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50 numerów minęło...

ZERZEŃ

BYŁ PARK
- MA BYĆ PARk

Dzielnicowy pomysł na Park
Aktywności Rodzinnej budzi
emocje, a mieszkańców niepokoją
zwłaszcza kwestie przyrodnicze.
Na pierwszym spotkaniu w tej
sprawie mieszkańcy zjawili się
tłumnie.
3

ZERZEŃ

INWESTYCJA Z
PODEJRZENIEM
O UMYŚLNE
NADUŻYCIA

O wnioskach z kontroli budowy
chodnika w ulicy Chodzieskiej,
szczególnie w zakresie sposobu
wydatkowania środków
publicznych.
4

FALENICA

KSIĘGA FALENICY
- TROPY
I POSZUKIWANIA

Trwają prace nad tłumaczeniem
kolejnych fragmentów Księi
Falenicy, spisanej po wojnie
i wydanej pod redakcją Dawida
Sztokfisza w Tel Awiwie w 1967
roku.
6-7

ŁAD PRZESTRZENNY

SPOŁECZEŃSTWO

Automaty przechowujące
przesyłki zaliczają się do budowli,
które nie wymagają pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia. Prawo
nie daje też gminie instrumentów
nadzoru nad nimi.
11

Rośnie wokół nas społeczeństwo
obywatelskie. Mieszkańców
dzielnicy coraz bardziej interesuje
to, co się dzieje w obszarze ładu
przestrzennego, ochrony przyrody
czy inwestycji. Jak działać
efektywniej?
12

PACZKOMATY BEZ
SPECJALNEGO
NADZORU

VADEMECUM
SPOŁECZNIKA
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TYTUŁEM WSTĘPU

Wspieraj
Stowarzyszenie
Razem dla Wawra

Stowarzyszenie Razem dla
Wawra powstało w 2016
roku jako ruch mieszkańców, którzy chcą działać z
miłości do Wawra – dzielnicy jedynej w swoim rodzaju, która nie zawsze rozwija
się tak, jak na to zasługuje.
Wawer - swoją historią, zielenią i pozytywną energią
przyciąga i uwodzi kolejnych
mieszkańców. Widzimy jednak, jak wiele jest jeszcze do
zrobienia.
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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

50 numerów minęło...

to skromnie - nie wiem czy to
wykonalne.
Wydaliśmy już bowiem 50
numerów Gazety Wawerskiej,
co jednocześnie oznacza też, że
jesteśmy z Państwem ponad 4
lata (jak ten czas szybko leci),
podczas których 80 autorów
napisało ponad 600 artykułów.
RAFAŁ CZERWONKA
Wszystko to na 792 wydrukoRADNY DZIELNICY WAWER
wanych stronach w łącznym nar.czerwonka@gazetawawerska.pl
kładzie 400 tysięcy egzemplarzy.
Mam pewien dylemat, po- I jakby tego nie ująć jest to ewenieważ chciałbym się pochwalić, nement: grupa entuzjastów, nie
ale tak żeby jednocześnie wyszło licząc na finansową gratyfikację

za wykonaną pracę oraz bez zewnętrznych dotacji, wciąż ma
energię na comiesięczne przygotowywanie kolejnych wydań
gazety.
Dzięki Państwu wiem, że
Gazeta Wawerska jest potrzebna. Dzięki Państwa wiadomościom, telefonom, ciepłym słowom, gratulacjom, listom do
redakcji, podziękowaniom oraz
temu, że kiedy wyjmuję z samochodu kolejny plik gazet, zawsze
ktoś prosi o egzemplarze zanim
jeszcze doniosę je na miejsce.
Bieżący numer Gazety Wawerskiej też potwierdza, że drukowane forum mieszkańców,
gdzie można prezentować różne
poglądy i punkty widzenia, jest

wciąż potrzebne. Oto jedna z
mieszkanek osiedla przy ul. Lebiodowej wyraża na sąsiedniej
stronie, w imieniu swoich sąsiadów, zaniepokojenie odnośnie
planowanej, dzielnicowej inwestycji na niezagospodarowanych
do tej pory terenach osiedla Zerzeń. Czy mieszkańcy mieliby
możliwość wypowiedzenia się
w sprawie swoich wątpliwości
w innym wawerskim, drukowanym czasopiśmie? Z pewnością
nie byłoby to możliwe w kurierze redagowanym przez Urząd
Dzielnicy Wawer...
Bądźcie Państwo zatem dalej razem z nami, a ja tradycyjnie zachęcam do kontaktu i życzę miłej lektury.

Jesteśmy
mieszkańcami
Wawra i wiemy, że nasza
dzielnica może być najlepszym miejscem do życia.
Wszystko co robimy napędzane jest entuzjazmem, pomysłami i społeczną pracą
naszych członków. Wszystkie
działania Razem dla Wawra
finansowane są ze składek
członkowskich i darowizn.
Środków finansowych potrzebujemy, żeby utrzymywać naszą siedzibę, opłacać pracę
zewnętrznych ekspertów i inicjować kolejne działania społeczne.
Możesz wesprzeć Stowarzyszenie Razem dla Wawra
dowolną kwotą przekazując
darowiznę na konto stowarzyszenia przelewem:
55 1240 2119 1111 0011 0620 9267
Stowarzyszenie
Razem dla Wawra
ul. Patriotów 77,
04-950 Warszawa
KRS 0000665600

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać „Darowizna”.
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ZERZEŃ. Projekt Parku Aktywności Rodzinnej.

Był park - ma być PARk
Według władz Dzielnicy, ma
to być miejsce do aktywnego,
atrakcyjnego dla wszystkich grup
wiekowych, rodzinnego spędzania
czasu; w nietuzinkowy sposób pozwalające budować relacje między
użytkownikami. Filozofia miejsca
miałaby się opierać się na „przygodzie”, „ekspresji” i „odkrywaniu”, zaś w tworzenie ostatecznej
koncepcji - poza pracownikami
wawerskiego Urzędu oraz ekspertami z różnych instytucji - mieliby
być włączeni także mieszkańcy. To
treści powtórzone za oficjalnymi
komunikatami UD Wawer.
Na dzień dzisiejszy teren, na
którym planowana jest inwestycja
jest zieloną, częściowo zalesioną,
stanowiącą ostoję flory i fauny enklawą, a jego pozorna dzikość jest
atrakcją przyciągającą wielu spacerowiczów. Wraz z Laskiem przy
ul. Lucerny oraz malowniczym
korytem Kanału Zagóździańskiego
stanowi atrakcyjny obszar przyrodniczy.
Tablice informacyjne ustawione na terenie przyszłego Parku Aktywności Rodzinnej kuszą
tak wieloma atrakcjami, że my,
mieszkańcy okolicznych osiedli,

zaczynamy się zastanawiać, czy
pozostanie tutaj miejsce na zieleń?
Przyglądając się bliżej proponowanym aktywnościom, czerpiąc
wiedzę z ogólnikowych haseł na
tablicach, odnosimy wrażenie, że
gdzieś pominięto najważniejszy
element stanowiący o atrakcyjności tego miejsca czyli PRZYRODĘ.
Nasz niepokój wzbudziły ostatnio
tajemnicze oznaczenia pomarańczową farbą, które pojawiły się na
pniach drzew. Nikt nas o niczym
nie uprzedza, nie informuje. Tablice informacyjne nie pokazują rzeczywistego rozplanowania przestrzeni, nie wiemy więc jak wielka
będzie ingerencja, ale domyślamy
się, że za 9 mln złotych można zrobić wiele, np. zabetonować, wyciąć,
zagrodzić…
Z planowanym parkiem sąsiadują dwa osiedla oraz zespół
ogródków działkowych. Mieszkańcy oraz działkowicze są również mocno zaniepokojeni. Mają
świadomość, że nowe funkcje
rekreacyjno-rozrywkowe nie pozostaną obojętne na najbliższe sąsiedztwo. Ich obawy budzi wizja
zakłócania ich miru domowego
przez nieustanny hałas czy wzmo-

Inwentaryzacja drzew nad Kanałem Zagóździańskim, fot. P. Grzegorczyk

żony ruch pojazdów. Obawiają się
skutków
ponadnormatywnego
parkowania (także wokół i na terenie osiedli) oraz zanieczyszczenia
terenu odpadami komunalnymi
(jak ma to miejsce np. na Plaży Romantycznej). Zasłyszana, wyczytana gdzieś propozycja stworzenia
sceny audio-wizualnej oraz sporego parkingu także budzi duże, negatywne emocje.
My, okoliczni mieszkańcy
chcielibyśmy mieć rzeczywisty
wpływ na kształt terenów rekre-

acyjnych, których jesteśmy codziennymi użytkownikami. Jesteśmy przekonani, że koncepcja
Parku powinna być dostosowana
do istniejących warunków przyrodniczych, a nie dominować nad
nimi. Uporządkowanie terenu,
nowe nasadzenia, wytyczenie ścieżek, mostki nad kanałami, mała
architektura z przyjaznych środowisku materiałów – to optymalny
wg nas kierunek i zakres ingerencji
w zagospodarowanie tego terenu.
Niech Park stanie się atrakcyjnym,

naturalnym miejscem odpoczynku
na łonie przyrody.
Pomyślmy już dzisiaj, jak
sprawić, aby inwestycja współgrała ze współczesnymi tendencjami ochrony środowiska i klimatu
oraz chroniła istniejący ekosystem.
Przed nami trudne wyzwanie –
pochylenie się nad zagadnieniem
zrównoważonego rozwoju miasta,
które pozostanie przyjazne jeszcze
dla wielu pokoleń.
Magdalena Dzwolak
Mieszkanka osiedla Lebiodowa

Zostać w Wawrze na weekend...
PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W sobotę 7 maja br. o godz.
10.00 odbyło się spotkanie mieszkańców okolic ul. Lebiodowej /
Węglarskiej z burmistrzem Norbertem Szczepańskim na niezabudowanym terenie, zadrzewionej
łące właściwie, pomiędzy ulicami
Węglarską i Lebiodową na granicy
osiedli Zerzeń i Sadul. To nie było
jedno z tych weekendowych wydarzeń rekomendowanych przez
Dzielnicę Wawer pod hasłem #ZostańwWawrze na weekend…
Zaniepokojeni
mieszkańcy
zjawili się tłumnie (ok. 60 osób),
oczekując informacji nt. ostatecznego zakresu i kształtu reklamowanego przez Zarząd Dzielnicy
Parku Aktywności Rodzinnej.
Padło bardzo wiele pytań, burmistrz odpowiadał, więc można
przyjąć, że nastąpił nieoficjalny
początek konsultacji społecznych
w sprawie tej inwestycji.
O planach budowy „Parku
Aktywności Rodzinnej” w okolicy

ulic Lebiodowej i Węglarskiej było
co nieco słychać pod koniec ubiegłego lata. Od pół roku w temacie
panuje jednak cisza i na stronach
urzędu próżno szukać jakichkolwiek świeżych informacji na ten
temat. Burmistrz zadeklarował, że
wkrótce zaprosi wszystkich zainteresowanych do Urzędu na prezentację koncepcji PAR.
Tymczasem projekt budzi
emocje, a mieszkańców niepokoją
zwłaszcza kwestie przyrodnicze po niedawnej inwentaryzacji nasuwają się wątpliwości czy czerwone
znaki na drzewach wskazują te
przeznaczone do wycinki. Oznaczałoby to, że paradoksalnie, aby
wybudować park, pod topór przeznaczy się znaczącą ilość drzewostanu.
Padło ważne pytanie czyj to w
ogóle pomysł, aby zmieniać to co
naturalne i lubiane. Padło na Radę
Dzielnicy. Sprawdziłem - w ubiegłorocznym głosowaniu nad pakietem wydatków budżetowych (w
tym 3 mln zł na PAR) - 13 radnych
głosowało za (wszyscy z rządzącej
wawerskim samorządem koalicji

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami w sobotę 7 maja o godz. 10.00, fot. P. Grzegorczyk

KO + SW), 2 radnych się wstrzymało, a 8 radnych było przeciw.
Oto wybrane komentarze pod
wpisem z 15 kwietnia br. na portalu tustolica.pl:
■■ Panowie, zatrudnijcie urbanistę, nie róbcie już nic sami,
sprawdźcie się może na innym
odcinku aktywności partyjnej?
■■ Park aktywności dla rodzin to
moim zdaniem świetna sprawa.

Szkoda tylko, że w tych czasach
nie można z nich korzystać.
■■ Realne potrzeby mieszkańców
Wawra to dostęp do kanalizacji i wodociągu, i zachowanie
jako-takiego porządku w planowaniu przestrzennym. Jak
słyszę o kolejnych „parkach”,
„kulturotekach” i „miejscach
zabawy i aktywności” skąpanych w oparach wszechobec-

nych szambiarek to pusty
śmiech mnie ogarnia.
■■ Kampania przed wyborami
samorządowymi 2023? Trzeba parku rekreacji, bo deweloperzy za zgodą PO, wbrew
studium zagospodarowania i
miejscowym planom zagospodarowania zbudowali bloki zamiast powierzchni biologicznie
czynnej?
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BUDŻET. O transparentności i celowości przy wydawaniu środków publicznych.

