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Po raz pierwszy 24 strony!

Zapomniany cmentarz...
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Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Rozwadowie -pocztówka. Archiwum Cyfrowe Pawła Ajdackiego

MARYSIN WAWERSKI

DECYZJA NA BUDOWĘ
BLOKU PRZY
KORKOWEJ 102
UCHYLONA
Wojewoda Mazowiecki
uchylił pozwolenie na budowę
wielorodzinnego budynku przy
Korkowej 102 i przekazał sprawę
do ponownego rozpatrzenia. 4

MARYSIN WAWERSKI

RADOŚĆ

NADWIŚLE

HISTORIA

Z jakiego powodu przenosi
się świetnie prosperujący klub
kultury do niefunkcjonalnych
pomieszczeń po „Taniochu”?
Czy wszystkie problemy z tym
związane zostały już rozwiązane?

Wojewoda Mazowiecki stwierdził
nieważność kluczowej decyzji
sankcjonującej budowę salonu
samochodowego w Radości.
Inwestor odwołał się do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
(GINB).
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W naszej dzielnicy, przy ul. Wał
Miedzeszyński 76 powstanie
schronisko dla kotów. Będzie filią
schroniska na Paluchu, w którym
rozbudowa kociarni jest niemożliwa
i niewskazana.

Pierwsze parcelacje obszarów,
znajdujących się w pobliżu
obecnego osiedla Anin, które
od nazwy tamtejszej karczmy
nazywano Wawrem, miały miejsce
w latach 1837-1839.

IM GORZEJ
TYM LEPIEJ...
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DECYZJA
NIEWAŻNA

KOCIE
SCHRONISKO
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GENEZA I PARCELACJA
OSIEDLA ANIN

10-11
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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.
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.

Sezon ogórkowy?

RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Wydawać by się mogło, że
mamy właśnie w pełni wakacyjny
sezon ogórkowy, a tu proszę, przekazujemy w Państwa ręce po raz pierwszy w historii numer 24-stronicowy.
Najwięcej artykułów, tak jak zresztą
praktycznie w każdym numerze,
dotyczy dwóch obszarów: historii
Wawra oraz spraw bieżących.

Jeśli chodzi o teksty historyczne, to oprócz kolejnego odcinka
bardzo już popularnej międzyleskiej sagi (stali Czytelnicy regularnie dopytują o to, kiedy dostępna
będzie następna część, a w jednej
z wawerskich restauracji można
nawet znaleźć pierwszy odcinek
powieszony w ramce na ścianie
przy wejściu), zapraszam do zapoznania się z informacjami na
temat zapomnianego cmentarza
w Nadwiślu, zwanego „mogiłkami” (po sąsiedzku z planowanym
schroniskiem dla kotów), genezą parcelacji osiedla Anin, dalszą
częścią historii Lasu Sobieskiego,
historią klasztoru Sióstr Felicjanek,
ciekawostkami na temat kolejnego drewniaka w Radości, a nawet
z kolejami losu, często kilkudzie-

sięcioletnimi, krzyży i kapliczek
w osiedlu Las.
Ze spraw bieżących opisujemy
m.in. oczekiwany przez nas zwrot
akcji w sprawie planowanego bloku w Marysinie Wawerskim oraz
związaną z tym ignorancję wawerskich urzędników, niechciane
transformacje w obszarze kultury w tym samym osiedlu, długo
oczekiwany ciąg dalszy sprawy
salonu samochodwego w Radości,
wspomniane już, planowane kocie
schronisko na Błotach, upartość
decydentów w kwestii Parku Aktywności Rodzinnej oraz postępującą betonozę i barakozę w naszej
dzielnicy na konkretnych przykładach.
Z naszego punktu widzenia
z pewnością nie jest to sezon ogórkowy.
Przygotowując kolejne teksty
do publikacji nie nadążamy często
„nazbierać” wystarczającej liczby
reklam, aby zwróciły nam się przy-

najmniej koszty druku. Zapraszając Państwa do lektury zapraszam
zatem też do reklamowania się na
naszych łamach oraz na stronie
internetowej. Pomożemy nawet
w przygotowaniu grafiki, a także
zaproponujemy ekstra rabat przy
kilku powtórzeniach reklamy. Zapewne już Państwo bowiem o tym
wiecie, że Gazeta Wawerska nie jest
projektem biznesowym, a stricte
społecznym.
Życzę udanych wakacji!

BUDŻET OBYWATELSKI. Mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekty do realizacji w 2023 roku.

Finał IX edycji Budżetu Obywatelskiego
mianą ekologią oraz infrastrukturą. Widać to wyraźnie na przykładzie projektów ogólnomiejskich.
Zwyciężył projekt „2050 drzew
dla Warszawy” za ok 5,8 mln zł,
na który głosował co piąty mieszkaniec stolicy. Wśród pozostałych
19 zwyciskich projektów, aż 6 dotyczy przyrody lub likwidacji „beANDRZEJ TOMASZCZYK
tonozy”, a 5 można zaliczyć jako
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl
projekty infrastrukturalne, bo dotyczą: ścieżek rowerowych, ławek
Od kilku dni znane są wyniki w mieście, doposażenia warszawgłosowania kolejnej edycji budżetu skich SOR-ów.
obywatelskiego. Choć idea budżetów jest krytykowana i kontesto- A jak nasz Wawer?
wana przez wiele osób , to od wiePodkreślić trzeba, że od lat
lu lat popularność tego narzędzia utrzymujemy się w czołówce liczby
utrzymuje się mniej więcej na sta- zgłaszanych projektów i frekwenłym poziomie, ale zmienia się te- cji w głosowaniu: 65 osób/1000
matyka zwycięskich projektów.
mieszkańców, co dało nam 3 miejW chwili gdy piszę ten tekst sce wśród wszystkich dzielnic.
nie ma dokładnych danych statystycznych. Centrum Komunikacji Co wybierali głosujący?
Społecznej udostępniło jedynie
Dla mnie zaskoczeniem jest
transmisje Live z ogłoszenia wy- pierwsze miejsce dla projektu:
ników. Trudno analizować zatem „Butelkomaty dla Wawra”. Za ok
poszczególne dzielnice. Wśród 600 tys zł, 5 wynajętych na rok
wszystkich 326 zwycięskich pro- maszyn ustawionych wg sugejektów najczęściej widzimy takie, stii autora w pobliżu filii WCK
które związane są z szeroko rozu- ma wspierać segregacje odpadów
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i edukację ekologiczną. Tylko jeden projekt, który znalazł się na 4
miejscu, pod chwytliwym tytułem:
„Pszczoły apelują - tu jest nasz
dom. Utrzymanie pasieki edukacyjnej, warsztaty i miodobranie
sąsiedzkie”, ma związek z przyrodą. W pozostałych, wygranych pomysłach mamy projekty: „Ścieżka
rowerowa na ul. Panny Wodnej”,
„Renowacja placu zabaw i budowa siłowni przy SP 204”, „Bezpłatne niedziele na Pływalni Anin
oraz modernizacja pomieszczeń
z natryskami”, „Bezpłatne spływy
kajakowe po Wiśle na trasie Plaża
Romantyczna - plaża przy ZOO”,
„Zakup nowości dla bibliotek wawerskich i kilka drobniejszych
pomysłów. Wśród tych drobnych
zwraca uwagę kilka projektów
zgłoszonych w osiedlu Las. Gratulujemy mobilizacji i integracji
mieszkańców tego, bądź co bądź,
niewielkiego osiedla
Podsumowując
Na realizacje zwycięskich
projektów, czyli w ręce mieszkańców, dzielnica oddaje 0.5% całego
swojego rocznego budżetu. Jedni

w rozdysponowaniu tych środków
będą dopatrywać się spiskowych
teorii, drudzy oburzać, że to co
autorzy proponują ma obowiązek
robić władza, więc po co ten cyrk,
a jeszcze inni będą się cieszyć ze
zwycięstwa, co integruje i motywuje do wspólnego działania.
W budżecie obywatelskim
bierze udział jednak jedynie 5-7%
uprawnionych obywateli. I choć
stanowią garstkę, to oni decydują
o wynikach... smutne.
Od poczatku funkcjonowania
budżetów władze różnych szczebli
deklarowały, że wszystkie zgłaszane projekty będą wskazywały na
priorytety mieszkańców w rozwoju miasta. Zgadzam się z tym, ale
tych deklaracji nie można brać na
serio? Jak Polska długa i szeroka
decydenci wycinają stare drzewa, betonują place, budują drogi
i osiedla, nie zostawiając wymaganej powierzchni biologicznie
czynnej. Nawet w naszej dzielnicy
mamy tego przykłady w ustalanych planach zagospodarowania,
czy wydawanych pozwoleniach na
budowę. Czy musimy biernie na to
patrzeć?
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MARYSIN WAWERSKI. Po ostatnich audytach w wawerskim WAiB miało być tak rzetelnie, kompetentnie, uczciwie...

Decyzja na budowę bloku na ul. Korkowej 102 uchylona

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

2 czerwca Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości decyzję
nr 75/PBR/2022 z dnia 7 lutego
2022 r. o pozwoleniu na budowę wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Korkowej
102 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Jako klub radnych Razem dla
Wawra przedłożyliśmy pismem
z 25 lutego nasze wątpliwości co do
wydanej decyzji administracyjnej.
Zwróciliśmy w nim uwagę, że wydano pozwolenie na budynek, który
niebezpiecznie oddziałuje na sąsiadujące wieżowce. Naczelniczka wawerskiego Wydziału Architektury
Teresa Zduńczyk nie chciała nawet
zapoznać się z naszymi uwagami,
a burmistrz Norbert Szczepański
potwierdził prawidłowość postępowania. 12 radnych (wyłącznie
członków koalicji rządzącej wawerskim samorządem) odrzuciło
w głosowaniu wniosek z postulatem o weryfikację decyzji.

Zdaniem Wojewody
W uzasadnieniu decyzji Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że
w trakcie postępowania nie dokonano wystarczająco szczegółowej oceny
stanu faktycznego sprawy, ani należytego sprawdzenia zgodności projektowanej inwestycji z przepisami.
Nie dokonano szczegółowych
ustaleń co do zgodności planowanej inwestycji z decyzją ustalającą
warunki zabudowy oraz z przepisami Warunków technicznych (naruszenie ww. art. 107 S 3 Kpa).
Nie przedłożono czytelnej analizy nasłonecznienia i przesłaniania
z jednoznacznymi wnioskami w zakresie spełnienia warunków par.13
i par.60 Warunków technicznych
jednocześnie zaznaczając, że:
prawidłowo sporządzona analiza
nasłonecznienia i przesłaniania
wraz z jednoznacznymi wnioskami, pozwoli ocenić czy skarżącym przysługuje status strony
w niniejszym postępowaniu.
Za niezbędne uznano także
przedstawienie
szczegółowych,
niebudzących wątpliwości obliczeń
powierzchni biologicznie czynnej.
Wojewoda podkreślił konieczność poszanowania występujących
w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób

trzecich (mając w szczególności na
względzie par. 13 i 60 oraz par. 271273 Warunków technicznych (…).
Wojewoda zwrócił uwagę, że
załączona do wniosku o pozwolenie
na budowę dokumentacja projektowa nie jest także zgodna z decyzją
o warunkach zabudowy w zakresie
braku uzyskania właściwych zezwoleń „na ewentualne usunięcie
krzewów i drzew” oraz dokonywanie utwardzeń nawierzchni, czy
zmienianie rzędnej terenu”.
Wojewoda uznał za „niedopuszczalne” tolerowanie w dokumentacji
nieautoryzowanych wklejek (m.in.
na rysunku zagospodarowania terenu oraz na zestawieniu powierzchni
terenu), ponieważ każda nieautoryzowana wklejka może oznaczać
niezgodność zatwierdzonej mapy ze
stanem rzeczywistym.
Za „niedopuszczalne” uznano
również istnienie w przedłożonym
projekcie budowlanym dwóch rysunków zatytułowanych „projekt
zagospodarowania terenu”. Dodatkowo, rysunek projektu zagospodarowania terenu określono jako
nieczytelny, a legendę do niego jako
niekompletną.
Jak do tego doszło?
07 lutego naczelniczka wawerskiego WAiB wydaje decyzję
o pozwoleniu na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Korkowej 102.
15 lutego, po interwencji
jednego z radnych opozycyjnych,

Czerwoną obwódką zaznaczono obrys działki inwestycyjnej ul. Korkowa 102. Źródło: ukośne.um.warszawa.pl

(…) Obowiązkiem właściwego organu, a następnie organu odwoławczego jest nie tylko zbadanie czy osoby uprawnione uczestniczyły w przygotowaniu projektu, lecz także, czy rzeczywiście załączone rysunki mogą
posłużyć dla oceny oświetlenia i nasłonecznienia sąsiednich, istniejących
budynków, a nadto dokonać stosownych obliczeń, które ewentualne twierdzenia inwestora pozwalają aprobować, bądź merytorycznie zakwestionować (…).
Fragment z orzecznictwa

zwracam się do Urzędu Dzielnicy
o udostępnienie dokumentacji;
20 lutego, po stwierdzeniu
braku w w/w dokumentacji rzetelnej analizy przesłaniania (w takiej
sytuacji Organ miał obowiązek
zażądać od inwestora uzupełnienia dokumentacji), wykonuję ją na
podstawie dostępnych danych oraz
wizji lokalnej.
25 lutego klub radnych Razem
dla Wawra – wraz ze mną Rafał
Czerwonka oraz Michał Mroziński
– występujemy do władz Dzielnicy
z pismem, w którym informujemy
o naszych wątpliwościach co do
rzetelności przeprowadzonego postępowania administracyjnego; do
pisma dołączamy rysunki analizy
przesłaniania, z których wynika, że
zachodzi podejrzenie, że projektowany obiekt nie respektuje interesu
mieszkańców sąsiadujących z inwestycją bloków (par.13 i par.60
Warunków Technicznych). W grę
wchodzi dobrostan kilkunastu rodzin zamieszkujących sąsiadujące
z inwestycją wieżowce.
2 marca do Wojewody Mazowieckiego wpływa 38 wniosków
odwoławczych od w/w decyzji,
w większości od mieszkańców sąsiadujących z planowaną inwestycją
wieżowców, tych samych mieszkańców;
14 marca (dostarczone 15
marca) wpływa na skrzynki pocztowe radnych RdW odpowiedź na
pismo, w którym burmistrz Norbert Szczepański odpisuje m.in., że
Organ, po analizie opracowań, nie
stwierdził w przedłożonej dokumentacji nieprawidłowości w zakresie par.13 i par.60 Warunków
Technicznych.
15 marca na sesji Rady Dzielnicy pojawia się punkt wniesiony
przez klub radnych RdW „Podjęcie
stanowiska w sprawie sposobu procedowania w/w decyzji o pozwoleniu na budowę”. Stosunkiem głosów
12:9 projekt stanowiska zostaje odrzucony głosami koalicji rządzącej.
W trakcie dyskusji naczelniczka WAiB jednoznacznie stwierdza,
że nie ma zamiaru zapoznawać
się z dołączonymi do złożonego
przez nasz klub pisma rysunkami.

Burmistrz Norbert Szczepański
potwierdza, że całe postępowanie
przebiegło prawidłowo.
15 marca, na tejże sesji Rady
Dzielnicy, przewodniczący Michał
Żebrowski odbiera mi w trakcie
dyskusji głos po słowach, że Urząd
nie broni interesu mieszkańców
(bloków sąsiadujących z inwestycją na ul. Korkowej 102).
15 marca, do wszystkich radnych zostaje wysłane pismo-odpowiedź podpisana przez projektanta
budynku, w którym napisał on, że
„projekt budowlany jest kompletny
i całościowy”, zapytanie radnych
uznaje „za bezzasadne i bezpodstawne”, a dołączoną do tego zapytania opinię z analizą przesłaniania
uznaje za „bez znaczenia, niepoprawną i niewłaściwą”. Projektant
rekomenduje mi umiar w ocenach
ze względu m.in. na „solidarność
zawodową wymaganą od kolegów
architektów” oraz ze względu na
„uczciwą konkurencję” jako, że
wykonujemy ten sam zawód(?!)
Z pisma wynika również, że
projektant jest od 2022 roku biegłym sądowym dla Sądu Rejonowego w Łodzi w specjalności Architektura i Urbanistyka;
2 czerwca Wojewoda Mazowiecki
uchyla w całości w/w decyzję.
Co dalej?
W świetle postawionych przez
Wojewodę Mazowieckiego zarzutów unieważniona decyzja trafi
do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia. Z uzasadnienia
wynika, że ten „kompletny i całościowy projekt” wymaga istotnych weryfikacji, „a bezpodstawne
zarzuty” powinny jednak zostać
wzięte pod uwagę.
Mając na uwadze powyższe,
klub radnych Razem dla Wawra
zamierza złożyć skargę na naczelniczkę WAiB wnosząc jednocześnie o odsunięcie jej od wykonywania obwiązków służbowych.
Adresatem skargi jest zawsze
przełożony – w tym wypadku będzie to burmistrz Dzielnicy Wawer Norbert Szczepański.

