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Linia otwocka na sztalugach...

DZIEDZICTWO KULTUROWE
KRZYŻE I KAPLICZKI 
ANIŃSKIE
Przedstawiamy przegląd kryży 
i kapliczek umiejscowionych na 
terenie osiedla Anin. Naliczyliśmy 
tu 22 takie obiekty, a każdy z nich 
ma ciekawą historię oraz intencję 
z jaką powstawały.

RADOŚĆ
SKOMPLIKOWANY 
CHARAKTER SPRAWY
Po ponad roku od poinformowania 
o sprawie salonu samochodowego 
w Radości przypominamy ten 
temat i przedstawiamy rezultaty 
działań (czy też bezczynności) 
urzędów kontrolnych. 

SPORT
PRZEGLĄD SZKÓŁEK 
PIŁKARSKICH
Na początku nowego 
sezonu szkolno-piłkarskiego 
przedstawiamy działające na 
terenie dzielnicy Wawer szkółki 
piłkarskie. Jest tu 15 takich 
klubów sportowych.

11

ŚRODOWISKO
DYSKUSJI O 
PRZYSZŁOŚCI LASÓW 
CIĄG DALSZY
W jednej z komisji Rady Dzielnicy 
Wawer odbyła się dyskusja o 
przyszłości lasów. Czy uznano 
w końcu wartość przyrodniczą 
i społeczną wawerskich 
i warszawskich lasów? 4-6

MARYSIN WAWERSKI
KORCZAK SIĘ  
W GROBIE 
PRZEWRACA
Można się przekonać na własne 
oczy, że w nowej siedzibie 
marysińskiego klubu kultury – w 
porównaniu z poprzednią - jest 
ciasno, duszno, niewygodnie.
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Dworzec 3, 80x100, akryl na płótnie, 2021, autor: Bartosz Milewski
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Dziennikarze i stali współpracownicy:
Jan Andrzejewski, Adam Ciećwierz,
Joanna Harasiewicz, Anna Miara, Michał Mroziński, 
Olga Pasierbska, Stanisław Rybicki,  
Andrzej Tomaszczyk, Dorota Wrońska

Nadwiślański świt

Autor obrazu na okładce: 
Bartosz Milewski (1975) ukoń-

czył malarstwo i video w Cornish 
College of The Arts w Seattle USA 
oraz malarstwo (doktorat) na ASP 
w Krakowie. Jego obrazy prezento-
wane są na wystawach w Polsce i za 
granicą, indywidualnie oraz w ra-
mach grupy „Artyści Zaściankowi”. 
Preferuje lokalną i bliską sercu te-
matykę by - w myśl „zaściankowe-
go” manifestu - tworzyć ku pamięci 
tego, co jeszcze  nie odeszło… Od 
3-ech lat jest mieszkańcem Marysi-
na. M.in. pomysłodawca i współau-
tor powstałego w 2019 roku muralu 
„Marysińskie opowieści”.

Osobną, choć powiązaną pa-
sją Bartosza Milewskiego jest na-

LINIA OTWOCKA. Obrazy inspirowane lokalnością.

uczanie. Prowadzi zajęcia rysunku 
i malarstwa  w szkołach - od 2021 
w nowopowstającym Liceum Pla-
stycznym „Cosinus young”, a także 
w filii DK Ochota; w przeszłości - w 
szkole charakteryzacji, na Uniwer-
sytecie SWPS czy studium fotogra-
fii ABRYS we Wrocławiu. Zainte-
resowaniem cieszą się Jego zajęcia 
indywidualne z rysunku, malarstwa 
i fotografii. Wiek uczniów waha się 
od lat sześciu do ponad sześćdzie-
sięciu, a każde zajęcia dopasowywa-
ne są indywidualnie do poziomu, 
temperamentu i potrzeb. 

Obrazy z życia dworców „Linii 
Otwockiej” powstały na bazie do-
kumentacji fotograficznej na pro-
wadzonych przez niego zajęciach 

z fotografii. Od 2020 roku artysta 
tworzy „nieskończoną” serię obra-
zów. Wierny obranemu tematowi, 
a zazwyczaj również formatowi 100 
x 80 cm, Bartosz Milewski sięga po 
różne inspiracje formalne i ekspery-
mentuje (np. malując w negatywie i 
odchodząc od kolorów lokalnych). 
Jak sam twierdzi, od dawna intere-
sują go: lokalność, zwyczajność, co-
dzienne życie. Inspirują codziennie 
widoczne formy miejskiego krajo-
brazu, miejski detal.  

Obrazy z Linii Otwockiej, 
dedykowane przede wszystkim 
okolicznym mieszkańcom i prze-
jeżdżającym, można oglądać do 
końca września w Restauracja Let-
nisko. 

Na sztalugach i w Restauracji Letnisko

Schody na stacji Wawer po południu, 
80x100, akryl na płótnie, 2020, 

autor: Bartosz Milewski
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Akademia Piłkarska Brychczy, 2011 r.

Warszawa, ul. Bielszowicka 4

Kontakt:Ryszard Brychczy, tel. 513 032 020
ryszard@brychczy.pl, Andrzej Flis, tel. 502 406 

250, alhen@wp.pl, www.brychczy.pl
Treningi: boisko Syrenki, ul. Starego Doktora 1,

Składka miesięczna: 170 zł. 

Akademia Piłkarska JŁ Wawer, 2011 r.

;
04-988 Warszawa, ul. Mrągowska 28P

Kontakt: Łagiewnicki Janusz 602281550
biuro@akademiawawer.pl
www.akademiawawer.pl

Treningi: boiska: ul. Halna 20, ul. Patriotów 90, 
ul. Bartoszycka 45/47, hala: ul. Poezji 5,

sala gimnastyczna: ul. Bartoszycka 45/47
Składka miesięczna: 160 zł. 

Akademia Piłkarska Młody Orlik, 2012 r.

00-758 Warszawa, ul. Sulkiewicza 5 m.4, 

Kontakt: Tomasz Opanowski, 793-007-558
biuro@mlodyorlik.pl, mlodyorlik.pl

Treningi: boisko w SP86, ul. Koryncka 33 (wej-
ście na boisko od ul. Wichrowej), w sezonie je-
sień / wiosna treningi na świeżym powietrzu,  

w zimie pod balonem
Składka miesięczna: 140zł, dla rodzeństwa są 

zniżki.

Akademia Ząbkovia Ząbki 2009 r.

\

05-091 Ząbki, ul. Słowackiego 21, 

Kontakt: tel. 534704230, zabkovia@onet.pl, 
 https://zabkoviazabki.sportbm.com/
Treningi: SP195, ul. Króla Maciusia 5

Składka miesięczna: 130 zł (płatna przez 12 
miesięcy) - po roku zmniejsza się do 120 zł - raz 

z pierwszą składką wpłata 200 zł

Balkan Team, 2010 r.

Tel. 797797395

Kontakt: biurobalkanteam@gmail.com
Treningi:  zajęcia w szkole SP nr 218

Składka miesięczna: 150 zł

Fundacja Legia Soccer Schools 1916 r.

00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3, 

Kontakt: infolinia: 22 318-20-17
www.legiasoccerschools.pl

kontakt@legiasoccerschools.pl
Treningi: ul. Trakt Lubelski 67, boisko typu Orlik

K.S. Delta Warszawa 1955 r.

02-911 Warszawa, ul. Jeziorna 2

Kontakt: 22-353 86 78, 789-243-566
delta@delta.warszawa.pl,www.delta.warszawa.pl
Treningi: okres IX-X, IV-VI: Starego Doktora 1, 

okres XI-III: Michała Kajki 80/82
Składka miesięczna: 220 zł, 

dla najmłodszych 100 zł

Klub Sportowy GROM 2016 r.

04-356 Warszawa, ul. Grochowska 178/184

Kontakt: zgłoszenia: 721-144-144
poczta@ksgrom.pl, ksgrom.pl

Treningi: boisko Syrenka ul. Starego Doktora 1
Składka miesięczna: 180zł niezależnie od ilości 

zajęć w tygodniu/miesiącu. 

KS Ludzi Aktywnych Społecznie 2013 r.

03-987 Warszawa , ul. Kadetów 15,

Kontakt: pilkanozna@kslas.pl, Murawski Piotr 
-tel. 608 025 282 murawski.piotr.pm@gmail.com

KS ZWAR Warszawa 1933 r.

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 10
Kontakt: 

Tomasz Skrzypczak 504 522 205,
zwar.pl, kszwar@gmail.com, IG@zwarwarszawa., 

Facebook: KSZWAR
Treningi: profesjonalna baza piłkarska  

na ul. Pożaryskiego 10
Składka miesięczna: 200 zł, drugie dziecko 

połowa opłaty, a trzecie gratis

Parafialny KS Victoria Zerzeń 1996 r.

ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa

Kontakt: Oskar Murawski 792-692-370
victoria.waw.pl, victoriazerzen@gmail.com

Treningi: ul. Borków 18 oraz na obiektach ze-
wnętrznych: SP na ul. Bajkowej 17/21, SP109 ul. 
Przygodna 2, SP na ul. Cyklamenów, Halna 20
Składka miesięczna: 130 PLN za miesiąc, dla 

dwójki 200 PLN

PKS Radość Warszawa 1996 r.

04-794 Warszawa, ul. Peonii 14

Kontakt: pksradosc.sportbm.com
 pks-radosc@o2.pl, 602-531-562, 

Prezes: Mateusz Chmielewski 
Treningi: stadion PKS Radość Arena obok Wie-
lowiejskiej, boiska SP 204 ul. Bajkowa oraz SP 140 

Wilgi.
Składka miesięczna: 150 zł

Perfect Soccer 2015 r.

Kontakt: Tel: 602 675 740, 730 077 784, 
biuro@perfectsoccer.pl, www.perfectsoccer.pl

Łukasz Budryk
Treningi: ul. Dzięcieliny 21, Międzylesie 

ul. Halna 20, Falenica (w okresie zimowym Hale 
Sportowe oraz Boiska pod ogrzewanym balo-

nem)
Składka miesięczna: 150zł (rodzeństwo 100zł)

Towarzystwo Sportowe Falenica 2016 r.

Warszawa 04-967 , ul. Jagienki 8/13 

Kontakt: Tel. 783253570, Marcin Narolski 
Tel. 510571146, Paweł Syga, tsfalenica@op.pl

Treningi: Lato - boisko ul. Halna 20
Zima - hala ul. Poezji 5

SP124, Bartoszycka 45/47
Składka miesięczna: 130 zł

Uczniowski Klub Sportowy Żagle 2011 r.

