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Oczyszczalnia ścieków Cy-
raneczka, już w momencie jej 
powstawania, budziła niepokój 
mieszkańców, zarówno co do jej 
lokalizacji, jak i wybranej techno-
logii. Tak samo zresztą jak i wcześ-
niejsze powstanie resortowego 
osiedla w otulinie Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego, który 
oczyszczalnia miała obsługiwać. 
Przewidywano, że w przypadku 
awarii skażony zostanie nie tylko 
Kanał Wawerski i sąsiadujące z nim 
osiedla, ale także Wisła powyżej 
miejsc poboru wody dla mieszkań-
ców stolicy1. Nikt nie zdołał jednak 

tego powstrzymać, a przewidy-
wane problemy właśnie się ziściły 
- nieoczyszczone ścieki popłynęły 
przez cały Wawer do Wisły. 

Czy to był pierwszy i czy ostat-
ni raz - nie wiadomo. Mieszkańcy 
okolic kanałku wielokrotnie wska-
zywali na wydobywający się z nie-
go smród ściekopodobny, ale nikt 
nikogo za rękę nie złapał (no bo 
i ciężko złapać). W kwestii przy-
szłości oczyszczalni też niewiele 
można powiedzieć - zarządza nią 
prywatna spółka, która jeszcze nie-
dawno miała w nazwie człon „mię-
dzyresortowy”. Według Urzędu 
Dzielnicy Wesoła nie można nawet 
przeprowadzić audytu oczyszczal-
ni pod kątem jej bieżącej przepu-
stowości i stanu technicznego, bo 
to prywatne przedsiębiorstwo2. 

Mieszkańcy dzielnicy Wesoła 
wielokrotnie apelowali do władz 
miasta o rozwiązanie problemu 
oczyszczalni. Wskazywano na de-
gradację jej stanu, niedokonywanie 
niezbędnych napraw i konserwacji. 
W marcu 2006 roku wystosowano 
do Prezydenta miasta list otwarty 

odnośnie przejęcia oczyszczalni, 
tak jak to zresztą przewidywano w 
warunkach jej finansowania - wy-
budowana została bowiem ze skła-
dek mieszkańców oraz ze środków 
publicznych3. 

Minęło tyle lat i nikt z rządzą-
cych Warszawą problemu nie roz-
wiązał. Smutne to i dziwne. Choć, 
czy na pewno dziwne? Przecież 
w kwestii rozwoju sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie 
Wawra mamy do czynienia z po-
dobnym marazmem. Tysiące prze-
puszczalnych „ekoszamb” dalej za-
truwa wody podziemne i nikt nie 
szuka jak najszybszego rozwiąza-
nia tego problemu. Kolejne posesje  
są przyłączane do miejskiej sieci  
kanalizacyjnej, ale idzie to w takim 
tempie, że wielu mieszkańców tego 
niestety nie dożyje. Natomiast fakt, 
że część mieszkańców Warszawy  
nie ma jeszcze nawet dostępu do 
wody pitnej z miejskiego wodocią-
gu ciężko już nawet skomentować. 

W niniejszym numerze Gaze-
ty Wawerskiej piszemy między in-
nymi o problemie Cyraneczki, ale 
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nie tylko. Edukujemy także w kwe-
stii leśnych zabiegów pielęgnacyj-
nych, wspominamy lata świetności 
marysińskiego klubu kultury w 
wywiadzie z Urszulą Rolą, analizu-
jemy sposób dezinformowania na 
temat planowanego punktu zbiórki 
odpadów w tym samym osiedlu, 
podejmujemy temat organizacji 
ruchu na warszawskich drogach, a 
także tradycyjnie dotykamy tema-
tów związanych z przyrodą i histo-
rią Wawra. Każdy z Czytelników 
powinien znaleźć coś, co go naj-
bardziej interesuje. Jeśli jednak tak 
się nie stanie zapraszamy do kon-
taktu w kwestii tego, jakie tematy 
powinniśmy jeszcze podjąć.  

Życzę Państwu miłej lektury. 

Przypisy:
1. Wawer i jego osiedla, praca zbioro-
wa pod redakcją Jana Czerniawskiego, 
Warszawa 2007.
2. Odpowiedź z dnia 19 stycznia br. na 
interpelację Pani Karoliny Piórkow-
skiej, radnej dzielnicy Wesoła.
3. Wiadomości Sąsiedzkie Stara Miłos-
na nr 67, marzec 2006.
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Wspieraj 
Stowarzyszenie 

Razem dla Wawra

Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra powstało w 2016 
roku jako ruch mieszkań-
ców, którzy chcą działać 
z miłości do Wawra – dziel-
nicy jedynej w swoim rodza-
ju, która nie zawsze rozwija 
się tak, jak na to zasługuje.  
Wawer - swoją historią, zie-
lenią i pozytywną energią 
przyciąga i uwodzi kolejnych 
mieszkańców. Widzimy jed-
nak, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia. 

Jesteśmy mieszkańcami 
Wawra i wiemy, że nasza 
dzielnica może być najlep-
szym miejscem do życia. 
Wszystko co robimy napę-
dzane jest entuzjazmem, po-
mysłami i społeczną pracą 
naszych członków. Wszyst-
kie działania Razem dla 
Wawra finansowane są ze 
składek członkowskich i da-
rowizn.

Środków finansowych 
potrzebujemy, żeby utrzymy-
wać naszą siedzibę, opłacać 
pracę zewnętrznych eksper-
tów i inicjować kolejne dzia-
łania społeczne.

Możesz wesprzeć Stowa-
rzyszenie Razem dla Wawra 
dowolną kwotą przekazując 
darowiznę na konto stowa-
rzyszenia 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 „Darowi-
zna”.
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Od 5 grudnia, kiedy to miesz-
kanka okolic Kanału Wawerskiego 
zaalarmowała mnie o przepływają-
cych od dłuższego czasu jego kory-
tem ściekach, i dalej, kiedy jeszcze 
tego samego dnia zawiadomiłem o 
tym fakcie WIOŚ, stałem się niejako 
współuczestnikiem wymiany kore-
spondencji pomiędzy instytucjami 
w tej sprawie. Oto chronologia tej 
korespondencji poprzeplatana wy-
darzeniami medialnymi.      

05.XII.2022
 ■ PG zawiadamia WIOŚ oraz wa-
werski WOŚ o trwających od 
pewnego czasu zrzutach do ka-
nału cuchnących ścieków.

07.XII.2022
 ■  Inspektorzy WIOŚ, w trakcie 
inspekcji in situ, nakładają na 
zarządcę oczyszczalni mandat 
karny w wys. 500,-

 ■ WIOŚ wystosowuje pismo do 
PGWWP z informacją o stwier-
dzeniu nielegalnego zrzutu nie-
czystości przez oczyszczalnię w 
dn. 05 XII.

 ■  WIOŚ w piśmie do ZBDJiW po-
twierdza, że 05 XII „doszło do 
zakłócenia procesu oczyszcza-
nia ścieków, w wyniku którego 
pogorszyły się parametry osadu 
czynnego w pracującym reak-
torze (…); w celu odciążenia 
reaktora dokonano niekontro-
lowanego zrzutu ścieków nie-
oczyszczonych do odbiornika 
(red. - Kanału Wawerskiego)”...

08.XII.2022
 ■ ZBDJiW w piśmie do Prezyden-
ta poinformowała, że skutkiem 
zalecenia pokontrolnego Biura 
Infrastruktury m.st. Warszawy z 
8.VI.2022, a tyczącego „podwyż-
szenia efektywności oczyszczal-
ni w zakresie Azotu ogólnego”, 
podjęła „kompleksowy i wysoce 
kosztowny (wielomilionowy) 
remont w komorze osadu czyn-
nego jednego z Biomiksów.(...) 
W rezultacie podjętego remontu 
(…) nastąpiło okresowe, krótko-
trwałe i przejściowe pogorszenie 
jakości ścieków podczyszczonych 
wprowadzanych do Kanału”.

12.XII.2022
 ■ WIOŚ zawiadamia PPIS oraz 
Burmistrzów dzielnic Wesoła i 

zabezpieczenie środowiska przez 
zagrożeniami, a w szczególności 
zabezpieczenie wylotów ze sta-
wów retencyjnych.

 ■  PGWWP w pismie do dyrektora 
BBiZK alarmują m.in. o niebez-
pieczeństwie przebicia hydrau-
licznego grobli oddzielających 
kanał od zapełnionych fekaliami 
polderów oczyszczalni; zwracają 
się o interwencję „w zakresie real-
nego zagrożenia zalania fekaliami 
dzielnicy Wawer”.

27.XII.2022
 ■  W lokalnym programie inter-
wencyjnym „Twoje Sprawy” na 
TVP3 nie pojawia się przedsta-
wiciel oczyszczalni Cyraneczka, 
tłumacząc nieobecność „zaanga-
żowaniem całego zespołu w prze-
ciwdziałanie skutkom działalno-
ści bobrów, która to sytuacja nosi 
znamiona siły wyższej”.

 ■ WIOŚ  zwraca się do PINB „o 
podjęcie działań wyjaśniających 
zgodnie z posiadanymi kompe-
tencjami w zakresie stanu tech-
nicznego obiektów budowlanych 
tj. stawów retencyjnych i urzą-
dzeń wodnych znajdujących się 
na ich terenie”.

28.XII.2022
 ■ WIOŚ zwraca się pismem do 
PGWWP o podjęcie działań wy-
nikających z atr. 227 Ust. Prawo 
Wodne, zwracając m.in. uwagę, 
że ZBDJiW „nie posiada pozwo-
lenia wodno-prawnego na od-
prowadzanie ścieków do gruntu 
poprzez groble i dno polderów 
retencyjnych oczyszczalni”.

29.XII.2022
 ■ PG zwraca się do Prezydenta o 
zwołanie sztabu kryzysowego w 
związku z awarią oczyszczalni, 
posiłkując się wnioskami z kore-
spondencji WIOŚ oraz PGWWP; 
apeluje o wydanie komunikatów 
nt. skali skażenia środowiska oko-
lic kanału.

02.I.2023
 ■ Ukazuje się pierwszy z kilku teks-
tów interwencyjnych nt. zanie-
czyszczenia Kanału w Gazecie 
Stołecznej.

04.I.2023
 ■ Zostaje zwołane spotkanie w 
sprawie zanieczyszczenia Kanału 
Wawerskiego „wszystkich zainte-
resowanych stron” przez BBiZK. 
Dyrektor biura odmawia PG 

udziału w spotkaniu, zasłaniając 
się ogólną sytuacją epidemiczną.

05 I 2023
 ■ WIOŚ w trakcie kontroli w 
oczyszczalni wydaje decy-
zję „wstrzymującą działalność 
ZBDJiW w zakresie stwarza-
jącym zagrożenie zniszczenia 
środowiska polegającej na ma-
gazynowaniu nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych” w zbior-
nikach retencyjnych. Decyzja ma 
charakter prewencyjny.

09.I.2023
 ■  Radna Dzielnicy Wesoła Karo-
lina Piórkowska zwraca się in-
terpelacją do Zarządu Dzielnicy 
Wesoła o przeprowadzenie nie-
zależnego, zewnętrznego audytu 
oczyszczalni ścieków „Cyranecz-
ka” w Starej Miłośnie, pod ką-
tem jej bieżącej przepustowości, 
możliwości ew. rozbudowy, oraz 
aktualnego stanu technicznego 
wszystkich urządzeń. W odpo-
wiedzi z 19.I Urząd Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy uprzej-
mie informuje, że nie ma podsta-
wy prawnej na zlecenie przepro-
wadzenia audytu w prywatnym 
przedsiębiorstwie.

 ■  W programie interwencyjnym 
Alarm na TVP1 ukazuje się re-
portaż nt. zanieczyszczenia Ka-
nału Wawerskiego. Na pytanie 
dziennikarza: dlaczego ścieki 
znalazły się w kanale? dyrektorka 
oczyszczalni odpowiada: bo nie 
było innej możliwości.

11.I.2023
 ■  Do WIOŚ wpływa informacja 
od PGWWP o dokonanych w 
godzinach nocnych oględzinach, 
z których wynikało m.in., że z 
wylotu oczyszczalni ścieków do 
kanału odpływały ścieki „ciem-
ne, zamulone, nie mieszające 
się z wodą”. Potwierdzono także 
ustanie „uciążliwości odorowej” 
wzdłuż niżej położonych odcin-
ków kanału.

 ■  PGWWP wzywa ZBDJiW do 
„natychmiastowego opróżnienia 
zbiorników retencyjnych (..) ze 
ścieków nieoczyszczonych oraz 
osadów ściekowych”.

