniósł drewniany sa-
mochód. Dzieci woziły nim piasek. 
Z domu wybiegła matka chłopca, 
coś do niego mówiła i zabrała ten 
samochód z powrotem do domu. 
A widziała to także Piekarska. – 
Zaraz potem Piekarska wypadła 
z domu i gdzieś poleciała – mówi 
Starobrzyńska. Według Haliny 
Niemcy przyszli koło południa   
i złapali tylko żonę Kamińskiego  
i malca. Służąca, kiedy po powro-
cie dowiedziała się o tym, wyszła 
naprzeciw Kamińskiemu i ostrze-
gła go. Później pojawił się dopie-
ro po wojnie – mówi Halina. I w 
tym miejscu opowieść urywa się. 
Więcej dowiadujemy się od Rozalii 
Brzeszczowej: - Po wojnie mężczy-
zna ten wrócił. Odszukał Piekar-

wzruszeniem: – To był raj na ziemi, 
kwiaty drzewa, motyle…5. Wyglą-
da na to, że Maria Popińska celo-
wo przyjęła taktykę ciągłych zmian 
miejsca pobytu. Musiała znać 
mnożące się przypadki denuncja-
cji w okolicach, gdzie przebywała. 
Po wojnie Halinkę odnaleźli jej 
krewni – rodzina Fogelmanów. 
W 1950 r. razem wyjechali do 
Izraela. Marianna Popińska ur. 
w 1911 roku zmarła w 1999 r.6.

Było koło południa któregoś 
dnia wiosny 1943 roku, kiedy na 
Wiśniowej Górze Rozalia Brzeszcz 
spotkała Katarzynę Lichniakową z 
małym Kazikiem. Lichniak szedł 
do kościoła – mówi  Brzeszczo-
wa. Płakał widząc Żydów prowa-
dzonych od Piekarskich. Przez łzy 
mówił: - Mnie też zabiją. Matka 
go uspokajała:   - Nie, nie bój się. 
Ciebie nie zabiją, bo ty jesteś do-
bry Polak. Nieco dalej zapewne ten 
sam konwój widziała Władysła-
wa Sadowska (1902). Słyszała, jak 
dziecko pytało: - Mamo, mamo, 
gdzie my idziemy? Matka odpo-
wiedziała: - Już niedaleko. Jeszcze 
tylko kawałeczek … Józef Jaglarz 
przechodzący ulicą 11 Listopa-
da mówi:  - Żydówka z dzieckiem 
na ręku nie chciała położyć się na 
ziemi. Opierała się żandarmom. 
Po przewróceniu została zastrze-

lona z karabinu przystawionego 
do głowy. Potem dziecko. Niewy-
kluczone, że ta sekwencja wyda-
rzeń odnosi się do tego samego 
przypadku. Florian Hartwig pa-
mięta, że komendant posterunku 

Jan Kryszkiewicz akurat siedział 
na fotelu.  – Przyszedł na golenie 
- mówi Hartwig – jak co dzień. 
Był już namydlony, kiedy wpadła 
Piekarska. Powiedzieli jej na po-
sterunku, że Kryszkiewicz tu jest. I 
Piekarska mówi, że u  niej są Żydzi. 
Kryszkiewicz nie chciał iść. Mówił, 
że ciągle tacy przychodzą, a jak się 
pójdzie, to nie ma nikogo. A było 
gorąco, na Wiśniową Górę daleko, 
i w dodatku piach całą drogę. Ale 
Piekarska się uparła. – Tak?- mówi 
– To ja idę na żandarmerię do 
Rembertowa. Kryszkiewicz kazał 
się wytrzeć, wstał i wyszedł razem 
z Piekarską. Poszli na posterunek. 
Widziałem przez szybę – dodaje. 
Według starszej córki Janiny i Jó-
zefa Piekarskich – Haliny (1928), 
żydowska rodzina mieszkająca u 
rodziców nosiła nazwisko Kamiń-
skich. Byli to: Czesław Kamiński, 
jakoby właściciel fabryki włókien-
niczej w Łodzi, jego żona, która 
nigdy nie wychodziła z mieszka-
nia, rudy synek Tadzik oraz słu-
żąca, Polka, którą malec nazywał 
mamą. Był obrzezany. Kiedy bawił 
się w piasku z najmłodszą z czwor-
ga dzieci Piekarskich, miał czasem 
rozpięte spodenki, i to było widać – 
mówi Halina. Pamięta, że tamtego 
dnia Czesław Kamiński wyjechał 
do Łodzi. Poruszał się swobodnie, 
bo miał dobre dokumenty i wy-
gląd. Ryzykował wyjazdy do War-
szawy i do Łodzi. Służąca wyszła 
wtedy po zakupy do Międzylesia. 
Mieszkająca w sąsiednim budynku 
Wanda Starobrzyńska także pa-
mięta tamten dzień. Widziała, jak 

skich i doprowadził do uwięzienia. 
W więzieniu na ul. Rakowieckiej 
Józefa Piekarskiego odwiedzał syn 
Rozalii, chcąc żenić się z córką Pie-
karskich. Irena Turowiecka dopo-
wiada:  - Po wojnie odbył się pro-
ces. Józefa Piekarskiego skazano i 
odbywał karę więzienia. Byłam na 
sali sądowej i widziałam to – mówi.  
Rozalia Brzeszcz dodaje też, że 
Piekarskiego o denuncjację rodzi-
ny żydowskiej oskarżała niejaka 
Czelna mieszkająca gdzieś w po-
bliżu oraz że zbierane były podpisy 
osób gotowych zostać świadkami. 
W końcu Piekarski przebywał w 
więzieniu podobno przez półtora 
roku i stracił tam słuch. I to jest 
wszystko, co pozostało w pamię-
ci bliższych i dalszych sąsiadów.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Protokół z zeznania S. Poleszczuka 
15 V 1944 r., w: Oddziały i akcje Kedy-
wu Okręgu Warszawskiego poza War-
szawą..., dz. cyt. str. 127.
2. Stanisława Burgalowa.
3. Sprawiedliwi wśród Narodów Świa-
ta, bez autora, Wyd. Ambasada Izraela 
i Senat RP, Warszawa  17 kwietnia 2012 
r. str. 4. Odnośnie Nagórzewskiej zob. 
też w: Ten jest z ojczyzny mojej. Opr. 
Władysław Bartoszewski i Zofia Lewi-
nówna. Wyd. Znak, Kraków 1969, str. 
1032.
4. Tamże str. 5.
5. http://audycje.tokfm.pl/podcast/ - 
Polacy  - są – wspaniali -  mówi – dziś 
– wydobyta - z  - getta- Ilana -  Yaari 
- Halina- Buchwald - W -studio -też - 
Paweł- Zimnicki/.
6. Mariannę Popińską, Martę Bocheń-
ską i Marię Strzelecką pośmiertnie 
uhonorowano tytułem „ Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” w 2012 r. Dr 
Helena Nagórzewska wyróżnienie to 
otrzymała w 1985 roku.Willa Janiny i Józefa Piekarskich. Stan z 1973 r. (fot. Andrzej Głowacki).

Zagroda Lichniaków. Stan z 1973 r. (fot. Andrzej Głowacki)..

Eliasz Buchwald z córką. Fotografia z okresu przedwojennego w posia-
daniu Ronena Yaari.
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pod parasolami. Na bazarze było 
wszystko, no, prawie wszystko. 
Lata 90. charakteryzował napływ 
sprzedawców ze Wschodu rozkła-
dających na ziemi towary ukraiń-
skie, białoruskie, rosyjskie, ale też 
tureckie i  chińskie. Bazar ewolu-
ował, stawał się z  czasem coraz 
bardziej kolorowy, ściągał nowych 
dostawców i  nowych klientów. 
Jego ciągnąca się od 2017r. przebu-
dowa nie powstrzymała napływu 
kupujących. Natomiast zatłoczenie 
okolic bazaru w  soboty stwarza 
nieustanną próbę cierpliwości dla 
lokalsów.

