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Jaki ma być Marysin Wawerski?
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Fot. Małgorzata Budziszewska, Olga Pasierbska

MARYSIN WAWERSKI

PRZYRODA

CO NAS CZEKA
W LESIE?

Publikujemy szczegółowe
informacje na temat zabiegów
leśnych planowanych do
wykonania w nadchodzących
miesiącach przez Nadleśnictwo
Celestynów na terenie naszej
dzielnicy.

LAS MATKI MOJEJ WCZORAJ, DZIŚ
I JUTRO

7

Obszar leśny zlokalizowany na
Marysinie, ograniczony ulicami
Łysakowską, Akwarelową i Józefa
Strusia to prawdziwy świadek
historii Wawra, z czego ludzie
często nie zdają sobie sprawy. 10

PARKOWANIE

ŁAD PRZESTRZENNY

ŁAD PRZESTRZENNY

Parkowanie na przyulicznych
trawnikach i pasach zieleni stało
się już tak powszechne, że rzadko
kiedy zwraca naszą uwagę. Często
takie miejsca nie przypominają już
nawet trawników. Czy można coś
z tym zrobić?
11

Prawomocnie unieważnione
zostało pozwolenie na budowę
inwestycji przy ul. Zalipie
w Aninie. Czy wyciągnięto z tego
wnioski i czy ktokolwiek poniesie
konsekwencje za nieodróżnienie
kondygnacji od antresoli i dachu
spadzistego od płaskiego?
12

Czy Wojewoda Mazowiecki
potwierdzi rażące naruszenie
prawa na Sęczkowej
i Międzyosiedlowej, czy jednak
uzna, że jest to kwestia błędnej
interpretacji?
13

JA TYLKO
NA CHWILKĘ...

KTO ZA TO ODPOWIE?

RECYDYWA NA
SĘCZKOWEJ
I MIĘDZYOSIEDLOWEJ
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Marysin jaki jest, każdy widzi
pieniędzy, które zmieniło niedawno
podtytuł z “dwutygodnika mieszkańców” na “dwutygodnik dla
mieszkańców”) można było zobaczyć objęte spęczniałymi aureolami
facjaty wawerskich burmistrzów.
Podpis pod spodem wyjawia prawdę objawioną, mówiąc wprost o
tym, jakoby Wawer zmieniał się
RAFAŁ CZERWONKA
tylko na lepsze. Zastanawiające jest
RADNY DZIELNICY WAWER
to, że rządzący muszą nieustannie
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
przekonywać tych, którym mają
Na okładce jednego z ostatnich służyć (i za ich pieniądze, a jakże),
numerów Kuriera Wawerskiego że naprawdę, ale to naprawdę jest
(czasopismo finansowane z naszych coraz lepiej. Czy jeśliby tak było

Adres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Patriotów 77,
04-950 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

mieszkańcy nie powinni czasem
sami tego widzieć? Pocieszne to zatem bardzo.
Na wspomnianej okładce nad
burmistrzami umieszczono hasła
charakteryzujące ponoć upływającą kadencję samorządową: “Aktywność, Rodzinny Wawer, Zielona
Dzielnica, Dialog z mieszkańcami”.
W bieżącym numerze Gazety Wawerskiej, spoglądamy nieco bliżej
na to co się dzieje w osiedlu Marysin (głównie dzięki publicznemu wyłożeniu do wglądu kolejnej
wersji planu zagospodarowania
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przestrzennego) i nijak nie da się
dopasować powyższych sloganów
do wydarzeń z tego osiedla.
No bo o jaką „Aktywność”
może w Marysinie chodzić? Może
o tę deweloperską, dogęszczającą
zabudowę grubo ponad możliwości
tego osiedla (chociaż przy wejściu
w życie zaproponowanego planu
zagospodarowania będzie tylko gorzej)? Nie mamy tam przecież do
czynienia z jakąkolwiek inną aktywnością, chociażby w kwestii zagospodarowania wód opadowych
czy unormowania parkowania.

„Rodzinny Wawer” w marysińskim
wydaniu natychmiast kojarzy mi się
z przeniesieniem zajęć dla dzieci z
przestronnych sal do klitki po sklepie spożywczym. Odbyło się to bez
jakichkolwiek konsultacji społecznych, mimo iż jak twierdzą włodarze, to właśnie na „Dialog z mieszkańcami” stawiają najbardziej.
Hasło „Zielona dzielnica” też brzmi
groteskowo, kiedy tej zieleni ciągle
ubywa, a kolejny projektu planu
zagospodarowania przestrzennego
dla Marysina proponuje wykarczowanie kawałka Lasu Matki Mojej.
W imię zadowolenia mieszkańców
rzecz jasna, bo teren miałby służyć
celom publicznym.
Czy Wawer zmienia się tylko
na lepsze?
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ŁAD PRZESTRZENNY. Plany miejscowe.

Władza nad miastem

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W myśl Art. 14 Ustawy1, każdej gminie przysługuje prawo
władczego rozstrzygania o przeznaczeniu terenów oraz określeniu
sposobu ich zagospodarowania
i zabudowy. Narzędziem do tego
są plany miejscowe. To gmina
(w przypadku Warszawy Rada
Miasta) uchwala przystąpienie do
sporządzenia m.p.z.p.2. Prezydent
Warszawy sporządza i wykłada do
publicznego wglądu projekt planu,
ogłaszając jednocześnie termin
zgłaszania uwag. Następnie wprowadza uwzględnione w całości
lub częściowo uwagi i przedstawia
ostateczną wersję projektu Radzie
Miasta.
Rady Dzielnic, jako jednostki
pomocnicze Rady Warszawy, opiniują projekty planów. Rada Warszawy uwzględnia te opinie (lub
nie), a następnie uchwala m.p.z.p.
po wcześniejszym stwierdzeniu
jego zgodności ze Studium3.
Konsultacje
Wyłożenie projektu m.p.z.p. to
wymóg Ustawy, jednak mit o pro-obywatelskiej procedurze i szerokich konsultacjach społecznych
nie przystaje do rzeczywistości. Nie
ma publicznej debaty, bo trudno za
taką uznać 2-3 godzinne spotkanie projektantów z mieszkańcami.
Np. publiczne spotkanie z projektantem wyłożonego m.p.z.p. dla
206-hektarowego obszaru Marysina Wawerskiego trwało niespełna
3 godziny, a i tak byłem ponaglany
przez prowadzącą. Co z tego, że
ustawowo zagwarantowano dostęp do informacji, skoro niewielu
po nią sięga. Słaba aktywność potencjalnie zainteresowanych rozstrzygnięciami planu miejscowego
wynika m.in. ze słabej informacji
o wyłożeniu oraz z niskiego poziomu wiedzy o planowaniu i urbanistyce w ogóle. Mieszkańcy koncentrują się najczęściej na swoich
własnościach, ew. na obszarach,
które znają i których przekształcenie nie jest im obojętne.

O władztwo nad komiksowym Gotham City walczyli zaciekle Jocker z Batmanem. W komiksach z kapitanem Żbikiem
zawsze zwyciężało dobro, a kto
jest górą w Warszawie? Prawdopodobnie ten kto ma największy
wpływ na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
czyli...prezydent miasta.
Jocker czy Batman?
Jestę politykiem i was urządzę
Co z tego wynika? Że uchwalanie miejscowych planów to domena polityków. Grupy interesów:
partyjnych, gabinetowych, miejskich, dzielnicowych, deweloperskich i innych – sępią nad planem
jak alegoryczne postaci zaborców
nad mapą I Rzeczpospolitej. Jeśli
napiszę, że fragmenty planów tworzone są pod polityczne zamówienia to się pomylę? Chciałbym, bardzo.
Aby wzruszyć zapisy m.p.z.p.
trzeba naprawdę silnych argumentów, dużo zdrowia i wiele samozaparcia. Ścieżka odwoławcza od
faktu nieuwzględnienia uwag do
planu jest jednocześnie mozolna,
absorbująca i kosztowna, wyłącznie
dla wybranych. (Nie mam pańskiego płaszcza…) Z moich obserwacji
wynika, że koalicje rządzące samorządami przegłosują wszystko co
chcą, nawet najbardziej bzdurny
postulat do planu, ale rzadko pomogą jednostce walczącej o kawałek własnej miedzy. Politycy jeńców
nie biorą – najczęściej rozkładają
ręce obarczając jednocześnie winą
system, złe prawo, przewlekłe procedury. To kolejny argument za
tym, aby w wyborach samorządowych głosować lokalnie, nie oglądając się na polityczne podziały
kreowane w mass mediach.
Prace nad warszawskimi planami nadzoruje BAiPP⁴ – jednostka pracująca pod dyktando
stołecznego Ratusza. Jeśli więc
w projektach wykładanych planów
zdarzają się zapisy niezrozumiałe,
np. nieadekwatne współczynniki
zabudowy, nadmierne wysokości,
nieoczywiste funkcje terenów czy
zbyt niska dopuszczalna PBC⁵ – za
to wszystko odpowiada BAiPP.
„Lub czasopisma”
Niedocenianą powszechnie, złą
cechą planów miejscowych jest ich
niejednoznaczność. Zbyt miękko
formułowane zapisy (tłumaczone
troską o swobodę dysponowania
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Z ŻYCIA DZIELNICY
własnością) są powszechnie nadinterpretowane na korzyść podmiotów inwestorskich. Nierzadko brak
myślnika lub przecinka w tekstach
szczegółowych wywraca intencje
urbanistów do góry nogami (casus
„lub czasopisma”). Instancje odwoławcze są bezradne, ponieważ subtelności bywają nieoczywiste także
dla specjalistów, a większość odwołań jest zazwyczaj spóźniona i przypomina płacz nad zlewem pełnym
brudnych naczyń. Plany potrafią
być wewnętrznie niespójne, nader
często brakuje im solidnej weryfikacji przed wprowadzeniem do obiegu
prawnego. Niech za przykład posłuży ubiegłoroczne unieważnienie
(w całości!) m.p.z.p. obszaru Zbójnej Góry rejonu ul. Fromborskiej
w Wawrze, który po 6-ciu latach
obowiązywania został wyrokiem
NSA uchylony. Nie mylicie się – to
BAiPP firmowało ten bubel.
Nie spieszy się
Wybitnie szkodliwą praktyką
jest tworzenie planów miejscowych
latami. To nie są przypadki, raczej
reguła. Np. do prac nad m.p.z.p.
dla Marysina przystąpiono w 2009
wyłożono go w 2013, a kolejnych 6
lat nic się z nim nie działo. Dopiero
w 2019 wydzielono z osiedla północny, mocno zainwestowany pod
nieobecność m.p.z.p. obszar i przystąpiono do przyspieszonej procedury uchwalania. Kto zyskał, a kto
stracił na tej sześcioletniej zwłoce?
Trzynasty rok prac planistycznych
i końca nie widać!

Bywają plany procedowane
ponad 20 lat, jak np. osiedle Aleksandrów. Z powodu takich karygodnych opóźnień wiele wcześniej
pozyskanych uzgodnień trzeba na
nowo aktualizować, obszary objęte procedurą zmieniają w międzyczasie swój charakter, powstaje
chaotyczna zabudowa na naciąganej regule dobrego sąsiedztwa,
zmieniają się kadencje i składy
samorządów. Słabo i tak merytorycznie przygotowani do czytania
projektów planów radni, nie rozumieją kontekstów oraz nie czują
się odpowiedzialni za poprzednie
ustalenia. Koalicje (w Warszawie
głównie KO) głosują zgodnie z linią partii. To są wymierne koszty
finansowe oraz niepoliczalne koszty społeczne.
Prace nad warszawskimi planami ostatnio jakby przyspieszyły, ale
ich merytoryka jest wciąż słaba (np.
m.p.z.p. dla obszaru Marysin cz. I).
Unika się wytyczania nowych dróg
gminnych oraz wszelkich zapisów
generujących koszty dla Miasta.
Zakole Wawerskie? - Ochronić, ale
żadnych rekompensat!
Lasy w mieście
Nie jest tajemnicą, że prywatne obszary o funkcjach leśnych to
zmora BAiPP i Ratusza. Ich przekształcenie wymaga zgody marszałka województwa, a ten wydaje
je wyłącznie pod inwestycje celu
publicznego. Nie ma więc mowy
o odlesieniach pod mieszkaniówkę
czy komercyjne usługi. (Mogą za to

powstawać drogi, szpitale, obiekty
oświaty itp.) Jest pat - z jednej strony brak zgód (na szczęście) marszałka na zmianę przeznaczenia,
z drugiej obawa przed roszczeniami
właścicieli gruntów, których leśny
status zostanie przypieczętowany
w m.p.z.p. . Właściciele działek leśnych przezornie popierają ich wyłączenia z procedowanych planów:
„ziemia jeść nie woła, niech czeka”
jak się wyraził wiceburmistrz Łukasz Jeziorski na jednej z sesji Rady
Dzielnicy.
Mamy więc od kilku lat do
czynienia z wyłączaniem obszarów
leśnych z procedowanych m.p.z.p,
a ochrona tych terenów jest odkładana na wieczne nigdy. Nie ma we
władzach miasta samorządowców
formatu Stefana Starzyńskiego⁶,
który stojąc na czele stolicy znacznie biedniejszego państwa, doprowadził do wykupu z rąk prywatnych Lasu Kabackiego.
Przypisy:
1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. M.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. st.
Warszawy.
4. BAiPP – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
5. PBC - powierzchnia biologicznie czynna.
6. Stefan Starzyński – prezydent Warszawy
w latach 1934-39.
Piotr Grzegorczyk
Radny Dzielnicy Wawer

Alegoria: Przedstawiciele BAiPP / Ratusza, Zarządu Dzielnicy, lokalnych grup interesów, deweloperzy,
miejscy i dzielnicowi radni - wypracowują ostateczny kształt m.p.z.p. ... Źródło: internet.
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ŁAD PRZESTRZENNY. M.p.z.p. dla obszaru Marysin Wawerski cz. I.

