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EZRA znaczy POMOC
Obraz przedstawiający budynek Ezra przy ul. Patriotów 77, namalowany w 2019 roku przez Stanisława Młodożeńca na zamówienie Piotra Miernika. 
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aktualnego właściciela sieci 
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tj. firmy Veolia Energia Warszawa, 
przedstawili swoje plany na 
najbliższe lata.
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obowiązków przy wydawaniu 
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Zdeterminowani mieszkańcy 
ul. Sęczkowej w osiedlu Las 
walczą o uznanie ich za stronę 
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jakoś po ostatnich wyborach roz-
myło. 

Samochodowa skocznia na 
środku ronda na wysokości ulicy 
Cylichowskiej jest chyba ewene-
mentem w skali kraju i nijak nie 
uwierzę, że stanowi to “element za-
znaczenia skrzyżowania i uspokoje-
nia ruchu w ciągu ul. Trakt Lubel-
ski”, jak wyjaśniał Zarząd Miejskich 
Inwestycji Drogowych.  

Rondo łączące Trakt Lubelski 
i Bronowską od początku powinno 
obejmować także ulicę Kombajni-
stów, bo bez tego potrafi się tu zro-
bić czasem niezły kołowrotek. 

Ostatnim hitem Traktu Lu-
belskiego jest sposób zakończenia 
drogi dla rowerów poprowadzo-
nej wzdłuż ulicy Kadetów, która 
dotarła do ronda z ulicą Lucerny. 
W sposób oczywisty jest tu nie-
zbezpiecznie - z drogi dla rowerów 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

„Błahostki” Traktu Lubelskiego
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można niechcący zjechać sobie do 
zbiornika odwadniającego. Ktoś z 
mieszkańców ustawił tam nawet 
prowizoryczną barierę z drewnia-
nego kołka, aby nikt nie pojechał 
intuicyjnie prosto w dół, ale ta zdą-
żyła już spaść.

Odpowiedź Zarządu Dróg 
Miejskich w tej sprawie zaskakuje. 
Z jednej strony wyjaśniają, że “dro-
ga została zaprojektowana i wybu-
dowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz standardami budo-
wy dróg rowerowych w Warszawie”, 
przyznając jednocześnie, że “na eta-
pie pierwotnego zatwierdzenia sta-
łej organizacji ruchu planowany był 
montaż barier we wskazanej lokali-
zacji”. Niestety “z uwagi na napot-
kaną podczas prowadzonych prac 
budowlanych kolizję z bardzo płyt-
ko posadowionymi liniami kablo-
wymi, montaż typowych barier nie 

był możliwy”. Czyli mamy sytuację, 
że droga została wybudowana ina-
czej niż została zaprojektowana, ale 
jednak dalej w rozumieniu urzędni-
ków spełnia warszawskie standardy. 
Niezłe mamy zatem te standardy. 

W każdym razie “ZDM roz-
waży możliwość ustawienia w tym 
miejscu bariery betonowej [...]”.

Przy okazji warto też wspo-
mnieć o tym, że chodnik, który po-
wstał w Trakcie Lubelskim na wy-
sokości lasu przy Lucerny idealnie 
nadawałby się przynajmniej na ciąg 
pieszo-jezdny, ale ktoś nie przemy-
ślał tego do końca. 

Przy sprawach, które opisuje-
my w niniejszym numerze, szcze-
gólnie z obszaru ładu przestrzen-
nego, problemy Traktu Lubelskiego 
stają się niemal tymi z kategorii bła-
hostek. Sami zresztą Państwo po-
czytajcie... 

Po pierwsze, mimo licznych re-
montów, modernizacji, frezowań i 
innych Trakt Lubelski wciąż nie ma 
na całym swoim odcinku drogi dla 
rowerów. Dodatkowy, 200-metrowy 
odcinek (Zwoleńska - Przygodna), 
miał powstać w 2019 roku w ramach 
wybranego do realizacji projektu 
budżetu obywatelskiego, ale po tym 
jak Urząd Dzielnicy zobowiązał się 
do wykonania projektu techniczne-
go sprawa utknęła w miejscu i tylko 
wtajemniczeni wiedzą dlaczego. 

O konkretnych planach na 
drogę dla rowerów na północ od 
Kadetów w poprzedniej kadencji 
Zarząd Dzielnicy też rozprawiał 
długo, ale i to się najwidoczniej 

Trakt Lubelski jest jedną z 
najdłuższych stołecznych ulic, ale 
to nie powinno tłumaczyć tego, 
dlaczego stał się kwintesencją dro-
gowych bolączek... 
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Prokuratura potwierdziła, że 
wawerski urzędnik nie dopełnił 
obowiązków przy wydawaniu po-
zwolenia na budowę obiektu przy ul. 
Lucerny.

29 lipca 2022 r. Prokuratura 
Rejonowa wysłała do sądu wniosek 
o  warunkowe umorzenie postę-
powania karnego przeciwko byłej 
kierownik Referatu Administra-
cji Architektoniczno-Budowlanej 
w  Wydziale Architektury i  Budow-
nictwa dla Dzielnicy Wawer.  Chodzi 
o bezprawne udzielenie pozwolenia 
na budowę obiektu przy ul. Lucerny 
na podstawie decyzji o  warunkach 
zabudowy, ale wbrew obowiązują-
cemu od 7 miesięcy miejscowemu 
planowi zagospodarowania prze-
strzennego. 

Usilne dążenie władz Dziel-
nicy do wydania korzystnych roz-
strzygnięć dla inwestora, przy lek-
ceważeniu rekomendacji zastępcy 
prezydenta m.st. Warszawy Micha-
ła Olszewskiego oraz miejskiego 
Biura Architektury i  Planowania 
Przestrzennego, szczegółowo udo-
kumentował i  opisał radny Rafał 
Czerwonka w artykule „Budynek do 
rozbiórki, decyzja do kosza?” (gru-
dzień 2021). Zawiadomienie o prze-
stępstwie zostało złożone przez 
Stowarzyszenie Razem dla Wawra 
(SRdW), po tym jak Główny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego (GINB) 
prawomocnie stwierdził nieważność 
pozwolenia na budowę.

Sukces?
Satysfakcję budzi przede 

wszystkim już sam fakt wskazania 
przez prokuraturę, że przestępstwo 
zostało popełnione. Tym właśnie 
jest wniosek o warunkowe umorze-
nie. Stosuje się je, gdy okoliczności 
popełnienia czynu nie budzą wąt-
pliwości. SRdW od 2018 r. zabiega 
o  przywrócenie praworządności 
w obszarze ładu przestrzennego i po 
4 latach działalności w końcu udało 
się formalnie potwierdzić, że rażące 
naruszenia przy wydawaniu pozwo-
leń nie pozostają bez reakcji praw-

uznała jednak, że nie jest to nowy 
dowód w sprawie będący podstawą 
do wznowienia śledztwa, a  decyzja 
GINB stanowi jedynie argument 
„mający charakter polemiczny”.

A zatem formalnie, była kierow-
nik referatu wiodła dotychczas pra-
worządny tryb życia, a sprawa z ul. 
Lucerny, to jednorazowe urzędnicze 
„potknięcie”.

Czy ktoś jest pokrzywdzony?
Niestety w takich sprawach mo-

żemy liczyć jedynie na postępowania 
prowadzone z  urzędu. Nie mamy 
statusu strony ani pokrzywdzonego, 
a  zatem i  prawa do przedstawienia 
organom  argumentów za skazaniem, 
choćby na karę grzywny. Nie chodzi 
przecież o zemstę czy medialny spek-
takl z  wyprowadzaniem urzędnika 
w  kajdanach. Samo skazanie byłoby 
sygnałem dla innych, że mogą po 
prostu stracić pracę, gdyż wpisanie 
do rejestru karnego z automatu unie-
możliwia pracę w samorządzie.

WSA potwierdził 
rażące naruszenie

Obok postępowania karnego 
toczyło się także to administracyj-

m.in. wykazanie, że utrzymanie jej 
w  obrocie prawnym jest sprzeczne 
z  interesem społecznym. Dlatego 
WSA przypomniał, że to m.in. rada 
osiedla jako organ przedstawicielski 
wnioskowała o  kontrolę legalności 
pozwolenia na budowę.

Pora na konsekwencje
SADUL. Kiedy koniec bezkarności w Urzędzie?

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Art. 304 kpk:
Każdy, dowiedziawszy się o  po-
pełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, ma społeczny obowią-
zek zawiadomić o tym prokurato-
ra lub Policję.

dytów wybranych decyzji wykona-
nych na zlecenie Zarządu Dzielnicy 
z  czasów koalicji KO-SRdW (sze-
rzej w numerze z września 2020 r.). 
Wszystkie śledztwa zostały w  tych 
sprawach umorzone.

Próbowaliśmy doprowadzić 
do wznowienia postępowania dot. 
budynku przy ul. Zalipie w  Aninie 
(obok  poczty) po prawomocnym 
stwierdzeniu nieważności pozwo-
lenia na jego budowę. Prokuratura 

ne. Inwestor skorzystał z  prawa do 
skargi kasacyjnej na decyzję GINB 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, który oddalił ją jako 
bezzasadną. 

Wobec braku odwołania do 
NSA, orzeczenie WSA jest ostatecz-
ne. Warto podkreślić, że w  swoim 
uzasadnieniu sąd powołał się m.in. 
na uchwałę Rady Osiedla Sadul. Dla 
stwierdzenia nieważności prawo-
mocnej decyzji istotne jest bowiem 

Urząd wymijająco
Zapytany w  czerwcu o  status 

sprawy Urząd Dzielnicy w  piśmie 
do burmistrza Norberta Szczepań-
skiego udzielił wymijających od-
powiedzi. Przyjął postawę wycze-
kującą i  sam nie wykazuje żadnej 
inicjatywy. A skoro wiedział o unie-
ważnieniu decyzji przez GINB, 
mógł (a wręcz miał taki obowiązek 
wynikający z art. 304 kpk) sam zgło-
sić przestępstwo i zabiegać o udział 
w  postępowaniu przed prokuraturą 
i sądem, aby reprezentować interes 
społeczny.

no-karnej. Przed nami nikt w ogóle 
takich spraw nie ujawniał i nie zgła-
szał do odpowiednich organów.

Sąd zdecyduje
Wniosek prokuratury czeka na 

rozpatrzenie przez sąd rejonowy, 
który sprawdzi także inne przesłan-
ki do warunkowego umorzenia tj. 
czy „wina i  społeczna szkodliwość 
czynu nie są znaczne” oraz czy „po-
stawa sprawcy niekaranego za prze-
stępstwo umyślne, jego właściwości 
i  warunki osobiste oraz dotychcza-
sowy sposób życia uzasadniają przy-
puszczenie, że pomimo umorzenia 
postępowania będzie przestrzegał 
porządku prawnego, w  szczególno-
ści nie popełni przestępstwa”. Jed-
no jest pewne: oskarżona nie wyda 
już więcej bezprawnych decyzji, bo 
w 2020 r. odeszła na emeryturę żeg-
nana przez Zarząd Dzielnicy jako 
zasłużony pracownik kwiatami.

Prokuratura 
nieświadoma problemu

Nie zgadzamy się z  prokuratu-
rą w zakresie uznania czynu i stop-
nia zawinienia jako obarczonych 
nieznaczną szkodliwością. Wręcz 
przeciwnie - naruszenia w obszarze 
ładu przestrzennego rodzą skutki 
niemożliwe lub bardzo trudne do 
naprawienia. W  naszej ocenie pro-
kuratura potraktowała problem ru-
tynowo, nie zagłębiając się w  jego 
istotę, ani nie mając w ogóle świado-
mości czym dla społeczności lokal-
nej jest ład przestrzenny. Co więcej, 
inwestor który wzniósł obiekt na 
podstawie prawomocnej decyzji, 
może potencjalnie wystąpić z  rosz-
czeniem do samorządu o  pokrycie 
kosztów budowy i ewentualnej roz-
biórki. Czy narażenie podatników 
na wielomilionowe straty nie po-
winno być traktowane jako działanie 
szczególnie szkodliwe społecznie?