13.I.2023
 ■ WIOŚ dostarcza ZBDJiW upo-
mnienie dotyczące wykonania 
nałożonego na Spółkę obowiązku 
z dn. 05.I i terminem realizacji 7 
dni. WIOŚ upomniał Spółkę, w 
związku z ustaleniami dokonany-
mi w terenie przez inspektorów 
w dn. 11.I dotyczącymi zbyt po-
wolnego opróżniania zbiorników 
retencyjnych.

Historia ostatniego zanieczyszczenia
KANAŁ WAWERSKI. Chronologia najważniejszych wydarzeń.

Wawer o podjętych czynnościach 
w sprawie.

13.XII.2022
 ■ W programie radiowym RDC, 
przedstawiciel Zarządu SDJiW 
stwierdza m.in. - oczyszczalnia 
działała przez 25 lat bezawaryj-
nie, a ostatni zrzut podczyszczo-
nych ścieków był incydentalny i 
przypadkowy; deklaruje, że po-
dobne incydenty nie powinny się 
już powtórzyć; nie podziela też 
„histerycznego stanowiska akty-
wistów” w sprawie zanieczyszcze-
nia środowiska.

14.XII.2022
 ■  WIOŚ przekazuje do Prezydenta 
wniosek burmistrza Dz. Wawer 
z dn. 6.XII o przeprowadzenie 
kontroli w związku z zanieczysz-
czeniem Kanału Wawerskiego 
jednocześnie dodając, że WIOŚ 
prowadzi działania „zgodnie z 
kompetencjami własnymi”.

 ■  Rada Dzielnicy Wawer prze-
głosowuje kilkupunktowe sta-
nowisko w którym  zwraca się 
do Zarządu Dzielnicy Wawer o 
niezwłoczne podjęcie działań w 
związku ze zrzutem ścieków su-
rowych do Kanału Wawerskiego 
z oczyszczalni „Cyraneczka”.

15.XII.2022
 ■ PPIS, zwracając się pismem do 
burmistrzów dzielnic Wawer i 
Wesoła, prosi o przekazanie in-
formacji o planowanych przez 
nich działaniach w ramach po-
siadanych kompetencji, wraz 
ze wskazaniem sposobu zaopa-
trzenia w wodę pitną z rejo-
nu zanieczyszczenia, podanie 
danych inwentaryzacyjnych o 
indywidualnych ujęciach, prze-
kazanie wyników badań wody z 
ujęć indywidualnych wykony-
wanych w poprzednich latach 
oraz przekazanie informacji nt. 
zgłaszanych przez mieszkańców 
bieżących problemów z jakością 
wody.

23. XII.2022
 ■  WIOŚ w piśmie do dyrektora 
BBiZK informuje, że w związku 
z osunięciem się 22.XII skarpy 
kanału (graniczącej z polderami) 
wystąpił do PGWWP o kontrolę 
wód i urządzeń wodnych; do Pre-
zydenta o bezpośrednie wsparcie 
działań oczyszczalni w zakresie 
zapobieżenia przedostania się 
ścieków do kanału; do ZBDJiW o 

14.I.2023
 ■ WIOŚ z własnej inicjatywy, przy 
współudziale PGWWP, przepro-
wada w godzinach wieczorno-
-nocnych kolejne działania w 
terenie. Stwierdzono, że „do od-
biornika odprowadzane są kla-
rowne ścieki o słomkowym za-
barwieniu”.

17.I.2023
 ■ ZBDJiW informuje WIOŚ o 
opróżnieniu zbiorników reten-
cyjnych.

30.I.2023
 ■ WIOŚ przekazuje PGWWP, PPIS 
i ZBDJiW informację o wynikach 
próbek wody pobranych 20.I. 2023 
przez Centralne Laboratorium 
Badawcze GIOŚ. Próbki pobra-
ne u wylotu głównego  do kanału 
wskazują na przekroczenie o 84% 
dopuszczalnych norm zawartości 
azotu oraz przekroczenie o 77% 
dopuszczalnych norm fosforu. 
Próbki pobrane ze zbiorników re-
tencyjnych wykazują wielokrotne 
przekroczenie w/w norm.

Chciałbym podkreślić ogrom-
ne zaangażowanie, chcącej pozostać 
anonimową, jednej z mieszkanek 
okolic kanału. To jej nieustępliwość 
i poświęcenie ogromnej ilości cza-
su m.in. na zbieranie dokumentacji 
fotograficznej czy śledzenie obo-
wiązujących aktów prawnych, do-
prowadziły do reakcji łańcuchowej 
służb, organów, instytucji.  Dziękuję 
także jednemu z mieszkańców Ani-
na, niech także pozostanie anonimo-
wy, który już 4 lata temu zwrócił mi 
uwagę na problem zanieczyszczenia 
koryta kanału i który aktywnie włą-
czył się w „punktowanie” odpowie-
dzialnych za ten nienormalny stan 
instytucji. Zaprawdę, wielka jest siła 
aktywności obywatelskiej. Dziękuję.

Objaśnienia skrótów:
BBiZK - Biuro Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego m.st. Warszawy
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska
PG – Piotr Grzegorczyk
PGWWP - Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie
PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspek-
torat Sanitarny w Warszawie
Prezydent – Prezydent m.st. Warszawy
RDC - Radio Dla Ciebie, audycja „Jest 
sprawa”
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska
ZBDJiW – Zespół Budowy Domów 
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych 
sp. z o.o. - właściciel oczyszczalni 
„Cyraneczka”

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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Bóbr kontra oczyszczalnia. 
Okiem przyrodnika.

Winą za wyciek nieczystości ze 
stawów oczyszczalni ścieków „Cy-
raneczka” do Kanału Wawerskiego 
obarcza się dziś bobry. Przez blisko 
pięć lat wprowadzały tam swoje po-
rządki, przejmując kontrolę nad ludz-
ką technologią i zmieniły zaniedbane 
stawy w dzikie uroczysko. Zwierzęta 
działały jednak bez złych zamiarów i 
bez świadomości co z tego wyniknie.

Bóbr – naturalny ale szkodny
Historia, która zakończyła się za-

nieczyszczeniem Kanału Wawerskiego  
rozpoczęła się w 2018 r.  To właśnie 
wtedy bobry przegrodziły Kanał Wa-
werski na wysokości  stawów reten-
cyjnych otaczających oczyszczalnię 
„Cyraneczka”. Trudno się dziwić decy-
zji bobrów. Stawy były nieużywane od 
lat, a ich dna porastały szuwary. Kilka 
gatunków żab w spokoju odbywało tu 
swoje gody. W dodatku bliskość pły-
nącej wody i płytkich zbiorników to 
przecież świetne miejsce na bobrowe 
żeremie. Bobry są dobrymi gospoda-
rzami dla wód naturalnych i pięknie 
wzbogaciły przyrodę w tym miej-

scu. Zaroiło się od ważek, wodnych 
chrząszczy i kijanek. Na tamie wylegi-
wały się zaskrońce. Natomiast ścieżki, 
którymi wzdłuż kanału spacerują lu-
dzie stały się niebezpieczne, bo moż-
na było znienacka zapaść się po pas w 
wykopany pod spodem bobrzy tunel. 
Ludzie bywali więc tu rzadko, zwłasz-
cza, że mostek który łączył pętlę auto-
busową z osiedlem po drugiej stronie 
kanału przegnił i został zamknięty.

W pierwszym okresie bobrzej 
kolonizacji widać było pewne wysiłki 
ze strony gospodarzy kanału, żeby je 
stamtąd wyprosić. Tamy były regular-
nie niszczone. Jednak to, co robotnicy 
rozebrali w dzień, bobry niestrudzenie 
odtwarzały w nocy.  W konsekwencji 
- ponieważ praca ludzka jest płatna a 
bobrza darmowa  - to ludzie przegrali 
ten pojedynek i tama została nieruszo-
na przez kolejne trzy lata. Przestano 
też zajmować się dziurami w brzegu.  
Problem z zapadającymi się ścieżka-
mi częściowo rozwiązały same bobry, 
które swoje tunele zaczęły drążyć głę-
biej. Tak powstały „arcydzieła” bobrzej 
inżynierii – liczne szerokie przekopy 
łączące stawy oczyszczalni i Kanał 
Wawerski. To przez nie wypłynęły 
do kanału nieczystości, które oczysz-
czalnia chciała awaryjnie w stawach 
zgromadzić. Trudno mi sobie wyob-
razić, żeby ludzie odpowiedzialni za 
stan techniczny kanału i stawów nie 
wiedzieli o tych tunelach, bo wyrwy 
w brzegu były ogromne. Co prawda 
bobry bardzo się starają, żeby wyloty 
korytarzy były pod wodą, ale niektóre 
jednak było widać, a przecież o kon-

strukcji bobrzych koloni można się 
dowiedzieć nawet z książek dla dzieci. 
Teraz, gdy całe to podziemne osiedle 
wypełniło się nieczystościami, bobrza 
rodzina - zapewne zaspana i rozżalo-
na - błąka się gdzieś w poszukiwaniu 
innego schronienia.

Wpływ oczyszczalni 
na okoliczną przyrodę

Zaczynając od podstaw: oczysz-
czalnia służy do tego żeby przyrodę 
chronić przed zanieczyszczeniami i 
posługuje się w tym celu zbiorowi-
skiem pochodzących z natury orga-
nizmów, które hoduje w ogromnej 
ilości w tych wielkich okrągłych ba-
senach, które widzimy z zewnątrz. 
Osobiście – jako hydrobiolożka – je-
stem wielką fanką tej mikrobiologicz-
nej dżungli, zwanej fachowo osadem 
czynnym a pieszczotliwie „żarłokiem 
w wielkim kotle”. Ilekroć jestem w 
pobliżu zastanawiam się jak się dzi-
siaj „żarłok” czuje i czym się poży-
wia. A bywa różnie, raz w powietrzu 
unosi się zapach zgniłego jajka, a raz 
proszku do prania. Jego opiekunowie, 
czyli załoga  oczyszczalni, na co dzień 
mierzą się z wieloma wyzwaniami bo 
i urządzenia techniczne i sam osad 
mogą mieć gorszy dzień, a ilość ście-
ków może niekiedy być po prostu za 
duża. Rozwiązaniem awaryjnym na 
takie okazje jest gromadzenie ście-
ków w stawach. Tam powinny cze-
kać na oczyszczenie po rozwiązaniu 
problemów.

W pierwszych latach działa-
nia „Cyraneczki” stawy retencyjne 

były wykorzystywane często. Brak 
kanalizacji deszczowej na osiedlu 
sprawiał że ścieków rozcieńczonych 
deszczówką było za dużo, a w oczysz-
czalni działał tylko jeden zbiornik z 
osadem czynnym.  Potem te proble-
my rozwiązano, więc brak korzysta-
nia ze stawów przez kilka ostatnich 
lat przyjmowałam za dobry znak, że 
oczyszczalnia radzi sobie z całością 
ścieków na bieżąco. Teraz podejrze-
wam, że mogła to być zbyt optymi-
styczna wizja, ale sama nigdy nie 
byłam świadkiem zrzutu nieoczysz-
czonych ścieków do kanału.

Zarastanie zbiorników roślin-
nością i brak widocznych prac kon-
serwacyjnych regularnie robiły nie-
dobre wrażenie. Tylko w jednym ze 
stawów zaobserwowałam wyłożenie 
brzegów betonową płytą, tak jak się 
to robi w zbiornikach odbierających 
deszczówkę z dróg. Ten staw nie został 
uszkodzony przez bobry. Pozostałe 
wyglądają na proste nasypy ziemne, 
stopniowo, coraz mocniej zarastające 
zielenią.  Nie tylko ja dostrzegałam tu 
brak działań. Były pomysły zagospo-
darowania terenu stawów rekreacyj-
nie, ale skończyło się  na ustawieniu  
punktów do biegów na orientację. 
Bardzo mnie przez te wszystkie lata 
dziwiło dlaczego nie korzysta się z 
tych zbiorników do zbierania fali 
powodziowej. Kiedyś przecież, kiedy 
na większości ulic w Starej  Miłośnie 
woda spływająca z dachów łączyła 
się z kanalizacją sanitarną, te stawy 
były w stanie pomieścić dużą część 
opadów z osiedla. To wciąż jest po-
trzebne bo tyle jest alarmów, że kanał 
wylewa w Wawrze – a  mimo to stawy 
stoją  puste i opuszczone – jak zawsze. 
Obrazu dopełniają puszki i butelki po 
alkoholu, raz znalazłam tam czasz-
kę łosia z odpiłowanym porożem 
– widoczny ślad kłusownictwa. To 

miejsce zdecydowanie nie pasuje do 
standardów jakie powinny panować 
w europejskiej stolicy.