Dlaczego plan miejscowy dla Marysina jest zły?
Pomysł na Marysin
Wierzę, że pod zawartą w Art.
14 Ustawy1 formułą „ustalenie
przeznaczenia terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy” kryje się coś
więcej niż proste wklepanie w granice wyznaczające obszary planów
miejscowych
współczynników
planistycznych i określenie funkcji
przyszłej zabudowy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien
odzwierciedlać pewną wizję rozwoju - miasta, dzielnicy, osiedla w dłuższej perspektywie. To dlatego
niezbędna jest jego zgodność ze
Studium. Dobry plan powinien być
także bazą do powstawania w przyszłości harmonijnej publicznej
przestrzeni miejskiej. Mądry plan
to także zobowiązanie gminy do
poniesienia kosztów przekształceń,
bez których miasto nie może się
obyć. To wytyczenie nowych dróg,
szlaków pieszych oraz rowerowych,
placów, przestrzeni miejskich, terenów pod niezbędne cele publiczne
(szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, kultury), to objęcie ochroną
obszarów zielonych o szczególnych
walorach, to także zobowiązanie

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Marysin Wawerski to najludniejsze osiedle Wawra. W ciągu ostatnich kilku lat, na pn. od
ulicy Goździków domów jeszcze
przybyło. Nie starczyło już miejsca np. na nową szkołę czy inny
obiekt publiczny. Wyłożony plan
zagospodarowania przestrzennego zakłada dalszą intensyfikację zabudowy w naszym osiedlu, a nawet wycinkę części lasu
w parku im. Matki Mojej.
Główna marysińska oś komunikacyjna – ul. Korkowa –
przejmuje także ruch tranzytowy
do Wesołej i Sulejówka. Zagęszczenie zabudowy nie ułatwi nam
życia. Wciąż brakuje np. dodatkowego skrętu w lewo w ul. Marsa.
Brakuje nam kanalizacji deszczowej, a jedyny pomysł na likwi-

gestorów przestarzałej infrastruktury do jej modernizacji. W wyłożonym m.p.z.p.2 dla Marysina wielu
z w/w działań mi brakuje.
Powierzchnia biologicznie czynna, czyli „właściwa gospodarka
w zakresie retencji wód”
Zdumiewa mnie (i przeraża),
że w osiedlu, którego znaczne obszary zamieniają się po każdym
większym deszczu w pokaźne
rozlewiska, dla ok 2/3 terenów
funkcjonalnych plan miejscowy
dopuszcza 25% i mniej PBC3 (nierzadko także 20%, 10% i 5%). Tego
nie da się ani cudownie obronić
ani racjonalnie wytłumaczyć. Na
poświęconej omówieniu wyłożonego projektu m.p.z.p wawerskiej
Komisji Rozwoju, naczelnik BAiPP4 zwróciła uwagę, że w Warunkach Technicznych5 jest co prawda
mowa o minimalnej PBC dla terenów mieszkaniowych na poziomie
25%, ale jest tam również zapis, że
plany miejscowe nie muszą respektować tych wielkości. Może więc
lepiej dla Marysina gdyby tego planu nie było?
W dołączonym do wyłożonego planu dokumencie „Progno-

za oddziaływania na środowisko”
(wymóg ustawy), w pkt. 7.83 „Oddziaływanie na środowisko wodne”, można przeczytać: „Plan ustala, że wody opadowe i roztopowe
>czyste<, pochodzące z dachów,
tarasów, terenów zieleni i dojść pieszych w pierwszej kolejności będą
zagospodarowane w miejscu ich powstania w obrębie własnej działki,
z odprowadzeniem na własny teren
nieutwardzony – do gruntu. Oznacza to właściwą gospodarkę w zakresie retencji wód.” Hm... czyżby?
Gdzie więc znajdą ujście
wody roztopowe i opadowe np.
dla obszarów o symbolach B.1U,
C.2U, F.1U, G.3U, G.4U, G.1UP,
J.1US, K.3MN, R.1U, S.1U jeśli
przewidziano dla nich minimalną
PBC pomiędzy 5 a 15%. Zgodnie
z przepisami odrębnymi do bilansowania PBC można włączyć 50%
powierzchni zielonych dachów
i tarasów, a więc w konsekwencji marysiński plan dopuszcza,
w skrajnych przypadkach, obszary
bez kawałka trawnika na gruncie
rodzimym. Czy to jest oczywiste
dla wszystkich? Czy to oznacza
„właściwą gospodarkę w zakresie
retencji wód”?

dację rozlewisk to budowa rowów
retencyjnych wzdłuż głównych
ulic. Tymczasem stracimy kolejne trawniki. Odwieczny problem
mieszkańców – znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu
pod własnym blokiem – nie zostanie tym planem rozwiązany. Ma
być tylko gorzej.
Nie mamy autobusu, który
łączyłby skrajne punkty osiedla,
czy docierał do przychodni przy
ul. Strusia - np. autobus 305 jeździ
raz na godzinę i to nie w bezpośredni rejon przychodni, co jest
uciążliwe dla chorych seniorów.
Pod przychodnią także niełatwo
zaparkować. Mimo sugestii Rady
Osiedla, gdzie można by utworzyć
dodatkowe miejsca parkingowe władze nadal nie potrafią nam pomóc. Wciąż czekamy - z kadencji
na kadencję. Zazwyczaj dopiero
przed samymi wyborami obserwujemy małe ożywienie władz
i słyszymy kolejne obietnice.
W planie brakuje pomysłu
na projekt osiedlowego centrum
usługowo - kulturalnego, gdzie
tętniłoby życie sąsiedzkie. W zamian, kulturalne centrum spotkań
mieszkańców planuje się przenieść na odległą ul. Łysakowską.

Na ul. Korkowej 119/123, gdzie
w grudniu 2021 roku przeniesiono klub kultury (a wcześniej
bibliotekę) i zainwestowano w remont około miliona złotych, miejscowy plan dopuszcza powstanie
20 metrowej wysokości budynku
wielorodzinnego. Choć władze
deklarują, że przynajmniej przez 5
lat nic w tym miejscu nie zamierzają wyburzać, to możemy się
tylko domyślać, czy jednak za 5 lat
nie zapragną na przykład sprzedać
tego skrawka naszego osiedla deweloperom. A właśnie ten obszar
tworzy wraz z bazarkiem osiedlowym idealną część takiego marysińskiego ryneczku.
Tym większe jest nasze rozgoryczenie, ponieważ władze
znajdują jakoś 19 mln na bazar
w Falenicy, czy na budowę plaży
romantycznej w Nadwiślu, natomiast Marysin nie jest modernizowany i nawet nie planuje się
wspólnych, nowoczesnych i wygodnych publicznych przestrzeni,
tym bardziej skoro mieszkańców
będzie przybywać.
Ten plan, jako sposób zagospodarowania przestrzeni osiedla, wyznaczy jakość naszych relacji.

Współczesne m.p.z.p. tworzone dla terenów zurbanizowanych
powinny wg mnie bazować, bez
względu na charakter funkcji i zabudowy, na minimalnych współczynnikach PBC od 40% wzwyż,
wymuszając w ten sposób na gestorach terenów inwestowanie
m.in. w zielone dachy i tarasy. Taka
retencja też jest ważna.
Las Matki Mojej i pobliski lasek
Las Matki Mojej został objęty w wyłożonym projekcie bezwzględną ochroną. To naturalne
i oczywiste. Wątpliwości (oraz
protesty) wywołuje propozycja
przeznaczenia zadrzewionego terenu pomiędzy piekarnią Grzybki
a L.M.M. (symbol obszaru H.1UP)
pod zabudowę na cele publiczne.
Z wypowiedzi przedstawicieli BAiPP wynika, że to jedyne w miarę centralnie położone miejsce
w osiedlu pod tak potrzebne funkcje. Zabudowa ma być ekstensywna (10 metrów wys., 2 kondygnacje, 70% PBC), a charakter leśny
zachowany. Mógłbym to zaakceptować, bo stan drzewostanu mizerny, miejsce rzeczywiście adekwatne, ale zastanawiam się gdzie byli
stołeczni politycy, wawerscy radni
poprzednich kadencji (zwłaszcza
z terenu Marysina) kiedy przez
ostatnie 9 lat rozszarpywano pofabryczne obszary na północ od ul.
Goździków na gęstą deweloperkę?
Wystarczyło wydzielić tam działkę
– np. na szkołę, przedszkole, dom
kultury. Teraz politycy proponują
rżnąć las... Pojawiły się również
głosy, że na terenie lasku mogą
znajdować się mogiły powstańców
styczniowych, choć bardziej prawdopodobne, że zostaną odkopane
kolejne pozostałości cmentarza
ewangelickiego z XIX w.
Parkowanie
Nie jest łatwo w Marysinie
zaparkować. Proponowane dla
nowej zabudowy współczynniki
parkowania są mizerne i nieadekwatne do potrzeb. 1 miejsce postojowe (MP) na 1 mieszkanie do
60 m2 plus 1 miejsce postojowe na
każde 60 m2 mieszkań większych
- to grubo za mało. Tak niskie
współczynniki BAiPP tłumaczy
koniecznością zgodności z zapisami Studium6. Uważam te limity za
wybitnie pro-deweloperskie. Przepisy o bilansowaniu MP w obrębie
działek inwestycyjnych pozostają
jak wiadomo martwe, ponieważ

każdy kawałek wewnętrznej drogi osiedlowej zamienia się tuż po
zasiedleniu nowej kubatury mieszkaniowej w parking. Czy na tym
ma polegać planowanie miasta?
Czy poza wytycznymi zapisanymi
w Studium6 (za chwilę nieaktualnym bo uchwalonym w 2006 r.
i pisanym obecnie na nowo) nie
powinno się narzucać wskaźników
parkowania np. na podstawie badań empirycznych przeprowadzanych w terenie? Czy takie badania
były prowadzone w Marysinie,
zwłaszcza w okolicach wysokiej
zabudowy?
Dla zabudowy jednorodzinnej w projekcie planu zapisano:
minimum 2 miejsca postojowe
dla jednego domu. Ale projektant
zapomniał, że w Wawrze (w Warszawie) mamy od niedawna nową
tradycję – tutaj buduje się głównie
domy jednorodzinne dwulokalowe do złudzenia przypominające
bliźniaki, a bliźniaki przypominają
czworaki. Taki mamy klimat inwestycyjny, więc dobrze aby urbaniści nadążali za nowymi tryndami.
W tym wypadku 2 stanowiska
postojowe powinny przypadać
na 1 lokal mieszkalny wydzielony
z domu jednorodzinnego, nie na 1
dom. Jeśli oczywiście nie chcemy
więcej samochodów wzdłuż marysińskich uliczek osiedlowych.
Obowiązujące linie zabudowy
Ani w legendzie, ani w rysunku
marysińskiego planu nie zauważyłem ważnego narzędzia urbanistów
niezbędnego przy kształtowaniu
pierzei ulic i przestrzeni miejskich
czyli „obowiązujących linii zabudowy”. W zamian, dla wszystkich
obszarów planu, projektant stosuje
wyłącznie „dopuszczalne linie zabudowy”, czyli rygor nieprzekraczalności w miejsce obowiązkowego budowania pierzei ulicy.
Może się więc zdarzyć, że żadnej pierzei nie będzie – ani wzdłuż
Korkowej, ani na Potockich, ani
nigdzie, co więcej – nie trzymająca linii ulicy zabudowa skutecznie
utrudni inwestowanie na działkach sąsiednich ze względu na
odrębne przepisy pożarowe. Więc
po co w Ustawie o planowaniu
przestrzennym zapis o uchwalaniu
planów miejscowych celem „określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów”? Gdzie
władcze rozstrzyganie gminy
o kształcie i gabarytach zabudowy?
ciąg dalszy na stronie 6
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Uwagi do m.p.z.p.
■■ ustalić min. pow. biologicznie
czynną
• dla wszystkich obszarów z funkcją mieszkaniową – na 40%
• dla wszystkich obszarów z funkcją U/MW i U/MN – na 35%
• dla pozostałych obszarów – na
min 25%
■■ w obszarze H.1UP – poza zapisem o min. pow. biol. czynnej 70%
dopisać – „w tym min. 60% na
gruncie rodzimym”
■■ ustalić minimalne limity bilansowania miejsc postojowych (na tere-

nie działki własnej):
■■ dla nowej zabudowy wielorodzinnej – w oparciu o przelicznik – na
każde mieszkanie do 60 m.kw. - 1
miejsce postojowe (MP), na każde
mieszkanie od 60-90 m.kw. – 1,5
MP, na każde mieszkanie pow. 90
m.kw. – 2 MP; w tym min. 20% na
„parkingach terenowych”, z dopiskiem że maksymalnie 1/3 MP na
„parkingach terenowych” może być
przeznaczona dla pojazdów osób
niepełnosprawnych;
■■ dla nowej zabudowy jednorodzinnej: na każdy wydzielony lokal
mieszkalny – 2 MP