., 

04-903 Warszawa, ul. Lokalna 51,
 Kontakt: Mateusz Szymański: mateusz.szy-

manski@ukszagle.pl,  tel.: 517 551 150, 
www.ukszagle.pl

Treningi: boisko Pożaryskiego 28, boisko ZWAR 
ul. Pożaryskiego 10, hala 3 Maja 129, hala Cykla-

menów 28, hale Lokalna 33
Składka: 90 zł (1x w tygodniu),  130,00 zł (2x w 

tygodniu), 180,00 zł (3x w tygodniu),
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Zgodnie z Art. 3 pkt 2. Prawa Budowlanego budynek to „taki 
obiekt budowlany, który jest (…) wydzielony z przestrzeni za po-
mocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.  
Czy na zdjęciu parkingu z 2017 r. widzimy przegrody budowlane 
i dach? Oczywiście nie, dlatego mamy do czynienia  z budowlą 
(inna definicja z Prawa Budowlanego), a nie budynkiem. I stąd 
właśnie bezprawne wprowadzenie pojęcia „magazyn samocho-
dów”, aby przykryć fakt, że nie mieliśmy do czynienia z żadnym 
budynkiem, a w konsekwencji nie może być mowy ani o żadnej 
„nadbudowie” ani o „podziemnej części budynku” i jego przekry-
ciu żelbetowym stropem.

budynków, np. parkingów pod-
ziemnych, wystających ponad po-
ziom terenu nie więcej niż 0,5m 
(?!). Ale przecież naziemny par-
king to nie budynek…

W drugiej decyzji z 2018 roku 
było już z górki. Zezwolono w niej 
na rozbudowę i nadbudowę istnie-
jącego „magazynu samochodów”.  
Wszystko zgodnie z miejscowym 
planem, umożliwiającym przecież 
rozbudowę i nadbudowę istnieją-
cych budynków, które znajdują się 
poza nieprzekraczalną linią zabu-
dowy (czyli wybudowanych zanim 
plan został uchwalony, tj. przed 
2013 r.). Podsumowując - budowa 
salonu samochodowego przy ul. 
Patriotów to formalnie „nadbudo-
wa” istniejącego w roku 2017 lekko 
zagłębionego, naziemnego parkin-
gu samochodów (który jako nie-
będący budynkiem nadbudowany 
przecież być nie mógł).

Mija właśnie 16 miesięcy od 
opisania przez nas sprawy wyda-
nia przez Urząd Dzielnicy Wa-
wer pozwolenia na budowę salo-
nu samochodowego Lexus przy   
ul. Patriotów, wbrew zapisom miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (m.p.z.p.). Sprawę 
szczegółowo opisaliśmy w 2020 
roku, w kwietniowo-majowym nu-
merze Gazety Wawerskiej. Według 
ustaleń członków Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra (SRdW) decyzja-
mi administracyjnymi usankcjono-
wano budowę obiektu wykraczają-
cego aż 17 metrów poza ustaloną w 
planie miejscowym nieprzekraczal-
ną linię zabudowy. SRdW poinfor-
mowało o sprawie organy nadzoru, 
zapowiedzieliśmy szereg działań 
kontrolnych. Dziś, po ponad roku, 
przypominamy o co chodzi w tej 
sprawie i przedstawiamy rezulta-
ty działań (czy też bezczynności) 
urzędów kontrolnych. 

Dwie decyzje, pierwsza kluczowa
Znamienne jest, że nie wyda-

no jednej decyzji o pozwoleniu na 
budowę salonu samochodowego, 
ale podzielono całe przedsięwzię-
cie na dwa etapy. W konsekwencji 
wydano dwie decyzje. 

W pierwszej z 2017 roku, ze-
zwolono na „przekrycie”, czyli 
wybudowanie żelbetowego stro-
pu nad istniejącym naziemnym 
parkingiem samochodów. Tym 
sposobem istniejący parking wy-
ewoluował do - jak to ujęto w uza-
sadnieniu do decyzji - „magazynu 
samochodów”. Tłumaczono to 
zapisem m.p.z.p., w którym nie-
przekraczalne linie zabudowy nie 
obowiązują podziemnych części 

Kto jest odpowiedzialny?
Nadużycie nie budzi wątpliwo-

ści i jest oczywiste z punktu widze-
nia Prawa Budowlanego - wystarczy 
spojrzeć na zdjęcie parkingu, który 
nie ma ani ścian, ani dachu. To zaś 
uprawdopodabnia fakt, że naru-
szenie zostało dokonane z pełną 
świadomością stanu faktycznego. 
Oczywistym bowiem jest, że przygo-
towujący decyzje administracyjne w 
imieniu prezydenta m. st. Warszawy 
uprawniony urzędnik, dysponuje 
pogłębioną wiedzą w obszarze, w 
którym wydaje rozstrzygnięcia.

Wydział Architektury i Bu-
downictwa był nadzorowany w 
ubiegłej kadencji samorządowej 
(2014-2018), czyli w momencie 
wydania obydwu decyzji, przez za-
stępcę burmistrza dzielnicy Wawer 
Leszka Baraniewskiego, pełniącego 
również obecnie funkcję członka 
Zarządu Dzielnicy. Choć nie podpi-
sywał decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę osobiście, powinien przecież 
wiedzieć co się dzieje w podległym 
mu Wydziale, w szczególności w 
sprawach inwestycji reprezentacyj-
nych, mających tak istotny wpływ 
na ład przestrzenny dzielnicy?

Istotną rolę w naruszeniu zapi-
sów m.p.z.p. odegrał również głów-
ny architekt projektu „przekrycia 
magazynu samochodów”. Podpi-
sując „Oświadczenie projektanta” 

RADOŚĆ. Czy rzeczywiście weryfikacja decyzji o pozwoleniu na budowę salonu samochodowego w Radości jest aż tak złożona, 
        by przez ponad rok Wojewoda Mazowiecki nie był w stanie podjąć żadnych działań nadzorczych?

(załączane standardowo do doku-
mentacji budowlanej), potwierdził 
tym samym zgodność dokumen-
tacji budowlanej z obowiązującym 
prawem. Bez takiego dokumentu 
wniosek inwestora zostałby pozo-
stawiony bez rozpoznania.

Czy można przypisać odpowie-
dzialność inwestorowi salonu sa-
mochodowego? Odpowiedź brzmi: 
nie. Wprawdzie, zgodnie z infor-
macją z Urzędu Dzielnicy, w trakcie 
procedury administracyjnej przed-
siębiorca-inwestor złożył w dniu 7 
czerwca 2017 r. pismo, w którym 
„nie widzi sprzeczności planowa-
nej inwestycji z ustaleniami planu 
miejscowego”, niemniej taki doku-
ment nie ma żadnej mocy prawnej.  
Rangę dokumentu mają wyłącznie 
- oświadczenie uprawnionego ar-
chitekta oraz decyzja administra-
cyjna podpisana przez uprawnio-
nego urzędnika. Fakt pojawienia 
się w korespondencji z Urzędem 
pisma od inwestora, zapewniające-
go o braku sprzeczności składanego 
wniosku z obowiązującym m.p.z.p. 
może nas co najwyżej dziwić, ale 
nie mogło być formalną podstawą 
do wydania decyzji budowlanej.

SRdW do wojewody
W kwietniu 2020 r. SRdW zło-

żyło do Wojewody Mazowieckiego 
wniosek o wszczęcie „z urzędu” 

postępowania w celu stwierdzenia 
nieważności obydwu decyzji sank-
cjonujących budowę salonu samo-
chodowego. Już w maju 2020 r. woje-
woda wystąpił do Urzędu Dzielnicy 
Wawer o udostępnienie kompletu 
dokumentacji w tej sprawie. Na po-
czątku lipca 2020 r., z uwagi na opie-
szałość po stronie wawerskiego ra-
tusza, wojewoda powtórzył swoje 
żądanie stosownym monitem. Do-
kumenty w końcu wysłano...

Jednak, od ponad roku nic w 
tej sprawie się nie dzieje, a po kil-
kukrotnych naszych zapytaniach o 
status postępowania, odpowiedź 
wojewody była zawsze ta sama: 
„trwa kontrola przesłanek for-
malnoprawnych warunkujących 
wszczęcie postępowania z urzędu”. 

Dlaczego tak długo? W piśmie 
z czerwca 2021 wojewoda poinfor-
mował, że „wynika to ze szczegól-
nie skomplikowanego charakteru 
spraw (...), w tym złożonego ich 
stanu prawnego, wymagającego 
wnikliwej analizy i wykładni prze-
pisów prawa”. Niestety SRdW nie 
ma w tym postępowaniu statusu 
strony, a zatem nie posiada upraw-
nienia do pozyskiwania szczegóło-
wych informacji. (Zgodnie z art. 
28 kodeksu postępowania admini-
stracyjnego stroną jest każdy czy-
jego interesu prawnego lub obo-
wiązku dotyczy postępowanie).

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

Skomplikowany charakter sprawy...

Ewentualna rozbudowa pasa drogowego gwarantująca w tym miejscu bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nie będzie w tym miejscu możliwa.  
Czy zmieści się ona po drugiej stronie Patriotów? Nie wiadomo, gdyż kolejarze planują tam budowę trzeciego i czwartego toru.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Fot.  Jan Andrzejewski
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SRdW do prokuratury
W kwietniu 2020 r. SRdW 

złożyło do prokuratury zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 231 kodeksu 
karnego (niedopełnienie obowiąz-
ków urzędniczych), a także wnio-
sek o udział prokuratora w postę-
powaniu administracyjnym przed 
wojewodą na prawach strony re-
prezentującej interes publiczny 
(takie uprawnienie dają prokura-
torowi przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego).

Sprawa karna została błyska-
wicznie umorzona - o wszczę-
ciu śledztwa postanowiono 22 
października 2020 r., zaś o jego 
umorzeniu dwa dni później. Uza-
sadnienia nie przekazano nam z 
uwagi na brak przymiotu strony. 
Jednakże, SRdW skierowało pis-
mo do Prokuratora Generalnego 
z prośbą o przyjrzenie się sprawie, 
w szczególności mając na uwadze 
fakt tak błyskawicznej decyzji o 
umorzeniu. Po przekazaniu spra-
wy z powrotem do właściwej pro-
kuratury rejonowej, otrzymaliśmy 
odpowiedź, że nie ma podstaw 
do wznowienia śledztwa. Skoro 
wystarczyły dwa dni by uznać, że 
śledztwo można umorzyć, dlacze-
go od razu nie odmówiono jego 
wszczęcia? Tak się czyni w przy-
padku, gdy zawiadomienie nie ma 
wystarczających podstaw.

W kwestii przystąpienia do 
postępowania administracyjnego, 
prokurator poinformował w lipcu, 

że czeka na ustosunkowanie się 
wojewody do sprawy. Jest to zu-
pełnie niezrozumiałe, bo intencją 
przepisu umożliwiającego proku-
ratorowi wniesienie sprzeciwu od 
decyzji ostatecznej jest nadanie 
mu podmiotowości i możliwości 
inicjowania postępowania przed 
organem, a nie czekania na to, co 
on postanowi. To prokurator jest 
bowiem przedstawicielem nas 
wszystkich i powinien reprezento-
wać interes społeczny przed woje-
wodą dążąc do wyeliminowania z 
obrotu prawnego decyzji podjętej 
z tak jawnym – zdaniem SRdW - 
naruszeniem przepisów.

Stanowisko Zarządu
Urząd Dzielnicy dowiedział 

się o sprawie z interpelacji klu-
bu Razem Dla Wawra z dnia 29 
kwietnia 2020 r. W odpowiedzi 
- opisano proces decyzyjny i po-
twierdzono wątpliwości co do 
prawidłowości jego przeprowa-
dzenia. Wskazano m.in. na brak 
wystarczających danych charakte-
ryzujących istniejący parking jako 
budynek w świetle definicji Prawa 
Budowlanego: „projektant nie kla-
syfikuje obiektu w sposób jasny, 
precyzyjny i niepozostawiający 
wątpliwości czy sporny obiekt sta-
nowi budynek czy element zago-
spodarowania terenu, jakim jest 
parking i dlaczego jednocześnie 
pełni inną funkcję tj. magazyno-
wą”. Potwierdzono, że kwestia ta 
nie została wyjaśniona na etapie 

postępowania administracyjnego 
oraz zapowiedziano przeprowa-
dzenie analiz prawnych. W lipcu 
2020 r. Urząd poinformował, że 
ekspertyzy potwierdziły prawdo-
podobieństwo naruszenia prawa 
będącego podstawą do stwier-
dzenia nieważności. Jednocześnie 
odstąpiono (ku naszemu zasko-
czeniu) od złożenia stosownego 
wniosku do wojewody, motywu-
jąc to wysłanym wcześniej wnio-
skiem w tej sprawie przez SRdW. 
Stowarzyszenie nadal jednak na-
ciskało władze dzielnicy do wyko-
nania takiego ruchu, gdyż wnio-
sek ze strony organu wydającego 
decyzję wzmacnia legitymację do 
działań na rzecz wyeliminowania 
jej z obrotu prawnego.