Inwestycja z podejrzeniem o umyślne nadużycia
RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Wydawanie cudzych pieniędzy
jest łatwe i przyjemne. W przypadku
środków publicznych istnieją jednak
konkretne ograniczenia prawne, które wymagają chociażby zapewnienia
celowości oraz przejrzystości ich
wydatkowania. Co zatem dzieje się
w przypadku, gdy odpowiedzialni
za dysponowanie naszym wspólnym
budżetem nic sobie nie robią z tych
ustawowych ograniczeń? Co gdy pieniądze wydawane są na inne cele, niż
były przewidziane, a o przejrzystości
w ogóle nie ma mowy?
Chodnik w Chodzieskiej
z zastrzeżeniami
Na konkretne wątpliwości dotyczące sposobu wydatkowania
środków publicznych natrafiliśmy
w przypadku budowy chodnika
w ulicy Chodzieskiej (patrz mój artykuł pt. „Remont drogi czy budowa
chodnika?” w Gazecie Wawerskiej
nr 38 z lutego 2021 roku oraz artykuł
Joanny Harasiewicz pt. „Chodnik dla
dewelopera?” w Gazecie Wawerskiej
nr 39 z marca / kwietnia 2021 roku).
W imieniu Stowarzyszenia Razem dla Wawra w kwietniu 2021
roku poprosiłem Biuro Zgodności
Urzędu m.st. Warszawy o zbadanie
trybu realizacji tej inwestycji.
Miejska kontrola
potwierdza naruszenia
Po dwumiesięcznej analizie,
w czerwcu 2021 roku, Biuro Zgodności przekazało sprawę do Biura
Kontroli, zaznaczając, iż rzeczywiście mogło w tym przypadku dojść
do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych.
Ostatecznie potwierdziła to
kontrola przeprowadzona w sierpniu 2021 roku przez Biuro Kontroli.
W projekcie wystąpienia pokontrolnego, które pozyskaliśmy w trybie
dostępu do informacji publicznej,
można przeczytać m.in. że biuro to,
„[...] negatywnie ocenia realizację
budowy chodnika w ul. Chodzieskiej, nie negując potrzeby jego wybudowania. Zadanie - inwestycyjne
- budowa chodnika zostało bowiem
sfinansowane ze środków remontowych, co było niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.”
Oznacza to, że sam chodnik zapewne potrzebny był (tak jak zresztą
potrzebnych jest wiele innych chodników od lat oczekujących na rea-

lizację i niekoniecznie położonych
w sąsiedztwie nowych inwestycji deweloperskich), ale wydano na niego
bezprawnie nasze wspólne środki.
Tylko proceduralna drobnostka?
Ktoś mógłby pomyśleć, że to nic
takiego... że nie dotrzymano raptem
jakichś biurokratycznych procedur,
które znane są tylko wtajemniczonym
urzędnikom... że wszystko to przecież
i tak jeden worek pieniędzy warszawskiego samorządu. Otóż nie. W przypadku wydatków publicznych niezwykle istotne jest zachowanie pełnej
przejrzystości, bo my wszyscy mamy
prawo wiedzieć z wyprzedzeniem na co
poszczególne środki będą przeznaczone. W innym przypadku nasi włodarze
mogliby pójść dalej i na przykład środki
przeznaczone na oświatę przeznaczać
na służbowe samochody, a te zarezerwowane na pomoc najuboższym trafiałyby na wynagrodzenia urzędników.
Bez społecznej kontroli planowanych
wydatków szybko bowiem okazałoby
się, że budżetowy worek ma o wiele
więcej dziur, przez które pieniądze wyciekają na trudne do wytłumaczenia zadania. Dlatego tak ważne jest planowanie budżetowe i możliwość weryfikacji
wykonania budżetu.
Ustawa o finansach publicznych
wskazuje wprost, iż wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele
i w wysokościach ustalonych m.in.
w uchwale budżetowej jednostki

Fragment chodnika wybudowanego w 2020 roku w ulicy Chodzieskiej

samorządu terytorialnego, czy też
planie finansowym jednostki sektora
finansów publicznych. A jeśli są one
wydatkowane bez takiego upoważnienia to jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Budowa chodnika w ul. Chodzieskiej, jako wydatek majątkowy
nie została ujęta w planie finansowym Dzielnicy Wawer na 2020 rok
i została sfinansowana ze środków
bieżących. Nie znaleziono bowiem
żadnych dowodów na to, że chodnik
istniał w tym miejscu wcześniej i że
można było tę inwestycję potraktować jako remont, nawet mimo iż o
wcześniejszym istnieniu w tym miejscu chodnika oświadczył na piśmie
jeden z wykonawców oraz przedstawiciel Rady Osiedla Nadwiśle.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Art. 11. Dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego
zakresu
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku
ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową,
uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu
tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania
poszczególnych rodzajów wydatków.
2.Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie wiążącej ugody.
Art. 31. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności
miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu
wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia.
4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

Nieprawidłowości było więcej
W wyniku tej samej kontroli,
oprócz błędnej kwalifikacji budżetowej wykonanych robót, zauważono
szereg innych nieprawidłowości.
Jedną z nich jest dokonanie
zmiany technologii i materiałów
użytych do budowy chodnika bez
zmiany umowy. Jak można przeczytać w projekcie wystąpienia pokontrolnego „W trakcie kontroli,
podczas oględzin oraz analizy dokumentacji powykonawczej, stwierdzono, że chodnik został wykonany
z kostki brukowej, a nie jak przewidziano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót z płyt
betonowych oraz zrezygnowano
z budowy przepustu przewidzianego
w materiałach koncepcyjnych”. Tłumaczone to było tym, że płyty betonowe zostałyby szybko wyłamane
przez parkujące samochody.
W czasie kontroli okazało się
także, że po niespełna roku od wybudowania chodnika samo korzystanie
z niego jest utrudnione „[...] ze względu
na roślinność rosnącą za ogrodzeniem
i zasłaniającą część chodnika. Stwierdzono również przypadki niewielkich
zapadnięć chodnika spowodowanych
parkowaniem samochodów”. W odpowiedzi na ten zarzut poinformowano,
że nie wpływały skargi mieszkańców
w tej sprawie, a stan chodnika zostanie
skontrolowany z wykonawcą.
Ponadto w wyniku kontroli
stwierdzono, iż „Zamawiający w zawartych umowach nie umieścił zapisów dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umów
oraz realizacji gwarancji usterek
przedmiotu umów”. Wyjaśnienie tego
faktu zawiera stwierdzenie, że w postępowaniach poniżej 30.000 euro nie

Fot. Rafał Czerwonka

były stosowane zapisy związane z zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.
Czy to nie za dużo nieprawidłowości, jak na jedną, niewielką inwestycję? A może skontrolować powinno się także inne wydatki majątkowe
Urzędu Dzielnicy Wawer?
Ciąg dalszy nastąpi
Zastępca burmistrza dzielnicy
Wawer, Leszek Baraniewski, mimo
wnioskowania o przedłużenie terminu na akceptację wystąpienia pokontrolnego, odmówił jego przyjęcia.
Zapewne wynika to z tego, że zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, karą za takie nieprawidłowości może być upomnienie,
nagana, kara pieniężna lub nawet
zakaz pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi.
Projekt wystąpienia pokontrolnego został w związku z tym skierowany
do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o powołanie Komisji Uzgodnieniowej w celu ustalenia ostatecznego
kształu wystąpienia pokontrolnego.
Niezwykle zatem ciekawy będzie
dalszy ciąg tej sprawy, z którego dowiemy się czy w warunkach wawersko-warszawskich, gdzie przełożonymi dzielnicowych burmistrzów są ich
partyjni koledzy z Koalicji Obywatelskiej, mogą być wobec nich wyciągane
konsekwencje.
Już teraz po raz kolejny mogę
jednak śmiało przypomieć o tym, że
niezwykle istotne jest to, kogo wybieramy w wyborach samorządowych.
To właśnie nasi reprezentaci decydują
o tym, kto i jak będzie wydatkował
nasze wspólne pieniądze.
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ALEKSANDRÓW. Odwodnienia, doświetlenie ulic, progi zwalniające.

Co nowego na ulicach Aleksandrowa?

MICHAŁ MROZIŃSKI

RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

O problemach związanych z
aleksandrowskimi ulicami, często
dotyczących bezpieczeństwa, informowali - a czasem alarmowali mieszkańcy i radni osiedla. Nie jest
to jednak wyłącznie kwestia dużych, znaczących inwestycji, które
póki co nie są planowane, ale też
spraw drobniejszych, które również wiążą się z bezpieczeństwem
i komfortem korzystających z ulic
mieszkańców.
Odwodnienie rejonu ul. Szulczyka, zalewanej na odcinku od ul.
Kociej w kierunku północnym, ma
być wykonane w tym roku. Aktu-

alnie ogłoszony jest przetarg, a po
wyłonieniu wykonawcy podpisanie umowy na roboty budowlane
jest wstępnie planowane na przełom kwietnia i maja, co przy terminie realizacji 120 dni oznacza
spodziewane zakończenie prac na
przełomie sierpnia i września b.r.
Progi zwalniające na ul. Zagórzańskiej zostały zamontowane na
odcinku od ul. Porośle do okolic
Niecodziennej. Zanim stwierdzimy, że powstały niepotrzebnie zwróćmy uwagę, jak utrudniona
jest na tym odcinku bezpieczna
komunikacja piesza i samochodowa. Jezdnia ma tylko ok. 3,5 m szerokości, pobocza są bardzo wąskie
albo nie ma ich w ogóle. Mieszkańcy zgłaszali uzasadnione obawy o
własne bezpieczeństwo. W okolicy
przybywa domów, a razem z nimi:
pieszych, samochodów i ciężkiego
sprzętu budowlanego na drodze.
Potrzeby ulicy Zagórzańskiej związane z bezpieczeństwem mieszkańców zgłaszałem drogą formalną blisko rok temu.

Kompleksowa
przebudowa
ulicy na odcinku od ul. Porośle
do końca istniejącej zabudowy,
łącznie z wykonaniem chodnika,
poszerzeniem jezdni i poprawą
oświetlenia (o czym niżej) nie jest
aktualnie planowana ze względów
finansowych. Być może dopiero
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który określi szczegółowo przyszły
układ drogowy Aleksandrowa,
stanie się solidniejszym uzasadnieniem do przebudowy drogi.
W aktualnych planach jest natomiast wykonanie docelowo łącznie
8 progów na odcinku od Izbickiej
do granicy zabudowy.
Mieszkańcy zwracali uwagę
na niewystarczające oświetlenie ul.
Zagrzórzańskiej na odcinku od ul.
Izbickiej w kierunku granicy miasta. Słupy z lampami stoją bowiem
w pewnym oddaleniu od drogi i
nie zapewniają odpowiedniego
oświetlenia. W tym roku planowana jest tylko budowa nowego
oświetlenia na końcowym odcinku

Fot. Michał Mroziński

Jeden z progów zwalniających ruch na ul. Złotej Jesieni

ulicy, w przybliżeniu od numeru
68 do 85.
Progi zwalniające na ul. Złotej
Jesieni nie zostaną zlikwidowane. Zostały zamontowane w 2018
roku na odcinku ponad 500 metrów. Są to progi typu wyspowego, uważanego za jeden z bardziej
niedogodnych dla użytkowników
dróg. Nie powstały bez przyczyny,
ale na ich uciążliwość skarżyli się
nie tylko kierowcy. Mieszkańcy sąsiednich domów zwracali uwagę na

huk i drgania wywoływane przez
najeżdżające na progi ciężarówki
i autobusy. Sprawa była zgłaszana
z prośbą o ich zmianę. O aktualną
informację w tej sprawie zwróciłem
się Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Okazuje się, że nie jest planowana zmiana organizacji ruchu
w zakresie progów. Natomiast Zarząd Dróg Miejskich ma przy okazji
napraw wymieniać progi wykonane
z elementów prefabrykowanych na
progi z kostki betonowej.

KliniKa rehabilitacyjna Międzylesie
Pomagamy pacjentom wrócić do sprawności
Innowacyjny sprzęt
W rehabilitacji wykorzystujemy zrobotyzowane urządzenia
diagnostyczno-terapeutyczno-pomiarowe z kamerami 3D
i wirtualną rzeczywistością
• D-waLL: umożliwia wykonanie każdego ruchu z maksymalną
kontrolą oraz analizę wydajności w czasie rzeczywistym
• perpedes: robot do terapii chodu
• centaur 3D: robot do trójwymiarowej rehabilitacji
• Bieżnia antygrawitacyjna aLtEr-G umożliwiająca bezpieczny
trening również podczas aktywnej kontuzji oraz tuż po operacji,
w odciążeniu do 80% masy ciała

spEcjaLIstycznE proGraMy realizowane
w formie 14- lub 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych
• Rehabilitacja neurologiczna z intensywną reedukacją chodu
i/lub terapią mowy
• Rehabilitacja ortopedyczna z wykorzystaniem bieżni
antygrawitacyjnej / dla amatorów sportu / w schorzeniach
kręgosłupa / po endoprotezoplastyce
• Rehabilitacja kardiologiczna / pulmonologiczna / po COVID-19
• Rehabilitacja po mastektomii / regenerująca / odchudzająca

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie
ul. Mrówcza 124 / 04-697 Warszawa

poByt
• zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
• opieka lekarza dyżurnego przez całą dobę
• konsultacje i badania lekarza internisty i magistra
fizjoterapii
• fizjoterapia z użyciem robotów
• terapia zajęciowa
• wsparcie psychologiczne

wykwaLIfIkowany pErsonEL

• medyczny, rehabilitacyjny, opiekuńczy

koMfortowE warunkI

• własna kuchnia z restauracją, kawiarnia,
salon kosmetyczno-fryzjerski

cIąGłość procEsu tErapEutycznEGo
Zapewniamy usprawnianie pacjentów w trybie
stacjonarnym bezpośrednio po wypisie ze szpitala
leczącego ostrą fazę choroby; realizujemy również
rehabilitację ambulatoryjną, dzienną oraz domową.

