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Sefer Falenic

KULTURA

FIGLE-MIGLE

Wywiad z Anną Małgorzatą
Stankiewicz, Faleniczanką,
fotografką i autorką
niecodziennego albumu
fotograficznego m.in. na temat
tego jak zrodził się pomysł na
jego powstanie oraz o tym kiedy
kończy się dzieciństwo.
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Portret zbiorowy członkiń falenickiego koła “Bnot Agudat Israel” (Dziewczęta Związku Izraela), Księga Falenicy
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O WYGASZANIU
JUŻ ZA CHWILĘ
MANDATÓW RADNYCH GŁOSOWANIE NA
Od początku istnienia Gazety
PROJEKTY BUDŻETU
Wawerskiej docierają do nas
OBYWATELSKIEGO
ze strony członków rządzącej

SAMORZĄD 3.0 ROZWÓJ BEZ BARIER

Przedstawiamy subiektywny

wawerskim samorządem koalicji
przegląd projektów Budżetu
opinie, że nie piszemy nic
Obywatelskiego dopuszczonych
pozytywnego o Zarządzie i Urzędzie
do głosowania w edycji na
Dzielnicy.
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2022 rok.
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Stowarzyszenie Razem dla
Wawra odpowiedziało na
zaproszenie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów do identyfikacji
i opisania barier w rozwoju
samorządów na podstawie
własnych doświadczeń.
14

ŚWIDERMAJERY

DOM W RADOŚCI
NA UL. EZOPA 35

Nieznane są losy przedwojennych
właścicieli tego drewniaka.
Wiadomo tylko, że większość
z okolicznych terenów stanowiła
własność żydowską. Po wojnie
wrócili nieliczni i zapewne
szybko wyjechali.
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Samorząd z podziałami

RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Podobno w niektórych sprawach można się porozumieć ponad wszelkimi podziałami. Są
bowiem takie kwestie, które łączą wszystkich, bez względu na
sympatie, antypatie, światopogląd oraz każdy inny pogląd.
Wydaje się, że w lokalnym samorządzie takich spraw, które łączą,
a nie dzielą, powinno być całe
mnóstwo...
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Takim wspólnym punktem
mogłaby być przykładowo kwestia
ochrony przyrody. Dbałość o środowisko naturalne jest przecież
na ogólnym poziomie istotna dla
nas wszystkich. Co jednak, jeśli
na poziomie konkretnego lasu czy
drzewa, ta wrażliwość jest już zgoła różna? Wszak na działce sąsiada
drzewa są o wiele bardziej pożądane niż na własnej, gdzie przydało-
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by się więcej słońca, a w dodatku
nie trzeba będzie grabić liści. Co,
jeśli ciężko jest nam odróżnić trzebież, służącą poprawie kondycji
lasu od dzikiej wycinki? Co, jeśli
propozycja wypracowania strategii służącej zachowaniu prywatnych lasów jako lasów (złożylismy
taki wniosek jako klub radnych
Razem dla Wawra) odczytywana
jest niesłusznie jako krzywda dla
ich obecnych właścicieli niemogących zabudować swoich terenów?
Czy zatem ochrona przyrody jest
rzeczywiście tym co może łączyć,
a nie dzielić?
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Taką wspólną sprawą mogłaby być budowa wodociągów, kanalizacji czy dróg, ale tutaj nawet
interpretacja stanu rzeczywistego
jest różna - włodarze przekonują,
że infrastruktura rozwija się w nieprawdopodobnym wręcz tempie,
a duża część mieszkańców stolicy jeszcze przez długie lata nie
doczeka się dostępu do miejskiej
wody czy kanalizacji (przykładowo w Aleksandrowie kanalizacji
z pewnością nie będzie przynajmniej do 2028 roku). Ponadto
każdemu bliższy jest rozwój infrastruktury w najbliższej okolicy,
a tych co mają już dostęp do wody
i kanalizacji kwestia ta najczęściej
nigdy więcej nie zainteresuje. Czy
temat rozwoju infrastruktury komunalnej może zatem łączyć cały
lokalny samorząd?
Inną wspólną sprawą mogłaby być np. kwestia przestrzegania
prawa. Wszak jako społeczeństwo
uznajemy konieczność postępowania zgodnego z wypracowanymi
przepisami. Tylko co, jeśli każdy ma
swoją interpretację tego prawa i rozumie je na wskroś inaczej? Co jeśli
ekpertyzy prawne są różne w zależności od tego kto je zamawia? Co,
jeśli nie ma żadnych konsekwencji
wykrytych nieprawidłowości, bo
nie ma komu ich wyegzekwować?
Albo jeśli potencjalne nieprawidłowości widzimy tylko u innych, ale
w odniesieniu do siebie nie mamy
żadnego problemu z naginaniem
przepisów? (w tym miejscu polecam teksty pt. „O wygaszaniu mandatów radnych”)
Czy są zatem sprawy w lokalnym samorządzie, na które można
patrzeć nie tylko z perspektywy
własnego plemienia i co do których rzeczywiście możliwe jest
porozumienie ponad podziałami?
A może jednak w samorządzie zawsze będą podziały?
Życzę miłej lektury przedwakacyjnego numeru.
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KULTURA. Wywiad z autorką niecodziennego albumu fotograficznego.

przyjaźń, współdziałanie. I te gdzie
są dziewczynki. Wychodzi na to,
ne w „Figlach-miglach” pochodzą że wszystkie, w każdym odnajduję
właśnie z książki Krystyny Pisar- coś poruszającego.
kowej.
P.G.: „Figle-migle” zostały już

P.G.: Jakie cechy lub umiejętności musi posiadać fotograf świata
dziecięcego? Czy to w ogóle można
traktować jak odrębną kategorię
fotografii?

A.M.S.: Musi znać wyliczanki –
żartuję oczywiście. Tata nie specjalizował się w fotografii dziecięcej,
ale rzeczywiście chyba miał do niej
talent. Potwierdzają to zdjęcia, które można znaleźć w książce, ale też
te z późniejszych lat, pokazujące
często dzieciństwo z trudniejszej
strony. Myślę, że w przypadku fotografowania ludzi, nie tylko tych
najmłodszych, ogromne znaczenie
ma empatia i szczerość. W przypadku dzieci, które są w jakiś sposób kruche i płochliwe, chyba doP. Grzegorczyk: Jak zrodził się po- rozerwalna część podwórkowego datkowo umiejętność pozostania
mysł na powstanie albumu „Figle- świata. Czytając je czuję jakbym z boku, nieingerowania w ich świat.
-migle”?

A. M. Stankiewicz: To był proces. Zaczął się od chęci pokazania
w formie książki fotograficznej
zdjęć mojego zmarłego taty, fotoreportera Mirosława Stankiewicza.
Wybrałam te z początków jego
fotografowania, a jednocześnie
okresu przed moim urodzeniem.
Zaciekawiło mnie jakim był fotografem, gdy go jeszcze nie znałam
i jak patrzył na dzieci, nie będąc
jeszcze ojcem. Nie zaczęłabym
jednak myśleć o wydaniu książki,
gdyby nie fundusze, którymi na
szczęście dysponowałam – należność za zdjęcia wykonane przez
tatę, którą udało się odzyskać dopiero po jego śmierci. W zasadzie
więc on sam sfinansował „Figle-migle”. Mam nadzieję, że byłby
zadowolony z rezultatu.

obcował z zaklęciami. Skąd taki P.G.: Po lekturze albumu odnoszę
piękny pomysł na narrację albu- wrażenie, że był również człowiemu?
kiem cierpliwym. Pośród wielu
A.M.S.: Bardzo się cieszę, że tak zdjęć zdarzają się te niepozorne,
Pan odbiera ten pomysł. Szukały- zyskujące po wielokrotnym, lub
śmy z projektantką książki, Nata- dłuższym oglądaniu. Które z zalią Mikołajczuk, jakiegoś akcen- mieszczonych w albumie są najbliżtu, który urozmaici fotograficzną sze pani sercu?

opowieść. Padło na wyliczanki.
Poszperałam trochę i natrafiłam
w naszej wawerskiej Bibliotece
Publicznej na książkę Krystyny
Pisarkowej „Wyliczanki polskie”,
wydaną po raz pierwszy w 1975
roku. Autorka określiła te dziecięce wierszyki jako „małe zabytkowe
klejnociki”. Chciałam sprawdzić,
czy rzeczywiście są zabytkowe, zapytałam więc moich synów i dzieci
mojego brata – czyli wnuki Mirosława – czy jakieś znają. Okazało
się, że jak najbardziej! I to często
P.G.: Kiedy właściwie kończy się te same, które w dzieciństwie podzieciństwo?
znałam i ja. Wyliczanki przytoczoA.M.S.: Chciałabym powiedzieć,
że nigdy, i że pomimo fizycznej
przemiany, jako dorośli, wciąż jesteśmy dziećmi. Niestety chyba
tak nie jest. Dziecko, którym byliśmy, wciąż w nas istnieje, ale jako
zbiór wspomnień i doświadczeń,
często mało dostępny i zakurzony.
Według mnie dzieciństwo kończy
się w momencie, gdy bierzemy
pełną odpowiedzialność za siebie,
a w sposób definitywny, gdy odpowiedzialność ta obejmuje drugą
osobę: partnerkę, partnera, dziecko, a czasem rodzica. Osobiście,
i to coraz intensywniej, staram się
odkrywać i lubić małą Anię, która
jest we mnie, choć schowana w jakimś kąciku. A dokładniej Anię
Małgosię.
P.G.: Dziecięce wyliczanki to nie-
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A.M.S.: Tata pracował metodycznie i z dużą precyzją. Wiązałabym
to z jego technicznym wykształceniem, ukończył Wydział Lotniczy
Politechniki Warszawskiej. Stąd,
myślę, wręcz inżynierska dokładność przy fotografowaniu. Bo jednocześnie był bardzo emocjonalny
i wrażliwy, co widać w tematach,
które podejmował w swojej fotografii. A które zdjęcia są najbliższe
mojemu sercu? Może te, na których najbardziej widać swobodę
ich bohaterów, nieskrępowaną
normami stworzonymi przez dorosłych. Również te, gdzie widać

zauważone i docenione – zakwalifikowano je do finału konkursu
Fotograficzna Publikacja Roku
2020/2021. Ja również uważam, że
to perełka wydawnicza, choć z półki kolekcjonerskiej. Może to więc
początek nowego rozdziału w Pani
aktywnościach zawodowych? Ma
Pani takie plany?

A.M.S.: To wielki zaszczyt dla mnie
znaleźć się w finale tego konkursu.
Wciąż do końca to do mnie nie
dociera. W Polsce ukazuje się całkiem sporo publikacji fotograficznych, o bardzo wysokim poziomie
artystycznym. Wiele z nich opartych jest na fotografii archiwalnej,
tak jak moja książka. Poprzeczka
była ustawiona naprawdę wysoko.
Bardzo zachęcam do zapoznania
się z pozostałymi, finałowymi publikacjami tegorocznej edycji konkursu. A co dalej? To przedsięwzięcie – wydanie „Figli-migli” – to był
skok na głęboką wodę. Zaczynając, nie zdawałam sobie sprawy,
jaki ogrom pracy się z tym wiąże.
Również teraz, na etapie sprzedaży,
tej pracy jest dużo. A żeby myśleć
o kolejnych działaniach to książka musi się sprzedać. Dodatkowo
sama też fotografuję i na tym teraz
chciałabym się bardziej skupić. Ale
na pewno w dalszym ciągu będę
starała się promować dorobek taty.
Liczę, że „Figle-migle” pomogą mi
przyciągnąć uwagę do jego twórczości i będzie łatwiej.
P.G.: W falenickiej Kulturotece ruszyła 1 czerwca wystawa fotografii
Mirosława Stankiewicza. Czy poza
fotografiami o tematyce dziecięcej
zobaczymy coś więcej?

A.M.S.: Wystawa obejmuje część
fotografii, które znalazły się

Warszawa Plac Konstytucji , rok 1962, fot. M. Stankiewicz.

w książce. Odbiór zdjęć na wystawie jest jednak zupełnie inny.
Łatwiej na przykład dostrzec wiele szczegółów, smaczków, które
dopiero przy takim powiększeniu
są widoczne. Może kiedyś będzie
możliwość pokazania również innych zdjęć taty, z innych okresów
i na inne tematy. Bardzo bym tego
chciała.
P.G.: Dziękuję za rozmowę.

Mirosław Stankiewicz

Urodził się w Białowieży
w 1937 roku. Od 1940 r. mieszkał
w Warszawie. Ukończył studia na
Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Początkowo
pracował w przemyśle lotniczym
jako konstruktor, potem na stałe
poświęcił się dziennikarstwu. Pracował jako reporter, publicysta
i redaktor, jednocześnie zajmując
się fotografią prasową i wydawniczą. Od końca lat 80. prowadził
własną działalność fotograficzną.
Jego zdjęcia ukazały się m.in.
w czasopismach „Zorza”, „Świat”,
„Kultura”, „Teatr” „RTV” (późniejsza „Antena”), „Radar”, „Stolica”,
„Tygodnik Solidarność”, „Gazeta Handlowa”, „Dom i Wnętrze”,

„Domy jednorodzinne”, „Architektura”, „Cztery Kąty”. Zajmował się również fotografią
reklamową.
Jest autorem zdjęć ilustrujących
liczne
publikacje książkowe. Był członkiem
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich i ZAIKS-u. Miał status
artysty fotografika.
Z tytułu działalności zawodowej otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach
fotograficznych,
w tym wyróżnienie na World
Press Photo w 1975 r.
Zmarł w Warszawie w 2005
roku.
Anna Małgorzata Stankiewicz

Faleniczanka, fotografka,
autorka książki “Figle-migle”.
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SAMORZĄD. Radni Koalicji Obywatelskiej w walce o praworządność.