Nie kłam Pinokio
Kurier Wawerski nr 18/306 z 

2020 r. przyniósł przełomową in-
formację z budującą wypowiedzią 
zastępcy burmistrza Leszka Bara-
niewskiego: „Sprzeczność wydanej 
decyzji odnoszącej się do zabudo-
wy przy ul. Patriotów z założenia-
mi miejskiego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nie może 
być przez nas bagatelizowana. W 
świetle prawa wydana decyzja 
jest błędna i wymaga wyjaśnienia 
sprawy. Dlatego Urząd Dzielni-
cy Wawer wystąpił z wnioskiem 
do Wojewody Mazowieckiego o 
stwierdzenie nieważności wydanej 
decyzji”.

Zaraz po publikacji w Kurie-

rze, SRdW poprosiło o udostęp-
nienie treści wniosku, o którym 
wspomniał wiceburmistrz Leszek 
Baraniewski. Co się okazało? W 
oficjalnej odpowiedzi na nasz 
wniosek, 11 listopada 2020 r. bur-
mistrz Norbert Szczepański poin-
formował nas, że taki dokument 
jest w przygotowaniu. Dlaczego 
więc wiceburmistrz Leszek Bara-
niewski wprowadził w błąd opinię 
publiczną na łamach podlegające-
go władzom dzielnicy Kuriera Wa-
werskiego?

Zarząd do wojewody
W końcu, po konsultacjach 

z zewnętrzną kancelarią prawną, 
Urząd Dzielnicy złożył 18 listopa-
da 2020 r. wniosek do wojewody o 
stwierdzenie nieważności. Tylko, 
że nie tej decyzji co trzeba... Nie 
tej pierwszej z 2017 r. na „prze-
krycie dachem” parkingu (który 
wyewoluował do „magazynu-sa-
mochodów”), tylko tej drugiej z 
2018 r. – na nadbudowę i rozbu-
dowę „magazynu-samochodów”. 
A przecież, bez unieważnienia 
pierwszej, druga decyzja wydaje 
się zbyt słabą podstawą do stwier-
dzenia rażącego naruszenia pra-
wa, ponieważ istnienie budynku 
(czyli „magazynu-samochodów”) 
zostało administracyjnie wykre-
owane pierwszą decyzją. Jest ona 
wprawdzie wspomniana w treści 
pisma, ale w swej istocie nie jest 
przedmiotem wniosku o stwier-
dzenie nieważności. To nie jest 
skomplikowane.

Co więcej, w w/w wniosku 
Urząd powołuje się na korespon-
dencję z 2014 r. z warszawskim 
Biurem Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego (BAiPP), do 
którego ówczesny Zarząd skie-
rował zapytanie czy możliwe jest 

dokonanie przykrycia nad istnie-
jącym zagłębionym parkingiem, a 
tym samym jego nadbudowanie. 
W odpowiedzi z BAiPP podpisa-
nej przez dyrektora arch. Marka 
Mikosa wyraźnie zaakcentowano, 
że „faktyczna interpretacja obo-
wiązującego prawa odbywa się w 
trakcie jego stosowania”. Zastana-
wiające jest zatem, po co w ogóle 
Urząd Dzielnicy powołuje się na 
korespondencję z BAiPP i czemu 
de facto sugeruje wojewodzie, że 
miała ona kluczowe znaczenie 
przy wydawaniu decyzji na prze-
krycie parkingu, skoro BAiPP nie 
ma uprawnień do interpretacji 
miejscowych planów i wielokrot-
nie, także i tym razem, podkreśla 
odpowiedzialność Organu (Urzę-
du Dzielnicy Wawer) w tej kwe-
stii?

Pod wnioskiem Urzędu 
Dzielnicy do wojewody, obok 
burmistrza Norberta Szczepań-
skiego podpisał się wiceburmistrz 
Leszek Baraniewski - ten sam, 
który nadzorował wawerski Wy-
dział Architektury, kiedy zostały 
wydane przedmiotowe decyzje. 
Czy faktycznie w jego interesie 
jest, by rażące naruszenie prawa 
zostało oficjalnie potwierdzone 
przez wojewodę?

SRdW do Izby Architektów
SRdW wysłało w kwietniu 

2020 r. do Mazowieckiej Izby Ar-
chitektów pismo w sprawie ew. 
naruszenia prawa przez głównego 
projektanta, lecz bez odzewu insty-
tucji. Czy zatem architekci ponoszą 
jakąkolwiek odpowiedzialność za-
wodową? I dlaczego Zarząd Dziel-
nicy nie wystosował do projektanta 
żadnego zapytania w tej sprawie?

ciąg dalszy na stronie 6

Zagłębiony w terenie parking samochodów w 2017 roku, w miejscu którego powstał salon Lexusa.

Kluczowa w sprawie jest decyzja Wojewody Mazowieckiego o stwierdzeniu nieważności prawomoc-
nego pozwolenia na budowę, jednak organ zwleka już ponad rok z wszczęciem postępowania, a 
zgodnie z art 37b ust. 1 Prawa Budowlanego, „nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu 
na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat”. Decyzję wydano 20 czerwca 
2017 r. i po 5ciu latach od tej daty pozostanie ona w mocy, nawet jeśli potem organ potwierdzi, że 
doszło do rażącego naruszenia prawa.

Fot.  Google Street View
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Po co to wszystko?
Czy w ogóle jest o co kruszyć 

kopie, skoro powstał elegancki no-
woczesny budynek? Tak widzi to 
niejeden mieszkaniec Wawra. Czy 
opinię publiczną w ogóle interesują 
takie sprawy, i czy naruszenia ładu 
przestrzennego muszą być tak spek-
takularne jak np. Zamek w Stobni-
cy, który zbulwersował całą Polskę 
i w konsekwencji poruszył zarówno 
ministra spraw wewnętrznych nad-
zorującego działania wojewody, jak 
i prokuraturę, która aktywnie przy-

stąpiła do postępowania? Dlaczego 
poza Stowarzyszeniem Razem dla 
Wawra i Gazetą Wawerską w spra-
wę aktywnie nie zaangażowały się 
inne gremia? Chociażby największy 
opozycyjny klub w Radzie Dziel-
nicy Wawer (Prawo i Sprawiedli-
wość), albo chociaż Rada Osiedla 
Radość? Dlaczego tematu nie po-
dejmują inne lokalne media – nie 
tylko dzielnicowe, ale także war-
szawskie? Czy wyborcy rządzącej 
Wawrem koalicji klubu radnych 
Koalicji Obywatelskiej (10 man-
datów w Radzie Dzielnicy) oraz 
klubu radnych Samorząd Wawer 

(3 mandaty) pytają swoich przed-
stawicieli o sprawę i zmuszają do 
wyjaśniania działań popieranego 
przez nich Zarządu Dzielnicy?  
     Może zapominamy iż w aktu-
alnej sytuacji utrudnione będzie 
powstanie ścieżki rowerowej przy 
jednej z głównych ulic Wawra, zaś 
lada moment podobne nadbudo-
wy parkingów mogą zacząć wyra-
stać w naszym sąsiedztwie.

Wobec oddalającej się per-
spektywy stwierdzenia nieważno-
ści decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, dyskusje o doprowadzeniu do 
rozbiórki salonu samochodowego 

są czysto akademickie. Gdyby do 
tego doszło, na pewno należałoby 
się liczyć z wielomilionowym od-
szkodowaniem z budżetu samo-
rządu (czyli nas wszystkich) dla 
inwestora, który realizując swoje 

zamierzenie budowlane legitymo-
wał się prawomocnym pozwole-
niem. Może tak właśnie powinno 
być, skoro to my wszyscy odpowia-
damy za to, kogo wybieramy i kto 
rządzi naszą dzielnicą? Może gdy-
by organy działały z pełną deter-
minacją, to udałoby się ustalić kto 
jest indywidualnie odpowiedzialny 
i od niego żądać odszkodowania?

Kropla drąży skałę
O tę zindywidualizowaną od-

powiedzialność powinniśmy nadal 
zabiegać, aby w przyszłości inni 
urzędnicy i politycy wiedzieli, że 
łamanie prawa się nie opłaca. Nie-
zależnie od dalszego rozwoju sy-
tuacji, SRdW i Gazeta Wawerska 
osiągnęły istotny cel. Takie spra-
wy nie były wcześniej wyciągane 
na światło dzienne, a nic tak nie 
rozzuchwala jak przekonanie, że 
„przecież nikt się nie dowie”. Po-
trzebna jest nie tylko zmiana po-
staw polityków i urzędników, ale 
przede wszystkim nas, mieszkań-
ców. A na to potrzeba czasu. 

Warto interesować się nie tyl-
ko tym, gdzie powstanie pump 
track czy ławka z budżetu oby-
watelskiego, ale także sprawami 
mającymi fundamentalny wpływ 
na perspektywiczny rozwój naszej 
dzielnicy. To demokracja zobowią-
zuje obywateli do takiego zaanga-
żowania.

Jak donosił serwis motomaniacy.tv, salon samochodowy został otwarty w lipcu 2020 r., a „w uroczystej inauguracji i przecięciu wstęgi wzięli udział 
m.in.: prezydent Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe dr Jacek Pawlak, prezes Lexus Warszawa Radość Maja Kleszczewska  

oraz burmistrz dzielnicy Wawer Norbert Szczepański”. 

Salon Lexus Warszawa Radość powstał w zgodzie z ekolo-
gicznymi normami i najnowszymi trendami. Jest niskoemisyjny 
i przyjazny środowisku, a ekologiczny charakter dopełnia prze-
strzeń otoczona zielenią oraz lokalizacja oddalona od zatłoczo-
nego centrum miasta. Dodatkowo obiekt wyposażono w odna-
wialne źródła energii.

Cytat z https://exumag.com/lexus-warszawa-radosc-nowy-salon/

ALEKSANDRÓW. We wrześniu startuje nowa lokalna inicjatywa.

Na osiedlu Aleksandrów po-
wstaje nowy bazarek – i to w samym 
komunikacyjnym sercu osiedla, 
przy odchodzącej od Zagórzańskiej 
ulicy Optymistów. Miejsce opty-
malne: każdy mieszkaniec będzie 
miał do niego względnie blisko. Au-
tem jest też utwardzone betonowy-
mi płytami podłoże oraz dużo miej-
sca do bezkolizyjnego parkowania.

Otwarcie bazarku planowane 
jest na drugą połowę września. 

Serdecznie zapraszamy zarów-
no klientów, jak i sprzedawców. 
Wszelkie informacje pod adresem: 
https://www.facebook.com/Baza-
rek-w-Aleksandrowie.

Paulina Płatkowska

Nowy bazarek na aleksandrowskim osiedlu

Fot. https://www.motomaniacy.tv/najnowsze-informacje/rynek/nowy-salon-lexusa-w-warszawie
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DZIEDZICTWO KULTUROWE. Cykl publikacji prezentujących krzyże i kapliczki na terenie Wawra.