+48 22 150 14 21

miedzylesie@orpea.pl

www.clinea.pl/miedzylesie-rehabilitacja
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SEFER FALENIC. Efekty tłumaczeń kolejnych stron Księgi.

Księga Falenicy - tropy i poszukiwania
Na portalu www.sztetl.org.pl,
w zakładce „Falenica” udostępniona
jest polskiemu czytelnikowi prawie
1/3 przekładu z języka jidysz Księgi
Falenicy1. Trwają prace nad tłumaczeniem kolejnych fragmentów, tym
razem finansowane przez Ambasadę
Niemiec w Warszawie.
Wzmianki o rodzinie Strzeszaków zawarte w Księdze Falenicy skłoniły mnie do poszukiwań śladów jej
członków w innych źródłach historycznych. Idąc tropem niepospolitego nazwiska odnalazłam materiały
poszerzające wiedzę o rodzinie oraz
jej znaczeniu dla rozwoju miasteczka,
związanego z linią otwocką i Warszawą.
Na cmentarzu żydowskim w
Warszawie przy ul. Okopowej znajduje się macewa z inskrypcją zapisaną w dwóch językach – hebrajskim
i polskim. Polski napis brzmi: „Błogosławionej Pamięci Icek Strzeszak,
sołtys Michalina, zmarł 22 stycznia
1938 r, żył lat 78”. Musiał być dumny
z pełnienia tej funkcji, skoro kazał
wykuć w kamieniu tę informację.
Zarządzał osadą przez wiele lat.
Dowody na to znajdują się w doku-

mentach zachowanych w Aktach
Gminy Letnisko Falenica2. Wspólna dla letnisk linii otwockiej gmina
powstała w 1924 roku, ale Strzeszak
był gospodarzem gromady Michalin
wcześniej, kiedy ta należała jeszcze
do gminy Wiązowna. Jego nazwisko
i funkcja pojawiają się w ogłoszeniu
w prasie z 1923 roku wskazującym
miejsca, w których można odbierać
prenumeratę gazety. W Michalinie to
siedziba sołtysa Strzeszaka3. Wcześniejsze dokumenty trudno znaleźć
– wiązowskie akta, podobnie jak
większość falenickich, spaliły się wraz
z budynkiem gminnym podczas działań wojennych.
Rodzina Strzeszaków była jedną
z pierwszych w powstałych na przełomie XIX i XX wieku Willach Falenickich. Dwaj bracia, Icek i Josel (zwany
też Josefem) z rodzinami przybyli tu
zapewne z Węgrowa – tam w 1888
roku urodził się syn Icka i Jenty – Lejba (Leon)⁴. Inny ich syn – Józef pojawił się na świecie w 1907 roku już w
Falenicy⁵.
O początkach miasteczka opowiada w Księdze Falenicy Mania
Jeleń-Miodowska, wnuczka Josefa:

Afisz reklamowy fryzjera u Strzeszaka.

Mój dziadek, błogosławionej pamięci Josef Strzeszak, opowiadał, że
kiedy przybył do Falenicy, główna
ulica była jeszcze zalesiona. Z czasem powstała tam ulica Handlowa –
handlowe centrum miasteczka. Stały
tu dwukondygnacyjne drewniane
domy, jeden blisko drugiego. Na ulicy znajdowały się różnorodne sklepy:
spożywcze, nabiałowe, galanteryjne,
manufaktury itp., a także warsztaty
szewskie, blacharskie i innych rzemieślników. Ulica nie odznaczała się
przesadną szerokością, w sumie miała
10 metrów. Ale ruch był tutaj wielki,
a handel prowadzony z wielkim rozmachem.⁶
Trudno określić miejsce pierwszej rodzinnej siedziby Strzeszaków.
Posiadali w Falenicy kilka działek z
domami i miejscami usług w centrum miasteczka po wschodniej stronie linii Kolei Nadwiślańskiej: przy ul.
Krótkiej 18a (dziś Frenkla), Kościelnej 15 (dziś Bartoszycka) i przy Długiej (obecnie Bystrzycka)⁷, nieopodal
wspomnianej przez wnuczkę arterii
komunikacyjnej, ulicy Handlowej
noszącej dziś miano Walcowniczej.
To nieduże działki, których powierzchnię zabudowano na znacznej
części, tak jak na sąsiednich placach,
gdzie ciasno ustawione sklepy, punkty usługowe i domy mieszkalne tworzyły, znany ze znanej pocztówkowej
fotografii Jana Wołyńskiego, obraz
zwartego i ruchliwego miasteczka.
Postać
Josefa
Strzeszaka
wspomina wnuczka z czułością:
Był to oryginalny typ. Zawsze pełen humoru, sypał dowcipami, które przez lata krążyły po miasteczku.
Chmurni i posępni ludzie, zirytowani
albo w złym humorze, uśmiechali się
kiedy tylko spotkali mojego dziadka.
Opowiada o zdarzeniu, które charakteryzuje relacje w rodzinie:
Uczyłam się w gimnazjum w Warszawie. Po lekcjach, wychodząc ze szkoły,
widzę jak przed budynkiem stoi dziadek z załzawionymi oczami. Zaniepokojona pytam go: „dziadku, dlaczego
płaczesz?”. Uśmiechnięty odpowiada:
„Tak sobie, po prostu zatęskniłem za
wnuczką” – i serdecznie się roześmiał.
Josela Strzeszaka i jego przymioty wspomina też Mordechaj
Chaim Ben-Gil w Księdze Falenicy w rozdziale „Faleniccy rabini, działacze i zwykli Żydzi”.
Do pierwszych mieszkańców miasteczka należeli reb Josel Strzeszak i
jego brat, właściciele bazaru w Michalinie. Była to liczna rodzina, a reb Josel
był kochanym, sypiącym aforyzmami
człowiekiem. Pamiętam takie zdarze-

Nekrolog Izaka Strzeszaka.
nie: w Rosz ha-Szana⁸ przed moim
wyjazdem do Ziemi Izraela, miałem
dąć w szofar w minjanie⁹ utworzonym przez członków He-Chaluc ha-Mizrachi10, w którym modlił się
również reb Josel. Tuż przed dęciem
w szofar poszedł jednak do innego minjanu, do letników, ponieważ
wzgardził moimi umiejętnościami.
Ale po przyjściu tam czekało go rozczarowanie, bo nie było nikogo, kto
umiałby dąć w szofar. Musieli w tym
celu sprowadzić jedynego w Falenicy
żydowskiego strażaka. Następnego
dnia reb Josel poprosił mnie o wybaczenie i powiedział, że strażak nie był
lepszy ode mnie…11
Drugiego z braci Strzeszaków,
Icka, sołtysa Michalina wspomina wiele osób. Abraham Fridman
tak charakteryzuje jego postać:
Icie Strzeszak był wyjątkowy. Religijny Żyd, który przestrzegał wszystkich przykazań, i w przeciwieństwie
do swojego brata i większości krewnych w mieście, nosił się na krótko,
a zamiast żydowskiej czapki zakładał
kapelusz z rondem. Był sołtysem w
Michalinie, tego stanowiska zwykle
nie powierzano Żydom. Był bogatym
właścicielem wielu nieruchomości,
do niego należały wszystkie domy
przy rynku w Michalinie oraz wiele
innych. Zawsze lubił przebywać w
towarzystwie urzędników państwowych gojów, dlatego zwykł dużo mówić po polsku. A jednak był dobrym
Żydem, oddanym syjonistą, członkiem „Histadrutu”.12
Rynek czyli bazar w Michalinie
mieścił się przy ulicy Pięknej (dziś 11
Listopada). W 1934 roku należał do
Icka Strzeszaka i Wildenberga, być
może zięcia. Cały teren narysowany i
podpisany na planie geodezyjnym to
około 30 tys. m2, pomiędzy ulicami
Matejki i Mickiewicza (dziś Grottgera
i Asnyka).13 Posesja zabudowana była
wieloma obiektami. Sześć domów,
każdy o powierzchni ok. 100 m2 pełniło różne funkcje. Dwa duże - 30x15
m i ok 15x20 metrów obrysu podstawy o skomplikowanym kształcie, posadowione na rogu Matejki i Pięknej
to działające codziennie hale targowe,
wyszczególnione w przewodniku
Letniska Falenica, wydanym w 1938

roku.
Icek Strzeszak był niezwykle
przedsiębiorczą osobą. Z zawodu
cieśla i stolarz – tak zapisano w aktach osobowych pracowników gminy
Letnisko Falenica14 – miał zapewne
łatwość budowania domów, w których rozwijał działalność gospodarczą. W jednym z nich funkcjonowała
piekarnia, w innym skład apteczno-perfumeryjny, w jeszcze innym otwarto salon fryzjerski. Do zakładu
„urządzonego na styl paryski” w Michalinie przy nowym bazarze w willi
Ściesiaka zapraszał w 1927 roku warszawski fryzjer A. Samuel. Na afiszu
reklamowym zapisał nazwisko sołtysa fonetycznie. To nazwisko, oznaczające w polskiej gwarze lubelskiej
„snopek dachowy”15 było trudne do
wyraźnego wypowiedzenia, a także
zapisania i zapewne sprawiało rodzinie nieco kłopotów.
W którym budynku odbywało
się golenie, strzyżenie dam i ondulacja? Nie wiemy. Na najbardziej reprezentacyjny wygląda na rysunku
geodezyjnym dom z poddaszem, na
rogu dzisiejszej Asnyka i 11 Listopada, tu, gdzie obecnie bawią się dzieci
na miejskim placu zabaw. Ustawiony
blisko dróg, ze ściętym narożnikiem,
mieszczącym zapewne drzwi, zapraszał do środka klientów. A może tu
była apteka i perfumeria? Firmę pn.
„Zdrowie” z siedzibą w Letnisku Michalin Icek Strzeszak zarejestrował
wspólnie z Mendlem Tesznerem w
1928 roku.16
Wiosną 1926 roku w prasie
pojawiło się ogłoszenie: Do wynajęcia w Michalinie I-ej klasy
cukiernia ze salą koncertową, bilard z wszelkiemi wygodami. Wiadomość: Strzeszak, Michalin17.
Czy oferowany lokal znajdował się
także w jednym z domów sołtysa? Nie
wiadomo. Być może, jako osoba znana
i mieszkająca na miejscu, pełnił także
funkcję pośrednika pomiędzy wynajmującymi lokale i ich właścicielami.
W Michalinie utworzono niezależnie Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, w zarządzie którego był Paweł
Różanykwiat, jeden z pierwszych
budowniczych michalińskich pensjonatów. Po jego śmierci organizacja
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Plac zabaw na terenie dawnego bazaru sołtysa Strzeszaka.
przekształciła się w Stowarzyszenie
Miłośników Michalina, którego statut został zarejestrowany decyzją Starosty powiatu warszawskiego w lipcu
1924 roku. Prasa donosiła:
Stowarzyszenie ma za zadanie utrzymanie wspomnianego
letniska pod względem gospodarczym, zdrowotnym, sanitarno-hygjenicznym, oraz dostarczanie
letnikom, przebywającym w tej miejscowości odpowiednich rozrywek.
Na odbytem w dniu 15 lipca ogólnem zebraniu, został wybrany Zarząd, który ukonstytuował się w następujący sposób: Przewodniczący
— I. Sztabholc, wiceprzewodniczący,
skarbnik — dr. L. Flantz, sekretarz

— S. Silberstein, członkowie zarządu
— I. Bitkier, M. Ryng, P. Brykier, Kenigsberg, oraz ich zastępcy: E. Wiór, I.
Strzeszak.18
Wszyscy członkowie Zarządu to
właściciele nieruchomości w Michalinie i Falenicy. Zgodnie z założeniami
Towarzystwa dbali o rozwój letniska,
stanowiąc jednocześnie swego rodzaju lobby polityczne. Oni organizowali
wybory samorządowe, negocjowali w
gminie fundusze na drogi i chodniki,
interweniowali u władz w kwestiach
podatkowych. Z oddolnych inicjatyw
tworzono na linii ochotnicze straże
pożarne. Członkowie Towarzystw
troszczyli się także o dostarczanie
letnikom rozrywek kulturalnych, w

Plany geodezyjne z 1934 roku.