W  naszej ocenie, pokutuje 
obecnie brak należytej reakcji pro-
kuratury na inne zgłoszone przez 
SRdW nieprawidłowości, w  szcze-
gólności te dotyczące salonu samo-
chodowego w  Radości (Wojewoda 
Mazowiecki stwierdził nieważność 
pozwolenia, szerzej o  tym w  wa-
kacyjnym numerze GW), oraz au-

UD Wawer nie przejawia rów-
nież inicjatywy wobec Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(PINB), który jest władny dopro-
wadzenia do rozbiórki obiektu. 
Taka postawa powinna dziwić i bul-
wersować, gdyż Zarząd Dzielnicy 
i podlegli mu urzędnicy są przecież 
opłacani za prowadzenie działań na 
rzecz interesu publicznego. Sprawą 
nie interesuje się redagowany przez 
dzielnicowego urzędnika Kurier 

Budynek przy ul. Lucerny 130. Fot. J. Andrzejewski.

Wawerski, który ma podobno słu-
żyć mieszkańcom i  informować ich 
o  najważniejszych sprawach lokal-
nych.

 Co dalej?
Poprosiliśmy PINB o  informa-

cję dotyczącą statusu sprawy i  cze-
kamy na odpowiedź. Z pisma otrzy-
manego w marcu wynika, że organ 
podobnie jak Urząd Dzielnicy – cze-
ka. Poinformował nas wówczas, że 
13.11.2020 zwrócił się do Prezydenta 
m.st. Warszawy z prośbą o informa-
cję czy ponownie jest rozpatrywany 
wniosek o  pozwolenie na budowę, 
ale nie uzyskał odpowiedzi (przez 
1,5 roku).



 4 PRZEZ OSIEDLA wrzesień 2022

Nic o Was bez Was

Zdeterminowani mieszkańcy 
ul. Sęczkowej 62 walczą o uznanie 
ich za stronę postępowania admi-
nistracyjnego.

Osiedle Las, 
ul. Sęczkowa 

Osiedle Las jest pod wieloma 
względami wyjątkowe. To w  za-
sadzie jednorodzinne zaplecze 
sąsiedniego Gocławia. Jednoro-
dzinne, a  jednak bijące po oczach 
intensywnością i  „łanowym” cha-
rakterem zabudowy, nad którym 
ciążą stosunki właścicielskie daw-
nych gruntów rolnych. Uchwalony 
w  2019 plan miejscowy pogłębił 
tylko patologie zamiast wprowa-
dzać ład w  miejscach jeszcze nie-
zabudowanych. Część win leży 
niewątpliwie po stronie twórców 
planu. To przede wszystkim oni 
przeforsowali 12 m. wysokości dla 

zabudowy jednorodzinnej, usank-
cjonowali ubóstwo dróg, zbyt wą-
skie szerokości pasów drogowych, 
napięte współczynniki intensyw-
ności zabudowy i powierzchni bio-
logicznie czynnej.

W przypadku inwestycji na ul. 
Sęczkowej 60 – już zbudowanej, 
choć jeszcze nie zasiedlonej (być 
może niesprzedanej) 8-mio seg-
mentowe szeregówce, na wyśru-
bowane zapisy planu miejscowe-
go nałożyły się dodatkowo błędy 
urzędników. Czy przypadkowe?

Delegowanie postępowań
Decyzję o  pozwoleniu na tę 

budowę wydał 15 X 2020 mo-
kotowski Wydział Architektu-
ry i  Budownictwa. Dlaczego aż 
mokotowski? Bo w  wawerskim 
urzędzie podjęto w  tamtym cza-
sie decyzje o  delegowaniu części 
postępowań do innych dzielnic. 
Tłumaczono to zatorami w pracy 
wawerskiego wydziału, nagłymi 
absencjami personelu, brakiem 
wykwalifikowanej kadry i pienię-
dzy na nowe etaty... Jako ówczes-
ny obserwator i  radny uważałem 
i uważam, że to nie było koniecz-
ne i należało energicznie uzupeł-
nić stany kadrowe zespołu wbrew 
wszystkiemu. Tymczasem działo 
się coś wręcz odwrotnego...

Pozwolenie przez zaskoczenie
Decyzja o  pozwoleniu na bu-

dowę stała się prawomocna i  osta-
teczna z  dniem wydania, na mocy 
oświadczenia architekta, że obszar 
oddziaływania projektowanego 
obiektu nie wykracza poza granice 
działki inwestycyjnej. Jednak obok 
mieszkają ludzie. Niezwłocznie po 
rozpoczęciu prac budowlanych, 
kompletnie zaskoczeni tym faktem 
sąsiedzi zażądali wglądu w  doku-
mentację (w trybie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, ponieważ 
nie uznano ich za stronę) i już 19 XI 
2021 złożyli wniosek o wznowienie 
w/w postępowania, wskazując m.in. 
na rażącą niezgodnośc projektu 
z  planem miejscowym oraz kwe-
stionując oświadczenie projektanta 
o  nieoddziaływaniu na najbliższe 
sąsiedztwo. To poważne zarzuty. Ta-
kie wznowienie nastąpiło 04 I 2021, 
jednak już po 10-ciu dniach zostało 
zakończone odmową uchylenia po-
zwolenia na budowę. 

Trafiła kosa na kamień
W większości podobnych po-

stępowań w zasadzie sprawa byłaby 
na tym etapie przesądzona. Tym-
czasem, niezrażona niepowodze-
niem grupa właścicieli segmentów 
przy ul. Sęczkowej 62, postanowiła 
walczyć o swoje prawa dalej.

Zaskarżyli odmowę uchylenia 
do Wojewody Mazowieckiego, dołą-
czając opinie biegłego sądowego, któ-
ry wykazał m.in. rażącą niezgodność 
złożonej dokumentacji z  planem 

miejscowym, w  którym zapisano 
rygor minimalnej wielkości działki 
pod segment 300 m.kw. Tymczasem 
na działce o pow. 1519 m.kw. zapro-
jektowano 8 (osiem?!) segmentów, co 
daje 189,9 m.kw. na segment. Coś się 
tutaj nie zgadza; ktoś mało uporczy-
wie patrząc nie zauważył, że 189,9 to 
jednak sporo mniej niż 300...

Biegły wykazał, że projektowa-
na kubatura ograniczy możliwość 
przyszłej zabudowy sąsiednich 
działek, a skoro tak – to niepraw-
dziwe jest oświadczenie projektan-
ta o  nieoddziaływaniu inwestycji 
na teren przyległy.

kowa 62 uprawnień występowania 
jako strona postępowania.  

Ponadto, w ostatniej swojej opi-
nii biegły wykazał, że pewne elemen-
ty już wykonanego zagospodarowa-
nia terenu inwestycji na Sęczkowej 
60 (opaska wokół budynku, obrzeża 
betonowe, tarasy ogrodowe) zostały 
wybudowane niezgodnie z  zatwier-
dzonym projektem, naruszając w ten 
sposób nieprzekraczalny w zapisach 
planu minimalny współczynnik po-
wierzchni biologicznie czynnej.

Zwycięstwo?
04 VIII 2022 Wojewoda Mazo-

wiecki uchylił decyzję z 14 I 2021 
o odmowie uchylenia decyzji o po-
zwoleniu na budowę. (Brzmi to 
trochę skomplikowanie, ale otwie-
ra drogę do wzruszenia pozwole-
nia na budowę.) W  uzasadnieniu 
podkreślono, że organ I  instan-
cji nie poddał analizie wskazanej 
przez stronę skarżącą przesłanki 
na podstawie Art. 145 par. 1 pkt. 
4 Kpa który brzmi: „W  sprawie 
zakończonej decyzją ostateczną 
wznawia się postępowanie jeżeli 
strona bez własnej winy nie brała 
udziału w postępowaniu”.

Nadto, Wojewoda Mazowiecki 
w swojej decyzji wskazał, iż Organ 
administracji nie rozpoznał wnio-
sku skarżących pod kątem prze-
słanki z art. 145 § 1 pkt 1 Kpa który 
brzmi: „W  sprawie zakończonej 
decyzją ostateczną wznawia się po-
stępowanie jeżeli dowody, na któ-
rych podstawie ustalono istotne 
dla sprawy okoliczności faktyczne, 
okazały się fałszywe.”

Chodzi w tym kontekście naj-
prawdopodobniej o wskazanie nie-
zgodności projektu z miejscowym 
planem.

LAS. Mieszkańcy walczą o prawa strony.

Art. 271 § 1. Kodeksu Karnego
Funkcjonariusz publiczny lub 
inna osoba uprawniona do wy-
stawienia dokumentu, która 
poświadcza w  nim niepraw-
dę co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 

Art. 3 pkt. 20 
Ustawy prawo budowlane
Obszar oddziaływania obiektu - 
należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiek-
tu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wpro-
wadzających związane z  tym 
obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu, w  tym zabudo-
wy tego terenu.

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Prawidłowe wyznaczenie ob-
szaru oddziaływania ma kluczowe 
znaczenie dla postępowania o udzie-
lenie pozwolenia na budowę ponie-
waż, zgodnie z  treścią art. 28 ust. 2 
Ustawy prawo budowlane, w  opar-
ciu o  zasięg tego obszaru ustalany 
jest krąg stron postępowania. Tym 
samym doszło wg biegłego do rażą-
cego naruszenia zapisów Kpa i  po-
zbawiło właścicieli segmentów Sęcz-

Kto zawinił?
Pozostaje kwestia podejrzenia 

o  niedopełnienie przez urzędnika 
(-ów) obowiązków wynikających z  
Art. 35 ust. 1 pkt 1a Ustawy pra-
wo budowlane, a  także kwestia 
podejrzenia o złożeniu przez pro-
jektanta nieprawdziwego oświad-
czenia o  zgodności dokumentacji 
z przepisami prawa. Pokrzywdzeni 
mieszkańcy również na tym polu 
zamierzają dochodzić sprawiedli-
wych rozstrzygnięć. 

ciąg dalszy na str. 5Wzajemne relacje obu inwestycji. Z prawej strony widoczny plac zabaw na terenie przedszkola. Źródło: mapa UM
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6-ciu gniewnych właścicieli
Jestem pełen uznania dla kon-

sekwencji i  determinacji właści-
cieli 6-ciu segmentów Sęczkowa 
62 i zamierzam im sekundować aż 
do ostatecznego zakończenia spo-
ru. W mrocznej historii wydanych 
w ciągu ostatnich 10-15 lat decyzji 
budowlanych na terenie osiedla 
Las, aż roi się od nieścisłości, wy-
kluczeń stron, zawyżania lub zani-
żania wskaźników planistycznych, 
ignorowania linii zabudowy, wy-

sokości, szerokości elewacji, liczby 
miejsc postojowych itp... Dlatego 
właśnie Las wygląda dzisiaj jak Las. 

Chciałbym tym tekstem dodać 
odwagi mieszkańcom wszystkich 
wawerskich osiedli, pokrzywdzonym 
sąsiadom (wyrastających jak ostatnio 
paczkomaty) nowych inwestycji: nie 
bądżcie bierni, nie lękajcie się! Wo-
bec wątpliwych i  naciąganych decy-
zji administracyjnych zagrażających 
Waszym własnościom występujcie 
wspólnie z  sąsiadami, uzbrojeni 
w przepisy, rzeczoznawców i prawni-
ków. I niezależne media lokalne :)

Stan faktyczny zaistniały prowadzi do wniosku, że w przedmio-
towej sprawie doszło do szeregu uchybień mających wpływ na treść 
wydanego orzeczenia np. niewłaściwe określenie stron postępowa-
nia, oczywiście wadliwa ocena dowodów i proces ich gromadzenia. 
Urzędnicy badając dokumentację, znając powszechnie obowiązujące 
prawo i wydając decyzję, która z oczywistych względów została wzru-
szona powinni odpowiedzieć za czyny mogące być przestępstwem 
a związane z przekroczeniem uprawnień (art. 231 KK) lub też opar-
ciu się o dokumenty poświadczające nieprawdę (art. 271 KK).

Prokurator ma moc wstrzymania prac budowlanych, zabezpiecze-
nia majątku w poczet zaspokojenia przyszłych roszczeń a także choćby 
tymczasowego odsunięcia od wykonywanych obowiązków osoby de-
cyzyjne – jeżeli nie dla dobra obecnie Pokrzywdzonych to w celu unik-
nięcia uchybień w przyszłości, a zatem zgłaszanie wszelkich nieprawid-
łowości Organom Ścigania wydaje się wręcz konieczne.