Na  ile  pytań poznamy odpowiedź?
Jak wiele szkód  w przyrodzie 

zrobiło wylanie nieczystości do kana-
łu? Tego dowiemy się sami obserwu-
jąc ją w przyszłym roku. Szczęściem 
w nieszczęściu jest to, że „Cyranecz-
ka” przerabia tylko ścieki bytowe, a 
nie przemysłowe, nie bywa więc w 
nich najtrwalszych zanieczyszczeń, 
czyli metali ciężkich.

Najważniejsze pytania dotyczą 
jednak szkód wyrządzonych ludziom. 
Czy jest zagrożenie sanitarne dla ludzi 
lub domowych zwierząt?  Jak mocno 
zostały skażone wody gruntowe? Czy 
mogą zostać skażone indywidualne 
ujęcia wody pitnej? Czy ładunek za-
nieczyszczeń był odczuwalny w cen-
tralnym Warszawskim ujęciu wody 
pitnej (wiślanej studni „Gruba Kaś-
ka”). Tu się prosi o raport do przed-
stawienia mieszkańcom.

No i na koniec kto odpowie za 
bobrzą budowlaną samowolkę? Za-
powiada się to zabawnie: wlot tunelu 
od strony stawów to usterka oczysz-
czalni,  następnie przebiegając pod 
brzegiem tunel wkracza w obszar 
odpowiedzialności Zarządu Zieleni 
Miejskiej, a podwodne wyloty kory-
tarzy znajdują się pod jurysdykcją 
Wód Polskich.

Wszystkie te szacowne instytucje 
mają więc tym zajściu swój udział. 
Mają do wyboru: albo obwiniać za 
wszystko bobry i siebie nawzajem, 
albo wziąć z bobrów przykład i w 
zgodzie, zespołowo wypracować roz-
wiązanie.

Dorota Wrońska – mgr. Biologii UW 
ze specjalizacją w Hydrobiologii.

KANAŁ WAWERSKI. Co płynie w korycie?

DOROTA WROŃSKA
d.wronska@gazetawawerska.pl

Tama bobrów powyżej zrzutu “Cyraneczki, 2018 r., fot. D. Wrońska To samo miejsce w 2023 r. Tunele zatkane workami, fot. D. Wrońska
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     O  zgrozo! Skażenie ściekami 
komunalnymi Kanału Wawerskie-
go (który to już raz?) po raz kolej-
ny stało się faktem. Na katastrofę 
ekologiczną narażono obszar od 
ul. Granicznej 501, aż do Wisły 
i  Zakola Wawerskiego – obszaru 
unikalnego, zakwalifikowanego 
jako Zespół Przyrodniczo – Kra-
joznawczy. Wiadomo już, że do 
koryta wypuszczono - podobno 
wstępnie „podczyszczony” - ściek 
komunalny. Zjawisko zaobserwo-
wano już 22 listopada, ale 5 grud-
nia mieszkańcy nie wytrzymali – 
odrażający odór ciemnej, mętnej 
substancji dało się czuć z odległo-
ści 20 metrów od koryta kanału. 
Po interwencjach radnych oraz 
WIOŚ2 i  uruchomieniu procedur, 
oczyszczalnia Cyraneczka, ustalo-
ny winowajca,  jeszcze co najmniej 
dwukrotnie pozwoliła sobie na nie-
legalne, brudne zrzuty. Widocznie 
nałożona przez służby WIOŚ kara 
finansowa 500 zł skutecznie zachę-
ciła do kontynuowania niecnego 
procederu. Dwa dni wcześniej, 
członek zarządu Z.B.D.J. I W.3. Jan 
Wypych w  wywiadzie dla RDC4 
zbagatelizował zajście sprowadza-
jąc je do miana „histerii medial-
nej” i nawet nie padło słowo „prze-
praszam” lub „ robimy wszystko, 
co w  naszej mocy, by to się nie 
powtórzyło”. Zamiast tych deklara-
cji, między wywiadem a Świętami, 
dokonano jeszcze kilku zrzutów 
nieczystości. Tymczasem skażony 
ściekami kanałek płynie tuż pod 
oknami bloków w  Międzylesiu 
(ul. Zambrowska) i  Anina, mija 
płot przedszkola „Ciuchcia”. Opary 
nieoczyszczonych ścieków to ak-
tywny bioaerozol, który wdychany, 
może być skrajnie niebezpieczny 
i chorobotwórczy. Nikt jednak nie 
ostrzegł mieszkańców aby nie zbli-
żali się do kanałku i  nie otwierali 
okien, nie było wyników badań 
wody, a urzędy odpowiedzialne za 
podejmowanie konkretnych czyn-
ności milczały.

Skąd domniemane skaże-
nie wód podskórnych? Otóż na 
przestrzeni lat na terenie Wawra 
wykonano setki odwiertów stud-
ni, wykopano fundamenty pod 
inwestycje budowlane naruszając 
tym jednocześnie naturalne struk-
tury gleby. Warstwy wodonośne 
na naszym obszarze przeważnie 
oddzielone są od siebie glinami. 
W  przypadku naruszenia tych 
warstw powstaje efekt dziur w se-

oraz zakładów w wodę wysokiej ja-
kości. Wykonuje się wtedy specjali-
styczne badania wody i przyległych 
gruntów (analiza ryzyka) a następ-
nie ustanawia strefy ochronne ujęć 
oraz obszary ochronne. (Dz.U. 
Ustawa z dn.20 lipca 2017 r – Pra-
wo Wodne art.120).

Co może zrobić w  sytuacji  
skażenia wód gruntowych i  pod-
skórnych statystyczny Kowalski 
z  domku jednorodzinnego, który 
kolejny rok bezskutecznie oczeku-
je na podłączenie do wodociągu 
MPWiK? Może zmodernizować 
swój układ hydrauliczny (na pod-
stawie badań fizykochemicznych 
i  mikrobiologicznch z  ujęcia) 

instalując skomplikowaną sieć 
filtrów, membran oraz bakterio 
i  wirusobójczych lamp ultrafio-
letowych na własny koszt. Cena 
zestawu od kilku do kilkunastu 
i więcej tysięcy – bez możliwości 
dofinansowania, czyli zdany jest 
tylko na siebie.

Co możemy robić my – 
mieszkańcy w  sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia gdy następują 
nielegalne zrzuty nieczystości do 
Kanału Wawerskiego? Jesteśmy 
wręcz zobligowani przez art. 304 
k.p.k. do zgłaszania takiej sytua-
cji na Policję, gdyż mamy tu do 
czynienia z  przestępstwem. Mo-
żemy też dokonać zawiadomienia 
telefonicznego pod nr 19115 lub 
przez aplikację z  oznaczeniem 
terenu zrzutu nieczystości – za-
łączamy fotografię jako dowód. 
Należy też poprosić o numer spra-
wy – wtedy mamy potwierdzenie 

Wpuszczeni w kanał
KANAŁ WAWERSKI. Głos mieszkanki.

rze – wody z warstw powierzchnio-
wych i  podskórnych przesączają 
się w dół, gdzie znajdują się ujęcia 
pomp do zaopatrzenia domów jed-
norodzinnych w wodę. Dno kanał-
ku jest piaszczyste, przepuszczają-
ce, nie chroniące głębszych warstw 
przed przedostaniem się ścieku do 
pokładów wody pitnej. 

Własne ujęcia wody gospo-
darstw jednorodzinnych całko-
wicie podlegają opiece i  kontroli 
właściciela, mimo iż wody pod-
ziemne są  niejako własnością Wód 
Polskich. Sytuacja wygląda inaczej, 
jeśli mamy do czynienia z inwesty-
cjami mającymi za zadanie zaopa-
trzenie ludności (powyżej 50 osób) 

przyjęcia zgłoszenia. Powinniśmy 
też powiadomić natychmiast Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu 
Dzielnicy Wawer i   naszych Rad-
nych Dzielnicy, którzy w  takiej 
sytuacji czuwają, nadają sprawie 
charakter oficjalny i monitorują jej 
przebieg oraz mają kontakt z  od-
powiednimi urzędami.  

Maria Nalej

Przypisy redakcji:
1. To adres oczyszczalni Cyraneczka, 
na terenie dzielnicy Wesoła.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie
3. Zespół Budowy Domów Jednoro-
dzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., 
właściciel oczyszczalni Cyraneczka.
4. Radio Dla Ciebie, audycja „Jest spra-
wa”, 13 grudnia 2022 r.
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Prokuratura błyskawicznie 
umorzyła postępowanie w spra-
wie fałszywego oświadczenia 
projektanta.

9 sierpnia 2022 r. Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny1 potwier-
dził rażące naruszenie zapisów 
m.p.z.p.2 osiedla Anin przy wyda-
waniu pozwolenia na wzniesienie 
dwóch budynków 4-lokalowych 
przy ul. Zalipie. Bezpośrednią 
przyczyną tej sytuacji jest złożenie 
fałszywego oświadczenia architek-
ta o zgodności projektu z prawem. 
Bez tego dokumentu rozpatrywa-
nie wniosku o pozwolenie na bu-
dowę nie rozpoczęłoby się.

Kluczowym naruszeniem jest 
zakwalifikowanie jednej z kondyg-
nacji jako antresoli i niewliczenie 
do bilansu powierzchni, co do-
prowadziło do przekroczenia in-
tensywności zabudowy. Zapewne 
po to, by inwestor mógł sprzedać i 
zarobić więcej. Ponadto, projektant 
uwzględnił niezgodną z m.p.z.p. 
geometrię dachu.

Biorąc pod uwagę wiedzę po-
twierdzoną państwowymi upraw-
nieniami, nie ma wątpliwości, że 
projektant świadomie podpisał się 
pod fałszywym oświadczeniem. A 
to jest przestępstwem. Nawet laik 
odróżni antresolę od kondygnacji 
oraz dach płaski od spadzistego.

28 grudnia sprawa o sygn. 4321-5.
Ds.2518.2022 była już umorzona. 
Czy to efekt błyskawicznej i inten-
sywnej pracy prokuratury? Nieste-
ty nie, gdyż prawdopodobnie or-
gan nie podjął żadnych czynności, 
nie przesłuchując nawet zawiada-
miającego.

Postępowanie pozorne
Jeśli zawiadomienie nie daje 

podstaw do prowadzenia do-
chodzenia, prokurator odmawia 
wszczęcia postępowania. Wówczas 
jednak zawiadamiający ma prawo 
do zaskarżenia takiego postano-
wienia. Przy umorzeniu, stowa-
rzyszenie nie będące stroną postę-
powania, nie może go podważyć. 
Dlatego prokurator woli wszcząć 
postępowanie i zaraz umorzyć, niż 
odmówić jego prowadzenia. To 
taka proceduralna zagrywka ma-

jąca na celu uniknięcie realnej we-
ryfikacji czy przestępstwo zostało 
popełnione.

Skarga 
do prokuratury regionalnej

Działanie Prokuratury Rejo-
nowej Warszawa-Praga Południe 
odbiera obywatelom możliwość 
egzekucji prawa. Dlatego SRdW 
złożyło wniosek o kontrolę prawid-
łowości postępowania do prokura-
tury regionalnej. Podnieśliśmy w 
nim, że prokurator powinien pod-
jąć działania zgodnie z obowiąz-
kami nałożonymi przez ustawę3, 
a nie dokonywać pozornych czyn-
ności kierunkowo zmierzających 
do pozbawienia społeczeństwa 
prawa kontroli decyzji procesowej.

Odpowiedzialność urzędnika
Równolegle do odpowiedzial-

ności projektanta istnieje odpo-
wiedzialność urzędnika, który 
zgodnie z prawem budowlanym 
ma obowiązek sprawdzić, czy pro-
jekt jest zgodny z m.p.z.p. Jedna 
nie umniejsza drugiej. Niestety 
również w sprawie niedopełnienia 
obowiązków urzędniczych (art. 
231 kk) południowo-praska pro-
kuratura umorzyła postępowanie. 
W czasie wydawania decyzji nad-
zór nad wydziałem architektury i 
budownictwa sprawował wicebur-
mistrz Leszek Baraniewski.

Pozwolenie na budowę bu-
dynku przy ul. Zalipie zostało 
unieważnione przez Wojewodę 

Czy prawo działa?
ŁAD PRZESTRZENNY. O odpowiedzialności.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Art. 271 par. 1 Kodeksu Kar-
nego: (…) osoba uprawniona do 
wystawienia dokumentu, która 
poświadcza w nim nieprawdę co 
do okoliczności mającej znacze-
nie prawne, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

popełnianych na masową skalę. 
Zatrzymanie tego procesu powin-
no się rozpocząć od wyciągania 
konsekwencji za takie pojedyncze 
złamania prawa. Nie ma bowiem 
praworządności bez odpowiedzial-
ności.