O wygaszaniu mandatów radnych
RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Dzielnicowe dotacje to łakomy
kąsek, konkretne pieniądze, wystarczy złożyć wniosek i – a nuż...
Może dlatego tak trudno jest trafić
na ogłoszenia o konkursach na dotacje. Informacje o rozstrzygnięciach
konkursów też zresztą niełatwo
wyłuskać z meandrów urzędowej
buchalterii. Jako dzielnicowy radny
miałem okazję zapoznać się z tymi
pozycjami budżetu dzielnicy w trakcie przygotowań do zaopiniowania
sprawozdania z realizacji załącznika
budżetowego za 2020 rok na sesji
Rady Dzielnicy Wawer w dniu 10
marca 2021 roku.
Moją uwagę zwróciła informacja
o udzieleniu szeregu dotacji dla całkiem niedawno założonej „Fundacji
Wawer”. Dofinansowane działania
zapewne były słuszne - m.in. „Kino
dyskusyjne dla młodzieży”, projekt
„Wspieraj Seniora” - ale z drugiej
strony mało komu zdarza się zło-

żyć tak dużo poprawnych formalnie i pozytywnie zweryfikowanych
wniosków. Zerknąłem do KRS-u,
a tu niespodzianka - założycielką
i prezeską fundacji (formalnie tylko
do 3 czerwca 2020 roku) okazała się
być radna Agnieszka Wójcik z Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej.
W trakcie sesji zadałem przedstawicielowi Zarządu Dzielnicy pytanie, czy uważa za właściwe przekazywanie publicznych środków swojej
klubowej koleżance z tej samej listy
wyborczej. W odpowiedzi usłyszałem od burmistrza dzielnicy Norberta Szczepańskiego, że to są insynuacje i że na innym forum i w innym
trybie powinienem zadawać takie
pytania. Sama zainteresowana podsumowała sesję słowami, że gdybym
to ja skorzystał z dzielnicowych pieniędzy, to może w końcu zrobiłbym
coś pożytecznego.
Tu nie chodzi jednak tylko
o kwestię procedur przyznawania
dotacji, bo tu zapewne wszystko jest
w najlepszym porządku (jakkolwiek
warto wspomnieć o tym, że dotarliśmy do negatywnej rekomendacji

na karcie oceny jednego z wniosków Fundacji Wawer, który wynikał
z braku szczegółów odnośnie projektu - każdy inny pewnie odbiłby się
od ściany, gdyby przyszedł z takim
projektem z ulicy) oraz w związku
z kontrowersją polegającą na tym, iż
wniosek złożyła radna z opcji politycznej rządzącej w dzielnicy.
Sednem sprawy jest to, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym: „Radni
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”. „Fundacja Wawer”
od momentu powstania wpisana jest
do Rejestru Przedsiębiorców, a zatem
prowadzi działalność gospodarczą
z siedzibą w budynku przy ul. Planetowej 36 w osiedlu Radość (własność
m.st. Warszawy) jako podmiot tą nieruchomością zarządzający; otrzymuje również dzielnicowe dotacje.

Uznaliśmy jako Klub Radnych
Razem dla Wawra, że jest prawdopodobne, iż mamy w tym przypadku
do czynienia z naruszeniem ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych
w odrębnych przepisach funkcji lub
działalności. Czekaliśmy na reakcję
przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wawer, który z racji pełnionej funkcji powinien wprowadzić do porządku obrad kolejnej sesji uchwałę
potwierdzającą fakt wygaśnięcia
mandatu radnej. Wystąpienie opisanego wyżej zdarzenia powoduje
bowiem, że mandat radnego wygasa z mocy prawa, ale wymaga to
potwierdzenia przez organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego. Nie doczekaliśmy się
– reakcją był atak.
Na kolejnej sesji radna Agnieszka Wójcik, nie odnosząc się do meritum sprawy, oskarżyła mnie o działanie na szkodę dzieci i młodzieży
będących podopiecznymi fundacji.
Ot, takie odwrócenie kota ogonem,
bo przecież nie podnosiłem wcześniej ani jednym słowem kwestii samej działalności Fundacji Wawer,
a jedynie konflikt wynikający z bycia radnym dzielnicy i grantobiorcą
w tej samej dzielnicy jednocześnie.

Przemilczałem te niedorzeczne zarzuty, a wspólnie z kolegami
z Klubu Radnych Razem dla Wawra
zgłosiliśmy sprawę do Wojewody
Mazowieckiego, celem zbadania czy
zgodnie z kodeksem wyborczym,
powinno nastąpić wygaśnięcie mandatu radnej.
Długo wahaliśmy sie, czy
w ogóle poruszać ten temat w Gazecie. Skłoniła nas jednak do tego nieprzejednana i wyjątkowo agresywna
wobec nas reakcja radnych Koalicji
Obywatelskiej na sesji w dniu 12
maja br. na której, na sam koniec
posiedzenia przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej
Łukasz Kubik zawnioskował o wygaszenie dwóch mandatów radnych
- mojego i Piotra Grzegorczyka.
Od początku istnienia Gazety
Wawerskiej docierają do nas ze strony członków rządzącej wawerskim
samorządem koalicji opinie, że nie
piszemy w Gazecie Wawerskiej nic
pozytywnego o Zarządzie, o Urzędzie Dzielnicy. Mając na względzie,
że nikt nie opowie o sobie tak dobrze
jak on sam - postanowiliśmy zacytować pełne – bez poprawek i skrótów
- wystąpienie radnego Łukasza Kubika w tej sprawie.

Wystąpienie Przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Łukasza Kubika na koniec sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 12 maja 2021 roku.
Tak Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu.
Miałem się już w zasadzie dzisiaj
jakby nie wypowiadać, ale mam takie poczucie, że nie zostałem, że tak
powiem, do końca jakby wysłuchany
i moje prośby, które składałem tutaj
w imieniu w związku z działalnością tutaj radnych pana Piotra Grzegorczyka i pana Rafała Czerwonki
nie zostały w żaden sposób nie tyle
sprostowane, ale nie uzyskaliśmy
na nie wystarczających odpowiedzi.
Co więcej Szanowni Państwo, dzisiaj tak przysłuchując się wnikliwie
tym obradom dowiedziałem się takiej dość ciekawej rzeczy, mianowicie że powstała nowa nazwa klubu.
Mianowicie być może powstał, lub
nie powstał Klub Stowarzyszenie
Razem dla Wawra. Taką informację
pan Piotr Grzegorczyk dzisiaj nam
zaproponował w punkcie właśnie
piątym i tutaj też chciałbym się jakby
zapytać, czy tutaj nastąpiła rzeczywiście jakaś taka zmiana nazwy tego
klubu, czy to jest jakieś po prostu
jakby pomieszanie i pomylenie tak
tych jakby dwóch bytów, dwóch różnych rzeczy, także prosiłbym tutaj na
przyszłość o taką precyzyjną i jasną
wypowiedź w imieniu której Państwo się wypowiadacie, bo Państwo
przedstawialiście stanowisko klubu.
Klub, z tego co jest mi wiadome, nosi
inną nazwę.

Ale to tak na marginesie, albo
trochę nie do końca na marginesie,
bo to jest właśnie ten obszar, o którym rozmawialiśmy na poprzedniej
sesji i to są te rzeczy na które my
zwracaliśmy ostatnio uwagę czyli
łączenie tych funkcji przez Państwa,
którzy występujecie w różnych obliczach można powiedzieć. Występujecie Państwo z jednej strony jako
właściciele Gazety, z innej strony
występujecie jako radni, teraz występujecie jako członkowie jakby
stowarzyszenia i taki właśnie obraz
i takie błędne właśnie przekonanie
i takie to pomieszanie jakby tych
funkcji i tych jakby różnych jakby
działalności no, fundujecie Państwo
nam ale też również mieszkańcom.
W związku z tym że nie otrzymaliśmy od Państwa, a czekałem do samego końca, czekałem do samego
końca tutaj na odpowiedź pana Rafała Czerwonki, ewentualnie pana
Piotra Grzegorczyka na te wszystkie
rzeczy o których wspominałem na
poprzedniej sesji. No ale nie doczekałem się i w związku z powyższym
chciałbym tutaj w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej złożyć na ręce
przewodniczącego Pana Michała Żebrowskiego następujące pismo które
pozwolę sobie teraz odczytać
Wnosimy o podjęcie stosownych działań i weryfikację ewentualnych naruszeń przez radnego

Dzielnicy Wawer Rafała Czerwonkę
i radnego Dzielnicy Wawer Piotra
Grzegorczyka z dyspozycji art. 24 f
Ustawy o samorządzie gminnym, zakazującego łączenie mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzania taką działalnością i dodatkowo
ewentualnego naruszenia zakazu
określonego w artykule 24 e ust.1
Ustawy o samorządzie gminnym (tj.
podejmowania dodatkowych zajęć
oraz otrzymywania darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców
do wykonywania mandatu zgodnie
z art. 23 a ust.1) w kontekście wyroków NSA z 21 lutego 2018 roku oraz
WSA w Opolu z 14 listopada 2017
roku.
Z ustaleń wynika, że radny Rafał Czerwonka jest prezesem zarządu a radny Piotr Grzegorczyk jest
członkiem Zarządu Spółki z o.o.
działającej pod nazwą Gazeta Wawerska sp. z o.o. wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (…..). Z ustaleń
wynika również, iż wskazani radni
będąc wspólnikami, redaktorami
i członkami zarządzającymi prywatnej gazety są jednocześnie radnymi
Dzielnicy Wawer:

1. prowadzą działalność gospodarczą poprzez dystrybuowanie prywatnej gazety wykorzystując mienie
komunalne gminy m.in. budynek
Urzędu Dzielnicy, Ośrodka Sportu
i Rekreacji i Wawerskiego Centrum
Kultury;
2. wykorzystują informacje pozyskiwane jako radny w pracy redaktora gazety podczas gdy będąc radymi nie powinni ujawniać informacji
pozyskanych w ramach wykonywania mandatu w szczególności w celu
odnoszenia osobistych korzyści lub
dyskredytowania organów Dzielnicy
lub Urzędu Dzielnicy;
3. uprzywilejowują pozycję Gazety Wawerskiej względem innych
mediów lokalnych poprzez pozyskiwanie informacji z pominięciem
rzecznika Urzędu Dzielnicy Wawer
podczas gdy jako radni podejmując
jakieś dodatkowe zajęcia zarobkowe
na własny rachunek lub ze wspólnikami nie wolno im wykorzystywać
przy tym swojego mandatu ułatwiając sobie w ten sposób prowadzenie
działalności.
4. pobierają korzyści jako wspólnicy spółki Gazeta Wawerska z opłat
wnoszonych przez reklamodawców
i deweloperów prowadzących działalność na terenie dzielnicy Wawer,
podczas gdy jako radni nie mogą
podejmować dodatkowych zajęć ani
otrzymywać darowizn, które mogły-

by podważyć zaufanie wyborców do
sposobu pełnienia przez nich funkcji
zgodnie z rotą złożonego ślubowania
czyli godnie, rzetelnie i uczciwie.
Mając na uwadze powyższe
wnosimy jak na wstępie o podjęcie
stosownych działań wobec ewentualnych naruszeń.
Wniosek kieruję i składam za
pośrednictwem poczty elektronicznej
do Pana Przewodniczącego Żebrowskiego i jeżeli jeszcze mogę dosłownie ostatnie takie już jakby słowo,
które jakby już ostatnio z moich ust
padało, ale chciałbym żeby ono jeszcze raz w tym miejscu wybrzmiało
bo być może ten mój głos nie był
do końca słyszalny, a być może był
słyszalny, ale warto go sobie przypomnieć, otóż szanowni Państwo ta
krytyka dziennikarska w stosunku
do osób publicznych pozostających
w służbie Państwa i społeczeństwa,
ich niewłaściwego bądź bezprawnego
zachowania w szczególności w związku z prowadzonymi działaniami
społecznymi, bądź sprawowanymi
funkcjami powinna zawsze mieć na
celu dobro społeczne, a nie polityczne
lub osobiste krytykującego. Krytyka
taka ponadto powinna zawsze mieć
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych człowieka i funkcjonariusza
publicznego i nie nosić znamion zniesławienia dokonanego pod płaszczyciąg dalszy na stronie 5

czerwiec 2021
ciąg dalszy ze strony 4

kiem wolności słowa i wypowiedzi
dopuszczalnych w debacie politycznej czy społecznej. Prawo do krytyki
ma bowiem służyć realizacji funkcji
kontroli społecznej, a nie pomawianiu innych osób, wręcz przeciwnie –
w interesie społecznym ważne jest to
aby artykuły epatujące czytelnika sen-

RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Mimo niedorzeczności zarzutów klubu radnych Koalicji Obywatelskiej wypada nam pokrótce do
nich się odnieść:
Ad1. Gdyby rzeczywiście przyjąć, że dystrybuowanie Gazety
w budynkach będących własnością
m.st. Warszawy jest prowadzeniem
działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, to tak naprawdę każdy radny prowadzący
jakąkolwiek działalność gospodarczą musiałby mieć wygaszony man-

