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Jest park - będzie PAR?

2, 13

Fot. Rafał Czerwonka

MARYSIN WAWERSKI

WYJĄTKOWA
PRZYCHYLNOŚĆ
CZY PRZEOCZENIE?

MARYSIN WAWERSKI

PAR NARODOWY
„DAROWIZNA”.

Mało kto pamięta, że jeden z
pierwszych w Polsce parków
Na niewielkiej działce przy
ul. Korkowej 102 ma stanąć wkrótce narodowych planowano powołać
do życia na terenie Wawra.
25-metrowy blok. Decyzja o
pozwoleniu na jego budowę nie jest Pozostałością po tej idei jest
prawomocna – trwa postępowanie Rezerwat Przyrody im. Jana III
Sobieskiego.
odwoławcze u Wojewody.
3
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WARSZAWSKIE LASY

KOMENTARZ DO
PETYCJI MJN

MJN domaga się zaniechania
prowadzenia gospodarki
leśnej na terenie aglomeracji
warszawskiej, czyli komercyjnego
eksploatowania warszawskich
lasów w promieniu ok 40 km od
centrum miasta.
10-11

OSIEDLE LAS

NIEKOŃCZĄCA SIĘ
HISTORIA BUDOWY
DWÓCH ROND

Jest nowy termin przebudowy
dwóch skrzyżowań w ciągu ulicy
Kadetów. Wybrany w przetargu
wykonawca będzie miał 150 dni na
realizację nowych rond od momentu podpisania umowy.
12

STYL ŻYCIA

WARSZTATY ZE
STYLISTKĄ W FERIO

„Która z Was ma białe botki?”
Cisza, spoglądamy na siebie
zdziwione. „Dlaczego nie macie
białych botków?” Odpowiadam
cicho, że to obciach.
Magda zaprzecza...
13

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.
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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WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Uzasadnione emocje mieszkańców

RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Dawno już nie widziałem
tylu emocji mieszkańców, co na
spotkaniu 9 czerwca br. w sprawie
przygotowywanej realizacji Parku
Aktywności Rodzinnej w rejonie
ulicy Lebiodowej i Węglarskiej.
Nie dziwię się tym emocjom, bo
proponowane jest bardzo inten-

sywne zagospodarowanie pięknego, naturalnego miejsca, które już
teraz bardzo dobrze służy nam
wszystkim.
Rządzący dzielnicą deklarują, że będą wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, ale jednocześnie
pokazują koncepcję parku, która
została rzekomo właśnie z mieszkańcami wypracowana. Problem
polega na tym, że nikt z prawie stu
obecnych na spotkaniu mieszkańców nie miał pojęcia, ani nawet nie
słyszał o jakichkolwiek dotychczasowych konsultacjach w tej sprawie. Ciężko więc brać te deklaracje
na przyszłość za wiarygodne.
Dzielnica ma zresztą dużo
większe priorytety niż budowanie
infrastruktury w środku przyrodniczej perełki, włączając w to asfal-

towanie dojazdu do lasu, przy okazji częściowo go wycinając. Oby
nie było tak, że mieszkańcy będą
coś proponować, a rządzący i tak
zrobią swoje, bo przecież pieniądze
trzeba tu wydać.
W bieżącym numerze piszemy
ponownie dużo o lasach, właśnie
z naciskiem na to jak te lasy chronić, nie tylko przed pożarami, ale
i przed nami samymi. Wspominamy przy tym o przedwojennych
planach ustanowienia parku narodowego na terenie dzisiejszego
Wawra.
Tak jak zabrakło dotychczas
dialogu z mieszkańcami w sprawie
Parku Aktywności Lokalnej, tak
brakuje go również w wielu innych
sprawach. Koronnym tego przykładem jest sprawa opisana przez

Piotra Grzegorczyka na sąsiedniej
stronie - urzędnicy nie chcieli nawet zapoznać się z alternatywną do
tej przygotowanej przez inwestora,
analizą przesłaniania dla planowanego wieżowca. Nie było przez to
żadnej merytorycznej dyskusji na
ten temat, bo Ci co wydają decyzje
wiedzą jak zwykle wszystko najlepiej.
Życząc Państwu fantastycznych wakacji zapraszam do lektury
czerwcowego numeru Gazety Wawerskiej.

ZERZEŃ. Krótkie podsumowanie spotkania w sprawie Parku Aktywności Rodzinnej (PAR).

Chodzi o charakter lokalny
PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

9 czerwca br. odbyło się spotkanie (w zamierzeniu: warsztaty, na
które trzeba było się zapisać) przedstawicieli UD Wawer i pomysłodawców PAR z zainteresowanymi
mieszkańcami. Wszystko działo się
na polanie, pod laskiem, w miejscu
ew. inwestycji. Organizatorzy rozstawili duży namiot, ekran multimedialny, stoły, krzesła. Doliczyłem
się aż 6-ciu dzielnicowych radnych,
jednego burmistrza Dzielnicy, jednego byłego wiceburmistrza, co
najmniej jednego naczelnika i wielu pracowników Urzędu Dzielnicy.
Przyjechała telewizja.
Trzeba przyznać - Park Aktywności Rodzinnej to świetna, nośna
nazwa dla inwestycji za 9 mln:
■■ Park - a więc trudno nie polubić; choć większość obecnych
głośno kontestowała ideę budowy parku w już istniejącym
parku.
■■ Aktywności - no jak? wszyscy
jesteśmy aktywni, że ho-ho! a
teraz czekają nas jeszcze kolejne
Adres redakcji:
Gazeta Wawerska
Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
ul. Patriotów 77,
04-950 Warszawa
redakcja@gazetawawerska.pl
www.gazetawawerska.pl

aktywności na łonie natury.
■■ Rodzinnej - czy znajdzie się
śmiałek gotowy zakwestionować ideę rodzinnego charakteru
PAR?
Na początku nastąpiła niemrawa, fatalnie przygotowana „prelekcja”, która wprowadziła atmosferę
zniecierpliwienia. Mieszkańcy usłyszeli po wielekroć powtarzane, nic
nie wnoszące opisy wizji miejsca,
ogólniki, bez demonstracji wizualnej
prostego, soczystego planu zagospodarowania z określeniem granic zainwestowania PAR. W międzyczasie
przemawiał burmistrz.
Przypomniano, że konsultacje
już trwają od dawna, że na jesieni
230 mieszkańców wzięło udział w
tajemniczej ankiecie (dotychczas
projekt pochłonął ok. 140 tys. zł.)
Jednak nikt z obecnych nie słyszał o
ankiecie, ani o konsultacjach.
Spotkanie-konsultacje szybko
zmieniło się w publiczne zadawanie
przez przybyłych mieszkańców pytań oraz formułowanie propozycji,
które miały być przez organizatorów na bieżąco spisywane i poddane wnikliwej analizie. Urzędnicy
obiecali odnieść się do wszystkich

Redaktor naczelny:
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wypowiedzi na piśmie - czekamy
więc na rychłe opublikowanie oficjalnego stanowiska Urzędu Dzielnicy.
Kilka istotnych konkluzji płynących z zasłyszanych wypowiedzi:
■■ ta inwestycja powinna mieć
CHARAKTER LOKALNY, nie
dzielnicowy - w skali, programie funkcjonalnym, poziomie
zainwestowania;
■■ ta inwestycja powinna w maksymalnym stopniu CHRONIĆ
ZIELEŃ zastaną oraz ogólnie
cały ekosystem obszaru;
■■ z korzyścią dla tej inwestycji
oraz dla wszystkich jej okolicznych beneficjentów byłoby
wprowadzenie
WIELOETA-

POWOŚCI ew. przekształceń;
zaczynając od uporządkowania
komunikacji pieszej - wytyczenia alejek, instalacji ławek, placu zabaw na polance....
■■ skoro lokalnie to warto postawić na RUCH PIESZY I ROWEROWY, WYŁĄCZNIE
Na koniec moja prywatna refleksja. Pomimo dysponowania
przez Zarząd Dzielnicy potężnymi
instrumentami szerzenia informacji, aby nie napisać agitacji, należy
mu się pała za poziom i styl prowadzonych „konsultacji społecznych”
w sprawie PAR.
Gdyby np. Stowarzyszenie Razem dla Wawra dysponowało 5%
tych zasobów co Zarząd...
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MARYSIN WAWERSKI. Po ostatnich audytach w wawerskim WAiB miało być tak rzetelnie, kompetentnie, uczciwie...

Wyjątkowa przychylność czy przeoczenie?

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Na niewielkiej działce przy ul.
Korkowej 102 w osiedlu Marysin
Wawerski, w miejscu gdzie znajduje
się obecnie niewielki 2-kondygnacyjny budynek, tuż obok 10-piętrowych wieżowców ma stanąć wkrótce 25-metrowy blok. Pozwolenie
na jego budowę podpisała 7 lutego
b.r. naczelnik wawerskiego Wydziału Architektury i Budownictwa
(WAiB) Teresa Zduńczyk. Decyzja
nie jest prawomocna – trwa postępowanie odwoławcze u Wojewody
Mazowieckiego.
Postawa wawerskiego organu
wydaje się być wyjątkowo przychylna dla wnioskodawcy, ponieważ
pozwolenie wydano pomimo braku
w załączonej dokumentacji projektowej rzetelnej, miarodajnej analizy
przesłaniania, co może mieć istotne
znaczenie zwłaszcza dla kilkunastu
rodzin zamieszkujących najniżej
położone pokoje sąsiednich wieżowców. Najprościej pisząc – mogły
zostać złamane przepisy broniące
interesu właścicieli lokali mieszkalnych przed przesłanianiem przez
inne budynki. Chodzi o to, aby nikt
nie zaglądał nikomu do talerza.
„Przesłanianie”
to kluczowy parametr oddziaływania projektowanych kubatur
na najbliższe sąsiedztwo, a Warunki
Techniczne (W.T.) precyzyjnie określają zasady kształtowania nowej
zabudowy w relacji do tej zastanej.
Spełnienie warunku przesłaniania
to absolutny elementarz w tego typu
postępowaniach o pozwolenie na
budowę. Uprawniony projektant
podpisujący dokumentację bierze
pełną odpowiedzialność za jej zgodność z przepisami, ale to urzędnik
weryfikujący projekt ma obowiązek upewnić się, że nowy budynek
uwzględnia interesy osób trzecich.
Taki obowiązek wynika z Art. 35. 1.
Ustawy o Prawie Budowlanym1.
Na prośbę jednego z radnych
wystąpiłem o wgląd w dokumentację projektowanego budynku, odnalazłem rysunek „analizy przesłaniania” i (jako architekt) uznałem,

że sposób prezentacji graficznej
uniemożliwia weryfikację zgodności tego projektu z obowiązującymi
przepisami.
Dla pewności więc, w oparciu
o wizję lokalną in situ, wykonałem
własną analizę: zmierzyłem lokalizację okien sąsiednich wieżowców,
wszedłem do jednego z mieszkań,
aby zmierzyć grubość ściany zewnętrznej budynku, sporządziłem
rysunki. To wszystko powinien zrobić projektant, umieszczając wierzchołek kąta 60 stopni na rzucie poziomym na osi przesłanianego okna
w wewnętrznym jego licu. To nie jest
wiedza tajemna – doskonale pamiętają o tym architekci oraz sprawdzający.
Rysunki z moją analizą wysłałem do radnych oraz do naczelnik
WAiB. Wynika z nich, że zaprojektowana kubatura oddziałuje na sąsiednie wieżowce. Jednak kluczowa
będzie decyzja 2-iej instancji, ponieważ w ustawowym terminie od
decyzji WAiB złożono kilkadziesiąt
skarg i odwołań.
Teren biologicznie czynny
To nie koniec moich wątpliwości. WAiB zaakceptował zbilansowanie w przedłożonej dokumentacji
architektoniczno-budowlanej części
terenu biologicznie czynnego ślepą,
„zieloną ścianą” elewacji. Zgodnie
z zapisami 3 § pkt. 22 W.T. za teren
biologicznie czynny „należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód
opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni
zapewniających naturalną wegetację
roślin (…)”. A czy widział ktoś kiedyś pionowy „teren biologicznie
czynny”? Czy w ogóle „teren” może
być pionowy? Czy teren może być
ścianą? Czy taki teren, poza pełnieniem funkcji wegetatywnej, ozdobnej, może brać czynny udział w retencji wód opadowych? Kumulować
Przepisy dotyczące przesłaniania i nasłonecznienia determinują kształt inwestycji. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że projekt
zagospodarowania terenu inwestycji powinien zawierać dane
pozwalające organowi stwierdzić
spełnienie wymogu określonego
w § 13 Warunków Technicznych
bez konieczności sporządzania
dodatkowej dokumentacji przez
pracowników organu administra-

cji architektoniczno-budowlanej.