Dom opieki marianna

Rezydencja MARIANNA zapewnia pomoc osobom starszym przewlekle chorym,
które wymagają całodobowej profesjonalnej opieki oraz seniorom w lepszej kondycji
psychofizycznej potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach pobytów
długoterminowych mieszkańcy mogą również skorzystać z usług rehabilitacyjnych.

Przyjazne miejsce do życia
Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić mieszkańcom poczucie komfortu, w oparciu
o wzajemny szacunek i zaufanie. Personel, wyspecjalizowany i z dużym doświadczeniem
w pracy z osobami starszymi, dba by podopieczni czuli się u nas dobrze i bezpiecznie.
Każdego dnia pracujemy nad utrzymaniem sprawności intelektualnej mieszkańców oraz
powstrzymaniem zanikania nabytych umiejętności.
Do każdego podchodzimy indywidualnie – już na początku pobytu nasi terapeuci dobierają
odpowiednie aktywności i zajęcia usprawniające, by podopieczni jak najdłużej cieszyli się
samodzielnością.
Organizujemy uroczyste spotkania z okazji urodzin i świąt, podczas których tańczymy
i śpiewamy, a także koncerty, przedstawienia oraz występy artystyczne.

Tata trafił do Domu opieki Marianna prosto ze szpitala,
z niedowładem. Wymagał pomocy przy każdej czynności,
rehabilitacji, obecności innych osób. My niestety nie mogliśmy
w domu mu tego zapewnić, choć bardzo chcieliśmy. Wiemy,
że nie wróci do sprawności sprzed udaru, jednak widzimy że
jego stan, zarówno fizyczny jak i psychiczny, bardzo się poprawił
– wraca w nim chęć do życia, do rozmów i spędzania czasu
z innymi. Opowiadał dziś o przenosinach na piętro wyżej – jest
zachwycony nowymi pokojami. Każdemu, kto zastanawia się
nad powierzeniem opieki nad bliskim temu Domowi, chciałam
powiedzieć, żebyście spróbowali i w ten sposób przekonali się jak
tam jest. Pozdrawiam wszystkich pracowników i dziękuję za to,
co robicie dla innych.
Agnieszka

co nas wyróżnia
Profesjonalna, troskliwa opieka zespołu
pielęgniarsko-opiekuńczego przez całą dobę
Opieka lekarska
Wszechstronna rehabilitacja: fizjoterapia,
terapia zajęciowa, opieka psychologiczna
i logopedyczna
Ogród ze stołami i ławami, w którym
organizujemy zajęcia i odpoczywamy
Czystość w całym obiekcie dzięki codziennej
(również weekendowej) obecności ekipy
sprzątającej
Dobra lokalizacja z dogodnym dojazdem
– położenie na terenie zalesionej gminy
podwarszawskiej, przy jednoczesnej niewielkiej
odległości od centrum Warszawy

Zakończyliśmy właśnie kompleksowy remont Rezydencji.
Pokoje i łazienki mają całkowicie nowe wyposażenie,
powstały przytulne sale spotkań i biblioteka.
Zapraszamy!

Umów się na spotkanie
– obejrzyj nasz Dom

22 888 59 03
538 504 731

rezydencja Marianna
Trasa Lubelska 13
05-462 Majdan gm. Wiązowna

marianna@orpea.pl
www.orpea.pl/marianna
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MARYSIN WAWERSKI. Kultura po „liftingu.

Im gorzej tym lepiej...

OLGA PASIERBSKA

o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Od 2020 roku wszyscy zastanawiamy się z jakiego powodu
przenosi się świetnie prosperujący
klub kultury do niefunkcjonalnych
pomieszczeń po „Taniochu”. Rozwijającą ofertę zajęć kulturalnych
od ponad 30-stu lat dotychczasową kierowniczkę klubu kultury,
znającą nie tylko gusta i potrzeby
mieszkańców, ale również dbającą
o dobre samopoczucie dzieci i rodziców - niespodziewanie przeniesiono do WCK w Międzylesiu.
Nagle oddelegowano i odizolowano ją od marysińskiej społeczności. Od kwietnia br. w klubie
urzęduje już nowe kierownictwo,
przeniesione dla odmiany z…
WCK w Międzylesiu. Niespodziewana zamiana miejsc. Awans?
Kara? Nie lepiej było schlebiać
władzy, a nie krytykować kosztowne przenosiny klubu z lokalu
do lokalu (w którym ponoć miało
być tak przestronnie i bez barier)?
Skarga mieszkańców do burmistrza w tej sprawie nie doczekała
się odpowiedzi.
Czy jest lepiej? Sami oceńcie.
Za bajkę trzeba zapłacić 10 zł.
Na Dzień Dziecka zabrakło słodkich

upominków, a „Lato w Mieście” nie
ma oferty grupowej dla młodszych
dzieci pomimo, że w ubiegłym roku
zajęcia odbywały się nawet podczas
reżimu sanitarnego.
Sala widowiskowa na parterze jest duszna i nieustawna. Scenę
przeniesiono na widownię, widownię na scenę, a podczas przedstawień trzeba otwierać drzwi na podwórko i podpierać je miotłą, żeby
zapewnić cyrkulację powietrza. Jest
tak duszno, że ani chór, ani zajęcia
ruchowe nie mogą się tam odbywać
ze względu na złe samopoczucie
uczestników. Dach w sali na piętrze
przecieka. Seniorzy nadal muszą
wchodzić po schodach, a przecież
obiecywano windę...
Drzwi wejściowe otwierają się
bezpośrednio na ruchliwą ulicę.
Trzeba więc uważać, żeby idąc po
chodniku nie zarobić drzwiami
w nos i pilnować, żeby dziecko nie
wybiegło pod koła parkującego na
chodniku samochodu. Rodzice narzekają, że wakacyjne zajęcia planuje się w godzinach najgorszych
upałów, kiedy w małych nagrzanych pomieszczeniach jest zbyt
gorąco. Brakuje kącika zabaw dla
młodszych, z którymi rodzice zawsze przychodzili odprowadzając
starsze pociechy na zajęcia. Opiekunowie z maluchami nie mają
gdzie się podziać w ciasnym i niewygodnym korytarzu. Kiedy rodzice nie są w stanie zorganizować
opieki dla młodszych dzieci, żeby
starsze przyprowadzić do klubu, są
zmuszeni do rezygnacji z zajęć.
Pani Beata mówi, że w poprzedniej lokalizacji, na ul. Korko-

System wentylacji sali klubowej.

wej 96, mogła przyjść z kilkorgiem
dzieci i poczekać, a tutaj nie ma
takiej możliwości. Jak zapowiadała na przekór mieszkańcom
dyrektorka WCK-u - teraz w klubie musi być lepiej, bo przecież są
„nowe” przestrzenie. Wygląda na
to, że „polityka kulturalna” polega
na sprowadzeniu funkcjonowania
klubu do takiego poziomu, aby
ludzie sami rezygnowali. Mniejsza
o to z jakich powodów. Im gorzej,
tym lepiej.
Prężnie działający klub po
przeniesieniu i zmianach personalnych zmienił się w skansen
obietnic i stał się pułapką utopionych kosztów.
Kontrola PINB
Tymczasem od 8 lutego 2022
w marysińskim klubie trwa kontrola Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego. Dyrektor
PINB na antenie TVP 3 Warszawa
wyjaśniał, że prowadzi kontrolę
pod kątem zmiany użytkowania
tego budynku i czeka na komplet
dokumentacji z Urzędu Dzielnicy.
Trwa poszukiwanie dokumentów
- więc i kontrola może potrwać
nawet 2 lata. Oby do wyborów.
Bez względu na stwierdzenie faktu
istnienia nieprawidłowości - klub
od czerwca 2021 roku działa bez
przerwy.
Plany inwestycyjne
Zgodnie z wyłożonym pół
roku temu projektem planu zagospodarowania
przestrzennego dla Marysina, obszar G1MW
- czyli ul. Korkowa 119/123 – ma
być przeznaczony pod budynek
wielorodzinny z usługami. Czy
zatem świeżo wyremontowany
klub zostanie wyburzony i w bli-

Przeciekający sufit w sali klubowej.

Kartka na drzwiach dawnej siedziby klubu kultury
żej nieokreślonej przyszłości znowu przeniesiony? Ależ tak! Tak
brzmią oficjalne komunikaty UD
Wawer. W miejscu przeniesionego
niedawno klubu powstanie kolejny blok, a dom kultury wyląduje
w wielofunkcyjnym budynku hen
na ul. Łysakowskiej (takie były
ostatnie propozycje lokalizacyjne).
We wrześniu 2021 roku publicznie ogłoszono powstanie takiego wielofunkcyjnego budynku.
Władze na oficjalnych stronach
urzędu obwieściły wielki sukces za
kwotę 20 mln zł, który ma się ziścić do 2023 roku. Pisano i mówiono nawet w telewizji, że powstanie
miejsce, które połączy w sobie
Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnię rodzinną oraz klub kultury
i to rzekomo w 3 lata. Władze wielokrotnie podkreślały, że otrzymały na prace przygotowawcze około
1,5 mln złotych do wydania w latach 2021-2022.
Podobno rozpoczęto przygotowania i rozdysponowano między
innymi 45 tys. złotych na badania
geologiczne oraz inwentaryzację
drzewostanu.
Tymczasem 31 maja br., podczas posiedzenia komisji społecznej zastępca burmistrza Dzielnicy
Łukasz Jeziorski oznajmił, że nikt
nigdy i nigdzie nie obiecywał, że
do 2023 roku powstanie budynek
wielofunkcyjny. Czyli - nie minął
rok, a już włodarze wycofują się
z pierwotnych obietnic.
Na moje zapytanie, czy jest
harmonogram prac i kiedy będą
przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami dowiedziałam się, że jest już regulamin
konkursu architektonicznego i od-

były się warsztaty design thinking
(wiedzieliście?). Czy mieszkańcy
zostaną zapytani o zdanie?
Odnoszę wrażenie, że władze Dzielnicy składają wygodne
dla siebie obietnice, nie podążając jednocześnie za rzeczywistymi
potrzebami mieszkańców. Tworzą
wyimaginowane problemy lokalowe i całkiem realne kadrowe.
W marysińskich placówkach kultury (mających wkrótce zmienić
siedzibę) trwają od 20 miesięcy
remonty pochłaniające góry publicznych środków. Kto tego chciał?
Chcemy
nowy,
świeży,
pachnący klub kultury w europejskim stylu w całości przeznaczony
na kulturę w centrum Marysina
– najbardziej zaludnionego osiedla Wawra, a nie na opłotkach bez
dojazdu, razem z OPS-em i przychodnią albo w klitkach w budynku mieszkalnym.
Rzeczywiście w Marysinie
chcemy więcej. Nie tylko pompatycznych obietnic włodarzy,
nietrafionych inwestycji, ale konkretów. Chcemy zobaczyć gdzie jest
ta budżetowa pozycja-widmo 20
mln z przeznaczeniem na budynek
wielofunkcyjny dla Marysina. Nie
jesteśmy wrażliwi na słowa, ale na
czyny.

PRZEZ OSIEDLA

lipiec / sierpień 2022

7

RADOŚĆ. Wojewoda: parking to nie budynek.

Decyzja nieważna

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność kluczowej decyzji
sankcjonującej budowę salonu samochodowego Lexus w Radości.
Inwestor odwołał się do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
(GINB).
22 kwietnia 2022 r., po dwóch latach od złożenia przez Stowarzyszenie
Razem dla Wawra (SRdW) wniosku,
organ nadzoru w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdził, że decyzja wawerskiego Wydziału Architektury i Budownictwa
(WAiB) została wydana z rażącym
naruszeniem prawa. Nasze działania
oraz szczegóły dotyczące nieprawidłowości opisaliśmy w artykule „Pan tu
nie stał, panie Lexus” w kwietniu 2020
r. oraz „Skomplikowany charakter
sprawy” we wrześniu 2021 r. .
Rażące naruszenie
Postępowanie o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji jest
szczególną procedurą administracyjną, która stanowi wyjątek od zasady
stabilności ostatecznej decyzji administracyjnej. Na podstawie takiej ostatecznej decyzji inwestor salonu samochodowego nabył bowiem określone
prawa i w konsekwencji poniósł znaczne koszty finansowe oraz organizacyjne na legalne zrealizowanie zamierzenia budowlanego. Aby stwierdzić
nieważność takiej decyzji, naruszenia
muszą być oczywiste, pozbawione
wątpliwości interpretacyjnych, a także
nieakceptowalne z punktu widzenia
demokratycznego państwa prawa.
Nie należy zatem mylić postępowania nieważnościowego, z postępowaniem odwoławczym, w którym
organ wyższej instancji, posiadając
znacznie szersze możliwości nadzorcze, kontroluje decyzję jeszcze nieprawomocną.
Z parkingu w magazyn
W niniejszej sprawie wydano dwie
decyzje. Pierwsza, właśnie unieważniona, jest kluczowa. To w niej, zagłębiony w terenie parking wyewoluował
do „magazynu samochodów” poprzez

przekrycie żelbetowym stropem. Tłumaczono to zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(m.p.z.p.), w którym nieprzekraczalne
linie zabudowy nie obowiązują podziemnych części budynków. Prawo
budowlane jasno jednak definiuje, że
„budynek to taki obiekt budowlany,
który jest (…) wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach. Parking przy dotychczasowym salonie
samochodowym nie miał widocznych
ani przegród budowlanych, ani dachu
stąd nie można było mówić, o żadnej
„podziemnej części budynku”.
Druga decyzja w toku
To „przeistoczenie”, jak ujął to
Wojewoda w uzasadnieniu, było podwaliną pod kolejne pozwolenie na
nadbudowę „budynku już istniejącego” - tym razem, zgodnie z m.p.z.p.
W ten sposób nowowybudowany
salon samochodowy przekroczył
uchwaloną w planie miejscowym nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Patriotów aż o 17 metrów.
Plan miejscowy uchwalono
w 2014, decyzja na przekrycie parkingu pochodzi z czerwca 2017 r., zaś decyzja na nadbudowę z listopada 2018.
Postępowanie o stwierdzenie nieważności tej drugiej nie zostało jeszcze
wszczęte z uwagi na ścisły związek
z rozstrzygnięciem tej pierwszej. Stosowne działania mają zostać podjęte po rozpatrzeniu odwołania przez
GINB w sprawie decyzji z 2017 r.
Z uzasadnienia decyzji:
„Poprzez dopuszczenie (...)
do realizacji przekrycia budynku,
który nie istniał, z jego lokalizacją naruszającą istotny parametr
urbanistyczny, linię dopuszczalnej planem zabudowy, stwierdzić
należało, że organ administracji
architektoniczno-budowlanej I instancji [WAiB – przyp. red.], nie
dokonał ani uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów niezbędnych dla wyjaśnienia
istoty sprawy (…), ani nie dopełnił
ciążącego na nim podstawowego
obowiązku wynikającego z art. 35
ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego
umożliwiając w ten sposób inwestorowi obejście prawa.

terenu

Widok z lotu ptaka fragmentu terenu inwestycyjnego w osiedlu Radość, którego dotyczy opisywane postępowanie administracyjne.
Czerwoną linią wrysowano nieprzekraczalne linie zabudowy z planu miejscowego uchwalonego w 2014 r. Źródło: Google Map.