Krzyże i kapliczki anińskie

Marysińska 40A

Figura Matki Bożej ze złożo-
nymi rękami stoi na niewielkiej, 
prostokątnej podmurówce. Pier-
wotnie figura stała bliżej furtki 
wejściowej, ale została przeniesio-
na w  nowe miejsce podczas bu-
dowy garażu na tej samej posesji. 
Przywiezienie i  posadowienie 
figurki w  latach 70. jako wyraz 
głębokiej wiary, a także w ramach 
przekory wobec władzy komuni-
stycznej zrealizowała przed swoim 
domem Pani Alfreda Tokarska. 

Marysińska 32/34A

Prowizoryczna kapliczka za-
aranżowana w  2021 roku na pniu 
wyciętej lipy. 

II Poprzeczna 14

Unikatowa, drewniana ka-
pliczka z Matką Boską trzymającą 
Dzieciątko Jezus umieszczona jest 
na wysokiej, betonowej kolum-
nie, mającej u  podstawy płaski, 
dwupoziomowy cokół. Powstała 
wraz z  budową domu, zwanego 
kiedyś willą Felinka, realizowaną 
przez Państwa Sobieszczańskich 
ok. 1933-1935 roku. Kapliczka 

W  majowo-kwietniowym 
numerze Gazety Wawerskiej 
przedstawiałem Państwu krzyże 
i kapliczki z terenu osiedla Alek-
sandrów. Idąc dalej kluczem alfa-
betycznym tym razem prezentuję 
tego typu obiekty w osiedlu Anin.

Ponownie zwracam się też 
z prośbą o kontakt jeśli ktoś z Pań-
stwa ma dodatkową wiedzę na 
temat jednej z opisanych tu kapli-
czek lub też wiedzę o takiej, która 
w tym zestawieniu się nie znalazła. 

Mapa krzyży i kapliczek w osiedlu Anin

1. Figurka przy Marysińskiej 40A

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

1

2
3

2. Kapliczka przy Marysińskiej 32/34A

3. Kapliczka przy II Poprzecznej 14

ocalała, mimo iż sąsiedni dom 
zajmowało wojsko niemieck-
ie, a  po wojnie przewinęło się tu 
wielu mieszkańców z  przydziału 
kwaterunkowego. Kapliczka była 
restaurowana. W  ostatnim czasie 
wskutek upadku konaru drze-
wa uszkodzony został niewielki, 
drewniany krzyż zwieńczający ka-
pliczkę.

III Poprzeczna 5

Figura umieszczona jest 
w  ogrodzie prywatnej posesji na 
polerowanym, granitowym cokole. 
Została tu umieszczona ok 2006-
2007 roku.

4

4. Figurka przy III Poprzecznej 5

Trawiasta 34

Figurka Maryi usytuowa-
na jest na murowanym cokole. 
Pierwsza figura, gipsowa, poda-
rowana przez wikariusza parafii 
Matki Bożej Królowej Polski ks. 
Jacka Bazarnika stała tu od lat 
70. do 2005 roku. Druga figura, 
plastikowa, stała tu do 2021 roku, 
kiedy to wymieniona została na 
nową. 

Nastoletniej mieszkańce po-
sesji przyśniła się kiedyś Matka 
Boża w pięknych szatach z proś-
bą o  postawienie figurki w  tym 
miejscu. Po dwóch tygodniach 
Matka Boża przyśniła się jej jesz-
cze raz, tym razem zapłakana 
i wyglądająca jak ta na wizerunku 
z Medziugoria z pytaniem czemu 
jeszcze nie ma figurki. Z  posta-
wieniem figurki wiązała się pew-
na obietnica, która się spełniła.

5

5. Figurka przy Trawiastej 34

IV Poprzeczna 7

Figura Matki Bożej umiesz-
czona jest na wysokim, trójbryło-
wym cokole, a zlokalizowana zo-
stała pośrodku rozległego ogrodu 
pod gałęziami roznącej w  są-
siedztwie brzozy. Według relacji 
mieszkańców powstała w  latach 
60. lub wcześniej wraz z  budo-
wą domu za sprawą ówczesnych 
właścicieli działki. 

6

6. Figurka przy IV Poprzecznej 7
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Rzeźbiarska 46 
- figura Matki Bożej

Kamienna figura patronki aniń-
skiego kościoła – Matki Bożej Królo-
wej Polski osłaniającej opiekuńczym 
gestem orła w koronie, znajduje się 
pośród zieleni wewnętrznego patio 
otoczonego kościelnymi budynkami 
tworzącymi czworobok z  otwartą 
przestrzenią z  arkadami od strony 
ulicy Rzeźbiarskiej. Figura Matki 
Bożej, autorstwa Józefa „Dudka” 
Kenara (1952-2001), została umiesz-
czona na środku dziedzińca ok. 1980 
roku wraz z zakończeniem budowy 
kościoła, zgodnie z  zamierzeniami 
Zygmunta Stępińskiego - projektan-
ta kościoła, nawiązując swą formą 
do figur Matki Boskiej z okresu go-
tyku lub wczesnego renesansu.

Rzeźbiarska 46 
- kapliczka św. Franciszka

Kapliczka św. Franciszka po-
wstała w  2009 roku, a  poświęcona 
została 4 października 2009 roku 
w  dzień św. Franciszka z  Asyżu -  
odprawiona została wtedy Msza św., 
po której nastąpił obrzęd błogosła-
wieństwa zwierząt. Przed Mszą św. 
dzieci z koła teatralnego SP 218 pod 
opieką s. Kamili pokazały przedsta-
wienie o  św. Franciszku. Kapliczka 
znajduje się na terenie przykościel-
nym w  bezpośrednim sąsiedztwie 
stawu i fontanny.

Rzeźbiarska 46 
- kapliczka św. Antoniego

Figura św. Antoniego została 
zainstalowana na przełomie wrześ-
nia i października 2015 roku, jako 
druga już figura zdobiąca teren 
przykościelny. Pracę wykonali: ks. 
Kazimierz Zoch-Chrabołowski  
i p. Rafał Kruszewski.

Rzeźbiarska 51B

Kapliczka znajduje się na pry-
watnej posesji naprzeciw kościel-
nego terenu anińskiej parafii. Jest 
niestety trochę zapomniana i za-
niedbana. 

Stradomska 24

Figurka Matki Bożej umiesz-
czona na prostokątnym cokole 
znajduje się w  ogrodowej scenerii 
na prywatnej posesji Państwa Ka-
linowskich. Została wzniesiona 
wraz z budową domu w latach 50. 
przez jego poprzednich właścicieli. 
Do figury prowadzi obecnie chod-
nik otoczony z  obydwu stron ży-
wopłotem.

Rzeźbiarska 45B

Niewielka figura Matki Bożej 
ze złożonymi rękami jest tu ukryta 
w  małej niszy wschodniej ściany 
budynku na wysokości balkonu. 
Powstała wraz z budową domu w 
1971 roku.

Wydawnicza 18

Niewielka figura Jezusa Chry-
stusa wmurowana jest w  ścianę 
domu od strony ul. Wydawniczej.

Trawiasta 5

Figura Matki Boskiej znajduje 
się na terenie Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi. W  jej dolnej czę-
ści znajdują się nieczytelne daty, 
a na cokole jest niewyraźny napis 
zaczynający się od słów „MAT-
KO NIEPOKALANA...”. Figura 
stoi w  tym miejscu od ok. 1938, 
czyli od momentu budowy domu 
przez ks. Marcelego Godlewskiego 
- znanego społecznika, probosz-
cza parafii Wszystkich Świętych 
w  Warszawie. To pod tą figurą 
w  1944 ks. Godlewski skutecznie 
oprotestował na jakiś czas niemie-
cki nakaz ewakuacji mieszczącego 
się tu wtedy sierocińca.

ciąg dalszy na stronie 10

V Poprzeczna 20

Figura św Rodziny umiesz-
czona na murowanym cokole 
znajduje się przy wejściu do bu-
dynku, gdzie siedzibę ma Zgro-
madzenie Zakonne Sióstr św. Ro-
dziny. Figura stoi tu od 2017 roku.

Rzeźbiarska 46 - krzyż

Krzyż misyjny przy aniń-
skim kościele umiejscowiony jest 
w  północno- zachodnim naroż-
niku kościelnego terenu. Pierw-
sza tabliczka na nim umieszczona 
zawiera napis: „Misje Tysiąclecia 
Chrztu Polski 24 X - 2 XI 1970”, 
a  druga: „Misje Jubileuszu 2000 
9-16 kwietnia”.

10. Kapliczka św. Franciszka8. Krzyż przy Rzeźbiarskiej 46 15. Figurka na Wydawniczej 18

8

9

10

7

7. Figurka przy V Poprzecznej 20

11

9. Figura Matki Bożej przy Rzeźbiarskiej 46

12

11. Kapliczka św. Antoniego

13

14

15

13. Figurka przy Stradomskiej 24

12. Figurka przy Rzeźbiarskiej 51B

16

16. Figurka przy Trawiastej 5

14. Figurka na Rzeźbiarskiej 45B
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VII Poprzeczna 3

Kapliczka powstała w  1980 
roku na terenie nowicjatu Sióstr 
Prezentek, gdzie od 2010 roku 
znajduje się przedszkole. Pomysł 
na wykorzystanie w  ten sposób 
rozgałęzionej sosny podał ks. Wie-
sław Kalisiak. Figura Matki Bo-
żej umieszczona jest na solidnej, 
metalowej konstrukcji okalającej 
drzewo, zwieńczonej daszkiem 
z krzyżem.

VII Poprzeczna 3 
(w ścianie budynku)

Figurka Matki Boskiej znaj-
duje się we wnęce w  południo-
wej ścianie budynku Przedszkola 
Sióstr Prezentek.

Krzyż 
nad Kanałem Wawerskim

W dniu 29 kwietnia 1942 roku 
rozstrzelano w  tym miejscu 12 
więźniów przywiezionych z aresz-
tu przy ul. Daniłowiczowskiej 
w Warszawie. Hitlerowcy dokonali 
rozstrzelania w odwecie za zabicie 
lub zranienie w dniu 26 lutego 1942 
roku kilku niemieckich policjan-
tów przeprowadzających areszto-
wania przy ul. VIII Poprzecznej 
w  Aninie. Zamordowano wtedy 
Leszka Kopalińskiego i  jego mat-
kę Helenę Kopalińską. W odwecie 
przywieziono tutaj 12 więźniów 
aresztowanych wcześniej w Aninie 
i Warszawie i rozstrzelano ich po-
zostawiając ciała na miejscu. Inna 
wersja wydarzeń mówi o  tym, że 
na ulicy VIII Poprzecznej odbywa-
ło się szkolenie polskiej podcho-
rążówki i  wtedy przybyli Niemcy. 
Część uciekała do lasu, część zo-
stała aresztowana. Pojmani zostali 
rozstrzelani ginąc jako żołnierze 
w miejscu gdzie składali przysięgę.

Rozstrzelani pochowani są na 
Cmentarzu Ofiar Wojny przy ulicy 
Kościuszkowców w  dzielnicy Wa-
wer.