pensjonatach odbywały się koncerty,
zabawy i tańce. Zwykle łączono wydarzenia z akcjami charytatywnymi,
zbierając pieniądze na różne organizacje pomocowe, szpitale, szkoły itp.
Członkami Towarzystwa Miłośników
Michalina byli też lekarze przyjmujący w gabinetach ulokowanych w pensjonatach. Icek Strzeszak, zastępca
członka Zarządu Towarzystwa, jako
stały mieszkaniec Michalina, sołtys
i przedsiębiorca troszczył się przede
wszystkim o zaplecze gospodarcze.
Życie codzienne przedsiębiorczego sołtysa miało też swoje nieprzyjemne strony. W 1932 roku,
niemłodego już Icka napadnięto.
Gazeta „Polska Zbrojna” opisała detalicznie atak „bandy terrorystów”,
będącej „bojówką klasowego związku zawodowego”, wymuszającego
u pracodawców przyjmowanie do
pracy członków związku. Icek odmówił zatrudnienia w piekarni dwóch
osób, za co spotkała go kara ciężkiego pobicia. Autor artykułu wymienia
wszystkich zatrzymanych przez policję - są tu nazwiska żydowskie ale też
polskie. Kończy zdaniem: Rewizja w
lokalu związku ujawniła skład ulotek
wywrotowych, które kolportowane
były m. in. wśród dzieci szkolnych.19
Trudno ocenić to wydarzenie mając
skromne informacje, zamieszczone
w gazecie wydawanej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Czy była
to grupa nielegalnych skrajnie lewicowych działaczy robotniczych, czy
pospolici bandyci?
Innego rodzaju sytuację, przedstawiającą incydent antysemicki
w Falenicy i obronę atakowanych,
znajdziemy w Księdze Falenicy:
Reb Gedalje Strzeszak, syn właściciela

bazaru, był dzielnym młodzieńcem.
Kiedy w Falenicy stawili się rekruci
wezwani do poboru i chcieli poszaleć
po mieście i bić Żydów, reb Gedalje
wyszedł ze swojego sklepu na Handlowej, wystrzelił z rewolweru w powietrze i to wystarczyło, aby hultaje
się rozbiegli. 20
Sołtys Strzeszak bywał też na
łamach prasy oskarżany. W 1928
roku zamieszczono informację o
aresztowaniu jego i michalińskiego
rabina Lajba Malcberga z zarzutem
oszustwa podczas najmowania do
pracy rzezaka rytualnego21. Miesiąc
później „Nasz Przegląd” ogłosił uniewinienie obu oskarżonych.22 W 1933
roku w sensacyjnej notce podejrzewano sołtysa o udział w podpalaniu
domów z zamiarem uzyskania odszkodowania. Tym razem Icek sam
zadbał o dobre imię i zamieścił w
prasie notkę dementującą pogłoski:
WYJAŚNIENIE. Uprzejmie proszę o
umieszczenie następującego wyjaśnienia: W „5-tej rano” z dnia 26.10
26. była wzmianka pod tytułem
„liczne aresztowania na Otwockiej
linji“, gdzie między innemi pisano,
że sołtys z Michalina Strzeszak został
aresztowany w związku ze sprawą o
pożarach. Oświadczam co następuje:
byłem wezwany i wysłuchany jako
świadek, żadne aresztowanie nie miało miejsca i nic wspólnego z powyższą
sprawą nie mam. Z poważaniem, Sołtys let. Michalin.23
Icek Strzeszak był sołtysem kilkanaście lat, podsołtysem od 1934
roku do śmierci w 1938. Dużo wcześniej, w 1930, w Falenicy zmarła jego
żona Jenta Frajda (zapisywana też
Freda). Jak głosi nekrolog została pochowana na miejscowym cmentarzu i
pozostawiła w żalu męża, synów, córki, synowe, zięciów i wnuczki.24 Nie
zachowała się macewa na jej grobie,
żydowski cmentarz w Radości przy
obecnej ulicy Izbickiej dotrwał do naszych czasów w stanie szczątkowym.
Jakie były dalsze losy rodziny Strzeszaków?
Na stronie Yad Vashem na liście
ofiar znajdują się informacje o dwudziestu dwu osobach o tym samym,
choć różnie zapisywanym nazwisku,
pochodzących z okolic Warszawy.
Zamordowana podczas holokaustu
została falenicka rodzina Strzeszaków – Tauba i Dawid oraz ich dzieci:
Jakub, Mosze, Boruch, Estera i Chana.
Zginęła Szifra Ofman z domu Strzeszak. O ich śmierci zaświadczyli Lazar Stshesak i Sara Strzesak Shapira.
Przeżył Józef Strzeszak z żoną Felicją i
urodzoną w 1938 roku córką Fredą.25
Przetrwała holokaust wnuczka
Josela Strzeszaka, Mania Miodowska i wraz z mężem wyemigrowała
do Izraela. Teksty obojga, zapisane
w Księdze Falenicy, przynoszą wiele
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informacji o życiu tutejszej społeczności. Być może z kolejnych przetłumaczonych fragmentów dowiemy
się więcej o losie potomków braci
Strzeszaków – jednych z pierwszych
mieszkańców Willi Falenickich, mających ogromny wkład w rozwój letnisk linii otwockiej.
Lidia Głażewska-Dańko
Przypisy:
1. Księga Falenicy to wspomnienia jej żydowskich mieszkańców spisane po wojnie i
wydane pod redakcją Dawida Sztokfisza w
Tel Awiwie w 1967 roku.
2. Archiwum Państwowe w W-wie, oddział
w Otwocku, Akta Gminy Letnisko Falenica,
j. 11, 12
3. Nasz Przegląd, 14 czerwca 1923
4. Gazeta Śledcza. R.8, L. 1010, 4 X 1927, s.1
5. USHMM, Registration Cards for Jewish
Holocaust Survivors.
6. Sefer Falenic = Falenica Book, red. Dawid
Sztokfisz, Irgun Jocej Falenic be-Israel; Gezelszaft Otwock-Falenic-Karczew in Frankrajch [Ziomkostwo Falenicy w Izraelu; Towarzystwo Otwocka, Falenicy i Karczewa
we Francji], Tel Awiw 1967, Księga Falenicy, tłum. Magdalena Siek, 2021.
7. Plany Bema, 1934. Wydział Geodezji i
Kartografii, Starostwo Powiatowe w Otwocku.
8. Nowy Rok.
9. Minjan (z hebr. liczba, głosowanie) w
judaizmie to kworum modlitewne – 10
dorosłych (tj. powyżej 13 lat) mężczyzn,
wymagane podczas modlitwy.
10. Młodzieżowa organizacja syjonistyczna,
przygotowująca do życia w Palestynie.
11. Mordechaj Chaim Ben-Gil, Księga
Falenicy, rozdz. „Faleniccy rabini, działacze
i zwykli Żydzi”, tł. Magdalena Siek.
12. hebr. Histadrut ha-Cijonit we-Polonija
– Organizacja Syjonistyczna w Polsce, zalegalizowana w 1917 r. pod nazwą Federacja
Syjonistyczna. Cytat z: Abraham Fridman,
Księga Falenicy, rozdz. „Wierzba płacząca”,
tł. Daria Boniecka-Stępień.
13. Plany Bema, 1934. Wydz. Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku.
14. Archiwum Państwowe W-wy, Oddział
w Otwocku, Akta Gminy Letnisko Falenica,
j.12.
15. Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich,
T.5, s. 252 .
16. Obwieszczenia Publiczne R. XII, Nr 71a,
5 września 1928 r.
17. Nasz Przegląd R.4, nr 93, 4 IV 1926.
18. Nasz Przegląd, R.6, nr 219, 8 VIII 1928.
19. Polska Zbrojna, R.11, nr 170, 21 czerwca
1932
20. Mordechaj Chaim Ben-Gil (Wengel),
Księga Falenicy tł. Magdalena Siek, 202117.
Polska Zbrojna, R.11, nr 170, 21 VI 1932.
21. Nasz Przegląd, R.6, nr 235, 24 VIII 1928.
22. Nasz Przegląd, R.6, nr 250, 8 IX 1928
23. 5-ta Rano R.3, nr 301, 29 X 1933.
24. Nasz Przegląd, R.7, 16 X 1930, nr 284.
25. USHMM, Registration Cards for Jewish
Holocaust Survivors.
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29.

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Konspiratorzy)
Cd.
W Sanatorium Ostoja Zdrowia Dziecka w Ulanówku przy ul.
Głównej 34, a prowadzonym przez
ss. Franciszkanki Rodziny Maryi,
także utrzymywano „skrzynkę”,
podobnie jak w sklepie ANELIP
u Franciszka Lipnickiego, przy tejże
ulicy. Służyła ona do łączności między miejscowymi komórkami AK
a strukturami warszawskimi. Jakimi? – trudno dziś dociec. Pewnego
dnia pojawiła się tam Agnieszka Szyr
lat około pięćdziesięciu, z Warszawy.
W Warszawie dzieliła mieszkanie
ze starszą kobietą, która w przypływie szczerości wyjawiła, że działa
w służbie łączności AK pośrednicząc w przekazywaniu przesyłek, jak
również i to, że punkt kontaktowy
znajduje się w Ulanówku. Agnieszka
Szyr złożyła donos na łączniczkę. Jej
współmieszkanka została aresztowana i prawdopodobnie zginęła. Natomiast do Ulanówka Agnieszka Szyr
zgłosiła się osobiście i zażądała 20
tysięcy złotych za milczenie. Siostry
pieniądze wypłaciły. Był to rok 1943.
W 1944 r. szantażystka pojawiła się
ponownie. Zgodziła się na niewielką
zwłokę w celu zebrania żądanej kwoty. Tym razem siostry zawiadomiły
o szantażu Juliusza Ostrowskiego.
Wkrótce do Ulanówka przyjecha-

ły dwie nieznajome. Rozmawiały
z siostrą przełożoną i odjechały. Agnieszka Szyr przyjechała w umówionym terminie. Grupa Oddziału Specjalnego oczekiwała ją na peronie,
jednak bezskutecznie. Szantażystka
niespodziewanie opuściła peron
mało używanym wyjściem od strony
ulicy Wąskiej, a oczekujący na nią
poszli za inną, bardzo podobną osobą – także starszą, tęgawą, siwiejącą
i utykająca na jedną nogę. Dla upewnienia się Ostrowski na rowerze pojechał do Ulanówka. Tam okazało
się, że Agnieszka Szyr jest na miejscu
i właśnie rozmawia z kapelanem. Ostrowski zdążył w ostatniej chwili zatrzymać grupę, która zamierzała ująć
kobietę podobną do oczekiwanej.
Agnieszkę Szyr zatrzymano po wyjściu z Ulanówka i przewieziono do
Józefowa kolejką wąskotorową. Do
Dębinki trudno było ją doprowadzić
– czepiała się drzew i płotów1. Podczas przesłuchania nie przyznała się.
Twierdziła, że powodem jej przyjazdu do Ulanówka była chęć sprzedaży siostrom franciszkankom mebli,
w związku z koniecznością wyjazdu
z Warszawy. Nie uratowało jej to.
Tyle zachowało się w pamięci Juliusza Ostrowskiego. Wydarzenie to
przez długi czas pozostawało nieznane i nie odnaleziono dlań potwier-

dzenia w dokumentach. Ich brak
zresztą byłby zgodny ze zwyczajową
dla zakonów dyskrecją samych ss.
franciszkanek. Podobnie przez wiele
lat nikt, poza wtajemniczonymi, nie
wiedział o przechowywaniu broni
zamurowanej w budynkach gospodarczych Ulanówka.
Powszechne znane, odmieniane
w niezliczonej ilości wersji i na długo
pozostałe w świadomości zbiorowej
miejscowej społeczności, było natomiast to, co wydarzyło się pod koniec pierwszej dekady maja 1944 r.
na Wiśniowej Górze, i okazało się
mieć daleko idące następstwa. Esesman Walder – jak podaje Edward
Dyszel – pochodził z Łodzi. Mówił
dobrze po polsku. Był jednym z tych,
którzy ze Starej Miłosny przychodzili na wypitkę albo do Błażeja i Henryka Witkowskich, co to prowadzili
knajpę (i pędzili bimber) na rogu ulic
Głównej i Kościelnej, naprzeciwko
pozostałości dawnej huty szkła, albo
do meliny Heleny Kocowej już na
Wiśniowej Górze. Na ogół przychodzili we dwóch, trzech lub więcej.
7 maja pod wieczór Walder nie wyszedł z kolegami, ale został dłużej
z przygodnymi kompanami, których
zresztą poznał już nieco wcześniej.
Razem z nim pili Edward Dyszel
ps. „Nosior”, Mieczysław Krauze

vel Zagórski ps. „Sęp”, wysiedleniec
z poznańskiego zatrudniony jako
parobek w Ulanówku, oraz Roman
Sokołowski ps. „Jastrząb”, robotnik
leśny, drwal z Wiśniowej Góry. Ten
wyróżniał się – ponad dwa metry
wzrostu, bary, łapska jak bochny
chleba. Wyszli na drogę też razem.
Odprowadzali Waldera przez wiśniowogórski las. Rozmawiali o butach. Po latach Dyszel nie bardzo potrafi odtworzyć rozmowę, kto komu
miałby te buty sprzedawać, czy kto
od kogo miałby kupować. Dość, że
była mowa o butach, kiedy Edward
(Dyszel nie podaje tu nazwiska, jakby mówił o kimś innym, nie o sobie)
nagle zerwał z ramienia Waldera
pistolet maszynowy. Zaskoczony esesman ledwo zdążył krzyknąć – Koledzy! Co robicie? Od ciosu w głowę pękła drewniana kolba. Roman
oburącz zdusił mu gardło, a Mietek
od sióstr dokończył bagnetem. Tyle
Edward Dyszel. W Kronice Ulanówka pod datą roczną 1944 (brak daty
dziennej) odnotowano m.in. : „jeden
z pracowników Domu współdziałał
w zabójstwie esesmana w Starej Miłośnie. W sobotę wieczorem przybiegł prosić pozostałych pracowników Edka i Władka [Sitkowskich]
jako przełożonych wojskowych, by
pomogli zakopać zabitego i zatrzeć

Budynek stacji kolejki wąskotorowej w Międzylesiu. Stan z 1973 r.
W ścianie szczytowej widoczne zamurowane wejście do poczekalni i kasy biletowej. Fot. Andrzej Głowacki.