■■ dopisać w słowniczku do m.p.z.p.
definicję „parkingu terenowego”.
■■ wprowadzić procentowy limit
minimalnej/maksymalnej funkcji
mieszanej (w miejsce liczby lokali).
■■ przy zapisach o lokalizowaniu
funkcji usługowych w parterach budynków – określać procentowo minimalny udział tej funkcji w stosunku do 100% powierzchni parterów.
■■ wprowadzić obowiązujące linie
zabudowy w ważnych pierzejach
ulic i przestrzeni publicznych.
■■ wprowadzić limit nieprzekraczalnej wys. dla wszystkich obszarów
MN (zabudowy jednorodzinnej) do

10,5 metra.
■■ dopuścić budowę 4-ech kondygnacji naziemnych w obszarach od
J.1U/MW do J.5U/MW.
■■ wprowadzić limit nieprzekraczalnej wys. zabudowy do 13,5 metra
w obszarach G.1MW oraz J.1MW
(podobnie jak dla obszarów sąsiadujących), oraz zezwolić na budowę
maksymalnie 4-ech kondygnacji
naziemnych.
■■ wyeliminować z obszaru G.1U/
MW/MN funkcję zabudowy jednorodzinnej.
■■ nałożyć obowiązek szybkiego (3
lata?) skablowania linii napowietrz-

Rysunek wyłożonego projektu m.p.z.p. z naniesionymi granicami obszarów funkcjonalnych

5
nej 110 kV biegnącej wzdłuż ulic
Rekruckiej i Łysakowskiej, przynajmniej na odcinku obszarów
funkcjonalnych „D”.
■■ ujednolicić, w miarę możliwości, współczynniki intensywności
zabudowy dla konkretnych obszarów planu o wspólnych cechach
zabudowy.
■■ dopuścić niską zabudowę wielorodzinną w północnej pierzei ul.
Skrzyneckiego (do 10,5 m wys.).
■■ dopuścić nieuciążliwą funkcję
usługową (jako pomocniczą) dla
wszystkich obszarów z zabudową
jednorodzinną.

6
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Jeśli ma być pięknie, lub co najmniej poprawnie, to może warto
korzystać ze sprawdzonych, tradycyjnych narzędzi do budowy
miast?
Funkcje obszarów
Jednym z podstawowych celów sporządzania planów miejscowych jest określenie lokalizacji
oraz charakteru funkcji (podstawowej i dopuszczalnej) nowej zabudowy dla poszczególnych obszarów. Przepisy odrębne (pożarowe,
parkowania) są różne dla każdej
z funkcji i determinują opłacalność inwestycji. Powszechną praktyką jest więc nadinterpretowanie
nieoczywistych zapisów szczegółowych m.p.z.p. przez wszystkie
strony postępowań o pozwolenie
na budowę.
W wielu obszarach wyłożonego projektu m.p.z.p. wprowadzono
archaiczne zapisy limitujące funkcje mieszkaniowe liczbą lokali. Np.
w obszarze B.1U/MW dopuszczono zabudowę wielorodzinną ograniczoną do 8 lokali mieszkalnych.
Dlaczego 2 lokale 120-metrowe
w budynku usługowym są lepsze
niż 6 lokali 40-metrowych? Nie jestem planistą ani urbanistą, ale wydaje mi się, że plan w swojej istocie
powinien odnosić się i definiować
przestrzeń publiczną, nie prywatną. Układ lokali mieszkalnych, ich
liczba - nie powinny być ustaleniem planu. To parametry intensywności, wysokości i powierzchni
zabudowy kształtują przestrzeń
publiczną. Uważam, że żaden interes publiczny nie przemawia za
tego typu ograniczeniem swobody
dysponowania prawem własności.
W obszarze G.1U/MW/MN
twórcy planu nie mogli się zdecydować dopuszczając wymiennie funkcje zabudowy: usługowej,
wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Tak będzie dobrze? Projektant
limituje w obiektach usługowych
funkcję mieszkaniową wyrażając
ją w %. Czyli jednak można?
Za niezrozumiałe uważam
ustalenia dla funkcji obszarów od
J.1U/MW do J.5U/MW. Wg zapisów szczegółowych można tam
budować usługi z towarzyszącą
funkcją mieszkaniową maksymalnie do 30%, lub mieszkaniówkę
8-lokalową z lokalami usługowymi
wydzielonymi w parterze. Komu
miałyby służyć takie ograniczenia
w inwestowaniu? Nie wystarczyłoby podać minimalny % pow.
usługowej w budynkach? Jest jeszcze jeden problem. Powierzchnia
użytkowa funkcji usługowej to nie
jest oczywisty parametr i łatwo
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podlega „naciąganiu” w zależności
od potrzeb inwestora (przepastne
zaplecze i magazyny jako funkcja pomocnicza + niewielka część
sprzedażowa jako funkcja usługowa), natomiast powierzchnia
całkowita wyraża zainwestowanie
i intensywność terenu praktycznie
1:1, bez pudła, i jest dużo bardziej
przewidywalnym narzędziem dla
kształtowania właściwych proporcji dzielonych funkcji budynków.
Zwracam też uwagę na zbyt
nieoczywisty zapis o usługach
w parterach domów wielorodzinnych – nie wynika z niego ani, że
100% parterów ma zająć funkcja
usługowa, ani że ma ona być zlokalizowana od strony pierzei ul. Korkowej. No chyba, że taki jest zamysł
projektanta – wtedy musi zaakceptować fakt, że wyrosną tam np. budynki wielorodzinne z punktem totalizatora dostępnym od podwórka.
Czy rzeczywiście o to chodziło?
Wiele obszarów jednorodzinnych na południe od ul. Korkowej
zostało pozbawione tradycyjnej,
wpisanej w charakter Marysina
nieuciążliwej funkcji usługowej.
Czy nie warto byłoby dodać do
nich taką funkcję pomocniczą?
Przecież zakład fryzjerski, sklepik,
naprawa AGD, małe rzemiosło - to
funkcje na tym terenie już istniejące. Po co zmieniać? Otrzymałem
niedawno zapytanie w tej sprawie
od zaniepokojonego mieszkańca.
Na miejscu projektanta dopuściłbym limitowaną gabarytami i intensywnością zabudowę
wielorodzinną w działki tworzące
północną pierzeję ul. Skrzyneckiego. Przecież to byłoby naturalne dopełnienie istniejącej tam
nowej zabudowy. Dziwię się właścicielom tych terenów, że o to nie
postulują.
Komu potrzebna jest intensywna funkcja mieszkaniowa wielorodzinna w obszarach G.1MW
oraz J.1MW? Czy to nie wymarzone miejsca na funkcje publiczne?
Dopuszczalne wysokości
Trwa dyskusja publiczna nt.
dopuszczonych w wyłożonym planie wysokości 20 metrów w obszarach G.1MW oraz J.1MW. To
znamienne, że jeden z obszarów
jest we własności Dzielnicy, a drugi był jej własnością jeszcze 11 lat
temu, kiedy to przekazano go za
darmo marysińskiej spółdzielni.
Tu był stary WCK, tu jest nowy.
Tu dopuszczono 20 metrów i tam,
tu funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze i tu.
Nikt nie powinien być pokrzywdzony w tej grze gabarytami... poza
ładem przestrzennym. Nie widać
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infrastruktury pod ziemię? Tzw.
skablowanie linii byłoby zapewne
kosztowne, ale jednocześnie niebywale podniosłoby możliwości
zainwestowania miejskich działek
w obszarach „D”. Zamiast tego,
w paragrafie 11 pkt. 1 treści planu
zapisano: „wyznacza się tymczasowe strefy oddziaływania od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (…) nie
dłużej niż do 31 grudnia 2055 r.
(?!) Proste. Albo nie będzie już nas,
albo samo sparcieje.

w sąsiedztwie kontynuacji wysokości 20 metrów, a więc zakładam,
że nawet dla twórców planu jest to
niechlubny wyjątek.
Naczelnik BAiPP broniła
w trakcie publicznej dyskusji tych
20 metrów, zasłaniając się wydaną
na obszar G.1MW decyzją o warunkach zabudowy. Ale przecież
w każdej decyzji jest zapis o jej wygaśnięciu wraz z wejściem do obrotu prawnego m.p.z.p... Pikanterii
dodaje fakt, że naczelnik powołała
się na decyzję, która nie jest prawomocna, a innej nie ma. Cui bono?
Na spotkaniu on-line z projektantem podniosłem wątek dopuszczalnych wysokości 12 metrów dla
zabudowy jednorodzinnej. Zapisano je dla sporej części obszarów.
BAiPP z uporem forsuje tę wysokość powołując się na wątłe zapisy Studium z 2006 roku, określają
cych maksymalne wartości.
Kilka miesięcy temu Michał
Wojtczuk w Gazecie Stołecznej
zacytował dyrektorkę BAiPP komentującą niechlubną zabudowę
w osiedlu Las, właśnie z limitami
12 metrów dla zabudowy jednorodzinnej: „(...)Wydaje się, że
interpretacja wskaźników w tym
przypadku zawiodła i realizacja
nie będzie pasowała do otaczającej zabudowy - mówi Marlena
Happach, zaznaczając, że formalnie osiedle wciąż mieści się w definicji zabudowy jednorodzinnej
i realizuje zapisy planu.”(...). Podpowiem tylko, że w osiedlu Las
powstaje zabudowa szeregowa
o wysokości 12 metrów - 2 dolne
kondygnacje to jeden lokal, trzecia kondygnacja oraz „poddasze
nieużytkowe” to drugi lokal. Wygląda to jak blok i funkcjonuje jak
blok. Nie idźcie tą drogą, projektanci Marysina.

Intensywność zabudowy
Jaka jest każdy widzi. Często
niezrozumiała, meandrująca po
sąsiadujących obszarach ruchem
skoczka, choć warto aby rozlewała się po terenie płynnie i harmonijnie. Intensywność zabudowy
to kluczowy parametr zainwestowania obszarów. Niełatwy do wyegzekwowania przy (uwaga!) niewinnym dopisku w par. 13 pkt. 8
d) tekstu planu, że „w zabudowie
mieszkaniowej
wielorodzinnej
nakazuje się realizację nie mniej
niż 20% miejsc na parkingach terenowych”. Taki zapis rozumiany
wprost potrafi znacząco ograniczyć parametry zabudowy ze
względu na konieczność zachowania minimalnych odległości miejsc
postojowych od okien mieszkań.
Wszystko pod warunkiem, że brak
w słowniczku do planu definicji
„parkingu terenowego” nie stanie
się pretekstem do podważenia tego
zapisu. Jest jednak inne zagrożenie z tym związane – jak grzyby
po deszczu zaczną wyrastać wokół
nowej zabudowy wielorodzinnej
stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych –
one nie muszą spełniać warunku
zachowania minimalnych odległości od okien mieszkań. Rozwiązaniem byłoby dopisanie w zapisach
szczegółowych, że dla niepełnosprawnych należy zarezerwować
nie więcej niż np. 1/4 „stanowisk
terenowych”.
Linia napowietrzna 110 kV
Szerokim ściegiem przecina
Marysin z północy na południe
napowietrzna linia średniego napięcia 110 kV – śladem ulic Rekruckiej i Łysakowskiej. Podniosłem ten wątek podczas publicznej
dyskusji: dlaczego nie schować tej

Przypisy:
1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. M.p.z.p. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3. PBC - powierzchnia biologicznie czynna.
4. BAiPP – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
5. Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. st.
Warszawy.