Adwokat Dawid Antonik

Na wstępie od razu wyjaś-
niam, że niniejszy artykuł nie 
traktuje o  takim placu zabaw, 
na którym znajduje się wyjątko-
wo dużo kleszczy. Chodzi w  tym 
przypadku o  teren rekreacyjny, 
który długo już nie może wyjść 
z  kleszczy biurokratycznych pro-
cedur...  

Sprawa uregulowania kwestii 
własności działek z placem zabaw 
przy ul. Gajowej w  osiedlu Sadul 
toczy się już od 2013 roku. Końca 
wciąż nie widać, a  miejscu temu 
przydałby się długo wyczekiwany, 
generalny remont. Plac zabaw zlo-
kalizowano w tym miejscu w 1998 
roku i od tamtego czasu nie prze-
chodził on żadnej większej prze-
budowy. Mieszkańcy wskazują na 
to, że potrzebne jest pełne boisko 
do koszykówki z  odpowiednią nawierzchnią, a i same urządzenia 

zabawowe dla dzieci wymagałyby  
odświeżenia.  

W  latach 2013-2018 trwało 
postępowanie sądowe pomiędzy 
m.st. Warszawa a spadkobiercami 
Branickich, którzy chcieli odzy-
skać ten teren. W dniu 5 grudnia 
2018 roku Sąd Okręgowy Warsza-
wa - Praga w  Warszawie wydał 
jednak wyrok, w  którym ustalił, 
że ówczesna Gmina Wawer na-
była, na mocy aktu notarialnego 
z  dnia 8 marca 1944 roku, włas-
ność zlokalizowanych tu dwóch 
działek. Uprawomocnienie się 
tego wyroku spowodowało, że 
pełnoprawnym właścicielem nie-
ruchomości z  placem zabaw stał 
się Skarb Państwa jako następca 
prawny ówczesnej Gminy Wa-
wer. To jednak nie wystarczyło 
do tego, aby jednocześnie miasto 
mogło w  pełni dysponować tym 
terenem. Wymagane jest bowiem 
przeprowadzenie tzw. komunali-
zacji działek, tj. procedury przeję-
cia tego mienia na stan jednostki 
samorządu terytorialnego, którą 
jest m.st. Warszawa. 

Niestety proces komunaliza-
cji cały czas rozciąga się w czasie. 
We wrześniu 2020 roku burmistrz 
dzielnicy Wawer informował, że 
przewidywany termin zakończe-
nia wspomnianej procedury to 
koniec maja 2021 roku. W czerw-
cu br. mogliśmy się jednak dowie-
dzieć, że wniosek o komunalizację 
działek nie został jeszcze nawet 

skierowany do Wojewody Mazo-
wieckiego, a samego terminu wy-
dania decyzji przez Wojewodę nie 
da się określić. Powodem opóź-
nienia miał tu być bardzo długi 
okres oczekiwania na ujawnienie 
przez sąd w  księdze wieczystej 
tytułu własności Skarbu Państwa 
oraz konieczność zgromadze-
nia niezbędnej dokumentacji do 
wniosku o komunalizację.   

Tymczasem Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami, 
który bezpośrednio utrzymuje 
plac zabaw przy ul. Gajowej wciąż 
powtarza, że nie planuje w  tym 
miejscu przeprowadzania żad-
nych czynności poza pielęgnacją 
zieleni oraz utrzymaniem porząd-
ku z  uwagi na trwające postępo-
wanie dotyczące komunalizacji 
działek, na których plac zabaw się 
znajduje. 

Wygląda na to, że pozostaje 
nam poczekać aż urzędnicy upo-
rają się z  coraz bardziej przytła-
czającą ich biurokracją. 

Zakleszczony plac zabaw
SADUL. W oczekiwaniu na generalny remont placu zabaw.

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

Plac zabaw przy ul. Gajowej w osiedlu Sadul
Fot. Rafał Czerwonka



 6 PRZEZ OSIEDLA wrzesień 2022

- horror nad Wisłą

Większość dorosłych ludzi 
oglądało albo przynajmniej sły-
szało o  klasycznym dziele Alfre-
da Hitchcocka pod tytułem Ptaki 
z 1963 roku. Horror, który wszedł  
na stałe do kanonu kinematografii 
opowiadał wyimaginowaną histo-
rię o  stadach ptaków atakujących 
i zabijających ludzi. Podobne sko-
jarzenie mam obserwując zda-
rzenia mające miejsce nad Wisłą. 
W  przeciwieństwie jednak do fa-
buły filmu, nad Wisłą  to ludzie 
atakują i zabijają ptaki. 

Wisła- ostoja przyrody 
Niestety nie wszyscy zdają so-

bie sprawę, że dolina Wisły to jeden 
z najcenniejszych obiektów przyrod-
niczych na terenie Polski. Królowa 
polskich rzek to ostatnia duża rzeka 
Europy niezamieniona w  kanał że-
glugowy, zbiorniki zaporowe i  tym 
podobne twory hydrotechników. 
Wisła to prawdziwy unikat, którym 
zachwycają się przyrodnicy i  na-
ukowcy z Europy zachodniej, gdzie 
wszystkie rzeki zniszczono w  imię 

walki z powodzią lub budowy dróg 
wodnych. Te archaiczne poglądy 
zweryfikowała sama przyroda. Tra-
giczne powodzie jakie miały miejsce 
na tych niby bezpiecznych i  zago-
spodarowanych rzekach dowiodły, 
iż regulowanie rzek nie przyniosło 
zamierzonych skutków gospodar-
czych, ani z  punktu widzenia bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego. 
Obecnie w Europie zachodniej trwa-
ją zakrojone na szeroką skalę prace 
przywracające dawny bieg rzekom, 
odsuwane są wały przeciwpowo-
dziowe, aby poszerzyć międzywale 
i zwiększyć jego zdolności retencyj-
ne. Naukowcy z  Niemiec, Francji 
i innych państw przyjeżdżają do Pol-
ski zobaczyć jak wygląda naturalna 
rzeka, naturalna a zarazem bezpiecz-
na i stanowiąca oazę różnorodności 
biologicznej. Od dziesięcioleci trwa 
batalia o  ochronę tego unikalnego 
ekosystemu. Dolina środkowej Wi-
sły spełnia wszystkie kryteria, aby 
objąć ją ochroną w  formie parku 
narodowego. Niestety z  przyczyn 
polityczno-administracyjnych plan 
ten nie został dotychczas zrealizowa-
ny. Jako tymczasowy substytut par-
ku narodowego powołano w dolinie 
Wisły szereg rezerwatów przyrody 
i  objęto ją obszarem chronionego 
krajobrazu. Po akcesji do Unii Eu-
ropejskiej dolinę Wisły włączono do 
sieci NATURA 2000. Pomimo sze-
regu inicjatyw większość ludzi nie 
zdaje sobie sprawy jak wrażliwa na 
antropopresję jest Wisła.

Wawer wita Wisłę w Warszawie
Propagowany w  naszej dziel-

nicy slogan „Wawer wita Wisłę 
w Warszawie” wydaje mi się bardzo 
sarkastyczny. Czy Wisła jest „zado-
wolona” z  takiego powitania? Tak 
promowana i doinwestowana plaża 
„Romantyczna” wita Wisłę stosami 
śmieci, butelek po alkoholu, ogni-
skami i  wszechobecnym hałasem. 
Jednocześnie im więcej inwestycji 
i  ludzi nad rzeką tym mniej miej-
sca dla przyrody. 

Wiślane rezerwaty 
Na terenie Wawra zlokalizo-

wana jest północna część rezerwatu 
Wyspy Zawadowskie. Od południa 
graniczy on z  rezerwatem Wyspy 
Świderskie tworząc rozległy obszar 
chroniony, obejmujący około 13 km 
odcinek Wisły.  Oba obiekty są wy-
łączone z  ruchu turystycznego, co 
oznacza, że poza usankcjonowanymi 
prawem wyjątkami nie wolno na ich 
teren wchodzić. Poza lasami łęgowy-
mi, najcenniejszym przedmiotem 
ochrony w tych rezerwatach są kolo-
nijnie gniazdujące na piaszczystych 
wyspach (łachach) ptaki: mewy, ry-
bitwy, sieweczki, brodźce. Wszystkie 
te gatunki są objęte ścisłą ochroną, 
a  ich populacje drastycznie się kur-
czą. Wiślane wyspy są jednymi z ich 
najważniejszych ostoi w Polsce a na-
wet całej Unii Europejskiej. Niestety 
obowiązujące w rezerwatach zakazy 
są nagminnie łamane. Dramatycznie 
niski poziom wody w Wiśle, upalne 
lato, skłaniają setki, a  nawet tysiące 
osób do nielegalnego wypoczynku 
nad Wisłą. Skutki takiego zacho-
wania dla przyrody są tragiczne. 
W wiślanych rezerwatach dochodzi 

do scen jak z  tytułowego horroru. 
Już samo wejście na wyspę może 
doprowadzić do spłoszenia ptaków 
i  znacznych strat w  lęgach. Przy-
kładów ludzkiej głupoty jest jednak 
znacznie więcej: motocykle, kłady, 
samochody terenowe wjeżdżające 
w środek kolonii lęgowej, psy ataku-

jące dorosłe ptaki, zjadające pisklęta 
i jaja, biwakowanie, plażowanie do-
słownie na ptasich gniazdach. Jaja 
i pisklęta są ubarwione kryptycznie 
więc rozkładając ręcznik lub namiot 
możemy nawet ich nie zauważyć. 
Znane są przypadki palenia w  ko-
loniach lęgowych ognisk a  nawet 
rzucania jajkami do zaimprowizo-
wanej tarczy, robienie wydmuszek, 
jajecznicy. Wszystko to w apokalip-
tycznym akompaniamencie głosów 
przerażonych dorosłych ptaków, 
próbujących ratować swojej dzie-
ci. Opisane powyżej sytuacje mają 
miejsce od dziesięcioleci w  środ-
kowym odcinku Wisły, niestety 
w ostatniej dekadzie nasiliły się, ma 
to związek z coraz intensywniejszym 
turystycznym wykorzystywaniem 
rzeki. W związku z bezradnością or-
ganów odpowiedzialnych za ochro-
nę przyrody do akcji musieli wkro-
czyć społecznicy z Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Re-
gularnie prowadzone w  rezerwacie 
Wyspy Zawadowskie patrole w pew-
nym stopniu ograniczyły jego dewa-
stację, do stanu zadawalającego jest 
jednak jeszcze bardzo daleko. 

dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytutu 

Badawczego Leśnictwa 
mieszkaniec Wawra

NADWIŚLE. Wiślane rezerwaty.

Opracowano w ramach projektu “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków 
ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 

warszawskiej” (WislaWarszawska.pl), który otrzymał dofinansowanie 
z instrumentu LIFE+ Wspólnoty Europejskiej i ze środków NFOŚiGW

Mewy i kormorany nad Wisłą

JAKUB GRYZ
j.gryz@gazetawawerska.pl

Fot. Grzegorz Lesiński
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Lasy na sprzedaż?

W  ostatnim czasie możecie 
natrafić w internecie na ogłoszenia 
o  sprzedaży działek leśnych. Cho-
dzi o  grunty prywatne położone 
w  dwóch rejonach Wawra: kilka-
dziesiąt działek między ulicami 
Napoleona Bonaparte i  Podkowy, 
na południe od jeziorka Morskie 
Oko (zgodnie z systemem MSI jest 
to obszar os. Falenica), oraz kilka-
naście działek w Lesie Sobieskiego, 
tuż obok cmentarza w  Marysinie 
Wawerskim. Działki reklamowane 
są jako „pod osiedla” oraz „dewelo-
perskie”. Tego typu ogłoszenia wy-
wołują wśród mieszkańców pytania 
o przyszłość lasu: czy zostanie wy-
cięty pod nowe osiedla mieszkanio-
we? W największym skrócie: nic  na 
to nie wskazuje.  Z czego to wynika?