Naruszenia po raz pierwszy 
zostały wykazane przez zewnętrz-
ną kancelarię prawną dokonującą 
ekspertyz wybranych decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Zlecił je Za-
rząd Dzielnicy Wawer w czasach 
współrządzenia Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra (SRdW) wraz z 
Koalicją Obywatelską. Wykonanie 
audytu zostało wpisane do umo-
wy koalicyjnej, jako konsekwencja 
obietnic wyborczych złożonych 
przez SRdW w kampanii 2018 r. 
Głosowanie za naszym progra-
mem i uzyskanie 3 mandatów w 
radzie dzielnicy oznacza zatem 
legitymację społeczną dla działań 
na rzecz ukrócenia bezprawia w 
obszarze ładu przestrzennego.

Zawód zaufania publicznego
Projektant posiadający upraw-

nienia budowlane jest zawodem 
zaufania publicznego. Po uzyska-
niu tytułu magistra architektury, 
musi odbyć roczną praktykę oraz 
zdać egzamin państwowy. Wszyst-
ko po to, by zagwarantować nie 
tylko usługobiorcom, ale i całemu 
społeczeństwu wykonywanie za-
dań zgodnie ze sztuką i prawem. 
Rola tego zawodu jest szczególna, 
gdyż wszelkie błędy mają nieod-
wracalne lub bardzo trudne do 
naprawienia skutki. W związku z 
tym, celowe poświadczenie nie-
prawdy powinno być z całą mocą 
potępione i ukarane tak, aby dać 
sygnał innym architektom, że mu-
szą wykazywać się elementarną 
przyzwoitością i szanować przepi-
sy prawa krajowego oraz lokalne-
go.

Szybkie umorzenie dochodzenia
W listopadzie 2022 r. SRdW 

złożyło zawiadomienie do Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa-
-Praga. Pismem z 30 listopada 
przekazano sprawę do prowadze-
nia przez jednostkę rejonową.  

Mazowieckiego na wniosek SRdW. 
Następnie, po wniesieniu odwo-
łania przez mieszkańców, GINB⁴ 
utrzymał decyzję organu I in-
stancji. Na rozstrzygnięcie GINB 
stronom przysługiwała skarga 
do WSA, która została oddalona. 
Obecnie NSA⁵ rozpatruje skargę 
kasacyjną.

Szerzej o naruszeniach w kon-
tekście odpowiedzialności urzęd-
niczej pisaliśmy w artykule „Kto 
za to odpowie” w lutowym nume-
rze 2022 r. http://gazetawawerska.
pl/2022/03/25/kto-za-to-odpowie.
O audytach i rozpadzie kolacji pi-
saliśmy we wrześniowym numerze 
2020 r w artykułach: „Czy ktoś jest 
winien” http://gazetawawerska.
pl/2020/10/19/czy-ktos-jest-winien/
„Wyniki ekspertyz -wierzchołek 
góry nieprawidłowości” http://
gazetawawerska.pl/2020/10/19/wy-
niki-ekspertyz-wierzcholek-gory-
-nieprawidlowosci/.

Przypisy:
1. Wyrok WSA w Warszawie z 9 sierp-
nia 2022 r. (VII SA/Wa 2511/21).
2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.
3. Art. 2 Ustawy o prokuraturze:  Pro-
kuratura wykonuje zadania w zakresie 
ścigania przestępstw oraz stoi na straży 
praworządności.
4. Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego.
5. Naczelny Sąd Administracyjny.

Dlaczego to jest ważne?
Wawer intensywnie się roz-

budowuje. Coraz więcej ludzi 
dostrzega brak zachowania ładu 
przestrzennego. Widziany przez 
nas bałagan urbanistyczny jest 
sumą właśnie takich naruszeń 

Fragment uzasadnienia wy-
roku WSA, przytoczony również 
w zawiadomieniu o popełnieniu 
przestępstwa okazał się być nie-
przekonujący dla prokuratora:

„Ponadto akceptowanie tego 
rodzaju naruszeń, byłoby wyra-
zem pobłażliwości dla społecznie 
nagannej tendencji inwestorów, 
by kierując się np. względami 
ekonomicznymi, stwarzać oko-
liczności zmierzające do obejścia, 
lub wręcz ewidentnego narusze-
nia, przepisów związanych z za-
gospodarowaniem terenu”.

Budynki przy ul. Zalipie, fot. J. Andrzejewski.
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Ponad pół roku temu, na se-
sji Rady Dzielnicy Wawer w dniu  
8 czerwca 2022 roku, klub rad-
nych Razem dla Wawra zapro-
ponował podjęcie stanowiska w 
sprawie zintensyfikowania działań 
związanych z budową infrastruk-
tury wodociągowej i kanalizacyj-
nej. To oczywiste, że przyśpiesze-
nie jest tu niezbędne - wie o tym 
w Wawrze każdy, kto ma szambo i 
śledzi niedoścignione (bo średnio 
co 2 lata aktualizowane) terminy 
możliwego przyłączenia się do 
sieci. We wspomnianym projekcie 
stanowiska Rady Dzielnicy za-
warty był wniosek o wystąpienie 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie (MPWiK) w kwe-
stii niezwłocznego rozpoczęcia 
projektowania wszystkich zadań 
przewidzianych w ich własnym 
planie inwestycyjnym. Tylko tyle 
i aż tyle. 

Trzeba zacząć projektować
Niezwykle istotne jest to, aby 

skłonić miejską spółkę MPWiK 
do jak najszybszego podjęcia 
wszystkich zadań inwestycyj-
nych przewidzianych w planach 
na najbliższe lata. To bowiem 
właśnie etap projektowania jest 
najtrudniejszym etapem przygo-
towania inwestycji wodno-kana-
lizacyjnych. To wtedy dowiadu-
jemy się o brakującym dostępie 
do konkretnych nieruchomości, 
o potrzebie przeprowadzenia do-
datkowych uzgodnień, o koniecz-
ności uzyskania ministerialnych 
odstępstw czy  decyzji środowi-
skowych itd. Na etapie projekto-
wania trzeba też rozwiązać ewen-
tualne problemy z późniejszą 
budową, np. przewidzieć przebu-
dowę sieci gazowej, przeniesienie 
studzienek kanalizacji deszczowej 
czy też jednoczesną likwidację 
szamb (co ma miejsce np. w wą-
skich uliczkach wewnętrznych). 
Sama budowa infrastruktury to 
wisieńka na torcie, którym jest 
właśnie wcześniejszy, żmudny 
etap przygotowania inwestycji.

Musi być po naszemu
Koalicja rządząca inicjatywę 

opozycyjnego klubu poparła, ale 

Z wodociągami i kanalizacją bez zmian
INFRASTRUKTURA. Bezwładność w kwestii przyspieszenia rozwoju sieci wodno - kanalizacyjnej.

zgłosiła poprawkę zmieniającą 
w całości treść stanowiska i jego 
uzasadnienie. Jeszcze się bowiem 
nie zdarzyło, żeby radni rządzą-
cy przyjęli bez zmian propozycję 
opozycji. Tłumacząc zatem ko-
niecznością skonkretyzowania 
stanowiska, w jego treści zapro-
ponowano m.in. potrzebę stwo-
rzenia wawerskiego programu 
budowy dróg, zwiększenie liczby 
pracowników MPWiK, zwiększe-
nie dotacji do likwidacji szamb, 
optymalizację działań wobec tych, 
co się do sieci nie przyłączają,  
a nawet wystąpienie do ustawo-
dawcy o zmiany w regulacjach 
dotyczących pozyskiwania nieru-
chomości pod inwestycje kanali-
zacyjne. Możnaby stwierdzić, że 
to same konkrety, ale ostatecznie 
rozmywają jednak temat oraz 
samą odpowiedzialność miejskiej 
spółki wymienionej na wstępie za 
powolne tempo realizacji inwe-
stycji. Usunięto także niestety we-
zwanie do MPWiK o rozpoczęcię 
fazy projektowej dla wszystkich 
zadań inwestycyjnych. 

W stanowisku zaproponowa-
no jednocześnie powołanie zespo-
łu roboczego, który w ciągu trzech 
miesięcy miałby przedstawić pro-

pozycje konkretnych rozwiązań. 
Z uzasadnienia stanowiska wy-
rzucono rzecz jasna informacje 
obrazujące fatalne tempo rozwo-
ju infrastruktury liniowej w sto-
sunku do planów inwestycyjnych 
MPWiK.  

W głosowaniu odrzucono 
przeniesienie dyskusji nad treścią 
dokumentu do merytorycznej ko-
misji, a zaraz potem zdecydowaną 
większością głosów podjęto sta-
nowisko w nowej treści. Zawsze to 
bowiem lepiej stanowisko przyjąć, 
nawet jeśli jest rozmyte na wie-
le wątków, niż nie podejmować 
go w ogóle i udawać, że proble-
mu nie ma. Zresztą, te konkretne 
propozycje rodziły nadzieje na to, 
że rzeczywiście sami rządzący w 
Wawrze podejmą w końcu działa-
nie w sprawie przyśpieszenia rea-
lizacji inwestycji wodno - kanali-
zacyjnych.  O tym jakże złudne to 
były nadzieje okazało się już przy 
pierwszej próbie uzyskania infor-
macji o podjętych krokach w tej 
sprawie.

Czas na „sprawdzam”
Minęło kilka miesięcy od 

podjęcia stanowiska przez Radę 
Dzielnicy, a o jakimkolwiek dzia-

łaniu Zarządu w tej sprawie nic do 
dzisiaj bowiem nie słychać. Kiedy 
zapytałem o tę kwestię na sesji w 
dniu 16 listopada 2022 roku (czy-
li po ponad pięciu miesięcach od 
podjęcia przedmiotowego sta-
nowiska) burmistrz Szczepański 
przyznał, że chętnie poinfomuje 
o podjętych działaniach, ale teraz 
nie jest na to przygotowany, bo 
nawet treści tego stanowiska nie 
pamięta. 

W dniu 16 grudnia 2022 zło-
żyłem pisemne zapytanie o tę 
sprawę, ale na odpowiedź niestety 
cały czas czekam (do dnia wyda-
nia tego numeru Gazety Wawer-
skiej minęły niespełna 2 miesiące 
od złożenia zapytania, choć odpo-
wiedź powinna być udzielona w 
ciągu 14 dni). 

Z wodociągami i kanalizacją 
zatem bez zmian. Nikomu, za wy-
jątkiem tych, którzy nie mają do 
nich dostępu, nie zależy na przy-
śpieszeniu ich budowy. 

Klub radnych Razem dla 
Wawra zgłosił formalnie wniosek 
o wprowadzenie punktu na temat 
rozwoju sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej do porządku obrad 
sesji Rady Dzielnicy Wawer w 
dniu 8 lutego br. 

STAN REALIZACJI 
INWESTYCJI MPWiK 
PRZEWIDZIANYCH 
NA LATA 2021-2028*

Wodociągi 
(121 km sieci 

do wybudowania)
 ■ dla 50% zadań nie podjęto 
żadnych działań

 ■ dla 8% zadań rozpoczęto 
wybór  projektanta

 ■ 42% zadań jest na dalszym 
etapie

Kanalizacja 
(190 km sieci 

do wybudowania)
 ■ dla 45% zadań nie podjęto 
żadnych działań

 ■ dla 14% zadań rozpoczęto 
wybór  projektanta

 ■ 41% zadań jest na dalszym 
etapie

* na podstawie pisma MPWiK z 
dnia 16.02.2022 r. 
W dniu 17.03.2022 r. Rada Warsza-
wy przyjęła nowy plan inwestycyjny 
MPWiK (na lata 2022-2030), w któ-
rym poszczególne inwestycje zosta-
ły ponownie odsunięte w czasie.

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

Fot. EchoWarszawy.pl
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Łyk wiedzy o pielęgnacji lasu
Zazwyczaj w sezonie jesienno-

-zimowym prawie codziennie po-
jawiają się alarmujące wieści, że 
tu i  ówdzie bezlitośnie tną lasy na 
deski. A  obecnie jeszcze – o  zgro-
zo! – do pieca. Zewsząd dobiega 
głos pił i maszyn, a ulubione ścieżki 
są przegradzane tabliczkami z  na-
pisem „wstęp wzbroniony”. To jest 
niemal jak zamach na swobody 
obywatelskie! 