Śmiem wątpić czy wyłożony
już drugi raz m.p.z.p. dla Marysina jest wystarczająco przemyślany.
Plan zatwierdza architektoniczny misz-masz jaki powstał na
przestrzeni dziesiątek lat, nie próbując nawet wyodrębnić z Marysina obszarów z zabudową jednoi wielorodzinną. Np. sąsiedztwo
stacji kolejowej Gocławek, pomiędzy ulicami Korkową, Goździków
i Rekrucką, to rejon dobrze skomunikowany, sąsiadujący z powstałą
niedawno mieszkaniówką. Także
wyższa zabudowa usługowa obszaru pomiędzy ul Skrzyneckiego i ul.
Czecha osłoniłaby nasze osiedle od
hałasu.
Z drugiej strony plan dopuszcza zdumiewająco wysokie maksymalne wysokości na terenach

jednorodzinnych - w niektórych
obszarach do 12 m, w innych zaś
tylko 10 m.
Wiadomo już, że PKP PLK
w czasie trwającej modernizacji
trasy kolejowej planuje przejście
podziemne pod torami na przedłużeniu ul Skrzyneckiego. Zasadne byłoby zaplanowanie podobnego przejścia także pod bardzo
ruchliwą ul. Kaczeńca, lecz w projekcie brak na ten temat wzmianki.
Istniejąca ścieżka rowerowa
wzdłuż torów kończy się na ul.
I Poprzecznej i zaczyna zaraz za
szkołą na ul. Rekruckiej. Wspaniale, że plan uwzględnia wybudowanie odcinka łączącego oba
fragmenty, ale obawiam się, że tylko w części opisowej (brakuje wystarczającego miejsca, zwłaszcza
wzdłuż ul. Kaczeńca w okolicach

wiaduktu, gdzie nawet nie ma
miejsca na chodnik dla pieszych).
W Marysinie brakuje miejsc
parkingowych. Przedstawiony dokument nie poprawia tego stanu.
Jednak największą kontrowersją jest dla mnie propozycja wycięcia części Lasu Matki Mojej. Taka
wycinka to nieporozumienie, bez
znaczenia w jak szczytnym celu,
tym bardziej że po drugiej stronie
ulicy Łysakowskiej są duże puste
tereny miejskie. Pomimo planowanej budowy na nich Centrum
Kultury z pewnością wystarczyłoby miejsca dla innych funkcji publicznych.
Powyższe uwagi do planu
miejscowego Marysina zgłosiłem
w ustawowym terminie.
Sylwester Pyciński
mieszkaniec Marysina

Obok rysuku planu publikuję zgłoszone uwagi do projektu. Są
syntezą moich ostatnich wpisów
poświęconych analizie projektu planu Marysina. Zdaję sobie sprawę, że
ich przyjęcie w całości oznaczałoby
jego ponowne wyłożenie, ale nie
mogę zaakceptować wielu zapisów
tego projektu. Chciałbym także
przybliżyć zainteresowanym i zaangażowanym mieszkańcom główne
cechy planu oraz dać przekaz: poświęćcie czas aby zrozumieć, bo to
nie jest skomplikowane.
Piotr Grzegorczyk
Radny Dzielnicy Wawer
architekt
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LASY. Na bieżąco o zabiegach leśnych na terenie Wawra.

Co

n a s
czeka
w

l e s i e ?

ANDRZEJ TOMASZCZYK

a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Już wiele razy na naszych łamach gościły tematy lasów, w tym
gospodarki leśnej i zabiegów pielęgnacyjnych. Warczące w naszym
sąsiedztwie piły zawsze będą jednak
budzić emocje, wzburzenie i niepokój. W związku z tym, że drzewa
rosnce wokół nas mają wielu zarządzających, a do tego nie wszystkie
zarośnięte działki są w świetle prawa lasami, uzgodniliśmy z Nadleśnictwem Celestynów (Lasy Państwowe) i Lasami Miejskimi, że
będziemy na bieżąco informować
o zabiegach prowadzonych przez te
jednostki. Na początek publikujemy tabelę i mapę leśnych zabiegów
pielęgnacyjnych opracowaną przez
Nadleśnictwo Celestynów.
W lutym br. Nadleśnictwo Celestynów prowadzi trzebieże w obszarach 2,3,18 (patrz tabela obok),
a w obszarze 1 usuwanie tzw „przestoi” w biogrupach drzew opanowanych przez jemiołę (względy
sanitarne).
Także Lasy Miejskie w lutym
br. prowadzą prace pielęgnacyjne
(trzebież) w rejonie ulic: Prasowej
oraz Mozaikowej - w sąsiedztwie
Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.
Pamiętajmy, że informacje
nie uwzględniają prac związanych
z wycinką drzew zamarłych lub zamierających, złomów i wywrotów
powstających po porywistych wiatrach lub takich, które będą stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lasu.

Mapa planowanych zabiegów leśnych Nadleśnictwa Celestynów
Wiek
Powierzchnia
drzewoszabiegu (ha)
tanu

Lp

Rodzaj
zabiegu

Nr działki (obręb)

1

TWP

29 (3-11-65)

0,95

39

2

40 (3-11-65)

3,54

73

3

40 (3-11-65)

0,81

58

4

38 (3-11-65)

0,82

51

5

38 (3-11-65)

1,25

78

6

38 (3-11-65)

2,64

73

7

38 (3-11-65)

4,48

73

8

38 (3-11-65)

1,8

93

9

17 (3-11-64)

12,66

63

10

33,34,35 (3-15-16)

1,91

83

11

33 (3-15-16)

4,5

83

12

34 (3-15-16)

0,57

48

13

34 (3-15-16)

0,52

53

14

35/1, 36/4, 39 (3-15-01)

3,02

93

15

36/4, 38/2 (3-15-01)

2,82

68

16

36/4 (3-15-01)

1,52

88

część oddz. między S2
a ul. Latorośli

17

22, 23, 25 (3-11-65)

12,88

78

część oddziału przy ul. Wisienki

40 (3-11-65)

2,58

78

część oddz. między ul. Trakt
Napoleoński a ul. Wolęcińską

17 (3-11-64)

2,82

73

część oddz. przy skrzyżowaniu
ul. Patriotów i ul. Wolęcińską

18
19

TPP

TPN

Rębnia

Lokalizacja

część oddziału między ul.
Kociszewskich (dochodzi do
oddziału) a Czarnym Stawem

część oddziału miedzy ul. Trakt
Napoleoński a ul. Wolęcińską

część oddziału
przy skrzyżowaniu ul. Patriotów
i ul. Wolęcińskiej
część oddziału na przedłużeniu
ul. Zagórzańskiej w stronę ul.
w stronę ul. Krajobrazowej
część oddziału między S2 a ul.
Zagórzańską

Źródło: Nadleśnictwo Celestynów

Objaśnienie skrótów w tabeli
■■ Trzebieże wczesne (TWP)- wykonywane
w drzewostanach w wieku 20-40lat.
■■ Trzebieże późne (TPP, TPN) - wykonywane w drzewostanach powyżej 40 roku
życia
■■ Trzebieże – to czynności hodowlane.
Istota polega na stopniowym (zazwyczaj
20-30%) usuwaniu odpowiedniej ilości
drzew po to żeby pozostałym zapewnić
możliwość poszerzania przestrzeni życiowej i poprawić warunki wzrostu. Podczas
zabiegów- oprócz regulacji zagęszczenia- usuwa się gatunki inwazyjne, drzewa
słabsze i zamierające, które są ogniskami
patogenów i szkodników owadzich, Te
zabiegi kształtują pożądane formy drzewostanu, wpływają na budowanie odporności oraz poprawiają stan sanitarny lasu.
■■ Rębnie - działania hodowlane, mające na
celu wytworzenie nowego drzewostanu
o składzie gatunkowym dostosowanym
do żyzności gleby. W miarę poprawy
tej żyzności może na odnawianych powierzchniach rosnąć udział procentowy gatunków liściastych w stosunku do
gatunków iglastych. Zabieg polega na
stopniowym (max 4 ha) usuwaniu drzewostanu już dojrzałego i zastępowaniu go
młodym pokoleniem drzew. Wykonywany jest tuż przed rozpoczęciem się procesów zamierania drzewostanu (deprecjacja
drewna, bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi korzystających
z walorów lasu).
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Konspiratorzy)
Cd.

Tymczasem międzyleska grupa walki bieżącej Armii Krajowej
od połowy 1943 r. prowadzona
przez kaprala Juliusza Ostrowskiego ps. „Wiktor” nadal uczestniczyła w działaniach podejmowanych
na szczeblu Rejonu. Niszczenie
dokumentacji w Zarządach Gmin
i niemieckich Urzędach Pracy (Ar-

Juliusz Ostrowski
beitsamt) oraz rozganianie spędów
bydła (Józefów, Karczew) były
w gruncie rzeczy aktami samoobrony. Niszczenie dokumentacji
w Urzędach Pracy często ratowało ludzi przeznaczonych do wywózki na przymusowe roboty do
Niemiec. „Arbeitsamty wysyłały
imienne wezwania z terminem
stawienia się w dniu następnym
po ich otrzymaniu, a w przypadku
ucieczki wezwanego brano w zamian członków jego rodziny”1.
Z kolei w Zarządach Gmin niszczono ewidencje ludności, kartoteki gospodarstw, akta dotyczące
przeglądu koni, rejestry bydła
i wykazy kontyngentowe utrudniając pokrycie zapotrzebowania
na towary objęte obowiązkowymi dostawami, przede wszystkim

produkty żywnościowe. Ratowano
w ten sposób wielu rolników przed
karami nakładanymi za niewywiązywanie się z obowiązku przymusowych dostaw.
Najwcześniejszą akcję, jaka pamięta Władysław Pękosławski ps.
„Włodzimierz” przeprowadzono
w 1943 r. Brali w niej udział m.in.
Pękosławski, Zygmunt Ostrowski
i Bogdan Szkopowiec. W nocy z 19
na 20 lipca 1943 r. miały miejsce
trzy równoczesne napady na siedziby Zarządów Gmin w Karczewie, Wiązownie i Falenicy. Grupy
ich dokonujące liczyły odpowiednio 30, 40 i 50-60 osób. Napadu
w Karczewie dokonała tamtejsza grupa Oddziału Specjalnego,
w Wiązownie – połączone grupy
wiązowneńska i świderska. W najliczniejszej grupie, która działała
w Falenicy, uczestniczyli m.in.
wspomniani wyżej międzylesianie.
Akta wszystkich trzech gmin zostały wówczas spalone, w Falenicy razem z budynkiem, z którego
uprzednio zabrano maszyny do
pisania, urzędowe pieczęcie i blankiety dokumentów. Z przyległego
budynku, gdzie mieścił się posterunek policji, uwolniono czworo
aresztantów, w tym małżeństwo
żydowskie, które następnego dnia,
miało zginąć. Podczas napadów
w Wiązownie i Falenicy doszło
do wymiany ognia, w której wyniku jeden ze świderskich akowców
został ranny. Po spaleniu siedziby
Zarządu Gminy w Falenicy, urząd
przeniesiono do Michalina. Lecz
po 30 marca 1944 r. wszystkie trzy
gminne urzędy zostały napadnięte ponownie. Tym razem grupa
Oddziału Specjalnego weszła do
michalińskiej siedziby urzędu falenickiego o godz. 10:30, a w akcji
uczestniczyło zaledwie osiemnaście osób. Wśród nich byli Stanisław Maciejewski, Juliusz Ostro-
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27.

Siedziba Referatu ds. Wyżywienia i Rolnictwa (tzw. “Aprowizacji”) Zarządu Gminy Wawer przy ul. Płowieckiej 111
w latach okupacji. Po wojnie siedziba władz gminnych. W czasach późniejszych budynek przebudowano. Elewacja frontowa straciła boczne balkony, a portyki pod nimi zabudowano. Stan z 2020 r. Fot. Piotr Grzegorczyk

wski i Stanisław Skura, ochotnik
– jak zapamiętał Maciejewski. Akta
gminne zostały spalone w piwnicy, i akcja zakończyła się dopiero
o godz. 16:002.
6 maja 1944 r. w Wawrze
miały miejsce trzy jednoczesne napady: na siedzibę Zarządu
Gminy Wawer, na Urząd Pracy
(Arbeitsamt) oraz na Referat Wyżywienia i Rolnictwa tejże Gminy.
Siedziby Zarządu Gminy i Arbeitsamtu umiejscowione były w pobliżu skrzyżowania obecnych ulic
Mokrzyckiej i Minerskiej. Referat
Wyżywienia i Rolnictwa, potocznie zwany Aprowizacją, znajdował się nieco dalej w obszernym
budynku stojącym w północno-zachodnim kącie skrzyżowania
ulicy Płowieckiej z torami linii kolejowej. Według akt warszawskiej
żandarmerii wszystkie trzy napady rozpoczęły się równocześnie –

o godz. 11:30. Według sprawozdań
Kedywu, opartych zapewne na
sprawozdaniu dowódcy oddziału
podporucznika Zygmunta Migdalskiego ps. „ZZ”, napad na siedzibę Zarządu Gminy zaczął się
o 11:05, natomiast na Arbeitsamt
o godz. 11:30. Nie uwzględniony tu został trzeci z napadów, na
Referat Wyżywienia i Rolnictwa.
Relacje z pierwszego z napadów
pozostawili trzej uczestnicy – Stefan Kloch, Zygmunt Sychowiec
i Marian Wesołowski3. Znajdujemy tam jedenaście osób biorących
udział w napadzie, wymienionych
z imienia i nazwiska. A był to zespół z Otwocka, uzupełniony przez
paru ludzi z Wiązowny. Jako, że
w napadzie na Zarząd Gminy według sprawozdania uczestniczyło
10 osób, a w napadzie na Arbeitsamt 15 osób, przy czym w obu
wypadkach wymieniono jako do-

Jeden z raportów nadesłanych do Wacława Wojtyszki, prawdopodobnie przez Henryka Łączyńskiego ps. “Sęp”, jednego z dowódców z Otwocka lub okolicy.
Wymieniony w raporcie kapral podchorąży “Mucha” to prawdopodobnie Kazimierz Świątkowski.