Wędrówki akt administracyjnych
Od początku niepokoiła nas przewlekłość postępowania i zbliżający się
5-letni termin przedawnienia możliwości stwierdzenia nieważności nawet
przy udowodnionym rażącym naruszeniu prawa. W uzasadnieniu Wojewoda wymienił cały obieg dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę.
Okazało się, że przez około pół roku
akta krążyły między nim, a Prokuraturą
Okręgową oraz Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Długo trwała również kontrola
przesłanek formalnoprawnych warunkujących wszczęcie postępowania
z urzędu. O rozpoczęciu tej procedury poinformowano nas w lipcu 2020,
a postępowanie zostało wszczęte dopiero we wrześniu 2021. We wcześniejszych pismach Wojewoda motywował
to szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy.
Wada kwalifikowana
Podstawą unieważniającej decyzji Wojewody jest wspominana wyżej
kwalifikacja parkingu jako budowli,
a nie budynku. Co więcej, Wojewoda podkreślił, że parking przy salonie
samochodowym, był przedmiotem
wydanego pozwolenia na budowę
w 2004 r., którego dokumentacja nie
pozostawia wątpliwości z jakiego
rodzaju obiektem mieliśmy do czynienia. W efekcie przyjęcia błędnej
kwalifikacji parkingu jako budynku,
decyzją WAiB usankcjonowano budowę obiektu poza nieprzekraczalną linią zabudowy, co zdaniem Wojewody
nie może być zaakceptowane z punktu
widzenia demokratycznego państwa
prawa. Organ podkreślił, że wznoszenie obiektów w obszarach do tego
nieprzeznaczonych jest wbrew zgodzie społeczności lokalnej udzielonej
w procedurze tworzenia planu.

biologicznie czynnej w świetle zgromadzonej dokumentacji. Wawerski
urząd po prostu uwierzył projektantowi na słowo. Niestety prawo nie daje
Wojewodzie możliwości dopuszczania
nowych dowodów w postępowaniu
nieważnościowym, czyli może opierać
się jedynie na zebranych wcześniej
dokumentach. Wobec tego formalnie
ta wątpliwość nie mogła stanowić kolejnej podstawy do stwierdzenia nieważności.
Powierzchnia biologicznie czynna jest niezwykle ważna z punktu widzenia zabezpieczenia przed suszami
i rozlewiskami podczas deszczów nawalnych. Brak wnikliwości w badaniu
wniosków o pozwolenie na budowę
w tym zakresie świadczy o lekceważeniu przez wawerski urząd zmian
klimatycznych i ochrony środowiska.
Art. 35. 1. Prawa Budowlanego:
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (...) Organ
administracji
architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność
projektu zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego (...).

Naruszenia mniejszej wagi
Wojewoda wskazał więcej naruszeń zwykłych (czyli nie rażących)
- braki formalne, nieścisłości w dokumentacji. Gdybyśmy mieli do czynienia
tylko z takimi uchybieniami, można by
je zrzucić np. na karb przeciążenia pracowników WAiB nadmiarem pracy.

Kto za to odpowiada?
Jeśli ustalenia Wojewody Mazowieckiego zostaną utrzymane przez
organ II instancji, odpowiedzialność
za zaistniałą sytuację należy przypisać
Powierzchnia biologicznie czynna
urzędnikowi WAiB podpisującemu
Wojewoda zwrócił uwagę, że nie decyzję oraz architektowi, który na
sposób zweryfikować spełnienie wy- piśmie zaświadczył o zgodności promogu zachowania 30% powierzchni jektu z przepisami prawa.

Nadzór nad pracą WAiB w kadencji 2015-18 sprawował z ramienia
Zarządu Dzielnicy ówczesny wiceburmistrz Leszek Baraniewski. Choć sam
decyzji nie podpisywał, ponosi jednak
odpowiedzialność polityczną za działania podległych mu jednostek.
Co dalej?
Decyzja Wojewody jest nieprawomocna i inwestor salonu samochodowego wniósł odwołanie do GINB
wskazując na liczne, jego zdaniem,
uchybienia w stwierdzeniu nieważności. Postępowanie w II instancji jest
w toku.
W kwietniu 2020 r. SRdW złożyło zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez urzędnika WAiB. Śledztwo
zostało umorzone, niemniej wydanie
prawomocnej decyzji unieważniającej powinno być podstawą do jego
wznowienia. Nadużycia w obszarze
ładu przestrzennego rodzą skutki na
całe pokolenia, a zaistniałe szkody są
niezwykle trudne lub niemożliwe do
naprawienia. Dlatego też wyciągnięcie
konsekwencji karnych wobec odpowiedzialnych urzędników ma przede
wszystkim na celu prewencję ogólną
czyli zapobieżenie takim sytuacjom
w przyszłości.
Niestety do dziś nie dostaliśmy
odpowiedzi na pismo z kwietnia 2020
r. skierowane do Mazowieckiej Izby
Architektów z prośbą o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec
architekta podejrzanego o złożenie
nieprawdziwego oświadczenia do
wniosku o pozwolenie na budowę.
Art. 231 Kodeksu Karnego § 1.:
Funkcjonariusz
publiczny,
który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
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BŁOTA (JULIANÓW). Miejscowi mówili na to miejsce: „mogiłki”.

Zapomniany cmentarz

W miejscu gdzie swój początek
ma poszerzony do dwóch pasów
ruchu Wał Miedzeszyński, po jego
wschodniej stronie (i na południe
od ul. Czarnuszki) znajduje się
niepozorny sosnowy lasek. Starsi
mieszkańcy pobliskiego Julianowa ten przylegający do szosy lekko
wyniosły, zalesiony teren nazywają
„mogiłkami”. Nazwa ta jak się okazuje nie jest przypadkowa. W tym
miejscu bowiem znajduje się zapomniany cmentarz ewangelicki.
Uważny obserwator zauważy widoczne zapadliska w miejscach grobów oraz… stanowiska sowieckich
czołgów. Do dnia dzisiejszego nie
zachowały się na powierzchni żadne nagrobki. Okoliczni mieszkańcy
wspominają, że jeszcze długie lata
po zakończeniu II wojny światowej
na jego terenie znajdował się rozbity murowany nagrobek, ale po nim
też już nie pozostał żaden ślad.
Niestety niewiele wiadomo
o historii tego cmentarza. Dziejowe zawieruchy i wędrówki ludów,
szczególnie w okresie II wojny światowej doprowadziły do zaginięcia
dokumentacji z nim związanej.
Cmentarz ten jest już zaznaczony na
rosyjskiej mapie topograficznej tzw.
trójwiorstówce (skala ok. 1:126000)
opracowanej ok. 1885 r. Nieco na

wschód od niego zaznaczone jest
jedno gospodarstwo. Prawdopodobnie były to zabudowania jednego z przybyłych w te okolice osadników olenderskich, którzy licznie
zamieszkiwali tereny nadwiślańskie.
Na ich miejscu do tej pory znajdują się w środku lasku zabudowania
mieszkalne. Według informacji
przekazanych przez dzisiejszych
mieszkańców, obok wśród zabudowań tych znajdowała się m.in.
ewangelicka kaplica, która spłonęła
w czasie walk w 1944 r. Na jej fundamentach wzniesiono później budynek mieszczący 4-klasową szkołę
(przeniesioną z czasem na ul. Poezji). W opowieściach wspominane
są też piwnice pod kaplicą, w których znajdowały się święte obrazy
i inne religijne artefakty. Istnienie
tej kaplicy oraz mieszkających tutaj
Olendrów pośrednio potwierdza, że
był to cmentarz ewangelicki.

dość dużo skoro wśród okolicznych
mieszkańców po wojnie miarą końskiej karmy był… jeden hełm.

Cmentarz ten był zaznaczany
na wszystkich mapach topograficznych, zarówno polskich jak i niemieckich czy rosyjskich do II wojny
światowej. Dzisiaj próżno szukać go
na dostępnych współczesnych mapach topograficznych.
Kilka lat temu, podczas poszerzania Wału Miedzeszyńskiego,
jezdnia została wybudowana prawdopodobnie w granicy cmentarza.
Obecnie teren cmentarza należy do Skarbu Państwa, a zarządza nim Nadleśnictwo Celestynów.
Obecnie są plany, aby na miejscu
olenderskiej osady powstało schronisko dla kotów. Warto by było przy
okazji tej inwestycji oznakować to
prawdopodobne miejsce cmentarza i przywrócić go do powszechnej
świadomości mieszkańców DzielDodatkowo, w pamięci miesz- nicy.
kańców zachowały się informacje,
że na jego terenie grzebano również
Jeżeli ktokolwiek z czytelników
poległych żołnierzy niemieckich miałby jakiekolwiek informacje
w 1914 r. i czerwonoarmistów dotyczące tego cmentarza, to barw 1944 r. Wspominane są znalezi- dzo proszę o kontakt z redakcją.
ska elementów wojskowego wypo- Odtwórzmy historię tego miejsca
sażenia m.in. hełmów, mundurów, i przywróćmy pamięć o nim.
amunicji czy… manierek ze spirytusem. Tych znalezisk musiało być
Paweł Ajdacki

Rosyjska mapa topograficzna z ok. 1885 r., skala 1:126 000.

Objaśnienia oznaczeń na mapach:
Khf (niem.) Kirchhof - cmentarz przy kościele; Kл (ros.) кладбище - cmentarz
Лют (ros.) Лютеранское кладбище - cmentarz ewangelicki

Niemiecka mapa topograficzna z 1915 r., arkusz zbiorczy “Warszawa”, skala 1: 100 000.

Lokalizacja miejsca cmentarza na mapie Wawra.
Obok, w tekście o schronisku dla kotów - zbliżenie. Podkład: mapa.um.warszawa.pl

Polska mapa topograficzna z 1933 r., arkusz P40-S32-F “Otwock”, skala 1:25 000...
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BŁOTA (JULIANÓW). O planowanej kociarni w lesie.

Kocie schronisko

W Wawrze przy ul. Wał Miedzeszyński 76 powstanie schronisko dla
kotów. Będzie filią schroniska na Paluchu, w którym rozbudowa kociarni
jest niemożliwa i niewskazana. Temat
schroniska był omawiany na dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska
i Krajobrazu 14 czerwca. Obecna
była m.in. dyrektor miejskiego Biura
Ochrony Środowiska Dorota Jedynak, któremu podlega schronisko.
Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami jest ustawowym obowiązkiem gminy. Miasto dysponuje
schroniskiem na Paluchu o powierzchni 3ha, z czego należy do
niego tylko 1ha, reszta jest dzierżawiona od lotniska. Konieczność budowy nowej kociarni wynika przede
wszystkim z potrzeby stworzenia
odpowiedniejszych warunków bytowania dla zwierząt oraz warunków
pracy dla ludzi. Rozbudowa w obecnym miejscu jest niemożliwa właśnie
ze względu na warunki. Szczekanie
psów wpływa na kondycję psychiczną kotów. Przekłada się to na kwestie behawioralne i zdrowotne, co

ma znaczenie przy znalezieniu dla
zwierząt nowego domu. Dodatkowo
zaostrzane są przepisy związane np.
z wielkością klatek. Jednocześnie budowa filii dla kotów wymaga mniejszego terenu niż budowa nowej filii
dla psów.
Od dawna trwały poszukiwania nowego miejsca, spełniającego
kryteria pod schronisko. Zgodnie
z przedstawionymi informacjami lokalizacja przy Wale Miedzeszyńskim
jest optymalna. Działka jest otoczona lasem, zachowuje odpowiednią
odległość od zabudowy mieszkaniowej – wymóg ustawowy to 150
metrów. Schronisko ma nie być
uciążliwe dla otoczenia. W dobrych
warunkach koty zachowują się cicho. Duża liczba zwierząt nie będzie
powodować wyczuwalnych w okolicy uciążliwych zapachów, zwierzęta
mają przebywać w wolierach oraz
salach i nie będą biegać swobodnie.
Śmieci będą przechowywane w odpowiedni sposób i będą regularnie
wywożone, a działalność weterynaryjna na miejscu ma podlegać od-

Czerwoną obwódką - porawdopodobne miejsce pochówków na zapomnianym cmentarzu opisanym na sąsiedniej stronie.
Żółtą obwódką - działka miejska przeznaczona pod budowę schroniska dla kotów. Poniżej - kształt działki wraz
z istniejącymi na niej zabudowaniami - częściowo pozostałościami olęderskiej placówki. Źródło: Google maps, UD Wawer

powiedniej kontroli i utrzymaniu.
Schronisko również ma ustawowy
obowiązek sterylizacji kotów.
Działka o powierzchni 2 tys. m2
jest własnością miasta. Wydane dla
niej warunki zabudowy przewidują 70% powierzchni biologicznie
czynnej. Zastosowane mają być rozwiązania prośrodowiskowe, zmieści
się może również salka edukacyjna.

Według zaprezentowanych wyjaśnień nie jest możliwe albo opłacalne przeznaczenie jej pod inwestycje
dzielnicowe, np. przedszkole bądź
budynek komunalny. Przygotowywane są założenia do konkursu
architektonicznego dla schroniska,
finalizacji mamy się spodziewać za
ok. 2,5 roku.
Michał Mroziński
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ANIN. Wyszperane w archiwach.

Geneza i parcelacja osiedla Anin
Parcelacja Wawra i Obręb Brzeziny
Pierwsze parcelacje obszarów,
znajdujących się w pobliżu obecnego osiedla Anin, które od nazwy tamtejszej karczmy nazywano
Wawrem, miały miejsce w latach
1837-1839. Był to wówczas niezamieszkany, piaszczysty teren, administrowany przez Zarząd Dóbr
Wilanowskich, obejmujący swoim
zasięgiem obecne osiedla Stary Wawer i Marysin Wawerski. Sąsiadujący z nimi obszar dzisiejszego Anina,
był częścią Lasów Zastowskich, jako
ich Obręb o nazwie Brzeziny. Miano
to było już wtedy zaszłością historyczną, ponieważ nieco wcześniej,
w czasie Powstania Listopadowego,
pierwotny w tym miejscu bór został
przetrzebiony, a następnie wycięty.
Owe pierwsze podziały okolic
wawerskiej gospody, związane były
z powstaniem w 1823 roku bitego
Traktu Brzeskiego, który na długo
jeszcze przed wybudowaniem kolei, znacząco poprawił komunikację
z nieodległą Warszawą, dając tym
pierwszy impuls do ich rozwoju.
Droga ta wyznaczała północną granicę Obrębu Brzeziny. Jego wschodnim brzegiem był dukt, w miejscu
którego biegnie obecnie ulica Kajki.
Natomiast jego zachodnia krawędź,
opierała się o dawny Trakt Włodawski, będący naturalnym przedłużeniem drogi biegnącej z Pragi, której
częścią była dzisiejsza ulica Płowiecka i której pozostałością jest ulica
Pożaryskiego - z wyjątkiem jej wybrzuszenia, wymuszonego później
potrzebą ominięcia Ciepłowni Międzylesie. Z uwagi na to, że przebieg
tego traktu był w tym miejscu zbliżony do pobudowanej w 1877 roku
linii kolejowej, która przecięła go
pod bardzo ostrym kątem, to kształt
Obrębu Brzeziny był mocno zbliżony do tego, jaki dziś posiada kończący się na torach Anin. Aczkolwiek
jego historyczny fragment, pozostaje po ich drugiej stronie, w pobliżu
przebiegającego nad nimi wiaduktu.
W wyniku parcelacji Wawra
z lat 1837-1839, powstało kilkanaście działek położonych po północnej stronie nowego traktu, w przestrzeni których znajdowały się
jedynie, zachowany do dziś budynek
wawerskiej austerii – obecnie Zajazd
Napoleoński przy ulicy Płowieckiej,
cmentarz ewangelicki - znajdujący
się niegdyś w obszarze założonego
w drugiej połowie XX wieku Parku
im. Matki Mojej, nieopodal skrzyżowania ulic Strusia i Karpackiej oraz

Jednakże za odpowiednią zgodą
władz wojskowych, można było
stawiać pojedyncze, drewniane budynki parterowe, które nie posiadały murowanej podstawy, drewniane
ogrodzenia i studnie oraz piwnice,
których obrys wznosił się nie wyżej niż stopę nad poziom gruntu.
Obszar Anina przecinała również
granica 2 i 3 pasa Warszawskiego
Rejonu Fortecznego. Dzieliła ona
plan parcelacyjny na dwie nierówne
części w miejscu, gdzie obecnie znajduje się ulica Ukośna. Jej przebieg
do dziś jest ciałem obcym na siatce
ulic Anina i najbardziej charakterystyczną pamiątką po jego niełatwych
początkach.