Samo miejsce pamięci to 
obecnie ogrodzony krzyż i  płyta 
pamiątkowa w  kolorze czarnym 
z  nazwiskami zamordowanych. 
Miejsce to znajduje się tuż obok 
płynącego Kanału Wawerskiego, 
niedaleko ulicy Niemodlińskiej. 
Pierwotnie znajdowała się tutaj 
biała płyta, która została podmie-
niona w  latach siedemdziesiątych 
w  związku z  przyjętymi zobowią-
zaniami, że należy pisać o  zbrod-
niach hitlerowskich a  nie zbrod-
niach niemieckich. Na ogrodzeniu 
pomnika znajduje symbol Polski 

Walczącej z 1962 roku. Ogrodzenie 
wykonał Jerzy Kajetan Szulczew-
ski, brat Tadeusza Szulczewskiego, 
najmłodszego z zamordowanych.

Na pamiątkowej tablicy znaj-
duje się napis:
 TADEUSZ SZULCZEWSKI LAT 15

 TADEUSZ GÓRSKI 18
 RAJMUND GÓRSKI 58

 ZDZISŁAW TRUCHLEWSKI 18
 JÓZEF RYBIŃSKI 18

 STACH TOMERSKI 19
 KAZIMIERZ KRYFKO 19

 EDWARD STĘPIEŃ 20
 TADEUSZ MAJEROWSKI 20

 JERZY GRZYBALSKI 22
 JÓZEF SOSZYŃSKI 23

 ZYGMUNT WIELECHOWSKI 38
 LESZEK KOPALIŃSKI 19

 HELENA KOPALIŃSKA 42
ROZSTRZELANI PRZEZ KATÓW 

HITLEROWSKICH W DNIU 
29.IV.1942 R. W ANINIE.
 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Mieczysława 
Pożaryskiego 68

Figura Matki Bożej powstała 
w 1997 roku z inicjatywy Pana Ma-
cieja Wasiaka w intencji opieki nad 
rodziną, a  także jako świadectwo 
wiary dla okolicznych mieszkań-
ców. Sama figura wyrzeźbiona zo-
stała w piaskowcu przez rzeżbiarza 
Jana Stępkowskiego ze Strzegowa, 
a  wzorowana jest na Matce Bożej 
Niepokalanego Poczęcia w  Nie-

pokalanowie. Umieszczona jest 
w podstawie z piaskowca szyd-
łowieckiego, sam cokół również 
wykończony jest piaskowcem. 
Z  czasem figurka zyskała drew-
niany daszek inspirowany stylem 
góralskim. Po zmroku całość jest 
piękne oświetlona. Figura Matki 
Bożej poświęcona została przez 
ks. Mirosława Wasiaka w obecno-
ści Sąsiadów. 

Mieczysława 
Pożaryskiego 66

Niewielka kapliczka wyko-
nana we wnęce w  kamiennym 
murku ogrodzeniowym znajdują-
cym się przy wjeździe na posesję. 
Powstała ok. 2000 roku za sprawą 
ówczesnych właścicieli domu. 

Stradomska 14

Figurka Matki Boskiej Ko-
deńskiej stoi w  tym miejscu od 
1931 roku, zgodnie z datą wyrytą 
na cokole figurki. Napisy na kil-
kupoziomowym cokole brzmią 
dokładnie: „Matko Boska Kodeń-
ska módl się za nami” i „Salve Re-
gina 1931”. Figurka przedstawia 
Matkę Bożą w koronie i płaszczu 
z małym Jezusem na rękach.

Przez cały czas ktoś o  tej fi-
gurce pamięta – palą się znicze 
i  układane są kwiaty. Niestety 
sama działka, na której stoi fi-
gurka jest zaniedbana, a  krzaki 
i  zarośla, szczególnie w  okresie 
letnim, tak mocno odgradzają 
figurkę od ulicy Stradomskiej, 
że ciężko ją dojrzeć przechodząc 
obok.

W  maju 2021 dokonano re-
nowacji figurki - całość została 
odnowiona zyskując nowe kolo-
ry, a  teren w  bezpośrednim są-
siedztwie został uporządkowany. 
12 czerwca 2021 roku figurka 
Matki Bożej została poświęcona 
przez kapłanów anińskiej parafii.

20. Krzyż nad Kanałem Wawerskim17. Figurka przy Stradomskiej 14 21. Kapliczka przy Mieczysława Pożaryskiego 68

17

18

21

19

22. Kapliczka przy Pożaryskiego 66
18. Figurka przy VII Poprzecznej 3

22

20

19. Figurka na VII Poprzecznej 3
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Dyskusji o przyszłości lasów ciąg dalszy

Jedna trzecia powierzchni 
dzielnicy Wawer to lasy. Mniej 
więcej połowa z nich – 1360 ha – 
to lasy prywatne. Prywatne, ale 
stanowiące część dzielnicowego 
i  miejskiego ekosystemu, pełniące 
więc swoją przyrodniczą i społecz-
ną rolę. W interesie ogółu leży ich 
ochrona. Natomiast w  interesie 
właścicieli leżałaby raczej możli-
wość swobodniejszego dyspono-
wania działkami, np. przeznacze-
nie ich pod zabudowę. Już w marcu 
klub radnych „Razem dla Wawra” 
zaproponował Radzie Dzielni-
cy projekt stanowiska w  sprawie 
ochrony lasów. „Gazeta Wawer-
ska” opisywała temat w  kwietniu 
i maju, nieraz wspominał też o nim 
facebookowy profil „Stowarzy-
szenia Razem dla Wawra”, zatem 
w skrócie: należy naszym zdaniem 
wypracować model, który pozwoli 
zachować lasy ze względu na ich 
funkcję przyrodniczą i  społeczną,  

a jednocześnie pomoże uszanować 
przy tym interes prywatnych właś-
cicieli. Rada Dzielnicy skierowała 
temat do przedyskutowania na 
komisjach. Tematem zajęła się Ko-
misja Ochrony Środowiska i  Kra-
jobrazu na lipcowym posiedzeniu.
Od razu mogę zdradzić, że żad-
nych definitywnych ustaleń czy 
zmian w  treści stanowiska propo-
nowanego przez klub „Razem dla 
Wawra” komisja nie podjęła – ale 
merytorycznie była wartościowa. 
Na posiedzeniu gościli: zastępca 
dyrektora ds. gospodarki leśnej 
z  Lasów Miejskich Andżelika Ga-
ckowska oraz architektka Małgo-
rzata Rapacka.

O roli lasów w mieście.
Dyrektor Gackowska zwróci-

ła uwagę na następujące kwestie 
związane z miejskimi lasami i pre-
sją urbanistyczną:
- W  interesie ogółu nie leży po-
zbawianie miasta terenów zieleni. 
Lasy spełniają swoją przyrodni-
czą rolę i są dla Warszawy bardzo 
pożyteczne (więcej na ten temat 
w  rozmowie z  dyr. Gackowską 
w majowym numerze „GW”).
- Zabudowa mieszkaniowa rozle-
wa się na tereny peryferyjne, nie-
przygotowane do tego infrastruk-
turalnie. Wiąże się to ze wzrostem 
liczby samochodów czy ilości za-
nieczyszczeń. Miasto wyznaczyło 
tzw. obszar zwarty i właśnie w nim 

należy dążyć do planowania i loka-
lizowania nowej zabudowy. 
Obszar zwarty to, ściśle mówiąc, 
obszar o  w  pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-
-przestrzennej. Planowanie i  loka-
lizowanie nowej zabudowy poza 
obszarem zwartym jest możliwe 
wyłącznie w  sytuacji braku do-
statecznej ilości terenów położo-
nych w  granicach obszaru zwar-
tego (cyt. za: https://architektura.
um.warszawa.pl/-/obszar-zwarty). 
W  przypadku dzielnicy Wawer 
obszarem zwartym są tereny o naj-
większym stopniu zurbanizowania, 
położone we względnym sąsiedz-
twie osi linii kolejowej (dostępne 
na www.mapa.um.warszawa.pl 
w  zakładce „Plany zagospodaro-
wania”).
- Funkcjonuje tzw. zabudowa na 
działkach leśnych. Są to leśne 
działki, na których dopuszczono 
zabudowę mieszkaniową z dużym 
udziałem powierzchni biologicz-
nie czynnej. Wbrew nazwie jednak 
bliżej takim działkom do trawni-
ków z drzewami, niż do lasu. W ich 
przypadku istniejąca zieleń nie 
pełni swojej roli przyrodniczej tak 
dobrze jak las. Tkanka przyrodni-
cza jest częściowo niszczona przy 
pracach budowlanych. Co więcej, 
taka forma nakłada na właścicieli 
ograniczenia w użytkowaniu.
- Znaczenie lasów w  rekreacji 
mieszkańców. Publicznych tere-

nów rekreacyjnych w dzielnicy jest 
niewiele.
- Ingerencja w lasy to również za-
burzenie warunków bytowania 
zwierząt, przecinanie ich szlaków. 
Czekają nas częstsze spotkania 
z dzikimi zwierzętami.

Na posiedzeniu gościła rów-
nież architektka Małgorzata Ra-
packa, autorka nagrodzonego 
projektu „Miasto-Ogród Młociny”. 
Zaprezentowała swoją ideę bar-
dziej elastycznego podejścia do 
roli lasu i  zwiększenia jego funk-
cjonalności tak, aby znalazło się 
w  nim miejsce również na pewne 
formy zabudowy, rekreację i usłu-
gi. W naszej ocenie zabrakło w tej 
koncepcji konkretów, a obawiamy 
się, że jej konsekwencją może być 
nadmierna penetracja lasów przez 
człowieka i ich dewastacja.

Jaki plan ma Warszawa?
Nasza inicjatywa, mająca na 

celu zachowanie lasów, pozostaje 
w  moim odczuciu zgodna z  du-
chem aktualnej polityki miasta. 
Do takiego wniosku przekonuje 
mnie lektura takich miejskich do-
kumentów, jak „Strategia #War-
szawa2030”, która zaleca ograni-
czanie tzw. rozlewania się miasta, 
oraz Program Ochrony Środowi-
ska na lata 2021-2024, który sze-
rzej zwraca uwagę na znaczenie 
ochrony przyrody dla Warszawy. 
Zgodnie z  zaleceniem „Strategii 
#Warszawa2030” przeciwdziała-
nie rozlewaniu się miasta znalazło 
się również wśród założeń do po-
wstającego aktualnie nowego „Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego”. Jest to dokument określa-
jący politykę zagospodarowania 

przestrzennego. „Najważniejszym 
wyzwaniem jest zadbanie, by mia-
sto nie „rozlewało się” na coraz to 
nowe, niezurbanizowane tereny. 
Budowanie w  granicach obszaru 
zwartego ograniczy koszty eko-
nomiczne i  ekologiczne.” (https://
architektura.um.warszawa.pl/stu-
dium-nowe). Wydawałoby się, że 
idąca w  takim kierunku polityka 
miasta powinna dążyć do rezyg-
nacji albo znacznego ograniczenia 
zabudowy planowanej na leśnych 
działkach.

Nadal obowiązuje jednak stu-
dium z  2006 roku, które niejed-
nokrotnie na działkach leśnych 
planuje zabudowę. Wytyczne obo-
wiązującego studium muszą być 
uwzględniane w opracowywanych 
projektach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Jeżeli więc studium planuje na 
danym obszarze zabudowę miesz-
kaniową, to procedura uchwalania 
planu miejscowego wymaga złoże-
nia wniosków do marszałka woje-
wództwa o  zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne. 
Marszałek takich zgód dla zabu-
dowy mieszkaniowej od dawna nie 
wydaje, ale wymogom formalnym 
musi stać się zadość. Przyczynia się 
to zresztą do wydłużenia prac nad 
planami miejscowymi.