W tym miejscu ma stanąć nowy blok. Źródło: Google Maps
w trakcie opadów wodę, aby stopniowo oddawać ją potem do otoczenia?
W przedłożonym projekcie, tereny zielone zbilansowano wyłącznie powierzchniami zielonych tarasów, zielonych dachów oraz właśnie
tej pionowej „zielonej” ściany. Nie
pozostawiono ani jednego metra
powierzchni na gruncie rodzimym,
szczelnie wypełniając powierzchnię działki podziemnymi kondygnacjami garażu. Woda deszczowa,
zamiast wsiąkać w glebę, ma być
zbierana do specjalnych zbiorników
podziemnych, aby następnie służyć
do odzysku, lub do podlewania projektowanych tarasów i dachów. A co
jeśli zdarzą się deszcze długotrwałe?
Czy zatopiony Marysin przyjmie kolejne metry sześcienne deszczówki?
Decyzja o warunkach zabudowy
i analiza urbanistyczna
W przypadku kiedy na danym
terenie nie obowiązuje plan miejscowy, podstawą do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy. Podstawowym, miarodajnym dokumentem, na bazie którego przygotowuje
się taką decyzję jest „analiza urbanistyczna”. Na jej podstawie, w wyznaczonym graficznie sąsiedzkim
obszarze, bada się się średnie parametry istniejącej zabudowy i na tej
podstawie wyznacza je dla wnioskowanej działki.
Wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy na działkę
przy Korkowej 102 złożono jeszcze w 2009. Początkowo, za strony
postępowania uznano wszystkich
mieszkańców dwóch sąsiednich wieżowców (którzy zresztą wykorzystali
przywilej i odwołali się od wydanej
w 2016 decyzji), jednak instancja

odwoławcza za stronę postępowania - w miejsce mieszkańców - uznała już tylko podmiot „Spółdzielnia
Marysin”. Być może w tym właśnie
należy upatrywać braku kolejnych
odwołań.
W wydanej na tę działkę w 2016
roku decyzji o warunkach zabudowy nr 200/2016 dopuszczono 25
metrów wysokości oraz tylko 25%
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (PBC). Nie sposób
dzisiaj zweryfikować zapisy tamtej
decyzji, ponieważ nie zachowała
się w dokumentacji pisemna analiza urbanistyczna z postępowania.
Jeszcze w 2020 roku, reprezentantka wynajętej przez Zarząd Dzielnicy zewnętrznej kancelarii prawnej
tłumaczyła wawerskim radnym na
Komisji Rozwoju, że analiza urbanistyczna nie musi być sporządzana
w formie pisemnej2. Okazuje się, że
w poprzedniej kadencji samorządu
2015-18 nie wykonywano w UD
Wawer tych analiz w formie pisemnej, co dobitnie potwierdziły ekspertyzy z 2020 roku. Przypomnę skład
Zarządu Dzielnicy w 2016 roku
kiedy wydano w/w decyzję o warunkach zabudowy: Łukasz Jeziorski,
Leszek Baraniewski i Zdzisław Gójski. Przewodniczącym Rady Dzielnicy był w tamtym czasie Norbert
Szczepański. A oto skład Zarządu
Dzielnicy Wawer A.D. 2022: Norbert
Szczepański, Łukasz Jeziorski i Leszek Baraniewski. Zdzisław Gójski
jest obecnie wiceprzewodniczącym
Rady Dzielnicy.
Sesja Rady Dzielnicy
15 marca 2022 r. na sesji Rady
Dzielnicy był omawiany wniesiony przez klub radnych Razem dla
Wawra punkt nt. inwestycji na Kor-

kowej 102. Naczelnik WAiB oznajmiła, że nie zamierza zapoznawać się
z moimi rysunkami nt. analizy przesłaniania. Do klubu radnych Razem
dla Wawra dotarła odpowiedź burmistrza, że postępowanie zostało
przeprowadzone prawidłowo.
Głosowanie
Na wniosek przewodniczącego Wojciecha Godlewskiego Radni Dzielnicy stosunkiem głosów
(rządzącej koalicji KO + SW) 12:9
(przy 1 osobie wstrzymującej się i 1
niegłosującej) odrzucili projekt stanowiska w którym Rada Dzielnicy
Wawer miałaby wystąpić do Zarządu o złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o unieważnienie,
lub zmianę decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Brak ochrony interesu jednej
ze stron postępowania to bardzo poważny zarzut i gdyby okazało się, że
projektowany budynek jednak przesłania istniejące okna pomieszczeń
mieszkalnych w sąsiednich wieżowcach, stanowiłoby to podstawę do
unieważnienia decyzji o pozwoleniu
na budowę. C.d.n.
Przypisy:
1. Z Art. 35. 1. : Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (...) organ administracji
architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.
(…) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi (…), a w razie
stwierdzenia nieprawidłowości (…) nakłada
postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin
ich usunięcia.”
2. Zasada pisemności postępowań administracyjnych wynika wprost z KPA.
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ŚRODOWISKO. Jak zatrzymać wodę w lesie i chronić las przed pożarami

Dwa żywioły i las

cji pozyskanych w Nadleśnictwie
Celestynów opisujemy budowlę
spełniającą pierwszy cel wymieniony w tytule oraz przybliżamy Państwu jak się buduje bierne bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów.

ANDRZEJ TOMASZCZYK

a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Zmiany klimatyczne i postępująca
industrializacja
stanowią zagrożenie dla przyrody
w postaci jaką znamy. Trzeba to sobie nieustannie przypominać.
Nasz kraj jest na 24. miejscu
w Europie pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca.1
Głównym źródłem zaopatrzenia są
wody powierzchniowe. Relatywnie
niewielkie zasoby cechuje dodatkowo zmienność sezonowa i zdywersyfikowanie obszarowe. Dlatego
bardzo ważne są zróżnicowane działania zmierzające do oszczędzania
i gromadzenia wody m.in. poprzez
budowanie, odbudowywanie i poprawianie funkcjonowania:
- zbiorników retencyjnych, które powinny także pełnić role zbiorników
p.poż;
- małych urządzeń piętrzących, spowolniających spływ wód powierzchniowych;
- obiektów hydrotechnicznych takich jak mosty, przepusty czy brody
i dostosowanie ich do przepływu
wód wezbraniowych.
Tworzone celowo obiekty muszą być przyjazne dla środowiska,
wkomponowane w otoczenie przyrodniczo-krajobrazowe oraz zapewniać biofiltrację. Równie ważny jest
aspekt odradzania się wodnej fauny
i flory oraz tworzenia wodopojów
dla ptactwa i zwierząt.
Poniżej, na podstawie informa-

Czarny Staw jako przykład
obiektu wielofunkcyjnego
Przypomnijmy: 1/3 lasów wawerskich nadzoruje Nadleśnictwo
Celestynów, z czego większość w obrębie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Z programu unijnego
„Mała retencja i przeciwdziałanie
erozji wodnej, suszy i pożarom na
terenach nizinnych” w latach 2016
-2021 dokonano rekultywacji znanego wielu mieszkańcom Czarnego
Stawu. Do tego miejsca prowadzi
kilka dogodnych dróg leśnych. Choć
staw leży w naturalnym zagłębieniu
terenu to stopniowo wysychał, był
dewastowany przez quady i motocykle krosowe, a nawet zasypywany
odpadami komunalnymi. Podczas
przebudowy, zbiornikowi nadano
odpowiedni kształt: wyprofilowano skarpy, poszerzono i pogłębiono
istniejącą nieckę i usunięto część
roślinności, w tym niewielką liczbę
drzew. Wywieziono odpady komunalne, które wyrzucano tam, gdy
zbiornik był suchy. W centralnej
części zbiornika utworzono dwie
wyspy dla płazów i ptactwa wodno-błotnego, częściowo uszczelniono
dno i wykonano stały próg piętrzący,
aby jak najdłużej przytrzymać wodę.
Zbiornik znajduje się w naturalnym zagłębieniu wydmy, ale
nie wpływają tu cieki płynące. Staw
okresowo może być pusty, bo zasilają go tylko opady i wody podziemne, a jak wiadomo poziom wód
gruntowych podlega naturalnym
wahaniom. Dlatego zbiornik jest
„retencyjny”. Gdyby był całkowicie
szczelny to utworzyłby się ”basen”,

Akcja gaszenia pożaru lasu. Mat. Nadleśnictwa Celestynów

w którym wymiana/uzupełnianie
wody odbywałaby się tylko z opadów atmosferycznych.
Odbudowa jest zakończona. Teraz trwa proces naturalnej
sukcesji. Parowanie z powierzchni wody i infiltracja w głąb gleby
powinno zwiększyć różnorodność
biologiczną otaczającego środowiska, stworzyć swoisty mikroklimat
i wpłynąć na zdrowotność całego
ekosystemu. Już zauważono m.in.
zwiększoną aktywność zwierząt
w pobliżu stawu.
Dla bywalców, wędrowców i cyklistów - wokół stawu rozstawiono
kilka tablic informacyjnych, zbudowano zadaszenia, ławki i stojaki na
rowery. Miejsce zyskało na popularności wśród rowerzystów i spacerowiczów. Ale popularność niesie
także zagrożenia.
Ogień w lesie.
Jak leśnicy chronią las
przed pożarami?
Za 7 z 10 pożarów odpowiadają
ludzie. To wynik m.in. podpalania
traw, pozostawiania niedopałków,
rozpalania ognisk czy wjeżdżania

Infografika umieszczona na jednej z tablic przy Czarnym Stawie. Fot. P. Grzegorczyk

w las samochodami z rozgrzanymi
układami wydechowymi, celowe
podpalenia. Tych ostatnich notuje
się na szczęście coraz mniej. Z pewnością
piromanów odstraszają
działające wszędobylskie, dobrze
schowane kamery, coraz częściej instalowane w lasach. Pozostałe przypadki to zdarzenia losowe, lub zjawiska naturalne – np. pioruny.
Częstotliwość
występowania pożarów zależy też od podatności na zaprószenie ognia.
W nomenklaturze leśnej cały kraj
podzielony został na regiony zróżnicowane pod względem podatności na pożary. Kategorie zagrożenia
pożarowego są trzy: pierwsza to najwyższe zagrożenie, trzecia - najbezpieczniejsza. Do pierwszej zaliczają
się lasy Nadleśnictwa Celestynów,
w tym Wawer. Kategoria zagrożenia zależy od różnych czynników:
wieku i gatunku drzew, warunków
pogodowych, ilości pożarów w poprzednich latach, zasobów wodnych,
sąsiedztwa miast i osiedli. Podział
ten ma istotne znaczenie w planowaniu i finansowaniu zasobów,
w tym sprzętu gaśniczego, wozów
bojowych, gęstości rozmieszczenia
jednostek, łączności, dostępu do
źródeł wody, etatyzacji i całej infrastruktury.
Oczywiście ogólne zagrożenie
pożarowe zależy w głównej mierze
od sytuacji meteorologicznej czyli temperatury, opadów i siły wiatru oraz wilgotności ściółki leśnej.
Ostatnio, jak przekazywała telewizja,
prawie cała, podzielona na regiony,
mapa Polski oznaczona była kolorem czerwonym, czyli najwyższym
stopniem zagrożenia spowodowanym długotrwałą suszą.
W wielu tekstach o lasach
spotykamy określenie Plan Urzą-