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Uspokoję
przewodniczącego
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Łukasza Kubika – nie powstał
Klub Radnych Stowarzyszenia Razem
dla Wawra (SRdW). Miałem na myśli Klub Radnych Razem dla Wawra.
Reprezentujemy w Radzie Dzielnicy
naszych kolegów i koleżanki ze Stowarzyszenia nie myląc ról. Trudno mi
doprawdy wyobrazić sobie tragiczne konsekwencje tej pomyłki. Jednocześnie zwracam panu radnemu
uwagę, że na jednej z ostatnich sesji
burmistrz Norbert Szczepański pomylił „linię zabudowy” z „linią rozgraniczającą”. Chodziło o plac zabaw
na ul. Pożaryskiego. Tego przejęzyczenia, jako dociekliwy radny pan nie
zauważył, a szkoda - bo dla dzieci korzystających z tego placu zabaw może
być brzemienne w skutkach.
Jak rozumiem, radny Łukasz
Kubik ma nam za złe, że poza funkcją
społeczną którą pełnimy jako radni,
występujemy w roli dziennikarzy na
łamach bezpłatnej, samofinansującej
się i niezależnej Gazety Wawerskiej.
Bezpośrednim powodem powstania 4 lata temu Gazety (prywatnej,
choć reprezentującej głos SRdW,
przychylnie przyjmowanej przez
wielu mieszkańców dzielnicy) była
wola stworzenia pisma niezależnego, otwartego na głosy mieszkańców. Przykro to pisać, ale Kurier
Wawerski, pomimo że finansowany
z dzielnicowego budżetu (ok 200 tys.
rocznie), nie jest głosem mieszkańców dzielnicy. Klub Koalicji Oby-
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sacyjnymi informacjami nie powodowały frustracji społeczeństwa, czy też
nawet nienawiści, wynikającej z wywoływania u obywateli przekonania
o złej woli, manipulacji, czy bezprawności urzędników, funkcjonariuszy
publicznych, czy osób publicznych.
Tutaj po raz kolejny zadaję to pytanie,
które już zadałem i powtórzę je - na-

leży więc nakreślić te granice które się
zacierają i te granice dotyczą właśnie tej funkcji radnego, a po drugiej
stronie dziennikarza i zastanowienia
się czy te w ogóle obydwie funkcje są
możliwe do sprawowania jednocześnie i tym samym do pogodzenia.
Kończąc swoją wypowiedź,
w świetle zatem powyższego, rodzaj

dziennikarstwa uprawiany przez radnych polegający na permanentnej
krytyce działań Urzędu i Zarządu
przy wykorzystywaniu informacji
pozyskanych przy wykorzystaniu
mandatu nie narusza w istocie art.
24e Ustawy o samorządzie gminnym,
w tym zakresie bowiem w/w przepis
odwołuje się do roty ślubowania rad-

nego, w której radny ślubuje wierność
konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
ślubując uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie mając na względzie dobro
swojej gminy i jej mieszkańców.
W tym miejscu chciałbym postawić kropkę i podziękować Państwu za
uwagę.

dat - przecież na potrzeby swojej
działalności korzysta z publicznych
dróg gminnych, wypożyczył książkę
z biblioteki do zdobycia wiedzy dla
swojej firmy albo skorzystał z urzędu
składając wniosek o rejestrację służbowego samochodu. W podobnych
przypadkach sądy administracyjne
uznawały już zresztą, że wykładania
bezpłatnego czasopisma na ulicach,
w pomieszczeniach urzędów, czy budynkach miejskich spółek nie można uznać za działalność gospodarczą
z wykorzystaniem mienia gminnego.
Będąc zresztą zaniepokojonymi
ponadnormatywnym „znikaniem”
Gazety z tych urzędowych budyn-

ków, takich jak basen w Aninie czy
dzielnicowy urząd od bardzo dawna
nie dystrybuujemy jej w tych miejscach.
Ad.2 Szkoda, że radny Kubik nie
doprecyzował jakież to tajne informacje pozyskujemy jako radni i nie
powinniśmy ich w związku z tym
dystrybuować dalej. Brak tej precyzji
wynika zapewne z tego, że wszelkie
dokumenty z urzędu możemy otrzymać tylko w trybie dostępu do informacji publicznej lub w ramach informacji dostępnych dla wszystkich.
Mimo odpowiednich uprawnień dla
radnych, zawartych w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym,

uzyskanie jakiejkolwiek informacji
z Urzędu Dzielnicy w tym trybie graniczy z niemożliwością.
Ad3. Kwestię pomijania rzecznika Urzędu Dzielnicy Wawer przy
opisywaniu poszczególnych tematów traktuję jednak jako żart. Czy
naprawdę przewinieniem jest opisywanie wawerskiej rzeczywistości
w artykułach bez propagandowej
okrasy przygotowanej przez rządzących (i którą można pozyskać przecież z Kuriera Wawerskiego wydawanego za publiczne pieniądze)?
Ad.4 Gazeta Wawerska jest bezpłatnym miesięcznikiem, a reklamy
w niej zawarte ledwo pokrywają

koszty jej wydawania. Nie zarabiamy
na tej działalności. Nigdy też nie skorzystaliśmy z propozycji zamieszczenia reklamy finansowanej ze środków miejskich.
Ponadto jesteśmy przekonani,
że to właśnie niezależne informowanie mieszkańców o lokalnych
sprawach jest rzetelnym i uczciwym
sposbem pełnienia funkcji radnych,
a właśnie takie informacje, które pochodzą spoza grona osób rządzących
dzielnicą po prostu się mieszkańcom
należą. Mamy też świadomość, że
rządzący w Wawrze zrobią jeszcze
bardzo dużo, aby mieć monopol na
narrację o wawerskich sprawach.

watelskiej głosował w październiku
ub. roku przeciwko dopuszczeniu na
jego łamy wszystkich wyłonionych
w demokratycznych i bezpośrednich wyborach stron politycznych
obecnych w Radzie Dzielnicy. Radny Łukasz Kubik nie widzi jednocześnie nic złego występując w roli
komentatora życia samorządowego
w zaprzyjaźnionym z Zarządem
Dzielnicy miesięczniku Wiadomości
Sąsiedzkie. Robi to zresztą wspólnie
z przewodniczącym Rady Dzielnicy
Michałem Żebrowskim pisząc optymistyczne i przenikliwe sprawozdania-laurki z „życia Rady Dzielnicy”.
Kto za to płaci?
Staramy się, aby wszystkie teksty
publikowane w Gazecie Wawerskiej
były podpisywane imieniem i nazwiskiem. To raczej niezwykła praktyka w świecie lokalnej wawerskiej
prasy. Właściciele Gazety Wawerskiej - czyli Rafał Czerwonka i Piotr
Grzegorczyk - nie zostali dotychczas
w jakiejkolwiek formie pozwani, ani
tym bardziej skazani, za naruszenie
czyichkolwiek dóbr osobistych. Nikt
nie wytoczył ani nam, ani żadnemu
z autorów publikowanych tekstów
procesu o zniesławienie, o którym
radny Łukasz Kubik wspomina. Owszem, dotarły do nas żądania sprostowań, do których się nie zastosowaliśmy uznając je za bezpodstawne.
Takie wezwania wobec mnie, Rafała
Czerwonki, Stowarzyszenia Razem dla Wawra wysłała w ub. roku
w imieniu obecnego wiceburmistrza Leszka Baraniewskiego (lub też
Leszka Baraniewskiego jako osoby
prywatnej) pewna kancelaria prawna. Zamiast listy konkretnych zarzu-

tów i cytatów, do pisma dołączono
kopie wszystkich stron archiwalnych
egzemplarzy Gazety Wawerskiej, na
których pojawiło się nazwisko „Baraniewski”.
Odnoszę wrażenie, że dla radnego Łukasza Kubika granicą pożądanych działań samorządowych,
politycznych czy dziennikarskich
jest dobro jego partii macierzystej.
Krytyka? Wyłącznie niepowodująca
frustracji; nie wywołująca u obywateli przekonania o złej woli, manipulacji, czy bezprawności urzędników.
Bo wawerscy urzędnicy, zwłaszcza
ci z partyjnego nadania, nie mają
przecież złej woli i kierują się zawsze
dobrem wspólnym. Po cóż mieliby kłamać i oszukiwać skoro i im
i wszystkim nam zależy wyłącznie
na dobrostanie mieszkańców dzielnicy?
Panu radnemu pomyliły się czasy, filmy i (pozostające poza wszelką
niekonstruktywną krytyką) role partyjnych kacyków. „W demokratycznym państwie prawa nie może być
sytuacji, że działalność osób sprawujących funkcje publiczne, jest wyłączona spod krytyki” – to jeden z wielu cytatów z orzecznictwa polskich
sądów (także europejskich). „Funkcja radnego dodatkowo predestynuje
do zabierania głosu w sprawach publicznych dotyczących społeczności
lokalnej. Właśnie demokracja i gwarantowana w niej wolność słowa służą obnażaniu nieprawidłowości, jakie mają miejsce przy wykonywaniu
władzy publicznej” – to ciąg dalszy
przykładowego orzecznictwa.
Uważam, że to dobre i chwalebne, aby radny występował w roli

krytyka organu wykonawczego gminy, którego to działalność ma przecież z racji posiadanego społecznego mandatu kontrolować. Bardziej
niebezpieczne od wyrażania krytyki
byłaby raczej jego uległość i obojętność. Informowanie społeczeństwa
o błędach i niekompetencji organu,
choćby skutkujące frustracją i niezadowoleniem mieszkańców, jest
zawsze lepsze i sprzyja sanacji niż
fałszywe samozadowolenie władzy
wykonawczej.
Dotychczas pisaliśmy w Gazecie
Wawerskiej o wielu niewygodnych
dla ekipy rządzącej dzielnicą Wawer
nieprawidłowościach: o decyzjach
wydanych z pogwałceniem reguły dobrego sąsiedztwa na budowę
bloków wielorodzinnych na ul. Leśniczówka i Widocznej, o decyzji na
ignorującą nieprzekraczalną linię
zabudowy budowę salonu samochodowego w Radości, o decyzji na
zabudowę wielorodzinną w Aninie (z pominięciem obowiązującej
w planie miejscowym funkcji usługowej), o decyzji na wielolokalowy
dom jednorodzinny w Aninie, o fatalnie zarządzanej i źle przygotowanej budowie falenickiego targowiska, o przeciągającej się budowie
zespołu
szkolno-przedszkolnego
na ul. Cyklamenów, o bulwersującej decyzji (unieważnionej zresztą
przez wojewodę mazowieckiego) na
budowę przy ul. Lucerny z pominięciem wytycznych z m.p.z.p., o decyzji na budowę budynków
komunalnych w Falenicy na przekroczonych współczynnikach planistycznych, o niekonsultowanych
z nikim przenosinach marysińskiego

WCK-u i biblioteki, o wciąż nie rozpoczętej budowie rond na ul. Kadetów i Łasaka, o remoncie (czemu nie
budowie?) chodnika na ul. Chodzieskiej, o projekcie budowy (czemu
nie przebudowy?) ul. Tawułkowej,
o nieskonsultowanej z lokalną społecznością budowie pumptracka
w osiedlu Sadul, o prawie udanej
próbie likwidacji placu zabaw na
ul. Pożaryskiego (to się jeszcze okaże), o unikach Zarządu Dzielnicy
w sprawie organizacji konkursu na
nowy budynek Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na granicy
Międzylesia i Sadula (konkurs dzięki
naszym staraniom jednak się odbędzie).
Doskonale rozumiemy, że dla
wawerskich radnych Klubu Koalicji
Obywatelskiej lepiej byłoby gdyby
te publikacje nie powstały. Ale powstały, a istnienie niezależnej Gazety Wawerskiej jest faktem. Jesteśmy
niezależni, ponieważ nigdy nie staraliśmy się o urzędowe dotacje - ani
jedna złotówka grantów nie zasiliła kasy Gazety. Owszem, mieliśmy
propozycje „dofinansowania”, które
odrzuciliśmy. Nikt z publikujących
w Gazecie autorów nie otrzymał
nigdy wynagrodzenia za swoją pracę. Z niewielkiej nadwyżki wygospodarowaliśmy w ub. roku środki
na skromne kosze upominkowe
dla wszystkich współpracujących
z nami wolontariuszy. Nie opłacamy
dziennikarzy, grafików, kolporterów,
korektorów, a jedyne koszty stałe to
druk oraz księgowość. Kuleje na tym
jakość, ale wciąż się uczymy i zdobywamy doświadczenie. Sprawia nam
to niemałą satysfakcję.

PRZEZ OSIEDLA
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022. Subiektywny przegląd projektów.

Już za chwilę głosowanie na projekty z B.O.

ANNA SAJKOWSKA

a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Od 15 do 30 czerwca każdy
z nas będzie mógł wybrać w głosowaniu projekty z Budżetu Obywatelskiego, które chciałby, aby
zostały zrealizowane w 2022 roku.
Jak zwykle będziemy mogli głosować na projekty dzielnicowe, jak
i ogólnomiejskie, które przeszły
pozytywnie weryfikację formalną
i zostały dopuszczone do głosowania. Poniższy przegląd jest całkowicie subiektywny i nie jest wyczerpującym opisem wszystkich
zgłoszonych projektów. Pełna lista
projektów wraz z opisami znajduje
się na stronie https://bo.um.warszawa.pl/.
Jednym z najciekawszych wydaje mi się projekt nr 6 „Lekkoatletyczna ścieżka zdrowia w cieniu
drzew”. Zakłada wybudowanie za
kwotę 200 tys. zł ścieżki zdrowia,
wpasowanej charakterem do leśnej
okolicy, w rejonie Bartoszyckiej/
Podkowy. W zamyśle autorów
proste przyrządy do rozciągania
i doskonalenia techniki ruchu

przystępne dla wszystkich grup
wiekowych zostaną rozstawione na
kilkusetmetrowej trasie.
Projekt nr 45 to remont placu
zabaw i siłowni plenerowej przy
jednej z większych szkół w Wawrze „Bajkowej”. Na ogólnodostępnym w weekendy i po zakończeniu
lekcji obiekcie mają być dodane
huśtawki „bocianie gniazda” czy
zestawy wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami + nowa nawierzchnia
w części dla młodszych. Skateparki są tematem aż 3 projektów
z BO i gorąco polecam wsparcie
któregoś z nich. Tego typu obiekty
są jedną z niewielu atrakcji, która
przyciąga również starszych nastolatków.
Projekt nr 82 zakłada renowację istniejącego obiektu przy V
Poprzecznej na terenie OSIR oraz
darmowe wejście dla wszystkich
chętnych przez cały sezon (8 miesięcy w roku). Z pewnością Skatepark w Aninie wymaga już inwestycji i modernizacji.
Projekt nr 111 przewiduje
budowę całkowicie nowego skate
Parku w osiedlu Marysin, w okolicach ulicy Łysakowskiej. Jego realizacja poszerzyłaby znacznie ofertę
atrakcji skierowanych do młodzieży w tym rejonie dzielnicy.
Z kolei projekt nr 32 zakłada
„Remont i rozbudowę skateparku w Marysinie” przy ul. Starego
Doktora 1. Remont nawierzchni

FALENICA. Dzień sąsiada już 20 czerwca!