Przede wszystkim powinni-
śmy uznać wartość przyrodniczą 
i społeczną wawerskich i warszaw-
skich lasów i zgodzić się co do tego, 
że należy się im ochrona. Następ-
nie poszukać rozwiązań, które po-
zwolą pogodzić interes społeczny 
i  prywatny. Dlatego wystąpiliśmy 
już w  marcu z  propozycją stano-
wiska w tej sprawie - naszym zda-
niem miasto musi się zmierzyć 
z tym tematem.

ŚRODOWISKO. Warszawskim lasom należy się ochrona.

Zabudowa powstająca na działkach leśnych

Budowa drogi w lesie

MICHAŁ MROZIŃSKI
RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Fot.  Jan Andrzejewski

Fot.  Jan Andrzejewski
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Korczak się w grobie przewraca
MARYSIN WAWERSKI. Nowa siedziba domu kultury pod adresem Korkowa 119/123 otwiera swoje podwoje...

W dniu  27 czerwca br. nastą-
piło otwarcie „nowej” filii Wawer-
skiego Centrum Kultury, a raczej 
protezy klubu kultury przy ul. 
Korkowej 119/123 w Marysinie, w 
pawilonie po sklepie spożywczym 
z czasów PRL-u. To miała być po-
dobno niespodzianka, a jednak za-
brakło efektu miłego zaskoczenia. 
WCK jako inwestor, nie zadbało 
o funkcjonalność ani o estetykę 
pomieszczeń, z których korzy-
stają wspólnie dzieci, ich rodzice, 
artyści, instruktorzy… Wszyscy 
przekonali się na własne oczy, że 
w nowym klubie – w porównaniu 
z poprzednim - jest ciasno, dusz-
no, niewygodnie. Część rodziców 
w ogóle ma wątpliwości, czy po-
winni tutaj przyprowadzać dzie-
ci, zwłaszcza ci, których pociechy 
uczęszczały tu na zajęcia akcji 
„Lato w mieście”. 

Pełniąca funkcję dyrektora 
Wawerskiego Centrum Kultury 
Barbara Karniewska, na posiedze-
niu Komisji Kultury i Sportu w 
kwietniu br. ogłosiła, że wnętrza 
nowej filii WCK w Marysinie nie 
odbiegają standardem od kultu-
rotek w Falenicy i Radości. Mó-
wiła: „wiemy, że mamy na dole 
przygotowaną przestrzeń, która 
może być przestrzenią teatralną i 
filmową, taneczno-konferencyjną 
i ona ma już pełne wyposażenie z 
projektorami, stołami, krzesłami, i 
tak dalej”. Podczas Komisji Kultu-
ry słyszeliśmy także, że wawerska 
młodzież ma zadecydować o funk-
cji podziemnego pomieszczenia 
klubowego, czyli obecnie zagrzy-
bionej, wilgotnej piwnicy pozba-
wionej wentylacji i ogrzewania.  

Na budowę falenickiej Kul-
turoteki  przeznaczono 6 mln zł, 
z czego na sam projekt 300 tys. 
zł. Zastanawiające, w jaki sposób 
marysińska rudera po sklepie „Ta-
nioch” miałaby przemienić się w 
funkcjonalną i nowoczesną insty-
tucję kultury i za jakie pieniądze? 
(Padały kwoty ok 300 tys. zł.) „Po-
równując kulturoteki w Falenicy i 
Radości - jak można było w ogóle 

wypowiedzieć zdanie, że nowa sie-
dziba kluby kultury przy ul. Kor-
kowej 119/123  nie odbiega od nich 
standardami?” – Mówi zaskoczona 
pani Katarzyna i kontynuuje – „to 
jest 300 tysięcy, które poszło w bu-
bel. Nie pojmuję, że można tak sza-
stać publicznymi pieniędzmi”. 

„Piękne sentencje Korczaka” - 
westchnęła mieszkanka Marysina 
spoglądając na zewnętrzną witry-
nę nowego klubu - „ale myślę, że 
on się w grobie przewraca. Nigdy 
by się na takie warunki nie zgodził. 
Korczak zawsze walczył o dobro i 
podmiotowość dziecka. Pracuję 
jako nauczyciel i to także mój wiel-
ki autorytet”.

jednak „nowe” - jak się okazało – to 
nie zawsze znaczy lepiej wykonane i 
funkcjonalne. 

W dniu inauguracji WCK filii 
w Marysinie  mieszkańcy zauwa-
żyli  szereg  nieprawidłowości w  
zaprojektowaniu funkcji klubu, jak  
i  w wykonaniu  robót budowla-
nych,  które powinny być zgodne z  
Rozporządzeniem  Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicz-
nych (dalej WT),  jakim powinny 
odpowiadać budynki i  ich usytu-
owanie.  Oto przykłady  zauwa-
żonych odstępstw od Warunków 
Technicznych i  zasad  dobrego 
projektowania:

 ■ W nowej siedzibie nie prze-
widziano pomieszczenia na 
szatnię. Wieszak na koryta-
rzu dla 10 - 15 osób przy pla-
nach widowisk dla 80 dzieci 
i rodziców?  Do tego brak 
miejsca na wózki czy rowery.

 ■ Brakuje pomieszczenia so-
cjalnego dla pracowników 
stałych i prowadzących zaję-
cia.

 ■ Nowo wybudowane ściany 
działowe WCK nie zapew-
niają właściwej izolacji aku-
stycznej. W salach plano-
wane są zajęcia muzyczne i 
dźwięki z korytarza i innych 
sal będą poważną przeszko-
dą w prowadzeniu zajęć.

 ■ Dla planowanych nawet 80 
osób uczestników zajęć na 
parterze budynku oraz dla 
personelu WCK przewi-
dziano 2 toalety (w tym 1 
toaletę dla niepełnospraw-
nych). Żadnych udogodnień 
dla dzieci (np. niska miska 
ustępowa, niska umywalka, 

przewijak). Taka liczba toalet 
jest nieadekwatna, a przede 
wszystkim niezgodna z obo-
wiązującymi Warunkami 
Technicznymi. Toalety zlo-
kalizowane są na parterze i 
powinny obsługiwać zarów-
no uczestników zajęć na par-
terze jak i w podziemiu bu-
dynku – gdzie dodatkowo w 
pomieszczeniu ok. 80 m2 bez 
okien ma być zlokalizowany 
klub dla nastolatków – nawet 
dla kilkudziesięciu osób. 

 ■ Brakuje wentylacji i określo-
nych przepisami odrębnymi 
minimalnych wymian po-
wietrza.

 ■ Zejście do klubu w podzie-
miu prowadzi  niebezpiecz-
nymi schodami  zaczynają-
cymi się w ogólnodostępnym 
korytarzu, bezpośrednio po 
otwarciu drzwi do podzie-
mia/piwnicy – bez bezpiecz-
nego, wymiarowego podestu, 
spocznika,  bez obustron-
nych poręczy wymaganych 
Warunkami Technicznymi, 
umożliwiających lewo- i 
prawostronne pokonywanie 
schodów. Wysokość scho-
dów  to 18:19 cm, czyli więk-
sza niż dopuszczalna w tego 
typu obiektach max h = 17,5 
cm.

 ■ Budynek nie spełnia wy-
mogów  Rozdziału  IV  WT 
dotyczących ochrony przed 
zawilgoceniem i korozją bio-
logiczną. Na ścianach pod-
ziemia widnieją wyraźne śla-
dy zawilgocenia, odpadający 
tynk  wskazujący na obec-
ność grzybów i pleśni. 

 ■ W pomieszczeniu piwni-

cy w podłodze znajdują się 
dwa włazy do studni kanali-
zacyjnych. Brak wentylacji, 
okien, zawilgocone ściany 
wykluczają to pomieszczenie 
z użytkowania jako zagraża-
jące zdrowiu osób.

Wobec tak wielu wątpliwoś-
ci  co do  prawidłowości procesu 
inwestycyjnego, zarówno w sferze 
formalnej  jak  i w odniesieniu do 
projektu architektoniczno-budow-
lanego  (który podobno został 
wykonany) i jego zgodności z 
Prawem Budowlanym i WT, 16 
sierpnia 2021 r. do Państwowej 
Inspekcji Nadzoru Budowlanego 
zostało wystosowane odpowiednie 
pismo z prośbą o  podjęcie prze-
widzianych prawem działań kon-
trolnych. 

Rada Osiedla wspólnie z miesz-
kańcami od grudnia 2020 r. bije na 
alarm tłumacząc, że pomieszczenia, 
do których władza w atmosferze 
przymusu i bez konsultacji społec-
znych przenosi klub kultury, nie są 
ani funkcjonalne ani bezpieczne i 
nie zaspokoją potrzeb mieszkańców 
Marysina - najludniejszego z osiedli 
Wawra. Wielu z nas nie zgadza się 
na przeniesienie klubu do lokalu 
na ul. Korkową 119/123, ponieważ 
obniży to jakość i ilość usług kult-
uralnych, które były w ofercie do tej 
pory. Wydawane na remont rudery 
publiczne środki mogłyby pokryć 
wieloletni czynsz za lokal wyna-
jmowany od spółdzielni miesz-
kaniowej, gdzie od 50 lat działa klub 
ku satysfakcji uczestników zajęć. W 
tym czasie można wdrożyć plany 
budowy zupełnie nowego obiek-
tu Centrum Kultury jako nowej 
inwestycji  w Marysinie. I to jest 
oczekiwane rozwiązanie. 

Witryna nowej siedziby marysińskiego klubu kultury

WT Rozdz. IV: Budynek 
powinien być zaprojektowa-
ny i wykonany w taki sposób, 
aby opady atmosferyczne, 
woda w gruncie i na jego po-
wierzchni, woda użytkowana 
w budynku oraz para wodna 
w powietrzu w tym budynku 
nie powodowały zagrożenia 
zdrowia i higieny użytkowa-
nia.  Przed podjęciem przebu-
dowy, rozbudowy lub zmiany 
sposobu użytkowania budyn-
ku, w przypadku stwierdzenia 
występowania zawilgocenia 
i oznak korozji biologicznej, 
należało  wykonać ekspertyzę 
mykologiczną i na podstawie 
jej wyników - odpowiednie ro-
boty zabezpieczające.

Szeroki program działalności 
klubu kultury w Marysinie, prze-
widujący uczestnictwo w zajęciach 
i spotkaniach nawet do 80 osób 
jednocześnie, w każdym wieku, wy-
maga zapewnienia odpowiednich 
pomieszczeń do realizacji progra-
mu kulturalnego, oraz pomieszczeń 
pomocniczych jak szatnie, sanita-
riaty, poczekalnia. To oczywiste, że 
nowa placówka osiedlowej kultury 
powinna spełniać minimalne stan-
dardy przepisów prawa budowla-
nego i warunków technicznych. A 

ANNA MIARA
a.miara@gazetawawerska.pl

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Fot.  Olga Pasierbska
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Intensywnie zabudowują się 
okolice ulicy Zagórzańskiej w Alek-
sandrowie. Jest to jedna z najważ-
niejszych ulic Aleksandrowa, która 
dzięki połączeniu z Izbicką i Tech-
niczną współtworzy łącznik trzech 
osiedli: Falenicy, Aleksandrowa 
oraz Radości i stanowi w tej części 
dzielnicy alternatywę dla biegnącej 
wzdłuż linii kolejowej ulicy Patrio-
tów. Okolice południowego odcinka 
Zagórzańskiej to obszary od dawna 
dość gęsto zabudowane, a ulica po-
siada tu nawierzchnię asfaltową i 
chodnik. Sytuacja zmienia się przy 
skrzyżowaniu z ulicą Porośle. O ile 
przed nim szerokość jezdni wynosi 
ok. 5,5 m, to za skrzyżowaniem zwę-
ża się do 3,5 m. Pobocza są wąskie, 
nieutwardzone i ograniczone przez 
roślinność, jednak piesi są często 
zmuszeni z nich korzystać. Słupy z 
lampami stoją w pewnym oddale-
niu od drogi i w efekcie oświetlają 
krzaki i korony niskich drzew bar-
dziej niż jezdnię. Najgorzej chyba 

przedstawia się sytuacja w okolicach 
skrzyżowania z ulicą Niecodzienną. 
Szerokość utwardzonej nawierzchni 
wynosi nawet poniżej 3,5 m, pobo-
cze właściwie nie istnieje, drzewa 
stoją bardzo blisko jezdni, podobnie 
jak ogrodzenie zbudowanego obok 
osiedla. Bezpieczna komunikacja 
piesza i samochodowa jest bardzo 
utrudniona.