czonego od północy Traktem Brzeskim. Kolejnym krokiem było uregulowanie obszaru, położonego po
drugiej stronie linii kolejowej dawnego, leśnego Obrębu Brzeziny. Jego
pierwszy plan parcelacyjny powstał
w roku 1896, ale stało się to trzy lata
po wybudowaniu na terenie Wawra
Fortu Suworowa. Dwuhektarowa
fortyfikacja była częścią Twierdzy
Warszawa. Jej obszar wchłonął m.in.
wspomniany wcześniej cmentarz
ewangelicki. Inwestycja wojskowa
przyniosła za sobą bardzo restrykcyjne przepisy, podporządkowujące
Pierwsza próba sprzedaży gruncelom militarnym całą okolicę, co tów, została w 1898 roku adminiHrabia Branicki i Fort Suworowa też w bardzo znacznym stopniu rzu- stracyjnie anulowana. Kolejny plan
Dzieje rozwoju Wawra jaki towało na możliwość jej zabudowy. parcelacyjny zakładał podział nowego osiedla od granicy z Kaczym
znamy dziś, jego podziału na Stary
Obszar przyszłego Anina, zna- Dołem na południu, jedynie do ulii Nowy oraz powstania osiedla Anin,
związane są ściśle z pojawieniem się lazł się w pasie fortecznym Twierdzy, cy Ukośnej. Nie posiadał on już też
w Wilanowie hr. Ksawerego Brani- który rozciągał się pomiędzy okrę- części południowej, najmniej oczyckiego, który w 1892 roku odziedzi- giem wykreślonym promieniem 8 wistej nie tylko z dzisiejszego punktu
czył tę olbrzymią posiadłość ziem- km, licząc od kopuły zboru ewange- widzenia, położonej w oderwaniu,
ską po swojej ciotce, hr. Aleksandrze lickiego przy Placu Małachowskiego poniżej Kaczego Dołu i po zachodPotockiej. Nowy właściciel, wpisując w Warszawie, a okręgiem wykreślo- niej stronie torów kolejowych, mniej
swoje działania w powszechny ów- nym z tego samego miejsca o pro- więcej w obszarze pomiędzy ulicami
cześnie trend, postanowił w okolicy mieniu 16 km. Do tego planowane Odeską i Zagajnikową. W 1901 roku
powstałej kilkanaście lat wcześniej osiedle znalazło się w sąsiedztwie es- wytyczono do sprzedaży 150 dziastacji kolejowej Wawer, założyć planady Fortu Suworowa, obejmują- łek. Ich granice przebiegły równopodmiejskie letniska. W 1894 roku cej obszar w promieniu 1200 sążni legle i prostopadle do duktu dzieląpowstał plan parcelacyjny Nowego czyli ok 2 km od niego. W strefie tej cego dawny Obręb Brzeziny na dwie
Wawra, zakładanego na wschodnich obowiązywał bardzo rygorystycz- części, po którym pozostała obecna
obrzeżach folwarku Zastów, ograni- ny zakaz wznoszenia czegokolwiek. ulica IV Poprzeczna. Wyprzedano
cegielnia - stojąca niegdyś przy obecnej ulicy Kościuszkowców, pomiędzy nieistniejącymi jeszcze ulicami
Skrzyneckiego i Rolniczą. Przez kilka kolejnych dekad zasiedlenie tego
obszaru ograniczyło się w zasadzie
do przyległości karczmy Wawer oraz
pobudowanych przy niej po roku
1866 urzędów, związanych z nowopowstałą gminą. Obręb Brzeziny natomiast, pozostał na ten czas pustym
obszarem, wyczyszczonym z karp
przez wawerskich kolonistów, zarośniętym następnie rzadką, sosnową
samosiejką.

Podział Wawra i Lasów Zastowskich w 1838 roku.

je wszystkie do roku 1909. Duże
zainteresowanie nimi przyniosła
właśnie możliwość ich zakupu, a nie
długoletniej dzierżawy, jak w przypadku działek w Nowym Wawrze.
Stąd też, niemalże od samego zarania, rozwój Anina mógł przebiegać
o wiele dynamiczniej, niż nieco
starszego sąsiada. Szczególny udział
w zakupach mieli pracownicy Kolei
Nadwiślańskich, którzy po fiasku
długich starań o połać ziemi w Rembertowie, wynegocjowali przychylne
warunki u Ksawerego Branickiego.
Efektem tych rozmów było też wydzielenie przez parcelanta ośmiu
działek w centrum nowego osiedla
pod park, w którym miało znaleźć
się miejsce na świątynie i wszelkie
inne potrzeby publiczne oraz anulowanie wyłączności dla Zarządu
Dóbr Wilanowskich, na prowadzenie w obrębie osiedla działalności
gospodarczej.
Wille Anin
31 stycznia 1909 roku car wydał rozkaz w sprawie kasacji Twierdzy Warszawa. Na tej podstawie
17 sierpnia 1910 roku, dowódca
Twierdzy ewakuował z warszawskich fortów cały majątek ruchomy,
pozostawiając je w stanie niewymagającym ochrony. Tym sposobem
przestawały one mieć jakąkolwiek
zdolność bojową, a co za tym idzie,
znikała potrzeba rygoru budowlanego, m.in. na całym terenie Anina. Tenże rok ówcześni mieszkań-
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cy tego osiedla, a za nimi również
współcześni, uznają za datę jego powstania. W tym czasie zaczęło również działać Towarzystwo Przyjaciół
Anina. W 1912 roku wytyczono 50
następnych działek, znajdujących się
na północ od ulicy Ukośnej, wracając tym po części do założeń pierwotnych. Powstałą całość nazwano
Willami Anin. Miano to powzięto
od żony właściciela Wilanowa, Anny
z Potockich Branickiej.
Do wybuchu I Wojny Światowej, Anin posiadał 200 działek budowlanych. Sąsiedni las, położony za
dzisiejszą ulicą Kajki, był niedostępny dla mieszkańców, pozostawał wyłączną własnością Branickich i był
odizolowany ogrodzeniem. Większość działek była jeszcze niezabudowana, a właściciele traktowali je
jako lokatę kapitału. W pierwszych
latach Anina, jako adresy obowiązywały nazwy hipoteczne. Nadanie
nazw ulic, jako swoiste zakończenie
procesu parcelacji, miało miejsce dopiero w roku 1925. Prócz dwunastu
charakterystycznych i unikatowych
dziś, nie tylko w skali stolicy nazw
ulic Poprzecznych, numerowanych
cyframi rzymskimi, zaczęły funkcjonować wówczas m.in. nieistniejące
już nazwy Al. Królewskiej – obecnej ulicy Kajki, Al. Parkowej – ulicy
Rzeźbiarskiej, Al. Środkowej – ulicy
Stradomskiej, Al. Leśnej – ulicy Trawiastej czy też Al. Krakowskiej – ulicy Marysińskiej.
W swoich początkach Anin
wchodził w skład gminy Wawer. Obsługiwała go poczta w Starej Miłośnie, parafia w Zerzniu i Sąd Pokoju
w Wawrze. Osiedle korzystało ze stacji kolei szerokotorowej Wawer oraz
kolejki dojazdowej przy obecnej
ulicy Błękitnej, mającej swój przystanek tuż koło dworca. Od 1908
roku jego wschodnią i południową
krawędzią biegła linia wąskotorowej
kolei konnej Wawer-Wiązowna. Starania Towarzystwa Przyjaciół Anina,
o poprowadzenie jej przez środek ich
osiedla, przerwał wybuch Wielkiej
Wojny, po której już do tego pomysłu nie wrócono. Kolejne prace przy
planowaniu parcelacji nowej części
Anina, które miały miejsce w międzywojniu, były o wiele bardziej
ambitne niż poprzednio. Stały one
za sprawą Adama, syna Ksawerego
Branickiego. Jednak nie miał on już
w tym obszarze tak wielkich dokonań jak jego ojciec. Na przeszkodzie
stanął wybuch II Wojny Światowej
i jej późniejsze skutki.
Adam Ciećwierz

współautor książki
„150 lat Gminy Wawer”

Plan parcelacyjny Anina z 1901 roku
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Konspiratorzy)
Cd.

.
Ostanie z ciągu wydarzeń zapoczątkowanych zabójstwem Waldera
znamy wyłącznie z relacji świadków i uczestników. Władysława Sadowska mieszkała przy ul. Głównej,
na wschodnim skraju Międzylesia
w pobliżu Wiśniowej Góry. Helena
Kocowa niewiele dalej, ale już na
Wiśniowej Górze. Niezadługo po
obławie 10 maja, późnym wieczorem Sadowska odwiedziła Kocową. Przyjaźniły się. Helena Kocowa
rzeczywiście utrzymywała bliskie
kontakty z Niemcami, którzy byli u
niej częstymi gośćmi – przyznaje Sadowska. – Pędziła bimber, jak wielu
– mówi. Tamtego wieczoru, a zrobiło się już późno, podczas rozmowy
wszedł do mieszkania zamaskowany mężczyzna. Kazał Sadowskiej
wyjść i wracać „ do chałupy” – jak
zapamiętała. Na zewnątrz dostrzegła
sylwetki jeszcze trzech innych. Wystraszyła się, ale była ciekawa. Sądząc
po glosach domyślała się, że to byli
Burgrafowie. Zamiast odejść, zatrzymała się nieopodal „w chojakach” –
jak mówi. Usłyszała przez otwarte
drzwi, że Kocowej kazali zdjąć kacabaję i zostawić córkom. Potem ją
wyprowadzili. – Strzałów nie było
– mówi Sadowska. Usłyszała tylko
dwa głuche uderzenia. Wtedy uciekła do domu. Następnego dnia dowiedziała się w sklepie u Pazińskiej,

że Kocowa nie żyje, że została zabita.
Wiele osób, m.in. Stanisław Maciejewski, łączyło osobę Heleny Kocowej z odnalezieniem przez Niemców
zwłok Waldera, i naprowadzeniem
ich na trop zabójców. Tymczasem
Juliusz Ostrowski twierdzi, że Helena Kocowa została zastrzelona
zgodnie z rozkazem porucznika
Czesława Skury. Zaznacza przy tym,
że nie było między nimi zależności służbowej, a tylko wynikająca
ze starszeństwa stopniem wojskowym. U Heleny Kocowej nieustannie przebywali żołnierze niemieccy
i rosyjskojęzyczni w służbie niemieckiej. Stanowiło to zagrożenie dla
odległego o kilkaset metrów domu
rodziny Skurów. Piętrowy budynek
wśród z rzadka rozrzuconej parterowej zabudowy zapewniał dobrą widoczność na wszystkie strony, a do
tego był podpiwniczony. W latach
okupacji pełnił rolę konspiracyjnej
meliny. Czesław Skura był zastępcą
kierownika referatu odbioru zrzutów lotniczych Komendy Głównej
AK1. Miał pseudonim funkcyjny
B2, oraz zwyczajowy „Harpagon”.
W domu Skurów prowadzono nasłuch radiowy, odbywały się konspiracyjne narady i odprawy przed
akcjami odbioru zrzutów. Według
wiedzy Juliusza Ostrowskiego, który
ze Skurą współpracował w związku z koniecznością ubezpieczania
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31.

Czesław Skura (1907-1944).
zrzutów, B2 każdorazowo wysyłał na
nie swoich delegatów. Byli to m.in.
Eugeniusz Gumiński i młodszy brat
Czesława Stanisław, pilot szybowcowy. W grupie tzw. „lotników”
– jak to nazywa Ostrowski – czyli
przyjmujących i wyprowadzających
samoloty, służyli m.in. Franciszek

Poświadczenie czasowego pobytu wystawione przez Zarząd Gminy Wawer w 1942 r. na nazwisko nieżyjącego już Andrzeja Piaskowskiego z Olkusza, którego tożsamością posługiwał się Tadeusz Sywilski widniejący
na fotografii. Piaskowski prawdopodobnie poległ w 1939 r., a z jego dokumentów korzystali żyjący (zob.
relacja Haliny Piekarskiej dot. Żyda zwanego Majdanem).

Biśkiniewicz ps. „Jurek” i Tadeusz
Sywilski, lotnik o pseudonimie „Andrzej”2. Wszystko to przesądziło
sprawę. Czy i jaki wpływ na decyzję
miały poszukiwania Niemców po
zaginięciu Waldera i obława, będąca
następstwem zabójstwa – tego nie
wiemy. Jeśli tak, to mogły podjęcie
decyzji przyspieszyć i posłużyć jako
dodatkowe jej uzasadnienie. Stanisław Maciejewski mówi ogólnikowo, że zabójstwa Kocowej dokonali
ludzie z międzyleskiego OS-u. Natomiast Edward Dyszel nie kryje: –
Kilka dni po zabójstwie Waldera Kocowa została uduszona kablem przez
Staśka Maciejewskiego. Według Eugeniusza Klimontowicza, do Maciejewskiego już wcześniej przylgnęła
ksywa „Kat”. – Stasiek lubił tę robotę
– mówi Klimontowicz. Władysława
Sadowska strzału nie słyszała, a tylko „dwa głuche uderzenia”. Kabel
jest bezgłośny. Z wypowiedzi Stanisława Maciejewskiego wynika, że
wykonawcy rozkazu nie znali prawdziwej przyczyny jego wydania. Maciejewski mówi: – Kocowa, do której
przychodzili Niemcy, naprowadziła
ich na trop, kiedy szukali zabitego.
Podobną opinię zresztą przedstawia
Bogdan Podbielski, jak i niektórzy
inni międzylesianie. Znaczyłoby to,
że Juliusz Ostrowski nie wyprowadzał podkomendnych z błędu.
O działaniach Czesława Skury
oraz służbie Zofii i Jana Kociszewskich milczą miejscowi akowcy, jak

Stanisław Skura.
i literatura dotycząca Rejonu IV.
Odbiór zrzutów lotniczych był podobnie głęboko zakonspirowany, jak
wywiad i kontrwywiad. Sprawę rzeczywistego powodu zabójstwa Heleny Kocowej Ostrowski wyjawił dopiero po upływie ponad trzydziestu
lat3. Przy czym wszystko, co o tym
wiemy, pochodzi - jak wspomniano
- z relacji uczestników i świadków
wydarzeń. Potwierdzeń w postaci
dokumentów brak.
Prawdopodobnie zeznania Walerego Kani i Stanisława Kukowskiego przyczyniły się do zamiaru
zabicia Wojcieszuka. Jak zeznał Kania „współpracownikiem Kukowskiego w sprawach informacyjnych
był Wojcieszuk, Ortschutz z Międzylesia”. Kukowski to potwierdził,
mówiąc: „miałem wiadomości od
Ortschutzów, Wojcieszuka i Szelągowskiego z Międzylesia”⁴. Wojcieszuk z żoną i córką mieszkali w parterowym drewnianym budynku po
niegdysiejszej jednoklasowej szkole
borkowskiej, stojącym między liniami kolei szerokotorowej i wąskotorowej nieopodal przejazdu kolejowego.
Być może z tego powodu znany był
jako strażnik kolejowy. Ortschutz
zaś – nazwa używana przez Kanię
i Kukowskiego – oznacza strażnika
miejscowego, gromadzkiego, a tacy
pełnili służbę w wielu miejscowościach, w tym – jeśli sądzić ze słów
zeznających – również w Międzylesiu. Zdaniem Juliusza Ostrowskiego,
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Tadeusz Sywilski (1914-1944).
Wojcieszuk zachował życie dzięki
niespodziewanie szybkiemu nadejściu Rosjan oraz zawieszeniu działalności AK⁵.
Są też dwa zabójstwa znane
z relacji tylko trzech rozmówców.
Każdy z nich wypowiadał się przy
tym nader wstrzemięźliwie i pod
warunkiem zachowania anonimowości jego samego oraz ofiar, do
czego się stosujemy. Rozmówcy oba
zabójstwa uzasadniają zarzutem
donosicielstwa, jednak bez wskazywania przykładów. Oba przypisują
Armii Krajowej i tłumaczą wyrokami wydanymi przez sądy specjalne.
Obie ofiary zginęły na miejscu bez
uprzedniego przesłuchania, ciała zostały pozostawione w okolicy
domów, rodziny dokonały zwyczajowych pochówków. Nieznane są
dokumenty potwierdzające oskarżenia, wyroki i ich wykonanie. Szczególny tryb postępowania wszyscy
trzej rozmówcy tłumaczą względami
humanitarnymi i społecznymi. Na
tablicach nagrobnych rodziny ofiar
podały tylko rok śmierci - w jednym
przypadku 1943, w drugim – 1944
i użyły określenia „zmarł” . Zabójstwa te pozostały nieznane opinii
publicznej, podobnie jak decydenci i wykonawcy. Jakie było tło tych
wydarzeń, co było rzeczywistym powodem zabójstw i kim byli sprawcy
– nie wiemy.
Dlaczego zginął Mądry nieznanego imienia i kto go zabił – tego

też nikt nie wie. Został zastrzelony
przez drzwi piekarni dwoma pociskami z pistoletu lub rewolweru.
Był wysiedleńcem, wspólnikiem
Bolesława Paprockiego, który prowadził piekarnię przy ul. Wąskiej 15.
– Mądry znał się na tym – mówi
Bogdan Podbielski mieszkający niedaleko. – Przez całą okupację tyrał
w piekarni. Pilnował wszystkiego.