Idąc do lasu, lasku czy zagaj-
nika zawsze chcielibyśmy pooddy-
chać czystym powietrzem, spacero-
wać, biegać, wyprowadzać psa czy 
zbierać grzyby. A  tu hałas, smród 
spalin i  bałagan. Złą atmosferę 
podgrzewają dodatkowo głośni – 
bo skuteczni w  środkach przekazu 
– aktywiści. Nie bez winy są i  leś-
nicy, którzy wyposażeni w  ustawy 
i  przepisy, zadufani w  swojej nie-
omylności, nie potrafią dotrzeć do 
obywateli i przekonać ich, prostym 
i zrozumiałym językiem do swoich 
racji. 

Ale obywatele też mają swoje 
grzeszki na sumieniu. Leśnictwo, 
jak każda nauka, jest wiedzą ob-
szerną i  skomplikowaną, jak np. 
medycyna. Ale jeśli na medycynie 
„znają się” wszyscy od urodzenia, 
to mało komu z  nas, w  czasach 
pośpiechu i bieganiny, chce się za-
głębiać w meandry tak skompliko-
wanej materii, jaką jest leśnictwo. 
Szczególnie, że wiedza ta nie jest 
potrzebna na co dzień.

Uspokójmy zatem emocje 
i  poczytajmy o  standardowych za-
biegach pielęgnacyjnych czyli trze-
bieży. W  odróżnieniu od doboru 
naturalnego, który jest wynikiem 
niezakłócanych działań sił przyro-
dy, w czasie trzebieży wykonywana 
jest świadoma selekcja prowadzącą 
do osiągania z  góry określonego 
celu.

Przygotowanie do trzebieży 
Z  leśniczym Lasów Miejskich 

p. Damianem Całką umówiłem się 

O trzebieżach
PRZYRODA. Leśne zabiegi pielęgnacyjne. cinek, drewna w  lesie jest co raz 

więcej. 

Zaczynają warczeć piły i maszyny 
Na teren wkraczają ekipy. 

W  Lasach Miejskich są to ze-
wnętrzne firmy, z  którymi pod-
pisane są wieloletnie kontrakty. 
Firmy mają odpowiedni sprzęt 
i  certyfikowany personel. Zabez-
pieczają teren ustawiając tablice 
informacyjne i  ostrzegawcze. Po 
wycięciu oznaczonych drzew, na 
miejscu ścinki odcinają gałęzie 
i wierzchołki, a pień tną na kawałki 
odpowiedniej długości i  wywożą 
na skraj działki układając w stosy. 
Zabronione jest wyciąganie całych 
ściętych drzew z  głębi lasu, gdyż 
w  ten sposób uszkodzeniom ule-
głyby niższe drzewa i krzewy, czyli 
tzw. podszyt i runo leśne.

Z tych też względów najwięcej 
zabiegów odbywa się zimą. Wtedy 
ziemia jest zmarznięta i   pokry-
ta śniegiem co ułatwia transport 
i  chroni delikatne runo. W  zimie 
spowalniają lub zatrzymują się pro-
cesy wegetatywne, nie trwa okres 
lęgowy. 

Teren po trzebieży powinien 
być uprzątnięty. Gałęzie nie mogą 
pozostać na ścieżkach, ale muszą 
być pozostawione w  lesie, by z  cza-
sem – pod wpływem słońca ,wody, 
grzybów i  owadów – zamieniły się 
w  próchnicę. Lasy Miejskie w  wy-
jątkowych przypadkach, na małych 
mocno uczęszczanych działkach, np. 
gdy dla okolicznych mieszkańców 
jest to „kieszonkowy park” zlecają 
rozdrabnianie gałęzi maszynowo 
i rozsypanie zrębków na powierzch-
ni. 

Drewno pozyskane z  każdego 
tzw. adresu leśnego jest obmierzo-
ne i ocechowane tabliczką z nume-
rem, a następnie układane w stos na 
obrzeżach, w miejscach gdzie łatwo 
dojechać transportem. W cyferkach 
jest zakodowany numer działki, ga-
tunek i rodzaj drewna oraz jego ob-
jętość. Te dane wprowadzane są do 
bazy związanej z PUL-em, co służy 
kontroli, czy trzebież przebiegła 
zgodnie z planem.

Trochę ciekawostek
Jak Państwo wiecie lasy w War-

szawie mają różnych dysponentów. 
Możecie zatem spotkać na stosach 
następujące tabliczki:

 ■ żółta – oznacza, że drewno po-
chodzi z  Lasów Miejskich War-
szawa; 

 ■ czerwona – oznacza, że drewno 
pochodzi z Lasów Państwowych;

 ■ zielona – oznacza, że drewno po-
chodzi z parku narodowego;

 ■ niebieska – oznacza, że drewno 
pochodzi z lasu prywatnego;

Warto zapamiętać te kolory. Po 
nich można poznać, kto pracował 
w tym terenie.

Podczas naszego spaceru Pan 
Damian podszedł do niepozornego, 
częściowo uschniętego drzewka (co 
to za gatunek?), zasiedlonego przez 
sporą kolonię grzybów. Jak wyjaśnił, 
są to uszaki bzowe, czyli rodzime 
grzyby mun! To grzyb jadalny, któ-
ry ma właściwości przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne i  antywirusowe, 
anty-nowotworowe i  przeciwzakrze-
powe. Grzyby z rodziny mun zawie-
rają witaminy z grupy B oraz żelazo, 
cynk, miedź, magnez, potas i  selen. 
Można je spożywać w różnych posta-
ciach i są cennym uzupełnieniem die-
ty zimowej. Ich prozdrowotne właści-
wości znane są chińskiej medycynie 
ludowej od wieków. Nazwa „uszak” 
bierze się od kształtu kapelusza, który 
przypomina ucho i  rośnie najczęściej 
na bzie czarnym. Można go spotkać 
prawie pod każdą szerokością geo-
graficzną, zasiedla także drzewa liś-
ciaste, takie jak klon i olcha. Rośnie 
przez cały rok, i  można go zbierać 
zimą. Rozrostowi kolonii sprzyjają 
długie okresy wilgotnej pogody.

Na zakończenie warto nad-
mienić, że trzebież to tylko jedna 

na rozmowę w terenie gdzie nieba-
wem zaplanowana jest trzebież. 

Czas i  miejsce zabiegów pie-
lęgnacyjnych prowadzonych przez 
zarządcę lasu (LM, LP) określa Plan 
Urządzenia Lasu sporządzany dla 
danego obszaru raz na 10 lat. Plan 
to prowadzone od kilkudziesięciu 
lat sformalizowane inwentaryza-
cje oraz katalog celów stanowiące 
„wyrocznię” dla leśników. Wiedzę 
o  tym, jak takie plany się tworzy 
i co z nich wynika można bez trudu 
znaleźć w Internecie. 

Tu gdzie jesteśmy las jest sto-
sunkowo młody (40-50 lat) posa-
dzony na nieużytkach, toteż pnie są 
cienkie tworząc tzw. las zapałczany. 
Gdzieniegdzie widzimy stare drze-
wa z grubym pniem, ale z koronami 
powichrowanymi i  zniekształco-
nymi przez wiatr i opady ciężkiego 
śniegu. Takie drzewa, jeśli nie usy-
chają, mogą dalej rosnąć bo uroz-
maicają krajobraz. Najczęściej w ta-
kich drzewach są też dziuple . Niżej, 
pod drzewami dominują przeważ-
nie samosiejki drzew iglastych i liś-
ciastych, a  wśród nich okazy tzw. 
inwazyjne, krzewy różnych roślin 
miododajnych, a  także wyrzucone 
do lasu porzeczki, maliny i inne nie-
chciane w ogródkach rośliny. 

Zadanie dla klasyfikatora 
Leśnik z  głową zadartą do 

góry ogląda korony drzew. Wy-
patruje tych usychających, lub 
suchych, słabo wykształconych 
lub zbyt gęsto rosnących. To takie 
drzewa są w  pierwszej kolejności 
oznakowywane kolorowym krzy-
żem i  kwalifikowane do wycinki. 
Ponadto zwraca uwagę na gatunki 
inwazyjne lub niepożądane w  da-
nym siedlisku. Te gatunki są usu-
wane w szczególności, gdy warunki 
glebowe i  sąsiedztwo (np. drogi 
osiedla) wymuszają konieczność 
wzmacniania i  przebudowywania 
drzewostanu. Wycięte drzewa od-
słonią dostęp słońca do niższych 
partii lasu, a  z  uwolnionych zaso-
bów wody i substancji odżywczych 
skorzystają pozostałe, przyspiesza-
jąc swój rozwój. Na pustych po-
wierzchniach można będzie z kolei 
nasadzić pożądane gatunki.

Co ważne, leśnicy pilnują, 
żeby objętość wycinanych drzew 
nie przekraczała 50 % wyliczonej 
w  PUL masy drewna, która przy-
rasta w ciągu 10 lat. To wyliczenie 
daje pewność, że z  dekady na de-
kadę, pomimo prowadzonych wy-

z  wielu prac wykonywanych przez 
służby leśne. Począwszy od zbie-
rania nasion poprzez prowadzenie 
szkółek, sadzenie i  zabezpieczanie 
upraw, wycinki, odbudowywanie 
zrębów, a kończąc na przeciwdzia-
łaniu zmianom klimatycznym i na 
retencji. Na Lasy Miejskie spadają 
nieco inne obowiązki. Ekspansja 
miasta z jego infrastrukturą, a także 
intensywność rekreacyjna ma decy-
dujący wpływ na degradację środo-
wiska i  postępuje znacznie szybciej 
niż zdolności przyrody do adaptacji 
w zmieniających się warunkach. Na 
szczęście działalność LM jest finan-
sowana przez miasto, dlatego na 
pierwszy plan urządzania lasu wy-
suwane są funkcje społeczne i  przy-
rodnicze, a na końcu gospodarcze. 

Lasy Miejskie w  swoim głów-
nym centrum edukacji w Powsinie 
a  także w  innych dzielnicach pro-
wadzą cykle spotkań, wykładów 
i  warsztatów edukacyjnych. Oferty 
można na bieżąco śledzić w  me-
diach społecznościowych. Zachęca-
ją też do zgłaszania uwag do leśni-
czego lub centrali Lasów Miejskich 
na adres: sekretariat@lasymiejskie.
waw.pl lub pod numerem telefonu: 
22 612 25 60. 

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl
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W lasach nadzorowanych (prywatnych) trwa inwentaryzacja zasobów. Działki leśne, niezależnie od tego do kogo należą, są wartością przyrodniczą. Dlatego cywilizowane społeczeń-
stwa od dawna systematycznie prowadzą obserwacje zasobów, by na tej podstawie planować ochronę, wzmacniać ekosystemy i zapobiegać degradacji. Każdy - nawet gdy sobie nie zadaje 
z tego sprawy - czerpie z lasu różnorakie korzyści. W nr 9/22 Gazety Wawerskiej opisywaliśmy obszernie na czym polega inwentaryzacja. Obecnie - zakończono prace w terenie, trwają 
opracowania i konsultacje. Gotowe plany mają być udostępnione w marcu b.r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer, a właściciele działek leśnych zostaną listownie zaproszeni do zapoznania się z 
nimi, złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków.

W Lasach Państwowych i Lasach Miejskich toczą się w tym kwartale prace pielęgnacyjne, które polegają na wyselekcjonowaniu i wycince drzew za gęsto rosnących, osobników z 
gatunków inwazyjnych, słabszych, podatnych na złamania, uszkodzonych, często wysychających, które stanowią potencjalnie ogniska rozwoju patogenów i szkodników owadzich. Ma to 
poprawiać stan sanitarny i warunki wzrostu pozostałych drzew, szczególnie na obszarach zniekształconych przez negatywny wpływ miasta. Po tych zabiegach leśnicy pozostawiają na miej-
scu chrust - to jest boczne i wierzchołkowe części drzew oraz małe drzewka i krzewy. Te resztki z biegiem czasu, pod wpływem organizmów żywych, grzybów i wody, wytwarzają naturalną 
glebę próchniczną i stanowią schronienie dla wielu mieszkańców lasu. W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na tereny objęte pracami.

Powyżej przekazujemy Czytelnikom plany zabiegów:
 ■ Lasy Miejskie - w rejonie ulic: Czecha, Wierzchowskiego, Zorzy, Hafciarskiej. Zabiegi obejmą łącznie 53,09 ha. 

 Szczegółowe informacje można uzyskać, od P. Damiana Całki, tel. 604-460-038. 
 ■ Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów - opracowały mapę. Pomarańczowym kolorem zaznaczone są na niej miejsca planowanych zabiegów na łącznej powierzchni ok 37,3 ha. 