Ulica Zagórzańska na tym od-
cinku nie nadaje się więc do pełnienia 
roli głównej osi komunikacyjnej tej 
części Aleksandrowa. Jednak właśnie 
taką rolę pełni, a w ostatnich latach 
intensywnie rozwija się tu zabudowa 
mieszkaniowa. Od skrzyżowania z 
ulicą Porośle w kierunku północno-
-wschodnim, tzn. w kierunku granicy 
miasta, wyrastają nowe domy i osied-
la. Przybywa samochodów i pieszych. 
Zapewnienie im względnie komfor-
towych i bezpiecznych warunków ko-
munikacji wydaje się koniecznością. 

W formalnym zapytaniu zwró-
ciłem uwagę na trudne warunki dro-
gowe tej części ulicy Zagórzańskiej. 
Poprawę sytuacji jednak uniemoż-
liwia „nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości, brak odpowiedniej 

szerokości pasa drogowego, drzewa 
które znajdują się na działkach dro-
gowych, oraz bliska odległość słupów 
energetycznych. (…) W celu kom-
pleksowego rozwiązania problemu 
związanego z wąską jezdnią, brakiem 
chodnika, brakiem oświetlenia w 
ul. Zagórzańskiej należałoby wpro-
wadzić nowe zadanie inwestycyjne 
do budżetu Dzielnicy Wawer które 
pozwoli na realizację zadania tj.: wy-
konanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej, uzyskanie Decyzji 
Zezwolenia na Realizację Inwestycji 
Drogowej, podział nieruchomości, 
wypłatę odszkodowania za przejęte 
nieruchomości przeznaczone pod in-
westycję oraz przeprowadzenie prac 
budowlanych związanych z  budową 
ul. Zagórzańskiej. Obecnie Dzielnica 
Wawer nie posiada wolnych limitów 
finansowych w celu wprowadzenia 
nowych zadań inwestycyjnych do 
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla m.st. Warszawy.” (z 
odpowiedzi na zapytanie nr 78, UD-
-XIII-WOR.0003.62.2021.BBO).

Na razie sytuacja na ulicy Zagó-
rzańskiej się nie zmieni, ale trzeba o 
problemie przypominać.

Zagórzańska (nie)nadąża z infrastrukturą
ALEKSANDRÓW. Intensywna zabudowa przy wąskiej ulicy.

Północny odcinek ulicy Zagórzańskiej, 
nieprzygotowany do przyjęcia roli ważnej osi komunikacyjnej

Wąska Zagórzańska przy skrzyżowaniu z ul. Porośle

28 sierpnia br. stał się datą szcze-
gólną w historii Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radości. To właśnie tego 
dnia Druhny i Druhowie OSP Ra-
dość obchodzili 95-lecie utworzenia 
jednostki. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele Matki Bożej Aniel-
skiej, której przewodniczył Kapelan 
mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy 
Sieńkowski oraz koncelebrował Pro-
boszcz Parafii ks. Bronisław Micek. 
Następnie uroczystą defiladą ulicami 
Radości strażacy przemieścili się na 
plac Ochotniczej Straży Pożarnej by 
kontynuować obchody jubileuszowe. 
Po wciągnięciu flagi na maszt oraz 
odśpiewaniu Hymnu Państwowego i 
Hymnu Strażaków przybyłych gości 
powitał Prezes OSP Radość druh Ja-
nusz Borkowski. Po tym wystąpieniu 
został przedstawiony rys historyczny 
jednostki wraz z zapowiedzią począt-
ku budowy nowych koszar na terenie 
OSP. W dalszej części uroczystości 
Druhnom i Druhom zostały wręczo-
ne odznaczenia oraz medale za wkład 
w tworzenie i funkcjonowanie jed-
nostki, ofiarność i niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi. Na zakoń-
czenie oficjalnej części uroczystości 

odbył się pokaz grupy tanecznej z 
Orkiestra OSP Pilawa, która również 
była odpowiedzialna za oprawę mu-
zyczną całej uroczystości. 

W uroczystościach udział wzięli:
 ■ Prezes Zarządu Głównego ZOSP 

RP dh Waldemar Pawlak
 ■ Członek Zarządu Głównego ZOSP 

RP dh Zbigniew Kaliszyk
 ■ Zastępca Burmistrza Dzielnicy 

Wawer Pan Leszek Baraniewski 
 ■ Wiceprzewodniczący Rady Dziel-

nicy Wawer Pan Włodzimierz Zalew-
ski

 ■ Szef Centrum Operacyjno-Anali-
tycznego Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa Pan płk. Mariusz Mar-
chlewicz

 ■ Kapelan mazowieckich strażaków 
ks. Kpt. Jerzy Sieńkowski

 ■ Proboszcz Parafii Matki Bożej 
Anielskiej w Radośći ks. Bronisław 
Micek 

 ■ Przewodniczący NSZZP Komen-
dy Stołecznej Policji Pan mł. Insp. Dr 
Mirosław Bednarski 

 ■ Wiceprzewodniczacy NSZZP 
Komendy Stołecznej Policji Pan asp. 
Sztab. Sławomir Woźnicki

 ■ Zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej m. st. 

Warszawy Pan bryg. Artur Rudzki
 ■ Prezes Odziału Powiatowego 

ZOSP RP w Warszawie dh Marek 
Dyka

 ■ Komendant Komisariatu Policji 
Warszawa-Wawer Pan nadkom. Pa-
weł Kuliński

 ■ Dowódca Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej nr 12 KM PSP w Warsza-
wie Pan mł. Bryg. Kamil Ogrodni-
czuk 

 ■ Kierownik Zespołu Delegatury 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Dzielnicy Wawer Pan 
Mariusz Balbierz

 ■ Dzielnicowa Komisariatu Policji 
Warszawa-Wawer Pani mł. Asp. Lidia 
Woźniak 

Dziękujemy również sponso-
rom, bez których nie odbyłaby się ta 
uroczystość:

 ■ Firma Remotowo-Budowlana 
Ryszard Warchulski z Michałowic  
www.warchulski.com.pl/

 ■ Bank Spółdzielczy w Miński Ma-
zowieckim www.bsminskmaz.pl/

 ■ W. Gromek i Synowie Spółka Cy-
wilna z Warszawy www.wgromek.pl

 ■ P.H.U. BORBUD Inwestorskie 
nadzory budowlane z Warszawy

 ■ Manufaktura Smaku Damian Lis z 
Warszawy

Dziękujemy również przybyłem 
pocztom sztandarowym oraz delega-
cjom z zaprzyjaźnionych jednostek: 
OSP Warszawa - Białołęka, OSP Ru-

95 lat OSP Radość
Z NOTESU STRAŻAKÓW. 

Orkiestra OSP z Pilawy podczas defilady na ul. Patriotów 

dzienko, OSP Stara Miłosna, OSP Ur-
sus, OSP Wesoła.

100 lat Związku OSP RP
W sobotę 4 września 2021 roku 

odbyły się centralne obchody 100-le-
cia utworzenia Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP „W 
JEDNOŚCI SIŁA”. Uroczystości roz-
poczęła o godz. 11:00 msza święta w 
intencji strażaków w Archikatedrze 
Warszawskiej pod przewodnictwem 
biskupa pomocniczego archidiecezji 
warszawskiej ks. bp Michała Janocha 
i kapelanów straży pożarnej. To właś-
nie w Archikatedrze Warszawskiej 
spotykali się strażacy w latach 1916, 
1921, 1924, gdy przybywali do stoli-
cy, by radzić nad bezpieczeństwem 
naszego kraju i zadaniami strażackich 

Związków. Następnie orkiestra, pod-
oddziały i poczty sztandarowe OSP 
defiladą przemieściły się na Plac Za-
mkowy, gdzie miał miejsce uroczysty 
apel. Związek OSP RP zrzesza ponad 
16 tysięcy OSP w ramach których 
działa ok. 700 tysięcy członków. Stra-
żacy ochotnicy nie tylko ratują życie 
i mienie ludzkie ale również pielęg-
nują tradycję, rozwijają i chronią 
dziedzictwo kultury poprzez m.in. 
aktywność orkiestr dętych, zespołów 
artystycznych i edukacyjną działal-
ność muzeów strażackich, izb pa-
mięci OSP oraz liczne wydawnictwa. 
W ramach obchodów jubileuszu na 
terenie całego kraju wydawane są 
publikacje, organizowane wystawy, 
koncerty oraz konferencje. 

Stanisław Rybicki 

MICHAŁ MROZIŃSKI
RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Fot.  Michał Mroziński

Fot.  Michał Mroziński
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Hołd poległym lotnikom
Zazwyczaj w relacjach z wyda-

rzeń, uroczystości - najwięcej miej-
sca zajmuje lista nazwisk oficjeli, 
sponsorów, partnerów medialnych 
czy zaproszonych gości. Wśród  wy-
darzeń związanych z upamiętnie-
niem kolejnej rocznicy Powstania 
Warszawskiego, to które odbyło się 
na Górze Lotnika było zaprawdę 
niezwykłe i nie pójdziemy tą drogą.  

Bo to nie oficjele lecz społeczni-
cy skupieni wokół projektu „Niebo 
bez granic” postanowili przywrócić 
pamięć i zadbać o  miejsce katastro-
fy samolotu Liberator z dywizjonu 
bombowego SAAF, który jako jeden 
z 26 samolotów leciał nocą 15 sierp-
nia 1944 roku z pomocą walczącej 
Warszawie.

Wśród ośmioosobowej załogi 
trzech lotników pochodziło z Re-
publiki Południowej Afryki. W 77 
rocznicę katastrofy, w obecności zna-
komitych gości, na Pomniku Lotni-
ków Alianckich na granicy Wawra i 

Józefowa zawisła, ufundowana przez 
społeczników i ludzi dobrej woli, gra-
werowana tablica upamiętniająca ka-
tastrofę i śmierć lotników.

Na licznie zgromadzonych 
ogromne  wrażenie zrobiło przemó-
wienie Pani Ambasador RPA oraz  
wspomnienia jedynego żyjącego 
świadka katastrofy, który jako czter-
nastolatek widział palący się wrak, 
wybuchającą amunicję i martwego 
pilota - Boba Hamiltona. On to w 
miejscu katastrofy znalazł, przecho-
wał, a w tym dniu przekazał na ręce 
Pani  Ambasador, stopiony w kształ-
cie łzy fragment Liberatora  z prośbą 
by trafił on do rodziny  pilota. Tak 
symbolicznie drugi pilot Liberatora 
powróci do swojej Ojczyzny na da-
lekim kontynencie.