W porze letniej prawie już za-
pomnianą brzydotę powojennej 
Falenicy nieco przesłaniały bzy 
i liczne robinie, wspaniale pachną-
ce w porze kwitnienia. Dzisiejszym 
spacerowiczom urok Falenicy też 
objawia się najsilniej w okresie od 
wiosny do jesieni. Gdy zaczyna-
ją kwitnąć bzy (a  potem robinie 
i kasztany, jaśmin i róże) ich zapa-
chy potrafią nawet zatrzeć smród 
wybieranych szamb; Falenica od 
dawna czeka i  czeka na kanaliza-
cję. Na pociechę: niewiele osiedli 
ma tak piękne szpalery starych 
drzew, tworzących jakby sklepienie 

Specjalnością Falenicy od 
dawna był i  jest bazar. W  latach 
70. mały bazarek przy torach 
przeniesiono na łączkę – ugór po 
spalonych w  1939 r. żydowskich 
domach i  zniszczonych ogrodach 
dawnej ulicy Handlowej. Tutaj 
w  każdą sobotę ustawiały się fur-
manki z  warzywami i  owocami, 
z  różnymi zbożami i  innym do-
brem. Wkrótce pojawiły się ptaki 
i  zwierzęta. Falenica od dawna 
była zagłębiem gołębiarskim (dziś 
jest tu zaledwie kilka gołębników), 
więc ściągali do nas w soboty ho-
dowcy z  Warszawy i  okolic, aby 
wystawiać i  kupować niezliczone 
odmiany gołębi (zdjęcie). Wiosną 
sprzedawano kurczęta i kaczuszki, 
cały rok króliki, szczeniaki, nawet 
papugi. Zrobiło się ciekawie, dzieci 
i dorośli mieli frajdę. W latach 90. 
sprzedaż zwierząt i  ptaków prze-
niesiono – ze względów higienicz-
nych – na osobny plac w  pobliżu 
torów. Targ blokował drogę, więc 
i  stamtąd go usunięto. Niektórzy 
bardzo tego żałują.

Liberalizacja działalności go-
spodarczej w końcu 1988 sprawiła, 
że na naszym bazarze pojawiło się 
mięso! Najpierw na prowizorycz-
nych stołach, potem w sklepikach, 
które teraz zamieniają się w nowo-
czesne pawilony. Mija już trzydzie-
ści lat od czasu, gdy mięso prze-
stało być towarem deficytowym, 
a fakt ten nadal cieszy tych, co wy-
stawali za nim w kolejkach. Nawet 
gdy się go człowiek wyrzeka.

Uczucie przywiązania do Fa-
lenicy rodziło się powoli, a zasob-
ność bazaru stanowiła material-
ną podbudowę dla tego uczucia. 
W  miarę upływu czasu bazar po-
tężniał, rozlewając się na sąsiednie 
uliczki, pączkował na pozostałe dni 
tygodnia. Wozy konne zostały za-
stąpione przez samochody dostaw-
cze, pojawiły się „szczęki” – zamy-
kane metalowe stoiska, skrzynki 

nad ulicami. To rezultat nasadzeń 
z lat 50. XX wieku (zdjęcie). Takie 
szpalery zdobią ulice: Zabawną 
i  Filmową (przed 1951 r. była to 
jedna ul. Długa) (zdjęcie), ul. Bar-
toszycką (d. Kościelna), Ochoczą 
(d. Wesoła), Oliwkową (d. Alek-
sandrowska). Stare białe topole 

dodają uroku nieszczęsnej ulicy 
Walcowniczej (d. Handlowa), któ-
ra po wojnie całkowicie zmieniła 
swój charakter. Piękne są też balety 
gołębi na sklepem „Fala” (zdjęcie), 
czy kawek nad placem zabaw (za-
wsze przed zmierzchem, potem 
układają się do snu w  przyległym 
lasku).

Spacer po stu ulicach i  ulicz-
kach Falenicy, zwłaszcza w  porze 
bezlistnej, pozwala na zauważenie 
wielkiej różnorodności i  urody 

„Falenicka Atlantyda”.
Mieszkanie w naszym osiedlu 

wyzwala ciepłe uczucia – przyjem-
ność, zachwyt i  dumę; tylko cza-
sami irytację – np. uparte trwanie 
ruin, czy szlaban spuszczany zbyt 
często na zbyt długo. Uczuciom 
pozytywnym sprzyja zaangażowa-

HISTORIA. Ciąg dalszy opowieści o życiu w osiedlu.

domów, w  lecie ukrytych za drze-
wami i  krzakami. Przyjemność 
sprawia odkrycie każdej zadba-
nej drewnianej willi (a  niewiele 
ich zostało), czy prawie stuletnich 
drewnianych domeczków, które 
przetrwały dzięki uporowi (a może 
braku alternatywy) mieszkańców. 

Niektóre – opuszczone – potrafią 
latami straszyć, zanim popadną 
w ruinę (zdjęcie). Podczas spaceru 
spotyka się też niekiedy drewniane 
opuszczone domy o  oknach zabi-
tych deskami. Letniskowa prze-
szłość Falenicy przypomina się  
coraz słabszym głosem i przecho-
dzi do czasów baśniowych. Nikłe 
jej echa przywołuje mural na bu-
dynku stacji, postawione tablice 
historyczne, czy nakręcony nie-
dawno miejscowymi siłami film 

nie się w sprawy miejscowe. Sprze-
ciw wobec zjawisk uznanych za 
niekorzystne też wzmacnia proces 
zakorzenienia – im więcej się wie 
o przeszłości i bieżących sprawach 
osiedla, tym silniejszy staje się 
związek z miejscem zamieszkania. 
I wniosek końcowy: Falenica staje 
się osiedlem coraz bardziej atrak-
cyjnym – dla miejscowych i przy-
jezdnych.

Barbara Wizimirska

Po lewej - gołębie na dawnym bazarze, na górze gołębie w locie nad “Falą”. Fot. Z. Wizimirski

Szpaler drzew na ul. Zabawnej. Fot. Z. Wizimirski

Malownicza ruina domku przy ul. Owocowej. Fot. Z. Wizimirski

Dawne i dzisiejsze uroki Falenicy
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który płaci finalny odbiorca, nie 
miała istotnego znaczenia. Kolej-
ne koalicje nie zadbały o tak zwa-
ny miks energetyczny, czyli o to, 
aby pozyskiwana w Polsce energia 
elektryczna pochodziła z różnych 
źródeł, w tym ze źródeł odnawial-
nych. Tymczasem produkując prąd 
z węgla emitujemy do atmosfery 
ogromne ilości dwutlenku węgla 
i to ta emisja, drożejąca z roku na 
rok, podnosi nasze ceny, stając się 
ważnym elementem rachunku za 
prąd każdego Kowalskiego.

Ulokowana jesienią 2019 roku 
na połaciach wielospadowego da-
chu mojego domu instalacja foto-
woltaiczna o mocy 10 kWh działa 
znakomicie. Od 19 października 
2019 do 9 maja 2021 wytworzyła 
prąd w ilości 14050 kWh. Zatem 
jeśli macie dach, na który pada-
ją promienie słoneczne, może-
cie zacząć oszczędzać. 10 kWh 
to najwięcej, ile można było przy 
przydziale mocy na nasz dom. 

Z powodu drożejących cen 
energii przeciętna czterooso-
bowa rodzina za prąd zapłaci 
w 2021 roku o 1800 zł więcej.

Dlaczego prąd jest taki drogi i 
wciąż drożeje?

Ceny prądu mamy niemal naj-
wyższe w Europie. To koszt, jaki 
ponosi społeczeństwo za energe-
tykę węglową.  Dla żadnego z po-
przednich rządów cena prądu, za 

Na stronie operatora znajdują się 
zakładki z odczytami liczników 
oraz fakturami historycznymi i 
choć trzeba trochę wprawy, łatwo 
zauważyć, jak maleją kwoty wy-
kazane na fakturach. Podobno dla 
czteroosobowej rodziny wystarczy 
instalacja wielkości 4 kW, która 
przy wsparciu istniejących progra-
mów i dopłat kosztuje ok. 13 tys. 
złotych. Już tej wielkości instala-
cja pozwoli zredukować domowe 
opłaty za energię elektryczną w 
sezonie letnim jedynie do kosztów 
stałych. W naszym przypadku za 
prąd od kwietnia do września za-
płacimy niecałe 250 złotych, a być 
może pewna ilość wyprodukowa-
nej latem energii obniży nam koszt 
rachunku za półrocze październik-
-marzec.