Marszałek nie odlesia
Wszystkie działki, które wid-

niały w  obejrzanych przeze mnie 
ogłoszeniach, mają status „leśnych” 
(oznaczenie Ls), nie budowlanych 
czy rolnych. Zabudowa mieszkanio-
wa na działce leśnej wymaga tzw. od-
lesienia, czyli zmiany przeznaczenia 

gruntów na cele nieleśne. Decyzje 
w tym zakresie należą do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, któ-
ry od wielu lat nie wydaje zgód na 
odlesienia w  granicach miasta pod 
zabudowę mieszkaniową. Lasy takie 
mają status „ochronnych”.

Nierzadko wnioski o  odlesie-
nia  prywatnych działek pod funk-
cje mieszkalne są kierowane do 
marszałka w  trakcie sporządzania 
i  uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
(m.p.z.p.), ale Urząd Marszałkow-
ski konsekwentnie je odrzuca. Takie 
wnioski o  odlesienia niewątpliwie 
wydłużają procedury planistycz-
ne. W związku z tym, nader często 
z  obszarów objętych planami wy-
dziela się obszary leśne do odrębne-
go postępowania (na tzw. wieczne 
nigdy, w nadziei na zmianę prawa), 
a  pozostałe obszary uchwala się 
dzięki temu bez zbędnej zwłoki.

Studium i plany miejscowe
Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego to akt prawa 
miejscowego, który szczegółowo 
określa funkcje poszczególnych 
terenów w  obrębie planu. Opisy-
wany obszar leśny w Marysinie nie 
jest ujęty w  żadnym planie miej-
scowym, natomiast obszar w  Fa-
lenicy jedynie częściowo wchodzi 
w  zakres nieuchwalonego jeszcze 
mpzp „Aleksandrów - część połu-
dniowa”. Uchwalony plan, potwier-
dzający leśne przeznaczenie dzia-
łek, wykluczałby również w  tym 
miejscu powstanie zabudowy 

mieszkaniowej. Punktem wyjścia 
do ustalenia przeznaczenia grun-
tów w mpzp jest warszawskie Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go, które w  tym miejscu przewi-
duje funkcję leśną. Zabudowy na 
obszarze wspomnianym obszarze 
falenickim nie zakładało również 
Rozporządzenie Wojewody Mazo-
wieckiego z  2004 w  sprawie usta-
nowienia planu ochrony Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazowego, 
które ustalało wytyczne dla mpzp 
uchwalanych w  obrębie Parku, 
w tym dla planu miejscowego dla 
Aleksandrowa. 

Co na to właściciele i radni?
Obawy mieszkańców zwią-

zane z  obawą o  utratę lubianego 
lasu są oczywiste. Zrozumiałe 
może być też jednak rozczarowa-
nie właścicieli leśnych gruntów, 
którzy nie mogą zabudować ani 
korzystnie sprzedać swoich dzia-
łek i mogą czuć się pokrzywdzeni 
polityką, która chroni las, ale nie 
uwzględnia interesu jego prywat-
nego właściciela. Jednak moim 
zdaniem rozwiązanie tego proble-
mu nie może polegać na dopusz-
czeniu do zabudowy lasów. Jest to 
kwestia wymagająca pogodzenia 
interesu społecznego i  prywatne-
go. W  naszym – Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra - przekona-

niu w  interesie społecznym leży 
ochrona warszawskich lasów. Nie 
oznacza to lekceważenia interesu 
prywatnego. Tak jak w przypadku 
planów miejscowych czy różnych 
inwestycji – należy brać pod uwagę 
głos poszczególnych mieszkańców 
i  właścicieli, chociażby w  drodze 
konsultacji i  szukać optymalnego 
rozwiązania, jednak ostatecznie 
rolę nadrzędną powinien odgry-
wać dobrze rozumiany interes spo-
łeczny. 

Po stronie miasta leżeć po-
winno zajęcie się tą kwestią, a fak-
tycznie musiałoby to oznaczać 
prawdopodobnie przygotowanie 
się na stopniowy wykup działek 
od właścicieli. W  ramach prac 
w  Radzie Dzielnicy Klub radnych 
Razem dla Wawra zgłaszał projekt 
stanowiska, którego intencją było 
zwrócenie miastu uwagi na ten 
problem. Treść stanowiska wzy-
wała do wypracowania, na drodze 
szerokich dyskusji i  konsultacji, 
strategii, która określi priorytety, 
zminimalizuje rozlewanie się mia-
sta, zabezpieczy status gruntów 
jako lasów i  pozwoli zachować 
w całości większe ogólnodostępne 
skupiska działek leśnych, przy od-
powiednim uwzględnieniu intere-
su właścicieli i rozłożeniu kosztów 
w  perspektywie czasowej. Rada 
Dzielnicy skierowała stanowisko 
do komisji, odbyło się kilka dys-

kusji, choć wspólnego stanowiska 
ustalić jak dotąd się nie udało. 

Co zrobi miasto 
w sprawie prywatnych lasów?

Tzw. odlesienia leżą w kompe-
tencjach marszałka i  samo miasto 
nie zdecyduje o  tym, czy na leśnej 
działce powstaną domy. Może jed-
nak ująć leśne grunty i  ich prze-
znaczenie w  swoich planach prze-
strzennych. Przygotowywane jest 
nowe Studium dla Warszawy i  to 
ono będzie pewną deklaracją ze 
strony miasta na temat przyszłości 
lasów. Wśród założeń towarzyszą-
cych nowemu Studium czytamy: 
„Najważniejszym wyzwaniem jest 
zadbanie, by miasto nie „rozlewało 
się” na coraz to nowe, niezurbani-
zowane tereny. Budowanie w  gra-
nicach obszaru zwartego ograniczy 
koszty  ekonomiczne i ekologiczne. 
(…) Kluczowym wątkiem studium 
jest klimat. Zielona i  niebieska in-
frastruktura, czyli zieleń i  woda 
są równie ważne jak zabudowa.” 
(https://architektura.um.warszawa.
pl/-/nowe-studium). Odczytuję to 
jako chęć m.in. zachowania war-
szawskich lasów. Nie spodziewam 
się, aby ustalenia nowego Studium 
znacząco odbiegały od przyświe-
cających mu założeń oraz żeby 
miasto w zakresie lasów dążyło do 
niezgodnych z  tymi założeniami 
rozwiązań.

MARYSIN, ALEKSANDRÓW. Działki leśne.

Działki wystawione na sprzedaż w Aleksandrowie. Na podstawie ogłoszeń z serwisów Otodom.pl i Metrohouse.pl.

Działki wystawione na sprzedaż w Marysinie. 
Na podstawie ogłoszeń z serwisów Otodom.pl i Metrohouse.pl.

MICHAŁ MROZIŃSKI
RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl
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dni przyjeżdżały do miasteczka 
wozy wyładowane po brzegi sprzę-
tami domowymi, zajeżdżały na 
ulicę Handlową, po czym znikały 
w  bocznych uliczkach, gdzie cze-
kały na nie wynajęte wille”– wspo-
mina Szlomek Frydman, już jako 
Szlomo Adibi, mieszkaniec No-
wego Jorku, syn przedwojennego 
przewodniczącego gminy.

Miejscowi Żydzi „żyli z  wa-
kacji” – pisze Chajcia Gurfinkel 
(Bruksela), córka jednego z faleni-
ckich pionierów – „Kiedy zaczynał 
się sezon letni, wraz z pojawieniem 
się pierwszych letników, zaraz po-
jawiali się Żydzi z  całej okolicy 
handlujący drobiem, jajkami, ma-
słem, zieleniną, owocami. Stali na 
bazarze albo biegali z  koszami na 
ulicy oraz pod willami. Wdzierali 
się między klientów, krzyczeli, za-
chwalali, sprzedawali. Z  końcem 
lata wracali do domów”.

Nie byli to ludzie zamożni: 
„drobny handlarz, rzemieślnik 
i  robotnik. Chcieli oni dobrze 
żyć, ale też nie zazdrościć innym. 
Sklepikarze i właściciele willi w Fa-

panien zespołu strażaków został 
jedyny w  tym gronie Żyd, Naftali 
Kukawka, syn fryzjera.

„W  skrzypcach rebego słychać 
było nadchodzącą zagładę”

Dziś można sobie tylko wy-
obrazić ów szczególny klimat róż-
norodności, jaki ożywiał Falenicę 
w  letnich miesiącach. „Z  niektó-
rych willi rozchodził się dźwięk 
patefonu i nowoczesnych melodii, 
z  innych słychać było głośne stu-
diowanie Tory, chasydzkie niguny 
[pieśni], przypowieści i modlitwy” 
(Frydman). Gdzie indziej z  ko-
lei… „Czytają, prowadzą dyskusje, 
śpiewają pieśni rewolucyjne. Po-
wstają przy tym konflikty i  star-
cia z  pobożnymi rodzicami, które 
są często bardzo zacięte. Nie raz 
zdarza się, że do Związku [czytel-
nia prowadzona przez lewicującą 
młodzież – J.B.] przybiega mat-
ka i  krzyczy: «Oddajcie mi moje 
dziecko!»”(Gurfinkel).

Falenica była bowiem także 
silnym ośrodkiem lewicowego sy-
jonizmu, żydowskiego socjalizmu 

We wspomnieniach żydow-
skich faleniczan ich miasteczko 
jawi się trochę jak miraż z obrazów 
Chagalla: jednocześnie wzniosły 
i groteskowy.

„Nasi mędrcy (niech ich pa-
mięć będzie błogosławiona) ma-
wiali: nie jest twoim obowiązkiem 
ukończenie pracy, ale nie wolno ci 
jej zaniedbać” – tę sentencję, za-
wartą w  talmudycznym traktacie 
Pirkej Awot, przytacza we wstępie 
redaktor Księgi Falenicy. Wydano 
ją w  1967 r. w  Tel Awiwie stara-
niem grona żydowskich mieszkań-
ców przedwojennego miasteczka, 
które dzisiaj jest częścią Wielkiej 
Warszawy.

Takich ksiąg – po hebrajsku: 
sefer – poświęconych nieistnieją-
cym już miasteczkom i  miastom 
powstały swego czasu setki. Two-
rzyło je pokolenie Żydów ocalałych 
z  Zagłady, chcących upamiętnić 
bliskie sobie miejsca i  osoby, ska-
zane na śmierć przez hitlerowców 
– aby w ten sposób zostały ocalone 
od zapomnienia.

Na tle obfitości tych ksiąg Se-
fer Falenic jest pozycją szczegól-
ną, doczekała się bowiem właśnie 
polskiej edycji. Mówiąc ściśle, jest 
to wybór z  części opublikowanej 
w jidysz (bo istnieje jeszcze osobna 
część hebrajska). Wybór wszelako 
reprezentatywny, dający polskie-
mu czytelnikowi ogólny ogląd 
całości. A także, last but not least, 
obfity, gdyż nawet po selekcji teks-
tów nadal jest to prawie sto stron 
arcyciekawych relacji.

„Żyli z wakacji”
Żydowska Falenica powstała 

na początku XX stulecia, przy to-
rach kolei żelaznej wiodącej z War-
szawy do Dęblina. Szybko zyskała 
status letniska – najpierw faktycz-
ny, od 1924 r. formalny – jako że 
porastające okolice sosnowe bory 
okazały się nieprzecenionym re-
zerwuarem świeżego powietrza dla 
tysięcy mieszkańców zatłoczonych 
Nalewek, Gęsiej czy innych ulic ży-
dowskiej dzielnicy polskiej stolicy. 
Dość powiedzieć, że latem liczba 
mieszkańców tego miasteczka, 
raczej sennego w  innych porach 
roku, powiększała się kilkakrotnie.
„Jakież sceny rozgrywały się w ży-
dowskich domach w  Warszawie, 
kiedy matki i  córki wypłakiwały 
oczy i  błagały głowę rodziny, aby 
wynająć na lato daczę w Falenicy. 
Z  jaką radością po Święcie Tygo-

Falenica, widok ulicy Handlowej (dzisiejszej Walcowniczej) w stronę przejazdu kolejowego. Przedwojenna pocztówka autorstwa Jana Wołyńskiego.

lenicy chętnie przyjmowali tych 
prostych Żydów, którzy rzadko się 
targowali i jeszcze rzadziej bankru-
towali”. Ta ocena Frydmana po-
zornie kłóci się ze wspomnieniem 
Hersza Goldfingera (Paryż), który 
zaświadcza: „Dla mnie, jak w ogóle 
dla dzieci z  biednych żydowskich 
rodzin z  Warszawy, «linia»[mowa 
o linii osiedli wzdłuż kolei do Ot-
wocka – J.B.] była jak nieosiągalny 
sen. Dawniej w letnich miesiącach 
rodzice wyjeżdżali z nami na krót-
ko do Wołomina albo do krewnych 
w Grodzisku. Otwock i mniej ary-
stokratyczna Falenica były uważa-
ne za «letnią rezydencję» bogatych 
Żydów. Nam, dzieciom z warszaw-
skiej biedoty, na myśl nie przycho-
dziło, że na «linii» mogą również 
mieszkać biedni, może nawet bied-
niejsi od nas”. Można chyba jednak 
przyjąć że obie te relacje są praw-
dziwe i w jakiś sposób się uzupeł-
niają. Może tylko Goldfinger, jako 
przekonany komunista, napisał 
swoją z  wyostrzonym zmysłem 
społecznym.