Wyprzedaż garażowa...

Pod koniec maja w całej Europie od dwudziestu lat jest obchodzony Europejski Dzień Sąsiada.
Jest to bardzo potrzebna inicjatywa mająca na celu integrację lokalnej, najbliższej każdemu z nas
społeczności. W Falenicy życie
płynie nieco leniwiej, (jak w każdym szanującym się letnisku) więc
naszą celebrację przełożyliśmy na
20 czerwca, ale już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców
Falenicy i okolicy na spotkanie
w to niedzielne popołudnie. Będzie to kolejne spotkanie sąsiedzkie w ostatnich kilku latach, do tej
pory spotkaliśmy się na Dniach
Sąsiada przy ul. Młodej oraz na
Gwiazdkach Sąsiedzkich.
W tym roku widzimy się na
skwerku przy Kulturotece, tam
gdzie kiedyś powstanie fontanna,

a na razie mamy przestrzeń na lokalne inicjatywy. Zaczynamy o godzinie 12.00 od wyprzedaży garażowej i wymienialni książek więc
przybywajcie z fantami - a nóż
widelec upolujecie łyżkę do kompletu! O godz. 16.00 zwijamy kramy i przejdziemy do części czysto

i istniejących urządzeń oraz dobudowa dodatkowych „przeszkód”
uatrakcyjni już istniejący obiekt.
Podwyższenie ze schodami i murkiem zapewni bezpieczne miejsce do nauki pierwszych tricków,
a dodatkowe oświetlenie umożliwi
korzystanie z obiektu nawet w jesienne wieczory. Każdy z projektów to koszt ok. 550 tys zł, więc są
relatywnie drogie, jednak bardzo
zachęcam do oddania swojego głosu na któryś z nich.
Projekt nr 69 „Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie
i budowa ciągu pieszo-rowerowego” to jeden z niewielu pozytywnie zweryfikowanych projektów
rowerowych. Zakłada on remont/
budowę ciągu pieszo–rowerowego
wzdłuż Mrówczej, na odcinku ok.
500 m od Lucerny do Piechurów.
W ramach proponowanej
„Rozbudowy placu zabaw przy
Odeskiej” - projekt nr 49 - miałyby zostać dobudowane urządzenia
dla starszych dzieci.
Projekt nr 11 „Plenerowa
siłownia na Odeskiej” zakłada
rozbudowę siłowni plenerowej
o atrakcyjne urządzenia.
Ochrona i audyt ptaków orazpowieszenie 360 budek lęgowych
to pomysł na projekt nr 16.
„Zielony szpaler krzewów
przed najdłuższym blokiem tzw.
”Jamnikiem” w Marysinie Wawerskim” to projekt nr 84.
towarzyskiej przy napoju i czymś
dobrym do rzucenia na ząb. Falenicka filia Wawerskiego Centrum
Kultury zadba o animacje dla
najmłodszych, a lokalne cukiernie
i restauracje poczęstują nas swoimi
specjałami. Będzie okazja zagrać
w boule czy kubba oraz (co chyba
jest najważniejsze) po prostu porozmawiać z sąsiadami. Zapraszamy!
Sąsiedzi z Falenicy

Fot. Magdalena Mróz

„Zakup odtwarzaczy książki
mówionej dla osób słabowidzących do wypożyczalni w Miedzeszynie” to projekt nr 99.
Ciekawym pomysłem są
„Spektakle teatralne i warsztaty
plastyczne dla rodzin”, planowane w weekendy w WCK Falenica,
czyli projekt nr 41. Wydarzenia
tego typu zazwyczaj cieszą się dużą
popularnością, a w Wawrze zdecydowanie ich brakuje. Podobną
propozycję ma WCK Filia Zastów
w projekcie nr 35 – „Dziecko
wśród kultury i sztuki”.
Oczami wyobraźni widzę już
zrealizowany projekt „Mostu bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul.
Derkaczy” (projekt 63). Proponowane rozwiązanie jest tanie i skuteczne (gruba lina rozpięta nad
jezdnią), i pozwoli wiewiórkom
na bezpieczne przemieszczanie się
nad coraz bardziej ruchliwą ulicą. Projekt 89 „Ratujmy pszczoły.
Twórzmy bioróżnorodność” pozwoli nie tylko ratować pszczoły, ale zasadzenie znacznej ilości
krzewów i bylin na granicy lasów,
z pewnością przyniesie korzyści
wszystkim.
Wśród projektów ogólnowarszawskich jest kilka, które bezpośrednio będą również realizowane
w Wawrze, oczywiście jeśli zostaną
wybrane do realizacji przez mieszkańców. Moją uwagę szczególnie
zwróciło kilka z nich.
Ogólnomiejski projekt nr 52
„Bezpłatne kursy dla seniorów,
czyli N@ucz Babcie kupić kapcie”
zakłada kursy dla seniorów, aby
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łatwiej poruszali się w cyfrowym
świecie. Od podstawowej obsługi
komputera, przez zakupy internetowe i instalację aplikacji na telefonie.
„2666 drzew dla Warszawy”
- projekt nr 39 - to kontynuacja
zwycięskiego projektu sprzed 2 lat
na zasadzenie 2020 drzew na terenie całej Warszawy.
Projekt nr 7 „Zielono – Błękitny park linearny trzech kanałów” proponuje rewitalizację ok.
7,5 km wzdłuż 3 wawerskich kanałów: Wawerskiego, Nowe Ujście
i Nowa Ulga.
„Wakacyjne kodowanie” dla
wawerskiej młodzieży (7-15 lat) to
projekt nr 74. Seria bezpłatnych,
podanych w niezwykle atrakcyjnej
formie warsztatów letnich będzie
obejmowała nauki ścisłe, programowanie i inżynierię.
Dzięki projektowi nr 127
- „Silne kobiety – murale warszawskie” Siedziba USC na Włókienniczej może zostać ozdobiona
muralem jednej z 10 kobiet mających znaczny wpływ na historię
Warszawy. Barwny i optymistyczny w przekazie mural z pewnością
byłby atrakcyjnym punktem dzielnicy.
W tym roku Warszawianki
i Warszawiacy zadecydują o wydaniu ponad 93 mln zł z budżetu miejskiego! To w rękach nas
wszystkich jest spożytkowanie
tych pieniędzy na projekty ważne,
potrzebne i najpilniejsze. Nie pozwólmy, aby inni wybrali za nas!

MARYSIN WAWERSKI Projekt do B.O. nr 67.

Szczęśliwy finał weryfikacji

W majowym numerze opublikowaliśmy tekst interwencyjny
autorstwa mieszkańca Marysina
Sylwestra Pycińskiego, zawiedzionego odrzuceniem jego pomysłu
do tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego na doposażenie istniejącej siłowni plenerowej
o urządzenia zabawowe. W pisemnej odpowiedzi stwierdzono „brak
możliwości realizacji zadania we
wskazanej lokalizacji” ze względu
na przeznaczenie działki do sprzedaży.
Tymczasem, wg ponownej
oceny: projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa
miejscowego. Jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji. Kartę z pozytywną oceną projektu podpisał

w dniu 26 maja br. burmistrz Norbert Szczepański.
„Miło nam poinformować, że
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer, dokonując ponownej
oceny projektu, „zrezygnował ze
sprzedaży przedmiotowej działki”
i tym samym projekt mógł spełnić
warunki formalne i zostać ostatecznie dopuszczony na listę projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022.”
Niestety, w procesie weryfikacji zmianie uległa również wycena
projektu - z 89 tys. na 231 tys.
Gratulujemy autorowi konsekwencji i trzymamy kciuki za
wynik głosowania. Projekt nr 67:
„Zdrowy Wawer – miejsce rekreacji dla dzieci przy wawerskich siłowniach plenerowych”.
Piotr Grzegorczyk
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(Ciebie
nie
zabiją...)

czerwiec 2021

21.

Cd.

Sołectwo Zenona Chmielińskiego obejmowało dawny Podkaczy Dół położony na północ od
graniczących ze sobą obszarów
Międzylesia i Wiśniowej Góry, od
których dzielił go Kanał Wawerski.
Chmieliński był giserem i prowadził własny warsztat odlewniczy.
Jego poprzednikiem na urzędzie
był Wincenty Karpiński. Wdowa
po Zenonie, Janina Chmielińska (1905), wie że u Karpińskich
przechowywane było małżeństwo
żydowskie. Jak mówi: - Po wyczerpaniu się pieniędzy i kosztowności, nie mieli czym płacić. Wtedy
Felicja Karpińska złożyła donos
żandarmerii w Rembertowie. Wieczorem, po zastrzeleniu Żydów
przyszła do Zenona. Na polecenie
Niemców miał zakopać ciała pozostawione na podwórku. Natalia
Kowalewska (1914), sąsiadka Karpińskich, widziała jak Niemcy zastrzelili oboje Żydów na podwórku Karpińskich. Mówi: - Niemcy
przyjechali wieczorem, weszli prosto do domu, wyprowadzili Żydów
– kobietę i mężczyznę – i zastrzelili. Zaraz potem odjechali. Zimą,
wieczorem mój mąż i szwagier na
polecenie sołtysa, musieli pójść do
Karpińskich za kładką na kanale,
żeby tych Żydów zakopać. Zakopali ich zaraz za furtką przy dróżce
do domu. Potwierdza to druga sąsiadka Aniela Wasilewska (1885):
- Karpińska sama przywiozła tych
Żydów. Było ich dwoje - mężczyzna i kobieta. Byli u Karpińskich
niedługo, kilka tygodni, może parę
miesięcy. Wydała ich sama Karpińska. Syn Anieli Zygmunt (1911)
mówi: - Kiedy zimą po powrocie
z roboty usłyszałem samochód
i zobaczyłem Niemców, jak weszli
na podwórko do Karpińskich, to
tylko zarzuciłem kożuch i uciekłem do lasu, a potem do znajomego. Następnego dnia to Żydzi
byli już u Karpińskich zakopani.
Według Natalii Kowalewskiej: Karpińscy po 1945 roku wyjechali
na Ziemie Zachodnie. Tam żyje ich
córka z matką. Wincenty zmarł.
Janina Chmielińska opowiada
jeszcze inną historię, jednak jest
tu powściągliwa. Otóż do Zenona zgłosił się jakoby donosiciel,
którego tożsamości wdowa nie
chce ujawnić. Mówi, że podał on
miejsce, gdzie miała znajdować się
kilkuosobowa rodzina żydowska.
Także i tu Chmielińska nie ujaw-

Jeden z przedwojennych pensjonatów nawiedzanych podczas okupacji przez przygodnych mieszkańców stał przy ul. Głównej 43. Stan z 1973 r. (fot. Andrzej Głowacki).

nia ani miejsca, ani tożsamości
osoby lub osób mających ukrywać Żydów. Sołtys rzekomo zapytał donosiciela, czy on sam ma
dokumenty w porządku i czy nie
obawia się sprawdzenia. Ten odpowiedział twierdząco, wobec czego
sołtys był zmuszony – jak mówi
Chmielińska – zgłosić doniesienie.
Następstwem było najście żandarmerii. Okazało się wówczas, że nie
byli to Żydzi, ani inne osoby, które
miałyby ukrywać się przed Niemcami. Ci odjechali z niczym. Po
tym incydencie ów donosiciel miał
oświadczyć poszkodowanym, że
to sam sołtys z własnej inicjatywy
złożył donos, i taką też wersję rozpowszechniał. W relacjach innych
osób brak wzmianek o tym wydarzeniu. Mamy więc tylko enigmatyczną opowieść Janiny Chmielińskiej. Wszelkie próby interpretacji
muszą zatem pozostać w polu domysłów. Gdyby nie opowieść wdowy po sołtysie, sprawa pozostałaby
nieznana.
Po przeciwnej, lewej stronie Kanału Wawerskiego przy niezbyt
odległej ulicy Głównej 49 róg Pierackiego w piętrowej, modernistycznej i nowocześnie - jak na owe
czasy – wyposażonej willi posła Józefa Glińskiego zamieszkała rodzina Dunajewów z Krakowa lub okolic. Przeprowadzili się później do

sąsiedniego skromnego drewnianego domku bez wygód pod numerem 51 należącej do Marianny
Czajkowskiej. To właśnie tu wnuczka Marianny Marysia Żebrowska
zapamiętała nazwisko Dunajewów.
Kolejnym miejscem ich pobytu stała się parterowa i drewniana niepokaźna chałupka na przyległej posesji przy ulicy Sosnowej Należała
do Mariana i Heleny Bernhardów
mieszkających w Warszawie, a do
Międzylesia zjeżdżających tylko latem. Niewysoki, krępy, mocno już
posiwiały i łysawy jasnooki Marian
Bernhard był pracownikiem Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego. Powodów
kolejnych przenosin Dunajewów
nie znamy. Na Sosnowej mieszkali
pod nieobecność Bernhardów. –
Małżeństwo żydowskie z dwojgiem
dzieci, córką i synem. Byli to Żydzi
chrześcijanie, katolicy nie wyróżniający się wyglądem. W niedziele
regularnie chodzili do kościoła.
Dziewczynka była śliczna i pięknie
śpiewała w kościele – tak zachowała ich w pamięci Irena Turowiecka
(1911). O pięknym śpiewie dziewczynki, podając jej imię Marcysia,
mówi też Władysława Sadowska
(1902). Jej zadbany, ukwiecony
ogród z drzewami i krzewami owocowymi, znajdował się naprzeciwko willi Glińskich. Kiedy mieszkali