wódcę podporucznika Z.Z, prawdopodobnie oba były dziełem tej
samej grupy podzielonej na dwie
części. Z Zarządu Gminy zabrano
akta meldunkowe, pieczęcie służbowe, 300 blankietów kenkart, 2
aparaty telefoniczne, 2 powielacze, maszynę do pisania i …rower.
W Urzędzie Pracy spalono wszystkie akta i zabrano aparat telefoniczny. Pracownicy Zarządu Gminy zapakowali łup do wcześniej
przygotowanych worków i zanieśli
do furmanki. Wszystko zdążono
przewieźć do pociągu na przystanku kolejki wąskotorowej w Aninie.
Tam worki załadowano do wagonu pocztowego, skąd podawano je
na palenisko w parowozie. Listonosz z Międzylesia Paweł Jarzyło
był jednym z pasażerów. Wśród
akowców rozpoznał – jak mówi –
Wacława Wojtyszkę z Borkowa4.
Jarzyło zapamiętał przedłużony
postój na jednej ze stacji z powodu przyduszenia ognia w palenisku
parowozu. Kolejka ruszyła ponownie dopiero po dłuższym postoju.
Wspomniany Marian Wesołowski
tak o tym pisze: „Całą drogę od
Wawra do Świdra zamiast węgla
ładowano worki z papierami. Parowóz tak osłabł, że ledwie dociągnął
do Świdra. Z komina cały czas waliły kłęby spalonych i palących się
papierów”5.
W sprawozdaniu Kedywu brak
informacji o napadzie na siedzibę Referatu Wyżywienia i Rolnictwa6. Jedynym śladem jest
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Ausweis Piotra Wacława Wojtyszki.

wyszczególnienie zdobyczy z Referatu, wliczonej zresztą w łup
wyniesiony z budynku Zarządu
Gminy. Napadu na „Aprowizację”
nie uwzględnia również Sebastian
Rakowski w swoim opracowaniu.
Odnotowali to natomiast Jolanta

Adamska wg akt żandarmerii oraz
Henryk Witkowski wg Kroniki
policyjnej7. W Kronice policyjnej
znalazł się zapis następujący: „
Z Wydziału Wyżywienia [i Rolnictwa zabrano] maszynę do pisania,
akta kontyngentowe dotyczące jaj

Jeden z meldunków nadesłanych do Wacława Wojtyszki, prawdopodobnie
przez dowódcę z Falenicy.

i spisy zwierząt za lata 1942/43.
Na zabraną maszynę typu »Royal« zostawili pokwitowanie » Paka
1795«” . Otóż Paka to kryptonim
plutonu. Nie było plutonu 1795,
ale pluton 795 był jednym z trzech
plutonów wchodzących w skład
7-ej kompanii liniowej podporucznika Bolesława Paprockiego ps.
„Janka” z Międzylesia. Z plutonów
liniowych zaś – przypomnijmy –
rekrutowali członkowie Oddziałów Specjalnych, prowadzących
walkę bieżącą. Juliusz Ostrowski,
Stanisław Maciejewski i Władysław Pękosławski pamiętają akcję
„na Aprowizację” – jak to nazywali – na Płowieckiej przy torach
kolejowych. Według Ostrowskiego
całość operacji wawerskiej 6 maja
odbywała się pod okiem oficera
organizacyjnego IV Rejonu Wacława Wojtyszki, którego rozpoznał
listonosz Paweł Jarzyło. Stanisław
Maciejewski zachował w pamięci paru kolegów biorących udział
w akcji na Referat Wyżywienia
i Rolnictwa, niewyodrębniony
w dokumentach Kedywu. Razem
z Maciejewskim byli wówczas
m.in. Jerzy Brodowski, Michał
Różycki i Zbigniew Szpringwald,
a dowodził grupą Juliusz Ostrowski. Jemu to, gdy zabierał dokumentację dotyczącą obowiązkowych kontyngentów nałożonych
na rolników, urzędniczka ruchem
głowy wskazała miejsce, gdzie
znajdowały się pieniądze. Szóstym,
spośród znanych nam, był Władysław Pękosławski, w którego pamięci utkwiły słowa, jakie usłyszał,
kiedy zobaczyła go z bronią w ręku
pracownica Aprowizacji, znajoma
mieszkanka Międzylesia o nazwi-

sku Kołakowska8. Była Niemką
z pochodzenia, która wyszła za
Polaka. Jako osoba znająca dobrze
oba języki została zatrudniona
tam, gdzie ciągle miało się do czynienia z Niemcami. Rozpoznawszy
Pękosławskiego, zaskoczona, miała
rzec: – Wiem, wiem. Przeżywam
to sama, bo mam dwóch u was.
Zarówno jej mąż9, jak i syn Zygmunt10, służyli w AK, i niewiele
później, razem z kilku innymi międzylesianami, walczyli na Starówce
w Powstaniu Warszawskim. Pękosławski mówi: – Cała akcja odbyła
się bez jednego wystrzału. Założyliśmy kocioł. Ludzie z obstawy
wpuszczali do budynku wszystkich, ale nikogo nie wypuszczali.
Tak Ostrowski, jak i Maciejewski
zapamiętali, że dokumenty wynieśli z urzędu w teczkach, a palili je
w Międzylesiu przy Głównej „pod
siódmym”. Maciejewski podaje,
ze palono je w piecach w mieszkaniu jego rodziców, a Ostrowski,
że w mieszkaniu położnej Zofii
Modro, której mąż Zygmunt Modro, porucznik strzelec lotnictwa
bombowego zginął nad Niemcami
pod koniec wojny. Obie rodziny
mieszkały w tym samym drewnianym, piętrowym budynku przy
ul. Głównej 7. Pieniądze Ostrowski
przekazał Wojtyszce.
Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy:
1. Henryk Witkowski. Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943
-1944. Warszawa, 1985, str. 167.
2. Przebieg wymienionych napadów wg: Jolanta Adamska, Kronika ruchu oporu..., dz.
cyt. str. 242,277,278, 284; także w: Sebastian

9

Stanisław Maciejewski. W tle przejazd
kolejowy na ul. Głównej (ob. Żegańska).
Rakowski. Zarys dziejów IV Rejonu…, dz.
cyt. str. 124 - 129 i 183 - 189; Henryk Witkowski. Kedyw Okręgu Warszawskiego…,
dz. cyt. str. 259 i 312 -331.
3. Jacek Zygmunt Jaroszewski. Porucznik
Zygmunt Migdalski…, dz. cyt. str. 115-117
oraz: Sebastian Rakowski. Zarys dziejów IV
Rejonu…, dz. cyt. str.210-212.
4. Wacław Wojtyszko ps. „Wroński” był nauczycielem szkoły w Zerzniu.
5. Jacek Zygmunt Jaroszewski. Porucznik
Zygmunt Migdalski…, dz. cyt. str.117.
6. Zob.: Odziały i akcje Kedywu …, dz. cyt.
str.88.
7. Jolanta Adamska . Kronika ruchu oporu
…, dz. cyt. str. 284; oraz Henryk Witkowski. Kedyw Okręgu Warszawskiego…, dz.
cyt. str.336.
8. Dorota Kołakowska.
9. Stefan Kołakowski ps. „Miś”.
10. Zygmunt Kołakowski ur. w Bremie, ps.
„Mruczek”.

Kolejka wąskotorowa na ul. Grochowskiej przy Wiatracznej. Lata powojenne. Z prawej widoczny fragment przedziału
pocztowego, z którego podawano do spalenia w parowozie worki z dokumentami zabranymi podczas napadu.
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MARYSIN WAWERSKI. Planowana wycinka lasku przy ul. Łysakowskiej.

Las Matki Mojej - wczoraj, dziś i jutro

Las Matki Mojej, niewielki obszar leśny zlokalizowany na Marysinie, ograniczony ulicami Łysakowską,
Akwarelową i Józefa Strusia. Teren ten
to prawdziwy świadek historii Wawra,
z czego licznie spacerujący po nim
ludzie często nie zdają sobie sprawy.
Pomimo militarnej przeszłości, leśnej
teraźniejszości jego przyszłość jest zagrożona.
Fort Wawer
Na podstawie Topograficznej
Mapy Królestwa Polskiego można
wnioskować, iż na początku XIX wieku teren dzisiejszego Lasu Matki Mojej
był bezleśną wydmą. Wchodziła ona

Lokalizacja Fortu Wawer na mapie
z początku XX w., źródło: internet.

w skład rozległych dóbr magnackich
zlokalizowanych po obydwu stronach
Wisły. Po parcelacji tego obszaru,
w 1839 roku teren kupiła Ewangelicka
Gmina Wyznaniowa i zlokalizowała
tu cmentarz. Nekropolia funkcjonowała 52 lata. W związku z budową
Warszawskiego Rejonu Umocnionego
obszar został upaństwowiony, zwłoki
ekshumowane i w latach 1892-1893
powstał Fort Wawer, będący funkcjonalnie częścią Twierdzy Warszawa.
Głównym zadaniem fortu była kontrola odcinka Kolei Nadwiślańskiej
i Szosy Brzeskiej. Po przegranej przez
Rosję wojnie z Japonią, przeprowadzono restrukturyzacje armii, w tym
ograniczono wydatki na utrzymanie
licznych fortyfikacji. Konsekwencją
tych decyzji była likwidacja Twierdzy
Warszawa w 1909 roku. Fort Wawer
po wywiezieniu wszystkich ruchomości, w 1913 roku częściowo wysadzono. Odbudowane pośpiesznie
pozostałości fortu nabrały ponownie
znaczenia militarnego w czasie I Wojny Światowej i inwazji armii czerwonej
w 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych wojsko ostatecznie opuściło
zdekapitalizowany fort. Pozostałości
umocnień zostały rozebrane lub zagospodarowane przez okolicznych
mieszkańców. Prezydent Rzeczypospolitej dekretem z dnia 29 września
1936 przekazał na rzecz gminy Wawer

20 ha terenów pofortecznych. Część
terenu podzielono na działki budowlane i sprzedano. W czasie swojego
funkcjonowania fort miał decydujący
wpływ na krajobraz Wawra.
Możliwość zabudowy przedpola fortu była bardzo ograniczona aby
pozostawić wolne pole ostrzału dla
fortecznej artylerii. Jedyną pozostałością po forcie, widoczną w terenie, jest
rozległe zagłębienie w miejscu gdzie
zlokalizowane były koszary szyjowe.
Przed wybuchem II Wojny Światowej,
obszar dzisiejszego lasu był piaszczystym nieużytkiem, porośniętym skąpą
roślinnością trawiastą, gdzie okazjonalnie wypasano zwierzęta gospodarskie.
Okres okupacji
Co dokładnie działo się na tym
terenie w czasie okupacji nie jest jasne.
Według różnych źródeł prowadzono
tam: prace zalesieniowe, zakładano
park, budowano obiekty sportowe
a działania te miały być sposobem na
ochronę ludności przed wywózkami
lub przykrywką dla działalności konspiracyjnej. Nazwa Las Matki Mojej
miała być hołdem dla matek osób pracujących na tym terenie a następnie
poległych lub zamordowanych przez
okupantów. Nie jest jednak wykluczone że wymieniona w nazwie lasu
Matka była rodzicielką osoby nadzorującej te prace lub kształtującej ład
przestrzenny Wawra. Kolejna koncepcja wywodzi nazwę lasu od Matki
Przełożonej pobliskiego klasztoru, ze
względu na duże zaangażowanie Sióstr
Felicjanek w pomoc miejscowej ludności w wymiarze duchowym, oświatowym i materialnym.
Powojenne zalesienia
Po zajęciu Wawra przez armię
czerwoną krajobraz opisywanego terenu powrócił do stanu sprzed wybuchu
wojny a z efektów prac prowadzonych
od 1943 roku nic nie pozostało. Blisko
15 hektarowy nieużytek włączono do
Zielonego Pierścienia Warszawy i zalesiono w latach 1948-1955. Ze względu na degradację i jałowość tutejszych
gleb zalesienia były prawdopodobnie
miejscami powtarzane.
Przez kolejne dekady Las jako
własność komunalna nie był zagrożony. Powstała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna a teren ten stał
się ulubionym miejscem spacerów
okolicznych mieszkańców. Widmo
zagłady części lasu pojawiło się już kilkanaście lat temu podczas tworzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Marysina, który
zakładał przedłużenie ul. Bychowskiej

oraz zabudowę lasu po obu stronach
drogi. W obecnym projekcie planu,
ze względu na sprzeciw Marszałka
Województwa, las na południe od ul.
Bychowskiej nie ulegnie zniszczeniu.
Plan miejscowy Marysina
Obecnie zagrożona jest północna część Lasu. Niestety, na spotkaniu
dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania, nie uzyskałem jednoznacznej informacji co ma powstać
na tym terenie ani kto personalnie lub
instytucjonalnie wydał wyrok na tę
część Lasu. Teren ten przeznaczono
na usługi publiczne o bardzo szerokim
spektrum (urzędy, administracja, sąd,
prokuratura, uczelnie i szkoły publiczne, instytucje kultury, obiekty ochrony
zdrowia, przedszkola, domy opieki
społecznej, obiekty sportowe…).
Planiści powoływali się na akt
wyższego rzędu w postaci Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.
Jako, że oprócz mnie również wiele
innych uczestników spotkania wyrażała niepokój w związku z zabudową
Lasu, ostatecznie padła konstatacja, iż
jest to teren dla Mieszkańców i zostanie zagospodarowany zgodnie z Ich
potrzebami. Szkoda tylko, że nikt nie
zapytał lokalnej społeczności czy chcą
aby północna część Lasu została zabudowana. Biorąc pod uwagę z jaką
dezaprobatą i protestami spotkało
się wycinanie pojedynczych drzew
w trakcie trzebieży w minionym roku,
trudno oczekiwać akceptacji na zagładę całej połaci Lasu. Nikt oczywiście
nie kwestionuje potrzeby wznoszenia
obiektów usługowych ale czy muszą
one być lokowane na terenach leśnych,
tak cennych w miejskim krajobrazie?
W ostatnich latach na Marysinie zabudowano budynkami wielorodzinnymi rozległe obszary poprzemysłowe,
dobrze skomunikowane, uzbrojone,
pozbawione zieleni, pojawia się pytanie dlaczego urzędnicy nie zarezerwowali na cel usług publicznych nawet
jeden działki? Teren taki można było
wykupić, wydzierżawić, wywłaszczyć.
Niestety stało się inaczej. Oczywiście
najłatwiej wyciąć las należący do miasta, powołując się na realizację celu
publicznej.
Utrata zieleni
Trzeba podkreślić że na Marysinie straciliśmy już kilka obszarów zielonych, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście zaludnienia. Najpierw
w latach 90-tych zabudowano „Park
Wapińskiego” w rejonie ulic Kościuszkowców, Przyjaźni, Karpackiej.
Główne argumenty prezentowane