dzania Lasu. Niektórym ten termin kojarzy się tylko z wycinką,
trzebieżą czy rębnią, ale to nie
wszystko. Właśnie PUL obejmuje
takie zagadnienia jak: określenie
podatności na ogień, projektowanie
i utrzymywanie w należytym stanie dróg, zbiorników retencyjnych
i przeciwpożarowych - w tym także zakopanych pod ziemią, Musi
uwzględniać sąsiedztwo dróg,
szlaków kolejowych, linii energetycznych, dużych zakładów przemysłowych, parkingów czy osiedli
mieszkaniowych. Tak powstają
mapy zagrożeń pożarowych, które
udostępniane są jednostkom Straży
i zarządcom terenów sąsiadujących
z lasami.
Spacerując po lesie wybieramy
dróżki i drogi, którymi poprzecinany jest las, nie zastanawiając się
zbytnio, kto i dlaczego je wytyczył.
Tymczasem te szlaki i pasy mają
w razie pożaru utrudniać rozprzestrzenianie się ognia. Układ i rozmieszczenie dojazdów pożarowych,
ich szerokość, jakość nawierzchni,
są projektowane na podstawie doświadczeń i norm i zatwierdzone
w PUL. Siatka dróg jest uzupełniana
lub modyfikowana w zależności od
wieku i gatunków drzew. Główne
dukty leśne jak np. dukt od PatrioKomunikat
ws. prac pielegnacyjnych
w Wawerskich lasach.
Nadleśnictwo
Celestynów
w czerwcu br. będzie kontynuować prace polegajace na
wycinaniu drzew zaatakowanych przez jemiołę - w pobliżu
ul Wisienki (nr 17 w tabeli z
lutowego wydania Gazety Wawerskiej).
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tów do Czarnego Stawu pełnią role
dojazdów pożarowych. Muszą mieć
one odpowiednia nośność i szerokość, by mogły się po nich poruszać
wozy bojowe straży oraz samochody
i ciągniki transportujące drewno.
Wyżej w zarysach opisaliśmy
system ochrony biernej. A co się
dzieje gdy pożar wybuchnie?
System ostrzegawczy opiera się
na dwóch wieżach obserwacyjnych,
z których jedna stoi na terenie leśniczówki w Międzylesiu. Na szczytach wież umieszczane są kamery
o wysokiej rozdzielczości HD. Obejmują swym zasięgiem nasz teren
i częściowo sąsiednie Nadleśnictwa. Każda kamera pozwala na
dokładną obserwacje w promieniu
około 15 km. Na większe odległości
dokładność jest mniejsza ale wystarcza by wykryć dym. Kamery są
wyposażone w stabilizację obrazu,
autofocus oraz wysoki zoom optyczny. Umożliwiają odczytywanie
kątów z dokładnością do 0,1 stopnia.
Można im zaprogramować trasę obserwacji horyzontu z możliwością
natychmiastowej ręcznej ingerencji podczas odtwarzania widoku
trasy. W ciągu dnia obrazy z kamer
są przesyłane do Punktu Alarmo-

wo Dyspozycyjnego, który stanowi
swoiste centrum dowodzenia ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa.
W razie pojawienia się dymu jego
położenie wyznacza się z dwóch lub
trzech wież „widzących zarzewie”,
obserwator PAD szacuje zagrożenie
oraz powiadamia leśniczego i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Warszawie. Jeśli ognisko pożaru
jest niewielkie, na miejsce kierowany jest tylko wóz terenowy nadleśnictwa z kilkusetlitrowym zasobnikiem wody.
W razie poważniejszego niebezpieczeństwa, PAD ogłasza alarm dla
straży pożarnej. Na miejscu leśniczy
najlepiej znający teren, decyduje którędy poprowadzić wozy bojowe. Jeśli
pożar szybko się rozprzestrzenia lub
teren jest trudno dostępny dla samochodów ratowniczo-gaśniczych
na pomoc dysponowane są samoloty z lotniska na Bemowie.
Na szczęście w naszym rejonie takie pożary zdarzają się bardzo
rzadko.
Przypisy:
1. Raport Gównego Urzędu Statystycznego pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju”.

Jedna z tablic informacyjnych umieszczonych wokół Czarnego Stawu. Fot. P. Grzegorczyk

KliniKa rehabilitacyjna Międzylesie
Pomagamy pacjentom wrócić do sprawności
NASZe USŁUGi

NASZe ATUTy

Rehabilitacja ortopedyczna - rehabilitacja schorzeń narządu ruchu,
po endoprotezie czy zabiegu, przy problemach z kręgosłupem,
a także reedukacja chodu
Rehabilitacja neurologiczna po udarze, w schorzeniach takich jak
stwardnienie rozsiane, urazy rdzenia kręgowego, choroba Parkinsona
Terapia ręki przy użyciu Rapael Glove po urazach ortopedycznych,
w schorzeniach neurologicznych. System wykorzystuje gry
terapeutyczne zapewniające przyjemne treningi rehabilitacyjne
stymulujące układ nerwowy.
Rehabilitacja sportowa obejmująca ocenę i trening postawy
ciała, utrzymanie i poprawę postawy oraz wydolności, trening
przygotowujący do sezonu sportowego, rekonwalescencję po urazie
Fitness: ocena i trening na utratę masy ciała, wzmocnienie serca
i ogólnej kondycji

Możliwość realizacji zabiegów bez oczekiwania w kolejce,
w dogodnym terminie, na umówioną godzinę
Nowoczesne zrobotyzowane urządzenia terapeutyczne, dające
szybkie efekty oraz dostarczające na bieżąco informacji o tym,
co się dzieje w Twoim organizmie
Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem
Innowacyjna diagnostyka, umożliwiająca szybkie i precyzyjne
mierzenie dolegliwości ruchowych
Nawet jeśli nie wiesz, jaki rodzaj terapii byłby dla Ciebie najlepszy
nasz specjalista przeprowadzi wywiad, badania i testy, po
czym zaleci właściwe zabiegi oraz przekaże instruktaż ćwiczeń
do samodzielnego wykonania. Wszystko po to, by zmniejszyć ból
i pomóc w rozwiązaniu problemu. Po wizycie fizjoterapeutycznej
gwarantujemy możliwość natychmiastowej kontynuacji leczenia
i zaproponowanej rehabilitacji.

MożeMy Ci poMóC!
Masz problemy z kręgosłupem?

Lekarz zalecił Ci redukcję masy ciała?

Kontuzja wyłączyła Cię z treningów?

Twoje dziecko ma zaleconą gimnastykę
korekcyjną?

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

+48 22 150 14 24

Ty lub bliska osoba potrzebujecie
pilnie rehabilitacji neurologicznej
lub ortopedycznej?

miedzylesie@orpea.pl

www.clinea.pl/miedzylesie-rehabilitacja
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MARYSIN WAWERSKI. Jak scheda po hrabim Branickim Parkiem Narodowym nie została.

Park Narodowy „Darowizna” - zapomniana historia

JAKUB GRYZ

j.gryz@gazetawawerska.pl

Park narodowy to najwyższa
w polskim prawodawstwie forma
ochrony przyrody. Dotychczas powołano 23 parki narodowe, a jedynym tego tej rangi obiektem w województwie mazowieckim jest
Kampinoski Park Narodowy. Mało
kto pamięta, że jeden z pierwszych
w Polsce parków narodowych
planowano powołać do życia na
terenie Wawra. Ostatecznie planu
nie udało się zrealizować a pozostałością po tej idei jest Rezerwat
Przyrody im. Jana III Sobieskiego.
Magnackie latyfundia
Teren dzisiejszego rezerwatu wraz z przyległymi terenami
należał historycznie do Klucza
Zastowskiego (Zastów to dzisiaj
część Zerzenia). Ta jednostka ekonomiczno-gospodarcza zarządzała
częścią dóbr wilanowskich zlokalizowanych po prawej stronie Wisły. Wraz z nieruchomościami po
drugiej stronie rzeki tworzyła rozległe latyfundia należące kolejno
do największych polskich rodów
magnackich: Szaniawskich, Lubomirskich, Czartoryskich, Potockich i Branickich. Mimowolnym
współtwórcą pomysłu powołania
parku narodowego był ostatni
Mapa “Obszaru Administracyjnego Zarządu Gminy Wawer” z 1943 r. Źródło: Archiwum Cyfrowe Pawła Ajdackiego
właściciel tych terenów Adam Branicki.
względu na wyjątkowe bogactwo nisława Czecha). Łącznie pod za- to jeden z najstarszych tego typu a temperatury spadały do -40 ˚C.
przyrodnicze tych lasów, planowi budowę przeznaczono blisko 560 obiektów w Polsce. Przed II Woj- Brak węgla i doskwierająca bieKłopoty finansowe hrabiego
temu sprzeciwiali się liczni na- ha lasu. W zamian za to Adam ną Światową powołano w Polsce da zmuszały ludzi do kradzieży
Hrabia popadł w kłopoty fi- ukowcy m. in. wybitny botanik Branicki, w 1933 roku, przekazał tylko dwa parki narodowe: Biało- drewna z terenu rezerwatu. Po zanansowe spowodowane zniszcze- prof. Roman Kobendza, władze Lasom Państwowym 311 ha grun- wieski i Pieniński, wybuch wojny kończeniu wojny sytuacja nie uleniami wojennymi, utratą rozle- Warszawy i lokalni wawerscy wło- tów leśnych z przeznaczeniem zniweczył plany powołania Parku gła poprawie. Brak administracji
głych dóbr zaanektowanych przez darze.
na Park Narodowy „Darowizna”. Narodowego Czarnohora (obec- leśnej, zawierucha polityczno-gobolszewików oraz ogólnoświaNazwa ta do dzisiaj funkcjonuje nie na Ukrainie).
spodarcza i powszechne bezpratowym kryzysem gospodarczym Kompromisowa parcelacja
w niektórych oficjalnych dokuwie, sprzyjały dalszej dewastacji
w latach 1929-1933. W efekcie
Ostatecznie po wielomie- mentach katastralnych. Paradok- Okupacyjna
lasu. Drzewa wycinano nie tylko
zmuszony był do parcelacji swo- sięcznych dyskusjach, badaniach salnie, przeszkodą na drodze do gospodarka rabunkowa
na opał, ale również w celu bujego majątku ziemskiego aby za- naukowych, w wyniku burzliwych realizacji tego planu była uchwaKrytycznym
momentem dowy domów a nawet w celach
bezpieczyć fundusze na funkcjo- pertraktacji, wypracowano roz- lona w marcu 1934 roku usta- w historii rezerwatu była II Wojna handlowych. W czasie wojny wynowanie rezydencji w Wilanowie wiązanie kompromisowe, „zado- wa o ochronie przyrody. Obszar Światowa. Obszar uległ silnemu tępiono również wszystkie zwieoraz codzienny byt swojej rodziny. walające” obydwie strony sporu. planowanego parku nie spełniał zniszczeniu w wyniku działań wo- rzęta nadające się do zjedzenia
Postanowił podzielić na działki Wydano zgodę na parcelację lasu wymogów ustawowych charakte- jennych, las dla celów militarnych lub produkcji odzieży. Dewastację
budowlane i sprzedać m. in. Las na wschód od dzisiejszej ulicy Mi- ryzujących parki narodowe. Osta- plądrowały obie armie okupacyj- rezerwatu powstrzymano dopiero
Wawerski zlokalizowany w rejonie chała Kajki w Aninie oraz w ogra- tecznie w 1934 roku powołano na ne oraz okoliczni mieszkańcy po- w 1947 przy użyciu administracji
Zielonej, Anina oraz Glinek i Cza- niczonym zakresie na północ od tym obszarze Państwowy Rezer- szukujący opału. W okresie oku- wojskowej oraz reaktywowanej
ciąg dalszy na stronie 7
plowizny (dzisiejszy Marysin). Ze Traktu Brzeskiego (obecnie Bro- wat Przyrody Las Wawerski. Jest pacji zimy były rekordowo surowe
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służby leśnej. Katastrofalny stan
rezerwatu obrazują zdjęcia lotnicze wykonane w 1945 roku przez
zwiad lotniczy Armii Czerwonej
oraz informacje ustne naocznych
świadków. W peryferyjnej części
rezerwatu pozostały tylko pojedyncze drzewa, w jego centralnej
części wykonano zręby zupełne,
cały teren poprzecinany został
okopami, ziemiankami, stanowiskami artyleryjskimi.
Zniszczenia wojenne
W rezerwacie pozostały zniszczone czołgi i inne pojazdy wojskowe, na całym obszarze znajdowały
się liczne leje po bombach i pociskach artyleryjskich, niewybuchy,
miny. Na tym terenie toczyły się
walki jesienią 1939 i 1944 roku. Po
zajęciu Wawra przez Armię Czerwoną, Niemcy przy użyciu działa
kolejowego chcieli zniszczyć wieżę
przyklasztornego kościoła. Był to
obiekt strategiczny jako dogodny
punkt obserwacyjny. Większość
wystrzelonych zza Wisły pocisków
nie trafiła w cel i spadała na teren