w niej Dunajewowie, Marcysia zaczęła bywać u Sadowskiej. Polubiły
się. Zamieszkawszy na Brzozowej
dziewczynka nadal odwiedzała
Sadowską, a bywało, że nocowała
u niej. – Wtedy – mówi Sadowska
– Marcysia nie została na noc, bo
miał przyjechać jej brat. Czekała na
nią rano. Przez okno zauważyła, że
ludzie z okolicy ciągną na Sosnową. Z ciekawości wyszła do płotu,
by zobaczyć co się dzieje. Wysłała
jednego z synów. Po dłuższej chwili poszła za nim i wtedy zobaczyła,
jak taszczy puchową kołdrę. Już
wiedziała… - Rzuć to natychmiast!
Doczekasz się, że tobie będą wynosili jak ty! – krzyczała. I wtedy jakiś żandarm nieoczekiwanie
przemówił po polsku. – Nie krzycz
na niego! Przecież chłopak nie robi
nic złego!
– Czy słyszała strzały? Nie, nie
słyszała. A zresztą strzały to nic
nadzwyczajnego. Nawet gdyby słyszała, nie zwróciłaby uwagi. Wówczas wciąż gdzieś strzelali. Nawet
w pobliżu. Więc nie słyszała. Na
placu Bernhardów z ciał zabitych
kobiety zdzierały odzież i dopiero
kiedy jedna z nich zaczęła ściągać
bieliznę z ciała matki Marcysi, ktoś
krzyknął: - Ależ wstyd! Chociaż
majtki zostawcie! Ci, którzy przyszli wcześniej i wtargnęli do mieszkania, już się podzielili. Wynosili

zagrabione ubrania, pościel.
- Żandarmi przyjechali nagle, wywlekli całą rodzinę i na miejscu zastrzelili. To wszystko – mówi Irena
Turowiecka.
Tej samej nocy – jak mówi Jan
Dyonizy Petschl (1926) – jeszcze
przed świtem, na Wiśniowej Górze nr 19 samochodowe reflektory oświetliły dom Petschlów. Jan
Dyonizy jadł śniadanie przed wyjściem do pracy. Wystawił już rower
i oparł o ścianę budynku. Dojeżdżał nim do odległego przystanku
podmiejskiej kolei elektrycznej
w Międzylesiu, skąd pociągiem
jechał do Warszawy. O godzinie
siódmej rozpoczynał pracę w garbarni na Okopowej. Wstawał przed
piątą, a wchodził z domu niewiele
później. – Kiedy nagle zrobiło się
jasno od tych reflektorów – mówi
– do drzwi zastukał policjant. Za
nim weszli żandarmi. Było ich
kilku, może kilkunastu. Dom był
otoczony. Ci na zewnątrz mieli psy.
W domu młodszemu bratu Janka,
Ryśkowi, kazali spuścić spodnie. To
samo małemu chłopcu Fleckerów.
Sprawdzali wszystkie pomieszczenia. Potem kazali ojcu Kazimierzowi Petschlowi i Jankowi przynieść
szpadle. Zaprowadzili ich zaraz
obok, 10 -15 metrów od budynku,
i kazali kopać dół przy fundamentach przygotowanych pod budowę
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W lasach na wschód od Międzylesia, w okolicach tzw. stawów (albo pól) Junga, schronienia szukała grupa Żydów ze Starej Miłosny (fot. Michał Głowacki).

na sąsiedniej parceli. Był już jasny
dzień, kiedy skończyli i żandarm
kazał im wracać do domu. Jan
przez okno w kuchni widział, jak
wyprowadzili doktora Fleckera.
Był w jasnej piżamie w paski. Szedł
spokojnie. Za nim żandarm. Kiedy Flecker stanął na skraju dołu,
żandarm strzelił w głowę. Potem
sprowadzili z piętra starszą kobietę, prawniczkę. Jednak wtedy matka Janka odciągnęła go od okna
i zabrała do pokoju, gdzie okna
otwierały się na ogród. Usłyszał
drugi strzał. Znowu razem z ojcem musieli wziąć łopaty i zasypać
zabitych. Żandarm pilnował ich
do końca. Potem kazał wyrównać
i udeptać. – Tego dnia do garbarni
już nie pojechałem – mówi Petschl.
Jan Dyonizy dobrze pamięta
doktora Fleckera, jego żonę Annę
i kilkuletniego chłopca. Mieszkali
na parterze w północno-wschodnim skrzydle domu. Pochodzili
z Lwowa. Doktor Flecker miał charakterystyczny wygląd – szczupły,
wysoki, przystojny, nieco pochylony, miał pociągłą twarz i duże
wyraziste oczy. Jego żona Anna
też była wysoka i szczupła - mówi
Petschl. – Chłopaczek liczył sobie
koło siedmiu lat – dodaje. Jego
imienia nie pamięta. Fleckerowie
mieszkali u Petschlów co najmniej
rok, a może dłużej. Jan Dyonizy
twierdzi, że byli przygotowani na
to, co się stało. Anna późnej wyjawiła, że jej mąż w nocnej szafce
przy łóżku miał kapsułkę z cyjan-

kiem. Widocznie nie zdążył jej
wyjąć i zażyć. Po śmierci doktora
Fleckera Anna z chłopcem wrócili
do Lwowa.
Kiedy 92 letni Jan Dyonizy
Petschl słyszy – pola Junga, ożywia się. Raczej stawy Junga – poprawia. – Tam chodziło się łapać
ryby, o szarówce, od strony lasu,
żeby właściciel nie spostrzegł. Pola
Junga to przeszłość, podobnie jak
stawy. Śródleśne pustkowie po-

fałdowanego wiatrami i wypłukanego do białości przez deszcze
piasku. Wokół powydmowe pagórki porośnięte sosnami tudzież
z rzadka rozrzuconymi krzewami
jałowca i kruszyny. Pośrodku tej
pustaci długa, drewniana, wypłowiała i pokrzywiona ze starości
parterowa buda zamknięta na
głucho ze wszystkich stron. Obok
strzelisty, samotny i ogromny jałowiec. Po stawach został zaledwie

ślad. Na skraju przy zboczach
można jeszcze rozpoznać płytkie
wgłębienia gruntu, których prostokątne kształty dadzą się odczytać
dzięki wypełniającym je turzycom,
rozpierzchłym sitom i mizernym
tu kępom wełnianki. Ledwie co
wzniesione obrzeża znaczą coś,
co niegdyś było groblami. Według
Haliny Piekarskiej (1928) gdzieś
tutaj, w okolicy pól Junga, ukrywała się grupa Żydów ze Starej Mi-
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łosny. – Wykopali sobie ziemiankę
– powiada. Jeden z tych Żydów, co
to nie wyglądał na Żyda, zwany
był Majdanem. I on przynosił im
żywność. Przychodził po nią do
ojca, Józefa Piekarskiego i do Adama Łapińskiego. Któregoś dnia,
kiedy Majdana nie było na miejscu, Niemcy otoczyli ziemiankę
i wszystkich wybili. Majdan przyszedł wtedy do Adama Łapińskiego. Występował pod nazwiskiem
Andrzeja Piaskowskiego, poległego w 1939 r. kolegi z wojska. Majdan ukrywał się między ścianami
dwóch blisko siebie stojących budynków. Kiedy przyszli Niemcy,
po prostu kazali mu wyjść spomiędzy tych ścian i zastrzelili go
na podwórku. Położenie pół Junga
odpowiada temu, co podaje Jolanta
Adamska w przytoczonym wcześniej fragmencie o obławie „w lasach na wschód od Międzylesia”1.
Miano zastrzelić wówczas „6 Żydów, 6 mężczyzn zbiegło”. Jednym
ze zbiegów mógł być właśnie Majdan, dopadnięty później u Adama
Łapińskiego. Wydaje się, że mamy
tu potwierdzenie relacji Haliny
Piekarskiej, wraz z datą tragedii: 26
listopada 1940 r. godz. 4 - 9:002.
W przypadku wydarzeń,
jakie miały miejsce u Bernhardów, Petschlów, na polach Junga
i u Adama Łapińskiego, donosiciele pozostają nierozpoznani.
- 2 sierpnia 1943 powstanie
w Treblince i ucieczka. Później
kryjówka w lesie koło Stoczka
Łukowskiego: w zagajniku ziemianka pod półmetrową warstwą
ziemi nałożonej na warstwę drewna, a na tym posadzony młodnik.
Szukali nas. Słyszeliśmy ich kroki,
dochodziły ich głosy. Potem zima.
W 1944 roku byłem już w Międzylesiu – mówi Berek Rojzman3
ur. 15 marca 1912 r. w Nadarzynie
według dokumentów, a w rzeczywistości w Grodzisku Mazowieckim. Z Treblinki do Międzylesia
przedzierał się razem z Kalmanem
Tajgmanem4. Zatrzymali się u rodziny Bąkowskich przy ul. Plantowej. Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy:
1. Jolanta Adamska, Kronika ruchu
oporu…, dz. cyt., str. 261- 262
2. Tamże.
3. Więcej w: Gitta Sereny. W stronę
ciemności. Rozmowy z komendantem
Treblinki. Warszawa 2002, str. 159161, 201-212
4. Więcej w: Jechiel Rajchman ( Henryk Romanowski). Ocalałem z Treblinki. Wspomnienia z lat 1942 – 1943.
Warszawa 2011, str. 91

Kalman Tajgman.

Berek Rojzman fot. z 2 sierpnia 1944 r.
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SEFER FALENIC
Odkrywamy karty tajemniczej Księgi Falenicy

Falenica przed II wojną światową stanowiła centrum Gminy Letnisko Falenica,
które obejmowało tereny od Wawra aż po
Świder, zamieszkałe przez wielokulturową
społeczność, której znaczącą część stanowili Żydzi. Po wybuchu II wojny światowej
Polacy o żydowskim pochodzeniu zostali
przez hitlerowskie władze pozbawieni własnych domów i wszelkich praw. Stłoczeni
w getcie1, zmuszeni do bytowania w coraz
trudniejszych warunkach, poddawani byli
represjom i pozbawiani życia. Ten dramat
trwał blisko dwa lata. Ostatecznie ci, którym udało się przetrwać w getcie, 20 sierpnia 1942 roku zostali wywiezieni do obozu
zagłady w Treblince i tam zamordowani.
Niewielu się uratowało, a ślady ich życia ulegały zatarciu.
W latach 60. z inicjatywy przedwojennych żydowskich mieszkańców, pod redakcją Dawida Sztokfisza, powstała księga pamięci – Sefer Falenic.2 Ci, którzy wyjechali
z Polski przed wybuchem II wojny światowej, oraz ci, którzy cudem ocaleli, spisali
w niej swoje falenickie wspomnienia. Takie
księgi posiada wiele polskich miast i miasteczek. Pisano je z potrzeby przywrócenia
pamięci o ludziach i miejscach, które bezpowrotnie zniszczono.
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska
tak charakteryzuje zawartość ksiąg pamięci:
Większość z nich ułożona jest według
podobnego schematu. Na początku znajduje
się artykuł zawierający zarys dziejów danej
miejscowości, następnie teksty omawiające
szczegółowo życie religijne, gospodarcze,
społeczne, polityczne i kulturalne, przeróżne organizacje, zrzeszenia i ugrupowania
działające na tym terenie. Kolejna część poświęcona jest często konkretnym ulicom,
budowlom i innym szczegółom topograficznym, a także ważniejszym lub szczególnie
barwnym postaciom. Ważną część księgi
stanowią relacje dotyczące zagłady, wspomnienia o zamordowanych i świadectwa
spisane przez ocalałych. Na końcu znajdujemy nekrologi poświęcone poszczególnym
mieszkańcom, nierzadko całym rodzinom.
W wielu księgach pamięci nie brakuje
twórczości literackiej, często amatorskiej,
ale także wyższego lotu, fragmentów prozy
i utworów poetyckich poświęconych danemu miastu czy miasteczku. Bardzo ważny
element stanowi ikonografia – plany, zdjęcia, reprodukcje obrazów i dokumentów.
Wiele wspomnień, zwłaszcza tych pisanych
na gorąco, cechuje duży ładunek emocjonalny, czasami także brak obiektywizmu. Mimo
to stanowią cenny materiał dla historyka
i badacza kultury.3
Jak inne, falenicką księgę pamięci napisano w językach jidysz i hebrajskim, stąd
dostęp do jej treści w Polsce mieli dotąd nieliczni. Fragmentarycznie tłumaczona była