To był porządny chłopak. Stanisław
Maciejewski, kiedy padły strzały,
znajdował się akurat u Seweryna Łabędzkiego, po przeciwnej stronie ulicy. Pobiegł do piekarni. Mądry leżał
zaraz za drzwiami. Ledwie zdołał mu
unieść głowę. – Kto strzelał? Mądry
już nie mógł odpowiedzieć. Maciejewski rozpytywał sąsiadów. Paru
z nich usłyszawszy wystrzały wyjrzało przez okno. Koło budynku piekarni kręcił się tylko Karol, ale zaraz
znikł. Nie było to nic dziwnego, bo
Karol często zachodził do piekarni.
Tyle Stanisław Maciejewski. Zapytał
jeszcze, czy wiem, że Karol był mistrzem Polski w strzelaniu z pistoletu. – Nie, nie wiedziałem. Ale chyba
do strzelania przez drzwi nie trzeba
być mistrzem Polski. Maciejewski
spojrzał na mnie przeciągle, jakbym
usłyszał nie to, co powiedział. Znali się z Mądrym. Po dłuższej chwili
dorzucił: – Taki był czas. Łatwo się
zabijało. Zofia Paprocka, żona Bolesława, pytana o Mądrego mówi:
– Pan Mądry? To był pracownik
piekarni, bydgoszczanin. Znał perfekt niemiecki. Bywał w kawiarniach
i restauracjach niemieckich. Nie wykluczone, że został zabity w związku
z tym. Może był podejrzany o współpracę z Niemcami. Ireneusz Porębski ps. „Kieri” z Wiśniowej Góry nie
pamiętał Mądrego, ale znał Karola.
Po reorganizacji w 1942 r. akowcy
z Wiśniowej Góry nie zgodzili się na
połączenie „ z tymi od Karola ” – jak
to nazywa. – U niego byli sami ci,
co to rabowali chłopów ze Starej Miłosnej – mówi. – Ja byłem u porucznika „Świta” na Wiśniowej Górze.
„Świt” był z Radości. Nie chcieliśmy

HISTORIA
trzymać ze zbójami. Według Zofii
Paprockiej Karol zginął 13 września
1944 r. na Pradze koło fabryki Schichta⁶. Ranna kobieta na ulicy wołała
pomocy. Karol razem z Aleksandrem Filingierem wyskoczyli do niej
z piwnicy. Trafili Karola.
Inny zagadkowy przypadek
znamy wyłącznie z dwu dokumentów Kedywu, ze sprawozdania za
maj 1944 i z raportu miesięcznego
za tenże okres. Treść interesujących
nas zapisów w obu dokumentach
jest jednakowa, a zmiany w formie
nieznaczne i nieistotne. Przytaczamy fragment z raportu, gdzie jednoznacznie przypisany jest do IV
Rejonu Otwock „Fromczyn” przez
umieszczenie notatki w części oznaczonej literą „F”, co oznacza właśnie
„Fromczyn”. Oto zapis: „19 V 44 r.
o godz. 12 zatrzymano i rozbrojono
podczas grabieży 2 bandytów – Hermana i Osicę, podczas tego pojawił
się patrol H.W. im oddano i zlikwidowali w okolicy Międzylesia”⁷. Litery „H.W.” to skrót od Hilfswillige
– pomoc ochotnicza. W języku potocznym mówiono „Hiwi”. Były to
grupy jeńców rosyjskich pełniących
służbę pomocniczą w jednostkach
Wermachtu. Notatkę tę wyróżnia od
wielu innych to, że pominięto w niej
istotną informację, występującą zazwyczaj w zakończeniu takich zapisów. Brakuje pseudonimu dowodzącego grupą i liczby podkomendnych.
Np. w dwu zapisach poprzedzających
rzeczony, końcówki są następujące:
„D-ca ppor. Z.Z. +8” i „D-ca ppor.
Z.Z. + 3”. W cytowanym fragmencie
tego brak. Jeśli schwytanych zabito
w okolicy Międzylesia, a chyba Hiwi
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nie fatygowali się by prowadzić ich
zbyt długo, mogłoby to wskazywać
na przejęcie grabieżców od którejś
z miejscowych grup AK. Jednak we
wspomnieniach i relacjach akowców, nie tylko z Międzylesia, nie ma
jakiejkolwiek wzmianki, którą można by łączyć z opisanym przypadkiem. A jest on dość niezwykły. Oto
w samo południe uzbrojona grupa
AK z dwoma schwytanymi rabusiami natknęła się na uzbrojony patrol
Wermachtu. Okolica lesista. Nie ma
próby ujęcia i rozbrojenia przeciwnika. Nie ma strzelaniny, wymiany ognia. Zamiast tego następuje, można
rzec – pokojowe, przekazanie przestępców. Akowcy prawdopodobnie
widzą albo słyszą ich zastrzelenie,
jako że w raporcie podali miejsce
zabójstwa. Jednak nie ujawniają się.
Wbrew zwyczajowi nie podpisują się
pod doniesieniem. Dlaczego? Odpowiedź pozostaje w polu domysłów.
Opisany przypadek miał miejsce
niewiele ponad dwa miesiące przed
ustąpieniem Niemców z Międzylesia
i nadejściem Rosjan. Właśnie w tym
okresie napadów rabunkowych dokonywano niemal po sąsiedzku i nie
kryjąc tożsamości. Pod nieobecność
Jana Stanisława Wojciechowskiego, podporucznika przebywającego
w obozie jenieckim, na jego dom
pod lasem przy ul. Jasnej napadli
mieszkający parę ulic dalej Stefan
i Czesław z Borkowa. Obrabowali
nie tylko żonę Jana Stanisława i jej
brata, ale ponadto przyjętą przez
nich rodzinę uchodźców z Łucka.
29 lipca Niemcy ogłosili nakaz opuszczenia Międzylesia przez
wszystkich mieszkańców w ciągu
trzech dni. Zbliżała się Armia Czerwona.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Zob. Jędrzej Tucholski. Cicho-

Piętrowy dom w głębi należący do rodziny Skurów widziany od strony meliny
Heleny Kocowej na Wiśniowej Górze. Stan z 1973 r. Fot Andrzej Głowacki.

ciemni. Warszawa 1984, str. 116.
2. Tadeusz Sywilski ps. „Andrzej” ur
1914 r. podczas okupacji posługiwał
się dokumentami wystawionymi na
nazwisko Andrzeja Piaskowskiego.
Zginął 21 sierpnia 1944 r. na. ul Sapieżyńskiej w Warszawie.
3. Rozmowy z Juliuszem Ostrowskim
miały miejsce w latach 1972-73.
4. Oddziały i akcje Kedywu…, dz.
cyt. str. 41 i 43.
5. Rozkaz nr 7 komendanta IV Rejonu „Kani” z 10 sierpnia 1944 r., w :
Sebastian Rakowski. Zarys dziejów
IV Rejonu…, dz. cyt. str. 260.
6. Fabryka mydła, proszków do prania i in. Schichta znajdowała się przy
ul. Szwedzkiej.
7. Oddziały i akcje Kedywu…, dz.
cyt. str. 99.
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MARYSIN WAWERSKI. Las Sobieskiego.

Burzliwej historii ciąg dalszy
Większość z nich nie jest w stanie
udzielić logicznej odpowiedzi.
Część osób spodziewa się zobaczyć
na terenie chronionym coś wyjątkowego. Jednak z punktu widzenia
laika las w rezerwacie nie różni
się niczym od drzewostanów sąsiednich. Poza prawnymi ograniJAKUB GRYZ
czeniami wynikającymi z Ustawy
j.gryz@gazetawawerska.pl
o Ochronie Przyrody, argumentów
za zakazem wstępu jest bardzo
W poprzednim numerze Ga- dużo. Wszyscy na bieżąco obserzety Wawerskiej przedstawiłem wujemy jak antropopresja unicehistorię Lasu Sobieskiego. Dzięki stwia otaczającą nas przyrodę.
działaniom światłych ludzi, 90 lat
Kilka lat temu spotkałem
temu teren ten uratowano przed
zabudową. W latach 50-tych pod- w Rezerwacie Jana Sobieskiego
jęto zdecydowane działania skut- dwójkę młodych ludzi, których
kujące stopniową regeneracją pasją były podróże. Tego dnia
Lasu po dotkliwych zniszczeniach postanowili eksplorować rezerz czasów II Wojny Światowej. Czy wat. W trakcie krótkiej rozmowy
dzisiaj jesteśmy w stanie docenić te opowiedzieli, w jak licznych i odwysiłki i właściwie korzystać z wa- ległych miejscach byli w ciągu
ostatnich miesięcy. Nie zdawalorów tego unikalnego terenu?
li sobie sprawy, że sierść ich psa
Las Sobieskiego to największy z którym podróżowali, a nawet
zwarty kompleks w prawobrzeż- ich buty i spodnie mogą zawierać
nej Warszawie. Najcenniejsza jego tysiące nasion roślin, zarodników
część objęta jest ochroną rezerwa- grzybów, które za ich pośrednitową i włączona do sieci Natura ctwem mogą rozpocząć w rezer2000. Otaczające tereny stanowią wacie ekspansję, wypierając tym
otulinę rezerwatu. Rezerwat jest samym rodzime gatunki. Innym
objęty zakazem wstępu, niestety razem, będąc służbowo w rezerwymóg ten jest nagminnie igno- wacie, spotkałem starszą kobietę
rowany. Prowadząc badania na- wchodzącą z trudem przez dziurę
ukowe na terenie rezerwatu zawsze w płocie od strony osiedla Anin.
pytam spotkanych tam ludzi dla- Staruszka grzecznie oświadczyczego przebywają na tym terenie. ła, że lasy po stronie anińskiej są

Rezerwat przyrody im. króla Jana Sobieskiego. Fot. J.Gryz

strasznie zadeptane, zaśmiecone
i zabrudzone psimi odchodami,
więc spacer tam nie należy do
przyjemnych. Odpowiedziałem, że
jeśli więcej ludzi będzie miało takie
podejście to rezerwat też będzie
tak wyglądał, kobieta z uśmiechem
przyznała mi rację, dodając, że jest
już leciwa i zanim to nastąpi jej nie
będzie już na świecie.
Penetrując nielegalnie rezerwat spacerowicze nie zdają sobie
sprawy, że swoją obecnością mogą
doprowadzić do niepowetowanych

Las Sobieskiego, granice rezerwatu zaznaczone na czerwono. Źródło: Bank Danych o Lasach

strat w przyrodzie. Najjaskrawszym przykładem takiego działania jest historia bocianów czarnych gniazdujących w rezerwacie
w latach 2007-2015. Była to jedyna
para lęgowa tych ptaków na terenie
Warszawy. Bociany gniazdujące
w rezerwacie miały do dyspozycji
obfite żerowiska na terenie Zakola
Wawerskiego, międzywala Wisły,
pojawiały się nawet w Parku Skaryszewskim. W kolejnych latach
ptaki przebywały wiosną w rejonie gniazda, jednak permanentnie
niepokojone nie przystępowały do
lęgów. Gniazdo tych bardzo płochliwych, rzadkich i objętych ścisłą ochroną ptaków, zlokalizowane
było przy skrzyżowaniu dwóch
dróg nielegalnie wykorzystywanych przez ludzi. Pod gniazdem
znajdowałem ślady końskich kopyt, roweru a nawet motocykla.
Ostatecznie bociany opuściły niegościnny Wawer i od roku 2017
gniazdują z powodzeniem na terenie Wilanowa. Przypadek ten
obrazuje całkowitą niewydolność
systemu ochrony przyrody w Polsce. Gatunek pod ścisłą ochroną
gatunkową, nie mógł spokojnie
gniazdować na terenie objętym
ochroną rezerwatową, obszarem
NATURA 2000, zlokalizowanym
na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, którego bocian
czarny jest symbolem!

na większości terenu spacerować
z psem pod warunkiem, że jest on
na smyczy. Z moich obserwacji wynika jednak, że wymóg ten spełnia
jedynie kilka procent właścicieli.
Psy biegające luzem po całym lesie
są poważnym problemem zarówno
dla przyrody jak i dla odwiedzających las ludzi. Trzeba podkreślić,
że prowadzenie psa na smyczy jest
oznaką dbałości o dobrostan naszego pupila. W wielu sytuacjach
psy zachowują się instynktownie
i dochodzi do niekontrolowanego oddalenia się psa np. pogoń za
sarną, zającem, innym psem, rowerzystą, biegaczem. Takie, liczne
w wawerskich lasach, przypadki
są powodem burzliwych konfliktów. Oczywiście właściciel zawsze
powtarza, że jego pies nie gryzie,
chce się tylko bawić. Znamienne
są jednak porozwieszane licznie
na drzewach w lesie informacje
o zaginionych w trakcie spaceru
psach. A wystarczyło prowadzić
psa na smyczy. Przepisy obowiązujące w lasach nie są wymyślone,
aby szkodzić ludziom i uprzykrzać im życie. Wręcz przeciwnie,
podobnie jak np. przepisy ruchu
drogowego są dla wszystkich korzystne. Nie wszyscy zdają sobie
jednak z tego sprawę. W skrajnych
przypadkach dochodzi do sytuacji
bardzo niebezpiecznych. Byłem
kiedyś świadkiem, gdy młody spaniel, orbitujący wokół właścicielki
Poza rezerwatem, Las Sobie- bez żadnej kontroli, wybiegł nagle
skiego jest udostępniony do ru- z lasu na ulicę Kościuszkowców.
chu turystycznego. Możemy więc Uderzył w niego jadący pojazd,
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kierowca stracił panowanie nad
autem i wjeżdżając na chodnik zawisł na krawężniku, uszkodził samochód. Na chodniku byli ludzie
wychodzący tłumnie z kościoła.
Na szczęście nikt nie ucierpiał,
poza psem, który w agonii przeraźliwie wył i krwawił, zwijając
się w konwulsjach pod płotem
rezerwatu. Właścicielka, zapewne obawiająca się konsekwencji
prawnych, w iście maratońskim
tempie uciekła na przełaj przez las.
Zdarzenie to miało miejsce ponad
20 lat temu jednak głęboko utkwiło w mojej pamięci. W ostatnich
latach właściciele psów coraz częściej narzekają na ataki dzików na
ich pupili. W praktyce to prawie
zawsze pies, niebędący pod kontrolą właściciela, oszczekuje dzika.
Dzik z oczywistych względów się
broni, jest u siebie, a spacerowicz
z psem jest tylko gościem w lesie.
Wytłumaczenie tego faktu właś-

cicielom psów jest jednak często
niemożliwe. Uparcie twierdzą oni,
że zawsze tu chodzili z psem na
spacer, a dziki trzeba usnąć z lasu.
Niesubordynowani spacerowicze i wszędobylskie psy to nie
jedyne bolączki Lasu Sobieskiego.
Istotnym problemem, wymagającym szybkiego rozwiązania jest,
istniejący od ponad 20 lat, system
odwadniania skrzyżowania ulic
Kościuszkowców i Bronisława
Czecha. Woda opadowa z całego rejonu (w praktyce chemiczny ściek zawierający substancje
ropopochodne, sól, starte klocki
hamulcowe, śmiecie itp.) spływa
prosto do rezerwatu, rurą zlokalizowaną pod chodnikiem. Cała
okolica jest silnie zdegradowana,
zamierają drzewa. Wyrosła za to
trzcina i liczne inwazyjne gatunki
roślin, takie jak klon jesionolistny
czy czeremcha amerykańska. Pa-

radoksalnie w samym środku tego
chemicznego bagna stoją tablice
urzędowe informujące o wysokiej
randze tego chronionego obszaru.
Drugi newralgiczny obszar rezerwatu to Cmentarz Ofiar II Wojny
Światowej. Co roku, jesienią, z terenu cmentarza do lasu wyrzucane są sterty śmieci. Tuż za murem
można zobaczyć znicze, plastikowe
wieńce i inne odpady. Sytuacja ta
ma miejsce od dekad a starty śmieci za cmentarnym murem rosną
z każdym rokiem. Niepokój budzi
również stan ogrodzenia otaczającego rezerwat od strony Anina. Jest
ono silnie skorodowane i odnoszę
wrażenie, że istnieje nadal tylko
dzięki moim altruistycznym wysiłkom. Wymaga ono kompleksowej
wymiany, tak jak miało to miejsce
wzdłuż ul. Kościuszkowców. Trzeba podkreślić, że leśnicy i inne
służby odpowiedzialne za ochronę przyrody chronią ją dla ludzi
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ale i przed ludźmi. W warunkach
miejskich antropopresja na tereny
chronione jest tak intensywna, że
w pewnych przypadkach takie obszary muszą być chociaż częściowo
ogrodzone.
Lokalną atrakcją w Lesie Sobieskiego jest niewielkie jeziorko
zlokalizowane w pobliżu siedziby Lasów Miejskich Warszawa.
Obiekt ten, po gruntownej przebudowie, przyciąga coraz więcej ludzi
spragnionych wypoczynku. Jest
to zarazem obszar bardzo cenny
przyrodniczo. Jeziorko jest jednym
z niewielu miejsc rozrodu płazów
w tej części Warszawy. Wiosną
można zaobserwować tysiące kijanek, głównie ropuch szarych.
Pamiętajmy, że wszystkie płazy
w Polsce podlegają ścisłej ochronie
gatunkowej a ich populacje kurczą się w zastraszającym tempie.
Nie wolno ich odławiać, dotykać,
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płoszyć, niszczyć ich środowiska.
Dotyczy to zarówno osobników
dorosłych jak i postaci larwalnych
(kijanek) oraz jaj (skrzeku). Niestety częstym zjawiskiem jest odłów
kijanek, będący jawnym łamaniem
prawa. Nad brzegiem jeziorka
można też niestety spotkać płazy
zdeptane przez ludzi, pogryzione
przez psy. Wokół zbiornika ustawiono liczne tablice edukacyjne.
Niestety nie ma żadnej wzmianki o płazach zamieszkujących ten
zbiornik, o tym że są chronione
i zagrożone wyginięciem. Opisana sytuacja jest przykładem szerokiego udostępnienia cennego
przyrodniczo obszaru społeczeństwu, bez równoległego zadbania
o ochronę jego unikalnych walorów przyrodniczych.
dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytut Badawczego
Leśnictwa
mieszkaniec Wawra

OSIEDLE WAWER. Nowe inwestycje publiczne.