Lasek pomiędzy piekarnią “Grzybki” a ul. Bychowską, fot. J. Andrzejewski

wtedy przez urzędników podkreślały
obecność licznych terenów zielonych
w okolicy: Lasu Matki Mojej, Lasu
Sobieskiego. Park zabudowano, pozostała po nim jedynie zabytkowa aleja
kasztanowców i kilkanaście innych
starych drzew. Na początku obecnego wieku pod rozbudowę cmentarza
przeznaczono 5 ha Lasu Sobieskiego,
wycięto drzewa zamieniając stopniowo teren w betonową pustynię. Budowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt
również odbyła się częściowo kosztem
Lasu Sobieskiego. Szybkiej degradacji
ulega park otaczający kościół, zamieniany stopniowo w parking a na terenie wzdłuż ulicy Kościuszkowców
przewidziano w planie miejscowym
wzniesienie dużego budynku. Mniej
zieleni, więcej ludzi, prowadzi nieuchronnie do wzrostu presji na pozostałe obszary zielone. Widać to najlepiej na terenie Lasu Sobieskiego, który
wzdłuż ul. Kościuszkowców zamienił
się w parking a w okresie nasilenia
pandemii na głównych alejkach było
bardziej tłoczno niż w wagonach metra. Obecnie nadszedł czas na zabudowę Lasu Matki Mojej. Podobne działania można zaobserwować na terenie
całej Warszawy.
Nadzieja w społ. obywatelskim
Jeśli obecne trendy utrzymają się
do końca obecnego stulecia prawie
wszystko zostanie wycięte i zabetonowane. Na szczęście powoli rodzi się
społeczeństwo obywatelskie i ludzie coraz częściej interesują się tym co dzieje
się na terenie Ich miasta. Przykładem
mogą być protesty przeciwko wycięciu
drzew i rozbudowie parkingu w Lesie
Kabackim. Hiobowa wieść zapowiadająca wycięcie 300 drzew zelektryzowała mieszkańców Ursynowa i skłoniła
ich do zdecydowanych działań. Wysiłki, przynajmniej na chwilę obecną,
przyniosły efekt i prace wstrzymano.
W przypadku Marysina zaplanowano
wycięcie tysięcy drzew, oczywiście taka
liczba nie może być zrekompensowana
nasadzeniami na innych terenach bo
po prostu nie ma na nie miejsca.

Co w miejsce lasu?
Przypisane do tej działki parametry zabudowy nie predysponują jej do
budowy szkoły, sądu, ośrodka zdrowia
i innych większych obiektów. W pobliżu otwarto niedawno nowe przedszkole. Być może urzędnicy chcą wybudować tam ośrodek kultury, biorąc pod
uwagę że dotychczasowe, zajmowane
przez miejscową filię Wawerskiego
Ośrodka Kultury budynki zaplanowane są do wyburzenia a teren przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną.
W ujęciu filozoficznym kultura jest
przeciwieństwem natury ale czy taka
sytuacja musi mieć miejsce na terenie
Lasu Matki Mojej?
Wartość przyrodnicza
Wbrew pozorom część lasu przeznaczona pod zabudowę jest cenna
przyrodniczo. Inwestycja zaplanowana jest na stosunkowo żyznych siedliskach gdzie zaawansowana jest naturalna przebudowa lasu, od sztucznego
nasadzenia sosnowego do zgodnego
z siedliskiem lasu liściastego. W dolnym piętrze drzewostanu widać liczne
klony, dęby, lipy, wiązy i jawory, które
stopniowo zastępują sadzone 70 lat
temu sosny. Wraz ze wzrostem zróżnicowania strukturalnego i gatunkowego lasu rośnie również występująca
tam różnorodność gatunkowa roślin
runa, bezkręgowców i zwierząt kręgowych np. ptaków. Dla których w ramach budżetu obywatelskiego powieszono budki lęgowe.
Podsumowując, Las Matki Mojej
to obszar bardzo cenny pod względem
kulturowym, historycznym, krajobrazowym i przyrodniczym, licznie odwiedzany przez mieszkańców Marysina. Dla idei wycięcia jego północnej
części trudno znaleźć jakieś logiczne
uzasadnienie. Miejmy nadzieje że Las
uda się uratować i będzie on miał bezpieczne jutro.
dr hab. Jakub Gryz
prof. Instytutu
Badawczego Leśnictwa
mieszkaniec Wawra
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PARKOWANIE. Tutaj miał być trawnik.

Ja tylko na chwilkę...

MICHAŁ MROZIŃSKI

RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Ja tylko na chwilkę… nawet na
trawniku. Parkowanie na przyulicznych trawnikach i pasach zieleni stało się już tak powszechne, że rzadko
kiedy zwraca naszą uwagę. Często
takie miejsca nie przypominają już
nawet trawników. Konsekwencją są
koszty estetyczne (klepisko zamiast
zieleni) i przyrodnicze (dewastacja
powierzchni biologicznie czynnej
i funkcji przyrodniczych).
Wypowiada się na ten temat
również Kodeks Wykroczeń: Art.
144, § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
niszczy lub uszkadza roślinność lub
też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące
się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego depcze trawnik lub
zieleniec w miejscach innych niż
wyznaczone dla celów rekreacji
przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1000
złotych albo karze nagany.
Problem najeżdżania i parkowania na trawnikach dotyczy często
sąsiedztwa punktów usługowych.
Samochody muszą się przecież
gdzieś zatrzymywać, klienci muszą
dotrzeć do sklepów, a stanowisk postojowych nieraz brakuje. Z drugiej

strony: czy dlatego, że obok znajduje się sklep, mamy się godzić na
dewastację przestrzeni i akceptację
zachowań, które co do zasady uważamy za szkodliwe? Czy zauważalny wzrost świadomości związanej
z ochroną środowiska przyrodniczego sprawi, że o parkowaniu na
trawie zaczniemy dyskutować tak,
jak rozmawiamy już o zastawianiu
Przykładów dewastacji zieleni przez kierowców jest w Wawrze wiele, niektóre z nich są rażące. W tym momencie przyjrzałem
się głównie przypadkom wzdłuż
ulicy Patriotów i Zagórzańskiej
i w tych sprawach zgłaszam jako
radny interpelację:
Zwracam się o podjęcie działań mających na celu
ochronę przed dewastacją pasów zieleni – trawników znajdujących się wzdłuż ul. Patriotów.
Zieleń jest dewastowana przez
najeżdżające i parkujące samochody. Parkowanie na trawnikach jest szkodliwe estetycznie, przyrodniczo i niezgodne
z art. 144 Kodeksu Wykroczeń.
Formą zabezpieczenia zieleni przed najeżdżaniem mogą
być np. niskie barierki metalowe (stosowane już m.in. przy
ul. Patriotów) lub nasadzenia
krzewów, jako środki pozbawione szkodliwości estetycznej.
W przypadkach szczególnych
warte rozważenia może być
wydzielenie stanowisk postojowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pozostałej części
trawnika. Szczególnie proszę
o zwrócenie uwagi na następujące miejsca: (…).

samochodami chodników, często
zupełnie nieodpowiedzialnym?
To gdzie mamy parkować?
No właśnie. Może każdemu
problematycznemu miejscu należy
przyjrzeć się oddzielnie i rozważyć
czasem kompromis: wydzielenie
miejsc postojowych i jednocześnie
odpowiednie zabezpieczenie pozostałej części trawnika, na przykład
poprzez ustawienie niskich płotków lub nasadzenia krzewów. Takie
płotki stoją już chociażby w niektórych miejscach przy ul. Patriotów
czy Walcowniczej, zatem problem
został wcześniej dostrzeżony. Rozwiązania kompromisowe czasami
mogą być niezbędne, ale nie możemy zgodzić się na przekształcenie
każdego skrawka zieleni na parking.
W ostatnich latach rozwija się
dyskusja i świadomość związana
z korzyściami płynącymi z ograniczenia koszenia miejskich trawników. Kwestią gustu może być
różnica estetyczna między nisko
skoszoną a rosnącą bardziej swobodnie roślinnością w przestrzeni
miejskiej. Jednak nauka zwraca
uwagę na zalety przyrodnicze
rzadszego koszenia, mianowicie
wzrost różnorodności gatunków
roślin i idące za tym lepsze warunki bytowania owadów. Co więcej,
przekłada się to też na zmniejszenie emisji spalin i hałasu (https://
naukadlaprzyrody.pl/2020/06/16/
efekt-braku-kosiarki/). Tymczasem okazuje się, że niejednokrotnie mamy do czynienia nie tyle
z trawnikami przyciętymi zbyt
krótko, co z trawnikami zwyczajnie zdewastowanymi przez samochody.

ŻYCZENIA SPONSOROWANE. Wszystkiego najlepszego od przyjaciół i rodziny.

Z okazji urodzin

Z dawna mieszka w Międzylesiu,
tamże z psem na spacer chodzi,
niespodzianie dla nas wszystkich 80 lat obchodzi.
Różnych prac się w życiu imał,
artystyczna z niego dusza,
coś zmaluje, cos wyrzeźbi,
grą i śpiewem wszystkich wzrusza.
Kto to taki? Nie powiemy,
lecz podpowiedź tutaj damy,
dzięki psu, kochanej Fusi
tęsknią za nim wszystkie damy.
Panu Eugeniuszowi Zalechowi na 80 urodziny
najlepsze życzenia od przyjaciół i rodziny.

W centrum Radości

ul. Patriotów w Falenicy

ul. Zagórzańska w Aleksandrowie

ul. Przełęczy w Falenicy

Fot. Michał Mroziński
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ANIN. Kolejne unieważnienie decyzji.

Kto za to odpowie?

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

czynnika intensywności zabudowy
„I”3. Współczynnik „I” wyznaczono w obowiązującym m.p.z.p.⁴
osiedla Anin na 0,5 jednak w konsekwencji błędu urzędnika (czy
na pewno błędu?) wyniósł on ok.
0,544.
Urząd Dzielnicy Wawer zlekceważył definicje kondygnacji oraz
antresoli znajdujące się w § 3 pkt.
16 i 19 W.T.⁵. GINB podkreślił, że
istotą charakteru antresoli jest „otwartość” na pomieszczenie, z którego jest widzialna. Jak wygląda
antresola i kondygnacja jest sobie
w stanie zwizualizować nawet laik,
stąd rażące naruszenie jest oczywiste i niebudzące wątpliwości.