Panele fotowoltaiczne produ-
kują prąd, który służy do celów 
domowych lub - w przypadku 
nadwyżki - zasilamy nim ogólno-
dostępną sieć. Zakład Energetycz-

zastanawiają i być może przekona-
ją opornych.

Zachęcam też wszystkich zain-
teresowanych do starania się o do-
tacje z programów wspierających 
czystą energię, jak chociażby Mój 
Prąd lub Czyste Powietrze. Można 
uzyskać do 30000 pln dofinanso-
wania przy pracach termomoder-
nizacyjnych (wymiana kotłów, in-
stalacja fotowoltaiczna, zakładanie 
pompy ciepła, termomodernizacja 
czy wymiana stolarki okiennej) 
co bardzo obniży koszty. Drugim 
istotnym sposobem odzyskania 
części kosztów jest możliwość od-
pisania jej od dochodu w PIT.  

Patrząc ekonomicznie foto-
woltaika, a mówiąc szerzej: ter-
momodernizacja, naprawdę się 
opłaca. To długotrwała inwestycja, 
którą warto potraktować niczym 
lokatę w banku, ponieważ będzie 
przynosić dochody nawet przez 
dwadzieścia pięć lat.

 

ny dostarcza tak zwany licznik 
dwustrefowy, na którym widać, ile 
prądu zużyliśmy, a ile oddaliśmy 
do sieci. Cena prądu to dwa mniej 
więcej równoważne składniki: 
energia oraz dystrybucja. Dlatego 
w naszym rozliczeniu z zakładem 
energetycznym wartość wyprodu-
kowanych kilowatów jest zmniej-
szona o 20% (dla instalacji o mocy 
przekraczającej 10 kWh byłoby to 
30%).

Tylko dzisiaj wyprodukowa-
liśmy już 64,58 kWh. Mnożąc tę 
wartość razy 0,8 i razy koszt kilo-
watogodziny (aktualnie na mojej 
fakturze 0,92 PLN), otrzymuje-
my kwotę 47,53 PLN. To jest nasz 
dzisiejszy zysk. Jest godzina 19:35, 
słońce dawno zaszło, a my nadal 
wytwarzamy prąd dla dwóch żaró-
wek (55 W).

Trzeba pamiętać, że te wy-
liczenia mają wyłącznie wartość 
przybliżoną. Jednak mam nadzie-
ję, że zachęcą tych z Was, którzy się 

A Ty – dlaczego jeszcze nie założyłeś fotowoltaiki?
BUDŻET DOMOWY. Instalacja fotowoltaiczna przynosi wymierne korzyści.

cze dodatkowo wzrastać. Poniżej 
przedstawiam kilka związanych 
z tym powodów:

 ■ w rejonie ulicy Międzyosied-
lowej trwają aktualnie budowy 
nowych osiedli mieszkaniowych 
(m.in kilkudziesięciu segmentów 
oraz dwóch budynków jednoro-
dzinny bliźniaczych) i  jest w  tym 
rejonie jeszcze dużo niezabudowa-
nych przestrzeni przewidzianych 
w planach zagospodarowania pod 
zabudowę, a  co za tym idzie ruch 
kołowy będzie tu w dalszym ciągu 
wzrastał,

 ■ ulica Międzyosiedlowa i ulica 
Biegunowa stanowią jeden z głów-
nych ciągów komunikacyjnych dla 
znacznej części osiedla Sadul i sta-

Rzeczywiście należałoby już 
przedłużyć ulicę Międzyosiedlową 
(wraz z drogą dla rowerów) na od-
cinku od ul. Kombajnistów do ul. 
Patriotów. Taki ciąg komunikacyj-
ny oznaczony jest w  planie zago-
spodarowania rej. ul. Zwoleńskiej - 
część I symbolami 8 KDL i 14 KDL 
oraz w  planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Sadul 
i Zbytki, część I - Sadul symbolami 
34KDL i 35KDL.

Nowa droga potrzebna jest już 
teraz, ale potrzeba jej powstania 
będzie w  najbliższym czasie jesz-

ją się coraz bardziej popularne jeśli 
chodzi o  komunikację samocho-
dową. Wskazane byłoby umożli-
wienie rozprowadzenia tego ruchu 
w różnych kierunkach, a nie tylko 
lokalną ulicą Biegunową do ulicy 
Zwoleńskiej. 

 ■ bezpośrednio przy wniosko-
wanym ciągu komunikacyjnym, na 
odcinku pomiędzy ulicą Mrówczą 
oraz ulicą Patriotów planowana 
jest budowa Centrum Aktywno-
ści Międzypokoleniowej (CAM). 
Wymagane byłoby, aby ta nowa 
placówka była dobrze skomuniko-
wana z  każdego kierunku, w  tym 
także w odniesieniu do komunika-
cji rowerowej. Ponadto część tere-
nu, na którym ma powstać CAM 

datkowego odcinka Międzyosied-
lowej umożliwiłoby uruchomienie 
na tej ulicy komunikacji autobuso-
wej, a co za tym idzie zwiększyłoby 
dostępność publicznej komunika-
cji miejskiej dla wielu mieszkańców 
rejonu ulic Biegunowej, Północnej, 
Skandynawskiej, Roli, Sumaków, 
Jankowskiego, Wiązanej, Między-
osiedlowej, Mirtowej, Mydlarskiej 
i Kombajnis tów. Konieczność roz-
budowy infrastruktury drogowej 
w  tym rejonie pod kątem komu-
nikacji autobusowej potwierdzili 
przedstawiciele Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie na po-
siedzeniu Komisji Rozwoju w dniu 
23 marca br.

 ■ ślepe zakończenia istnieją-
cego, utwardzonego odcinka uli-
cy Międzyosiedlowej są aktualnie 
miejscem zbiórek młodzieży, miej-
scem zjazdów samochodowych, 
a  także miejscem postoju taksó-
wek, co dodatkowo nie ułatwia 
utrzymania tu porządku. 

W  związku z  powyższymi 
przesłankami budowa przedłuże-
nia ulicy Międzyosiedlowej po-
winna być jednym z  priorytetów 
dzielnicy w  zakresie budowy no-
wych dróg w  najbliższych latach 
i zdecydowanie powinny być pod-
jęte działania w tym kierunku. 

będzie musiała być przeznaczona 
pod wnioskowany pas drogowy, 
w  związku z  tym, iż na sąsiedniej 
działce trwa budowa budynku 
usługowego i  teren przeznaczony 
w  planie zagospodarowania prze-
strzennego rej. ul. Zwoleńskiej 
– część I  na drogę będzie niewy-
starczający (15KDL). Wynika to 
z tego, że budowa ta rozpoczęła się 
przed wejściem w życie sąsiednie-
go planu zagospodarowania obsza-
ru Sadul i  Zbytki, część I  - Sadul 
i  część terenu przeznaczona pod 
drogę w  tym planie (35KDL) zo-
stała zajęta pod aktualnie budowa-
ny budynek. Warto byłoby zatem 
zabezpieczyć przyszły pas drogo-
wy w  tym miejscu projektując tu 
już teraz drogę w ramach projekto-
wania całego terenu CAM, aby nie 
było z tym problemów później.

 ■ rejon ulicy Międzyosiedlowej, 
w  tym duża część osiedla Sadul 
znajduje się aktualnie w  znacz-
nej odległości od autobusowej 
komunikacji miejskiej. Niewielki 
odcinek ulicy Międzyosiedlowej, 
zgodnie z  wymaganiami Zarządu 
Transportu Miejskiego w  Warsza-
wie został wybudowany z  jezdnią 
o szerokości 6 metrów, właśnie pod 
kątem przyszłej komunikacji auto-
busowej. Wybudowanie tego do-

Najwyższy czas na przedłużenie Międzyosiedlowej
MIĘDZYLESIE, SADUL, ZERZEŃ. Potrzebna inwestycja drogowa na styku trzech wawerskich osiedli.

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER

r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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ANIN. OSiR i organizacja nauki pływania.