 Informacje może udzielić leśniczy Tomasz Latoszek 500-167-023.
W innych miejscach mieszkańcy mogą napotkać prace przy usuwaniu drzew suchych lub zamierających, złomów i wywrotów powstających po porywistych wiatrach, by nie stwarzały 

one zagrożenia dla osób korzystających z lasu.
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Władza łatwo składa obietnice...
Olga Pasierbska: Jak zaczę-
ła pani pracę w marysińskim 
klubie kultury ?
Urszula Rola: Jak to często 
bywa, trochę przez przypadek. Na 
wstępie drogi zawodowej w 1985, 
ktoś zaproponował, abym zastą-
piła na kilka miesięcy instruktorkę 
Osiedlowego Klubu Kultury, pro-
wadzonego wtedy przez Urząd 
Dzielnicy Praga Południe. To mia-
ły być 3 miesiące. I tak zostałam 
w klubie aż do 2022 roku.

O.P.: Co klub oferował miesz-
kańcom Marysina?
U.R.: Klub miał bogatą ofertę. Pro-
wadziliśmy warsztaty plastyczne 
dla różnych grup wiekowych, re-
kwizytornię, naukę gry na instru-
mentach, grupy taneczne, do tego 
było mnóstwo konkursów. Zajęcia 
były tak ułożone, że dzieci prze-
chodziły z zajęć na zajęcia. Były 
imprezy okazjonalne, jak Mikołaj-
ki, gdzie normą było uczestnictwo 
500 dzieci, bale, bajki i teatrzyki z 
całą salą wypełnioną maluchami. 
Spotkania z ludźmi kultury. Senio-
rzy regularnie spędzali u nas czas 
na potańcówkach, graniu  w sza-
chy lub brydża czy też po prostu 
na cotygodniowych spotkaniach 
towarzyskich. Mamy wraz z ma-
luszkami spotykały się rano w ra-
mach MALu (Miejsce Aktywności 
Lokalnej - red.).

Do tego nasz klub prowadził 
liczne grupy taneczne, więc po-
stanowiłam w 1996 zorganizować 
konkurs tańca. Od tamtej pory był 
organizowany corocznie aż do  
2019 roku. W szczytowym okre-
sie (2010 - 2016) uczestniczyło 
w nim 800 uczestników w jednym 
turnieju. Dzięki sponsorom nagro-
dy wręczaliśmy każdemu uczest-
nikowi, nie tylko zwycięzcom.

O.P.: Jak się zmieniał klub, kie-
dy pani nim zarządzała?
U.R.: Zmieniały się tzw. organy 
założycielskie czyli instytucje fi-
nansujące naszą działalność. 
Najpierw był to Urząd Dzielnicy 
Praga Południe, który przekazał 
działalność kulturalną „Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Marysina”. 
Po powstaniu samorządów lo-
kalnych, udało nam się wspólnie 
z radnymi kadencji 1994-1998, 
przegłosować przejęcie Klubu 
Kultury przez Gminę Warszawa-
-Wawer. Stało się to mimo znacz-
nego oporu części ówczesnych 
radnych uważających wydatki na 

kulturę za niepotrzebne obciąże-
nie samorządu. Udało nam się 
to nie tylko dla Marysina. Gmina 
przejęła wtedy wszystkie istnie-
jące wówczas ośrodki kultury. W 
Radości,  Aninie i Zastowie. Po-
tem jeszcze, w tej samej kadencji, 
powstały kolejne kluby w Faleni-
cy i Aleksandrowie. Każdy z nich 
był samodzielną jednostką. Mam 
osobistą satysfakcję, że się do 
tego przyczyniłam.

O.P.: Co się stało później ?
U.R.: W kadencji 2010-2014 ów-
czesny Zarząd Dzielnicy Wawer 
postanowił połączyć wszystkie 
wawerskie kluby kultury i od tej 
pory ich samodzielność finanso-
wa i decyzyjna została zlikwido-
wana. Klub Kultury Marysin zmie-
nił nazwę na „filia Wawerskiego 
Centrum Kultury w Marysinie”.

O.P.: W jaki sposób wpłynęło to 
na funkcjonowanie klubu?
U.R.: Na dzień dobry odcięto nam 
środki finansowe, jakie do tej pory 
wypracował klub. Od nastania 
WCK-u każdy zakup, każda im-
preza, każda inicjatywa, a także 
stan osobowy instruktorów pod-
legały uzgodnieniu z dyrektorką 
WCK-u.  Dawniej sami pozyski-
waliśmy sponsorów dla własnych 
pomysłów. Kiedy utworzono WCK 
samodzielność pozyskiwania 
sponsorowania została z miejsca 
ograniczona, wszystko było pod 
kontrolą dyrektorki WCK-u.

O.P.: Czy uczestnicy zajęć to 
odczuwali ?
U.R.: Starałyśmy się aby nie wpły-
wało to na ofertę kulturalną i kli-
mat w klubie. Robiliśmy wszystko, 
aby zachęcić do przyjścia dzieci 
i dorosłych, ale niektóre sytuacje 
nas przerastały. Zdarzało się, że 
instruktorzy byli narzucani odgór-
nie. Jednak mieszkańców nie da 
się oszukać i kiedy okazywało się, 
że chętnych na zajęcia z nimi nie 
ma, zajęcia wygasały. Podobnie 
było z opłatami za udział w zaję-
ciach. Dawniej dostosowywały-
śmy je elastycznie do zajęć i do 
możliwości uczestników. Po po-
wstaniu WCK stawki zaczęto za-
twierdzać odgórnie.

O.P.: Czy dostrzegano tę pracę?
U.R.: Przed utworzeniem WCK 
nie było roku abyśmy nie dosta-
wały jako ośrodek kultury i ja oso-
biście podziękowań, pochwał, na-

gród czy wyróżnień. Cała ściana 
w dawnej siedzibie była wypełnio-
na dyplomami. Jednak dla mnie 
najistotniejszym wyróżnieniem 
były uśmiechy dzieci uczestniczą-
cych w naszych zajęciach i ich za-
dowolonych  rodziców, spotkania 
z byłymi uczestnikami zajęć przy-
chodzącymi ze swoimi dziećmi na 
zajęcia.

O.P.: Przez te wszystkie lata wy-
chowała pani kilka kulturalnych 
pokoleń w Marysinie. Co się 
stało, że filia zmieniła lokal? Czy 
pani wybierała nową siedzibę ?
U.R.: O zamiarach nie byłam w 
tej sprawie nawet informowana. 
Musiałam wypełniać dyspozycje 
dyrekcji WCK. W pewnym mo-
mencie otrzymałam polecenie 
służbowe nakazujące mi prze-
nosiny. Podobno decyzję podjął 
Zarząd Dzielnicy po konsultacji z 
dyrektorką WCK. Jak mówią suk-
ces ma wielu ojców...

O.P.: Czy przenosiny klubu do 
pawilonu z lat 70’ to sukces ?
U.R.: Dla Zarządu Dzielnicy, nie-
których radnych i dyrektorki WCK 
podobno tak. Każdy za to widzi 
jak to wygląda: brakuje  pomiesz-
czenia recepcyjnego dla czeka-
jących rodziców, toalety są nie-
dostosowane dla dzieci, brakuje 
wentylacji, pomieszczenia są nie-
funkcjonalne, w piwnicy panuje 
grzyb (pierwotnie obiecywano w 
niej miejsce dla młodzieży), brak 
obiecanej windy, niebezpiecznie 
wychodzi się z klubu na ulicę… 
Podobno wydano na to ponad mi-
lion złotych.

O.P.: Nie jest pani fanką nowej 
siedziby ?
U.R.: Cóż. Jako pracownik wypeł-
niałam polecenia dyrektorki WCK. 
Dzisiaj, jako mieszkanka Marysi-
na, mogę osądzać decyzje władz 
dzielnicy wydających w końcu na-
sze wspólne pieniądze. Powiem, 
że zwykle remizy strażackie mają 
większe sale niż to, co jest teraz 
w dyspozycji mieszkańców Ma-
rysina - kilkunastotysięcznego 
wawerskiego osiedla. Gdyby nie 
efekt końcowy to decyzje podej-
mowane przez Zarząd Dzielnicy 
można by zakwalifikować jako 
komedia omyłek i absurdów. Naj-
pierw pawilon przy ul. Korkowej 
119/123 przeznaczono do roz-
biórki i planowano postawić tu 
blok komunalny. Potem lokale po 

wyprowadzonych sklepach prze-
kazano fundacjom. Następnie 
w listopadzie 2020 WCK rozpo-
czął remont parteru. Samorząd 
Marysina zorganizował petycję 
o pozostawienie klubu w sta-
rej siedzibie. Burmistrz odpisał, 
że Rada Osiedla nie ma prawa 
składać petycji w imieniu miesz-
kańców. Po zalaniu pomieszczeń 
piwnicznych, w których miał być 
klub młodzieżowy, postanowiono 
dodatkowo dołączyć do parteru 
pomieszczenia na piętrze. Dziś fi-
lia ma pomieszczenia na dole i na 
piętrze, ale nie są one połączone 
ze sobą funkcjonalnie. Zdecydo-
wana większość zajęć odbywa 
się na piętrze. Mniej miejsca, to 
mniej zajęć i mniej uczestników, 
a głównym argumentem władz 
za przeniesieniem klubu było rze-
komo zwiększenie dostępności. 
O tym wszystkim pracownicy filii 
dowiadywali się właściwie post 
factum. Nikt z nami nie konsul-
tował - ani projektu przebudowy, 
ani zamiaru czy sensu tej prze-
prowadzki. Jako pracownik WCK 
wypełniałam polecenia starając 
się łagodzić problemy.

O.P.: Zapewne słyszała pani o 
planie budowy nowej siedziby 
filii WCK w Marysinie?
U.R.: Sprawa stawała na sesji 
rady dzielnicy na jesieni 2021 
roku. Zarząd obiecywał wybudo-

wanie nowego obiektu i oddanie 
go do użytku w 2023.  

O.P.: Czy to jest realne ?
U.R.: Doświadczenia pokazują, 
że władza łatwo składa obietni-
ce. Należy sądzić, iż obietnice z 
2021 to raczej fakt wytworzony na 
potrzeby relacji w mediach i uspo-
kojenia naiwnych. Mamy styczeń 
2023 roku a nadal nie została 
wybrana lokalizacja pod budowę 
nowego klubu.

O.P.: Nagle zniknęła pani z klu-
bu z Marysina. Mieszkańcy zło-
żyli skargę do burmistrza na 
działania dyrekcji WCK. Co się 
stało?
U.R.: Rzeczywiście, zostałam,  jak 
to dyrektor WCK określiła „czaso-
wo przeniesiona do Międzylesia”. 
Podobno z uwagi na „uzasadnio-
ne potrzeby pracodawcy w celu 
zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania”. Jednak natychmiast 
na moje miejsce mianowano inną 
osobę. Nie mogłam się zgodzić 
na tę propozycję. Uważam, że nie 
zasłużyłam na takie traktowanie. 
Pracowałam dla mieszkańców 
Marysina przez 37 lat.  Najwyraź-
niej ktoś uznał, że zabranie mnie z 
Marysina wyciszy niezadowolenie 
mieszkańców z „nowej” siedziby 
klubu i poprawi wizerunek władz. 
 
O.P.: Dziękuję za rozmowę.

MARYSIN WAWERSKI. Wywiad z Urszulą Rolą.

Urszula Rola - od 1992 kierowała instytucją kultury, popular-
nie zwaną „Klubem Kultury w Marysinie”. Pani Ula była także 
trzykrotnie wybierana w latach 1994-2006 na radną Gminy, 
potem Dzielnicy Wawer zawsze z list samorządowych, a nie 
partyjnych. Sprawowała także funkcję członka Zarządu Gminy 
Warszawa-Wawer w latach 1999-2002. Fot. Ewa Lipińska.
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W czasach kiedy większość 
naszych latorośli spędza większość 
wolnego czasu przed ekranami 
komputerów i smarfonów, warto 
przedstawić kogoś, kto ma praw-
dziwą pasję.

roku 2022 zakończył sezon na 5 
miejscu w Klasyfikacji Generalnej 
Polski Rotax Max Challenge Po-
land w kategorii Juniorskiej oraz 
na 4 pozycji w Klasyfikacji general-
nej Mistrzostw Polski w kategorii 
Senior, jako najmłodszy z zawod-
ników.  