1 października 2021 roku
GINB1 prawomocnie unieważnił
pozwolenie na budowę inwestycji
przy ul. Zalipie w Aninie. Odróżnienie kondygnacji od antresoli
oraz dachu spadzistego od płaskiego przerosło kompetencje projektanta i urzędnika wawerskiego Dach płaski zamiast spadzistego
WAiB2. Czy wyciągnięto z tego
Zgodnie z zapisami m.p.z.p.
wnioski?
nowa zabudowa powinna mieć
dach spadzisty o kącie nachylenia
min. 30 stopni, z poddaszem użytKondygnacja vs antresola
Kluczowym naruszeniem było kowym. W omawianej inwestycji
uznanie jednej z kondygnacji bu- zaprojektowano jednak dach płaski,
dynku za antresolę, a zatem pomi- bez poddasza użytkowego. To pronięcie jej przy wyznaczaniu współ- ste i nie wymaga głębszego tłumaczenia, prawda? Zastanawiające, jak
Audyty wybranych decyzji
to w ogóle możliwe, że nie zauważył tego podpisujący w/w decyzję
W październiku 2020 r. urzędnik wawerskiego WAiB?
szczegółowo omawialiśmy wyniki audytów wybranych decyzji Nieodwracalne skutki prawne
o warunkach zabudowy i poZgodnie z art. 156 § 2 Kpa⁶ nie
zwoleniu na budowę (artykuły stwierdza się nieważności decyzji,
pt. „Czy ktoś jest winien” oraz która wywołała nieodwracalne
„Wyniki ekspertyz - wierzchołek skutki prawne. Budynek ukończogóry nieprawidłowości?”). Kan- no, inwestor sprzedał lokale, a zacelaria WMW PROJEKT s.c. spe- tem to mieszkańcy ponoszą koncjalizująca się w zagadnieniach sekwencje unieważnienia decyzji.
z zakresu prawa budowlanego W odwołaniu od decyzji wojewooraz planowania przestrzennego dy wskazano właśnie na te okoliczzbadała 8 wytypowanych przez ności, jako przemawiające za odradnych klubu RdW decyzji ad- mową stwierdzenia nieważności.
ministracyjnych, wskazując liczne naruszenia prawa. Ekspertyzy Kasacja WSA⁷ ?
te zostały wykonane na zlecenie
W uzasadnieniu decyzji utrzyZarządu Dzielnicy Wawer jako mującej w mocy unieważnienie
jeden z warunków przystąpienia wojewody, GINB wskazał, że okoSRdW do koalicji. Konsekwen- liczność związana z realizacją sportna presja radnych SRdW, by ich nej inwestycji nie daje podstaw do
partnerzy z Koalicji Obywatel- zastosowania art. 156 § 2, gdyż jest
skiej zrealizowali swoje zobowią- czynnością faktyczną, a nie skutzanie, okazała się gwoździem do kiem prawnym. Nie odniósł się
trumny koalicji KO - SRdW.
jednak do kwestii sprzedaży mieszW konsekwencji, w związ- kań czyli przeniesienia własności
ku z wykazanymi nieprawid- nieruchomości, co w swej istocie
łowościami, SRdW wystąpiło jest czynnością prawną. Zgodnie
do Wojewody Mazowieckiego z informacją z GINB, została już
o stwierdzenie nieważności 4 de- wniesiona skarga na jego decyzję
cyzji o pozwoleniu na budowę. do WSA. Można się spodziewać, że
W przypadku inwestycji przy ul. istotą uzasadnienia skargi jest właśZalipie wojewoda przychylił się nie kwestia nieodwracalnych skutdo wniosku, a jego rozstrzygnię- ków prawnych. Istnieje prawdocie utrzymał w II instancji GINB. podobieństwo, że WSA uzna rację

Dwie ścieżki administracyjne pozwalające wyeliminować błędy WAiB. PnB oznacza Pozwolenie na budowę.
Pojęcie “strony” definiuje art. 28 kpa: “Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

skarżących w tym zakresie i dokona cicieli mieszkań (…), którzy zostakasacji. Natomiast wspomniane li narażeni na dodatkowe koszty
uchybienia nie budzą wątpliwości. w celu naprawy niezawinionych
błędów”.
Los mieszkańców
Czy odpowiedzialni za tę sytuW najbardziej niekomforto- ację zadośćuczynią mieszkańcom
wej sytuacji znaleźli się mieszkań- kiedykolwiek za nieprzyjemności
cy. Zakupili mieszkania w dobrej jakich obecnie doświadczają?
wierze od profesjonalisty, który
zrealizował inwestycję na podsta- Los Anina
wie prawomocnego pozwolenia na
M.p.z.p. jest aktem prawa
budowę i uzyskał zgody niezbęd- miejscowego – obowiązuje wszystne do rozpoczęcia użytkowania. kich i wszystkim służy. Jeśli więc
Wszystko w oparciu o zaufanie do przyjąć, że ustalenia planów miejorganów administracji architekto- scowych mają pomagać w tworzeniczno-budowlanej oraz architekta niu harmonijnej zabudowy i ładu
z uprawnieniami, który potwier- przestrzennego, to złamanie ich
dził w odrębnym oświadczeniu, zapisów jest pogwałceniem umoże projekt jest zgodny z prawem. wy społecznej i pokrzywdzony jest
W odwołaniu od decyzji wojewo- ogół mieszkańców obszaru objętedy, skarżący zwrócili uwagę, że go konkretnym m.p.z.p.
„unieważnienie decyzji o pozwoleniu krzywdzi osoby trzecie tj. właś- Kto jest odpowiedziany?
Otwarte pozostają pozostają
„Po audycie czas na zmiany” pytania nasuwające się przy każdym
skandalu prawno-budowlanym:
Tak brzmiał tytuł artykułu w Kurierze Wawerskim we kiedy wreszcie urzędnicy podwrześniu 2020 (Nr 18/306). pisujący decyzje z rażącym naCzytamy w nim, że „wdrożono ruszeniem prawa, poniosą jajuż standardy i procedury, któ- kiekolwiek konsekwencje - jeśli
re mają być ściśle przestrzegane nie karne, to chociaż dyscypliw wydawaniu decyzji architek- narne? Czy architekt, który nie
toniczno-budowlanych. Wyciąg- odróżnia antresoli od kondygnięto również konsekwencje wo- nacji, ani dachu płaskiego od
bec pracowników, których błędy spadzistego, zostanie kiedywpłynęły na wydanie błędnych kolwiek pozbawiony uprawdecyzji. Celem podjętych działań nień budowlanych?
jest stworzenie jednostki złożonej
ze specjalistów, których poziom
Podkreślić należy, że te dwie
wiedzy pozwoli uniknąć podob- odpowiedzialności współegzystują
nych sytuacji w przyszłości”.
równolegle i jedna nie wyklucza
Czy dzielnicowa gazeta wy- ani nie umniejsza drugiej. Urzęddawana za pieniądze podatników nik ma obowiązek sprawdzić zgodi redagowana przez pracownika ność projektu budowlanego z plaurzędu napisała prawdę?
nem miejscowym i nie zwalnia go

z tego oświadczenie projektanta.
Tego drugiego natomiast nie uwalnia od odpowiedzialności fakt, że
urzędnik ostatecznie zatwierdza
projekt decyzją administracyjną.
Po prostu jeden i drugi powinien
ponieść konsekwencje, każdy według swoich obowiązków. A nie
przerzucać się odpowiedzialnością: urzędnik na architekta, architekt na urzędnika.
W czasie wydawania pozwolenia na budowę inwestycji przy ul.
Zalipie, WAiB był nadzorowany
przez zastępcę burmistrza Leszka Baraniewskiego. Do dziś pełni
funkcję członka Zarządu Dzielnicy
Wawer z rekomendacji Platformy
Obywatelskiej, której przewodniczy w dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy musi natomiast uzyskać poparcie większości
radnych, wybieranych w wyborach
bezpośrednich. To są nasi przedstawiciele, często znamy ich osobiście lub śledzimy w mediach społecznościowych. My też jesteśmy
współodpowiedzialni.
Przypisy:
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Wydział Architektury i Budownictwa
3. Współczynnik intensywności zabudowy
- stosunek sumy powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji naziemnych
budynku do powierzchni działki.
4. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunków Technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(zwane potocznie W.T.)
6. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
7. Wojewódzki Sąd Administracyjny.
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ŁAD PRZESTRZENNY. Poddasza „nieużytkowe” do weryfikacji.

Recydywa na Sęczkowej i Międzyosiedlowej

Wszystko wskazuje na to, że Zarząd Dzielnicy nie wyciągnął żadnych
wniosków z audytów i decyzji urzędów kontrolnych. Niestety wbrew
temu, co napisał Kurier Wawerski specjaliści „nie osiągnęli poziomu wiedzy
pozwalającego unikać błędów”, gdyż
wciąż wydawane są decyzje, według
naszej oceny, wbrew prawu krajowemu, miejscowemu i ze zlekceważeniem orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Urząd Dzielnicy
wciąż nie przyswoił definicji „kondygnacji”, tym razem w kontekście
tzw. „poddaszy nieużytkowych”.
To pewien trik deweloperów
służący nieuwzględnieniu ich powierzchni przy wyliczeniu wskaźnika intensywności zabudowy. Plany
miejscowe nakładają tutaj ograniczenia i gdyby poddasze było uwzględnione jako „użytkowe” budynek mu-

siałby być mniejszy lub działka, na urządzenia techniczne, mającą średktórej stoi, większa.
nią wysokość w świetle większą niż
2 m (…). Organ wydający decyzję
Celem dewelopera jest oczy- błędnie zastosował wskazany przewiście maksymalizacja zysku, pis uznając, że każda część budynku
a zarząd spółki ma wręcz praw- mająca średnią wysokość mniejszą
ny obowiązek zabiegać o interes niż 2 metry nie jest kondygnacją
przedsiębiorstwa. Ale kto jak nie (...)>. Tymczasem tak skonstruowareprezentujący nas Urząd Dzielnicy ny warunek dotyczy przestrzeni na
ma zadbać o interes ogółu, którego urządzenia techniczne; wysokość
istotą jest stanie na straży umowy poddasza z pomieszczeniami przespołecznej jaką jest plan miejscowy znaczonymi na pobyt ludzi określa
i inne przepisy prawa?
się na podstawie zupełnie innego
przepisu, wyliczając średnią wysoWobec tej swoistej „recydywy” kość przestrzeni użytkowej, a nie caw nieprzestrzeganiu przepisów, Sto- łej <części budynku>”.
warzyszenie Razem dla Wawra złoSzczegółowo sprawę inwestycji
żyło do Wojewody kolejny wniosek przy ul. Sęczkowej i ul. Międzyosiedo stwierdzenie nieważności dla in- lowej opisała październikowa Gazeta
westycji przy ul. Sęczkowej (os. Las) Wawerska w artykule „Wawerskie
i ul. Międzyosiedlowej (os. Sadul). poddasza nieużytkowe”. Tam zacyJak czytamy na jego profilu fejsbuko- towano też fragmenty uzasadnienia
wym, „zgodnie z rozporządzeniem dwóch wyroków NSA, które potwierMinistra Infrastruktury, <za kon- dzają naruszenia prawa. Wszelkie
dygnację uważa się także poddasze wątpliwości rozwiewa także stanoz pomieszczeniami przeznaczonymi wisko Mazowieckiej Okręgowej Izby
na pobyt ludzi oraz poziomą część Architektów przesłane na prośbę
budynku stanowiącą przestrzeń na radnego Piotra Grzegorczyka, które

PRZEZ OSIEDLA
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szerzej komentuje na swoim profilu naruszenie jest „rażące”). Niestety
fejsbukowym.
ani lokalne stowarzyszenia, ani rady
osiedli, ani przeważnie nawet sąsieBurmistrz wie swoje
dzi nie mają statusu strony w postęOdporny na merytoryczne argu- powaniach o pozwolenie na budowę,
menty jest jednak burmistrz Norbert a zatem nie mogą składać odwołań.
Szczepański, który w wypowiedzi Ten brak możliwości reakcji skutkuje
opublikowanej na portalu TuStolica ograniczoną kontrolą działań urzędw dniu 15 października 2021 r. po- ników, którą Wojewoda może wdroszedł w zaparte: „Zgodnie z przed- żyć jedynie z urzędu i tylko w zakrełożonym projektem przedmiotowe sie naruszeń, które można uznać za
poddasze nie posiada pomieszczeń na rażące.
pobyt ludzi oraz średnia wysokość poJan Andrzejewski
mieszczenia poddasza nieużytkowego
absolwent Wydziału Administracji
wynosi poniżej 2 metrów (197 cm), co
i Nauk Społecznych Politechniki
nie pozwala na zakwalifikowanie go
Warszawskiej
jako kondygnacja i zaliczenie do wyliczenia intensywności zabudowy”.
P.S. Nasze artykuły i wpisy w mediach
społecznościowych coraz częściej
Rażące naruszenie czy „tylko” nie- spotykają się nie tylko z uznaniem
kompetencja?
mieszkańców, ale też i wskazywaCzy Wojewoda potwierdzi ra- niem kolejnych budzących wątpliżące naruszenie prawa na Sęczkowej wości inwestycji. Przypominamy, że
i Międzyosiedlowej czy jednak uzna, jesteśmy grupą społeczników dziaże jest to kwestia błędnej interpre- łających i redagujących teksty pro
tacji? O tym przekonamy się naj- bono. Dlatego też gorąco zachęcamy
wcześniej za kilka miesięcy. Naszym Państwa do brania spraw w swoje
zdaniem, gdyby można było odwołać ręce, gdyż „moce przerobowe” mamy
się od decyzji wydanej w wawerskim zwyczajnie ograniczone. Radnych
urzędzie do Wojewody zanim ona się w dzielnicy mamy 3 na 23 miejsca.
uprawomocni, to zostałaby uchylona Chętnie pomożemy i zasugerujemy
(wówczas nie trzeba udowadniać, że działania jakie można podjąć.
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STYL ŻYCIA. Jeśli w marcu powieje chłodem...