Publiczne baseny - takie jak 
np. aniński OsiR - jako jednost-
ki budżetowe administracji pań-
stwowej zarządzane są w oparciu 
o zrównoważone gospodarowanie 
zasobami, ale  w odróżnieniu od 
firm działających wg modelu bi-
znesowego z nastawieniem na po-
zazyskowe cele. Finansujemy je z 
dzielnicowego budżetu – podobnie 
jak drogi gminne, szkoły, Ośrodki 
Pomocy Społecznej czy placówki 
kultury. Powstają jako część infra-
struktury miejskiej (ze środków 
publicznych) by zaspokajać spo-
łeczne potrzeby, a korzyści z ich 
funkcjonowania mają w założeniu 
odnosić mieszkańcy,  a nie instytu-
cje nimi zarządzające.  

Baseny spełniają funkcje re-
kreacyjne, rehabilitacyjne, sporto-
we, ale także edukacyjne - nauka 
pływania. Jak się jednak ostatnio 
przekonałem, na basenie anińskie-
go OSiR-u nie każda forma nauki 
pływania jest dozwolona. Dowie-
działem się o tym podczas nieuda-
nej próby lekcji nauki pływania, 
jakiej zamierzałem udzielić mo-
jemu znajomemu. Okazało się, że 
jest to zachowanie surowo zabro-
nione przez basenowy regulamin. 
Gdy tylko ratownik zauważył mnie 
udzielającego wskazówki pływa-
jącemu koledze – wyprosił nas z 
wody powołując się na punkty 23 i 
29 regulaminu, które brzmią:

23.Zajęcia zorganizowane 
mogą się odbywać na terenie pły-
walni w grupie zorganizowanej 

lub indywidualnie tylko pod nad-
zorem osób uprawnionych do 
prowadzenia zajęć /ćwiczeń w 
wodzie/ i po wcześniejszym uzy-
skaniu zgody administracji pły-
walni.

29. Prowadzenie przez osoby 
fizyczne i prawne, jakiejkolwiek 
formy zorganizowanych ćwiczeń 
na terenie pływalni, wymaga pi-
semnej zgody administracji obiek-
tu.

Poczułem się jak intruz, osoba 
popełniająca wykroczenie. Zaczą-
łem się więc zastanawiać, czy moje 
zachowanie można było zakwalifi-
kować jako „zajęcia zorganizowa-
ne”? Więcej, o jakim  „uprawnieniu 
do prowadzenia zajęć” jest w pkt. 
23 regulaminu mowa, skoro polski 
system prawny przewiduje swobo-
dę w zakresie nauczania pływania? 
Te pytania zadałem dyrektorowi 
OSiR Sylwestrowi Rudzińskiemu.

W rozmowie ze mną potwier-
dził on sens zapisów regulaminu, 
istniejących by zakazać samowol-
nego nauczania pływania na tere-
nie ośrodka. Co więcej dodał, że 
w/w zapisy w regulaminach base-
nów to powszechna warszawska 
praktyka. Sprawdziłem, to niestety 
prawda. Podobno dyrekcje war-
szawskich basenów borykają się z 
problemem działających incogni-
to  instruktorów pływania, którzy 
nie raczą dzielić się z nimi swoimi 
dochodami. Aby temu zapobiec, 
co rok organizowane są przetargi 
na koncesje uprawniające do pro-

wadzenia na basenie zorganizowa-
nych – grupowych lub indywidual-
nych - zajęć nauki pływania i tylko 
wytypowane firmy mogą to robić. 
Na uwagę, że przy tym podejściu 
nauczający bezinteresownie są 
poszkodowani, dyrektor z rozbra-
jającą szczerością powiedział, że 
nie umie ich odróżnić od naucza-
jących zarobkowo.

Można by przyjąć to postępo-
wanie za uzasadnione, gdyby nie 
fakt, że sytuacja taka budzi wątpli-
wości w kontekście wolności rynku 
i braku regulacji w odniesieniu do 
nauczania pływania. Na przykład 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (z dn. 16 IV 1993 r. 
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) wprost 
zabrania stwarzania sytuacji, gdy 
jakikolwiek podmiot jest przy-
muszany do korzystania z usług 
konkretnej firmy,  a nie wybranej 
przez siebie lub żadnej. Odnosi się 
do tego paragraf 15.1 przywołanej 
Ustawy:

Art. 15.1 Czynem nieuczci-
wej konkurencji jest utrudnianie 
innym przedsiębiorcom dostępu 
do rynku, w szczególności przez: 
(…) 5) działanie mające na celu 
wymuszenie na klientach wybo-
ru jako kontrahenta określonego 
przedsiębiorcy lub stwarzanie wa-
runków umożliwiających podmio-
tom trzecim wymuszanie zakupu 
towaru lub usługi u określonego 
przedsiębiorcy. 2. Czyn, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać 
w szczególności na: (..) 2) stworze-
niu sytuacji powodujących pośred-
nio lub bezpośrednio narzucenie 
klientom przez podmioty trzecie 
konieczności dokonania zaku-
pu u danego przedsiębiorcy lub 
u przedsiębiorcy, z którym dany 
przedsiębiorca pozostaje w związ-
ku gospodarczym;”

Komu więc służy osiedlowy 
basen? Nam, mieszkańcom, czy 
wygodzie instytucji nim zarządza-
jącej? Wygląda na to, że regula-

miny i zakazy tworzone są w celu 
łatwiejszego zarządzania obiektem 
publicznym, a nie wypracowaniu 
rozwiązań godzących potrzeby 
społeczne z utrzymywaniem po-
rządku. Najłatwiej jest przecież 
rozłożyć w bezradnym geście ręce 
i uznać, że „się nie da”. A może jed-
nak się da? Przecież wystarczyłoby 
wprowadzić odpowiednią organi-
zację pracy na basenie, dostosować 
harmonogram korzystania z pły-
walni, podział funkcjonalny torów. 
Może też należałoby wprowadzić 
dodatkową opłatę?

Mam nadzieję, że z pomocą 
radnych osiedlowych i dzielnico-
wych uda się znaleźć w najbliż-
szym czasie satysfakcjonujące 
wszystkich rozwiązanie. Na tyle 
dobre, że skopiują je inne warszaw-
skie Ośrodki Rekreacji i Sportu.

Tomasz Biczel
Przewodniczący Zarządu 

Rady Osiedla Anin

Komu służy osiedlowy basen?

Na Pływalni Anin w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer działa kilkanaście podmiotów 
świadczących usługi nauki i doskonalenia pływania, aqua aerobiku oraz szkolenia ratowników wodnych 
(prowadzone przez Warszawskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Nasi klienci, którzy chcą skorzystać z 
oferowanych usług, mają do wyboru zajęcia indywidualne jak i grupowe. Obecnie firmy prowadzące powyż-
szą działalność są związane umową do 30 czerwca 2022 roku. Ośrodek przeprowadził otwarty konkurs do-
tyczący zasad udostępniania torów basenu sportowego oraz torów basenu rekreacyjnego w godzinach poza-
lekcyjnych, kiedy z pływalni nie korzystają dzieci i młodzież szkolna. Przy wyborze podmiotów ubiegających 
się o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie pływalni, oraz w trosce o wysoką jakość 
świadczonych usług, zostało przyjętych kilka zasad uwzględniających zastosowanie obiektywnych kryteriów i 
ocen, mających na celu przede wszystkim uniknięcie dyskryminacji. Każdy podmiot musiał udokumentować 
m.in: lata doświadczenia kadry instruktorskiej, przedstawiając legitymacje instruktora pływania lub trenera 
oraz rekomendacje – referencje z innych publicznych pływalni. Podczas ogłaszania powyższych zasad został 
opracowany regulamin, który określał sposób i termin składania dokumentów oraz sposób obliczania liczby 
godzin wynajmu torów dla danego podmiotu. Ubiegające się podmioty muszą być wpisane do CEDiG lub 
KRS, jako uprawnione do prowadzenia zajęć związanych z nauką i doskonaleniem pływania, świadczeniem 
usług rekreacyjnych w wodzie lub szkoleniowych z zakresu ratownictwa wodnego. W regulaminie na wyna-
jem torów celowo nie wprowadzono kryterium ceny, aby finalnie klient chcący skorzystać z usługi danej firmy 
nie ponosił większej opłaty niż dotychczas.