ślady2. Wieczorem wraca sprawca,
myje zakrwawione buty i ucieka do
lasu, mówiąc że Niemcy byli u niego
i robili rewizję. Ucieka do Warszawy.
W poniedziałek najście Niemców na
Prewentorium. Aresztują jednego
z pracowników i po przesłuchaniu
wraca około 10 wieczorem. Chłopcy
przeniesieni zostali natychmiast do
innego Domu Zgromadzenia (później wrócili)”.
Nazajutrz po zabójstwie, wczesnym rankiem do małego sklepiku,
mieszczącego się w jednej z dwu izb
parterowego domku Zofii Pazińskiej przy Głównej 51, niespodziewanie wtłoczyło się kilku Niemców
w mundurach. Pytali, gdzie tu zabito
Niemca. Zaskoczona tym pytaniem
Pazińska aż krzyknęła: – Nie! To niemożliwe! Nic nie wiem! Odrzekła, że
pierwszy raz o czymś takim słyszy.
Jednak wyszła przed sklep zapytać
stojące na schodach kobiety, czekające na dostawę pieczywa. Jedna z nich
potwierdziła, że tak, że został zabity,
i leży niedaleko, w okopie pod chojaczkiem, a chłopcy [synowie] wiedzą
gdzie, bo ci co zabili, pożyczali łopatę
do zagrzebania. Pazińska przestraszyła się. Bała się o syna. Wchodząc
z powrotem do sklepu szepnęła do
Heleny Kocowej: – Niedobrze. Tamta
– wskazała głową – mówi, że zakopali
go na Wiśniowej Górze. Dobiegło to
do uszu jednego z Niemców. Doskoczył do Kocowej, każąc powtórzyć co
usłyszała. Mówił po polsku. Pazińska
zdążyła wymknąć się na zaplecze
sklepu, by ostrzec syna. Ten pobiegł
na przystanek kolejowy. Tkwił tam
do wieczora i ostrzegał wiśniogórzan
przed powrotem do domów. Ostrzeżeni zostali również Edward Dyszel
i „Mietek” Krauze z Ulanówka, oni
bowiem pożyczali łopatę. Tymczasem
Niemcy trafili już do jej właścicielki,
a chłopcy wskazali świeżo zakopane
miejsce w okopie pod chojaczkiem –
mówi Zofia Pazińska (1895).
10 maja ruszyła obława. Tyraliery szły od linii biegnącej torem kolei,
kanałem odwadniającym i skrajami
lasów Branickiego i anińskiego – pamięta Witold Birecki (1928). Trzy
tyraliery w różnych odstępach czasu
kolejno, jedna za drugą, przeczesywały Międzylesie – tak zapamiętał to
Stanisław Maciejewski. Około piątej
rano zbliżały się ku remizie strażackiej. Na przyległym do niej placu
Niemcy gromadzili ludzi zabranych
z mieszkań. Przy remizie czekał
ustawiony na trójnogu karabin maszynowy i strzelcy. Jednak po zakoń-
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czeniu obławy zgromadzeni ludzie
zostali przepędzeni na ogrodzony
teren przyfabryczny. Tam odbywała
się kontrola dokumentów. Dyszla
zbili nieludzko – mówi Witold Birecki. Dopiero później okazało się, że
był to Marian, a nie Edward Dyszel.
Według zapisu w Kronice Ulanówka:
„12 [data dzienna błędna] maja obława w Międzylesiu. Od 7 rano Edek
i Władek [Sitkowscy] zamknięci na
jednym ze stryszków zamaskowanych w jednym z budynków gospodarczych. Rewizja trwa do 9 rano.
Podczas aresztowania sióstr i księży,
przed wyprowadzeniem na teren
fabryki, wyszła nieostrożnie ukrywana Żydówka. Na pytanie Niemca, s. przełożona odpowiedziała, że
to nocna dyżurna, która jest chora,
podeszła do niej i zasłaniając ją sobą
przyprowadziła ku grupie pozostających chorych dzieci. Zbiórka była na
terenie fabryki (zabranych z Domu
sióstr i księży oraz innych mieszkańców Międzylesia). Rewizje Domu
trwały nadal. Około 11-ej znajdują
w ubikacji wśród drzew mężczyznę,
który się schronił po ucieczce ze
swojego domu. Przyprowadzony do
kancelarii jest przedstawiony siostrom, które zaprzeczyły, mówiąc, że
go nie znają. Puszczony przez Niemców zaczyna tuż za bramą biec. Został zastrzelony”.
Mówiło się o nim – Ten od Górów. Z Chrzanowa. A to było naprzeciwko Ulanówka. Wiesław Gwadera
znał starą Górową. Chrzanów podczas wojny zasiedlili różni – tacy, co
to nie mieli własnego mieszkania,
co stracili domy, uchodźcy, wysiedleńcy. Zamieszkiwali tak w Pałacu,
jak i w drewnianych domach pobu-
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“Ulanówek” - stan z 1975 r.

dowanych dla letników. Następnego
dnia po obławie Gwadera poszedł
tam. Po południu. Poszedł do Pałacu,
gdzie mieszkali m.in. Górowie, jak
ich nazywano. Był ciekaw. Drzwi były
otwarte. Pusto. Pusto i cicho. Widać
nikogo w Pałacu nie było. Ciało leżało w kuchni, na dużym kuchennym
stole. Nagie. Już obmyte. Usiane było
małymi fioletowo-brązowymi plamkami. Gwadera liczył je. Doliczył się
kilkunastu i przestał. To był dorosły

mężczyzna – mówi. Tych plamek
było może więcej, ale niżej zakryty
był prześcieradłem. Tamten, co strzelał, opróżnił chyba cały magazynek.
W parafialnej Księdze zgonów
pod numerem 78 zapisano: „– Stawili się 13.V. 44 Kazimierz Jaroszewski, Główna 52, Góra [nieczytelne]
Stanisław, Główna 49. Zmarł Jaroszewski Stanisław lat 31, żona Stanisława z domu Góra”3. Gwadera
znał Górów, znał Jaroszewskich, ale

Kolejka wąskotorowa na pocztówce Wydawnictwa “Kajet” w Radości.

nie pamięta koligacji, kto z kim się
pobrał, jakie posiadał lub przyjął nazwisko. Mężczyznę, którego ciało zobaczył, wcześniej po prostu widywał.
– Taki sobie – mówi. – Nieduży. Byłem chłopakiem. Interesowali mnie
rówieśnicy. Byłem tylko ciekawy,
i poszedłem do Górowej, do Chrzanowa zobaczyć. Podczas obławy jakoby zastrzelono także Mieczysława
Jaranowskiego ur. w 1926 r., kolegę ze szkolnej ławy Marka Gettera
(1930)4. Wiesław Gwadera o tym nie
wie, nie słyszał, by o tym się mówiło. Jaranowski i Getter mieszkali na
przeciwległym, zachodnim skraju
Międzylesia. Getter nie podał okoliczności śmieci Jaranowskiego.
Część mężczyzn zatrzymanych
podczas obławy i przetrzymywanych
na terenie przyfabrycznym, została
odstawiona do wspomnianego już
obozu przejściowego przy ul. Skaryszewskiej na Pradze, z przeznaczeniem na wywózki na roboty przymusowe do Niemiec. Resztę osób
zwolniono.
Na podstawie dokumentów
żandarmerii polowej Jolanta Adamska odnotowała pod datą 10 maja
1944 r. jak następuje: „W godz. 2
- 15.15 Niemcy (6 żandarmów, 25
S[icherheits] D[ienst] z Warszawy,
3/360 Waffen - SS ze Starej Miłosny
i 2 żołnierzy formacji wschodnich)
przeprowadzili w Międzylesiu obławę na członków ruchu oporu. Podczas akcji skontrolowanych zostało
około 2000 osób. Policja zastrzeliła

mężczyznę, który 7 V ranił śmiertelnie w Starej Miłosnej członka
Waffen- SS, zabierając mu przy tym
pistolet maszynowy. 3 członków ruchu oporu zostało aresztowanych, 48
mężczyzn i 4 kobiety przekazano do
dyspozycji Urzędu Pracy w Warszawie”⁵. Po lekturze powyższego zapisu
niejasności i niepewności pozostają.
W notatce wymieniona jest tylko
jedna ofiara śmiertelna. Nie podano jej tożsamości. Dlaczego zabity
został uznany za zabójcę esesmana?
Nie znamy tożsamości osób aresztowanych ani przyczyn uznania ich za
„członków ruchu oporu”. Nie znamy też ich dalszego losu. Wyjaśnień
i odpowiedzi na te pytania zapewne
już nie znajdziemy.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Dębinka – niespełna 1 km na po-

łudnie od Świdrów Małych położona
po zachodniej stronie szosy, przesłuchania i egzekucje dokonywane
przez O.S. odbywały się w tzw. willi
Meiera, zwłoki po obciążeniu topiono w Wiśle.
2. Określenie „przełożeni wojskowi”
tu użyte nie ma potwierdzenia w relacjach byłych akowców.
3. Nie podajemy źródła zgodnie
z życzeniem dysponenta.
4. Zob. Marek Getter. Anin i Międzylesie..., dz. cyt. str. 21.
5. Jolanta Adamska. Kronika ruchu
oporu…, dz. cyt. str. 285.
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MIEDZESZYN. Infrastruktura drogowa - kolejne obietnice bez pokrycia?

Wirtualne rondo
Od pewnego czasu władze Dzielnicy Wawer chwalą się, że w ramach tegorocznego budżetu udało im się pozyskać
dodatkowe finansowanie na lokalne
inwestycje. Zgodnie z zamieszczoną na
stronie Urzędu informacją, Rada Warszawy przegłosowała pod koniec ub.
roku przyznanie dodatkowych 27 milionów na szereg inwestycji w Wawrze
w latach 2022-2024. Gdzieś na stronach
mediów społecznościowych mignęły nawet zdjęcia radnych rządzącej Wawrem
koalicji stojących i trzymających tabliczki
z kwotami i nazwami kolejnych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Jedną z nich miałaby być m.in. „budowa
(…) ul. Tawułkowej wraz z rondem na
skrzyżowaniu z ul. Przewodową”.
Bardzo nas, mieszkańców, to ucieszyło, ponieważ od mniej więcej roku
postulowaliśmy, aby budowa ronda stała
się częścią planowanej inwestycji. Jednak
nauczeni niemiłym doświadczeniem po ponad rocznej batalii o kształt i zakres
przebudowy w/w ulic - postanowiliśmy
sprawdzić jak mają się huczne zapowiedzi do faktów. Zwróciliśmy się więc trybem dostępu do informacji publicznej o

wskazanie środków zabudżetowanych na
budowę ronda ul. Tawułkowej-Przewodowej oraz o udostępnienie planowanego
harmonogramu realizacji inwestycji. Podobnie jak to miało miejsce przy naszych
wcześniejszych wnioskach - tak i tym
razem zostaliśmy odesłani do Biuletynu
Informacji Publicznej m. st. Warszawy
(www.bip.warszawa.pl). Niezrażeni kolejnym urzędniczym unikiem, dokładnie
przyjrzeliśmy się tegorocznemu wawerskiemu budżetowi jak i wieloletniej prognozie finansowej Warszawy. Okazało
się, że w żadnym z wymienionych dokumentów nie ma słowa o tak szumnie
zapowiadanej na stronie Urzędu „budowie ul. Tawułkowej wraz z rondem na
skrzyżowaniu z ul. Przewodową”. Są tylko
zapisy o zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul.
Liliowej” - bez najmniejszej wzmianki o
rondzie.
Również druga część uzyskanej odpowiedzi na nasze pytanie, a dotycząca
planowanego harmonogramu budowy
ronda Tawułkowa-Przewodowa wprost
mówi, że: „w ramach obecnie powstającej dokumentacji projektowej nie jest

przewidziana lokalizacja ronda na skrzyżowaniu ulic Tawułkowa/Przewodowa.
Planujemy w obecnym roku kalendarzowym zlecić wykonanie dokumentacji (w
ramach odrębnej umowy) na zaprojektowanie ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu, w drugim etapie realizacji inwestycji – po rozstrzygnięciu procedury
przetargowej i wyłonieniu Wykonawcy
robót dla pierwotnego zakresu”.
Zatem pytanie brzmi - z jakiej pozycji w budżecie Dzielnicy oraz z jakich
środków budżetowych ma zostać przygotowana „w ramach odrębnej umowy” dokumentacja wskazanego ronda, a potem
jego budowa?
Według przygotowanego przez
projektanta pod koniec 2020 r. kosztorysu, sama budowa ul. Tawułkowej i Liliowej, bez niezbędnych wywłaszczeń,
miała kosztować 7,102 mln PLN. Urząd
stoi na stanowisku, że koszt realizacji
inwestycji według nowego projektu
będzie teraz tańszy (nowy projekt przewiduje inny jej przebieg), zapominając
o galopujących cenach materiałów i robocizny. Odmówiono nam udostępnienia nowego kosztorysu ww. inwestycji,
ale zakładamy, że taniej już nie będzie.
A gdzie są w takim razie środki zabezpieczone na budowę ronda? Wspo-