W czerwcu 2022 r. zadebiuto-
wał w Rotax Central Eastern Eu-
rope Challenge na torze w mieście 
Bruck (Austria), gdzie miał szansę 
skonfrontować się z nastoletnimi 
kierowcami z całego świata. 

Aleks należy do Automo-
bil Klub Rzemieślnik. Oprócz 
treningów na torze, odbywa co-
dzienne treningi ogólnorozwojo-
we, kickbokserskie, rehabilitację. 
Marzy o tym, by zostać kierowcą 
rajdowym. Pierwszy krok już w 
tym kierunku został zrobiony, 
w ostatni weekend października 
2022 Aleks zdał egzamin na licen-
cję BC Junior, dzięki czemu zyskał 
uprawnienia do startów w wyści-

gach torowych, górskich, rallyc-
ross i autocross.

Każdy dzień młodego spor-
towca jest wypełniony po brzegi, 
ale Aleks jest dobrze zorganizo-
wany, ambitny i z uporem zmierza 
do wytyczonego celu. Mimo nie-
obecności spowodowanych trenin-
gami i zawodami, systematycznie 

Przyszły kierowca rajdowy
PORTRETY. Młodzi z pasją.

Aleksander Horodyński to 
13-latek z Wawra, uczeń VII kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 138 im. 
Józefa Horsta na ul. Pożarskiego 
w Międzylesiu, którego pasją jest 
motoryzacja. W wyścigach kar-
tingowych bierze udział od 2019 
roku. Mimo częstych treningów i 
wyjazdów na zawody jest bardzo 
dobrym (średnia ocen 5,21) i ak-
tywnym społecznie uczniem - w 
bieżącym roku szkolnym pełni 
funkcję Przewodniczącego Samo-
rządu Klasowego. 

Aleksander od najmłodszych 
lat próbował swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportu, aż pojechał 
na koloniach na tor kartingowy 
i tak narodziła się jego miłość do 
tego sportu. Rok jeździł na hali, 
potem przesiadł się na tor ze-
wnętrzny, zdał licencję i przyszła 
kolej na pierwsze wyścigi. 

Starty rozpoczął w Rundzie 
Rotax Max Challenge Poland w 
najmłodszej kategorii Micro. W 

nadrabia szkolne zaległości. Jego 
ulubionym przedmiotem, poza wf-
-em, jest matematyka. Nieustannie 
doskonali też swoje umiejętności z 
j. angielskiego.

Trzymamy kciuki za dalsze 
osiągnięcia i sukcesy Aleksandra. 

A. Horodyńska
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ziemia niczyja) 34.

płuco, był nieprzytomny. To było 
15 sierpnia⁷. Przenieśli go na Ba-
rokową do szpitala. Siwek chciał 
zebrać resztki dokumentów, ale 
były tak poszarpane i zakrwawio-
ne, że zrezygnował. Ani tego gdzie 
obmyć nie miał, ani w co zawinąć. 
W szpitalu po trzech dniach syn 
zmarł. Przytomności nie odzyskał. 
Może to i lepiej – mówi Kaczorow-
ska patrząc gdzieś w przestrzeń. Po 
trzydziestu latach opowiada o tym 
bez emocji, bez łez, spokojnie. Ma 
osiemdziesiąt lat.

Jerzego Kaczorowskiego po-
chowano razem z innymi zabity-
mi, na miejscu na podwórkowym 
cmentarzyku. Niewiele później 
spadła tam bomba lotnicza. Po-
został tylko ogromny lej. Maria 
Kaczorowska po powrocie do 
Międzylesia zastała dom zrujno-
wany i obrabowany. Wśród gruzu, 
rozbitych sprzętów, resztek i śmie-
ci odnalazła rozdartą i zdeptaną 

okno wysokiego parteru widziała 
i słyszała ostanią rozmowę ojca 
z dziadkiem Bolesławem Skurą. 
A ten był weteranem dwu wojen 
– pierwszej światowej oraz z bol-
szewikami w 1920 r. Słów dziadka 
Krystyna nie jest pewna, ale treści 
tego, co powiedział – tak. Zamyka 
ją w zdaniu: „Trzeba było nie pisać 
się na tę robotę, a skoro zapisałeś 
się, to musisz iść. – Dziadek mógł 
wyrazić się nieco inaczej – mówi 
Krystyna – ale powiedział wów-
czas nie co innego, jak to właśnie. 
Czy ojciec wahał się, czy wątpił w 
celowość powstania? Tego Kry-
styna nie wie, ale w pewnej chwili 
mówi: – To on [dziadek] kazał mu 
iść!  Jednak jest to tylko wrażenie, 
jakie do dzisiaj w niej tkwi, gdy 
myśli o tamtej, przypadkowo za-
słyszanej rozmowie. Czesław wy-
szedł z domu zwyczajnie, tak jak 
zwykle wychodził do pracy, tyle że 
o późniejszej godzinie i w niedzielę 
- pamięta Krystyna⁹. Czesław udał 

Cd.            .
W północno-zachodniej czę-

ści Międzylesia ten wtorek wy-
dawał się przebiegać spokojnie, 
choć był to pozór tylko. Maria 
Kaczorowska (1894) mieszkająca 
przy ul. J. Piłsudskiego w sąsiedz-
twie fabryki mówi: – 1 sierpnia o 
godzinie 5 rano po syna przyszedł 
Feliks Wiland. Usłyszałam ruch w 
domu. Jurek mieszkał na pięterku, 
niewykończonym jeszcze. Kie-
dy wyszłam, Jurek był już ubrany. 
„– Dokąd to, syneczku? Przecież 
jeszcze za wcześnie do szkoły”1. 
Odpowiedział mi: „– Ale ja muszę 
iść, mamusiu. Muszę!” I to było 
ostatnie, co od niego usłyszałam. 
Poszedł. Przy furtce pomachał mi 
jeszcze ręką. Uśmiechnął się.

Według Bogdana Podbiel-
skiego, rówieśnika Jurka, jedną z 
wczesnych akcji, w których uczest-
niczył Kaczorowski, było zdobycie 
Gęsiówki2. Część niemieckiej za-
łogi zdołała zbiec, ale pozostałych 
pojmali powstańcy. Strażników 
szczególnie okrutnych zabijano – 
twierdzi Podbielski. Do jednego 
z nich, któremu kazano uciekać, 
miał strzelać Jurek. Podniósł pi-
stolet i…strzał nie padł. Zaciął się 
zamek. Strażnik znikł wśród gru-
zów i uszedł cało. Jurek rozpłakał 
się wtedy.

Maria Kaczorowska zachowała 
w pamięci zdarzenia, o których do-
wiedziała się po wojnie od innych 
kolegów Jurka. Kocbus3 mieszkają-
cy za kolejką kucharzył w powsta-
niu. Opowiadał, jak to Jurek przy-
nosił mu papierosy. Pytany, skąd je 
ma, powiedział: – Przecież ja nie 
palę, a przydział dostaję. Możesz 
brać mały. A gdy Wiland⁴ po ak-
cji, siedząc pod murem, pożywiał 
się chlebem łamiąc kromki, Jurek 
zagadnął: – Co? Tak na sucho? Wi-
land odpowiedział: – Ano, tak na 
wojnie, bracie, że i suchy ćpasz. Po 
chwili Jurek skądś wrócił i wetknął 
Wilandowi do ręki puszkę z jakimś 
tłuszczem. W grupie międzylesian 
trzymających się razem – wszyscy 
mieszkali za kolejką – znajdowali 
się jeszcze Zygmunt Kołakowski z 
ojcem⁵ i Jan Siwek⁶. Tych pamię-
ta Kaczorowska. – Siwek nie żyje 
– dodaje. – Wiland też. Po walce 
wszyscy oni odpoczywali na Dłu-
giej, gdy zaczęły wybuchać pociski. 
Zdążyli zawołać do Jurka: – Cho-
waj się! Gruchnęło przy nim. Ju-
rek miał otwarty bok, widoczne 

fotografię syna. Warszawscy foto-
grafowie nie chcieli podjąć się wy-
konania reprodukcji tak zniszczo-
nego oryginału. Któryś z przyjaciół 
zabrał go do Londynu. Teraz jest 
to jedyna fotografia Jurka Kaczo-
rowskiego (1927) zwanego przez 
kolegów „Mambo”, a w konspiracji 
„Żak”, jaka po nim pozostała.

 Czesław Skura (1907) opuścił 
dom przy ul. Ogrodowej 36, nie-
daleko anińskiego lasu, już w nie-
dzielę 30 lipca – jak zapamiętała 
córka Krystyna ( 1932). W Warsza-
wie przy ul. Pańskiej 16 prowadził 
hurtownię farmaceutyków, której 
szczególne znaczenie ujawnia je-
den z jego konspiracyjnych przyja-
ciół, pisząc: „Lokal wynajmowany 
przez Czesława był jednocześnie 
punktem pocztowym komórki 
K[omendy] G[łównej] AK podej-
mującej zrzuty i skoczków nadsy-
łanych z Wielkiej Brytanii. Skryt-
ka na korespondencję, co dobrze 
pamiętam, mieściła się w otworze 

wydrążonym w desce półeczki, bo-
dajże pod kwiaty, zawieszonej na 
ścianie. (…) Pobierane jednocześ-
nie paczki z lekarstwami ułatwiały 
maskowanie konspiracyjnych dru-
ków”⁸. Nie wiemy, czy wcześniejsze 
wyjście Czesława z domu do War-
szawy miało jakiś związek z „punk-
tem pocztowym” w jego hurtowni, 
czy może inna była tego przyczy-
na. Według córki Krystyny przed 
wyjściem nakazał siostrze Marian-
nie wynająć furmankę i przewieźć 
rodzinę na Pańską 16. Może zatem 
zamierzał przygotować hurtow-
nię do umieszczenia tam rodziny. 
Zbliżali się Rosjanie. Zdążył ich 
poznać w 1939 r. Od 8 września 
do 27 października pełnił  służbę 
w Szpitalu Wojennym Nr 601 we 
Lwowie. Poza tym prawdopodob-
nie wiedział, albo domyślał się jak 
inni, co przygotowuje KG AK w 
Warszawie. W tamtą niedzielę 30 
lipca dwunastoletnia Krystyna wy-
glądająca przez otwarte kuchenne 

Bogdan Podbielski (z laską) i Jerzy Kaczorowski (w kurtce i pumpach) oraz obok w głębi Kazimierz Szalewski
 na cmentarzu wojennym w Międzylesiu jesienią 1939 roku.
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Niekiedy współpracujący w 

okresie przedpowstaniowym ko-
ledzy walczyli w różnych jednost-
kach i ginęli w różnych miejscach 
nie wiedząc wzajem o sobie. Cze-
sław Skura zginął na Woli. Przyj-
mujący razem z nim zrzuty Ta-
deusz Sywilski poległ na odległej 
ulicy Sapieżyńskiej na Nowym 
Mieście ledwie dwa tygodnie póź-
niej, bo 21 sierpnia.
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Jerzy Kaczorowski uczęszczał do 
szkoły przy Zakładach Mechanicznych 
Lilpop, Rau i Lowenstein przy ul. J. 
Bema w Warszawie, i w okresie letnich 
wakacji odbywał tam praktykę.
2. Więzienie i obóz pracy przy ul. Gę-
siej zostały opanowane przez powstań-
ców 5 sierpnia.
3. Roman Kocbus/1903/ ps. „Mazur” 
po powstaniu w  niewoli niemieckiej 
nr jeniecki 222526, wrócił do Między-
lesia wg: www.1944.pl/powstańcze-
-biogramy.
4. Feliks Wiland/1910/ ps. „Marek”, po 
powstaniu w niewoli niemieckiej, nr 
jeniecki 47024, data, miejsce i okolicz-
ności śmierci nieznane. Wg: j.w.