Sylwester Rudziński

Fot. Nicole Hill GerulatVettaGetty Images

Oświadczenie dyrektora OSiR Anin
w sprawie organizacji nauki pływania na pływalni

Podmioty z podpisanymi umowami z OSiR:
Zajęcia dla niemowlaków: 
AKADEMIA RUCHU (www.akademiaruchu.eu)
JAWOR WATER SPORTS (www.letsswim.pl)
Aqua aerobic: 
FIGURA (www.aqua-aerobik.pl)
Uczniowskie Kluby Sportowe:
UKS WAWER (www.ukswawer.pl)
UKS ŻAGLE (www.ukszagle.pl)
UKS HALINÓW TEAM (www.ukshalinowteam.pl)
SEKCJA PŁYWACKA LEGIA WARSZAWA
 (www.legiaswimmingschools.pl) 
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania:
SHARK TEAM (www.sharkteam.pl)
LIDER SWIM (www.liderswim.pl)
CRAZY WATER (www.crazywater.pl)
AKADEMIA SPORTOWEJ PRZYGODY (www.akademia.org.pl)
EFEKT PLUS (www.efektpluswalter.pl)
ACTIV SWIM (www.activ-swim.com.pl)
SPORTOMANIA (www.sportomania.pl)
SIMPLY SWIM ( www.facebook.com)
HELLO SPORT (www.hello-sport.pl)
Zajęcia z triatlonu: 
COACH KUBA (www.facebook.com)
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Magdalena Stopa, reporter-
ka i warsawianistka, postanowiła 
opowiedzieć o niewielkim, cegla-
nym budynku, który od ponad 100 
lat stoi przy Płowieckiej. Niegdyś 
szkoła, dziś siedziba Fundacji na 
rzecz Wielkich Historii i Digi-
punktu, kryje wiele nieopowie-
dzianych jeszcze wspomnień. 

Budynek, który przeznaczony 
na jednoklasową szkołę został zbu-
dowany w 1903 roku przy Szosie 
Warszawsko-Brzeskiej (obecnie ul. 
Płowiecka 77). 

W czasie, gdy poziom anal-
fabetyzmu w zaborze rosyjskim 
wynosił blisko 60%, kilka rodzin 
z Wawra, Gocławia i Zastowa po-
stanowiło wybudować dla swoich 
dzieci szkołę. Wzniesiono budy-
nek z czerwonej cegły licówki, 
tzw. „garncówki”, a dach pokryto 
czerwoną dachówką. Wewnątrz 
znajdowała się jedna duża sala lek-
cyjna oraz 3 małe pokoje. Koszt 
wyposażenia oraz wynagrodzenia 
nauczyciela, również pokrywają 
fundatorzy szkoły. 

Społeczne znaczenie ich pracy 
umacniają jeszcze dwa historyczne 
fakty. W zaborze rosyjskim jesz-

cze w połowie XIX wieku został 
zniesiony jakikolwiek obowiązek 
szkolny. Co doprowadziło do tego, 
że na przełomie XIX i XX wieku 
edukacja w kongresówce stała na 
najniższym poziomie ze wszyst-
kich trzech zaborów - stopień 
dzieci uczestniczących w edukacji 
szkolnej przekraczał niewiele po-
nad 20% (w Galicji scholaryzacja 
wynosiła około 85%, natomiast w 
zaborze pruskim 100%). 

W dziejach „Murowanki” za-
myka się cały burzliwy XX wiek. 
Historia budynku rozpoczyna się 
w okresie zaborów, gdy obowiązu-
jącym językiem w szkole był język 
rosyjski. Kilkanaście lat później 
toczy się walka o niepodległość 
i wojna z Rosją. Jej uczniowie gi-
nęli obronie Warszawy. Jednym z 
nich był na przykład Józef Osme-
liński, którego nazwisko znalazło 
się na pomniku upamiętniającym 
zwycięstwo 1920 roku, uroczyście 
odsłoniętym przez Panią Piłsudską 
jesienią 1930 r. W okresie między-
wojennego liczba uczniów Muro-
wanki z 70 wzrasta do ponad 300. 
Mieszkańcy Wawra podejmują 
decyzję, aby na posesji obok ufun-

dować kolejną szkołę. Lata niemie-
ckiej okupacji to czas tajnych kom-
pletów i podziemnego teatru. W 
PRL społeczna inicjatywa popada 
w ruinę, funkcjonuje tu stołówka, 
potem magazyn szkolny. I wreszcie 
upadek komunizmu, czego zna-
kiem jest przywrócenie przedwo-
jennego pomnika upamiętniające-
go zwycięstwo nad bolszewizmem 
w 1920 r. 

Autorce zależy oparciu narra-
cji na żywych historiach i wspo-
mnieniach. I tutaj pojawia się na-
sza prośba do Państwa. Wierzymy, 
że za pośrednictwem Gazety uda 
nam się dotrzeć do absolwentów 
„Murowanki” i zachęcić do roz-
mowy z autorką. Zdajemy sobie 
sprawę, że to być może ostatni mo-
ment na zebranie świadectw, gdyż 
ostatni uczniowie uczęszczali do 
szkoły przy ul. Płowieckiej prze-
szło 70. lat temu. Szukamy również 
osoby, które były związane, odwie-
dzały Murowankę po wojnie, gdy 
działała tam jadłodalnia, mieszka-
ła emerytowana nauczycielka, czy 
funkcjonował magazyn i zakład 
stolarski. Interesują nas też doku-
menty związane z przeszłością bu-

dynku - świadectwa uczniów, foto-
grafie, czy inne bezcenne artefakty.

Jeżeli wśród Państwa są osoby, 
które uczęszczały na zajęcia szkol-
ne w Murowance lub posiadają pa-
miątki z nią związane, zachęcamy 
do kontaktu z Panią Magdaleną 
Stopą za pośrednictwem Gazety 
lub Fundacji na rzecz Wielkich 

Historii. Czekamy na Państwa co-
dziennie w Murowance, przy ul. 
Płowieckiej 77 lub pod nr telefonu 
789387581.

Można się z nami skontakto-
wać mailowo: murowanka@wiel-
kiehistorie.pl

Magdalena Górniewicz

Wspólnie opowiedzmy historię Murowanki
HISTORIA. Projekt społeczny dotyczący najstarszego budynku szkolnego w dzielnicy Wawer.

Murowanka

Nie jest zbyt uprzejmy 
ani koleżeński i zdecydo-
wanie można go uznać za 
nieproszonego gościa na 
naszej planecie. Jego misją 
jest zawładnięcie Ziemią i jej 
zniszczenie. Zanieczyszczone 
oceany, smog w powietrzu, 
plaga wszechobecnych śmie-
ci – to tylko kilka jego ulubio-
nych rozrywek i zabaw. O kim 
mowa? O Kryzysie Klimatycz-
nym! Na pytanie, jak sobie z 
nim poradzić, odpowiedzą 
sobie uczestnicy i uczestniczki 
gry miejskiej na Wawrze, or-
ganizowanej przez Fundację 
Zwalcz Nudę. Gra jest bezpłat-
na i odbędzie się 15 maja.

Ciągle mamy problem 
z segregacją śmieci

Agencja User Experience – Sy-
metria – na początku 2021 roku 

podała wyniki badania dotyczące-
go segregacji śmieci. Jak się okaza-
ło, zaledwie 52% Polek i Polaków 
wie, jak robić to prawidłowo. A w 
dobie kryzysu klimatycznego od-
powiednia segregacja jest jednym 
z podstawowych i wydawałoby się 
najprostszych działań, aby dbać o 
środowisko naturalne. Jeżeli nie do 
końca radzimy sobie ze śmieciami, 
mimo że produkujemy ich tak wie-
le, to czy potrafimy zadbać o naszą 
planetę w innych aspektach? W 
jaki sposób sprawić, żeby Polacy i 
Polki przywiązywali większą wagę 
do bycia eko? Jednym z rozwiązań 
na pewno jest edukacja nie tylko 
dzieci, ale i dorosłych. Zarówno 
tych, jak i tych najlepiej uczyć po-
przez zabawę.