Skrzyżowanie ulic Tawułkowej i Przewodowej
mnianych 7,1 mln nie starczy przecież
na obie pozycje.
W marcu 2021 r. mieszkańcy ul.
Tawułkowej złożyli do Rady m.st. Warszawy protest n.t. krzywdzącego projektu przebudowy ul. Tawułkowej i Liliowej kosztem zabudowanych posesji
o numerach parzystych, ignorującego
niezabudowaną od lat rezerwę terenu
wzdłuż pasa drogowego. Również radni
wawerscy podczas jednego z posiedzeń
komisji rozwoju wykazali szereg błędów
w procedowanym wówczas projekcie. W
czerwcu ub.r. w trakcie sesji Rady Dzielnicy przegłosowano stanowisko wzywające Zarząd Dzielnicy do uwzględnienia
postulatów i argumentów mieszkańców ul. Tawułkowej. Po szeregu batalii
na szczeblu Miasta i Dzielnicy, gdzie
wskazywaliśmy na błędy - m.in. brak

Fot. D.Rafal

zabezpieczenia wystarczających środków na realizację ww. inwestycji (brak
5 mln PLN) - urzędnicy zlecili wykonanie kolejnego projektu przebudowy
ul. Tawułkowej, który miał uwzględniać
obywatelskie postulaty. W przedstawionym pod koniec ub.r. nowym projekcie
przebudowy ul. Tawułkowej kluczowy
postulat mieszkańców w końcu został
uwzględniony tj. budowa drogi po istniejącej od lat rezerwie terenowej. Niemniej w ramach tego projektu na niemal
całej naszej ulicy mają zostać wykonane
rowy odwadniające z przepustami znacząco ograniczające dojazdy do posesji.
Zostaliśmy więc zmuszeni do złożenia
w marcu 2022 r. kolejnego protestu dotyczącego wykonania innego sposobu
odwodnienia planowanej drogi.
D.Rafal

PRZEZ OSIEDLA

maj 2022

11

ŁAD PRZESTRZENNY. Ułatwienia tak, ale nie kosztem estetyki.

Paczkomaty bez specjalnego nadzoru
Zgodnie z prawem, automaty przechowujące przesyłki zaliczają się do budowli, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia (ustawa Prawo Budowlane, art.
29. 2. 28). Prawo nie daje gminie instrumentów nadzoru nad
paczkomatami, ponad te wynikające z przepisów ogólnych.

MICHAŁ MROZIŃSKI

RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Zamieszczony w lutowej Gazecie Wawerskiej artykuł opisujący
m.in. problem „zajeżdżania” trawników przez parkujące „na chwilę” samochody, doczekał się na
naszych społecznościowych portalach (Gazety i Stowarzyszenia
Razem dla Wawra) żywiołowych
reakcji czytelników.
Opisaliśmy zwięźle koszty estetyczne i przyrodnicze skutki takich
praktyk oraz wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Zdaniem części
dyskutantów oczywistym rozwiązaniem powinno być tworzenie
miejsc postojowych, zamiast zabezpieczania trawników krzewami
i barierkami. (Ale czy tworzenie
takich barier to jedyne remedium
na problem w sytuacji, gdy organy
samorządowe nie mają żadnego
nadzoru nad lokalizowaniem oraz
budową przyulicznych urządzeń
takich jak paczkomaty?) Szczególne
emocje wzbudziło zdjęcie paczkomatu przy skrzyżowaniu ulic Zagórzańskiej i Jachtowej w osiedlu
Aleksandrów, z wyeksponowanym

na pierwszym planie zdewastowanym przez parkujące pojazdy pasem
zieleni (fotografia obok). W praktyce więc właściciel terenu może
postawić paczkomat w dowolnym
miejscu. Nie musi troszczyć się o
zapewnienie obiektowi dogodnego
dla wszystkich dostępu, o właściwą
infrastrukturę towarzyszącą, ani o
zabezpieczenie sąsiednich pasów
zieleni przed dewastacją. Jedynym
kryterium lokalizacyjnym są w takiej sytuacji potrzeby i zalecenia
dzierżawcy /właściciela urządzenia.
Nie można więc wymagać lokalizowania ich w miejscach do
tego odpowiednich, zapewniających właściwy dojazd oraz parkowanie samochodów – dostawczych
i osobowych, nie mówiąc już o
właściwym oświetleniu, oznakowaniu, koszach na śmieci, zabezpieczeniu interesu sąsiadów (także
gestorów pasów drogowych)…
Nie ma co ukrywać - źle się
dzieje, że organy administracji
architektoniczno-budowlanej nie
mają żadnego wpływu na lokalizację takich obiektów. Prowadzi to
do sytuacji patologicznych – chaosu w przestrzeni publicznej, problemów praktycznych, z którymi
borykają się wszyscy użytkownicy

dróg i chodników miejskich. Tam
gdzie na trawnikach, chodnikach,
przy przejściach dla pieszych parkują (choćby na chwilę) samochody dostawcze i osobowe – tam
nieuchronnie następuje dewastacja
publicznej zieleni oraz istnieje realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu lokalnego. Kto w takiej sytuacji miałby ponosić koszty
budowy i utrzymania wygodnych
zatok postojowych w pobliżu nowych paczkomatów, kosztem np.
istniejących trawników albo chodników? Czy to nie wygląda jak
uspołecznianie kosztów i prywatyzowanie zysków? No bo ktoś na
tych paczkomatach zarabia.
Jak wynika z informacji medialnych, ułatwienia w stawianiu
paczkomatów to efekty interwencji Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Zapewne rzeczywiście ułatwiło to działalność właścicielom paczkomatów, którzy nie
są przez to zobowiązani do przeprowadzania formalnej procedury
uzyskiwania pozwoleń, zgłaszania
budowy. Jednocześnie organ publiczny nie może w żaden sposób
weryfikować proponowanych lokalizacji, ani egzekwować właściwej
infrastruktury wokół nich.

Ul. Zagórzańska w Aleksandrowie

Na przykład w przypadku
punktów handlowo-usługowych,
nawet niewielkich, właściwy organ
może nakazać inwestorowi zapewnienie minimalnej liczby ogólnodostępnych stanowisk parkingowych, projektu organizacji ruchu,
właściwych utwardzeń, odległości,
szerokości przejść.

Fot. Michał Mroziński

Na problemy związane z funkcjonowaniem takich obiektów
zwracało uwagę „Miasto Jest Nasze”, sugerując stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz uznanie
paczkomatów za obiekty małej
architektury, co w połączeniu z
uchwałą krajobrazową pozwoliłoby na ustalanie wymogów wobec
paczkomatów.
Źródła:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
2. https://www.money.pl/gospodarka/
paczkomaty-bez-pozwolenia-na-budowe-interwencja-rzecznika-msp-6557447124413312a.html
3. https://miastojestnasze.org/paczkomatoza/ka-msp-6557447124413312a.
html
4. https://miastojestnasze.org/paczkomatoza/

Ul. VI Poprzeczna w Aninie

Fot. Piotr Grzegorczyk
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. Instrumenty społecznej kontroli.
Na geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
znajdziemy granice obszarów chronionych oraz zaznaczone pomniki
przyrody.
Serwisy mapowe nie obejmują
dokładnego podziału lasów na obszary we władaniu Lasów Miejskich,
Lasów Państwowych oraz właścicieli
prywatnych (nadzorowanych przez
Lasy Miejskie). Taką mapę zamieśRada_2018_2023/sesje/default. ciliśmy w naszym artykule: http://
gazetawawerska.pl/2021/05/19/cohtm.,
■■ protokoły z obrad komisji mery- -dalej-z-zielona-strategia/.
torycznych: https://bip.warszawa.
pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/ 4. Wniosek o dostęp
Wawer/Rada_2018_2023/posie- do informacji publicznej
Każdy może złożyć wniosek
dzenia_komisji/default.htm
o udostępnienie informacji publicznej w kwestii, którą uzna za wy2. Strony internetowe
magającą wyjaśnienia. Może to być
urzędów i jednostek miejskich
Warto zaglądać także na stro- pytanie albo żądanie udostępnienia
ny internetowe instytucji odpowie- określonych dokumentów np. decydzialnych za dane obszary funkcjo- zji wydawanych przez urząd. Organ
nowania dzielnicy. Znajdziemy na ma obowiązek udzielić odpowiedzi
w ciągu 14 dni lub wskazać późnich m.in.:
■■ informacje o postępowaniach niejszy termin, nie dłuższy jednak
przetargowych i podmiotach niż 2 miesiące. Pytania powinny
wybranych do realizacji za- być precyzyjne tak, by zakres oddań publicznych https://wawer. powiedzi nie budził wątpliwości.
um.warszawa.pl/zamowienia- W przypadku odmowy udzielenia
informacji, organ musi przedsta-publiczne
■■ rejestr decyzji o warunkach zabu- wić uzasadnienie. Można się z nim
dowy i pozwoleniach na budowę nie zgodzić i złożyć skargę do sądu
(strona dzielnicy) https://wawer. administracyjnego. Pytania można
um.warszawa.pl/dokumenty-bu- wysyłać przez profil zaufany (https://
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-infordowlane
■■ rejestr wniosków, decyzji i zgło- macje-publiczna), lub nawet przez
szeń w sprawach budowlanych zwykłego maila z następującym po(wyszukiwarka GUNB) https:// czątkiem: „Na podstawie art. 2 ust.
wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
1 ustawy o dostępie do informacji
■■ obwieszczenia i komunikaty La- publicznej z dnia 6 września 2001
sów Miejskich np. o planowanych r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.
zabiegach leśnych https://www. zm.) zwracam się z prośbą o udolasymiejskie.waw.pl/index.php/ stępnienie pocztą elektroniczną inaktualnosci/obwieszczenia-i-ko- formacji o (...)”.
munikaty
Apelujemy o rozsądne korzy■■ kontakty do radnych dzielnicy: stanie z zapytań w tym trybie, tak
https://wawer.um.warszawa.pl/-/ aby uszanować pracę urzędników
dyzury-radnych
poświęcających czas na udzielenie
odpowiedzi. Korzystajmy w pierw3. Serwisy mapowe
szej kolejności z ogólnodostępnych
Najważniejszym jest mapa. danych (BIP, serwisy mapowe, stroum.warszawa.pl, z szeregiem wielu ny internetowe).
przydatnych map. Mieszkańcy często sygnalizują różne niepokojące 5. Skargi i wnioski
działania, np. wycinki drzew. WarFormuła skarg i wniosków
to najpierw sprawdzić w zakładce określona w kpa jest bardzo ogólna,
„własność” na czyim gruncie pro- dlatego do składającego należy ocewadzone są działania (państwowym, na co powinno być przedmiotem
miejskim czy prywatnym), a także takich pism i jak sprawa powinna
czy dla danego obszaru jest sporzą- być przedstawiona. Organy mają
dzony plan miejscowy i co on prze- obowiązek na nie odpowiedzieć. Tu
widuje (zakładka „plany zagospoda- również apelujemy o rozsądek tak,
rowania”). Ponadto serwis zawiera aby postawa obywatelska nie przeromapy: geodezyjne z uzbrojeniem te- dziła się w pieniactwo, które jedynie
renu, zabytków, historyczne ze zdję- dokłada obowiązków urzędnikom.
ciami lotniczymi, zieleni i inne.
Im bardziej merytoryczna, precyDokładny przebieg działek za- zyjna i umotywowana skarga lub
znaczony jest także na stronie geo- wniosek, tym bardziej cenna będzie
portal360.pl.
odpowiedź na nią.