Betonoza, barakoza...

ANNA MIARA

a.miara@gazetawawerska.pl

Betonoza
To pojęcie znają już chyba wszyscy. Zaraza ta rozlewa się po Polsce
i pod hasłem renowacji, rewitalizacji
i czegoś tam jeszcze zamienia stare
skwerki w betonowe place bez drzew
dających cień, a otoczenie deweloperskich wielopiętrowców ogranicza do
lichego, wąskiego trawniczka wygospodarowanego pomiędzy śmietnikami a parkingiem. „B” nie ominęła
także naszej zielonej jeszcze dzielnicy.
Najbardziej szerzy się tam, gdzie najwięcej dyskusji o ekologii, ochronie
i umiłowaniu zieleni zgodnie z zasadą
- im więcej proekologicznych inicjatyw, tym więcej betonu wokół nowych
inwestycji, tym mniejsze powierzchnie
zieleni zapisane w wuzetkach i planach
miejscowych.
Przykład
Na posiedzeniu Komisji Ładu
Przestrzennego m. st. Warszawy
w dniu 30 czerwca b.r., bez żadnej
dyskusji wśród warszawskich radnych,
przy jednym (!) głosie polemicznym
radnego Dzielnicy ze Stowarzyszenia

Razem dla Wawra Piotra Grzegorczyka, zaakceptowane zostało pierwsze
czytanie projektu planu miejscowego
dla ścisłego centrum Falenicy. Wawerski radny zwrócił obecnym uwagę na
zaskakujące szczegóły tego projektu
planu – zaprojektowano w nim tylko
15%, 10%, a nawet 5% powierzchni
biologicznie czynnej większości obszarów centrum Falenicy. 5% trawnika to
bardzo mało, tym bardziej, że może on
być śmiało zbilansowany kawałkiem
„zielonego dachu”, bez konieczności
projektowania trawy na gruncie rodzimym. Czyli 100% powierzchni działki
- de facto i de iure - może zostać przeznaczone pod zabudowę i powierzchnie utwardzone. A gdzie drzewa? Na
dachach, ani na kostce Bauma przecież
nie urosną. Wniosek jest prosty - radni Warszawy fundują nam betonozę
w samym centrum zielonej Falenicy. stylu barakowego? Czy ktoś opiniował
Początek już jest - smutna betonowo– tę estetykę?
Nie negując społecznej potrzeby
barakowa przestrzeń targowiska.
jego budowy w tym miejscu, uważam, jednak, że parterowy budynek
Barakoza
Przyjrzałam się bliżej jednej z naj- Centrum Zdrowia Psychicznego przy
nowszych wawerskich inwestycji - ul. Błękitnej 36 zaburza okoliczny ład
funkcjonującemu od początku 2022 przestrzenny, podobnie jak stojące
r. Centrum Zdrowia Psychicznego prawie w jego sąsiedztwie 4-pietrowe
dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Błę- bloki. Jadąc ulicą Widoczną widać to
kitnej 36 w osiedlu Wawer. Uderzyło w całej okazałości. Ta parterowa, bamnie zaskakujące podobieństwo tego rakowa forma przychodni dziwi tym
budynku do falenickiego targowiska bardziej, że w wawerskich osiedlach
– podobna kolorystyka, brak zieleni, brakuje miejskich działek budowlata sama barakowa architektura… Ba- nych, więc teren taki jest szczególnie
rakoza? Betonoza z Barakozą? Skąd to cenny i po prostu szkoda go na partesię wzięło? Może stąd, że obydwie in- rową zabudowę. Projekt dwukondygwestycje powstały bez konkursu archi- nacyjnego budynku o dobrej architektonicznego, a decydenci są fanami tekturze z parkingiem podziemnym i

Widok terenu inwestycji publicznej na ul. Błękitnej 36. Fot. A. Miara.

minimum 30% udziałem powierzchni
biologicznie czynnej dałby na pewno
więcej cennej powierzchni użytkowej
dla przychodni, wpisałby się niezauważalnie w charakter okolicznych
domów jednorodzinnych oraz pozwolił na posadzenie kilku drzew,
krzewów, postawienie wśród zieleni
ławeczki… Nic z tego. Ktoś zarządził
tam Betonozę z Barakozą! Przeszło
bez echa, nikt nie protestował, więc
można działać dalej. Teraz nastąpi betonowanie centrum Falenicy.
Może najwyższy czas odszukać
tego tajemniczego „ktosia” i posłać
go do diabła - niech betonuje piekło,
a mieszkańcom Wawra pozwoli zachować ich zieloną dzielnicę. Szkopuł w tym, że tak niewielu z nas jest

aktywnych społecznie i tajemniczy
„ktoś” działa bez przeszkód. Niewielu mamy dbających o nasze interesy
radnych.
Kogo wybraliśmy? Kogo wybierzemy w kolejnych wyborach samorządowych? Tych samych „ktosiów”
od Betonozy i Barakozy? Tych
samych, którzy za 9 mln urządzają
w miejscowym lasku przy ul. Lebiodowej Park Aktywności Rodzinnej?
Tych samych, którzy dopuszczają do
intensywnej zabudowy ul. Hafciarskiej bez oglądania się na zapisy planu
miejscowego odnośnie ilości miejsc
postojowych, czy do zabudowy ul.
Korkowej bez poszanowania interesu
mieszkańców sąsiadujących z inwestycją wieżowców?

16

PRZEZ OSIEDLA

lipiec / sierpień 2022

STYL ŻYCIA. Z Wawra na Wolę.

16 km rowerem do biura

Od kilkunastu lat jeżdżę tym samym miejskim rowerem - do sklepu,
na basen i na fitness, z dzieckiem na
weekendową przejażdżkę po osiedlowych uliczkach i chodnikach, nielicznych wawerskich rowerowych
ścieżkach, piaszczystych duktach mazowieckiego parku krajobrazowego
i przeoranych konarami korzeni leśnych przecinkach.
Mój sąsiad jeździ do pracy rowerem i twierdzi, że to najprzyjemniejszy
moment dnia. Jako że każda forma
ruchu mnie pociąga, a przyjemności
nigdy dość, postanowiłam spróbować
i ja.
Dotychczas do biura na Wolę
jeździłam kolejką – wsiadałam na
anińskim peronie, na Stadionie przesiadałam się w metro i po kolejnych
10 minutach byłam w pracy. Trochę
się obawiałam tego pierwszego razu –
nie wiedziałam ile czasu zajmie jazda,
czy będę mocno zmęczona (czyt. spocona), ile czasu zajmie mi przebranie,
nabranie formalnego wyglądu etc...
(Teraz już wiem, że nie ma się o co
martwić.)
Niełatwe początki
Poniedziałek 7.00 rano. Start.
Spod domu wjeżdżam na ścieżkę rowerową wzdłuż Szpotańskiego, aby już
po 400 metrach zsiąść na wysokości
przejścia kolejowego Warszawa Anin
i dalej poprowadzić rower przechodząc czujnie na zachodnią stronę torów. Wzdłuż Lucerny nie ma ścieżki
rowerowej, a chodnik kiepski, więc
bez wahania włączam się w ruch uliczny i pedałuję w kierunku Wisły. Jestem
mocno skoncentrowana na jeździe
– bo wąsko, głośno i smrodliwie, mijają mnie często samochody osobowe

i dostawcze. Przed rondem na skrzyżowaniu Lucerny z Traktem Lubelskim wpadam w lekką konsternację –
wiem, że wzdłuż Kadetów jest ścieżka
rowerowa, ale jak powinnam prawidłowo na nią wjechać? Na rondzie też
wyprzedzają mnie samochody, więc
ważna jest sygnalizacja planowanych
przeze mnie manewrów. Yes! Udało się
- jestem na ścieżce rowerowej wzdłuż
ul. Kadetów. Szczęście jednak nie trwa
długo - wkrótce ścieżka się urywa.
Ponownie włączam się do ulicznego
ruchu. Tak jak nagle poprzednia się
urwała, tak samo kolejna ścieżka wyrasta niespodziewanie na wysokości
ulicy Łasaka. Dojeżdżam nią do Wału
Miedzeszyńskiego. W oczekiwaniu na
zmianę świateł wycieram nos i uzupełniam płyny – jednym słowem przygotowuję się do dalszego etapu, na który
mam największy apetyt.
Jest przyjemnie.
Jazda wzdłuż Wału to sama przyjemność – jest wygodnie, bezpiecznie
i o tej porze dnia nie ma wielu rowerzystów. Wiatr smaga lico i przynosi
rozkoszne zapachy rzeki i skoszonych
traw. Już wiem co miał na myśli sąsiad
z Anina. Jadąc równym tempem zatapiam się w myślach i nawet nie wiem
kiedy wjeżdżam na Most Świętokrzyski. Tutaj ruch rowerowy się zwiększa
Po przejechaniu na drugą, śródmiejską stronę Wisły, zaczyna się typowa
jazda miejska. Szybko już było.
Trochę manewruję w poszukiwaniu ścieżki rowerowej, którą znajduję
na wysokości Topieli wzdłuż Tamki.
Dla niektórych ten podjazd w górę
skarpy może się wydawać koszmarem, dla mnie to obietnica endorfin.
Skwapliwie korzystam na tym odcin-

Ścieżka rowerowa na Wale Miedzeszyńskim - najprzyjemniejszy odcinek trasy. Fot. M. Kiczmachowska.
ku z przerzutek, ale są i tacy, którzy
rezygnują i schodzą z roweru prowadząc go obok. Po pokonaniu podjazdu po warszawskiej skarpie moje
tętno znacznie rośnie. Jeszcze chwila
i przecinam Nowy Świat. Wzdłuż
Świętokrzyskiej widać cały przekrój
rowerzystów od dziewcząt w zwiewnych sukienkach w pantoflach na obcasach, przez użytkowników rowerów
publicznych z systemu Veturilo po
„kolarzy” korzystających z pedałów

zatrzaskowych, w które wpina się buty.
Ci ostatni, jak to „kolarze”, często bardzo się spieszą, więc nie stoją w kolejce
przed światłami – muszą być pierwsi.
Do jednego z nich mówię w myślach:
”Ej, Szurkowski to nie szosa, jesteśmy
w mieście, spotkamy się na następnych
światłach”. Moja myśl jest prorocza,
a świateł wzdłuż Świętokrzyskiej i Prostej jest sporo. Mijam Rondo Daszyńskiego i jestem pod biurem. Jest godzina 7:50. To będzie mój dzień!

Moja trasa dom - biuro - dom, całe 16 kilometrów w jedną stronę. Podkład: mapa.um.warszawa.pl

Uwaga! Moja jazda do pracy rowerem nosi znamiona uzależnienia. Staram się nie jeździć do pracy rowerem
w dni, gdy ma padać deszcz. W te dni
czuję, że czegoś mi brakuje...
Ps. Budowa rond na ulicy Kadetów
przyniosła korzyść dla cyklistów –
rano ulicą Lucerny porusza się o wiele
mniej aut niż wcześniej.
Monika Kiczmachowska
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SADUL, ZERZEŃ. Przeskalowany Park Aktywności Rodzinnej.

Wbrew mieszkańcom
RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Im bardziej przyglądam się zamierzeniu inwestycyjnemu zwanemu Parkiem Aktywności Rodzinnej,
tym bardziej widzę, jak rządzący w
Wawrze robią po raz kolejny coś
przeciwko mieszkańcom, wiedząc
oczywiście wszystko najlepiej, i to
pomimo iż jednocześnie deklarują
wsłuchiwanie się w ich głos.
Urząd zlecił wypracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej
zewnętrznej firmie z Krakowa za 123
tysiące złotych. Kilku mieszkańców
posesji położonych w pobliżu planowanego parku wypracowało własną
koncepcję przeprowadzając ankietę
wśród swoich sąsiadów - za darmo.
Koncepcja urzędnicza
W urzędniczej koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej można
poczytać o celach, jakie ma realizować park. To m.in. wsparcie dla
budowania relacji, współtworzenie
marki dzielnicy Wawer, odpowiadanie na realne potrzeby mieszkańców
i możliwość aktywnego spędzania
czasu. Często są to frazesy, które
można podpiąć tak naprawdę pod
każdy park, plac zabaw, las czy podwórko. Cele szczegółowe, takie jak
„zgodność z duchem dzielnicy” i
„wyróżnianie się estetyką i jakością

projektu” też nie wnoszą tu niczego
odkrywczego.
W koncepcji odnaleźć można
większą liczbę oczywistych stwierdzeń. Przykładowo w części o tym
komu ten park ma służyć wymieniono rodziców z dziećmi, seniorów
i dziadków, młodzież, młodych dorosłych, dorosłych i właścicieli psów.
Czyli wszystkich, co zresztą jest dookreślone w innej części koncepcji,
gdzie autorzy piszą wprost, że park
ma być „dostępny i atrakcyjny dla
wszystkich grup społecznych”.
Tak naprawdę na poziomie tych
truizmów to nie sposób się z powstałą koncepcją nie zgodzić. Ma być bowiem estetycznie, z minimalną ingerencją w teren, z wykorzystaniem
technologii energooszczędnych oraz
z poczuciem wpisywania się obiektów w naturalne otoczenie.
Przerazić można się dopiero
zapoznając się z listą obiektów, jakie
mają powstać na tym dziewiczym
terenie. W koncepcji przygotowanej na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Wawer, wymienia się takie elementy
(zadane wcześniej w ramach kilku
wariantów przedstawionych mieszkańcom w ankiecie, którą wypełniło
230 osób) jak: wieża widokowa, hub
gier, wypożyczalnia sprzętu sportowego, strefa biwakowa, instalacje
świetlne, ścieżki wsród drzew, tor lodowy / wrotkowy, strefa hamakowa,
zielony dach, naturalna strefa zabaw,

psi plac zabaw, przestrzeń audiowizualna, punk gastronomiczny, ujęcie
wody, przechowalnia, parking oraz
przestrzeń sanitarna.
Autorzy koncepcji podkreślają
przy tym, że powstała ona w podejściu „design thinking”, którego
celem jest zaprojektowanie rozwiązania odpowiadającego na realne
potrzeby. Czy tak rzeczywiście jest,
czy to też kolejny pusty frazes?
Vs koncepcja mieszkańców
Z ankiety zrealizowanej przez
mieszkańców wśród tych najbardziej zainteresowanych, bo mieszkających najbliżej (wg stanu na dzień 9
czerwca br. wypełnionej przez 243
osoby) wynika, że mieszkańcy jako
najbardziej potrzebne elementy Parku Aktywności wskazali: kosze na
śmieci (83,9%), ławki (66,1%), wytyczone ścieżki (50,4%), ogrodzony
wybieg dla psów (50,4%) i ewentualnie ścieżki rowerowe (46,6%). Tyle
i tylko tyle.
Droga dojazdowa
vs ruch pieszy i rowerowy
Zarząd Dzielnicy zgodnie z
urzędniczą koncepcją parku chce
zrealizować możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio do parku, przez środek obecnego tu lasu i
urządzić tam parking samochodowy. Czy to jest naprawdę potrzebne? Czy nie należałoby odstąpić

Źródło: Urząd Dzielnicy Wawer

Konteks obszaru opracowania PAR z zaznaczonym dojazdem od ul. Węglarskiej

od realizacji układu drogowego na
terenach zalesionych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Parku Aktywności Rodzinnej, na rzecz
przebudowy ulicy Węglarskiej i ulicy
Lebiodowej wraz z realizacją dodatkowych miejsc parkingowych w tych
ulicach? W ramach wszechobecnej
zieleni i nawiązując do obiektów
wpisujących się w naturalne otoczenie wystarczyłaby przecież komunikacja piesza i rowerowa.
Potwierdza to ankieta mieszkańców, w której jako najbardziej
potrzebną formę komunikacji
wskazano komunikację pieszą, czyli
ścieżki i mostki (87,8% respondentów) oraz rowerową (51,5% respondentów). Część mieszkańców przypomniała przy tym o komunikacji
miejskiej (15,6%), a na komunikację
samochodową zagłosowało tylko
1,7% mieszkańców.
Czy planowanie realizacji układu drogowego przez środek pięknej zieleni, z parkingiem w środku,
wbrew zapisom obowiązującego
zaledwie nieco ponad rok planu zagospodarowania
przestrzennego
obszarów Sadul i Zbytki - część II Zbytki (droga ma przechodzić przez
teren zielony oznaczony symbolem

D3.3 ZL) to naprawdę jest jeszcze
„design thinking”?
Konkurs architektoniczny
Urząd ogłosił właśnie konkurs
architektoniczny na opracowanie
projektu parku. Pod wpływem głosów i opinii zebranych na spotkaniu
z mieszkańcami sąsiadującymi z
działką zostały wprowadzone następujące zmiany w regulaminie konkursu architektonicznego:
■■ wieża widokowa została zastąpiona punktem widokowym i przeniesiona do opcjonalnych elementów.
■■ pole biwakowe zostało zastąpione
miejscem piknikowym.
■■ wybieg dla psów został przeniesiony do elementów obowiązkowych.
■■ gastronomia została zamieniona
na miejsce na punkt gastronomiczny.
Zarekomendowano jednocześnie zadbanie o dostępność informacji na temat poszczególnych etapów
realizacji parku.
Takie zmiany z pewnością nie
są wystarczające, w związku z czym
mieszkańcy będą protestować przeciwko tak przeskalowanemu Parkowi Aktywności Rodzinnej.