Szydełkowanie
Okres jesienno – zimowy z naturalnych przyczyn składnia nas do
częstszego niż latem przebywania
w domu. Poszukujemy wówczas zajęć, które umilą szare dni i długie
wieczory. Poza standardowymi seansami filmowymi czy lekturą książek,
można wykorzystać czas wieloma
formami DIY (do it yourself), czyli
coraz popularniejszej aktywności
typu „zrób to sam”. Polecam i zachęcam do szydełkowania!
Szydełkowanie to proces wyrobu
dzianiny za pomocą szydełka, poprzez wzajemne przeciąganie włóczki
na różne sposoby. Nie jest to zajęcie
skomplikowane, ale na pewno wymaga cierpliwości, dokładności i pewnej
zręczności manualnej. Można „dziergać” używając nici, włóczki bądź
bawełnianego sznurka. Nici to kordonek, popularnie stosowany w tworzeniu serwetek, ozdób choinkowych
i coraz częściej biżuterii. Włóczka jest
przędzą o grubościach większych,
wytwarzana z włókien naturalnych,
syntetycznych i mieszanych. Posiada
różne grubości i gramaturę. Włóczka

ma bardzo szerokie pole zastosowania, zrobić z niej można praktycznie
każdą część garderoby i wiele akcesoriów, w tym torebki, plecaki, narzuty
na łóżka. Natomiast bawełniany sznurek posłuży wykonaniu dywanika do
dziecięcego pokoju lub łazienki albo
będących na czasie makram sypialnianych i ozdób domu, kwietników.
Do wyboru mamy kilka rodzajów
szydełek. Są szydełka metalowe (tych
używały nasze mamy i babcie), plastikowe, silikonowe. Osobiście polecam
szydełka metalowe z silikonową rączką, z ergonomicznym uchwytem, który przeciwdziała nadwyrężeniu dłoni
przy pracochłonnych wzorach.
Na samym początku przygody
z dziewiarstwem, by nie zrazić się,
warto obrać za cel wykonanie prostych form – na przykład podkładek
pod kubek lub czapki. Wystarczy
zaopatrzyć się w motek włóczki,
nożyczki i szydełko (dopasowane
rozmiarem do grubości włóczki –
informację o sugerowanym użyciu
wielkości szydełka zazwyczaj odnaleźć można na banderoli włóczki).

W miarę możliwości, warto także na
początku skorzystać z wiedzy, porady naszych mam, babć, lub innych
bliskich, którzy wcześniej już zgłębili tajniki metod szydełkowania, by
móc naocznie poznać czym jest słupek, półsłupek, łańcuszek, oczko ścisłe czy pikotek. Oczywiście pomocne są także internetowe tutoriale. Jest
ich bardzo dużo i z powodzeniem na
ich podstawie można krok po kroku samodzielnie nauczyć się sztuki
dziewiarstwa.
Zaletą szydełkowania jest niewątpliwie satysfakcja z wytworzonych autorsko rzeczy. Zrobić można
coś bardzo oryginalnego, czego nie
znajdziemy w sklepach, popuszczając wodzę fantazji tworzyć nowe
wzory i struktury, niezliczone zestawiania kolorystyczne. To bardzo dobry pomysł na prezent (choć
Święta Bożego Narodzenia dawno
już za nami, warto mieć to na uwadze na poczet przyszłego okresu
zimowego). Wykonywanie robótek
szydełkowych pozytywnie wpływa
na zdrowie. Dla wielu szydełkowanie
stanowi formę relaksu i odprężenia
po ciężkim dniu pracy. Zajęcie to
śmiało można połączyć z np. oglądaniem filmów, meczów, słuchaniem
radia, audiobooków. Ma podobne

KĄCIK KULINARNY. Tłustoczwartkowe domowe słodkości.

Pyszne są pączusie z malinowym nadzieniem!

...także z budyniem nawet sobie
cenię, na te z malinami patrzę kusym
oczkiem, a gdyby tak zrobić je z wędzonym boczkiem?
Tłusty czwartek to szczególny
dzień w roku, w którym bez wyrzutów
sumienia możemy kosztować słodkości. Dzień ten rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, zwiastując nadejście
Wielkiego Postu.
W tłusty czwartek popularnymi
deserami są słodkie ciasta, faworki
(zwane także chrustem), tarty i bezy.
Jednak od lat, jak powszechnie wiadomo królują pączki, a mnogość rodzajów nadzienia, często potęguje ilość
zjadanych słodkich kul w tym dniu.
Proponujemy przepis na tradycyjne, domowe, puszyste pączki w wersji słodkiej. Z przepisu tego wychodzi
średnio ok. 25 pączków średniej wielkości.
Jajka warto wcześniej wyjąć z lodówki by uzyskały pokojową temperaturę. Mleko lekko podgrzać w niewielkim garnku, wrzucić masło, rozpuścić.
Zaczyn: Drożdże rozkruszyć
w niedużym naczyniu, zalać połową
szklanki ciepłego mleka z masłem, dodać łyżkę cukru, całość dokładnie rozetrzeć, oprószyć mąką (2- 3 łyżki mąki),
przykryć czystą i suchą ściereczką, odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce.

Kiedy zaczyn jest już gotowy:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać: sól,
żółtka jaj, zaczyn, pozostałą część cukru, ciepłego mleka z masłem, alkohol.
Składniki wymieszać dokładnie i wyrabiać energicznie ciasto przez około 5 - 7
minut, aż będzie ono gładkie, ale dość
lepkie. Ciasto przełożyć do dużej miski,
ponownie przykryć czystą i suchą ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia na
około 60 - 80 minut. Ciasto powinno
co najmniej podwoić swoją objętość.
Następnie stolnicę i wałek do ciasta należy delikatnie oprószyć mąką. Ciasto
jeszcze przez chwilę wyrabiać, dosypując ewentualnie odrobinę mąki, by móc
je rozwałkować na grubość około 1,5
cm. Wykrajać z ciasta kwadraty o wielkości ok. 7x7 cm, na środku każdej części umieścić łyżeczkę wybranego nadzienia i zamknąć ciasto formując kulę.
Gotowe surowe pączki przykryć
raz jeszcze ściereczką na 10 minut,
a w tym czasie roztopić tłuszcz w garnku i doprowadzić go do temperatury
ok. 175 stopni. Jeśli nie mamy termometru kuchennego, testem odpowiedniej temperatury tłuszczu będzie wrzucenie małej części ciasta - jeśli od razu
wypłynie wówczas jest to sygnał, że
możemy przystąpić do smażenia.
Pączki smażymy z obu stron do
koloru jasnobrązowego i wyławia-

my na ręcznik papierowy, by odsączyć nadmiar tłuszczu. Kiedy ostygną
(mogą być ciepłe ale nie gorące), można je polukrować używając łyżki bądź
pędzelka, a następnie posypać skórką
pomarańczową.
Smacznego!
Joanna Kuć

Składniki na ciasto:

■■ olej lub smalec do smażenia (ilość
odpowiednia do wybranego naczynia, w którym będziemy je
smażyć. Np. 4 kostki smalcu lub
litr oleju na garnek o średnicy 23
cm).
■■ 1 kg mąki pszennej lub tortowej,
■■ 7 żółtek jaj,
■■ 5 pełnych łyżek cukru,
■■ 50 g drożdży świeżych,
■■ 2 szklanki ciepłego mleka,
■■ ½ kostki masła,
■■ pół łyżeczki soli,
■■ 4 łyżki spirytusu/ rumu/ wódki,
■■ Nadzienie: marmolada różana/
śliwkowa/powidła.
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oddziaływanie jak inne metody relaksacji typu joga i medytacja. Poniekąd tworzenie cyklicznych pętelek, rzędów ściegów może stanowić
rodzaj terapii dla zdrowia psychicznego. Szydełkowanie obniża poziom
stresu, poprawia zdolność logicznego myślenia, usprawnia prace dłoni
i palców, zwiększa naszą kreatywność. Czynność ta może zmniejszyć
depresję, chronić przed demencją.
Dowiedli tego naukowcy z Harvard
Medical School. Po wieloletnich obserwacjach zaobserwowano, iż starsi

Fot. Joanna Kuć

ludzie, którzy w swoim życiu zajmowali się manualnymi pracami, w tym
szydełkowaniem, dłużej zachowywali sprawność umysłu. Oczywistym
faktem jest też, że szydełkowanie to
po prostu przyjemne, dające dużo
radości przydatne hobby. Ciekawostką jest, że wśród miłośników tej
sztuki tworzenia materiału znalazł
się także aktor Russel Crowe, zatem
zajęcie dedykowane jest nie tylko
paniom.
Gorąco zachęcam!
Joanna Kuć

Nie każdy wie, że aktualna wersja pączków, kiedyś wyglądała zupełnie odmiennie. W Polsce zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej sięga według
różnych źródeł XVII- XVI wieku. Wcześniej pączki wypiekano z ciasta konsystencją zbliżoną do ciasta chlebowego, a nadzieniem były: słonina, wątróbka,
dziczyzna, przyprawy. W okresie późniejszym, ciasto zaczęto przyrządzać dodając do zaczynu drożdże, dzięki czemu, było one delikatniejsze i coraz częściej kojarzone z wypiekiem słodkim. W początkowym etapie słodkiej wersji
pączków, zwyczajem było dodawanie do wybranej partii ciasta migdałów lub
innych orzechów, a szczęśliwcowi, który na ów orzech trafił, zwiastowano powodzenie. Sens i znaczenie tego dnia jednak było podobne - możliwość ucztowania niemalże bez ograniczeń jako finał karnawałowej zabawy, tuż przed nadejściem Wielkiego Postu. Do dziś tłusty czwartek w wielu domach określa
się jako „zapusty”, „mięsopust”, a okres ten jest wyczekiwany przez dzieci jak
i dorosłych.

Składniki na lukier:

■■ szklanka cukru pudru,
■■ 5 łyżek soku z cytryny lub pomarańczy,
■■ skórka pomarańczowa jako dodatek.

Fot. Joanna Kuć
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Marysiński drewniak z Reszelskiej.

W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy
w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.
Andriollego na terenie Wawra.
W każdym kolejnym numerze znajdziecie Państwo inny
budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku. Staramy
się wybierać obiekty niekoniecznie w różnym 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 36 – drewniaka z ul. Reszelskiej w Marysinie Wawerskim. Niestety nie udało nam
się dotrzeć do jego obecnych
właścicieli, ew. najemców. Bardzo żałujemy. Gdyby ktoś z Państwa mógłby nam opowiedzieć
historie związane z tym budynkiem - bardzo prosimy o kontakt.
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
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Z NOTESU STRAŻAKÓW.
Pożar hali przy ul. Patriotów
Dnia 3 lutego o godzinie 2:55 do
Stanowiska Kierowania PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali przy ul.
Patriotów 45. Do działań dysponowano zastępy z JRG 12, JRG 14, JRG 8,
OSP Radość, OSP Stara Miłosna oraz
OSP Wesoła. W momencie przybycia
służb ratunkowych na miejsce, strażacy zastali pożar rozwinięty w środkowej części obiektu. Przed przybyciem
strażaków, z budynku ewakuowały się
dwie osoby. Działania gaśnicze były
prowadzone jednocześnie na trzech
odcinkach bojowych. Łącznie w akcji
uczestniczyło 79 strażaków i ratowników OSP. Pożar udało się opanować.
Nikomu nic się nie stało, ale budynek
prawdopodobnie nadaje się już tylko
do rozbiórki. Przyczyny pożaru nie są
znane. Powrót ostatnich zastępów do
koszar zanotowano o godzinie 10:10.
Warto przypomnieć, że w południowej części dzielnicy często
dochodzi w ostatnim czasie do
pożarów. We wrześniu ubiegłego

roku w ciągu jednej doby doszło do
dwóch groźnych pożarów: w nocy
doszczętnie spłonął market Netto
w Radości, a następnie pustostan
i sklep budowlany przy Patriotów 34.
Przyczynami są najczęściej zwarcia
instalacji elektrycznej lub nieumyślne zaprószenie ognia.
Alert pogodowy - zerwane dachy,
połamane drzewa
29 stycznia druhowie z OSP
Radość zostali zadysponowani do
zerwanego fragmentu poszycia dachowego na budynku Kościoła Matki Bożej Anielskiej przy ul. Wilgi 14.
Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i zdjęcia z wysokości zerwanej blachy. W działaniach
uczestniczyli strażacy z JRG 12, OSP
Radość, OSP Stara Miłosna. Przyczyną zdarzenia był silny wiatr wiejący
w porywach do 100 km/h.
Pod koniec stycznia i w połowie
lutego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dotyczące silnego wiatru i możliwości wystąpienia
w związku z tym utrudnień komu-

Strażacy z OSP Radość i OSP Stara Miłosna podczas akcji na terenie Parafii Matki Bożej Anielskiej.

nikacyjnych oraz przerw w dostawie
prądu. Podczas obowiązywania alertu należy stosować się do wskazówek
RCB, możliwie ograniczyć poruszanie się po mieście, zabezpieczyć
wolno stojące rzeczy oraz szczególnie
uważać na spadające z drzew gałęzie.
Lądowanie LPR
10 lutego o godzinie 20:47 strażacy z JRG 12 otrzymali zgłoszenie
o pomocy Zespołowi Ratownictwa
Medycznego w swoim rejonie. Do

stała alarmowo zadysponowana do
pożaru samochodu dostawczego na
ul. Patriotów. Do działań wyjechały
zastępy GBA-Rt i GCBA. W momencie przybycia służb ratunkowych
na miejsce, wszystkie osoby znajdowały się poza płonącym autem.
Działania ratowników polegały na
podaniu środka gaśniczego na źródło ognia. Zastępy wróciły do koszar
o godz. 20:10.
Pożar auta
Stanisław Rybicki
1 lutego o godzinie 19:06 JedOSP Radość
nostka Ratowniczo-Gaśnicza 12 zozdarzenia doszło w domu jednorodzinnym przy Wale Miedzeszyńskim. Działania zastępu polegały
na czasowym wyłączeniu z ruchu
odcinka ulicy oraz zabezpieczeniu
lądowiska dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Ruch drogowy na ul.
Wał Miedzeszyński został przywrócony o godz. 22:14.