ne władze powołały rezerwat na
nowo, pomijając dorobek w zakresie ochrony przyrody jaki miały
przedwojennej elity. Dotyczyło to
wszystkich obiektów chronionych
w PRL. Niestety nawet dzisiaj
w oficjalnych dokumentach za
datę powołania rezerwatu podaje
się rok 1952. Zmieniono również
nazwę rezerwatu. Pomysł aby nadać mu imię Adama Branickiego
lub „Darowizna” prawdopodobnie
nawet nie dotarł na biurka komunistycznych decydentów. W dobie
stalinowskiego terroru, sama propozycja mogła się skończyć dla
Po wojnie
Tragiczny los spotkał Adama wnioskującego tragicznie.
Branickiego. Aresztowany w styczniu 1945 roku, przetrzymywany Dlaczego Jan III Sobieski?
Jedyna akceptowalna nazwa
był z rodziną w katowni NKWD
na Łubiance, potem w Krasno- mogła odnosić się do arystokraty
gorsku. Ostatecznie wydany został spoczywającego w grobie od blisko
polskiemu Urzędowi Bezpieczeń- 300 lat. Rezerwatowi nadano więc
stwa Publicznego. Hrabia zmarł imię Jana III Sobieskiego. Zmniejw szpitalu w Otwocku w 1947 szono również powierzchnię rezerroku. Profesor Roman Koben- watu o 2/3. W nowych granicach
dza przetrwał wojnę i zainicjował ochroną objęto 114 ha. W wielu
działania zmierzające do urato- źródłach można znaleźć informawania resztek wartości przyrodni- cję, iż graniczące z rezerwatem
czych „Darowizny”. Komunistycz- osiedle Marysin wzięło nazwę od
„Darowizny”. Do dzisiaj na tym
obszarze znajdują się liczne leje
po tych pociskach, niektóre wypełnione stale lub okresowo wodą.
W wielu miejscach las był w mniejszym lub większym stopniu spalony, drzewa poranione odłamkami.
W południowej części rezerwatu
zlokalizowano, w listopadzie 1939
roku, cmentarz wojenny. Aż do lat
50-tych na terenie rezerwatu wypasano zwierzęta gospodarskie,
grabiono ściółkę, która służyła do
ocieplania budynków.

PRZEZ OSIEDLA
małżonki patrona rezerwatu Marii
Kazimiery d’Arquien. W rzeczywistości Sobiescy nigdy nie mieli
nic wspólnego z kluczem zastowskim, gdyż do dóbr wilanowskich
włączyła go Elżbieta Sieniawska,
30 lat po śmierci Jana Sobieskiego.
Nazwa Marysin w odniesieniu do
osiedli Glinki i Czaplowizna była
używana już w XIX wieku. Należy
ją łączyć z Maurycym Eustachym
Potockim, zwanym zdrobniale
Marysiem lub Morysiem. Analogiczną nazwę nosi zlokalizowany
w pobliżu pałacu w Wilanowie rezerwat Morysin.
W latach 60-tych teren rezerwatu ogrodzono i wyłączono
z ruchu turystycznego. Pierwotne
ogrodzenie wykonane było z betonowych słupów i siatki, analogicznymi elementami ogrodzono
w tym samym czasie tereny wojskowe w Wesołej i Rembertowie.
Biorąc pod uwagę warunki zimnowojenne trudno się dziwić, że
wśród okolicznych mieszkańców
pojawiło się wiele teorii spiskowych na temat tego co znajdować
się będzie w ogrodzonym terenie:

7

wyrzutnie rakiet, radary, inne tajne
obiekty.
Dlaczego płot?
Faktycznie płot od samego
początku służył tylko ochronie
przyrody. Profesor Roman Kobendza już w latach 30-tych XX
wieku opisywał szkodliwy wpływ
ludzi na rezerwat. Stali mieszkańcy oraz przyjeżdżający na wilegiaturę letnicy mieli zrywać rzadkie
rośliny, wykopywać je i przesadzać do ogrodów, wywozić do lasu
śmiecie, kraść drewno i kłusować.
Prawdą jest jednak, że w środku
obecnego rezerwatu zlokalizowane było dodatkowe ogrodzenie,
po którym zostały obecnie jedynie betonowe słupy. Według niepotwierdzonych informacji miały
tam być okresowo przetrzymywane łosie, w okresie ich restytucji
na terenie Polski. Jest to jednak
tylko hipoteza.
dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytut Badawczego
Leśnictwa
mieszkaniec Wawra
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30.

KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Konspiratorzy)
Cd.

Obława w Międzylesiu miała
miejsce 10 maja. Już 13, 14 i 15 maja
paruosobowe grupy akowców uprowadziły z Anina, Borkowa i Międzylesia cztery osoby obciążone zarzutami donosicielstwa i współpracy
z okupantem. 14, 15 i 16 maja wszyscy czterej uprowadzeni zostali zabici. Następstwo wydarzeń przemawia
za tym, że traktowano to jako odwet,
jak działania te określa zresztą ich
uczestnik Feliks Zaremba „Żmudzin”1, choć w literaturze przedmiotu użyto zwrotu: „Likwidacja prewencyjna bez wyroku W[ojskowego]
S[ądu] S[pecjalnego]”2. Pierwszym
z zatrzymanych był Bolesław Walichnowski z Anina. „ – Ustalono, że
przychodzi do kościoła na majowe
w Międzylesiu. Natychmiast wyjechaliśmy całą czwórką do Międzylesia. Przy wyjściu ludzi z kościoła
wskazano nam Walichnowskiego.
Nieduży, szczupły, koślawy, szedł jak
kaczka – bujał się. Podszedłem do
niego z Zygmuntem [Migdalskim].
Podając się za Gestapo nakazaliśmy,
żeby nie oglądając się szedł z nami.
Przeszliśmy w ubezpieczeniu do
stacji kolejki wąskotorowej. O przewidzianym czasie pojechaliśmy do
Józefowa. Piechotą przeszliśmy do
willi w Świdrach Wielkich, położonej pomiędzy Wisłą a szosą otwocką.
Tu rozpoczęło się przesłuchanie.
Znaleziono przy nim notes z różnymi zapisami i nazwiskami, niektóre
były wykreślone. Jak później się okazało, już przekazani byli wykreśleni.
Jak poszły w ruch »bykowce«, usłyszeliśmy dalsze szczegółowe informacje, np. ile otrzymywał za donos,
meldunek. Wrażenie było okropne,
gdy powiedział, że robił to za papierosy, wódkę, nieraz konserwy. Ponieważ szkoda było kuli na takiego
łajdaka, został powieszony na haku
w drzwiach między pokojami, a następnie odniesiony do Wisły na łódkę. Przymocowano kamienie do szyi
i po wypłynięciu na Wisłę wrzucono
go w wiry. Materiały uzyskane od
Walichnowskiego wraz z notesem
przekazano dowództwu”3. Z kolei
z Protokółu z zeznania B. Walichnowskiego 13 V 1944 r. dowiadujemy się, że tenże podał iż pracuje na
rzecz żandarmerii polowej z Anina,
za pośrednictwem Romana Piotrzkowskiego, ich tłumacza; że udzielał
informacji żandarmowi z Rembertowa nazwiskiem Beczer, który mówi
po polsku, a także gestapowcowi
Remigiuszowi Stępniowi mieszka-

jącemu w Wawrze. Walichnowski
zeznał też, że jego miesięczne zyski
wynosiły 2-5 tys. zł, „nie wliczając
w to kolacji i obiadów oraz przedmiotów pochodzących z rekwizycji”.
Przyznał się do wydania 16 osób.
Za każdą z nich otrzymał 10% od
sumy posiadanej przez zatrzymanego, łącznie z wartościowymi przedmiotami. Ponadto wydał szereg osób
trudniących się pędzeniem bimbru
i pokątnym handlem. Walichnowski
ujawnił także nazwiska 18 innych
konfidentów⁴. Według Juliusza Ostrowskiego Bolesław Walichnowski,
zwany „Huśtawką” był bratem policjanta z międzyleskiego posterunku
PP.
14 maja o godz. 6:30 z mieszkania
na piętrze przy ul. Głównej 10 uprowadzono Walerego Kanię, a o godz.
7:45 z niewielkiego, letniego budynku w Borkowie inż. Stanisława Kukowskiego. Obaj zostali przewiezieni
kolejką wąskotorową do Józefowa
i stamtąd doprowadzeni do wspomnianej Dębinki. Walery Kania,
tłumacz z posterunku policji, był postacią znaną w Międzylesiu. Bogdan
Podbielski zapamiętał, jak w knajpie
Witkowskich zeszli się przy szklankach Antoni Porębski i Walery Kania.
Porębski, jak zwykle, nie krył tego,
co myślał. Pomstował na Niemców,
wyklinał ich co niemiara. Następnego dnia miał w domu żandarmów
z sołtysem. Zabrali go. Już nie wrócił. Zbitego na posterunku wywieźli
do Radości i zastrzelili na skraju lasu
przy torach. Kilka dni później, gdy
Kania pijany wychodził od Witkowskich, miejscowi chłopi obrzucili go
kamieniami. Na to Kania: – Czekajcie skurwysyny, was też podam do
żandarmerii! Wacław Burgraf był
na placu przy fabryce wśród ludzi
zgromadzonych tam podczas obławy 10 maja. Kania też tam się kręcił
i – jak mówi Burgraf – podsłuchiwał.
Burgraf cytuje z pamięci trójgłos:
żandarm – I pan, panie Kania tu się
znalazł? Kania – Los tak chciał. Na
to gestapowiec w mundurze, ale bez
dystynkcji, który w sposób widoczny decydował o tym, co działo się na
placu, odezwał się wprost do Kani –
Nie gadaj, nie gadaj, boś sam tu przyszedł. Nikt ci nie kazał. Kukowskiego
natomiast zapamiętała Zofia Paprocka. – To był konfident – mówi. –
W restauracji Wróblowej chciał
zastrzelić Bolesława Paprockiego.
Dobijał się do restauracji o piątej
rano. Kiedy Wróblowa otworzyła,
wszedł, położył rewolwer na stole

i kazał sprowadzić z piętra Bolesława. Pijany przyłożył mu rewolwer do
głowy i kazał stawiać sobie piwo. Dopiero po przyniesieniu dziecka, po
dłuższym czasie zabrał ten rewolwer
i powiedział: – Ja też mam trzy córki.
Juliusz Ostrowski o Kukowskim mówił krótko: – To był szantażysta.
Bogdan Podbielski pracował
jako tokarz w jednej z warszawskich
fabryk. 14 maja wczesnym rankiem
wracał do domu po pracy na nocnej

zmianie. Na ulicy Wł. Reymonta zobaczył Walerego Kanię z Jurkiem Kaczorowskim. – Oczom nie wierzyłem
– mówi – Jurek „Mambo” z Kanią!
Razem z nimi szedł jakiś mężczyzna w jasnym prochowcu, a z tyłu,
za nimi jeszcze jeden w okularach
w grubej oprawie. Szli w kierunku
lasu. Przy furcie do Pawłowskich Kania nagle skoczył do tej furty. Dostał
kolbą pistoletu w łeb. Krzyczał. Dostał drugi raz. Potem już spokojnie

poszedł między nimi dalej. Wtedy
już wiedziałem, co się dzieje – mówi
Podbielski. Kiedy usłyszał to wszystko Juliusz Ostrowski, był zaskoczony, i zły . – To niemożliwe! To wbrew
zasadom! Według wszelkich reguł
Jurek Kaczorowski, jako miejscowy,
nie powinien się tam znajdować.
Nie powinien brać w tym udziału.
Trudno mi uwierzyć. No, chyba że
wskazywał drogę. Ale wtedy powinien iść przodem, udając że nie ma

Przed kaplicą w “Zosinku”. Miejsce uprowadzenia Bolesława Walichnowskiego.