Okładka egzemplarza “Sefer Falenic”. Fot. Małgorzata Wągrodzka.
na potrzeby badaczy lokalnej historii.
Wobec skąpej ilości zachowanych dokumentów, wynikającej m.in. z faktu spalenia budynku Gminy Letnisko Falenica przez
grupy partyzantów w 1943 roku⁴, Księga
Falenicy jest wyjątkowym źródłem wiedzy
o historii linii otwockiej.
Potrzebę poznania księgi miało wiele
osób, niewielkie jej fragmenty tłumaczone
były na potrzeby publikacji o lokalnej historii, ale dopiero Małgorzata Wągrodzka,
mieszkanka Falenicy interesująca się jej
historią, uznała, że udostępnienie dzisiejszym mieszkańcom pełnej wiedzy o przedwojennej wielokulturowej społeczności
Falenicy może pomóc dzisiejszym mieszkańcom w budowaniu otwartej, świadomej
społeczności, gdzie znajdzie się miejsce dla
każdego. Dzięki wytrwałości Małgorzaty
Wągrodzkiej i Jolanty Pełki, prezeski Europejskiego Instytutu Kultury, po latach
bezskutecznych prób, udało się rozpocząć
proces systematycznego i rzetelnego tłumaczenia Sefer Falenic.
Realizatorem przedsięwzięcia jest Euro-

pejski Instytut Kultury. Przekład obszernych
fragmentów księgi z części napisanej w języku jidysz sfinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny,
Muzeum Getta Warszawskiego i Urzędu
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Przekładem z jidysz zajmuje się Magdalena Siek,
a konsultacji merytorycznych i językowych
udziela prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska. Redaktorką prowadzącą jest
dr Barbara Wizimirska.
Dlaczego rzetelne tłumaczenie jest ważne, czyli pogrom Żydów w Wiązownie,
którego nie było
Już jeden z pierwszych przetłumaczonych fragmentów Sefer Falenic przyniósł
rozwiązanie zagadki, która nurtowała mnie
od lat. Mordechaj Ben Gal zapisał usłyszaną
od rebego Eliezera Siedleckiego opowieść
o początkach żydowskiej Falenicy. Warto
przytoczyć tę historię w całości.
W 1905 r. w Wiązownej istniała niewielka gmina żydowska, która prowadziła stosunkowo spokojne i ciche życie. W pewnym

momencie miejscowi Żydzi zorientowali się,
że ich chrześcijańscy sąsiedzi knują jakąś
intrygę i zaczynają inaczej ich traktować.
Nie minęło kilka dni i aresztowano kilku żydowskich gospodarzy. Zaniepokojona społeczność wysłała kilku znamienitych Żydów
jako delegację do rebego z Parysowa, aby
zapytać o radę. Rebe zarządził, że jak tylko
wrócą do Wiązownej, nawet gdy będzie to
przypadać w szabat, mają na nic nie zważać
i siłą uwolnić aresztowanych Żydów.
Kiedy wysłannicy wrócili do domów,
zwołali żydowskich mieszkańców miasteczka i przekazali im radę rebego. Wszyscy
Żydzi, ci krzepcy, a nawet ci słabsi, chętnie
zabrali się za wypełnianie zalecenia rebego
z Parysowa. Aresztowanych Żydów uwolniono, a ich chrześcijański strażnik był przetrzymywany tak długo, aż wyjawił, kto był
głównym prowodyrem i inicjatorem wtrącenia kilku Żydów za kraty. Jednak najważniejsza informacja, jaką wyjawił chrześcijanin, była taka, że w istocie Polacy szykują
pogrom w mieście, a intryga, jak i areszt
miały jedynie przygotować grunt dla wystąpień antyżydowskich. Żydzi z Wiązownej
długo nie myśleli i stworzyli samoobronę,
która nie czekała, aż antysemici zabiorą się
do pogromu, ale sama wyrównała rachunki z podżegaczami. Miejscowi musieli teraz
uważać, aby nie popełnić drugi raz tego samego błędu i nie zadzierać z Żydami z Wiązownej…
Właśnie w tamtym czasie dziedzic Hanneman zaczął sprzedawać parcele w Falenicy. Żydzi z Wiązownej wykorzystali okazję,
aby przenieść się na nowe miejsce, gdzie nie
groził im pogrom.5
Jadwiga Dobrzyńska w książce Falenica moja miłość po raz drugi zamieściła informację o pogromie w Wiązownie w 1905
roku, który był przyczyną osiedlania się społeczności żydowskiej w Falenicy.⁶ Nie podała źródła tej wiedzy, prawdopodobnie było
nim nieprecyzyjne albo mylnie zinterpretowane tłumaczenie powyższego fragmentu
księgi Falenicy. Poczucie zagrożenia pogromem zostało odczytane i zapisane przez autorkę jako pogrom dokonany.
Powołując się na Jadwigę Dobrzyńską,
autorzy wielu kolejnych publikacji o Falenicy pisali o pogromie Żydów w Wiązownie
w 1905 roku. Tymczasem takie wydarzenie
nie miało miejsca, nie odnotowano go w dokumentach, nie opisano w gazetach. Szukając materiałów źródłowych, trafiłam na artykuły w prasie, opisujące wydarzenie, które
zapewne stało się przyczyną tego zamętu
informacyjnego.
Jak się okazuje słowo „pogrom”, dziś kojarzone jednoznacznie z atakami na społeczność żydowską, używane było do określenia
grupowych aktów agresji na rozmaitym
gruncie.
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W Wiązownie w sierpniu 1905 roku
rzeczywiście miał miejsce pogrom, ale był
to pogrom złodziei, tzw. pobytowych, od lat
osadzanych pod dozorem policji w okolicznych wsiach. Gazeta Polska, a za nią kolejne
w Królestwie Polskim i Galicji, opisywały
krwawe rozruchy niezwykle detalicznie:
Gromada kilkudziesięciu włościan ze wsi
Wiązowna, uzbrojonych w kije, palki i kłonice, a nawet i broń palną, udała się do sąsiedniej wioski Majdany. Tam tłum wdzierał
się do zagród, gdzie mieszkali znani złodzieje, wyszukiwał ich i w sposób okrutny wymierzać im począł karę za doznane w różnych czasach z ich strony krzywdy.
Na to hasło, w innych wsiach okolicznych wszczął się też ruch przeciw złodziejom. Ludność wiejska zbroiła się i podążała
do wsi sąsiedniej, pozostawiając wymierzanie sądów na złodziejach swej wsi sąsiadom.
Rozjątrzenie tłumu było nadzwyczajne,
znęcano się nad złodziejami w sposób okropny. Pod uderzeniem kijów i kłonic skonało 11 złodziei, ranionych i pobitych, jest
kilkudziesięciu. Niektórzy z nich wyszli
z tych opałów z połamanemi członkami,
pokaleczeni do niepoznania. Pogrom ten
we wsiach: Wiązownia, Majdany, Góraszka, Aleksandrów i kilku innych koloniach
pomniejszych trwał przez całą niedzielę
i poniedziałek. Najbardziej znęcano się nad
uczestnikami znanej bandy złodziejskiej,
której przewodził niejaki Kozierowicz.
Z bandy tej zginęli w Majdanach pod kijami:
Kadyś, Świstak i Pietruszyński.⁷
Kilka dni później wydrukowano wyjaśnienie gubernatora warszawskiego, dementujące część podanych wcześniej informacji.

Podano że: dzięki, przedsięwziętym w czasie
właściwym przez naczelnika powiatu nowomińskiego, środkom energicznym zmarło
skutkiem pobicia ogółem 5 osób, a rannych
zostało 12.⁸
Artykuły kończyły informacje o wielkim strachu letników i ich ucieczce do Warszawy.
Być może echa tych wydarzeń i ogólna
atmosfera niepokoju, połączone z ustnymi
przekazami poprzedniego pokolenia wiązowskich Żydów, złożyły się na opowieść
rebego Eliezera Siedleckiego o powstaniu
żydowskiej Falenicy, którą przekazał Mordechaj Ben Gal w Sefer Falenic.
Awantury w Wiązownie mogły spowodować przeprowadzkę części tamtejszych
Żydów do Falenicy, ale nie był to początek
miasteczka. Pośród mieszkańców wsi leżących na terenie obecnej dzielnicy Wawer
rodziny żydowskie znajdowały się od XIXw.
Świadczą o tym akta cywilne okręgu bóżniczego Karczew, odnotowujące narodziny,
małżeństwa i zgony w rodzinach żydowskich zamieszkałych w Świdrach, Błotach,
Miedzeszynie, Falenicy, Zerzniu, Wawrze.⁹
Parcelacja gruntów wokół stacji kolejowej,
dokonywana przez Jakuba Hannemana na
przełomie wieków XIX i XX, spowodowała
napływ do Falenicy mieszkańców i inwestorów wielu narodowości z różnych stron,
także z Wiązowny.
Opisana analiza źródłowych tekstów
pokazuje wagę słowa. Uświadamia, że jego
niewłaściwa interpretacja, nieprecyzyjne
tłumaczenie i subiektywne odczytanie znaczenia mogą wpływać na postrzeganie wydarzeń, na tworzenie historii.
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Można byłoby powiedzieć „to drobiazg”,
jednak jakże istotny. Informacja o pogromie Żydów w Wiązownie rozprzestrzeniła
się na cały świat, pojawia się w poważnych
publikacjach polskich i amerykańskich, na
portalach internetowych. Pewnie nie uda się
wyeliminować jej z przestrzeni historyczno-publicystycznej, możemy jednak nie powielać fałszywych opowieści, a raczej próbować je dementować.
Książka
Jadwigi
Dobrzyńskiej pozostaje pierwszym, obszernym opracowaniem historii Falenicy.
Doceniając jej wartość, do podanych faktów powinniśmy podchodzić z dystansem,
zwłaszcza że sama autorka uprzedzała
o możliwych błędach i zachęcała innych do
dalszych badań i opracowań.
Możemy próbować odnaleźć nieopisane
przez autorkę źródła informacji, weryfikować z dokumentami. Teraz, dzięki tłumaczeniu kolejnych fragmentów Sefer Falenic,
będziemy mieli szansę skonfrontować naszą
wiedzę z tym, co zawarli w swych relacjach
dawni żydowscy mieszkańcy. Mamy nadzieję zdobyć fundusze na przetłumaczenie całości, a to, w połączeniu z polskimi źródłami, pomoże zbudować możliwie pełen obraz
historii Falenicy.
Elektroniczna wersja, przetłumaczonych
na język polski fragmentów księgi pamięci,
zostanie umieszczona na portalu wirtualny
sztetl i będzie powszechnie dostępna.

Przypisy:
1. Granice getta, zarządzone przez okupanta zostały określone w „Protokole odprawy sołtysów”
z dnia 30 XI 1940 r.: „Na terenie gminy została
utworzona dzielnica żydowska w granicach od
ulicy Kościelnej [dziś Bartoszyckiej] w Falenicy
do ul. Granicznej w Miedzeszynie Nowym [obecnie Żeglarska] i od ul. M. Piłsudskiego [Patriotów
- wschodnia strona toru kolejowego] do gruntów
Aleksandrowa”. Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku, Akta Gminy Letnisko
Falenica, j. 49.
2. Sefer Falenic = Falenica Book, red. Dawid
Sztokfisz, Irgun Jocej Falenic be-Israel; Gezelszaft
Otwock-Falenic-Karczew in Frankrajch [Ziomkostwo Falenicy w Izraelu; Towarzystwo Otwocka,
Falenicy i Karczewa we Francji], Tel Awiw 1967.
3. Monika Adamczyk-Garbowska, kwartalnik
„Akcent”, nr 1/2021.
4. Akcja oddziału Kedywu (żołnierzy AK z Falenicy i Radości) miała miejsce 20 lipca 1943 r. Relację
Feliksa Zaremby z tej akcji znajdujemy w książce
Jadwigi Dobrzyńskiej Falenica moja miłość po raz
drugi, Warszawa 1996, s.128–129.
5. Mordechaj Ben Gal (Wengel) Sefer Falenic,
Tel Awiw 1967, s.13 (?) tłumacz. Magdalena Siek,
2021
6. Jadwiga Dobrzyńska Falenica moja miłość po
raz drugi,1996, wydawnictwo „Damico”, s.64
7. Gazeta Polska R. 74, nr 224, 29 sierpnia 1905,
s.3, powtórzone pt. „Z anarchii w Królestwie”
w krakowskiej gazecie Czas: R. LVII, nr 198, 23
sierpnia 1905, s.1.
8. Gazeta Polska R.74, nr 231, 5 września 1905r,
s. 2.
9. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział
w Otwocku, Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżni-

Lidia Głażewska-Dańko
maj 2021 czego w Karczewie.

Fragment “Mapy miejscowości letniczych w okolicach Warszawy” z 1905 roku.

12

Z ŻYCIA DZIELNICY

czerwiec 2021

STYL ŻYCIA. Coś dla ducha, coś dla ciała.

jery płoną?” Piotra Grzegorczyka,
w której autor zarysował nierealną,
wydawałoby się, wizję, gdzie „zamożny filantrop przystaje na widok
opuszczonego, starego drewniaka
z powykrzywianymi werandami,
zapadniętym dachem, przegniłą
podwaliną” i wciela w życie marzenie o stworzeniu w nim własnego

Objazd po Świdermajerach

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

O Świdermajerach słyszeli już wszyscy, a na pewno każdy
czytelnik Gazety Wawerskiej, śledzący cykl publikacji nt. spuścizny M.E. Andriollego. Ostatnio,
drewnianym dziedzictwem naszej
dzielnicy zainteresowali się członkowie i sympatycy działającego
przy SGGW Studenckiego Klubu
Podróżniczego „Czwórka” (oddział PTTK Mazowsze), który
9 maja zorganizował rowerowy rajd
szlakiem najciekawszych obiektów
drewnianych linii otwockiej, ze
szczególnym uwzględnieniem na-

przedostatniej stronie naszej gazety.
Okazuje się, że dla części obiektów
publikacje te są jedynym ogólnodostępnym źródłem wiedzy. Formuła
wycieczki umożliwiła każdemu aktywne zaangażowanie się w historię
budynków.
„Najbardziej zaciekawiła mnie
ta artystyczna strona, że to było
takie miejsce bohemy, gdzie pojawiała się m.in. Agnieszka Osiecka”
- mówi Marcin Błoński, który opowiadał o drewniakach z ul. Panny
Wodnej 30 i 32 w Radości. Architektura drewniana jest mu szczególnie bliska ze względu na fascynację obiektami z Bieszczadów
i Beskidu Niskiego, gdzie oprowadza wycieczki jako przewodnik
Studenckiego Koła Przewodników
Beskidzkich.
Świdermajery
zaciekawiły
również Łucję Samorajczyk, która z kolei jako przewodnik PTTK
po Kurpiach kultywuje historię
swojego regionu. Tym razem opo-

Nadpalony świdermajer na ul. Junaków, vis a vis budynku kulturoteki.

szych wawerskich. Nie był to jednak typowy objazd z przewodnikiem, gdzie cała wiedza o zabytkach
jest przedstawiana uczestnikom
„na tacy”. Wszyscy cykliści współtworzyli wydarzenie przygotowując
informacje o wybranych zabytkach
celem prezentacji całej grupie. Podstawą tych opowieści były artykuły
umieszczane od ponad 3ech lat na

wiadała o „Willi Anna” z ul. Trawiastej 24 w Aninie. Z przykrością
zwróciła uwagę na zaniedbanie
obiektu, choć w dzikim zarastaniu
posesji dostrzegła też pewien urok.
„Z niszczeniem obiektów przepadają też historie mieszkańców,
często nieodkryte, a mogące zainteresować wielu ludzi” - zauważa
Łucja.

Willa Snitkówka w Aninie w całej okazałości - początek rajdu.