LIST DO REDAKCJI

Źródło: Urząd Dzielnicy Wawer

Wypowiedzi na “nie” dotyczące parkingu z raportu podsumowującego konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Zgadzam się z Państwa tezą, że
mieszkańcom Wawra potrzebne są,
choćby małe, ale dostępne tereny
zielone! Wiem, że teren pomiędzy
ulicami Jeziorową, Przygodną i Chodzieską czeka jeszcze na uchwalenie
mpzp i prawdę mówiąc nie wiem
jaki jest tu status gruntów, ale jest
to teren, który za niewielkie pieniądze możnaby przysposobić na cele
rekreacyjne dla okolicznych rodzin,
która nie mają zbyt wielu otwartych,
bezpiecznych opcji w okolicy (albo
są to tereny wzdłuż ruchliwych ulic,
albo prywatne kościelne, albo dzikie,
nieoświetlone wieczorami).

Czy wiadomo Państwu coś o
przeznaczeniu tych terenów?
Park Aktywności Rodzinnej jest
położony daleko od centrum Zerznia, brakuje prowadzących do niego
wygodnych traktów rowerowych,
poza tym kosztowna infrastruktura
z czasem się zużyje - lepiej przeznaczyć te pieniądze na skwery, małe
parki, gdzie starsze osoby będą mogły usiąść a dzieci po prostu spotkać
się i pobawić na świeżym powietrzu.
Do błotnych kuchni nie potrzeba infrastruktury!
Pozdrawiam,
Katarzyna Lipińska
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DZIEDZICTWO KULTUROWE. Cykl publikacji prezentujących krzyże i kapliczki na terenie Wawra.

Krzyże i kapliczki w osiedlu Las

DZO KOCHAM CIĘ. Kapliczka
najpiękniej wygląda w maju, gdy
zakwitają otaczające ją róże.
4

Poprawna 100

Niewielka, drewniana kapliczka zlokalizowana na drzewie
- kasztanowcu.

4. Kapliczka na drzewie
przy Poprawnej 100 w 2014 roku

Mapa krzyży i kapliczek w osiedlu Las

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

Zapraszam Państwa na spacer po osiedlu Las tropem istniejących tu krzyży i kapliczek. Tradycyjnie, jeśli pominąłem jakiś
tego typu obiekt lub mają Państwo o tym tu przedstawionym
więcej informacji zapraszam do
kontaktu.
1

1. Kapliczka przy Stoczniowców 25
w 2018 roku

Stoczniowców 25

Kapliczka, a w zasadzie to
co z niej zostało, usytuowana
jest w ogródku posesji od ulicy
Stoczniowców. Kapliczka jest
murowana, z wnęką po środku
i łukowymi oknami z czterech
stron. W październiku 2018 roku
działka została sprzedana i jednocześnie z wnętrza kapliczki
zniknęła figura Maryi, zdemontowany został też wysoki, metalowy krzyż z figurą Pana Jezusa
wieńczący wcześniej kapliczkę.

ul. Ostrobramskiej. Na sąsiedniej górce z tyłu kapliczki ma być
Poprawna 107A
jeszcze zlokalizowany krzyż, co
Kapliczka została zbudowa- będzie nawiązaniem do Golgoty.
na po 2000 roku przez Stanisława
3 Poprawna 120/124
Królaka. W dolnej części znajduje
się kwadartowy cokół obłożony
kamieniem ozdobnym, a w górnej Kapliczka z figurą Maryi na coczęści niewielka grota z półkoli- kole powstała z czerwonej cegły
stym sklepieniem i figurą Maryi około 1962 roku, kilka lat po
w środku. Kapliczka zlokalizowa- budowie domu. W dolnej części
na jest z tyłu posesji, a skierowana znajduje się napis: MARIO NIEjest zgodnie z zamysłem budow- POKALANIE POCZĘTA RATUJ
niczego w kierunku Sanktuarium NAS oraz MATKO NIE ZAPOMatki Bożej Ostrobramskiej przy MNIJ MNIE GDYŻ TAK BAR2

2. Kapliczka przy Poprawnej 107A

4. Kapliczka na drzewie
przy Poprawnej 100 w 2022 roku

3. Kapliczka przy Poprawnej 120/124

PRZEZ OSIEDLA

lipiec / sierpień 2022

7

19

Sęczkowa 65 - krzyż

Krzyż przydrożny za ogrodzeniem znajduje się w tym miejscu najprawdopodobniej już od
1904 roku – taka data jest bowiem
umieszczona na tabliczce znajdującej się na tym krzyżu.
Pełny napis na tabliczce na
krzyżu brzmi:
„1904 Rok
odrestaurowali w 1000-lecie
Chrztu Polski Mieszkańcy osiedla
„LAS”
1966 rok”
W dolnej części tabliczki wydrapana jest też niestarannie data
1986.
8

5. Krzyż przy Narodowej 3

5

Narodowa 3 - krzyż

Drewniany krzyż przydrożny
zlokalizowany jest na rogu Wału
Miedzeszyńskiego i Narodowej.
Ma przyczepioną tabliczkę z datą
1909R.
6

Kadetów 33 - krzyż

Metalowy krzyż został postawiony w południowo-wschodnim
narożniku terenu kościoła parafialnego Św. Karola Boromeusza,
podczas jego budowy. Ma przyczepioną metalową tabliczkę z wygrawerowanym napisem:
„PAMIĄTKA MISJI INTRONIZACYJNYCH NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA Parafia św.
Karola Boromeusza w Warszawie
23-30 października 2011 r.. Księża
Sercanie”

9. Miejsce pamięci przy Sęczkowej 60/60A

9

Sęczkowa 60/60A - krzyż

Krzyż pamięci poległych
mieszkańców osiedla Las został postawiony w dniu 11 sierpnia 1946
roku na rogu placu szkolnego dla
uczczenia pamięci ofiar terroru
hitlerowskiego. Krzyż postawiła
młodzież reaktywowanego Koła
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Miejsce
to upamiętnia mieszkańców osiedla
Las, którzy zginęli w wyniku działań bojowych 1939 i 1944 roku.

Wał Miedzeszyński 600

Kapliczka skrzynkowa, oszklona z trzech stron, w metalowej
oprawie zakończonej na górze
łukowym daszkiem z okapem
i krzyżem osadzonym na szczycie. Wewnątrz umieszczono figurkę Matki Bożej oraz sztuczne,
białe kwiaty i znicz elektryczny.
Wysokim elementem kapliczki jest masywny cokół, złożony
z dwóch kwadratowych stopni,
z czego szerszym jest ten dolny.
Kapliczka wymaga remontu.

6. Kapliczka Wał Miedzeszyński 600

7. Krzyż przy Sęczkowej 65

8. Krzyż przy Kadetów 33

Pierwotnie krzyż postawiony
został na placu skąd Niemcy zabrali ostatnią partię mieszkańców
do obozów koncentracyjnych.
W obecne miejsce został przeniesiony w trakcie budowy sąsiedniego budynku szkoły. Wg. książki
Henryka Wierzchowskiego pt.
„Las – rolnicze osiedle Warszawy” „w latach 1967-68 w trakcie
zwożenia materiałów na budowę
nowej szkoły z serii „Tysiąclatek”,
krzyż narażony był na zniszczenie. Wtedy mieszkańcy za zgodą
władz administracyjnych i Komitetu Ochrony Pomników, przenieśli krzyż na drugą stronę budynku,
a obok położyli płytę pamiątkową.
Całość została ogrodzona i ukwiecona.”
Miejsce pamięci było wiele
razy odświeżane, w miejsce drewnianego krzyża z czasem umieszczono krzyż metalowy.
Napis na wcześniejszej tablicy
pamiątkowej znajdującej się obok
krzyża głosił: „Z tego miejsca zostały wywiezione przez hitlerowców 63 osoby do obozów koncentracyjnych Mathausen, Ebensee
z osiedla Las w latach 1939 – 1944,
którzy polegli śmiercią męczeńską.
Ufundowali mieszkańcy”.
Ostatni raz miejsce pamięci było modernizowane w 2017
roku, kiedy to m.in. ułożono kostkę brukową i wymieniono tablicę
pamiątkową. Na większej, czarnej
tablicy widnieje teraz napis: „PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LAS KTÓRZY W LATACH
1939-1945 Z TEGO MIEJSCA
ZOSTALI WYWIEZIENI DO
NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH” wraz z listą
78 osób.
Całość ogrodzona jest metalowym płotkiem.

10. Krzyż przy Poprawnej 30E

10 Poprawna 30E - krzyż
Drewniany krzyż na prywatnej posesji został wybudowany
przez Macieja Grzybka w 2018
roku, rok po stuleciu objawień fatimskich, w trudnym czasie dla
rodziny. Inspiracją były też krzyże
na Podlasiu. Na froncie krzyża, na
poziomej belce znajduje się napis:
„BOGU CHWAŁA NA WIEKI”,
a na belce pionowej napis: „OD
ŚMIERCI WIECZNEJ ZACHOWAJ NAS PANIE”. Z tyłu krzyża,
na poziomej belce znajduje się napis: „UFAJ BOGU”, a na belce pionowej napis: „BÓG CIĘ KOCHA”.
Krótko po postawieniu krzyż zapalił się od znicza, ale nie uległ
zniszczeniu. Okopconą część krzyża w jego środkowej części zasłania figura Matki Bożej Fatimskiej,
a znicz umieszczony jest teraz obok
krzyża, na drewnianym pniu.
W 2020 roku na krzyżu
umieszczona została metalowa
tabliczka z tekstem:
„Matko Boża Łaskawa
Królowo Korony Polskiej
Patronko Warszawy
i Opiekunko Polski
Na pamiątkę setnej rocznicy
Twego cudownego zjawienia
na polach Ossowa i Wólki
Radzymińskiej
14 i 15 sierpnia 1920 roku.
Na pamiątkę tego Cudu na
Wisłą
tę tabliczkę instaluję
i
O Twą przmożną opiekę
nad domem moim i Ojczyzną
najpokorniej proszę
M.Grzybek”
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13 Sęczkowa 14
Niewielka kapliczka skrzynkowa z przeszkloną gablotą (na tylnej
ścianie tylko częściowo) w metalowej oprawie, ze spiczastym dachem
i niewielkim krzyżem na górze,
przyozdobionym sztucznym kwiatem i wstążkami. W środku gabloty
znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej, figura anioła i sztuczne
kwiaty. Kapliczka umieszczona jest
na cokole wykonanym z kamieni
polnych i betonowej podstawie,
a znajduje tuż za ogrodzeniem od
strony ulicy.

14 Papierowa, róg Zabielskiej
Murowana, otynkowana kapliczka zwięczona metalowym
krzyżem, z przeszkleniami z trzech
stron. W środku figura Matki Boskiej, dwie figury aniołów oraz
sztuczne kwiaty. Umiejscowiona
jest w ramach skrzyżowania ulicy
Papierowej i Zabielskiej. Kapliczkę
przed II wojną światową postawił
mieszkający tu wtedy Jan Rębek.
Kilka lat później został z synem
zabrany do obozu w Auschwitz,
ale jako jedni z niewielu wrócili
stamtąd do domu. W 2022 roku
na froncie kapliczki została zamieszczona tabliczka z napisem:
O MARYJO - KRÓLUJ W SERCU
MOIM I PROWADŹ MNIE DO
TWEGO SYNA.

11 Sęczkowa 33A

13. Kapliczka przy Sęczkowej 14

14. Kapliczka na rogu Papierowej i Zabielskiej

wraz z malowaniem samej figurki.
W stosunku do pierwotnej wersji
kapliczki wymienione zostało tylko
Kapliczka skrzynkowa, oszko- szkło, bo to wcześniejsze było dosyć
lona z czterech stron w metalowej kruche.
oprawie, ze stożkowym dachem
16 Zabielska 2
zwieńczonym niewielkim krzyżem,
z figurą Matki Bożej, i sztucznymi
kwiatami w środku, posadowiona
Kapliczkę stanowi masywna fina murowanym cokole, nieco po- gura Matki Bożej posadowiona na
szerzonym przy podłożu, z czer- stosunkowo wysokim cokole wywonymi cegłówkami i białą fugą. konanym z kamieni, zwężającym
Kapliczka powstała latem 1960 za się ku górze i przyozdobionym
sprawą Państwa Kuźmińskich, którzy tu mieszkali. W środku stoi cały
czas ta sama, gipsowa figura Matki
Bożej zakupiona w sklepie z dewocjonaliami na Chmielnej. Kapliczkę
święcił ówczesny probosz zerzeńskiej parafii ks. Józef Zagziłł. Kapliczka była wielokrotnie odświeżana, głównie poprzez pomalowanie,
15 Zabielska 44

11. Kapliczka przy Sęczkowej 33A

Kapliczka wybudowana została przez państwa Lisieckich
w 1930 roku. To stosunkowo wysoka kapliczka z wnęką, zbudowana z betonowych cegieł. Odnowiona została w marcu 2016 roku,
m.in. poprzez całościowe pomalowanie na biały kolor. Wcześniej
sama fuga pomiędzy cegłami była
w kolorze czerwonym.
Na samej górze kapliczki znajduje się metalowy krzyż
z ukrzyżowanym Panem Jezusem.
W górnej części kapliczki znajduje
się także medalion z wizerunkiem
św. Teresy z 1926 roku. W dolnej
części wmurowana jest tablica
z napisem „PROSIM O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE 1930
R W L”. Inicjały „W L” oznaczają
Wiktorię i Wincentego Lisieckich.
W uroczystości wewnętrz kapliczki zapalana jest przez właściciela posesji świeczka.

lipiec / sierpień 2022

sztucznymi kwiatami od frontu.
Usytuowana jest tuż za ogrodzeniem od strony ulicy, w otoczeniu
zadbanego ogrodu. Kapliczka powstała w czerwcu 1966 roku z inicjatywy Anny i Wacława Gawrysiów, z okazji urodzin ich trzeciej
wnuczki. Przy budowie pomagał
murarz z Zastowa - Mochocki.
Figura Matki Bożej nie była wymieniana. Aktualnie kapliczką
opiekują się Jadwiga i Eugeniusz
Gawryś.