Ekogra miejska 
dla całych rodzin

Uczestnicy i uczestniczki pod-
czas gry miejskiej 15 maja zosta-
ną Strażnikami i Strażniczkami 

Planety Ziemi. Ich misją jest po-
wstrzymanie Kryzysu i uratowa-
nie Ziemi przed unicestwieniem. 
Na każdym odwiedzonym przez 
drużyny punkcie czekają zadania 
do wykonania, które będą przy-
bliżać do wykonania misji. Dzieci 
i dorośli dowiedzą się na przykład, 
jak poprawnie segregować śmieci, 
czym jest smog oraz jakie gatunki 
zwierząt są w Polsce pod ochroną. 
Za wykonanie każdego zadania 
uczestnicy i uczestniczki otrzymu-
ją punkty w skali od 1 do 5 na spe-
cjalnej legitymacji. Wygrywa dru-
żyna z największą liczbą punktów. 
Gra rozpocznie się o godz. 11:00 
w Ferio Wawer przy ul. Kazimie-
rza Szpotańskiego 4 (przy wejściu 
obok sklepu Topaz). Udział w grze 
jest bezpłatny. Zapisy na stronie 
www.zwalcznude.pl.

Gra jest współfinansowana 
przez miasto stołeczne Warszawę.

Aleksandra Stronkowska

Zostań Strażnikiem / Strażniczką Planety Ziemi!
Bezpłatna gra miejska dla rodzin na Wawrze

WYDARZENIE. Zaproszenie do ekologicznej gry miejskie dla rodzin.

Fot. Maciej Piwowarczyk, wielkiehistorie.pl
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MIĘDZYLESIE. Nowe inwestycje drogowe.

12 kwietnia była idealna po-
goda na rodzinną przejażdżkę 
rowerową po okolicy… Tak do-
tarłem na skrzyżowanie ulic Trzy-
krotki z Bylicową na Wiśniowej 
Górze, wciąż w osiedlu Między-
lesie. Obecnie trwa tutaj budowa 
w/w dróg, która zgodnie z tablicą 
informacyjną ma się zakończyć w 
styczniu 2022. (Co za oszałamiają-

ca prędkość...) Krajobraz jest przy-
gnębiający, jak każda wycinka lasu.

Kilku okolicznych mieszkań-
ców protestuje przeciwko skali 
oraz zasadności inwestycji (głów-
nie ze względu na ingerencję pro-
jektu nowych dróg w ich własno-
ści) - ale to niestety reakcja trochę 
spóźniona. Szerokości linii rozgra-
niczających, pasów jezdnych – wy-
znaczono jeszcze w 2014 roku w 
zapisach szczegółowych obowią-
zującego na tym obszarze planu 
miejscowego zagospodarowania 
Wiśniowej Góry i w oparciu o te 

postanowienia inwestycja byłaby 
realizowana, prędzej czy później.

To co mnie zaskakuje, to brak 
w projektowanej drodze kanaliza-
cji. Nie wydaje się to ani zasadne 
(ochrona środowiska) ani racjo-
nalne ze względu na przyszłe kosz-
ty przebudowy nowej nawierzchni. 
Tak się robić nie powinno. Jest 
wiele innych rejonów Wawra, nie-
uzbrojonych, centralnie położo-
nych dróg, gdzie mieszkańcy od 
wielu lat starają się o budowę kana-
lizacji. W skali Warszawy Wawer 
jest niechlubnym liderem w ilości 
nowopowstających szamb przydo-
mowych. Czy powinniśmy tworzyć 
kolejne takie obszary i osiedla?

Dzielnica Wawer ma wciąż 

ogromne potrzeby inwestycyjne 
i każda nowa droga, wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą podziem-
ną, daje kolejnym mieszkańcom 
dostęp do podstawowych standar-
dów cywilizacyjnych, takich jak 
bezpieczny dojazd do domu czy 
dostęp do bieżącej wody. W tym 
konkretnym przypadku, tj. budo-
wy ulicy Trzykrotki i Bylicowej, 
zastanawia czy jest to najpilniej-
sza inwestycja w dzielnicy zwłasz-
cza, że przy tych nowych ulicach 
znajdują się w większości działki 
jeszcze niezagospodarowane. Na 
budowę ulic Trzykrotki i sąsiedniej 
Bylicowej planowano wstępnie 6,5 
mln złotych i realizację w 2019 
roku. Tymczasem spółka MPWiK, 

zgodnie planem inwestycyjnym, 
miała tam budować kanalizację w 
roku 2023. Z dzisiejszej perspek-
tywy mało ekonomicznie uzasad-
nione wydaje się niszczenie w 2023 
roku (nie łudźcie się - to nierealny 
termin) stosunkowo nowej drogi 
na potrzeby budowy kanalizacji. 

Budowa tej drogi bez wątpienia 
zintensyfikuje inwestycje mieszka-
niowe w okolicy i za kilka lat łatwiej 
będzie pozyskać środki na budowę 
najdroższego uzbrojenia. Zniknie 
wtedy główna bariera - ekstensyw-
ny charakter okolicznej zabudowy 
– która oznacza dla MPWiK nie-
opłacalność budowy, a w konse-
kwencji późniejszej eksploatacji i 
konserwacji sieci kanalizacyjnej..

Czy Trzykrotki to ulica?

Stan zaawansowania prac drogowych w Wiśniowej Górze

OSP pomaga w pandemii
Business Lease Poland i  Ci-

troën Polska zjednoczyły siły an-
gażując się w  akcję pomocową 
w  związku z  trwającą pandemią. 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Ra-
dości otrzymała na okres paru 
najbliższych miesięcy Citroëna 
Berlingo, który jest wykorzysty-
wany do zadań związanych ze 
zwalczaniem skutków pandemii 
COVID-19. Business Lease Poland 
i  Citroën Polska pokryją również 
koszty paliwa związane z  użytko-
waniem samochodu. Citroën Ber-
lingo będzie służył OSP do trans-
portu seniorów na szczepienia, 
dostarczania żywności, artykułów 
pierwszej potrzeby, lekarstw oso-
bom przebywającym na kwaran-
tannie, które nie mogą skorzystać 
z  pomocy rodziny lub sąsiadów. 
W  razie potrzeby, strażacy będą 
także dowozili preparaty i  środ-
ki ochrony do szkół i  placówek 
oświatowych w regionie. 

„Nasza jednostka na wyposa-
żeniu posiada jedynie wozy gaśni-
cze. Tym samym realizacja zadań 

związanych z  transportem żyw-
ności, lekarstw i innych artykułów 
pierwszej potrzeby była niemoż-
liwa. Przekazany samochód po-
zwoli naszej jednostce realizować 
powyższe cele. Transport będzie 
się odbywał na terenie dzielnicy 
Wawer, a w razie potrzeby także na 
terenie innych dzielnic Warszawy.” 
- komentuje Tomasz Borkowski, 
Naczelnik OSP Radość.

„Odpowiedzialność społeczna 
jest wpisana w  wartości i  kultu-
rę organizacyjną Business Lease 
Poland. Bardzo doceniamy pracę 
strażaków-ochotników i  ich od-
danie na rzecz niesienia pomo-
cy. Dlatego cieszy nas możliwość 
dołożenia naszej cegiełki w  tej 
pięknej inicjatywie.” dodaje Artur 
Sulewski – Dyrektor Zarządzający 
w Business Lease Poland. 

Citroëna Berlingo cechuje 
przede wszystkim modułowość 
i przestrzeń we wnętrzu. Jest łatwy 
w  codziennym użytkowaniu dzię-
ki trzem niezależnym i składanym 
w  prosty sposób tylnym siedze-
niom, płaskiej podłodze sięgającej 

aż do przedniego fotela pasaże-
ra, również składanego, długości 
powierzchni ładunkowej 2,70 m 
i  dodatkowym 100 l pojemności 
bagażnika. Doskonale wpisuje się 
w  potrzeby współczesnych użyt-
kowników dzięki nowej platfor-
mie, 18 systemom wspomagania 
prowadzenia i 4 systemom łączno-
ści. 

„Strażacy-ochotnicy zasługu-
ją na słowa uznania za ich ciężką 
pracę i  bezinteresowne niesienie 
pomocy. Jestem pewien, że mo-
dułowość i  wszechstronność Ci-
troëna Berlingo pomoże straża-
kom-ochotnikom w  zwalczaniu 
skutków pandemii.” – powiedział 
Sebastian Domeracki, dyrektor 
marki Citroën w Polsce. 