We wspomnieniach faleniczan 
ich miasteczko jawi się trochę jak 

miraż z  obrazów Chagalla: jed-
nocześnie wzniosły i  groteskowy. 
„Kiedy tylko gdzieś zaczynało się 
palić, puszczano w  ruch dzwon, 
to prymitywne urządzenie, które 
w  przypadku niebezpieczeństwa 
albo nieszczęścia stawiało na nogi 
nie tylko strażaków, ale całe mia-
steczko. Nie raz zdarzyło się, że 
nocą żartownisie przywiązali do 
dzwonu kota, który hałasował tak 
długo, aż policja albo straż oswo-
bodziła zwierzaka. Ale kiedy alarm 
był prawdziwy, dopiero zaczynała 
się bieganina i  gonitwa w  poszu-
kiwaniu koni u  gospodarzy, zwo-
ływanie nielicznych ochotników 
strażackich, zajętych dotąd swoją 
pracą, i z beczkami wody wyrusza-
no gasić pożar. Ale wtedy nie było 
już dużo do roboty”.

Autor tych słów, Abram Ring 
(Jaffa), syn zegarmistrza Iccho-
ka, podkreśla jednak powszechną 
dumę mieszkańców, gdy wreszcie 
miasteczko zdobyło się na praw-
dziwy strażacki wóz, nazwany 
„Iskrą”. Co więcej, kierowcą budzą-
cego westchnienia miejscowych 

Falenica: kto tutaj mieszkał przed nami?
LETNISKA FALENICKIE. O przedwojennej społeczności na podstawie przetłumaczonych fragmentów Sefer Falenic.
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W  1977 r., a  więc jeszcze 
w  głębokim PRL, działacz demo-
kratycznej opozycji Wiktor Kuler-
ski jako pierwszy próbował animo-
wać pamięć o zabitym żydowskim 
miasteczku. Od 1984 r. lokalna 
społeczność pielęgnuje tę pamięć 
w  sposób aktywny i  ciągły, a  od 
1989 r., od momentu proklamacji 
wolnego państwa, już w  legalnym 
trybie. Jednym z przejawów tej pa-
mięci jest właśnie edycja Księgi.

Sefer Falenic zawiera mnóstwo 
nazwisk osób, o  których pamięć, 
bez istnienia tej publikacji, prze-
padłaby bez śladu. Ale z  oczywi-
stych powodów Księga nie mogła 
upamiętnić wszystkich. „«Dzie-
ci» – tak nazywano synów i  córki 
reb Abrama Jankela. Ich imion nie 
znano. Prowadzili sklep ze zbożem. 
Byli lubiani w  całym miasteczku” 
– wspomina Abram Ring. Dzisiaj 
co roku w  okolicach 20 sierpnia, 
rocznicy deportacji do Treblinki, 
przy kamieniu postawionym dla 
upamiętnienia poległych nowi fa-
leniczanie odczytują z  karteczek 
imiona swoich poprzedników – te, 
które przetrwały. Imiona nieznane 
powierzane są Bogu we wspólnej 
modlitwie chrześcijan i Żydów.

Jacek Borkowicz

Tekst ukazał się 13 września br. 
w serwisie internetowym Wiez.pl 

„Sefer Falenic – Księga Falenicy. 
Wybór tekstów”. 

Przekład z  jidysz: Magdalena 
Siek i  Agata Kondrat. Redaktor 
prowadząca: Barbara Wizimirska. 
Przekład i redakcję, w ramach pro-
jektu falenickiego Towarzystwa 
Kulturalnego, sfinansowały: Sto-
warzyszenie Żydowski Instytut Hi-
storyczny w Polsce, Muzeum Getta 
Warszawskiego i  Urząd Dzielnicy 
Wawer (Warszawa). Copyright: 
Europejski Instytut Kultury, War-
szawa 2022.

Jacek Borkowicz 
Ur. 1957 r. Publicysta, wie-

loletni redaktor „Więzi”, obec-
nie stały współpracownik pisma. 
Studiował historię Kościoła na 
Akademii Teologii Katolickiej 
(obecnie: UKSW). Autor licznych 
publikacji na temat współżycia 
narodów i  kultur Europy Środko-
wej i  Wschodniej. Autor książki 
„Powrót do Sowirogu”, współautor 
wywiadów-rzek: z o. Jackiem Sali-
jem OP „Świętowanie Pana Boga” 
(wraz z Aliną Petrową-Wasilewicz) 
i  z  o. Tomaszem Kwietniem OP 
„Błogosławione marnowanie” 
(wraz z  Ireneuszem Cieślikiem). 
Członek Zespołu Laboratorium 
„Więzi”. Regularnie publikuje 
w poznańskim „Przewodniku Ka-
tolickim”. Mieszka w  Józefowie 
koło Warszawy.

oraz komunizmu. Hersz Gold-
finger, który przyjeżdżał tutaj, by 
„upijać się falenickim powietrzem”, 
nazywa ją wręcz Małą Moskwą.

Na samym początku książ-
ki przytoczona jest relacja o  tym, 
jakoby pierwszymi mieszkańca-
mi Falenicy stali się Żydzi, którzy 
w 1905 r. uciekli przed pogromem 
z  sąsiedniej gminy Wiązowna. Ta 
malownicza legenda założycielska 
okazała się nieprawdziwa, w Wią-
zownie żadnego pogromu nie było, 
a  udowodniła to w  „Gazecie Wa-
werskiej”, zbadawszy uprzednio 
sprawę w  źródłach archiwalnych, 
Lidia Głażewska-Dańko, skądinąd 
jedna z  redaktorek polskiej edycji 
Księgi. Redaktorzy jej oryginalnej 
wersji nie mieli możliwości zwe-
ryfikowania tej opowieści, przyj-
mując relacje ocalałych faleniczan 
takimi, jakimi je nadsyłano. Nawet 
jeśli pochodziły z drugiej ręki.

W  pamięci Mordechaja Ben 
Gila (Hajfa) pozostał obraz święta 
Sijum ha-Szas – ukończenia pi-
sania zwoju Tory, obchodzonego 
przez falenickich zwolenników 
cadyka z  Grodziska. „Żydzi przy-
jechali na białych koniach i  z  po-
chodniami w  rękach. Mędrcy 
talmudyczni stali pogrążeni w za-
myśleniu, inni chasydzi śpiewali 
nowy nigun na cześć tego wyda-
rzenia, a  zgromadzeni ludzie cie-
szyli się w każdy możliwy sposób. 
Mądry grodziski rebe stał w poko-
ju, w  którym znajdował się zwój 
Tory i grał na skrzypcach. Skrzypki 
łkały w rękach rebego, chociaż wo-

kół panowała wielka radość. […] 
Byli również tacy, którzy w grze re-
bego upatrywali głębszy sens. Wie-
rzyli, że cadyk widzi, jak zwój Tory 
i  litery odlatują hen daleko… Nic 
innego, tylko w skrzypcach rebego 
słychać było nadchodzącą zagładę”.

Dzisiaj po drewnianej wil-
li Gedalie Mojsze Grynfasa przy 

Uczniowie jesziwy (szkoły żydowskiej) w Falenicy, lata 30’. Fot. Wirtualny Sztetl.

ulicy Ogrodowej 6 (obecnie Fil-
mowa), gdzie odbywała się uro-
czystość, nie pozostał ślad, miejsce 
porasta zapuszczony zagajnik.

Imiona znane i nieznane
Koniec żydowskiej Faleni-

cy przyniósł sierpień 1942 roku. 
Ręka piszącego te słowa wzdraga 
się przed opisem tego, co się wtedy 
działo. Ale jest on obecny na kar-
tach Księgi. Nieliczni, którym dane 
było powrócić, przeżyli szok. „Po 
wyjściu z  pociągu zobaczyliśmy 
puste pole porośnięte dziką tra-
wą” – wspomina Szmul Kamion-
kowski (Bruksela), który odwie-
dził rodzinne miasteczko, a raczej 
miejsce po nim w  1946 r. Ocaleli 
żydowscy faleniczanie rozproszyli 
się po świecie.

Zgodnie z sentencją z traktatu 
Pirkej Awot autorzy i  redaktorzy 
Sefer Falenic nie zaniedbali swojej 
powinności. Ale żydowska edy-
cja Księgi nie była też bynajmniej 
„ukończeniem ich pracy”. Opo-
wieść toczy się nadal. Falenica, 
w której nie ma już Żydów, powoli 
się odbudowała. Z czasem pytanie 
„Kto tutaj mieszkał przed nami?” 
zadawało sobie coraz więcej osób, 
reprezentantów nowego pokolenia 
faleniczan.

Pieczęć falenickiej gminy żydowskiej Judenrat. 
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Modernizacja siódemki...

W 2017 roku PKP PLK zleciło 
opracowanie dokumentacji na mo-
dernizację linii kolejowej nr 7 mię-
dzy dworcem Warszawa Wschod-
nia Osobowa a  Otwockiem. 
Głównym założeniem moderni-
zacji było odseparowanie ruchu 
podmiejskiego i  dalekobieżnego. 
Skutkiem tego ma być zwiększenie 
liczby kursów pociągów podmiej-
skich i  dostosowanie torów dale-
kobieznych do większych prędko-

ści, czyli skrócenie czasu podróży 
do Lublina i dalej. Plan zakładał:  

 ■ przedłużenie do Wawra dwóch  
torów dla pociagów dalekobież-
nych, 

 ■ dodanie po wschodniej stronie  
trzeciego toru od Wawra do 
Otwocka, aby na tym odcinku 
oseparować ruch podmiejski od 
dalekobieżnego, 

 ■ likwidację przejść i  przejazdów 
przez tory i  zastąpienie ich tu-
nelami i wiaduktami, 

 ■ budowę na krańcach peronów 
podziemnych przejść i kilkuna-
stu przejść podziemnych tylko 
dla pieszych w  miejscach tzw. 
przedeptów.

Od początku prace projektowe 
budziły bardzo duże zainteresowa-
nie mieszkańców i  samorządów. 
Po konsultacjach społecznych 
projektanci uwzględnili szereg 
wniosków poprawiając m.in. usy-

tuowanie przystanku Radość, do-
dając i zmieniając lokalizacje kilku 
przejść podziemnych, korektę tu-
neli drogowych w Falenicy i Rado-
ści itd.   

Niespodziewanie w 2019 roku 
PLK zdecydowała się na doprojek-
towanie czwartego toru na odcin-
ku Wawer-Otwock. Zaprezento-
wany w styczniu 2020 roku na sesji 
Rady Dzielnicy projekt - radykal-
nie zwiększający skalę ingerencji 
przestrzennej, istotnie zmieniają-
cy krajobraz w otoczeniu szlaku - 
wzbudził wielkie emocje i  obawy, 
wywołał dyskusje, także protesty 
uliczne. Projekt zakłada m.in. wy-
cięcie  wzdłuż torów wszystkich 
drzew i  krzewów, likwidację par-
kingów przy przystankach,  budo-
wę wzdłuż linii kolejowej wielu od-
wodnień na działkach miejskich, 
budowę gigantycznego nasypu 
między Radością, a Międzylesiem, 

gdzie górą jeździłyby pociagi pod-
miejskie, a  dołem tor w  kierunku 
Lublina przechodziłby na zachod-
nią  stronę  szlaku. Szczególnie ten 
ostatni pomysł wywołał ogromne 
oburzenie. Żądano wpuszczenia 
tego skrzyżowania pod ziemię, ale 
odpowiedzią było znane „nie da 
się”.