Podczas rajdu jak bumerang
wracał temat zaniedbania i poszukiwania rozwiązań, które przedłużyłyby żywot drewniakom. Zdziwił
szczególnie widok nadpalonego
obiektu przy ul. Junaków 22. Tuż
naprzeciwko nowowybudowanej
Kulturoteki (zbudowanej notabene
na działce po spalonym świdermajerze)… Czy miasto nie mogłoby choć części usług publicznych
(zwłaszcza tych związanych z kulturą) przenieść do Świdermajerów
i środki na budowę przeznaczyć

na rogu ul. Patriotów i Jagienki. To
miejsce skupia w sobie całą problematykę związaną ze Świdermajerami. Właściciele pochodzenia
żydowskiego wyemigrowali do
Palestyny w latach 40, następnie
nacjonalizacja, potem proces o odzyskanie, wreszcie zwrot nieruchomości prawowitej, ale leciwej już,
spadkobierczyni w Hajfie, a przeciągające się postępowania spadkowe jej potomków powodują, że budynek staje się praktycznie „niczyj”.
Pozostaje więc w administrowaniu

Nadpalony świdermajer na ul. Junaków, vis a vis budynku kulturoteki.

na renowację? Tak, to kosztowne i skomplikowane, ale da się.
Udowodnił to Józefów, który ze
wsparciem środków z UE odnawia
drewniak zlokalizowany vis-a-vis
tamtejszego Urzędu Miasta z zamiarem przeznaczenia na działalność kulturalno-oświatową gminy.
Szczególnie
przygnębiający
był widok spalonej „Czarnuszki”

ZGN-u, który ze zrozumiałych
względów nie dysponuje środków
publicznych na utrzymanie w należytym stanie prywatnego obiektu.
Nadzieje dał jednak jeden
z ostatnich obiektów na trasie, już
nie wawerski, a otwocki. Chodzi
oczywiście o Pensjonat Gurewicza,
którego historia pasuje do „bajki”
z artykułu „Dlaczego Świderma27 kilometrów trasy z Anina do Otwocka

Pięknie utrzymany drewniak na ul. Ratynieckiej w Falenicy.

Stacja końcowa - cmentarz żydowski w Otwocku, zdjęcia J. Andrzejewski.

domu. Historia Pensjonatu Gurewicza różni się tylko tym, że nie
dotyczy filantropa, a biznesmena,
który w zrujnowanym zabytku nie
stworzył domu, a klinikę ortopedyczną i medycyny estetycznej.
To podwójnie budujące, że można
jednocześnie zarabiać i ratować
perełki drewnianej architektury.
Trzeba się tylko spieszyć, bo płoną
w zastraszającym tempie.
Rajd zakończył się na cmentarzu żydowskim w Otwocku.

PRZEZ OSIEDLA
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MARYSIN WAWERSKI. Co dalej z WCK?

Czekamy na otwarcie?
terminów ostatecznych. Być może
więc wystarczyło nie przeszkadzać,
ew. dobudować windę w dotychczas zajmowanym przez placówkę
lokalu przy ul. Korkowej 96? A może
brak windy wystarczyłoby po prostu
zakomunikować na stronie internetowej. Rodzice, jeśli dzieci są szczęśOLGA PASIERBSKA
liwe na zajęciach, są gotowi nawet
o.pasierbska@gazetawawerska.pl
wnieść wózek - jak komentowała
Olga Hilger prowadząca prezentację podczas Komisji Kultury w dniu
Sukces czy porażka?
Decyzja o przeniesieniu mary- 2 czerwca 2021 roku.
sińskiego klubu kultury do budynku
po sklepie spożywczym „Tanioch” Wystarczy wieszak, ubikacja?
Na tym samym posiedzeniu Kowciąż budzi wiele zastrzeżeń. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza stylu isji Kultury przedstawiono wyniki
w jakim tego dokonano – bez konsul- z badania „Kultura od kołyski” przytacji społecznych, bez powiadomie- gotowanego przez Fundację Rodzic
nia Rady Dzielnicy, przy znaczącym w mieście, wyraźnie wskazujące jaki
zmniejszeniu powierzchni zaplecza charakter powinny mieć miejsca aksocjalnego, a zwłaszcza tej dostoso- tywności kulturalnej. Okazuje się, że
wanej do realizacji zajęć dydaktycz- rodzice oczekują po prostu przyjanych. Część funkcji planowana jest znej instytucji, najlepiej zlokalizowaw niskiej piwnicy bez okien. Dotych- nej blisko miejsca zamieszkania. Placzas było to zagrzybione, pozbawio- cówka taka winna być funkcjonalna
ne niezbędnej wentylacji, narażone i przytulna, projektowana z myślą
na zawilgocenie pomieszczenie ma- o rodzicach z dziećmi tak, aby dorogazynowe – czy faktycznie nadaje śli mogli usiąść, przebrać malca (nie
się na przyjęcie młodzieży? Nikt stojąc w tłoku w ciasnym przejściu,
z autorów tej przymusowej relokacji w przeciągu). Najedzone, zaopiekonie będzie na co dzień przebywać wane, świadome obecności rodzica
w piwnicy, nie będzie codziennie czekającego, siedzącego w specjalnie
przepychać wielkich, niedostosowa- na to wydzielonej strefie dziecko, ponych do wzrostu dzieci i młodzieży winno czuć się w takim miejscu bezstołów (zakupionych bez konsulta- piecznie. Dlatego tak ważne są np.
cji z instruktorami i animatorami wygodne sofy i fotele - w liczbie adekultury), nie będzie zastanawiać się, kwatnej do wielkości uczestniczącej
gdzie maluchom zmienić buciki, w zajęciach grupy dzieci.
Pytani w badaniu rodzice wskapieluszki, gdzie nastolatki mogą się
przebrać, a instruktorzy napić herba- zują, jak ważne jest wydzielenie odty. Ale gdzie zostawić np. wózki dzie- dzielnej strefy-poczekalni dla dzieci
cięce? W wyjściu ewakuacyjnym, - potrzebujących usiąść, zjeść bułkę,
czy na chodniku przed wejściem? napić się, pobawić klockami, poryNikt nie widział projektu. Dyrekcja sować – zanim wejdą na zajęcia. Do
Wawerskiego Centrum Kultury oraz odwiedzin w instytucji kultury ma
Zarząd Dzielnicy utrzymują w ta- zachęcać przede wszystkim przyjajemnicy ostateczny kształt i wygląd zna atmosfera, uśmiechnięta kadra,
adoptowanych wnętrz – wiadomo instruktorzy z powołaniem.
W starej lokalizacji klubu kultylko, że w całe przedsięwzięcie zainwestowano spore (tajemnica) środki tury na ul. Korkowej 96 jest sala
kominkowa, czyli poczekalnia dla
finansowe.
rodziców. Malutkie dzieci mogą
„pełzać” po regularnie pranej wyLikwidacja barier priorytetem?
Decyzja o przeniesieniu klubu kładzinie dywanowej. Jest też kącik
wynika zdaniem burmistrza dzielni- z zabawkami dla dzieci, małe stolicy Norberta Szczepańskiego wprost ki i krzesełka. Dzieci mogą rysować
z Zarządzenia prezydenta m.st. War- czekając na zajęcia, mogą się bawić
szawy nr 1179/2020, zalecającego klockami, kuchnią, samochodami,
dostosowywanie obiektów publicz- mogą zjeść, a wszystko pod okiem
nych dla osób niepełnosprawnych. rodziców i przy wsparciu przyjaAle w dokumencie tym jest mowa znej kadry. Rodzice mogą przebieo likwidowaniu barier architekto- rać dzieci na fotelach. To są właśnie
nicznych w urzędach, biurach, salach „drobiazgi” pominięte przez autokonferencyjnych (ani słowa o pla- rów decyzji o przeniesieniu klubu.
cówkach kultury) bez określenia A przecież to takie ważne – również

Wejście do nowej siedziby marysińskiej filii Wawerskiego Centrum Kultury
rodzice chcą się czuć w tym miejscu
jak w domu, a nie jak na peronie.
Zdaniem Rady Osiedla podjęta
pochopnie decyzja o przeniesieniu
oznacza demontaż kultury w Marysinie i działanie na szkodę mieszkańców. To w perspektywie może
oznaczać pogorszenie oferty programowej i służyć jako pretekst do zminimalizowania dofinansowania. Czy
w porównaniu z obecnym miejscem
- warunki zamiast polepszyć się, nie
będą o wiele gorsze? Brak miejsca na
poczekalnię dla rodziców, brak pokoju socjalnego, garderoby, kącika
dla dzieci. Czy odgrodzenie ścianami przesuwnymi wielofunkcyjnej
sali w parterze na pewno pozwoli na
prowadzenie w tym samym czasie
kilku sekcji? Jak licznych?
Szukanie kozła ofiarnego?
13 maja 2021 roku na posiedzeniu rady osiedla Marysina burmistrz
Norbert Szczepański powiedział, że
to będzie sukces albo porażka kierowniczki klubu kultury w Marysinie, ale przecież jedyną osobą, która
decyduje i reprezentuje WCK jest
dyrektorka WCK Ewa Karniewska.
Nikt, oprócz niej nie ma upoważnienia do mówienia o sytuacji klubu kultury i decydowania jak ma funkcjonować. Oficjalnie znamy tylko jedną
wersję przyszłości marysińskiej placówki – ma być przepięknie. Ale jak
dotąd, mieszkańców nie zaproszono
do współpracy przy tworzeniu tej
wizji, a kompleksowy, ostateczny
projekt owiany jest tajemnicą. Rada
Osiedla została poinformowana, że
nie ma funkcji kontrolnej, więc nie
ma prawa współuczestniczyć w wizji
lokalnej, może być jedynie obserwatorem. Zabrakło konsultacji społecznych i wspólnego opracowania projektu z architektem.
W akcie protestu, 4 marca 2021
roku mieszkańcy Marysina złożyli do Prezydenta m.st. Warszawy
zwieńczoną 180 podpisami petycję,
w której formułują m.in. postulat
odstąpienia od relokacji placówki

kultury. Do dnia dzisiejszego nie
doczekali się odpowiedzi. Artykuł
63 Konstytucji RP jasno określa, że
petycję może złożyć każdy, także
podmiot publiczny. Jednak w interpretacji burmistrza Rada Osiedla
wraz z mieszkańcami nie jest do tego
uprawniona. Zarząd Dzielnicy po
swojemu interpretuje zapisy konstytucji. Mieszkańcy nie mają opłacanych do tego celu radców, mecenasów, adwokatów.
Remont bez oficjalnej zgody
Zarządu Dzielnicy?
Remont nowego lokalu rozpoczęto jeszcze w listopadzie 2020
roku. Natomiast uchwała nr 1075
Zarządu dzielnicy Wawer, która
wyraża zgodę na zawarcie umowy
użyczenia lokalu przy ul. Korkowej
119/123 z Wawerskim Centrum
Kultury, została podjęta dopiero
1 grudnia 2020 roku. W uchwale tej
jest mowa jedynie o udostępnieniu
na działania klubu kultury parteru
budynku, jednak dyrektorka WCK
i burmistrz obiecują na spotkaniach
adaptację kolejnych pomieszczeń na
piętrze budynku, na salę taneczną
i pracownie. Czy tam również dotrą
dzieci niepełnosprawne?
Coś tu się jednak nie zgadza.
W załączniku do kolejnej Uchwały
nr 1078 z dnia 01 grudnia, możemy
doczytać, że „lokale użytkowe stanowiące pustostany w budynku przy
ul. Korkowej 119/123, będą wykorzystywane na potrzeby Biblioteki
Publicznej oraz WCK do czasu uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku mieszkalno-usługowego
oraz zabezpieczenia środków na jego
budowę”. W tym samym załączniku
napisano o planowanym wyburzeniu
budynku przy ul. Korkowej 119/123
do 2024 roku. Po co więc inwestować
w parter i piętro, skoro budynek jest
planowany do rozbiórki? Burmistrz
na spotkaniu z mieszkańcami tłumaczył, że ta formułka, została przekopiowana z innej uchwały przez
urzędników, ale sprawa jest przecież

Fot. Olga Pasierbska

zupełnie świeża, ponieważ uwzględniono w niej aktualne okoliczności. Burmistrz zapewnia, że blok na
pewno nie powstanie. Jednak opublikowana w tym brzmieniu Uchwała
musiałaby najpierw zostać uchylona
i zastąpiona nową...
Od początku tego konfliktu słyszymy, że dzięki przeniesieniu klubu
na ul. Korkową 119/123 zaoszczędzi
się 60 tys. zł. rocznie na czynszu za
obecny lokal klubu kultury przy ul.
Korkowej 96. Ale przecież środki finansowe wydane na remont,
można było przeznaczyć na wieloletni czynsz – do momentu budowy nowoczesnego centrum kultury
w Marysinie. Tymczasem wielkie
inwestycje kulturalne rozpoczyna się
w Nadwiślu, gdzie wg danych z 2016
roku mieszka zaledwie 3500 mieszkańców, podczas gdy w Marysinie
liczba ta wynosi 12500 mieszkańców. Jednak w Marysinie – największym z osiedli Wawra - od dekad
szuka się oszczędności i nie podejmuje się inwestycji, na które czekają
mieszkańcy.
Co dalej?
Odetchnęlibyśmy z ulgą gdyby
dyrekcja WCK oraz Zarząd Dzielnicy odstąpili od realizacji złego w opinii Rady Osiedla i mieszkańców
pomysłu przenosin marysińskiego
Klubu Kultury. Nie ma wątpliwości, że w wypadku podejmowania
tak ważnych dla społeczności lokalnej decyzji, należy się kierować
przede wszystkim bezpieczeństwem
mieszkańców oraz ich wygodą. Bezkrytyczne forsowanie niekonsultowanych z mieszkańcami pomysłów
to zły precedens. To przecież MY
będziemy ponosić dotkliwe konsekwencje tej decyzji.
Zamiast przenosin - wyremontowany już lokal na parterze budynku na ul. Korkowej 119/123 można
zagospodarować dla młodzieży z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci albo na
poranne zajęcia dla seniorów, którzy
nie musieliby jeździć na ul. Błękitną.
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SAMORZĄD. SRdW dpowiada na pismo z KPRM.