z tym nic wspólnego – denerwuje
się jeszcze po latach Ostrowski. Te
zasady, do których był przywiązany
jako służbista, kapral przecież, były
jednak łamane. Piętrowy, murowany budynek, po wschodniej stronie torów blisko Anina, w którym
mieszkała rodzina Kaczorowskich,
od willi Walerego Kani dzieliły tylko
zabudowania fabryczne. Podobnie
zaledwie parę ulic dzieliło mały służbowy kolejarski domek z czerwonej
cegły po zachodniej stronie torów
w kierunku Radości, gdzie mieszkali
Szczepkowie, od letniego domu Stanisława Kukowskiego przy ul. Północnej w Borkowie. A Jan Szczepek
ps. „Warna” niewiele ponad godzinę
później szedł w grupie Mariana Wesołowskiego po Kukowskiego. Według Marii Kaczorowskiej (1894) jej
syn Jurek Kaczorowski zwany przez
przyjaciół „Mambo”, razem z Jankiem Szczepkiem, a także ich bliscy
koledzy Marek i Wojtek (bracia)
Kowalscy oraz Witek Michałowski,
wszyscy należeli do grupy AK w Falenicy.⁵.
Przesłuchanie Walerego Kani,
łącznie z konfrontacją ze Stanisławem
Kukowskim, trwało 16 godzin. W zakończeniu Protokołu przesłuchania
stwierdzono: „ – Całe zeznanie Walerego Kani było właściwie jednym
oskarżeniem Kukowskiego. Zaprzeczył współpracy z żandarmerią, a sam
był nieświadomym pomocnikiem
Kukowskiego. Opinia mieszkańców
Międzylesia: Kania był konfidentem
od samego początku, a w roku 1939
w czasie wkroczenia oddziałów niemieckich do Międzylesia salutował
ich pozdrowieniem hitlerowskim.
Stale łaził po osiedlu, starał się wniknąć w prywatne życie obywateli,
upijał się z żandarmami. Po złapaniu go na kilkakrotnym kłamstwie,
przekręceniu faktów, wyrok wykonano o godz. 2 min. 50 dnia 16 V [44
r.] przez powieszenie”⁶. W Raporcie
miesięcznym z czynności Dywersji
Bojowej za 1944 r. podano jednak, że
Walery Kania, konfident, przyznał się
i został zabity „bez wyroku”⁷.
Przesłuchanie inż. Stanisława
Kukowskiego, łącznie z konfrontacją
z Walerym Kanią, trwało 15 godzin.
Kukowski zeznał m.in., że jego znajomość z kapitanem Karlem Liebscherem, komendantem żandarmerii
w Starostwie Warszawa – Powiat ,
datowała się od 1913 r., kiedy poznali
się w Buczaczu. Można się domyślać,
że obaj służyli w armii cesarskiej. Podał także, że od Liebschera otrzymał
zaświadczenie, że jest zatrudniony
„przy żandarmerii”, i dostał pozwolenie na posiadanie broni, a także ,
że z Liebscherem pił. W zakończeniu protokołu odnotowano: „ bardzo
sprytny, nie chciał dawać żadnych in-

formacji, starając się cale śledztwo zagmatwać, a gdy zobaczył Kanię i zrozumiał cel swojego pobytu w naszych
rękach, zwalał całą winę na Kanię
Walerego. Wobec odmówienia dalszych zeznań, wyrok wykonano przez
otrucie cyjankiem potasu, godz. 2
min. 50 dnia 16 V [19]44[r.]”⁸. Podobnie jak w przypadku Kani, w raporcie miesięcznym z czynności
Dywersji Bojowej za czerwiec 1944
r., podano jednak, że konfident Kukowski Stanisław przyznał się i został
zabity „bez wyroku”⁹. Według relacji
Jana Szczepka, podczas przesłuchania
Kukowski „okazał się wysokim oficerem WP [w randze pułkownika wg
Mariana Wesołowskiego]. Pochodził
ze znanej polskiej rodziny. W okresie I wojny światowej służył w armii
austriackiej”. Wobec tego dano mu do
wyboru „pistolet załadowany jednym
nabojem lub cyjanek potasu”10. Feliks
Zaremba ps. „Żmudzin” uzupełnił
to o dodatkową informację. Według
niego ampułka cyjanku potasu nie
zadziałała. Zaremba nie ujawnia jednak, co stało się w następstwie tego.
W swojej relacji podał tylko, że nie
chciał złożyć podpisu na „ protokole z wyroku wykonanego w Dębince
w dniu 12 maja [data błędna], którego
« Żmudzin» ze względu na niehumanitarny sposób jego wykonania nie
aprobował, dając wyraz dezaprobaty
poprzez opuszczenie lokalu”. Zaremba, poszukiwany później – jak sam
pisze – przez dowódcę podporucznika Józefa Czumę „Skrytego”, w końcu
„musiał jednak stawić się, aby dokonać przykrej powinności złożenia
swego podpisu”11.
15 maja o godz. 18:30 na peronie
przystanku
kolejowego
w Międzylesiu został zatrzymany
i uprowadzony Stefan Poleszczuk,
zamieszkały przy ul. 11 Listopada 6
w Międzylesiu, urzędnik w dziale sanitarnym przy Sicherheitsdienst (SD
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Walery Kania mieszkał na piętrze swojej willi przy ul. Głównej 10 (ob. ul. Żegańska).
– Służba Bezpieczeństwa) w Warszawie. Przesłuchanie w Dębince rozpoczęto o godz. 20:00 i trwało całą noc
według Mariana Wesołowskiego,
a według Protokołu aż do wieczoru
17 maja12. W Protokole z zeznania
Stefana Poleszczuka odnotowano, że
„Będąc na stanowisku administratora nie[ruchomości] żyd[owskich],
dopuścił się nadużyć” i „został usunięty ze stanowiska administratora”.
Ponadto w poczet obiecanych zwolnień osób znajdujących się w obozie
przejściowym na ul. Skaryszewskiej
i w więzieniu na Pawiej pobierał
pieniądze. W rzeczywistości doprowadził do zwolnienia tylko jednej
osoby. Pożyczał pieniądze pod zastaw biżuterii, którą potem odbierał przy pomocy niemieckiej policji
(Kripo) albo szantażu. Przyznał się
do znajomości z Walerym Kanią
i zamieszkałym w Międzylesiu policjantem Romanem Miszewskim.
Dalej, po zakończeniu Protokółu
napisano już tylko to, że „Po udo-

Dębinka nad Wisłą oraz stacje i przystanki kolejki wąskotorowej
w Józefowie na mapie z 1934 r. (powiększenie).

wodnieniu czterokrotnego kłamstwa Poleszczuk odmówił dalszych
zeznań”13 W Raporcie miesięcznym
z czynności Dywersji Bojowej podano zaś, że „Poleszczuk Stefan,
konfid[ent] g[estapo], nie przyznał
się i kręcił” oraz odnotowano brak
wyroku WSS14. Marian Wesołowski
w swojej relacji twierdzi, że Poleszczuk „w świetle pytań i faktów oraz
»bykowca« przyznał się do wielu donosów”, nie uzupełnia tego jednak,
choćby tylko jednym przykładem15.
I to właściwie byłoby wszystko. 17
maja o godz. 22:50 Stefan Poleszczuk
został zastrzelony. Protokół podpisali: „Z.Z.” (Zygmunt Migdalski), „Marian” (Marian Wesołowski), „Burza”
(Stanisław Wilczek), „Wicher” (Jan
Pijanowski) i „Rysiek”16.
W Dębince Poleszczuk znajdował się pod strażą starszego strzelca o pseudonimie „Zwykły”. Jego to
dotyczy kolejny protokół, w którym
czytamy: „Zwykły st. strzel. druż. OS
Otwock w porozumieniu z Mścicielem, bratem Zwykłego, Wnukiem
i Piratem wykradali broń drużyny OS
z Karczewa. Zwykły przeprowadzał
transakcje sprzedaży(…). Poza tym
Zwykły z Wnukiem wykradli dwa
pistolety /1- Parabellum, 1-Steyer 9
mm/ które sprzedali. Zwykły, będąc
w grupie «spalonych» systematycznie
wykradał amunicje ze Stenów (…)
. W dniu 17 b. m. , pilnując zatrzymanego Poleszczuka, skradł lornetkę polową, będąca własnością grupy
»SKRYTY«. W dalszym ciągu planował wykradzenie broni drużyny OS
Otwock. W dniu 17 b. m. przy egzekucji Poleszczuka został rozstrzelany
o godz. 22:50. Obecni: Z.Z., Marian,
Burza, Wicher”. Wyroku WSS nie
było i w tym przypadku17.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Zob.: Jacek Zygmunt Jaroszewski.

Porucznik Zygmunt Migdalski…,
dz. cyt. str. 125.
2. Zob. : Oddziały i akcje Kedywu…,
dz. cyt. str. 42, 4, 126 - 129. i in.
3.Marian Wesołowski, Biografia
– Wspomnienia 1939 -1944, str.
61- 62, cyt. za: Sebastian Rakowski.
Zarys dziejów IV Rejonu…, dz. cyt.
, str. 214-215.
4. Wg: Oddziały i akcje Kedywu…,
dz. cyt. str. 125 – 126.
5. Według wspomnianego wcześniej
Jerzego Orzeszka „Marsa”, Kaczorowski Jerzy ps. „Żak” i Jan Szczepek ps. „Warna” w 1943 r. znajdowali się w składzie pododdziału
„Świdry – Wiązowna”. Ich obecność
w ekipach, które dokonały uprowadzeń i egzekucji w 1944 r. może
wynikać z tego, że były one tworzone zadaniowo z osób dobieranych
z różnych grup terytorialnych walki
bieżącej.
6. Oddziały i akcje Kedywu…, dz.
cyt. str. 42.
7. Tamże, str. 103.
8. Tamże, str. 44.
9. Tamże, str. 103.
10. Sebastian Rakowski. Zarys dziejów IV Rejonu…, dz. cyt. str. 217.
11. Jacek Zygmunt Jaroszewski. Porucznik Zygmunt Migdalski…, dz.
cyt. str. 125.
12. Zob.: Sebastian Rakowski. Zarys
dziejów IV Rejonu…, dz. cyt. str.
217-218.
13. Odziały i akcje Kedywu…, dz.
cyt. str. 127 – 128.
14. Tamże, str. 103.
15. Sebastian Rakowski. Zarys dziejów IV Rejonu…, dz. cyt. str. 218.
16. Oddziały i akcje Kedywu …, dz.
cyt. str. 128.
17. Tamże, str. 128-129.
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ŚRODOWISKO. Komentarz do petycji Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Jak chronić warszawskie lasy?
PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Ekspert i dyletanci
W czasie II wojny światowej
Brytyjczycy odtworzyli z niezwykłą precyzją mapę trafień po pociskach jakich doznawały w wojennych misjach ich samoloty
bojowe. W ten sposób powstała
makieta najbardziej narażonych
na ostrzał obszarów kadłubów
które, w mniemaniu autorów tego
badania, należało wzmocnić. Genialne?

Znalazł się jednak ekspert
(Abraham Wald) który zwrócił
uwagę, że oto odtworzono tylko
fragment prawdy o uszkodzeniach kadłubów samolotowych,
opierający się na statystykach
uszkodzeń samolotów powracających do baz, a nie tych zestrzelonych. Zaryzykował więc twierdzenie, że w pierwszej kolejności
wzmocnieniu winny podlegać
fragmenty wolne od śladów po
trafieniach. Miał rację.
Ta pouczająca historia ukazuje, że wszystkim, także wybitnym
ekspertom, zdarza się wyciągać
nieprawdziwe wnioski z pozornie

oczywistych przesłanek oraz, że
jedno fałszywe założenie logiczne
może uczynić ostateczną diagnozę
zupełnie bezwartościową. Warto
więc, interpretując np. dane statystyczne, czasem pozornie oczywistym obserwacjom nadawać
różne konteksty, przeciwstawne
punkty widzenia.