12 Poprawna 13
Kapliczka wykonana jest
w całości z kamienia polnego bielonego wapnem, w formie przypominającej rodzaj klęcznika.
W środkowej części znajduje się
obmurowana, przeszklona wnęka z drewnianą ramką, w której
znajduje się niewielka figura Matki Bożej i sztuczne kwiaty. Całość
zwieńczona jest krzyżem z figurką
Chrystusa i wygrawerowanym napisem „Nie opuszczaj nas” (w 2022
roku sam napisna krucyfiksie został wykonany od nowa w białym
kolorze). Kapliczka otoczona jest
krzakami bzu i peonii.

12. Kapliczka przy Poprawnej 13

15. Kapliczka przy Zabielskiej 44

16. Kapliczka przy Zabielskiej 2

PRZEZ OSIEDLA

lipiec / sierpień 2022

21

MARYSIN WAWERSKI. Z wizytą u Felicjanek.

Jubileuszowe spotkanie w klasztorze

2022 to jubileuszowy rok 100-lecia Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Z tej okazji 25 czerwca
2022 roku siostra przełożona Christella Skwarek zorganizowała w marysińskim klasztorze przy ul. Kościuszkowców spotkanie, na którym m.in.
historyk zgromadzenia siostra Fidelia Janas wygłosiła wykład o genezie
Zgromadzenia. Następnie, przybyli
na spotkanie goście zwiedzili klasztor, kościół oraz wystawę historyczną,
której ekspozycję tworzyło dziesięć
tablic informacyjnych poświęconych
roli jaką odegrały w ciągu ostatnich
stu lat siostry Felicjanki w historii
Kościoła, narodu polskiego, Warszawy - ze szczególnym uwzględnieniem
Wawra. Zaproszeni goście mieli także
możliwość zwiedzenia przyklasztornej
szkoły i świetlicy.
Głównym obszarem działalności
sióstr była zawsze oświata oraz pomoc
bliźniemu. Stąd też, nieopodal klasztoru, znajduje się przedszkole, szkoła
podstawowa oraz świetlica dla dzieci, a przy niej usytuowany jest także
punkt pomocy dla ubogich. Tam także
wydawane są posiłki oraz udzielana
jest pomoc materialna potrzebującym.
Tutejsze siostry mocno zaangażowały się również w pomoc uchodźcom
z Ukrainy goszcząc ich i pomagając na
wszelkie sposoby.
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
zostało założone w Warszawie przez
bł. Marię Angelę Truszkowską w 1855

roku jako odpowiedź na wołanie najbardziej potrzebujących. Po kasacie
w 1864 r. Zgromadzenie odrodziło się
w Krakowie i dynamicznie rozwijało
w Galicji, a także wśród amerykańskiej
Polonii. Dnia 4 października 1922 r.
została erygowana główna siedziba
sióstr Felicjanek w Wawerskich Glinkach (obecnie Marysin Wawerski)
jako wotum wdzięczności za powrót
felicjanek do Warszawy i przywrócenie Ojczyźnie niepodległości.
W okresie międzywojennym przy
zakonie zaczęły funkcjonować szkoły:
średnia i powszechna oraz internat
dla dziewcząt. W 1929 r. rozpoczęto
budowę kościoła zakonnego, którą
zakończono ostatecznie w 1939 r. Kościół udostępniono także dla okolicznych mieszkańców.
Wybuch wojny oraz okres okupacji był dla felicjanek czasem wielkich
wyzwań. Podziemia świątyni stały się
schronieniem dla wielu mieszkańców
Warszawy uciekających przed bombardowaniami.
15 września do Marysina wkraczają oddziały niemieckie zajmując
część klasztoru. 22 września 1939
kościół wizytuje Adolf Hitler, Erwin
Rommel oraz Heinrich Himmler.
Z wieży kościoła obserwują broniącą
się Warszawę. W tym samym czasie
spod kościoła prowadzony jest intensywny ostrzał artyleryjski pobliskiego
Grochowa, który dzielnie broni płk.
Stanisław Sosabowski. Po rozpoczęciu
okupacji klasztor natychmiast włączył się w nurt działań podziemnych.
Prowadzony przez siostry w Wawrze
sierociniec stał się azylem dla ukrywa-

nych dzieci żydowskich a często także
i ich rodziców. Z pomocy sióstr korzystał także dr Janusz Korczak z dziećmi z pobliskiej kolonii „ Różyczka ”.
W tym okresie klasztor stał się centrum życia społeczno – kulturalnego
oraz tajnego nauczania.
10 września 1944 r. oddziały Armii Czerwonej wraz z 1 Armią Wojska
Polskiego wyparły Niemców z Wawra.
Okupione to zostało niestety znacznym zniszczeniem kościoła. W klasztorze zakwaterowali się polscy żołnierze i przebywali tam aż do stycznia
1945 r., przeżywając razem z siostrami
ciężki ostrzał wieży, którą na prośbę
siostry przełożonej wysadzili 28 listopada 1944 r.
Okres powojenny to czas odbudowy kościoła, który z przerwami
trwał do 2008 r. Odebrany przez komunistyczne władze budynek szkolny
Felicjanki odzyskały w 1989 r. Po remoncie w latach 90-tych na nowo zostały otwarte szkoła oraz przedszkole.
Obecna działalność sióstr Felicjanek nie ogranicza się do samej Warszawy i Polski. Dużym osiągnięciem
zgromadzenia jest np. cykliczny wzrost
ilości placówek w Kenii, w Afryce.
Życzymy
naszym
siostrom
wszystkiego najlepszego z okazji Jubileuszu oraz samych sukcesów w działalności w przyszłych latach. Czytelników natomiast zapraszamy do
odwiedzenia historycznej ekspozycji,
która mieści się obok wejścia do klasztoru od strony ul. Kościuszkowców.

Kościół w końcu lat 30-tych XX wieku. Ze zbioru sióstr Felicjanek.

Adam Matysiak

Żołnierze z Armii Czerwonej na tle zniszczonego kościoła.12 września 1944r. Żródło RGAKFD

Grupka ludzi na tle kościoła. Kościół lata 30/40.
Ze zbiorów rodzinnych Tadeusza Brodowskiego.
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Z NOTESU STRAŻAKÓW. OSP świętuje.

Nowy wóz bojowy w Radości
20 czerwca 2022 r. odbyło się
uroczyste przekazanie ciężkiego
samochodu bojowego GCBA Man
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radości. Pojazd, który wcześniej
służył w JRG-7 na Warszawskim
Bemowie, dumnie nosi oznaczenie
397W25. Jest to powód do radości,
ale również do wielkiej odpowiedzialności. Samochód z racji swojej specyfikacji (GCBA) pomieści
5000 litrów wody, jest przystosowany głównie do niesienia pomocy mieszkańcom podczas pożarów,
ale również klęsk żywiołowych czy
wypadków drogowych. Jest to drugi ciężki samochód Ratowniczo-Gaśniczy w dzielnicy Wawer. Do
tej pory jedynie Jednostka Ratowniczo Gaśnicza numer 12 posiadała w swoich szeregach wóz, który
pomieści 5000 litrów wody. Dzięki
nowemu pojazdowi strażacy z Radości będą mogli skuteczniej nieść
bezinteresowną pomoc lokalnej
społeczności. W uroczystym przekazaniu samochodu udział wzięli

przedstawiciele Sejmu, Rady m.st.
Warszawy, radni dzielnicy, osiedli oraz przedstawiciele lokalnych
środowisk, w tym stowarzyszenia
Razem dla Wawra.
Ćwiczenia w ratuszu,
alarm w OSP
17 czerwca 2022 r. odbyły się
ćwiczenia obiektowe organizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie Urzędu Dzielnicy
Wawer. Ćwiczenia polegały na
przeprowadzeniu próbnego alarmu przeciwpożarowego, ewakuacji pracowników i interesantów
z urzędu oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym.
W ćwiczeniach brali udział strażacy z JRG 12, OSP Stara Miłosna,
OSP Radość oraz OSP Wesoła. Po
wykonanych ćwiczeniach przyszła
kolej na analizę i omówienie wykonanego zadania.
Podczas powrotu do koszar
z ćwiczeń strażacy z OSP Radość
zostali zadysponowani do pożaru

Strażacy i goście na tle nowego nabytku - MAN LE 18.280 rodzaj: GCBA, poj. silnika 6871cm3,
200KM, 6-osobowy, 5000l. wody, 2004r. Pojazd jeździł wcześniej na Mokotowie w JRG.

domu jednorodzinnego w Rembertowie. Na miejscu akcji pracowało już kilka zastępów straży pożarnej z JRG 13, JRG 8, OSP Stara
Miłosna. Pożar został opanowany,
nie było osób poszkodowanych.

technicznego z udziałem OSP Radość, OSP Ursus oraz OSP Białołęka. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności strażaków
ochotników z obsługi sprzętu hydraulicznego służącego do ratownictwa technicznego tj. rozcinania
Ratownictwo techniczne
metalowych elementów pojazW sobotę 9 lipca odbyły się dów oraz infrastruktury podczas
ćwiczenia z zakresu ratownictwa prowadzenia akcji ratowniczo-

-gaśniczych. To kolejne wspólne
ćwiczenia warszawskich jednostek
OSP. Poza samym aspektem szkoleniowym jest to również doskonała okazja do integracji i wzmożenia
współpracy pomiędzy jednostkami.
Stanisław Rybicki
OSP Radość

FALENICA. Uroczystości pod pomnikiem.

W hołdzie niosącym wolność

ANDRZEJ TOMASZCZYK

a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

W sierpniu minie 78 rocznica
katastrofy bombowca B-24 Liberator KG-939A południowoafrykańskich sił powietrznych w Michalinie.
Samolot po wielokrotnym trafieniu
w trakcie wykonywania misji zrzutowej dla Powstańczej Warszawy
płonąc rozbił się o wzgórze nazwane
potem Górą Lotników. W katastrofie poległo trzech 20 latków – II pilot por Bob Hamilton z SAAF RPA
i dwaj angielscy strzelcy RAF Leslie
Mayes i Herbert Hudson. Bronisław
Kowalski -żołnierza AK –zbudował
im w pobliżu miejsca katastrofy
skromny pomnik.
Mieszkańcy Józefowa, Falenicy, Wiązowny i Otwocka skupieni
w społecznym komitecie „Liberator”, założonym podczas pandemii
przez Filipa Idzikowskiego objęli
opieką to miejsce: organizują uroczystości upamiętniające bohater-

stwo uczestników Powstania Warszawskiego, rewitalizują otoczenie
miejsca katastrofy. Powstał pomysł
założenia fundacji „Niebo bez granic”, której celem jest budowa na
szczycie wzgórza widokowej Wieży Lotników.
Rok temu przywróceniu tablicy pomnikowej patronowały:
Związek Powstańców Warszawskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Stowarzyszenie Lotników
Polskich. W tym roku patronat
honorowy nad obchodami objęła
Pani Ambasador Republiki Południowej Afryki Nomvula Josephine Mngomezulu, która weźmie
udział w uroczystościach. Obecny
będzie też przedstawiciel Armii
Brytyjskiej –attache Departamentu
Obrony Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce oraz po raz pierwszy
- rodzina poległego pilota.
Przewidziane są okolicznościowe i historyczne przemówienia,
wciągnięcie flag i złożenie wieńców. W obchodach zapowiedzieli udział strażacy z pięciu okolicznych OSP, harcerze, skauci,
motocykliści, miłośnicy aut terenowych, no i lotnicy. Punktem
kulminacyjnym uroczystości będzie przelot samolotu i przekazanie przez Panią Ambasador „łez

Uroczystości pod pomnikiem 15 sierpnia 2021r. Fot. Niebo bez granic.
pilota” rodzinie Boba Hamiltona.
Stopiony fragment samolotu Liberator wręczony został J.E. rok temu
przez świadka katastrofy Bogusława Więckiewicza, który specjalnie
z Bieszczad przyjedzie, żeby zobaczyć jak wypełnia się jego prośba.
Udział w uroczystości zapowiedziały władze Wawra i Józefowa.
O historii tego lotu i losach załogi można się dowiedzieć w wielu

publikacjach m.innymi w numerach 7 i 8 /2021 Gazety Wawerskiej
(http://gazetawawerska.pl/numery-archiwalne/)
Tegoroczne obchody nie powinny umknąć uwadze mieszkańców. Urząd Dzielnicy Wawer
będzie szeroko o tym informował
w mediach społecznościowych,
plakatach i publikacjach w lokalnych gazetach.

Organizatorzy mają nadzieję,
że obecność J.E. Pani Ambasador
i kompanii honorowej WP zachęci do udziału mieszkańców okolic
i znamienitych sąsiadów pomnika.
Uroczystości przed Pomnikiem Lotników Alianckich w Michalinie/Wawrze rozpoczną się
w niedzielę 14 sierpnia o godz
12.00.

lipiec / sierpień 2022
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HISTORIA

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Drewniak z ul. Zasobnej 40

PIOTR GRZEGORCZYK

RADNY DZIELNICY WAWER
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Będąc w Radości skręćcie z Patriotów w Zasobną, tuż przy sklepie „Serek”. Po kilkuset metrach,
na końcu załamującej się w tym
miejscu ulicy, ukaże się Waszym
oczom nasz drewniak, z charakterystyczną piętrową andriollańską
werandą.
Wielokrotnie „całując klamkę” posesji, po mniej więcej 2 tygodniach regularnych wizyt, zastałem
wreszcie gospodynię Ewę Jekiel,
która widząc w moim ręku Gazetę
Wawerską – otworzyła szeroko furtę i zaprosiła do środka.
Pani Ewa mieszka tutaj od
1988 - roku urodzin jej syna.
Wkrótce poznałem także brata jej
zmarłego 8 lat temu męża Lecha
Jekiela (ur.1945) - Janusza Jekiela
(ur. 1938). Szwagier pani Ewy dopowiedział do krótkiej historii to,
czego nie pamiętała ona.
Andrzej Lech opisuje w swojej
wspomnieniowej książce “W Radości przy stacji 1920-51” tylko
te posesje ul. Zasobnej znajdujące się bliżej stacji i bazarku. Tam
stały domy kupców. Zaraz przy
Patriotów - sklep artykułów żywnościowych Marii Rębkowskiej,
potem był tam warzywniak p. Fabisiakowej, tuż obok - restauracja
„Zdziarski. Była tam także masarnia Marcjanny i Wacława Jeklów
(w ciągu budynków gdzie dzisiaj
znajduje się sklep zoologiczny i bar
„Frytka”).
To właśnie rodzina Jeklów
nabyła dom na Zasobnej 40, jeszcze w 1945 roku, od pierwszego
właściciela p. Pomianowskiego,
który zbudował go podobno w latach 1934-36. Chwilę po zakupie
w domu pojawili się kwaterunkowi
lokatorzy, a rodzina gospodarzy
zajęła na parterze pokój z kuchnią.
Usiedliśmy w kuchni – jeszcze
w latach 90’ stał w niej piec kaflowy, którego pochopnej rozbiórki
obecna właścicielka nie może do
dzisiaj odżałować. Obok, na ku-

chennym blacie, nęcił oko talerz
przywiezionych z Mazur świeżych,
przebranych i umytych kurek (co
za żółć!). Pani Ewa ma je zamiar
ususzyć, zetrzeć i w tej postaci dodawać np. do sosów…
W 1988 roku miało miejsce
zdarzenie związane z drewniakiem.
W miejscu gdzie kiedyś znajdowała
się pętla autobusu „C-bis” - w odróżnieniu od „C” dojeżdżającego na
pętlę na Bysławskiej - na zachodnim skraju zabudowań pobliskiego
bazarku, kilku panów postanowiło
pozmieniać zawartość butli z acety-

lenem. Takich dużych, niebieskich,
żeliwnych. Zrobili to tak skutecznie, że jedna z przedziurawionych
butli, lotem pocisku rakietowego,
wylądowała na piętrze tutejszej werandy robiąc potężną dziurę w jej
dachu i naruszając stabilność drewnianej konstrukcji. To, niebagatela,
ok 150m w linii prostej od miejsca
eksplozji. Tkwiący w podłodze werandy pocisk wyglądał jak banan
z rozebraną do połowy skórką. Na
szczęście pożaru nie było, tylko
dym, przyjechało dużo mundurowych. Nikomu nic się nie stało.

Pani Ewa ma 3 grzeczne psy
i jednego sędziwego kota. W ub.
roku pożegnała 23-letniego kocura
Ignasia, który odszedł dosłownie
na jej rękach. Wzruszająca historia.
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. Maluje również portrety i martwe natury.
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, lub 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, już po raz 40-sty, prezentujemy kolejnego drewniaka
- tym razem z ul. Zasobnej 40
w Radości.