Potem zapadła cisza. Ostatecz-
nie, w 2020 roku, PLK zdecydowało 
się rozpocząć modernizację odcin-
ka Warszawa Wschodnia – Wawer, 
który nie budził społecznych kon-
trowersji. W  ramach tej inwestycji 
powstanie dodatkowy przystanek 
„Wiatraczna”, perony na Gocławku 
zostaną przesunięte bliżej wiaduktu 
na Marsa, co utworzy dogodny wę-
zeł przesiadkowy. Od Gocławka do 
Wawra przedłużone będą tory dla 
pociągów dalekobieżnych, a  roz-
jazdy i  skrzyżowania torów pod-
miejskich i  dalekobieżnych zajmą 
teren między Wawrem a  Aninem. 
Trwające już prace wyeliminowały 
z  rozkładów dużo pociągów pod-
miejskich, powodują nieustannie 
nieplanowane opóźnienia i  odwo-
ływania niektórych kursów. Bar-

dzo  daje się to we znaki wszystkim 
pasażerom. Jak zapewnia inwestor 
nasz odcinek jest pod szczególnym 
nadzorem, a od 11-go września po-
ciągi znowu zaczęły kursować po 
dwóch torach. Planowo ten „arma-
gedon” ma trwać do 2023, lecz nie 
jest to takie pewne, ponieważ, jak 
pisze Gazeta Wyborcza z 1 sierpnia 
br., prace nie wyglądają jednak na 
zbyt zaawansowane.

Niestety to nie koniec kłopo-
tów. Oficjalnie PLK poinformo-
wało, że  projekt odcinka Wawer 
- Otwock jest gotowy i  trwa po-
zyskiwanie decyzji administracyj-
nych koniecznych do rozpoczęcia 
robót. Przetarg ma być ogłoszony 
w  połowie 2023, a  prace zaplano-
wano na lata 2024-26. Jak twierdzi 
PLK - plany są już gotowe. Jednak 
mieszkańcy nie wiedzą czy i które  
ze zgłaszanych na etapie konsul-
tacji postulatów zostały uwzględ-
nione. Nie są także znane wyniki 
raportu nt. oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko.

Co na to Komisja Rozwoju  
i Zarząd Dzielnicy Wawer?

LINIA OTWOCKA. Co się dzieje na wawerskich torach?

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Widok na tory od strony przystanku w Aninie w kierunku północnym. Fot. J. Andrzejewski.
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społeczność. Uroczystość obfitowała 
w piękne i wzruszające wystąpienia, 
złożenie wieńców pod pomnikiem 
oraz przekazanie rodzinie poległe-
go żołnierza pamiątki „łzy pilota”. 
Strażacy z OSP Radość z dumą będą 
reprezentować środowisko OSP na 
kolejnych rocznicach upamiętniają-
cych to wydarzenie.

Strażackie szkolenia
W sierpniu bieżącego roku roz-

poczęło się szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP. W  te-
gorocznym szkoleniu bierze udział 
7 strażaków OSP Radość, a w sumie 
jest ok. 40 uczestników z pięciu jed-
nostek OSP na terenie m. st. Warsza-
wy. Program szkolenia przygotowa-
ny został przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej. Pod-
czas szkolenia, strażacy uczą się mię-
dzy innymi: regulaminów, przepi-
sów prawa, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, organizacji ochrony ludności 
i  zarządzania kryzysowego, obsługi 
sprzętu gaśniczego, taktyki gaszenia 
pożarów, obsługi urządzeń hydrau-
licznych z zakresu ratownictwa tech-
nicznego oraz podstaw udzielania 

Strażacy upamiętnili 
poległych aliantów

14 sierpnia bieżącego roku 
strażacy z  OSP Radość brali udział 
w uroczystościach upamiętniających 
78 rocznicę katastrofy alianckiego 
samolotu sił powietrznych RPA, któ-
ry niósł pomoc powstańczej Warsza-
wie. Liberator leciał aby dostarczyć 
walczącej Warszawie broń, lekar-
stwa, amunicję i  żywność. W  nocy 
z  14 na 15 sierpnia 1944r. został 
zestrzelony przez artylerię przeciw-
lotniczą i rozbił się w lesie w miejscu 
noszącym obecnie nazwę „Góra Lot-
ników”. W katastrofie zginęło 3 lot-
ników: płk Robert George Hamilton 
(SAAF), sierż. Leslie Mayes i  sierż. 
Herbert Hudson (obaj RAF). Co 
roku w rocznicę wydarzenia, w tym 
miejscu odbywają się społeczne ob-
chody uroczystości ku czci bohater-
skich lotników alianckich. W  tym 
roku uroczystości były wyjątkowe ze 
względu na obecność członków ro-
dziny jednego z poległych lotników. 
Ponadto uroczystości uświetnili: 
Pani ambasador RPA, przedstawiciel 
ambasady Wlk. Brytanii, kombatan-
ci, poczty sztandarowe oraz lokalna 

Z NOTESU STRAŻAKÓW. 

pierwszej pomocy. W trakcie kursu 
strażacy ochotnicy poddawani są 
również próbie wysiłkowej w komo-
rze dymowej. Szkolenie prowadzone 
jest przez strażaków PSP i  kończy 
się egzaminem teoretycznym i prak-
tycznym. Ukończenie szkolenia jest 
niezbędne do uzyskania statusu 
strażaka-ratownika i brania udziału 
w  akcjach ratowniczo-gaśniczych 

oraz ćwiczeniach organizowanych 
przez PSP.

Po zakończeniu okresu urlo-
powego, strażacy z OSP Radość ru-
szają z  organizacją wewnętrznych 
szkoleń i ćwiczeń z zakresu działań 
ratowniczo-gaśniczych i  udzielania 
pierwszej pomocy. Ponadto konty-
nuowane są zbiórki szkoleniowe dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Osoby dorosłe zainteresowa-
ne służbą w OSP Radość lub dzieci 
i  młodzież w  wieku 12-17 lat zain-
teresowane działalnością Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej prosimy 
o kontakt z opiekunem MDP Jaku-
bem Makowskim tel. 609-816-809.

Tomasz Borkowski
Stanisław Rybicki

W hołdzie poległym lotnikom - uroczystości 14 sierpnia. Fot. OSP Radość.
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Ciepłownia w  Międzylesiu, 
której władze samorządowe War-
szawy pozbyły się w  2011 roku 
w  ramach prywatyzacji Stołecz-
nego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, może wkrótce skończyć 
swój żywot. Na posiedzeniu Komi-
sji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer 
w dniu 23 sierpnia br. gośćmi byli 
przedstawiciele aktualnego właści-
ciela sieci ciepłowniczej na terenie 
Wawra, tj. firmy Veolia Energia 
Warszawa, którzy przedstawili swo-
je plany na najbliższe lata. 

Stan obecny
Międzyleska ciepłownia opalana 

jest w 100% węglem. Jej pełna moc to 
45MW, a ta aktualnie zamówiona to 
34MW. Do sieci podłączonych jest 
trzech klientów strategicznych - Mię-
dzyleski Szpital Specjalistyczny, Insty-
tut Kardiologii i  Centrum Zdrowia 
Dziecka. W sumie z sieci korzysta ok. 
100 klientów. 

Ciepłownia ta nie jest połączona 
z  dużą siecią ciepłowniczą Warsza-
wy, bo to wymagałoby budowy ok. 
14 km sieci tranzytowej, w dodatku 
w  trudnym, zadrzewionym terenie, 
gdzie nie ma zbyt wielu budynków 
- potencjalnych odbiorców ciepła. 
Po drodze musiałyby powstać także 
trzy przepompownie. Reasumując, 
byłoby to nieopłacalne.

Według przedstawicieli firmy 
Veolia to międzyleskie źródło ciepła 
jest problematyczne także z  kilku 
innych powodów. Przede wszyst-
kim, w  obecnym stanie może ono 
pracować zaledwie do końca 2024 
roku. Potrzebne są bowiem nowe 
instalacje odpylania i  odsiarczania, 
aby spełnić wymagania stawia-
ne w  nowych uwarunkowaniach 
środowiskowych podyktowanych 
przez Unię Europejską. Ponadto sy-
stem ciepłowniczy nie ma statusu 
efektywnego - generuje duże straty 
ciepła w  okresie letnim z  uwagi na 
niskie zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę użytkową, a strategiczni klien-
ci znajdują się na samych końców-
kach sieci. Wymagana jest też wy-
miana części odcinków rurociągów.

Plany na przyszłość
Rozważano różne scenariu-

sze dla dalszego zapewnienia cie-
pła w  naszej dzielnicy - energię 
z  wiatru, energię ze słońca, pom-
py ciepła, odzysk ciepła, biomasę, 
geotermię, paliwo z odpadów i ko-
generację gazową. Z analizy, prze-
prowadzonej wspólnie z  Krajową 
Agencją Poszanowania Energii, 
wynikać miało, że tylko ta ostatnia 
metoda może być zaproponowana 
w Międzylesiu. 

Dla zapewnienia gwarancji 
dostaw ciepła w  miejsce istnieją-
cej instalacji węglowej wymaga-
ne byłoby zatem zainstalowanie 
dwóch niezależnych, gazowych 
systemów ciepłowniczych. Jeden 

miałby powstać w  miejscu istnie-
jącej ciepłowni, a drugi na terenie 
Centrum Zdrowia Dziecka. 

Węgiel jest brudny
Węgiel podobno nie ma już 

przyszłości. Po pierwsze, ceny wę-
gla poszybowały mocno w  górę, 
po drugie, spalanie węgla wiąże 
się z zanieczyszeniami, a po trzecie 
i najważniejsze, przy produkcji cie-
pła z węgla powstaje dużo dwutlen-
ku węgla, co wiąże się ze znacznym, 
i  w  dodatku zmiennym, kosztem 
związanym z  opłatami za emisję. 
Około 8-9 lat temu, jeśli dana jed-
nostka emitowała 1 tonę CO2 to 
kosztowało to ok 5 euro, 5-6 lat 
temu było to już 25 euro, a w ostat-
nim czasie jest to już ok. 95 euro. 
Produkcja ciepła z węgla jest zatem 
coraz droższa, a  dla alternatywy 
w postaci biomasy również niedłu-
go zostaną wprowadzone opłaty 
emisyjne. Veolia ma zatem w  pla-
nach rezygnację z węgla i biomasy, 
bo zresztą samo gromadzenie tego 
paliwa nie dość, że jest brudne, jest 
też dosyć uciążliwe ze względu na 
konieczność jego dowożenia cięża-
rówkmi i  składowania na miejscu. 
A to nie jest bez znaczenia w przy-
padku centrum dzielnicy.

Coś za coś
Zamiana ciepłowni węglowej 

na dwa niezależne systemy gazo-
we kosztowałaby ok. 90 milionów 
złotych. Część kosztów tej inwe-
stycji spółka Veolia Energia War-

szawa chciałaby pokryć ze sprze-
daży działek przy Pożaryskiego, 
niepotrzebnych po transformacji 
energetycznej w Międzylesiu (elek-
trociepłownia gazowa zajmowałaby 
mniej niż 1/3 aktualnie zajmowanej 
powierzchni, a komin byłby niższy 
o 2/3 aktualnej wysokości). Do tego 
potrzebne byłyby jednak zmiany 
w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP). 
MPZP Centrum Międzylesia, obej-
mujący teren istniejącej ciepłowni, 
nie umozliwia wydzielenia nowych 
działek pod zabudowę na tym ob-
szarze, a  MPZP obejmujący teren 

Centrum Zdrowia Dziecka nie 
umożliwia tam budowy  nowych 
źródeł ciepła.

Zgodnie z  informacją przed-
stawioną na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju, konsekwencją niezreali-
zowania zaprezentowanego projektu 
byłoby przede wszystkim wstrzyma-
nie produkcji i dostaw ciepła z Cie-
płowni Międzylesie od 1 stycznia 
2025 roku, a co za tym idzie koniecz-
ność wybudowania przez aktual-
nych klientów, w  tym indywidual-
nych mieszkańców, własnych źródeł 
ciepła. 