Samorząd 3.0. - Rozwój bez barier

Na ręce prezesa Stowarzyszenia Razem dla Wawra Rafała Czerwonki wpłynęło pismo z Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów informujące o inicjatywie rządowej dotyczącej zmian prawa samorządowego.
W ramach konsultacji poproszono
nas o nadsyłanie pomysłów, uwag
czy konkretnych rozwiązań dotyczących działania jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzialny
w Radzie Ministrów za rozwój samorządów minister Michał Cieślak
zamiary naszych władz ujął w projekt pod tytułem „Samorząd 3.0. —
Rozwój bez barier”.
Zgodnie z założeniami, propozycje powinny być ukierunkowane
na ułatwienie realizacji inwestycji
rozwojowych, dotyczyć nowych źródeł finansowania samorządów oraz
poprawy jakości usług publicznych.

Reformy mają być przeprowadzone przy udziale jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
samorządowych i pozarządowych
oraz obywateli. Opinie zostaną
przeanalizowane w Departamencie
Współpracy z Samorządem oraz
przez powołaną wkrótce Radę Samorządową przy Premierze RP.
Wypracowane w ten sposób koncepcje zostaną przedstawione pod
ocenę MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Jako organizacja pozarządowa
- przyjęliśmy zaproszenie do identyfikacji i opisania barier w rozwoju
samorządów, na podstawie naszych
doświadczeń jako Stowarzyszenia,
działalności radnych dzielnicowych
oraz Rad Osiedli, które zaprosiliśmy do współpracy.

LIST DO REDAKCJI
Witam serdecznie,
Jesteście lokalną gazetą wawerską, zajmujecie się problemami
mieszkańców itp. Bardzo zatem proszę o interwencję.
Chodzi o śmietnisko jakie zorganizował ZGN wraz z wawerskim
urzędem na przeciw nowo powstałej
przychodni. Smród i bród jaki się
teraz utrzymuje, jest początkiem
tego co będzie letnią porą.
Władze i ZGN zezwoliły na
utylizację właśnie w tym miejscu
odpadów z bazaru (resztek mięsa,
wędlin, owoców i warzyw) oraz pozostałości ryb z miejscowego sklepu.
Pobazarowy syf jest składowany
cały tydzień, gdzie gnije i się rozkła-

Samorząd bez barier
Naszym zdaniem bariery ograniczające rozwiązywanie problemów
mieszkańców, z którymi spotykamy
się na co dzień w ramach zaangażowania w sprawy wawerskiego i warszawskiego samorządu mają swoje
źródło w niedoskonałości Ustawy
o samorządzie gminnym i ustaw
z nią związanych. Przytoczymy najważniejsze z naszych propozycji.
Władze gminy - wolne od przynależności partyjnych
Jedne z naszych najważniejszych uwag odnoszą się do przepisów dotyczących rozdziału 3 „Władze gminy” w szczególności Art. 11,
28, 33. Postulujemy, aby samorząd
terytorialny, władze gmin i dzielnic
miast były wolne od przynależności
partyjnych. Władze samorządowe
powinny być wybierane spośród
kandydatów nienależących do partii
politycznych. Ubiegający się o mandaty powinni rekrutować się spośród
grup czynnych społecznie, najbliższych mieszkańcom, działających dla
nich i wśród nich. Kandydaci będący
członkami partii na okres wyborów
powinni zawiesić swoje członkostwo, a w przypadku wyboru, zrezygnować z przynależności partyjnej. Wierzymy, że takie rozwiązanie
pozwoliłoby na realizacje projektów
gminnych czy dzielnicowych niezależnie od dyrektyw partyjnych
czy klubowych, za to w zgodzie ze
zdrowym rozsądkiem, wiedzą i chęcią rzeczywistego zaangażowania
na rzecz mieszkańców zgodnie z ich
oczekiwaniami, a ogólnokrajowe
spory partyjne w mniejszym stopniu
przenosiłyby się na samorządy.

da. Śmieci są zabierane w czwartek,
po prawie tygodniu od sobotniego
bazaru.To wszystko przy przychodni, gdzie przyjmowani są pacjenci,
szczepi się ludzi itp.
Bardzo proszę o sprawdzenie
legalności śmietniska, bo wydaje
mi się to nieprawdopodobne, aby
w takim miejscu można legalnie
zezwolić na takie przedsięwzięcie.
Będę wdzięczny za odpowiedź. Dostęp do informacji publicznej
Występujemy o odpowiednią
W załączniku zdjęcia z miejsca
kontrolę
uchwalanych zapisów statuśmietniska. Niestety nie oddadzą
tów
gmin,
gdyż obecne niejednokrotone fetoru jaki się tam unosi...

nie wykraczają poza ramy Ustawy
Mieszkaniec Międzylesia o samorządzie gminnym w celu ogra(imię i nazwisko niczania uprawnień radnych. Odbido wiadomości redakcji) ja się to na przykład na dostępie do
informacji publicznej, która ma zapewniać obywatelom wgląd w poczynania władz i umożliwiać kontrolowanie urzędów. Jednak w kontaktach
z urzędami spotykamy się z odmową,
często z powodu rzekomego „braku
interesu prawnego” radnych do uzyskania informacji, nierzadko odpowiedzi na zapytania czy interpelację
są zdawkowe i wymijające, proces jest
przewlekły i biurokratyczny, wielokroć też wiąże się odsyłaniem do innych jednostek administracji.

Bezpośredni wybór burmistrza
Kolejną bolączką życia samorządowego jest brak odpowiedzialności
burmistrzów dzielnic bezpośrednio
przed wyborcami. Przykładem jest
tu statut miasta stołecznego Warszawy. W wyborach powszechnych wybierani są radni dzielnic miast. Rady
Dzielnic wybierają burmistrzów, a ci
są odpowiedzialni nie przed Radą
Dzielnicy, ale przed prezydentem
Warszawy. To nieczytelna i nieprawidłowa konstrukcja skutkująca
poczuciem bezkarności niektórych
Burmistrzów Dzielnic i wydaje się
być znacznym uchybieniem. Burmistrzowie dzielnic czyli osoby powołane przez radnych powinni być
odpowiedzialni przed tymi, kto ich
powołał czyli przed Radą Dzielnicy.
W Ustawie powinien też być
zapisany obowiązek składania przez
burmistrza rocznych sprawozdań
z pracy jego i zarządu dzielnicy
(zastępców) oraz konieczność uzyskania wotum zaufania – podobnie
jak wymagane jest to w przypadku
wójtów. Nieuzyskanie wotum zaufania powinno skutkować ustąpieniem
Zarządu Dzielnicy i wybraniem
w bezpośrednich wyborach nowego
burmistrza.
Gdzie jest inspektor
nadzoru inwestorskiego?
Analiza zapisów ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie ich wynagradzania zaskakuje brakiem w wykazie
stanowisk inspektorów nadzoru inwestorskiego. Niedostateczne przygotowanie i słaby nadzór inwestycji
samorządowych to znana bolączka
i źródło poważnych strat środków
publicznych. Proponujemy zatem by
w wykazie znalazło się to stanowisko oraz by w wydziałach inwestycji
opracowujących i zatwierdzających
dokumenty przetargowe zatrudniane były osoby tylko z niezbędnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami budowlanymi.
Wnioskujemy także by w celu
zapewnienia wysokiej jakości usług
dla mieszkańców oraz nadzoru nad
powierzonym mieniem i wydawaniem środków publicznych organizacja pracy wszystkich komórek
urzędu powinna zostać potwierdzona i odbywała się zgodnie certyfikatem wg PN-ENISO:9001.

wania naszego otoczenia. Niejednokrotnie jednak mamy związane
ręce - dlaczego bowiem za akt prawa
miejscowego nie uważa się Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego? Jest
to dokument uchwalany przez gminę
i stanowić powinien podstawę ładu
przestrzennego gminy i podstawę
wydawanych Warunków Zabudowy.
Liczne przypadki nieprzestrzegania
ustaleń Studium wynikają z pomijania go w zestawie aktów prawa
miejscowego. Sądy i Samorządowe
Kolegia Odwoławcze w sprawach
o nieprzestrzeganie w decyzjach
urzędów zapisów Studium uznają,
że Studium nie jest aktem prawnym.
Nieprzestrzeganie jego ustaleń daje
urzędom wolną rękę w wydawaniu
Warunków Zabudowy i prowadzi
do sporów między urzędami gmin
a mieszkańcami. Po co więc nam
Studium? Artykuł 18 Ustawy o samorządzie gminnym określa, że do
wyłącznej właściwości rady gminy
należy uchwalanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy zatem w art. 40, pkt 2 dodanie
podpunktu, iż organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego
także w zakresie ładu przestrzennego gminy, a w szczególności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Rady Osiedli - większe kompetencje i nadanie osobowości prawnej
Obecnie, najbliższe mieszkańcom, działające bowiem czysto
społecznie Rady Osiedli - nie mają
dostatecznej mocy sprawczej, a ich
działalność jest lekceważona. Warto,
aby zyskały na znaczeniu i zwiększyły swoje kompetencje. Uznajemy za
niezbędne nadanie im osobowości
prawnej jako jednostkom pomocniczym gminy. Obecnie Rady nie mogą
być stroną np. w sprawach ładu przestrzennego, lokalizacji i organizacji
pracy osiedlowych centrów kultury,
lokalizacji ścieżek rowerowych itp.
Wyłonieni w bezpośrednich
wyborach przedstawiciele mieszkańców winni być równoprawnymi
partnerami władz gminnych - mieć
do dyspozycji takie same środki
Akty prawa miejscowego
prawne i instytucjonalne. Tylko wteTo kolejny rozdział, w któ- dy samorząd ma szansę stać się „Sarym zmiany mogłyby spowodować morządem”.
zlikwidowanie barier w działaniu
Liczymy na te zmiany.
samorządu. Jako Stowarzyszenie
Razem dla Wawra wiele energii poświęcamy na działalność w obszarze
Stowarzyszenie
ładu przestrzennego. To jeden z naj
Razem dla Wawra
istotniejszych elementów kształto-

czerwiec 2021

HISTORIA

15

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Dom w Radości na ul. Ezopa 35

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Małgorzata
Kwiatkowska
(z d. Lichota) mieszka w tym
domu od 1958 roku, czyli od urodzenia. Obecnie - już tylko z mężem, w dwóch izbach z kuchnią.
Wcześniej - z rodzicami, rodzonymi bratem i siostrą oraz dwojgiem przyrodniego rodzeństwa.
Niezamieszakałe i podupadające
nieuchronnie poddasze zajmowała do lat 80’ rodzina Państwa Puk. Rodzice Małgorzaty
- Władysław i Janina Lichotowie sprowadzili się na ul. Ezopa
(wtedy jeszcze ul. Krasickiego)
w 1954 roku z podwarszawskiego Zacisza, otrzymując przydział na mieszkanie zastępcze.

W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl
publikacji dotyczących spuścizny
E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym
numerze znajdziecie Państwo
inny budynek, prezentowany w
formie akwareli/rysunku. Staramy się wybierać obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale
zawsze drewniane, wyłącznie z
Wawra. Możecie je typować sami:
p.grzegorczyk@gazetawawerska.
pl, najlepiej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/
oraz z działką na której stoi. Dzisiaj prezentujemy – już po raz 30 –
drewniaka z ul. Ezopa w Radości.
Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko absolwent Wydziału Architektury PW gdzie doskonalił warsztat
studiując m.in. rysunek i malarstwo, członek Związku Artystów
Polska Sztuka Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli
jest architektura i pejzaż miejski
- głównie Wenecji i Białegostoku (swojego rodzinnego miasta).
Maluje również portrety i martwe
R.Kakareko.akwarele
natury.

Władysław pracował potem
wiele lat w falenickim tartaku
przy ul. Bysławskiej – w stronę wału, za hutą szkła, za betoniarnią, po prawej. Zmarł
w 2010 roku dożywając bez kilku miesięcy 90 lat. Mama zmarła
dużo wcześniej bo w 1984 roku.
Budynek pochodzi podobno
z 1927 roku. To prawdopodobne,
ponieważ opisywany w tej rubryce, a stojący nieopodal piękny drewniak z ul. Łabędziej 21
zbudowano mniej więcej w tym
samym okresie. Od strony zachodniej na pewno istniała kiedyś dwukondygnacyjna weranda
– świadczą o tym dwuskrzydłowe
drzwi balkonowe na poddaszu
oraz ślady na elewacji. Pierwotnie posesja była dużo większa
i obejmowała sąsiednie działki wzdłuż ulicy Ezopa. W 1989
roku ówczesna właścicielka pani
Robaczewska (dojeżdżająca do
domu w sezonie letnim i zajmująca niewielką izdebkę-przybudówkę) dokonała podziału
gruntu i pozbyła się wszystkich
tak powstałych nieruchomości.
Dom także zmienił właściciela.

Budynek jest w złym stanie.
W środku brakuje węzła sanitarnego, łazienki, dach przecieka
w wielu miejscach, część starej
stolarki jest zdekompletowana,
a instalacja elektryczna pamięta
jeszcze czasy aparatury międzyleskich zakładów K. Szpotańskiego
W ścianie tkwią fragmenty starych
instalacji hydraulicznych, puszek
i gniazd m.in. po drewnianym
głośniku obitym szmatą, z którego
wydobywały się audycje intonowane słowami „Tu mówi Warszawa Cztery!” W latach 60’ kołchoźnik zamilkł (jak w całej Polsce).
Tuż po wojnie z mogiły pod brzózką przy ul. Ezopa
ekshumowano ciało nieznanego żołnierza, prawdopodobnie polskiego. Pochowano go
we wspólnym grobie w pobliskim tzw. „Lesie wilanowskim”.
Nieznane są losy przedwojennych właścicieli drewniaka. Wiadomo tylko, że większość z okolicznych terenów
stanowiła
własność
żydowską. Po wojnie wrócili nieliczni i zapewne szybko wyjechali.

Maszyna do szycia marki “America” pozostała w spadku po ostatnich
lokatorach poddasza. Fot. P. Grzegorczyk

Schody na poddasze. Fot. P. Grzegorczyk