Wypadek drogowy na Patriotów
8 maja około godziny 10:35 

doszło do groźnego wypadku 
drogowego na ulicy Patriotów. 
Samochód osobowy marki Nis-
san najpierw uderzył w  latarnię, 
później dachował. Z  ustaleń po-
licji wynika, że kierowca nissana 
stracił panowanie nad pojazdem, 
uderzył w  latarnię i  wskutek tego 

dachował. Badanie na obecność 
alkoholu wykazało, iż kierowca 
był trzeźwy. W  wypadku nikt nie 
doznał poważnych obrażeń. Na 
miejscu szybko zjawiła się straż 
pożarna oraz policji. Auto jechało 
w  kierunku przystanku kolejowe-
go Warszawa-Radość. Przed przej-
ściem dla pieszych w miejscu zda-
rzenia znajdowała się spora kałuża. 
Niewykluczone, że to przez nią 
kierowca stracił panowanie nad sa-
mochodem i wpadł w poślizg.

Obchody Dnia Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka, 4 maja 

2021 r. o godzinie 8:00 w Bazylice 
Katedralnej Diecezji Warszawsko-
-Praskiej, gdzie znajdują się re-

likwie Świętego Floriana, patrona 
strażaków, odprawiona została 
uroczysta msza święta w  intencji 
strażaków i ich rodzin.

Po mszy świętej nastąpiło uro-
czyste złożenie wieńca przy tablicy 
upamiętniającej strażaków pole-
głych w  walkach o  niepodległość 
Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Z okazji dnia świętego Floria-
na, strażacy z OSP Radość uczest-
niczyli w  uroczystej mszy świętej 
w  parafii Matki Bożej Anielskiej 
przy ulicy Wilgi 14. W  uroczy-
stościach brał udział zarząd oraz 
członkowie jednostki wraz z  po-
cztem sztandarowym. 

Stanisław Rybicki

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Strażacy OSP Radość po uroczystej mszy z okazji Dnia Strażaka

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Fot. Stanisław Rybicki

Fot. Piotr Grzegorczyk
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Domowe mydło glicerynowe
Podstawowym składnikiem jest 

glicerynowa baza mydlana, którą z 
powodzeniem można zakupić choćby 
na znanych internetowych portalach 
aukcyjnych. Istotne jest, aby gliceryna 
wykorzystana przy produkcji tej bazy 
była pochodzenia roślinnego, gdyż 
wysoka zawartość roślinnej gliceryny, 
zapobiega nadmiernemu wysuszaniu 
skóry. Wśród różnych rodzajów baz 
mydlanych dostępne są przeźroczyste, 
bezzapachowe, jak i białe np. z dodat-
kiem masła shea lub koziego mleka.

Planując zrobienie pierwszego 
mydła typu handmade ogranicza nas 
tylko wyobraźnia i… zasoby kuchen-
nych szafek  Możemy do zakupio-
nej bazy mydlanej dodać w zasadzie 
wszystko co nie rozpuści się pod 
wpływem wysokiej temperatury, któ-
rą osiąga baza w momencie topnienia 
w naczyniu. Mogą być to ulubione 
pachnące zioła, suszone kwiaty, przy-
prawy (np. cynamon), płatki owsiane 
lub  zmielone ziarna kawy, które poza 
właściwościami zapachowymi, będą 
też naturalnie peelingowały skórę.

Alternatywnie możemy wzboga-
cić mydło syntetycznymi aromatami 
przeznaczonymi do tej działalności 
(do kupienia m.in. na portalach au-
kcyjnych) lub olejkami eterycznymi 
(drogerie, apteki zielarskie). Domo-
wej produkcji mydło może mieć także 
wybrany kolor dzięki zastosowaniu 
barwników w płynie. Wystarczy zaku-
pić trzy podstawowe kolory, a później 
łączyć je ze sobą i uzyskiwać kolejne 

kolory i odcienie np. barwnik fioleto-
wy (mieszając czerwony i niebieski ze 
sobą).

Inne mydlane inspiracje: mydło 
ze zmielonym rozmarynem, suszo-
ną bazylią, płatkami róż, nagietkiem, 
skórką cytryny, pomarańczy, miodem.

Mydła glicerynowe stanowią cie-
kawą alternatywę dla popularnych 
mydeł sodowych, dostępnych w dro-
geriach. Ich wykonanie jest niezwy-

kle proste, mogą być stosowane także 
przez dzieci i osoby z wrażliwą skórą. 
A przede wszystkim – robiąc mydła 
glicerynowe samodzielnie, znamy ich 
skład, możemy tworzyć własne ory-
ginalne kompozycje, które będą także 
miłym akcentem w naszych łazienkach 
i kuchniach. Świetnie  sprawdzą się nie 
tylko do domowego użytku, ale także 
jako własnoręcznie wykonany prezent.

Joanna Kuć

KOSMETYKI I ZAPACHY. Jak rozpocząć domową manufakturę ekologicznego mydła glicerynowego ?

KĄCIK SATYRYCZNY

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

Jak zrobić mydło glicerynowe? 
Poniżej przepis na mydło lawendowe i aloesowe. Potrzebne będą:

 ■ baza mydlana biała nieprzezroczysta,
 ■ rondelek  lub niewielki garnek, nóż, drewniana łyżka/ szpatułka,
 ■ silikonowa forma na ciasto (tzw, keksówka), ewentualnie z powodzeniem 
można wykorzystać    plastikowe opakowanie, czy pojemnik po warzywach, 

 ■ dodatki mydło lawendowe: barwnik fioletowy, olejek lawendowy, kilka usu-
szonych gałązek lawendy,

 ■ dodatki mydło aloesowe:  kilka liści aloesu, opcjonalnie barwnik zielony.
Bazę mydlaną (1 kg) kroimy na małe kawałeczki – kwadraty. Im mniejsze 

kawałki, tym szybciej uzyskamy gładką konsystencję. Następnie wrzucamy 
do garnka i podgrzewamy aż do rozpuszczenia (na małym ogniu, stale mie-
szając). Kiedy masa będzie całkowicie rozpuszczona, odstawiamy naczynie 
z kuchni, by nie dopuścić do zagotowania. Baza dosyć szybko powraca do 
swojej poprzedniej formy, czyli szybko zastyga, należy zatem mieć wszystkie 
potrzebne dodatki „pod ręką”, aby sprawnie móc przejść do kolejnego kroku:

Opcja 1 -Mydło lawendowe: wlewamy do płynnej masy kilka kropel olejku 
lawendowego, kilka (3-4) kropel barwnika fioletowego, dokładnie mieszamy 
drewnianą łyżką, a na końcu dodajemy suszone kwiaty lawendy. 

Opcja 2 -Mydło aloesowe: Z domowych zasobów aloesu, obcinamy dwie/ 
trzy gałązki rośliny, kroimy w bardzo drobne kawałeczki lub (lepsza opcja) 
miksujemy w blenderze i dodajemy do pokrojonej wcześniej i roztopionej bazy 
mydlanej. Opcjonalnie dodajemy kilka kropel barwnika zielonego, mieszamy.

Przelewamy do wybranej foremki. Zostawiamy na kilka godzin by masa 
zastygła. Następnie możemy ją pokroić według uznania i gotowe! 
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„Witoldówka” z Parkowej/Rzeźbiarskiej w Aninie...

nach ganku dwa okna. Jedno duże, 
składające się z małych, kwadrato-
wych szybek. Drugie mniejsze, ale za 
to z niebieskimi okiennicami. No i 
potem w tym cudownym leśnym po-
wietrzu dworek zaczął pączkować! 
Trudno dziś ustalić kolejność tego 
rozrastania się. Ja osobiście myślę, że 
najpierw rozmnożył się ganek two-
rząc nad sobą drugi bliźniaczo po-
dobny, tyle że cały oszklony, czyli bez 
drzwi z przodu. Paweł jest zdania, że 
najpierw wyrastały te przedziwne 
przybudówki, ni to werandy, ni to 
domki dla ptaków”.