Wszystko w rękach decydentów
Biorąc pod uwagę wszystkie 

przedstawione argumenty wydaje 
się, że transformacja systemu do 
produkcji ciepła w Międzylesiu jest 
niezbędna. Otwartym pytaniem 
jest to, czy powinniśmy godzić się 
na wydzielanie nowych działek 
pod zabudowę w  centrum dziel-
nicy. Warto przy tym wspomnieć, 
że tuż obok istniejącego komina, 
w trybie standardowych pozwoleń 
na budowę opartych o  plan za-
gospodarowania przestrzennego, 
powstaje osiedle pod szyldem fir-
my Dom Development, na którym 
zlokalizowanych będzie ok. 200 
mieszkań oraz kilkanaście dużych 
lokali usługowych. Wszystko, jak 
zwykle zależałoby zapewne od 
konkretów, tj. od tego jak inten-
sywna miałaby to być zabudowa 
i  czy np. znalazłoby się tam miej-
sce na zagospodarowaną zieleń. 
Wszystko w  rękach rządzących 
Warszawą i Wawrem.  

Coś za coś czyli o planach dla międzyleskiej ciepłowni
MIĘDZYLESIE. Przedstawiciele Veolia Energia Warszawa zaprezentowali projekt modernizacji sieci ciepłowniczej.

Widok z góry na teren Ciepłowni Międzylesie

Zaproponowana transformacja terenu Ciepłowni Międzylesie przy ul. Pożaryskiego

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

Źródło: Veolia Energia Warszawa

Źródło: Veolia Energia Warszawa
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Wawer w kwiatach
28 sierpnia 2022 roku ogłoszo-

no wyniki tegorocznego konkursu 
„Warszawa w kwiatach”. 

Z dumą oznajmiam, że otrzy-
małam w nim wyróżnienie w kate-
gorii Ogrody i ogródki przydomo-
we. W  nagrodę dostałam dyplom 
laureatki 39 konkursu „Warszawa 
w  Kwiatach”, wykład o  hodowli 
róż, książkę „Zielona Warszawa”, 
rośliny, kosz piknikowy z  poczę-
stunkiem oraz drobne gadżety. 
Nagrody wręczono podczas kwiet-
nego pikniku obok Pawilonu Edu-
kacyjnego Kamień nad Wisłą na 
Golędzinowie.

Z  26 laureatów w  7 różnych 
kategoriach niestety tylko ja repre-
zentowałam naszą zieloną dzielni-
cę. Chciałabym to zmienić i zachę-
cić więcej osób do brania udziału 
w przyszłości w konkursie, bo bar-
dzo wierzę w  potencjał jaki drze-
mie w mieszkańcach Wawra. Mam 
nadzieję, że w następnym roku bę-
dzie nas więcej wsród laureatów. 

Konkurs podzielony jest 
m.in. na następujące kategorie: 

 ■ Balkony, loggie i okna 
 ■ Inicjatywy sąsiedzkie 
 ■ Ogrody i ogródki przydomowe 
przy budynkach jednorodzin-
nych 

 ■ Osiedla mieszkaniowe
 ■ Ogród lub ogródek edukacyjny 
– szkoły i przedszkola;

 ■ Ogródki Działkowe Kwietne 
 ■ Dodatkowo są trzy nagrody:
 ■ Nagroda Mister Kwiatów 
 ■ Nagroda im. Zofii Wóycickiej 
 ■ Nagroda im. Stefana Starzyń-
skiego

Więcej info na:
https://zzw.waw.pl/warszawawkwiatach/

W takim razie mieszkańcy do 
dzieła! Ale zaraz... Czy to znaczy, 
że muszę poświęcić cały swój wol-
ny czas, aby mieć piękny ogród? 
Albo czy muszę zainwestować 
dużo pieniędzy i kupić najładniej-
sze rośliny? Oto kilka moich rad, 
jak mieć piękny ogród i nie wydać 
fortuny oraz mieć czas na inne 
przyjemności:

 ■ Należy dobrze dobrać rośliny 
do miejsca.

 ■ Należy wybrać styl ogrodu 
i trzymać się tego kierunku.

 ■ Wnętrze domu powinno współ-
grać z ogrodem tworzyć wspól-
ną całość, być przedłużeniem 
domu.

 ■ Nie należy sadzić zbyt dużej ilo-
ści roślin, lepiej wybrać swoje 
ulubione gatunki i sadzić w gru-
pach, wtedy uzyskamy lepszy 
efekt.

 ■ Należy kupować mniejsze sa-
dzonki i  poczekać aż urosną. 
To sama przyjemność dla oka 
jak z roku na rok ogród staje się 
piękniejszy.

 ■ Trzeba być cierpliwym i otwar-
tym na zmiany,

 ■ Powinniśmy zbierać deszczów-
kę, każda kropla wody jest na 
wagę złota.

Wawer zajmuje III miejsce 
wśród najbardziej zielonych sto-
łecznych dzielnic. Zielone płuca 
Warszawy. Bliskość Mazowie-
ckiego Parku Krajobrazowego 
powoduje, że nie musimy ni-
gdzie wyjeżdżać, aby poczuć się 
jak w  uzdrowisku - mamy to na 
wyciągnięcie ręki, ten wyjątko-
wy mikroklimat. Wykorzystajmy 
to. Spędzanie czasu w  ogródku 
i  wszelkie prace w  nim to prze-
cież sama przyjemność. Chciała-
bym zachęcić mieszkańców na-
szej dzielnicy, aby pochwalili się 
swoimi zielonymi przydomowymi  
przestrzeniami.  

Agnieszka Jakubowska-Sawicka
absolwentka studiów podyplo-

mowych „Projektowanie ogrodu 
z domem rodzinnym” na SGGW,

 pasjonatka ogrodów i wnętrz,
mama Amelii

Zawodowo robię to co kocham – 
sadzę rośliny, projektuję ogrody, 
balkony itp. Służę radą w  aranża-
cjach.

OGRODY. „Aby wokół nas było więcej zieleni...”.

Fot. T. Kaczor

Konkurs “Warszawa w kwiatach” organizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa wspólnie z To-
warzystwem Przyjaciół Warszawy. To jeden z najstarszych konkursów na najpiękniejsze ukwiecenie obiek-
tów miejskich. Został ogłoszony w 1937 roku z inicjatywy m.in. prezydenta Stefana Starzyńskiego, a po raz 
pierwszy nagrody przyznano w 1938 roku. By zachęcić mieszkańców do wzięcia w nim udziału bezpłatnie 
wydano flance oraz sadzonki roślin ozdobnych i kwiatów. Zachęcani mieszkańcy pielęgnowali kwiaty na 
balkonach, ale też zakładali nowe uliczne skwery i zieleńce. Na początku udział w konkursie wzięły Odd-
ziały  TPW Grochów oraz Sadyba-Wilanów. Z czasem dołączyły nastepne. Nabór do konkursu przeważnie 
rusza 1 czerwca.

Wyróżnienie w kategorii “Ogrody i ogródki przydomowe” 39. edycji konkursu Warszawa w Kwiatach 
przypadło Agnieszce Jakubowskiej-Sawickiej, właścicielce wawerskiego ogrodu. Jury wyróżniło subtelne, 
pełne smaku nasadzenia, dbałość o detal, ale też obfitość kwitnących i pachnących roślin, które sprawiają, 
że każdy chciałby choć na chwilę przysiąść w tym cudownym miejscu.

Fot. T. Kaczor
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!

Piszę ten list w nadziei, że po-
może mi on rozwiązać niebezpiecz-
ną sytuację, w  jakiej się znajduję 
wraz z innymi mieszkańcami ulicy 
Klimatycznej w Radości. Mieszkam 
na terenie zalesionym z  dozwolo-
ną zabudową rodzinną, oraz tylko 
przydomowym handlem detalicz-
nym. Do niedawna jeszcze była to 
oaza spokoju.

Do niedawna, bo na tej uli-
cy, pod numerem 29, od kilku lat 
funkcjonuje i rozrasta się w zastra-
szajacym tempie hurtownia olejów 
i innych płynów samochodowych.

Jej właściciele prowadzą ją na 
wąskiej parceli, którą zabudowali 
prawie całkowicie, mimo obowiązu-
jącego na tym terenie ograniczenia 
zabudowy do 40%, a  załadowania 
i rozładowania dostaw oleju w iloś-
ciach hurtowych dokonują na ulicy 
i jedynym chodniku Klimatycznej.

Zaznaczam, że beczki z olejem 
dostarczają nawet 50 t. tiry,  bo do-
stawcy firmy nie liczą się ze zna-
kiem zakazu wjazdu dla pojazdów 
powyżej 2,5 t..

Innymi słowy, owa hurtownia 
zawłaszczyła dla własnych celów 
przestrzeń publiczną, zrobiła z niej 
parking i  stację przeładunkową, 
i  w  ten sposób zmusza przechod-

niów, w tym dzieci idące do szkoły 
na Bajkowej, oddalonej o  200 m, 
aby zrezygnowali z  chodnika i  szli 
środkiem ulicy.

Załadunki i  rozładunki, ob-
sługiwane przez pojazdy widłowe, 
rzucanie beczkami, krzyki i  wul-
garyzmy pracowników, od rana do 
wieczora, w  sobotę także, totalnie 
zaburzają nasz mir domowy.

Informowałam o  tym oczywi-
ście wiele razy komendanta policji 
w Wawrze, na dowód dostarczyłam 
nawet zdjęcia stacjonujących tu TIR-
ów, żadnej jednak interwencji się nie 
doczekałam. Raz tylko przyjechała 
załoga i próbowała mnie przekonać, 
pokazując niepodpisany przez niko-
go świstek, że mimo zakazu ta firma 
ma jednak pozwolenie na rozjeżdża-
nie tirami Klimatycznej od samego 
Dzielnicowego Zarządu Dróg, cze-
mu zarząd zaprzeczył.

Policjanci wawerscy nie pisnęli 
przy tym ani słowa, że TIR-y i cię-
żarówki łamią do tego obowiązują-
cy je zakaz stacjonowania na ulicy, 
a  tym bardziej na chodniku. TIRy 
bowiem mogą zatrzymywać się 
tylko i wyłącznie na parkingach do 
tego specjalnie przeznaczonych. Ale 
o tym poinformowali mnie dopiero 
strażnicy miejscy ze Śródmieścia.

Naturalnie donosiłam o  tym, 

co wyprawia ta firma na Klimatycz-
nej, przede wszystkim i to wiele razy 
burmistrzowi dzielnicy Wawer, do 
którego udałam się nawet osobiście 
dwa razy, jednak ten, choć przyznał 
co niżej następuje, nie chciał inter-
weniować!

A   przyznał, że prowadzenie 
hurtowni na naszym terenie jest 
w ogóle zabronione, że nigdy na pro-
wadzenie takiego biznesu nie wyda-
wał zgody, a szczególnie dla hurtow-
ni produktów palnych, jak również 
że nie wydał zgody na zabudowanie 
posesji nr 29 aż do tego stopnia.  

Rozumiał, że przechowanie ole-
ju w hurtowej ilości na terenie nie-
dostosowanym, zalesionym do tego, 
od płotu do płotu sąsiada  i pod go-
łym niebem, szczególnie, gdy słońce 
pali i nawet w cieniu mamy 38C, jest 
rzeczywiście nie tylko niezgodne 
z prawem, ale też wyjątkowo niebez-
pieczne dla okolicznych mieszkań-
ców, to jednak poradził mi… bym 
wytoczyła firmie proces z  powódz-
twa cywilnego. Sic!!!!

Zwracałam się początkowo  
bezpośrednio do właścicieli tej 
firmy, spotkałam się jednak z  ich 
strony najpierw z  kłamstwami, 
a  następnie z  wyzwiskami, a  te-
raz  nawet karalnymi groźbami,  że 
mnie za*****  na śmierć, jeśli będę 
walczyła o porządek na Klimatycz-
nej, więc straciłam nadzieję na po-
lubowne porozumienie.