Źródłem tej interesującej anegdoty
jest bestseller Jordana Ellenberga
How Not to Be Wrong: The Power of
Mathematical Thinking, Nowy Jork,
Pingwin, 2014

Grafika kadłuba z naniesionymi
miejscami postrzeleń.
Warszawiacy i Polaki
Jak dobrze zrozumiałem, MJN
domaga się w swojej petycji zaniechania prowadzenia gospodarki
leśnej na terenie aglomeracji warszawskiej, czyli innymi słowy komercyjnego eksploatowania warszawskich lasów w promieniu ok
40 km od centrum miasta.
Podpisałbym się pod tą petycją, bo boli mnie widok każdej rębni, ale zastanawiam się czy taki apel
jest właściwy i pożądany? I przez
kogo? No bo jeżeli - jak zapisano
w uzasadnieniu - obowiązek zapewnienia społecznej funkcji lasów na poziomie lokalnym wynika
wprost z art. 6 ust.1a Ustawy o lasach i jest jedną z głównych funkcji trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej - to
dlaczego zaprzestanie cięć miałoby dotyczyć tylko lasów warszaw-

skich? Przecież lokalność lasów jest
powszechna, a większość z nas żyje
i mieszka (na szczęście i jeszcze)
w ich niedalekim sąsiedztwie. Czy
chodzi więc wyłącznie o dobrostan
warszawiaków oraz mieszkańców
Otwocka, Legionowa, Żyrardowa,
Grodziska?
Obawiam się, że gdyby aktywiści kieleccy, bydgoscy, olsztyńscy,
szczecińscy etc.. wystąpili z podobnym apelem do właściwego
ministra, a ich szlachetne postulaty zostałyby spełnione, to wkrótce
nie mielibyśmy w Polsce gospodarki leśnej w ogóle. Bo chyba
nie chcielibyśmy pominąć w obdarowywaniu tym przywilejem
mieszkańców Ustki, Drawska, Piły,
Międzychodu, Pisza, Bolesławca,
Krosna Odrzańskiego czy Supraśla? Wystarczy spojrzeć na mapy
google, aby się przekonać, że np.

lasy na Pojezierzu Zachodnim (fot.
obok) podlegają znacznie bardziej
intensywnej eksploatacji, nieporównywalnej skalą z warszawską.
Tamtejsze rębnie - to jest dopiero
rzeź...
Procenty i Łazienki
W uzasadnieniu do petycji pojawiły się liczby - 64 ha rębni zupełnej w ciągu najbliższych 5 lat oraz
wyobrażenie skali wycinek przez
porównanie z wielkościami Parku
Skaryszewskiego (55 ha), Łazienek
Królewskich (76 ha), Pola Mokotowskiego (73 ha). Takie zestawienia robią wrażenie. Nie chciałbym,
aby pod piłę poszedł Park Skaryszewski. Nie wyobrażam sobie, aby
harvestery przeorały Park Łazienkowski.
Bardzo mi brakuje w uzasadciąg dalszy na stronie 13

Aglomeracja warszawska. Na różowo - tereny zurbanizowane, zielono - obszary
leśne. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_warszawska.

Ul. Patriotów w Miedzeszynie, fot. Michał Mroziński

Petycja MJN w sprawie warszawskich lasów
Stop wycinkom lasów w Warszawie i okolicach!
Apelujemy o zaprzestanie prowadzenia cięć na cele gospodarcze
na terenach leśnych będących w zarządzaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w granicach m. st. Warszawy oraz na
terenie aglomeracji warszawskiej.”
Dlaczego ta sprawa jest ważna?
Według danych pochodzących z oficjalnych dokumentów Lasów
Państwowych, zawartych w Planach Urządzania Lasu dla nadleśnictw
działających na terenie m.st. Warszawy i aglomeracji warszawskiej,
w ciągu najbliższych 5 lat na samym terenie Warszawy planowana jest
wycinka aż 63.61 hektara lasów. Stanowi to powierzchnię większą niż
takie warszawskie parki jak Park Skaryszewski (55 ha) oraz niewiele
mniejszą niż Park Łazienki (76 ha) czy Pole Mokotowskie (73 ha). Oznacza to drastyczny ubytek terenów zielonych, z których na co dzień mogą
skorzystać mieszkańcy Warszawy.
Jeśli wziąć pod uwagę tereny leżące przy granicy miasta (do 3 km
od jego granic administracyjnych), liczby te wyglądają jeszcze gorzej:
wycinki mają dotknąć 283.81 hektara terenów leśnych. Dodajmy, że zdecydowana większość tych wycinek realizowana jest metodą tzw. rębni
zupełnej, co oznacza całkowitą wycinkę drzew na całej powierzchni. Tereny leśne poddane takim działaniom gospodarki leśnej tracą wszelkie
właściwości istotne z punktu widzenia mieszkańców Warszawy: schronienia przed upałem, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i innymi
niedogodnościami miejskiego życia codziennego.
Jako mieszkanki i mieszkańcy Warszawy uważamy, że Lasy Państwowe prowadząc gospodarkę na terenach miejskich i podmiejskich,
powinny brać pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką lasy pełnią dla
mieszkańców. Obowiązek ten jest wprost opisany w art 6 ust. 1a Ustawy
o lasach, gdzie zapewnienie społecznej funkcji lasów na poziomie lokalnym jest jedną z głównych funkcji trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej. Lasy zarządzane przez Lasy Państwowe są naturalnym miejscem rekreacji mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Są
też celem licznych wycieczek, spotkań i innych zorganizowanych form
spędzania czasu na łonie natury. Lasy dają schronienie przed upałami,
pozwalają na spacery i uprawianie aktywności fizycznej, pozwalają obcować z przyrodą na co dzień. Lasy w mieście mają krytyczne znaczenie
dla walki ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, poprawiają retencję wody
i miejski mikroklimat. Jesteśmy zdania, że w rejonie intensywnie wykorzystywanym przez mieszkańców miast to właśnie funkcja społeczna
powinna być traktowana jako funkcja wiodąca i traktowana nadrzędnie
względem funkcji gospodarczej lasów. Mając na uwadze już odczuwalne
skutki zmian klimatycznych (wyższe temperatury w miesiącach letnich)
oraz ciągłą presję na rozbudowę miasta i utratę terenów zielonych, pragniemy zaapelować do Państwa Ministrów o wydanie dyspozycji zobowiązującej jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do całkowitego zaprzestania wycinek lasów na terenie miasta
stołecznego Warszawa i w jego sąsiedztwie na cele gospodarcze.
Źródło: https://miastojestnasze.org/lasysanasze/
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że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje zapis: „ustala się obowiązek
zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni”. Ta sama
burmistrz jest obecnie mieszkanką-aktywistką walczącą dzielnie
w podwarszawskiej Wiązownej
w Stowarzyszeniu “Nie tędy droga”
o zmianę przebiegu trasy obwodnicy warszawskiej i oszczędzenie
leśnych oraz ekologicznie wartościowych obszarów tych okolic.
Czyli – ekologia tak, ale tylko tam
gdzie mam w tym swój interes. Dla
MJN interes kończy się na granicach aglomeracji warszawskiej, dla
mojego sąsiada interes to widok
z okna, jeszcze dla kogoś - Puszcza
Białowieska, cały kraj, dorzecze
Kongo, Amazonia.

Mapa obrazuje wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących
Planach Urządzenia Lasu (kolor ceglany). Zaznaczenie obszaru nie oznacza, że będzie wycięty w całości. Stan danych na
dzień 29 lipca 2021. Źródło: www.lasyiobywatele.pl
ciąg dalszy ze strony 12

nieniu do petycji porównania wartości bezwzględnych, krótkiej statystyki. Bo jeśli ma być uczciwie
i bez manipulacji, to należało zestawić intensywność gospodarki leśnej na terenie aglomeracji
warszawskiej z całą Polską. Albo
np. ile to jest 64 ha w stosunku
do powierzchni wszystkich lasów

w granicach Warszawy? Okazuje
się, że to 1%. Czyli, że planowany
jest wyręb 1% w ciągu najbliższych
5 lat. Plan ten jest na pewnym jego
etapie konsultowany, miejsca rębni
nieprzypadkowe, a w ich miejsce
dokonuje się nowych nasadzeń.
Czyli las nie znika na wieki wieków. Trwa pewien cykl bo na tym
polega gospodarka leśna.

Gangsterzy i filantropi
To trochę inaczej niż na
przykład w osiedlu Anin, gdzie
mieszkam. 11 lat temu ówczesna
burmistrz Wawra dopuściła w obszarze UMN/2 do wycięcia 61
drzew „których lokalizacja uniemożliwiała realizację prac budowlanych”. One już nie odrosły, bo
stoją w ich miejscu bloki pomimo,

Rębnie i więźby
Z których drzew będą pochodzić w takiej sytuacji warszawskie
meble, okładziny wnętrz, więźby
dachowe wawerskich “łanowych”,
dwulokalowych bliźniaków z nieużytkowymi poddaszami, ich stolarki okienne, zabawki naszych
dzieci, ekologiczne place zabaw,
szalunki, europalety, łubianki,
ołówki, papiery, kartony, kalki,
eko-torby z Biedronki? W petycji
nie doczytałem – nie o tym ona
jest. Stop rębniom gospodarczym,
bo warszawskie lasy są nasze!
Drewno, w odróżnieniu np.
od węglowodorów, jest surowcem
odnawialnym. Należy do najstarszych materiałów używanych
przez człowieka i jest praktycznie
niezastępowalne w wielu dziedzinach gospodarki – budownictwie,
meblarstwie, wzornictwie, prze-
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myśle papierniczym. Drewno jako
surowiec posiada wiele zalet – jest
ekologiczne (podlega całkowitej
utylizacji), jest łatwe w obróbce,
jest dobrym izolatorem. Nasza cywilizacja od tysięcy lat w dużym
stopniu opiera się właśnie na drewnie. To prawda – greckie wyspy
Morza Egejskiego – niegdyś gęsto
zalesione dębiną – dzisiaj straszą
łysymi garbami ku przestrodze.
Nie dopuśćmy do tego. Jednak
wyjściem nie powinna być rezygnacja z gospodarki leśnej w ogóle,
tylko prowadzenie jej w sposób
RACJONALNY.
Rycerze i rabusie
Jeśli więc podejrzewamy, że
w Polsce dzieje się pod tym względem źle, to obejmijmy prawdziwą,
nie fikcyjną, kontrolą społeczną
wszystkie Plany Urządzenia Lasu,
bo jeśli cokolwiek miałoby się w tej
materii zmienić to wyłącznie stopień intensywności gospodarki
leśnej w skali całego kraju.
Lasy Państwowe wypełniają
pewną odgórną politykę państwa.
Globalna koniunktura na surowce naturalne, intensywny rozwój
światowych gospodarek w ostatnich 30 latach bez wątpienia stanowią silny impuls do rżnięcia.
Nie wiem na ile grabieżcza względem poprzednich lat jest obecna
gospodarka leśna, ale zarządzanie
lasami to proces mocno rozciągnięty w czasie. Wiele obszarów na
terenie Polski zostało zalesionych
50-60-70 lat temu i lasy te wkraczają obecnie w wiek rębności. Być
może dlatego wycinek jest teraz
więcej niż np. 20 lat temu. Rębnie
zupełne nie powodują likwidacji
lasów – one odrastają w naturalnym cyklu, inaczej dla każdego gatunku drzew.
Z w/w powodów nie podpiszę tej petycji. Domyślam się, że
na poziomie wizerunkowym bez
wątpienia przysporzy ona Stowarzyszeniu MJN wielu nowych sympatyków, jednak dużo ważniejsza
i pożądana byłaby moim zdaniem
publiczna debata nad dalszym
losem polskich lasów, być może
nad objęciem szczególną ochroną konkretnych obszarów leśnych
w całym kraju, także w aglomeracji
warszawskiej.

Zdjęcie lotnicze lasów w okolicach Międzychodu, zachodniopomorskie. Źródło: Google Maps

Jestem za powiększeniem strefy lasów chronionych, jestem za powstaniem
kolejnych Parków Narodowych. Jestem za racjonalną,
zrównoważoną gospodarką
leśną w Polsce.
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LAS. Jest nowy termin realizacji dwóch rond w ciągu ulicy Kadetów.

Niekończąca się historia budowy dwóch rond
RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

O konieczności budowy
dwóch rond w ciągu ulicy Kadetów (na skrzyżowaniu z ulicą Łasaka oraz ulicą Poprawną) mówiło
się od bardzo dawna. Zarząd Dróg
Miejskich w Warszawie (ZDM)
podjął tę inwestycję w 2017 roku,
kiedy to zlecił przygotowanie projektu technicznego dla przebudowy ulicy. Zapowiadano wtedy,
że nowe ronda powstaną do 2019
roku, ale zaraz potem pieniądze
przeznaczone na ten cel przesunięto na inne, ważniejsze inwestycje
w mieście.
W 2020 roku pieniądze znalazły się z powrotem, ale nie udało się
rozstrzygnąć przetargu na wybór
wykonawcy przebudowy, bo oferty
były zbyt wysokie. W drugim przetargu, ogłoszonym w tym samym
roku wygrała oferta z ceną ok 4,78
mln zł. I tak dobrze, że przetarg
w ogóle wtedy rostrzygnięto, bo
ZDM wciąż zamierzał przeznaczyć
na to zadanie tylko ok. 2,61 mln
zł. Wyższe ceny nie były wtedy za-

skakujące, bo warunki dotyczące
terminów realizacji przebudowy
były bardzo wyśrubowane (termin
realizacji nie został zmieniony od
pierwszego przetargu sprzed kilku
miesięcy i zakładał zakończenie
zadania do 15 grudnia 2020 roku).
Klub Razem dla Wawra zaproponował nawet na jednej z sesji Rady
Dzielnicy Wawer (20 stycznia 2021
roku), aby przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania
finansami w ZDM w tym zakresie, ale nikt z radnych rządzących
tradycyjnie nie był zainteresowany
wyjaśnianiem tego typu kwestii
i wniosek przepadł w głosowaniu.
Kiedy firma wykonawcza była
gotowa do budowy drogi okazało się, że decyzja administracyjna
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekt techniczny wymagają poprawy. Ciężko
było też porozumieć się w kwestii
organizacji ruchu na czas budowy i zdecydować w jakiej formie
i w jakich etapach powinna być zamykana ulica Kadetów. Cały czas
trwały też ugodnienia z gestorami
poszczególnych sieci, w tym sieci
energetycznej.