Vademecum społecznika

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Rośnie wokół nas społeczeństwo
obywatelskie. Mieszkańców dzielnicy coraz bardziej interesuje co się
dzieje w obszarze ładu przestrzennego, ochrony przyrody czy inwestycji.
Gazeta Wawerska i Stowarzyszenie
Razem dla Wawra (SRdW) od dawna promują aktywność obywatelską.
Co to tak naprawdę oznacza?
Poza obserwowaniem, komentowaniem czy sygnalizowaniem - zachęcamy Państwa do pójścia o krok dalej. Czyli do czynnej i merytorycznej
aktywności, wnikliwej obywatelskiej
kontroli działań lokalnej władzy wykonawczej, niezależnie od reprezentowanych przez nią opcji – z partyjnych czy lokalnych komitetów.
Podkreślamy, że praca, którą wykonuje redakcja gazety i członkowie
SRdW dla mieszkańców dzielnicy
jest społeczna i pozazawodowa. Dlatego czynny udział w tym przedsięwzięciu może wziąć każdy Wawerczyk. Zanim zapytamy lub poprosimy
o interwencję, spróbujmy najpierw
sami skorzystać z dostępnych źródeł
informacji oraz formalnych trybów
wnioskowania o dokumenty i dane,
a także administracyjnych procedur
uruchamiających działania urzędów.
Poniżej przedstawiamy szereg
narzędzi, które wykorzystujemy.
1. Biuletyn Inf. Publicznej (BIP)
BIP to nieoceniona baza informacji, np.:
■■ rejestr wszystkich zawieranych
przez Urząd Dzielnicy umów z podaniem ich przedmiotu, wartości
oraz terminu realizacji: https://bip.
warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm
■■ interpelacje i zapytania radnych
wraz z odpowiedziami na nie:
https://bip.warszawa.pl/Menu_
podmiotowe/dzielnice/Wawer/
Rada_2018_2023/interpelacje_zapytania/default.htm
■■ protokoły i nagrania z sesji Rady
Dzielnicy, a także porządki obrad przyszłych sesji: https://
bip.warszawa.pl/Menu_p o dm i o t o w e / d z i e l n i c e / Wa w e r /

maj 2022
Zgodnie z art. 227 kpa, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe
organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie
spraw.
Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 kpa, mogą
być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
6. Postępowania administracyjne
Jeśli mamy przekonanie o bezprawności wydawanych decyzji, możemy wnioskować o rozpatrzenie ich
przez organy wyższej instancji. Najlepiej jeśli jest możliwość złożenia
odwołania przez osobę mająca status
strony postępowania zanim decyzja
uprawomocni się. Jeśli nie, można
złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z urzędu o stwierdzenie nieważności już prawomocnej decyzji.
Jest to jednak procedura nadzwyczajna i wymaga wykazania, że doszło do rażącego naruszenia prawa,
a nie tylko uchybień mniejszej wagi
i błędnych interpretacji przepisów.
Nadzwyczajnym środkiem jest również wznowienie postępowania, jeśli
np. organ nie przyznał statusu stron
tym osobom, które powinny być do
tego kręgu zaliczone.
Działajmy w grupie
Ogromną wartością w działalności społecznej jest organizowanie większej liczby mieszkańców wokół danej sprawy. Może
to się odbywać np. przez złożenie wielu podpisów pod skargą
czy innym pismem. Przykładowo, mieszkańcy ulicy Sęczkowej złożyli do wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności
decyzji o pozwoleniu na budowę podpisany przez 30 osób.
Urzędy zawsze inaczej patrzą
na grupę niż pojedynczą osobę.

7. Współpraca z radami osiedli
Nieco zapomnianym gremium
obywatelskim są Rady Osiedli. To
czy są aktywne zależy od ich członków czyli potencjalnie każdego
z nas. Aktualnie obowiązujące zapisy statutowe zobowiązują Rady do
zwoływania posiedzeń co najmniej
raz na kwartał. Na stronach BiP dostępne są dane kontaktowe każdej
Rady. Wykorzystajmy je, złożenie
pism (skarg, wniosków itd.) przez
organ przedstawicielski ma większą
moc niż w przypadku pojedynczego
mieszkańca.

8. Radni dzielnicy
Warto angażować w nasze sprawy przedstawicieli, których wybieramy do Rady Dzielnicy. Mogą oni
składać interpelacje i zapytania
w naszym imieniu. Ponadto, spełniają funkcje kontrolne nad Zarządem Dzielnicy. Szczególną odpowiedzialność za decyzje burmistrza
i jego zastępców ponoszą radni
koalicji rządzącej (obecnie Koalicja
Obywatelska – 10 mandatów i Samorząd Wawer – 3 mandaty). Ich
głosy poparcia przekładają się bezpośrednio na skład Zarządu Dzielnicy i Prezydium Rady Dzielnicy.
Łącznie w radzie dzielnicy zasiadają
23 osoby.
9. Udział w sesjach i komisjach
Rady Dzielnicy
Każdy mieszkaniec może zgłosić
się do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy (https://wawer.um.warszawa.
pl/-/obslugi-rady-dzielnicy) i zadeklarować swój udział na sesji lub
na komisji merytorycznej, włącznie
z zabraniem głosu. A zatem możemy
wyśledzić w porządkach obrad publikowanych w BIP kiedy omawiany
będzie interesujący nas problem
i wypowiedzieć się w sprawie.
10. Upublicznijcie problem
Każdy temat ważny dla mieszkańców uważamy za warty opublikowania na naszych łamach. Zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy. Piszcie do nas na redakcja@gazetawawerska.pl. Chętnie opublikujemy listy do redakcji
podpisane imieniem i nazwiskiem
nadawcy. Działajmy otwarcie, nie
anonimowo.
11. Wstąpcie do Stowarzyszenia
Razem dla Wawra
Zachęcamy do zaangażowania
się w ramach naszego stowarzyszenia. Skupiamy się na sprawach
lokalnych, unikamy sporów światopoglądowych oraz związanych
z polityką ogólnokrajową. To, jakie
tematy podejmujemy, zależy od tego
jakie działania chcą i mogą podjąć
nasi członkowie (zwłaszcza trzej
radni – reprezentujący nas w Radzie
Dzielnicy Wawer).
Na pierwszym miejscu stawiamy obszary, które mają wpływ
na długofalowy rozwój Wawra
i w których wszelkie działania (lub
zaniechania) mają nieodwracalne
skutki. Są nimi bez wątpienia ład
przestrzenny i ochrona przyrody.
Zapraszamy do wsparcia nas w tym
oraz do podejmowania własnych
inicjatyw związanych np. z komunikacją publiczną, lokalną oświatą czy
kulturą.
Działalność stowarzyszenia to
suma aktywności jego członków.

PRZEZ OSIEDLA
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STYL ŻYCIA Jeśli ma być zdrowo - musi być konsekwentnie.

Siła zdrowych nawyków 2
Wiosna! Wszystko budzi się do życia i my też - im bliżej lata, coraz mocniej zaczynamy dojrzewać do decyzji o zmianie diety czy zwiększeniu aktywności fizycznej. Kochamy diety cud. Fraza „Jak
szybko schudnąć?” bije rekordy rankingów w internetowych wyszukiwarkach, slogan „10 kg w dwa
tygodnie” jest prawdziwym hitem. Wszelkie wskazówki o tym jak stracić na wadze wzbudzają ogromne zainteresowanie, a wszelkie nowinki są wielce pożądane.
Nie dajmy się temu zwieść!
Głodzenie się czy obsesyjne liczenie
kalorii skutkuje niedoborami składników odżywczych - chudniemy,
ale „wskazówką na wadze”, tracąc
mięśnie a zachowując tkankę tłuszczową. Natomiast, im większa jest
przewaga masy mięśniowej w stosunku do tłuszczowej, tym więcej
kalorii spalamy, nawet w spoczynku. Dlatego tylko właściwie skomponowana dieta i umiarkowany,
ale regularny wysiłek fizyczny zapewni nam schudnięcie i utrzymanie wagi. Obrazując to liczbami to
udział diety w tym procesie stanowi
ok 60-70% a aktywności fizycznej
30-40% i nie chodzi o prześciganie
się co jest ważniejsze - po prostu
jedno bez drugiego nie działa. To
jest najlepsza recepta na zdrowie.
Zmiany nawyków odkładamy
wciąż na potem, żyjemy w coraz
większym pośpiechu a nasze wybory żywieniowe są często przypadkowe. Gubi nas niewiedza co do wielkości porcji. Zdecydowanie za dużo
jemy węglowodanów w postaci
chleba, makaronów, ryżu czy płatków zbożowych, zapominając np.
o kaszach. Nasze posiłki mają zbyt
wysoki indeks glikemiczny, czyli po
ich spożyciu mamy szybki wzrost
glukozy we krwi co sprzyja gromadzeniu się tkanki tłuszczowej.

Kilka wskazówek praktycznych
■■Przestrzegajmy zasady, aby w
jednym posiłku nie było więcej jak
30-45 g węglowodanów w przeliczeniu na suche zboża czy kromkę
chleba. Uwierzcie to jest klucz do
sukcesu i 90% moich pacjentów
chudnie przestrzegając tej zasady.
- Włączmy do diety kasze, szczególnie gryczaną i jęczmienną, makaron pszenny zastąpmy orkiszowym
lub żytnim, wyeliminujmy chleb i
bułki pszenne na korzyść pieczywa
żytniego pełnoziarnistego.
■■Zwiększmy udział kwasów tłuszczowych nienasyconych, których
źródłem są oleje roślinne tłoczone na zimno, orzechy, pestki dyni,
słonecznika, sezam i tłuste ryby.
Ograniczmy natomiast tłuszcze
nasycone szczególnie z mięsa czerwonego, bo znacznie zwiększają
ryzyko miażdżycy i przyczyniają się
do wielu stanów zapalnych w organizmie. W tygodniu według WHO
osoba dorosła nie powinna zjadać
więcej niż 0,5 kg mięsa łącznie z
wędlinami. Statystyczny Polak zjada 1,3 kg - czyli o wiele za dużo.
■■Jedzmy warzywa. Statystycznie, każdy z nas zjada ich ok 250 g
dziennie, a powinno to być co najmniej 2 razy tyle, czyli 500 g. Często
warzywa stanowią jedynie dodatek
do obiadu, a śniadanie czy kola-

cja ich nie zawierają, bo nie mamy
pomysłu w jakiej formie je podać.
A może zamiast kanapki zrobić sałatkę z rukoli, szpinaku z dodatkiem
pomidorków koktajlowych, awokado, prażonych pestek słonecznika i
dyni udekorowaną kawałkami ulubionego sera i polaną oliwą z oliwą
i octem balsamicznym? To jest pycha, a na dodatek zajmuje chwilę,
tylko trzeba zmienić nawyki. Jakie
to proste.
■■Ograniczmy spożycie białka,
zwłaszcza jeśli nasza dieta obfituje
w mięso, jaja i nabiał, a wiele osób
uprawiających sport dodatkowo
przyjmuje odżywki białkowe. Często nie ma takiej potrzeby i warto
porozmawiać o tym ze specjalistą,
bo nadmiar białka, które nie posłuży do budowy mięśni odłoży się w
postaci tkanki tłuszczowej (szczególnie w okolicy brzucha). Źródłem
wartościowego białka są rośliny
strączkowe takie jak soczewica czy
ciecierzyca. Zachęcam do sięgania
po nie. Mają niski indeks glikemiczny, stanowią bogactwo witamin z
grupy B i wielu składników mineralnych, bardzo dobrze wpływają
na florę bakteryjną jelit.
■■Owoce jedzmy z umiarem, bo są
źródłem cukrów prostych jak glukoza czy fruktoza, które niestety
sprzyjają nadwadze. Dlatego przyj-

Zapraszam wszystkich chętnych na bezpłatne treningi Slow Joggingu,
a wszelkie informacje znajdziecie na moim profilu na FB. To doskonała
metoda aktywności, mająca cudowne oddziaływanie na nasze zdrowie.
mijmy zasadę, że z rekomendowanej, dziennej ilości warzyw i owoców ¾ powinny stanowić warzywa
a ¼ owoce. Starajmy się spożywać
owoce w pierwszej połowie dnia i
unikać jako wieczornej przekąski,
gdyż wtedy spowalnia nasz metabolizm, kładziemy się spać i zapotrzebowanie na glukozę maleje więc
odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej.
■■Aktywność fizyczna - przeznaczajmy na nią godzinę dziennie.
Nie musi to być intensywny trening
a po prostu marsz a 1-2 razy w tygo-

dniu wykonajmy trening o wyższej
intensywności.
Podsumowując, weźmy zdrowie w swoje ręce, samo się nie zrobi. Podejdźmy do naszego zdrowia
odpowiedzialnie. Zróbmy krok
do przodu i nie cofajmy się już do
złych przyzwyczajeń. Zacznijmy
od drobnych, ale konsekwentnie
utrwalanych zmian. Najlepiej róbmy to razem, całą rodziną ciesząc
się ze wspólnego przygotowywania
zdrowych posiłków i aktywnego
spędzania czasu.
Joanna Stępniewska

RADOŚĆ. Poznaj uroki naszego wawerskiego lasu. MIĘDZYLESIE. Wielkanocna inicjatywa przyjaciół.