Firma bowiem, wg mnie właś-
nie z  racji takich jak powyżej opi-
sanych zachowań władz lokalnych 
i  policji, czuję się całkowicie bez-
karna, robi co chce, a  tym samym 
my, okoliczni mieszkańcy, czujemy 
się coraz bardziej zagrożeni.

Boimy się nie tylko o nasze mie-
nie które może pójść w każdej chwili 
z dymem, i nie bez kozery, bo lokal-
na Straż Pożarna zapytana, czy jest 
w stanie ugasić tego typu pożar, od-
powiedziała, że nie ma do tego od-
powiedniego wyposażenia, ale także 
i o życie, z powodu gróźb słownych 
ze strony pracowników firmy.

Nie mam zatem wyboru, mu-
szę nazwać rzecz po imieniu. Na 
Klimatycznej, z  pomocą lokalnej 
władzy i  lokalnej policji, siedzimy 
na bombie!

W przypadku, gdy wybuchnie, 
jeśli nie stracimy życia, stracimy 

cały dobytek i  nawet nie możemy 
liczyć na jakiekolwiek odszkodo-
wanie ze strony firmy, bo z  racji 
tego, że działalność jej jest niele-
galna, zapewne nie jest też ubez-
pieczona.

Liczę w tej sytuacji na pomoc 
redakcji. Redakcja zapewne zna 
inne przypadki ofiar bezkarnych 
samowoli, naruszenia miru do-
mowego, czy ładu publicznego na 
terenie naszej dzielnicy, borykają-
cych się też  z inercją władzy lokal-
nej, lub celowym może zaniecha-
niem, mogłaby więc nam pomóc 
w zorganizowaniu wspólnej obro-
ny interesów mieszkańców dziel-
nicy, zagwarantowanych przecież 
prawem, choćby przez zbiorowy  
apel do nadrzędnych instancji, wo-
jewódzkich. Proszę o pomoc.

Grażyna Monod-Gayraud

Dotychczas udało nam się 
wspólnie z  wymienionymi powyżej 
partnerami oraz z gminami sąsiadu-
jącymi z Parkiem Mazowieckim:

 ■ usuwać większe skupiska śmieci 
i wraki samochodów;

 ■ postawić szlabany na nie pub-
licznych drogach prowadzących 
do lasu na wydzielonym obsza-
rze około 250 hektarów pomię-
dzy Radością i Międzylesiem;

 ■ współuczestniczyć w  oznako-
waniu ścieżek rowerowych i bie-
gowych.

W  ostatnim czasie podczas 
wykonywania statutowych działań 
stwierdziliśmy znaczną emisję hałasu 
z południowej obwodnicy Warszawy 
pomiędzy węzłem Patriotów i  wę-
złem w  Majdanie. Miejsca położone 
wśród drzew – stanowiące ekosystem 
dla zwierząt, ale i przestrzeń pozwa-
lającą na relaks dla odwiedzających 
ją ludzi – nagle stała się niezwykle 
głośna, tracąc ogromną część swoich 
walorów.

Warszawa, 14.09.2022

Towarzystwo Przyjaciół
Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego
ul. Patriotów 303,
04-767 Warszawa, 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53, 
00-874 Warszawa

Szanowni Państwo,
Głównym celem naszego Stowa-

rzyszenia jest ochrona istniejącego sta-
nu lasu i jego naturalnych „mieszkań-
ców” na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Mamy wieloletnie 
doświadczenie we współpracy z Nad-
leśnictwem w Celestynowie, Dyrekcją 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowe-
go, Lasami Miejskimi w  Warszawie 
oraz redakcją aktywnej lokalnej Gaze-
ty Wawerskiej, jak również Rzeczpo-
spolitej i Gazety Wyborczej.

Obserwowaliśmy tę sytuację 
przez kilka dni i niestety nic się nie 
zmieniło. 

Wygląda na to, że mamy bardzo 
poważny problem, który musi zna-
leźć rozwiązanie.

Za emisję hałasu odpowiedzial-
na jest betonowa nawierzchnia oraz 
brak ekranów akustycznych.

W związku z powyższym zwra-
camy się z  uprzejmą prośbą o  roz-
ważanie zamontowania ekranów 
akustycznych na wymienionym od-
cinku, co znacznie obniżyłoby emisję 
hałasu.

Z wyrazami szacunku.

Mariusz Umecki                                                          
Prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego

(Podpisany list został wysłany 
listem poleconym na adres: GDD-
KiA, Wronia 53, 00-874 Warszawa)

Wawerskie Towarzystwo Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku zaprasza 
na uroczystą Inaugurację Nowego 
Roku Akademickiego 2022-2023.

Inauguracja odbędzie się  
13 pażdziernika o godz 10-tej w sali 
widowiskowej WCK Międzylesie ul. 
Żegańska 1A. W trakcie uroczystości 
będzie można wysłuchać wykładu 
pt. „Julian Tuwim - historia polskie-
go kabaretu”.

Zapraszamy do zapisów  on-
-line w dniach od 25/08/2022 do 
27/09/2022. Wszelkie informacje 
oraz kwestionariusz do zapisów 

znajduje się na stronie internetowej 
www.u3wawer.com.pl w zakładce 
“Zapisy na rok 2022/23”  (kwestio-
nariusz bardzo czytelny i łatwy do 
wypełnienia). Polecamy.

Dla indywidualnych zapisów  
zapraszamy do WCK Międzylesie, 
sala nr 58 - I piętro, w następujących 
terminach:

 ■ 30/08, godz. 10:00 - 13:00
 ■ 12/09, godz. 10:00 - 13:00
 ■ 13/09, godz. 13:00 - 15:00

 
Helena Jozefacka

sekretarz

SPOŁECZNA INTERWENCJA TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ MAZOWIECKIEGO PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO W SPRAWIE HAŁASU 

ZAPROSZENIE WAWERSKIEGO 
TOWARZYSTWA UNIWERSY-
TETU TRZECIEGO WIEKU
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Budynek „EZRA” w Falenicy

Ezra to czterokondygnacyj-
ny budynek (w  tym niski parter 
i  mansarda) zaprojektowany na 
planie litery „U”, z  wklęśnięciem 
rzutu od strony zachodniej i głów-
nym wejściem od wschodu, od 
strony torów. Zbudowany w  stylu 

Powstanie tej placówki było nie-
wątpliwie wynikiem dynamicznego 
działania społeczności lokalnej. Jej 
budowę rozpoczęto pod ówczesnym 
adresem ul. Marszałka Piłsudskiego 
6 (obecnie ul. Patriotów 77), na placu 
ofiarowanym pod ten cel przez jed-
nego z członków gminy żydowskiej 
i  oddano do użytku w  1937 roku. 
Jako jedyny murowany, zachowany 
praktycznie w stanie nienaruszonym 
relikt po przedwojennej falenickiej 
społeczności żydowskiej, stoi i cieszy 
oko do dziś.  

Przed 1939 na terenie posesji, 
w  jej północno-zachodniej części, 
znajdowała się jeszcze bożnica, ale 
podobno spłonęła w trakcie działań 
wojennych. Na jej pozostałościach, 

zbudowano najpierw magazyn, 
który po latach zaadaptowano na 
istniejący do dziś lokal gastrono-
miczny (kuchnia japońska). W  po-
łudniowo-zachodniej części działki 
stoi niewielki, dawny dom zarządcy, 
w którym do lat 90’ mieszkała pani 
Bronia. To od niej pochodzi przyto-
czona poniżej anegdota.

Podobno w latach 90’ w budyn-
ku miał miejsce pewien incydent 
z  udziałem urzędników państwo-
wych, rosyjskich służb specjalnych 
i  funkcjonariuszy BOR (obecnie 
SOP). Podczas suto zakrapianego 
spotkania ktoś oddał strzał z pistole-
tu – kula utkwiła w suficie, nikomu 
nic się nie stało. Interweniował za-
wiadomiony przez sąsiadów posesji 
patrol policji, jednak funkcjonariusz 
BOR spławił go w stylu charaktery-
stycznym dla obrońcy Wyspy Węży.

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

W  1940 roku żydowscy pen-
sjonariusze zostali zmuszeni do 
przeprowadzki do falenickiego 
getta utworzonego przez okupanta 
po drugiej stronie torów, a do bu-
dynku wprowadziła się granatowa 
policja – powstał komisariat wraz 
z  aresztem. Po wyzwoleniu Fale-
nicy w  1944 roku dom został za-
jęty przez NKWD, a od 1948 roku 
przejął go Urząd Bezpieczeństwa.

Po wojnie w budynku „Ezry” 
zainstalował się oddział Przedsię-
biorstwa Mera-Pnefal, przez wiele 
lat znajdowała się tutaj także po-
czta. Na początku lat 80’ wydzier-
żawiła, a  następnie zakupiła całą 
nieruchomość Centrala Handlu 
Zagranicznego „Metronex”, który 
z  kolei z  końcem lat 90’ wystawił 
nieruchomość na sprzedaż. W ten 
sposób obiekt przeszedł w  ręce 
prywatne. Po 2000 roku budynek 
został zrewitalizowany (wyłącznie 
ze środków własnych właścicie-
la Piotra Miernika). W  ub. roku 
odnowiono wszystkie elewacje. 
Właściwie remonty i  prace kon-
serwacyjne związane z  bieżącym 
utrzymaniem obiektu trwają nie-
przerwanie.

Obecnie znajdują się w  nim 
m.in.: biuro notariusza, niewielka 
pracownia architektoniczna, gabi-
net psychiatry dziecięcego, kilka 
mieszkań oraz galeria dzieł sztu-
ki „Ezra Pro Arte Piotr Miernik”. 
W  przyszłości obecny właściciel 
planuje utworzyć w budynku mu-
zeum ziemi falenickiej.

 W 2012 roku budynek „Ezra” 
został wpisany przez Stołecznego 
Konserwatora do gminnej ewiden-
cji zabytków. 

Źródła:
 ■ Jan Czerniawski, Wawer: korze-
nie i  współczesność, Warszawa 
2008

 ■ Jerzy Kasprzycki, Jerzy S. Majew-
ski, Korzenie Miasta, Tom VI, 
Warszawa 2004

 ■ Niezwykły Wawer: przewodnik, 
Warszawa 2017

 ■ B. Wizimirska, Przewodnik 
Falenica w wielu odsłonach 

 ■ Sztetl.org.pl
 ■ Opencaching.pl

List administratora Ezry, domu starców w Falenicy, 
ul. Marszałka Piłsudskiego 6.
To: Joint Distribution Comitee In Warsaw, Warsaw, 5 marca 1940.
- On feb. 16 of this year, we received from the Jewish Council in Falenica 
the news that our old people’s home must be vacated by March 1 of this 
year. On feb. 19 we received another letter saying that the eviction deadli-
ne had been postponed to apr. 1 of this year.

“Jewish responses to persecution vol. II 1938-1940”, Alexandra Garbarini

Widok budynku “Ezry” od strony zachodniej, widoczne wejście do pomieszczeń poczty. Lata 80’

Ceramika znaleziona 
w budynku zarządcy

Obok na zdjęciu: 
znalezione podczas prac remontowych dzwoneczki. Są to najprawdopodobniej 
nadpalone fragmenty rytualnego wyposażenia dawnej bożnicy. Dzwonkami 
zawsze były ozdabiane tzw. “rimonia” (hebr., owoce granatu) - ozdoby nakła-
dane na drążki, na które nawinięty jest zwój Tory, podobnie jak korona na Torę. 
W synagodze ich dźwięk dawał znać wiernym, że należy powstać.

wczesno-modernistycznym, choć 
właściwie ktoś mógłby zarzucić 
mi nadużycie. Charakterystyczne, 
zwieńczone balkonami dwa portyki 
wejściowe po obu stronach elewacji 
frontowej, nadają mu nieco dwor-
kowego charakteru architektury na-
rodowej lat 20’. Miało być dostojnie, 
współcześnie acz klasycznie - i  tak 
właśnie jest. 

„Ezra” to po hebrajsku „Po-
moc”, a także inna nazwa amerykań-
skiej fundacji wspierania ubogich 
Żydów American Joint Distribution 
Committee, która na przełomie lat 
20’ i 30’ ub. wieku rozpoczęła w No-
wym Jorku zbiórkę celową na budo-
wę w Falenicy ośrodka dla starszych 
Żydów. 