Projekt organizacji ruchu - rondo u zbiegu Kadetów i Łasaka. Źródło: ZDM

Projekt organizacji ruchu - rondo u zbiegu Kadetów i Poprawnej. Źródło: ZDM

Skrzyżowanie ulicy Kadetów z ulicą Łasaka. Źródło: ZDM
W październiku 2021 roku
ZDM poinformował, że firma wykonawcza zażądała dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie
tej przebudowy, które opiewało
na ok. 30% pierwotnej oferty. To
oznaczałoby, że koszt przebudowy
osiągnąłby więcej niż 6 mln zł. Zapowiedziano więc zerwanie umowy z firmą wykonawczą (aktualnie
ZDM informuje już o odstąpieniu
wykonawcy od realizacji zadania)
oraz ekspresowe ogłoszenie nowego przetargu i zrealizowanie przebudowy jeszcze przed wakacjami
bieżącego roku.
Wakacje lada chwila się rozpoczną, a budowa rond w ulicy Kadetów niestety nawet nie
ruszyła. To dlatego, że dopiero
w kwietniu bieżącego roku ogłoszono nowy, trzeci już przetarg na
wybór firmy budowlanej do tego
zadania. Najniższa oferta opiewa
na kwotę ok. 8,38 mln zł. ZDM
zapowiedział już, że uznaje tę
ofertę za najkorzystniejszą i spełniającą wymagania (mimo iż planował przeznaczyć na tę budowę
nieco ponad 4 miliony złotych).
Ta najniższa oferta i tak oznacza,
że koszt budowy dwóch rond będzie o ponad 2 miliony złotych
wyższy od tego, jaki proponowała
poprzednia firma, uwzględniając

jej dodatkowe roszczenia. Pod
warunkiem oczywiście, że nie będzie jeszcze większy, bo z jakiegoś
powodu budowa się przedłuży,
a inflacja będzie uzasadniała dodatkowe wynagrodzenie dla firmy
wykonawczej.
Wykonawca będzie miał 150
dni na realizację umowy, co przy
założeniu, że umowa zostanie
podpisana jeszcze w czerwcu br.,
powinno pozwolić przejechać
przebudowaną ulicą Kadetów
w listopadzie br.
Za każdym razem kiedy opisuję sprawę budowy tych dwóch
rond zadaję sobie i Państwu pytanie o to, czy uda się dotrzymać
kolejnego terminu ich realizacji.
Tym razem więc już nie pytam,
mając jednak nadzieję, że długa historia tej inwestycji wreszcie
się kiedyś skończy.
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STYL ŻYCIA. Zawsze warto korzystać z dobrych rad.

Warsztaty ze stylistką
Przyznaję - nigdy nie byłam
niewolnikiem mody, nie mam
konta na Instagramie i nie śledzę
na bieżąco modowych trendów.
A jednak - zapewne dlatego, że
sama miewam dylematy i rozterki przy wyborze ciuchów – zwracam uwagę na ciekawą „stylówę”
u innych, imponuje mi odważne
podejście do ubioru, chciałabym,
ubierałabym, się...
Prawdopodobnie więc, zorganizowane przez Centrum Handlowe Ferio Wawer „warsztaty stylizacyjne Być kobietą” skierowane były
do mnie i mnie podobnych kobiet
- jeszcze niestarych, a już nie nastolatek.
O tych warsztatach przeczytałam na stronie popularnych mediów społecznościowych na „F”.
Kliknęłam, wypełniłam krótką
ankietę. Wkrótce otrzymałam mail
potwierdzający mój udział w „bezpłatnych zajęciach ze stylistką modową” - w to mi graj!
Na warsztaty, które odbyły się
na drugim piętrze budynku Galerii, przyszło około dwudziestu
kobiet w różnym wieku. Na początek ugoszczono nas słodkim
poczęstunkiem oraz drobnymi
upominkami ze sklepów z Ferio.
Milutko. Każdą wchodzącą uczestniczkę witała stylistka Magdalena
Sierańska. Wyglądała rewelacyjnie
- począwszy od butów, a kończąc
na szmince, pewna siebie, otwarta,
profesjonalna.

Prezentacja
Magda wprowadziła nas
miękko w świat ubiorów i trendów
modowych. Opowiadała, demonstrowała (ciuchy, buty, dodatki),
zachęcała do aktywności. Padło
pytanie: „Czy spodnie typu rurki
są passe?” Dziewczyna, która tego
dnia przyszła w rurkach - wyszła
na środek. Magda zaproponowała
jej zmianę sportowych butów na
botki, podała jej marynarkę oraz
wybrała okulary przeciwsłoneczne. I nagle dziewczyna zmienia się
w kogoś innego, dosłownie. Oddycham z ulgą – uff, czyli nie muszę
wymieniać zawartości mojej szafy.
Wystarczy spróbować innych połączeń poszczególnych części garderoby, po-eks-pe-ry-men-to-wać.
Kolejne pytanie Magdy: „Która z Was ma białe botki?” Cisza,
spoglądamy na siebie zdziwione.
„Dlaczego nie macie białych botków?” Odpowiadam cicho, że to
obciach. Magda zaprzecza – okazuje się, że białe botki mogą być
świetnym dopełnieniem stylizacji.
Zakupy
Wisienką na torcie był przegląd oferty sklepów odzieżowych
i obuwniczych w tutejszych sklepach oraz ew. wspólne zakupy. Zeszłyśmy na dół do pasażu Galerii.
Magda demonstrowała i opisywała
konkretne fasony – buty, spodnie, sukienki. Pod okiem stylistki
mierzyłyśmy ubrania, na które

LIST DO REDAKCJI
Wieżę widokową
w dobre ręce oddam
Coraz częściej słyszymy o
Parku Aktywności Rodzinnej
(rejon Lucerny / Węglarska), ale
nie powiększa się nasza wiedza
o założeniach do projektu. Cały
czas obracamy się w kręgu tych
samych zdań i pojęć, jakie pojawiły się w krótkich komunikatach urzędu w zeszłym roku.
Spotkanie z p. Burmistrzem nie
przyniosło niestety żadnych
konkretów poza pewnikiem, że
budowa musi być ukończona w
roku 2023.

Być może Burmistrz odniósł
wrażenie, że okoliczni mieszkańcy obawiają się nowych inwestycji
„jak zawsze” i chcą by było „jak
dawniej”. Nic bardziej mylnego.
Obawy są skutkiem braku informacji, a odnieść można wrażenie,
że sam Urząd nie zna lub nie chce
ujawnić konkretnych założeń. A
to my właśnie chcemy, aby urząd
zajął się tym terenem (co do tej
pory bardzo słabo mu się udaje). Doprowadzenie terenu do
porządku, zachowanie zdrowych

wcześniej z pewnością nie zwróciłybyśmy uwagi. „Która z Was odważy się przymierzyć spodnie typu
mom jeans?” O dziwo zgłosiła się
większość z nas. W przymierzalni
dziki tłum. Po kolei wychodzimy
zaprezentować się reszcie dziewczyn. Wiadomo - nie każdy czuje
się dobrze we wszystkim. Ciekawą
obserwacją wykazała się śledząca
nasze poczynania organizatorka
warsztatów: „Od razu widać, która
z Was dobrze się czuje w przymierzonych spodniach, bo wychodzi
wyprostowana,
uśmiechnięta,
pewna siebie. Natomiast jeśli nie
czujesz się w danej rzeczy komfortowo, to wychodzisz przygarbiona,
zgaszona”
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programach telewizyjnych prowadzonych niegdyś przez Brytyjki
Trinny i Susannah, ubierające kobiety według typów sylwetek, tj.
klepsydra (ideał), jabłko, kolumna,
gruszka etc. Tego dnia uświadomiłam sobie, że ten podział jest już
dawno passe. Liznęłam trochę aktualnych trendów, wiem co to jest
baza, co może powodować efekt
„wow” oraz poznałam kilka zasad
udanych stylizacji. Po warsztatach
zostało mi w głowie kilka prostych
przykazań, które powinna znać
i stosować każda z nas:
■■ „Każda kobieta może ubierać
się jak chce”
■■ „Nie ma takich ubrań, których
nie możesz nosić. Wszystko
zależy od tego co lubisz.”
■■ „Moda jest inkluzywna” (czyli Refleksja
moda jest dla wszystkich!)
Tego dnia wiele się nauczyłam. Moja dotychczasowa znaMonika Kiczmachowska
jomość mody zatrzymała się na
Wskazując na jeden z płaszczy Magda określiła go przymiotnikiem „ponadczasowy”. Oho!
Coś dla mnie – jedna rzecz na całe
życie. To ostatnia sztuka, w dodatku przeceniona i w moim rozmiarze. Chwytam szybko za wieszak
i przymierzam płaszcz. Stoję na
środku sklepu, więc wszystkie
oczy są skierowane na mnie. Trochę mocuję się z zamkiem błyskawicznym czując na sobie wzrok
pozostałych dziewczyn. W końcu udaje mi się go zapiąć – czuję
się w nim bardzo dobrze, kupuję.
Z pewnością nie zwróciłabym na
niego uwagi w innej sytuacji (będąc na zakupach w towarzystwie
męża :).

Uczestniczki po warsztatach w kameralnym gronie udały się na zakupy w towarzystwie stylistki. Fot: Ferio Wawer

drzew oraz nowe nasadzenia,
wytyczenie ścieżek (w tym rowerowych), mostki nad kanałami,
mała architektura z przyjaznych
środowisku materiałów, miejsce
zabaw dla dzieci czy wybieg dla
psów - to optymalny według nas
kierunek i zakres ingerencji w
zagospodarowanie tego terenu w
pierwszej fazie realizacji.
Nie musimy wydawać 9 milionów złotych na Park, do którego trzeba będzie dojeżdżać samochodem (85 % powierzchni
dzielnicy leży w odległości ponad 2km). Nie musimy zaczynać
od wycinki, budowy parkingów
i wieży widokowej (!). Chętnie
oddamy te pieniądze, aby poza
naszym Parkiem powstały nowe,
może mniejsze (być może poprzez rewitalizację istniejących
terenów zielonych), ale za to w
wielu miejscach Wawra – tam

gdzie są potrzebne na co dzień.
Jeśli mają Państwo propozycje takich miejsc, chcecie
zasygnalizować potrzebę miejsca „zielonego wypoczynku” w
swojej okolicy piszcie na adres:
redakcja@gazetawawerska.pl (za
pozwoleniem redakcji Gazety
Wawerskiej). Na konsultacje nigdy nie jest za późno.
Obiecujemy przekazać te
sugestie Burmistrzowi oraz radnym. Lepiej wydać mniej a mądrze, niż marnować więcej. Może
nie będą to tak medialne inwestycje, ale bardziej potrzebne
zwykłym mieszkańcom Wawra,
co zwłaszcza w roku wyborczym
2023 nie powinno pozostać bez
znaczenia.
Maciej Ozdowski
Źródło: UD Wawer
Wizualizacja wieży widokowej
mieszkaniec
dzielnicy Wawer z koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej
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FALENICA. Jakie będą dalsze losy Willi Bajka z ul. Lokalnej?

1. tam, gdzie jest potrzeba zrealizowania dobra wspólnego (drogi, bezpieczeństwo, edukacja)
2. tam gdzie trzeba pomóc słabszym.
Wszystko inne, w szczególności dotacje dla tych czy innych organizacji, które może budzą ciepłe
uczucia u tych czy innych, ale które
nie rozliczają się klarownie z otrzymywanych dotacji powinno być
„wzięte pod lupę”.