Spacer pod opieką Centrum Edukacji Świąteczne spotkanie prawosławne w Cafe Peron
przy Nadleśnictwie Celestynów

W sobotę 11 czerwca o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich chętnych
Cafe Peron wraz z przyjaciółmi zorganizowała w prawosławną wielkanocną niedzielę 24 kwietnia, świąna spacer edukacyjny po lesie. Zbiórka na początku drogi do Czarnego Stawu teczne spotkanie dla kilkunastu ukraińskich rodzin. W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować
przy budynkach po prawej stronie (Wodociąg Radość). Prowadzi nadleśniczy firmom, które pomogły nam w organizacji ukraińskiego wielkanocnego popołudnia: Flora Point, Makro,
Artur Dawidziuk z edukatorami, na zakończenie zapraszamy na lody do Cafe Ladros, Fizjoterapia Seneca, Delikatesy Verde, Restauracja Jadalnia.
Peron. Zgłoszenia telefoniczne: 693 99 88 18. Ograniczona liczba miejsc.
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STAŁE RUBRYKI

Z NOTESU STRAŻAKÓW. Pożary traw.

Strażaka. W wielu miejscach w całej
Polsce z tej okazji organizowane są
uroczystości, pikniki strażackie oraz
odprawiane są uroczyste msze święte
w intencji strażaków oraz ich rodzin.
W Państwowej Straży Pożarnej tym
dniu organizowane są wydarzenia
upamiętniające wszystkich zmarłych
strażaków, wręczane są nominacje na
wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie. Święto strażaków jest także okazją do zaprezentowania sprzętu straży
pożarnej, umiejętności funkcjonariuszy oraz codziennej pracy strażaków.

Pożar za Wałem!
14 kwietnia br. przed godziną
12 przy Wale Miedzeszyńskim, w
okolicy ulicy Droga Golfowa wybuchł duży pożar traw. Ogień rozprzestrzenił się na hektarze niezabudowanego terenu między rzeką
a Wałem Miedzeszyńskim, mniej
więcej na wysokości ul. Skalnicowej.
Strażakom walczącym z pożarem
towarzyszył silny wiatr, który utrudniał działania gaśnicze. Początkowo
na miejscu pracowało pięć zastępów
straży. Z biegiem czasu wzywane
były kolejne. Na miejscu nie było
osób poszkodowanych. Akcja strażaków została zakończona o godzinie 16.05. Spłonęło około półtora
hektara traw i krzewów.

Państwowa Straż Pożarna regularnie o tej porze roku przypomina, że wypalanie traw prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych
zmian w środowisku. - Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja
azotu z powietrza. Do atmosfery
przedostaje się szereg związków
chemicznych, będących truciznami
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt - Walne zebranie OSP Radość
tłumaczył rzecznik PSP brygadier
6 maja w siedzibie OSP Radość
Karol Kierzkowski.
odbyło się walne zebranie strażaków
z udziałem członków wspierających
Dzień strażaka
i zaproszonych gości. Na zebraniu
4 maja w dzień wspomnień nie zabrakło przedstawicieli UrzęŚwiętego Floriana obchodzimy Dzień du Dzielnicy Wawer, Rady Dzielnicy i Osiedli, służb dbających o
bezpieczeństwo mieszkańców oraz
reprezentantów lokalnych stowarzyszeń takich jak „Razem dla Wawra”.
Podczas zebrania Zarząd OSP zdał
sprawozdanie z bieżącej działalności,
omówił i przedstawił problemy i wyzwania stojące przed jednostką. OSP
Radość wciąż prowadzi nabór dla zainteresowanych służbą kandydatów.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Naczelnikiem OSP
Tomaszem Borkowskim (tel: 664189-660) lub Sekretarzem OSP Stanisławem Rybicki (tel: 661-885-585).

Strażacy OSP Radość podczas gaszenia traw

Stanisław Rybicki, OSP Radość

LISTY DO REDAKCJI
Komentarz do artykułu „Wawerskie poddasza nieużytkowe”
Piotra Grzegorczyka z Gazety Wawerskiej nr 44 z października br.
Zaniechania swoich obowiązków urzędnicy tłumaczą otrzymanym oświadczeniem architekta o zgodności z zapisami planu.
Tymczasem Wojewódzki Sąd Admin. w wyroku VII SA/Wa 797/18
stwierdził:
W rozpatrywanej Sąd nie badał,
czy w toku postępowania administracyjnego doszło do naruszenia
art. 35 ust. 1 pkt 1 pr.bud. Organ
administracji
architektoniczno-budowlany jest zobowiązany do
szeroko rozumianej kompleksowej kontroli zgodności projektu
budowlanego z postanowieniami
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Sąd stwierdził jedynie, że w sprawie
miało miejsce naruszenie art. 7 i 77 §
1 k.p.a. Skoro nie zostały ostatecznie
ustalone istotne szczegóły projektu

budowlanego, to na etapie postępowania nadzorczego nie było podstaw do oceny zgodności projektu
budowlanego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Z powyższego i całego uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd uważa, że urzędnicy MAJĄ obowiązek
porównywać parametry budynku,
zagospodarowanie terenu z zapisami planu, a nie brać za dobrą monetę wszystko co im architekt podsunie.
Druga informacja płynąca
z uzasadnienia tego wyroku to fakt,
że fałszywym oświadczeniem architekta załączonym do projektu zajęła
się Izba Dyscyplinarna Architektów. Może należy masowo zgłaszać
takich „mistrzów” obchodzenia
przepisów do ich lokalnych izb ?
A może wprost do prokuratury za
złożenie fałszywego oświadczenia
? Kara powinna być jak za fałszywe
zeznania w sądzie. Z utratą uprawnień włącznie.
Pokrzywdzona

Piszę do Państwa w sprawie
kolejnej wycinki drzew w Wawrze.
Tym razem ma to związek z rozbudową sieci kolejowej Warszawa
Wschodnia-Otwock. Na terenie Marysina Wawerskiego wzdłuż torów
kolejowych od paru tygodni trwa
wycinka drzew, krzewów. Rozumiem, że trzeba przygotować teren
pod inwestycję, ale czy trzeba ścinać
wszystko co po drodze. Naprzeciwko peronu Warszawa Wawer rosły
dwa duże drzewa, które oczywiście
też ścięto. Wycina się te drzewa przy
okazji. Wzdłuż torów, za wiaduktem przy ul. Minerskiej rosną sosny,
oczywiście też zostały przeznaczone
do wycinki. Dwie z nich są piękne,
rozłożyste, mają już ok. 90 lat.
Przechodzę tamtędy dosyć często podziwiając je. Nie myślałam,
że dożyję czasów, że ich nie będzie.
Tym bardziej, że rosną one w znacznej odlęgłości od torów, przy ulicy,
blisko budynków. Czy i te sosny muszą być usunięte?. Straszny jest teraz
ten trend w Warszawie wycinania
wszystkiego co tylko się da. Szczególnie jest to zauważalne od pewnego czasu w naszej dzielnicy. Proszę o
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ALEKSANDRÓW. Zaproszenie do teatru.

Ocalona

W kwietniu minęła kolejna
rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Wprawdzie na temat relacji polsko-żydowskich powiedziano i
napisano już bardzo wiele, ale na tle
dramatu całego narodu historie jednostek przemawiają najgłośniej.
Znana bywalcom Teatru Falenica Irena Rogowska, porusza wyobraźnię i serce widza wcielając się w
postać Pniny Srebrnik - uciekinierki
z falenickiego getta tuż przed jego
zagładą. Życie Ocalonej zostało już
na zawsze naznaczone pamięcią o
tych latach, kiedy Żydom odmawiano prawa do bycia człowiekiem.
Dzisiaj, po napaści Rosji na
Ukrainę, widzimy, że zbrodnicze

idee co raz to odżywają, że pojawiają
się przywódcy zdolni do wprawiania w ruch machiny zbrodni w imię
własnych urojeń. Musimy być czujni.
Kolejny spektakl monodramu
„Ocalona. Niezwykłe przypadki Pniny Srebrnik” odbędzie się 28 maja o
godz. 17 w Klubie Kultury w Aleksandrowie na ul. Samorządowej
10. Akcenty muzyczne wykona na
skrzypcach Krystyna Wiatr, która
akompaniuje Zbigniewowi Rogowskiemu wykonującemu końcową
pieśń-psalm. Monodram powstał na
podstawie obszernego świadectwa
Pniny Srebrnik złożonego w Yad
Vashem w Jerozolimie. Inicjatywie
tej patronuje Falenickie Towarzystwo Kulturalne.
Zaprasza autorka
Barbara Wizimirska

Irena Rogowska, fot. Z.Wizimirski.

zainteresowanie się tym problemem
jak tylko można najszybciej, bo nie
wiem ile dni jeszcze te drzewa przetrwają. Jeżeli tak ma wyglądać rozbudowa kolei to ja dziękuję. Pozdrawiam serdecznie
Anna Korda
Szanowna Czytelniczko,
piękne sosny przy Hermanowskiej nie są jednak przeznaczone

do wycinki. Taką informację udało
się uzyskać od PKP PLK radnemu
Dzielnicy Wawer Michałowi Mrozińskiemu.
To prawda - drzewa zostały już
oznaczone farbą. Jak się okazuje,
oznaczenia stanowią element inwentaryzacji wycinki i nie każde oznaczone drzewo pójdzie pod topór.
Redakcja

HISTORIA

maj 2022

15

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Willa Florens na Wielowiejskiej w Radości

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Posesja, na której zlokalizowany jest zespół zabudowy letniskowej, pierwotnie stanowiła część
niezamieszkałego obszaru pokrytego lasami, wchodzącymi w skład
folwarku Wólka Zerzeńska, podlegającego administracyjnie wiejskiej
Gminie Zagóźdź.
Budowa w 1877 r. Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej oraz miejscowy klimat (sprzyjający leczeniu
chorób płuc) spowodowały, że na

obszarze od Wawra do Otwocka
zaczęły powstawać uzdrowiska oraz
letniska, wśród których dominowały drewniane budynki budowane w
tzw. stylu nadświdrzańskim (świdermajer) zapoczątkowanym przez
Michała Elwira Andriollego.
Po wybudowaniu w 1898 r.
przystanku kolejowego Radość, a
w 1914 r. kolejnego – na wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej z Wawra
do Karczewa - położona pomiędzy
dwoma liniami kolejowymi nieruchomość uzyskała dodatkowe połączenia komunikacyjne z Warszawą.
Wszystkie istniejące obiekty powstały przed 1931 r. co potwierdza
mapa WIG z 1930/31 r. dla obszaru
Miłosna, na której ukazano 3 budynki w charakterystycznym układzie,
przy czym drewniak Wielowiejska
6 został wybudowany najpóźniej ze
wszystkich - w latach 1927 – 1931.
W 1911 r. z gruntów folwarku
została wydzielona nieruchomość

chennych. Ilość mebli wskazuje, że
na działce znajdował się obiekt, w
którym było przynajmniej 6 lokali,
z czego 5 posiadało jednolite umeblowanie. Jedynym takim budynkiem
był największy z nich Wielowiejska
6A. Prawdopodobnie 5 kwater było
wykorzystywanych pod wynajem i
ich umeblowanie stanowiło znaczną
wartość nieruchomości.
Jeden z zamieszkujących posesję lokatorów poinformował mnie,
że jeszcze w ubiegłym roku dzielnicowi urzędnicy proponowali mu
wykwaterowanie do innego lokalu.
Nie zgodził się stawiając warunek,
że interesuje go przeprowadzka wyłącznie na terenie Wawra. Czyżby
Dzielnica miała jakieś plany inwestycyjne względem posesji dawnej
„Willi Florens”?

nazwana Willą Florens o powierzchni 1260 sążni (ok. 6000 m²), zakupiona przez Lejbko Etkesa. Prawdopodobnie wybudował on na działce
największy z istniejących budynków.
W 1919 r. posesję odkupiło małżeństwo Antoni Świerszcz i Maria Dora
z Langbardów. W akcie notarialnym
wspomniano jedynie, że na działce
znajdują się zabudowania, drzewa,
ogrodzenie, studnia i materiały budowlane w postaci drewna, smoły
i papy. W 1927 r. posesję zakupiła
Dwojra Merkier. Z zapisów dokonanych w akcie notarialnym wynika, że
nieruchomość przynosiła dochody z
sezonowego wynajmu letnikom, na
co wskazuje szczegółowy spis odkupionych przez nową właścicielkę
ruchomości: m.in. 12 łóżek sprężynowych, 5 kredensów, 5 sosnowych stołów jadalnych i 1 dębowy,
Korzystałem z: Karta Ewidencyjna
5 sosnowych stołów werandowych, Zabytku Nieruchomego z XII 2020 r.,
10 ławek werandowych, 5 łóżek dla dzięki uprzejmości Biura Stołecznego
służby, 5 umywalek, 5 stołków ku- Konserwatora Zabytków.

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko - absolwent Wydziału Architektury PW
gdzie doskonalił warsztat studiując
m.in. rysunek i malarstwo, członek
Związku Artystów Polska Sztuka
Użytkowa. Tematem wiodącym jego
akwareli jest architektura i pejzaż
miejski - głównie Wenecji i Białegostoku. Maluje również portrety
i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele

W lutym 2018 r.
rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej
cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie
dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym numerze znajdziecie Państwo
inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku. 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 38–
drewniaka z ul. Wielowiejskiej 6 w
Radości.