Byliśmy świadkami jeszcze 
jednego wzruszającego momentu. 
Młoda harcerka odczytała wiersz pt. 
„Modlitwa pilota” napisany przez 
nawigatora E.B.H. Impey’a. Jego 

Liberator, wracając nad ranem 17 
Sierpnia 1944 roku znad  Warszawy, 
został zestrzelony przez niemieckie-
go nocnego myśliwca i rozbił  się na 
polach podkrakowskiej Luborzycy 
grzebiąc w swoich szczątkach całą 
załogę. Były jeszcze liczne wieńce i 
znicze.  

A na zakończenie Filip Idzikow-
ski - założyciel i inicjator „projektu  
Liberator” - zapewnił, że misja się  
nie kończy. To jest dopiero społeczny 
i międzynarodowy fundament pod 
wiele pięknych spraw w przyszłości. 
Ich zwieńczeniem będzie budowa w 
miejscu katastrofy Liberatora „Abel” 
widokowej Wieży Lotników, z której 
będzie roztaczał się urzekający wi-
dok na  panoramę nowej Warszawy.  

Jest na ten cel otwarta zrzutka 
https://zrzutka.pl/liberator, a szcze-
gółowe relacje i zdjęcia można obej-
rzeć  na FB: „Niebo bez granic”. 

Andrzej Tomaszczyk

HISTORIA DZIELNICY. Wzruszająca uroczystość na Górze Lotnika.

Betonoza w Parku Krajobrazowym
Należę do szczęśliwców mieszka-

jących przy ulicach Trzykrotki i By-
licowa. Czemu szczęśliwców? Urząd 
Dzielnicy Wawer postanowił prze-
kształcić te leśne drogi, z których do-
tychczas korzystaliśmy w drogi asfal-
towe. Super. Niestety radość nasza 
prysnęła gdy zobaczyliśmy szerokość 
nowej arterii, 6 metrów szerokość dro-
gi, 2 m chodnika oraz dodatkowo - 2 
m pasa  utwardzonego, tak na wszelki 
wypadek. Dotychczasowa droga była 
szeroka na 3 metry i bez problemu 
na niej funkcjonowaliśmy, ale gigan-
tomania urzędnicza ma swoje prawa 
i chce nas uszczęśliwić na siłę. Po co 
tyle betonu i asfaltu? Większość dróg 
biegnących przez leśne odcinki Wawra 
to drogochodniki szerokości 5 m   i 
mieszkańcom to całkowicie wystarcza, 
a koszty są niewspółmiernie niższe i 
za robociznę i za materiały i dodatko-
wo za wykup działek od prawowitych 
właścicieli. Nie rozsądniej byłoby za-
oszczędzone pieniądze przeznaczyć na 
budowę innych, dotychczas nieutwar-
dzonych dróg, których w okolicy nie 
brakuje?

My mieszkańcy, wielokrotnie 
rozmawialiśmy z urzędnikami, pisali-
śmy odwołania - niestety napotykamy 
na mur niezrozumienia i niechęci do 
jakiejkolwiek konstruktywnego roz-
wiązania naszego problemu. Spytałem 
czemu mieszkańcom nie pokazano w 

jakich granicach będzie przebiegać 
droga, nie na mapie tylko w realu, 
na co usłyszałem że wtedy na pewno 
byśmy się nie zgodzili. Zaczynam się 
zastanawiać dla kogo jest ta droga, 
dla mieszkańców czy urzędników. 
Mieszkamy w pięknej leśnej okolicy, 
warto zachować jej charakter, a nie 
wyasfaltować wszystko dla kaprysu 
decydentów.        

Z poważaniem, 
Jarosław Kropaczewski 

Od Redakcji:
Zgodnie z zapisami szczegóło-

wymi obowiązującego na tym terenie 
m.p.z.p. obszaru Wiśniowej Góry cz. 
1, dla terenów ulicy 1-KD (ul. Trzy-
krotki) ustalono szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 8,0 do 
10,0 metrów, natomiast szerokość pasa 
jezdnego na minimum 5,5 metra. Tak 
została ul. Trzykrotki zaprojektowana 
- z wygodnym chodnikiem po jednej, z 
poboczem gruntowym po drugiej stro-
nie - i nie ma od tego odwrotu.

Na budowę ulic Trzykrotki i  są-
siedniej Bylicowej planowano wstęp-
nie 6,5 mln złotych i realizację w 
2019 roku. Dzielnica Wawer ma wciąż 
ogromne potrzeby inwestycyjne i każ-
da nowa droga, wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą podziemną, daje kolej-
nym mieszkańcom dostęp do podsta-
wowych standardów cywilizacyjnych, 

KĄCIK SATYRYCZNY

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

Zdjęcia z uroczystości pod pomnikiem. Fot. Niebo bez granic.

takich jak bezpieczny dojazd do domu 
czy dostęp do bieżącej wody. W tym 
konkretnym przypadku, tj. budowy 
ulicy Trzykrotki i Bylicowej, zastana-
wia czy jest to najpilniejsza inwestycja 
w dzielnicy zwłaszcza, że przy tych no-
wych ulicach znajdują się w większości 
działki jeszcze niezagospodarowane.

Wątpliwości Pana Jarosława są 
zrozumiałe, acz spóźnione. Szerokości 

linii rozgraniczających, pasów jezd-
nych – wyznaczono w zapisach szcze-
gółowych uchwalonego w 2014 roku 
planu miejscowego Wiśniowej Góry 
i w oparciu o te postanowienia inwe-
stycja byłaby realizowana prędzej czy 
później. 

To co może zaskakiwać – to 
brak w projektowanej drodze sieci 
kanalizacyjnej. Nie wydaje się to ani 

zasadne ani racjonalne ze względu 
na przyszłe koszty przebudowy świe-
żo wybudowanej nawierzchni drogi. 
Tak się robić nie powinno. Jest wiele 
innych rejonów Wawra, nieuzbrojo-
nych, centralnie położonych dróg, 
gdzie mieszkańcy od wielu lat starają 
się o budowę kanalizacji. Czy powin-
niśmy tworzyć kolejne takie obszary 
i osiedla? Na pewno nie. 

LIST DO REDAKCJI
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Dom na ul. Marty w Radości
liwną ręczną pompą tzw. abisynką. 
Pod kuchnią znajduje się niewiel-
kie podpiwniczenie, strych jest 
niezamieszkały, ale nadaje się do 
adaptacji. Dom czeka termomo-
dernizacja. 

„Zaraz po wojnie nie było 
tu jednego drzewa – tylko piach 
i kępy zarośli gdzieniegdzie, a po-
ciąg było słychać jakby pod bramą 
przejeżdżał. Piach, wydmy, i  leje 
po bombach, bo tędy główny front 
szedł. Dopiero jak miałam 4 lata, 
czyli ok 1953 roku, zaczęto sadzić 
wokół sosny i brzozy”. Tak rozpo-
częła swoją opowieść właścicielka 
ukrytego w  radościańskim lesie 
drewniaka Pani Grażyna, kiedy 
usiedliśmy w ocienionym ogrodzie 
z widokiem na zachodnią elewację 
domu. Po wielu latach spędzonych 
za granicą, 16 lat temu powróciła 
do krainy swojego dzieciństwa. 

  
Willa zbudowana została na 

początku lat 20’ ub. wieku. Dziad-
kowie obecnej właścicielki – Lu-
dwika (1895-1995) i Czesław Woj-
dyno (zm. 1972) kupili ją w  roku 
1928. Czesław uczył matematyki 
i  rosyjskiego, po wojnie był przez 
pewien pełnił funkcję dyrektora 
w pobliskim domu dziecka na Za-

górzu. Babcia Ludwika Wojdyno 
(z d. von Hummel), z pochodzenia 
Niemka, zajmowała się domem 
oraz wychowaniem trzech córek – 
bliźniaczek Aleksandry i Krystyny 
(mamy Grażyny) oraz młodszej od 
nich o 10 lat  Elżbiety.  

Okupacyjny terror, wywózki 
ludności rozdzieliły członków ro-
dziny. Szczęśliwie i  z  perypetiami 
wszyscy odnaleźli się w komplecie 
w  Warszawie, wkrótce po wojnie. 
Po przyjeździe do Radości (bo 
mieszkanie w  centrum spalone) 
dziadkowie zastali własny dom 
letniskowy zajęty przez lokatorów. 
Zamieszkali w  pokoju z  kuchnią, 
do końca lat 60’ współdzieląc ro-
dzinne gniazdo z  kwaterunkowy-
mi. Mama obecnej właścicielki 
drewniaka Krystyna (1918) po 
wojnie pracowała przez pewien 
czas w  otwockim prewentorium. 
To tutaj pod koniec lat 40’ wpadł 
jej w oko szalejący po ulicach mia-
steczka motocyklista o  imieniu 
Edward (ur. 1913), jej przyszły mąż 
i ojciec właścicielki willi, z zawodu 
inżynier budowlany. 

W czasie wojny Edward Cha-
czyński był żołnierzem batalionu 
AK „Zaremba-Piorun”. U  zbiegu 
ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej 

Dom wypatrzyłem przypad-
kiem na jednym z  portali po-
święconym nieruchomościom. 
Był wystawiony 2 lata temu na 
sprzedaż. Najpierw szukałem 
lokalizacji, a  potem kontaktu 
z  właścicielami. To urokliwa, 
wciąż zamieszkała drewniana 
parterowa willa z dwoma ganka-
mi na osi wschód-zachód i prze-
szkloną werandą od północy. Nie 
znajdziecie jej łatwo.

 Drewniak był od początku 
przeznaczony do sezonowego 
wynajmu – jak to w  Falenickich 
Letniskach. Jednak zamiast ła-
zienki musiała wystarczyć sła-
wojka i miska z wodą ustawiona 
w  kuchni. Wodę do picia i  do 
celów gospodarskich czerpano 
z własnego ujęcia w ogrodzie że-

W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy 
w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji 
dotyczących spuścizny E.M. Andriol-
lego 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 drew-
niane, wyłącznie z Wawra. Możecie 
je typować sami: p.grzegorczyk@ga-
zetawawerska.pl, najlepiej z jakimś 
opisem, historią związaną z budyn-
kiem lub/oraz z działką na której stoi. 
Dzisiaj prezentujemy – już po raz 32 
– drewniaka z ul. Marty w Radości.

Autor szkicu: 
Piotr Grzegorczyk, architekt, 

scenograf, aninianin, absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Prowadzi niewielkie 
Studio Architektury Mieszkaniowej. 
Jako wizualizator technik odręcznych 
(aerograf, akwarela, rysunek) współ-
pracował w latach 90-tych z najwięk-
szymi pracowniami architektonicz-
nymi w Warszawie i Berlinie. Od 
października 2018 r. Radny Dzielnicy 
Wawer z listy Stowarzyszenia Ra-
zem dla Wawra. www.piotrgreg.x.pl

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER 

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

powstał nawet mural poświęcony 
żołnierzom tej bohaterskiej for-
macji powstańczej walczącej w re-
jonie śródmieścia aż do dnia kapi-
tulacji 2 października 1944 r.. Na 
rogu ulic Poznańskiej i Wspólnej 

znajduje się skwer imienia bata-
lionu.  

Po powstaniu Edwarda wy-
wieziono do oflagu, do Rzeszy. 
Dom do dnia dzisiejszego pozo-
staje w rękach rodziny.

Fotografia rodzinna. 
Od lewej: Aleksandra, Elżbieta, babcia Ludwika, dziadek Czesław, Krystyna
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