Pałacyk na sprzedaż
W dzielnicy Wawer, w rejonie
tradycyjnie zwanym Osiedlem Falenica, przy ul. Lokalnej 57/59 stoi
– odnawiany nieśpieszne do kilku
lat - pałacyk, willa „Bajka”. Pałacyk
ten – 300 m2 powierzchni mieszkalnej na działce jedenaście i pół
tysiąca m2 został podarowany zakonowi Karmelitów Bosych (jeszcze
w stanie wymagającym remontu).
Potem doszły jeszcze dwie dotacje
o finalnej wartości około 400 000
zł. Obecnie nieruchomość ta jest
wystawiona na sprzedaż przy cenie
wywoławczej 2,5 mln zł.
Wcześniej, „przed wojną”,
chodziło mi po głowie pytanie: jakąż to korzyść społeczną miał na
myśli Urząd Miasta dokonując tak
szczodrej darowizny? Pytanie to
zadałem urzędowi, „w trybie dostępu do informacji publicznej”,
nie otrzymałem jednak realnej
odpowiedzi. Dostałem informację o dotacjach na remont, mnóstwo innych szczegółów też, ale
tego, dlaczego właściwie zakonnicy – Karmelici Bosi - dostali pałacyk, to już się nie dowiedziałem.
Ale to już mało istotne. W tej chwili
cenne byłoby, gdyby ten pałacyk –

niali na gotówkę, ale by przeznaczyć go na schronienie dla uchodźców wojennych.

Myślę, że jest szansa, że konpo wyremontowaniu – mógł służyć rosnące błyskawicznie zadłużenie
serwator zabytków choć w tym
jako schronienie dla uchodźców Polski i rosnące równie szybko koszprzypadku zadziała szybko i elawojennych, dla ludzi uciekających ty obsługi tego zadłużenia...
stycznie, a lokalna społeczność poZacznijmy
więc
pytać:
przed śmiercią, przed grozą wojny.
może doprowadzić „Bajkę” do stana co idą nasze pieniądze?
nu używalności.
Tło problemu: bzdurny spór, czyli Podatki są potrzebne i jest potrzebCzasem lubię wierzyć w bajki.
ne ich wydawanie. Ale – w mojej
gdzie jest dobro społeczne...
Chciałbym też uwierzyć w lepszą
Spójrzmy na ten problem skromnej opini – społeczne pieniąTymczasem zwracam się przyszłość „Bajki”.
z pewnej perspektywy: spór, który dze, nasze wspólne, powinny być z prośbą do Karmelitów Bosych, by
w Polsce wybucha co i raz na nowo, wydawane tylko na dwa cele:
otrzymanego pałacyku nie zamiePaweł J. Dąbrowski
to spór o podatki. Mało jest rzeczy
w sferze publicznej, które wkurzają
mnie tak bardzo jak ten bzdurny
spór. Bzdurny? Tak myślę, choć zapewne jestem jedną z niewielu osób
tak myślących.
Neoliberałowie mówią, że podatki powinny być jak najniższe,
zdecydowanie niższe, że trzeba je
obniżać… I mają sporo racji – nie
sposób jej odmówić, gdy patrzy się
na szastanie pieniędzmi przez władze państwowe – a czasem i samorządowe. Z drugiej strony lewica
mówi o potrzebie podnoszenia podatków – przynajmniej dla osób dobrze zarabiających. I też nie sposób
odmówić im racji, gdy patrzymy na
żałosne płace nauczycieli, pielęgniarek czy nawet niższego personelu
w sądach. I gdy uświadomimy sobie
Willa Bajka - stan w trakcie remontu 2019r.

Z NOTESU STRAŻAKÓW.
Tragiczny pożar pustostanu
W nocy z 18 na 19 maja doszło do pożaru pustostanu na rogu
ulic Wydawniczej i III Poprzecznej w Aninie. Pożar wybuchł ok.
godziny 2:30. Z ogniem walczyły
3 zastępy straży pożarnej z JRG12
oraz JRG8. Pożar udało się opanować i ugasić do godziny 4:00. Na
miejscu obecne było również pogotowie ratunkowe oraz policja.
Niestety w wyniku odniesionych
podczas pożaru obrażeń zmarł
mężczyzna, który prawdopodobnie
nocował w opuszczonym budynku.
Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru.
Drewniany pustostan spłonął doszczętnie. Był to drugi pożar na tej
samej posesji w przeciągu ostatnich
lat. Pierwszy miał miejsce 3 października 2017 r. i wówczas nie było
osób poszkodowanych.
Ćwiczenia MDP
Dnia 21 maja 2022 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Radość w ramach ćwiczeń, odwiedziła
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr
8 Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie. Wyjazd nie odbyłby się bez wsparcia
Toyota Radość. Salon użyczył swoje

dwa samochody typu Proace, dzięki którym nasza grupa Młodzików
(licząca na tę chwilę 18 podopiecznych) pojechała zwiedzić jednostkę. Jednostka zlokalizowana jest
przy ul. Majdańskiej. JRG-8 swym
rejonem obejmuje dzielnicę Praga
Południe i północną część dzielnicy Wawer. Specjalizacją JRG-8 jest
ratownictwo medyczne. Adepci pożarnictwa podczas spotkania rozwinęli wiedzę na temat pierwszej
pomocy, zapoznali się ze strukturą
oraz historią jednostki, a także z wyposażeniem będącym na jej stanie.
Szczególną uwagę zwracał średni
samochód ratownictwa medycznego, zabudowany przez ISS Wawrzaszek na podwoziu VOLVO FL240,
sprowadzony specjalnie dla strażaków z tej jednostki. Jest to pierwszy
tego rodzaju samochód będący na
wyposażeniu Państwowej Straży
Pożarnej. W samochodzie znajdują
się dwa przedziały z lampami bakteriobójczymi: ambulatoryjny i dla
poszkodowanych. W przedziale
ambulatoryjnym mieszczą się szafki na sprzęt medyczny, lodówka
i umywalka. Przedział dla poszkodowanych zawiera cztery łóżka,
fotel (m. in. do pobierania krwi),

Strażacy OSP podczas Warszawskich Manewrów Ratowniczych

instalację tlenową i składany stół.
Samochód wyposażony jest także
w maszt oświetleniowy oraz markizę z możliwością powiększenia
przestrzeni medycznej o namiot.
Jest to pierwsza, ale na pewno nie
ostatnia, wycieczka Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej OSP Radość
do jednostki specjalistycznej.

czych. Tematem przewodnim były
zagrożenia związane z prądem oraz
odnawialne źródła energii. Zajęcia
poprowadził Zastępca Naczelnika
OSP Ursus, będący instruktorem
fundacji cfbt.pl, współpracującej
z programem Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych
Technologii. Podczas zajęć podzielonych na dwie części druhowie
Szkolenie strażaków
mieli możliwość zaznajomić się
Dnia 22 maja 2022r. odbyły z programem CBOiNT, poznać busię kolejne ćwiczenia z cyklu War- dowę instalacji fotowoltaicznej, maszawskich Manewrów Ratowni- gazynów energii i sieci energetycz-

nych. Podczas części pokazowej,
która odbyła się dzięki firmie 4sun,
która udostępniła moduły fotowoltaiczne, strażacy na własne oczy
zobaczyli jakie zagrożenia generuje
instalacja oraz sprawdzili kilka mitów dotyczących fotowoltaiki.
W wydarzeniu tak jak poprzednio wzięły udział: OSP Białołęka, OSP Radość, OSP Ursus, OSP
w Wesołej.
Stanisław Rybicki
OSP Radość
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HISTORIA

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Osada Sośnieżówka z ul. Wilgi w Radości...

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Pomimo iż ulica Wilgi była
drogą bardzo długą i ciągnęła
się aż do Lasu Wilanowskiego1,
niewielki był na niej ruch wozów konnych i samochodów. Do
jazdy w głąb osiedla używano
przeważnie drugiej głównej drogi, szerokiej ulicy Izbickiej.(...)
Na początkowym odcinku ulica
Wilgi była drogą piaszczystą, jednak z wąskim chodnikiem z płyt
betonowych ułożonych wzdłuż
ogrodzeń posesji2.
“Osada Sośnieżówka” – taka
nazwa widnieje na planach domu
z 1932 roku, które rozłożyli przede mną właściciele - i odnosiła się
zapewne do całej ówczesnej posesji. Zbudowany w 1936 roku dom
to 2-kondygnacyjna, drewniana
“kostka” z dwiema dostawionymi
werandami od wschodu i zachodu, zbudowana specjalnie z myślą
o sezonowym wynajmie. Pierwotnie zaprojektowano 4 lokale,
po 2 na kondygnację, a w każdym pokój, kuchnia i wyjście na
obszerną werandę. Wielkich wygód nie oferowano – w ogrodzie
po jednej stronie znajdowała się
ocembrowana studnia, po drugiej
sławojka. Do 1951 roku drewniak
ten stał przy ul. Kościelnej. Wraz
z przyłączeniem Radości do Warszawy nazwę ulicy przemianowano na Wilgi.
Urszula Krassowska (z d.
Szewczyk) mieszka w tym drewniaku od urodzenia czyli od 1959

roku, a wspólnie z mężem Tadeuszem od 1980. Pochodziący z Lipna (k. Sierpca) Dziadek Urszuli,
maszynista kolei warszawsko-petersburskiej Adam Kiełczewski,
upatrzył sobie to miejsce przed
wojną podczas wakacyjnych eskapad do radościańskich letnisk.
W 1942 roku kupił posesję
od poprzedniego właściciela, który podobno złamał wprowadzony
przez władze okupacyjne zakaz
wycinania drzew i bojąc się konsekwencji wolał zniknąć. Nie wiadomo ile w tym prawdy.
W 1944 pocisk artyleryjski
uszkodził jeden z narożników
drewniaka. Uszkodzenie odbudowano, a niewielkie odchylenie
fragmentu elewacji stanowi do dziś
pamiątkę po wydarzeniu. Wkrótce
po zakończeniu działań wojennych
w domu pojawili się kwaterunkowi
lokatorzy (same kobiety), a Kiełczewskim musiał wystarczyć jeden
z lokali na parterze. Willa wróciła
w 100% władanie rodziny dopiero
pod koniec lat 70’.
Dom tonie w zieleni. Sponad
gęstej ściany zarośli wyłania się
górą ciemna drewniana elewacja
pierwszego piętra, zwieńczona
z obu boków werandami. Stonowany kolor nowego poszycia dachu nie razi. Tadeusz Krassowski
podkreślał przemyślany system
odwodnienia dachu – cała deszczówka trafia do rynien i rur
w okolicach werand z dala od
ścian głównej bryły, która dzięki
temu nie jest narażona na zawilgocenia.
W czasie okupacji i pierwszych latach po wojnie, obok
domu, w drewnianym baraczku
w końcu ogrodu funkcjonował
magiel, a dla klientów szukających
bogatego w tłuszcz mleka pani
Kiełczewska (Józefa) w drewnianych komórkach prowadziła hodowlę kóz.

Tyle zostało z napisu na okładce dokumentacji z 1932 r.

Rodzice Urszuli Krassowskiej,
Zofia i Julian Szewczykowie, przejęli po śmierci dziadków pieczę nad
domem. W latach kiedy większość
mieszkańców Radości korzystała
z transportu kolejowego, a wielu dojeżdżało do pobliskiej stacji
rowerami, Zofia Szewczyk (z d.
Kiełczewska) prowadziła przez
pewien czas na posesji pionierski
Park&Ride dla rowerów. Miała
nawet specjalny zeszyt z rejestrem
miesięcznych opłat za przechowywanie jednośladów. Tata Julian,
choć krawiec z wykształcenia, pracował w komisie na ul. Nowowiejskiej.

Vis a vis posesji, po drugiej
stronie ulicy, znajdowała się kiedyś
porośnięta trawą polana, stanowiąca
świetne miejsce do różnego rodzaju
zabaw. Kiedy tylko ostatni dzwonek
pana woźnego szkolnego oznajmiał koniec zajęć, wszyscy tłumnie
przybiegali na tę polanę z odległej
nie więcej niż 400 metrów szkoły nr
140. Jeszcze w latach 60’ był pomysł
na budowę w tym miejscu domu
kultury. Na miejsce zwieziono sporo
cegieł i pryzmę otoczaków. Kolejne
lata, zimy mijały, materiał marniał,
aż nagle na polanie wyrósł sklep-pawilon (obecnie WSS Społem) wraz
z rozległym parkingiem.
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Przypisy:
1. Dawna nazwa lasów na wschodnim skraju osiedla Radość.
2. Wszystkie fragmentu pisane kursywą pochodzą z książki Andrzeja Lecha “W Radości przy stacji 1920-51”.

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
39 – drewniaka z ul. Wilgi 3 w Radości.

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