W „Witoldówce” znajdowały się 
kiedyś dwa sklepy. Sklep spożyw-
czy należał do Władysława Bujal-
skiego, męża Aleksandry, średniej 
z sióstr Delmaczyńskich. Po wojnie 
zamieniono go na państwowy sklep 

„Społem”, a następnie na pralnię. 
Jako mały chłopiec przychodził tu 
po krówki Andrzej Matul, z któ-
rym mój dziadek Tadeusz chodził 
do szkoły podstawowej i liceum. 
Dziadek opowiadał mi, że to znany 
lektor filmowy i dziennikarz. Obok 
spożywczego w drewnianej przy-
budówce znajdował sklep mięsny, 
który należał do Feliksa Kamińskie-
go, męża Leokadii – najmłodszej z 
sióstr. Najstarsza córka Ignacego i 
Marianny, Antonina, wraz z mężem 
Marianem Nuzikowskim zamieszka-
li w „Witoldówce” po wybuchu dru-
giej wojny wraz dziećmi – Barbarą i 
Bronisławem. Moja prababcia Bar-
bara poznała tu swojego przyszłego 
męża, studenta weterynarii Mikołaja 
Girysa, który udzielał w okolicy ko-
repetycji. Jej młodszy brat Bronek 
w wieku 18 lat zginął w Powstaniu 
Warszawskim, gdzie walczył w puł-
ku „Baszta”. Jego grób znajduje się 
na Cmentarzu Ofiar Wojny w po-
bliskim Marysinie Wawerskim przy 
obecnej ul. Kościuszkowców (daw-
niej  Śnieżki, wcześniej Dębowa). 
Częstym gościem w „Witoldówce” 
był pierwszy proboszcz anińskiej pa-
rafii, ksiądz Piotr Pieniążek, znany z 
tego, że nawiązywał bliskie, rodzinne 
kontakty z parafianami.

Moja rodzina związana jest z 
Aninem od sześciu pokoleń.  Np. 
nazwa Górki Delmacha/Delma-
ka pochodzi od nazwiska mojego 
praprapradziadka Ignacego Del-
maczyńskiego. Był on gajowym w 

tutejszych lasach należących do hra-
biego Ksawerego Branickiego i wraz 
z żoną Marianną oraz pięciorgiem 
dzieci (Antoniną, Aleksandrą, Leo-
kadią, Michałem i Janem) mieszkał 
w gajówce stojącej w pobliżu obec-
nej ulicy Wierzchowskiego i Traktu 
Brzeskiego. Do gajowego zgłaszano 
się po drewno na budowę pierw-
szych willi anińskich budowanych 
przez rodziny kolejarzy, które w wy-
niku parcelacji dóbr Branickich jako 
pierwsze zaczęły osiedlać się na tych 
terenach. Domy powstawały w po-
bliżu rozwijającej się linii kolei żela-
znej biegnącej w kierunku Otwocka 
– nazwanej linią otwocką.

W opowieściach rodzinnych 
przetrwała historia o tym, „jak licho 

ganiało wujka Michała”. Kilka razy, 
gdy jeździł konno do gajówki koło 
górki Delmacha, podążało za nim 
„coś czarnego”, co nie pozwoliło 
się do siebie zbliżyć. Któregoś razu, 
gdy „licho” znów goniło Michała, 
koń spłoszył się, poniósł między 
drzewa, zrzucając jeźdźca. Biedak 
odniósł poważne obrażenia, ale za 
to licho dało mu już spokój.

W „Witoldówce” mieszkają 
obecnie kolejne pokolenia rodziny 
Leokadii  i Feliksa Kamińskich i 
dzięki nim dom jest pięknie utrzy-
many. Mój dziadek dużo mi opo-
wiada o historii naszej rodziny. 
Bardzo się cieszę, że mieszkam w 
Aninie, osiedlu poetów i ogrodów.

Zosia Czagowiec

Ignacy Delmaczyński wybudo-
wał dla swoich córek dom w Aninie 
– przy ulicy Parkowej, która teraz 
nosi nazwę Rzeźbiarska. Krótko 
przed wybuchem II wojny świato-
wej ul. Parkowa zmieniła nazwę na 
ul. Księdza Skorupki.

„Witoldówka”, bo tak nazywa 
się ten dom, została zbudowana w 
1927 roku. Nazwy stawianych w 
Aninie domów pochodziły często 
od imion właścicieli działki. Tak też 
było w przypadku „Witoldówki”. W 
archiwum rodzinnym zachował się 
odpis aktu notarialnego sporządzo-
nego w roku 1925. Potwierdza on, 
że małżonkowie Delmaczyńscy za-
mieszkali „w leśniczówce pod wsią 
Miłosną w gminie Wawer” nabyli 
nieruchomość ziemską wydzieloną 
z majątku Wille Anin od Wandy 
Feliksy Karwackiej, wdowy po Wi-
toldzie, oraz jej syna Stanisława Syl-
wana. Jan  Delmaczyński zamiesz-
kał w drewnianej willi, znajdującej 
się niemal naprzeciwko „Witoldów-
ki”, na rogu ulicy Parkowej i IV Po-
przecznej.

Kiedyś „Witoldówka” z trzech 
stron otoczona była werandami i 
wyglądała jak budynek, który opi-
sała Marta Tomaszewska w swojej 
powieści „Tajemnica białego po-
koju”: „Najpierw tuż pod lasem, 
na pewno niegdyś, 100 lat temu, 
wyrósł z żółtych piasków niewiel-
ki, brązowy dworek. Miał spadzisty 
dach, oszklony ganek z głębokim, 
trójkątnym okapem i po obu stro-

Ignacy Delmaczyński w pobliżu gajówki. Obecna ul. Wierzchowskiego

W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy 
w Gazecie Wawerskiej cykl publi-
kacji dotyczących spuścizny E.M. 
Andriollego na terenie dzielnicy Wa-
wer. W każdym kolejnym numerze 
znajdziecie Państwo inny budynek, 
prezentowany w formie akwareli/
rysunku. Możecie je typować sami: 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl, 
najlepiej z jakimś opisem, historią 
związaną z budynkiem lub/oraz z 
działką na której stoi. Dzisiaj pre-
zentujemy – już po raz 29 – drew-
niaka z ul. Rzeźbiarskiej w Aninie.

Autor akwareli: 
Marek Ziarkowski, absolwent 

Wydziału Architektury PW. Prowadzi 
Autorską Pracownię Architektury. 
Uczy studentów rysunku odręcznego 
w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i 
Rzeźby na WA PW. Członek Stowa-
rzyszenia Akwarelistów Polskich. Ma-
larstwo akwarelowe oraz szkicowanie 
z natury w warunkach plenerowych 
sprawia mu wiele radości i satysfak-
cji, jest dla niego niezastąpionym 
źródłem wiedzy i intuicji zawodowej.

www.amz-architekci.com.pl 

mgr Ignacy Delmaczyński



ZADZWOŃ: 
WYSTARCZY 1 KROK ABY PRODUKOWAĆ WŁASNĄ ENERGIĘ

ZANIM TWOJE RACHUNKI ZA PRĄD ZNÓW WZROSNĄ

BĄDŹ EKO I OSZCZĘDZAJ - WYBIERZ NETI Sp. z o.o. 
www.neti.biz.pl             biuro@neti.biz.pl

 Gwarantujemy:
- Konkurencyjne ceny i krótkie terminy

- Bezpłatne oszacowanie potrzeb i projekt u Klienta

-  Bezpieczny i efektywny system fotowoltaiczny

- Moduły i osprzęt renomowanych marek

- Profesjonalny montaż - od 18 lat jesteśmy do Państwa dyspozycji na rynku energii

- Gwarancje producenta do 25 lat- Gwarancje producenta do 25 lat

- Bezpłatne przygotowanie dokumentacji i przyłączenie Państwa domu do sieci

- Pozyskanie dla Państwa dotacji

- Opieka serwisowa

  KORZYŚCI z instalacji paneli fotowoltaicznych:
- Niezależność energetyczna w Twoim domu

- Oszczędność – niskie rachunki za prąd

- Dofinansowanie z programów rządowych

- Dbałość o środowisko

- Odliczenie na ulgę termomodernizacyjną

- Bezobsługowy system paneli renomowanych- Bezobsługowy system paneli renomowanych

  firm z 25 letnią gwarancją

WŁASNY PRĄD ZE SŁOŃCA DLA CIEBIE I POKOLEŃ

735 915 011  lub   885 333 435