5. Zygmunt Kołakowski /1920/ ps. 
„Mruczek” , po powstaniu w niewoli, 
nr jeniecki 222343, i Stefan Kołakow-
ski /1896/ ps. „Miś” po powstaniu w 
niewoli, nr jeniecki 222341. Wg :j.w.
6. Jan Siwek/1913/ ps. „Mikstura”, 
po powstaniu w niewoli, nr jeniecki 
222527. Wg : j. w.
7. Wg www.1944pl/powstańcze bio-
gramy - 13 sierpnia.
8. Tadeusz Gumiński, Czesław Skura i 
Walcząca Zamojszczyzna/1940-1944/. 
Legnica, 2 lipca 1976. Maszynopis.
9. Jest także inna, bardziej patetycz-
na  wersja rozstania Czesława Skury 
z rodziną, sprzeczna z powyższą. Jej 
autorka podpisana  inicjałami T.S. nie 
podaje jednak źródła, a zapytana nie 
potrafi go wskazać. Zob. T.S. Powsta-
niec z Międzylesia, w: Wiadomości są-
siedzkie , Nr 55 wrzesień 2015 r. str. 4.
10. Ks. Franciszek Zakrzewski, Oko-
liczności śmierci Czesława Skury. 
Warszawa – Targówek 1976 r. w maju. 
Rękopis.
11. Piotr Gursztyn. Rzeź Woli zbrod-
nia nierozliczona. Warszawa 2015, str. 
159 -160.
12. Heinz Reinfarth, generał porucz-
nik policji i SS – Gruppenführer, do-
wódca całości niemieckich sił na Woli.
13. Anna Danuta Sławińska. Przeży-
łam to. Wola 1944. Brak miejsca i roku 
wydania, str.12.

się do Warszawy pieszo. Po drodze 
spotkał nauczycielkę z Drucianki  
Stanisławę Ciepielewską. Ta zna-
ła  Czesława i liczną rodzinę Sku-
rów. Zagadnęła: – Panie Czesławie, 
gdzie pan wędruje? Toż to nie czas 
na spacery. Na miejscu  trzeba sie-
dzieć, domu pilnować, dzieci… . 
Na co Skura miał odpowiedzieć: – 
Idę właśnie na swoje miejsce. Z kil-
ku słów, jakie zamienili, odniosła 
wrażenie, że był w niezbyt dobrym 
nastroju . – Nie miał wiary – mówi 
Ciepielewska. 

Ksiądz Franciszek Zakrzew-
ski  spotkał Czesława 1 sierpnia na 
Woli w Szpitalu św. Łazarza przy 
ul. Leszno 127. Znali się dobrze. 
Obaj uczęszczali do gimnazjum w 
Łowiczu i uczyli się  w tej samej 
klasie. Ks. F. Zakrzewski tak oto 
pisze o spotkaniu: 

„Wieczorem siostra pielęg-
niarka dała mi znać, że jakiś oficer 
prosi o spowiedź. Idę na salę przez 
Kancelarię, godz. 21, zastępuje mi 
drogę żołnierz z opaską narodową 
na rękawie. Gdy zapaliłem światło 
– rozległ się okrzyk: – Franek! Co 
ty tu robisz? – Jestem kapelanem 
tego szpitala. – A ja prowadzę ten 
oddział, prowadzi go porucznik 
Konrad, a ja jestem jego zastępcą 

w randze podporucznika. Franek, 
wyspowiadaj mnie, bo to w akcji 
różnie może być. Wyspowiadałem 
go i mówię – Przychodźcie co-
dziennie o 13 na obiad, zawsze się 
coś dla was znajdzie do jedzenia. I 
przychodzili przez 3 dni na obiad, 
Konrad, Czesław i plutonowy. 5 
sierpnia już na obiad nie przyszli.
(…) Dookoła pożary, dymy i ta ka-
nonada obustronna. Na salę opa-
trunkową zaczęli powstańcy zno-
sić rannych swoich i niemieckich.
(…) I w tym momencie niosą na 
salę rannego – ciemno  jeszcze, nie 
widzę go – ale słyszę głos – Franek, 
jesteś tam? To Czesław. – Patrz, jak 
mnie urządzili. Miał złamaną nogę. 
Lekarz przeciął nogawkę spodni, a 
Czesław powiada: – Franek, weź 
te papiery, pieniądze i zegarek, bo 
co ja z tym zrobię. Wziąłem, a w 
tym momencie robili operację. 
Wyszedłem z piwnicy, z sali ope-
racyjnej na parter, a budynek już 
z trzech stron otoczony i nie wiem 
czy się uda wyjść. Wyskoczyłem z 
pracownikiem szpitalnym do wyj-
ścia. Jeszcze główne wejście wolne, 
i przez nie i przez ul. Leszno prze-
dostaliśmy się na drugą stronę do 
szpitala Karola i Marii. A szpital 
[św. Łazarza] opanowali Niemcy. 
Według relacji sióstr pielęgniarek 

– pielęgniarki i lekarzy usuwa-
li rano 6 sierpnia do szpitala św. 
Stanisława, a rannych wszystkich 
wytłukli”10.

Według Piotra Gursztyna 
Niemcy wdarli się do niektórych 
budynków szpitala późnym popo-
łudniem, do innych wieczorem w 
sobotę 5 sierpnia. W szpitalu znaj-
dowało się łącznie ok. 1,5 tys. osób. 
Były zabijane na dziedzińcu, pod 
murami budynków, w piwnicach, 
suterynach i w salach chorych. 
„Mordowanie trwało do godziny 
1 w nocy.(…) Ostatnimi ofiarami 
były osoby, które próbowały ukryć 
się w różnych zakątkach szpitala.
(…) Niemcy podpalili szpital, pod-
żegając ogień jakimś łatwopalnym 
płynem”11. 

I jeszcze sanitariuszka Anna 
Danuta Sławińska: „Tego samego 
dnia [5 sierpnia] wieczorem żoł-
dacy Reinefartha12 wtargnęli do 
szpitala św. Łazarza przy ul. Lesz-
no róg Karolkowej. Rozpoczęła 
się masakra. (…) Ciężko rannych 
pozostawiono w salach, do których 
wrzucano granaty”13. 

Świadectwo śmierci Czesława 
Skury, wydane na zasadzie ksiąg 
metrycznych nr aktu 28 rok 1946, 
podpisał ks. proboszcz Franciszek 
Zakrzewski w Łękach koło Kutna.

Czesław Skura (1907-1944). Tadeusz Sywilski (1914-1944). Jerzey Kaczorowski (1927-1944).
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Tempo 30

Niedawno zakończyły się 
konsultacje społeczne dotyczące 
wprowadzenia w Warszawie stref 
ruchu uspokojonego, popularnie 
nazywanych “Tempo 30”. Celem 
ich wprowadzenia ma być popra-
wa bezpieczeństwa na osiedlowych 
uliczkach, w bliskim sąsiedztwie 
miejsc zamieszkania. Podobno 
strefy ruchu uspokojonego miały-
by pojawić się na ponad 90% ob-
szaru Warszawy i na około 65% 
długości wszystkich dróg (z wy-
łączeniem głównych arterii). Idea 
szczytna a strefy potrzebne, ale czy 
na pewno zostaną odpowiednio 
zaplanowane.

„Tempo 30” na świecie.
Inicjatywa wpisuje się we 

współczesne trendy wielu eu-
ropejskich miast. Deklaracja 
Sztokholmska ONZ z 2020 roku 
wzywa wszystkie państwa człon-
kowskie m.in. do ograniczenia 
liczby śmiertelnych ofiar wypad-
ków, priorytetowego zajęcia się 
ograniczeniem obrażeń ciężkich 
w ruchu drogowym wśród dzieci 
i młodzieży, położenia nacisku na 
system kontroli prędkości oraz na 
stworzenie stref niskich prędkości 
do maksymalnego limitu 30 km/h 
w obszarach, gdzie szczególnie 
mieszają się narażeni użytkowni-
cy dróg i pojazdy. W efekcie wiele 
państw i miast europejskich zaczy-
na podejmować działania ustana-
wiając strefy ruchu uspokojonego. 
W Holandii przegłosowano nowe 
prawo, gdzie 30km/godz jest no-
wym standardem prędkości w te-
renach zabudowanych, który może 
być podniesiony do 50km/godz na 
wybranych ulicach. Już w sierpniu 
zeszłego roku nowe limity prędko-
ści zostały wprowadzone na więk-
szości ulic Paryża przy poparciu 
59% mieszkańców i mieszkanek 
miasta (statystyka za danymi po-
danymi przez mer Anne Hidal-

go). Jednocześnie ponad 100 miast 
niemieckich, w tym Monachium 
i Berlin, zawiązały inicjatywę i 
lobbują za uzyskaniem większej 
autonomii w obniżaniu limitów do 
30km/godz (obecnie mogą to zro-
bić na niektórych ulicach w ściśle 
określonych przypadkach, na przy-
kład w pobliżu szkół).

Formuła warszawskich kon-
sultacji - dwa otwarte spotkania  w 
punktach konsultacyjnych na No-
wolipki i Armii Ludowej - raczej 
nie zachęciła mieszkańców Wawra 
do uczestnictwa. Odbyły się także 
dwa zdalne spotkania na platfor-
mach YouTube i Zoom. Uwagi 
można było wysyłać pocztą elek-
troniczną do 30 listopada włącz-
nie. Czy tak ważna kwestia nie 
powinna być jednak konsultowana 
szerzej?

„Tempo 30” w Wawrze. 
Urząd Miasta opublikował 

mapę proponowanych obszarów 
ruchu uspokojonego i dróg poza 
tymi strefami. Główne wawerskie 
arterie pozostaną drogami poza 

strefą „Tempo 30”, w tym Wał 
Miedzeszyński, Trakt Lubelski, 
Patriotów oraz łączące je głów-
ne ulice zorientowane wschód-
-zachód, w tym m.in. Bysławska, 
Przewodowa, Izbicka, Skalnicowa, 
Dzieci Polskich czy Kadetów. Jed-
nocześnie większość ulic i uliczek 
w osiedlach, pomiędzy domami, 
miałaby trafić do strefy o ruchu 
uspokojonym. Koncepcja wydaje 
się słuszna i założenia właściwe, 
szczególnie dla wąskich wawer-
skich ulic i uliczek, często pozba-
wionych chodnika, z bezpośredni-
mi wyjazdami z bram.

Dla wielu osób strefy Tempo 
30 nie będą żadną nowością, bo 
już część wawerskich ulic ma ogra-
niczenie prędkości do 30km/godz 
(na przykład ulica Wielostronna w 
Radości). Wiele innych ulic - np. 
Borków (bardzo wąski chodnik ze 
słupami, wiele dzieci chodzących 
na boisko piłkarskie), Rozmarynu 
(popularny skrót od Przewodo-
wej do Zasadowej, pozbawiony 
chodnika) czy Zielonej Łąki (na 
zdjęciu) – potrzebują takich stref 

niezwłocznie. Zresztą ta ostatnia 
ukazuje wszystkie problemy wielu 
wawerskich ulic – bardzo wąska 
jezdnia z asfaltem wylanym „przez 
środek”, z wyjazdami z bram o 
ograniczonej widoczności, pozba-
wiona chodnika, z której muszą 
jednocześnie korzystać piesi, dzie-
ci wracające ze szkoły, spacerowi-
cze z wózkami i psami, samocho-
dy osobowe mieszkańców ok. 150 
domów (a kolejne osiedla dalej się 
rozbudowują) i pojazdy działkowi-
czów ROD Zerzeń, oraz szambiar-
ki i śmieciarki. Wielokrotnie od 
tragedii dzieli kilka centymetrów, 
gdyż część kierowców nie zdejmu-
je nogi z gazu nawet w takich wa-
runkach, wykonując karkołomny 
slalom pomiędzy wózkami, dzieć-
mi i innymi samochodami.

Kto tego dopilnuje?
Otwarta pozostaje najważ-

niejsza kwestia – w jaki sposób 
będzie kontrolowana prędkość w 
strefie uspokojonego ruchu? Osła-
wione progi zwalniające niewiele 
zmieniają, co doskonale widać na 
przykład na Skalnicowej czy Mo-
zaikowej – większość samocho-
dów osobowych czy dostawczych 
nie musi nawet hamować, gdyż 
progi „biorą między koła”. Skutecz-
niejsze są przejścia i skrzyżowania 
wyniesione, jednak nie mogą być 
stosowane na ulicach którymi jeź-
dzi komunikacja miejska. Bardzo 
pomocne są skrzyżowania rów-
norzędne (np. wiele w Radości na 
małych osiedlowych uliczkach) 
jednak nie pomaga to na długich 
odcinkach bez skrzyżowań, za to 
z licznymi wyjazdami z bram. Naj-
skuteczniejsza byłaby po prostu 
kontrola prędkości, ale wymaga to 
albo rozstawienia wielu radarów, 
albo większej aktywności policji. 
Nieskuteczność wprowadzenia 
strefy uspokojonego ruchu bez 
dalszej kontroli widać na wielu wa-
werskich ulicach – na Przygodnej 
wystarczy postać tylko chwilę, aby 
zobaczyć „mistrzów kierownicy” 
mknących zdecydowanie ponad 
30km/godz pomimo bliskości 
szkoły, tłumu dzieci idących wą-
skim chodnikiem i znaku z ograni-
czeniem prędkości.

Będę z niecierpliwością cze-
kać na kolejne etapy realizacji tego 
pomysłu, aby przekonać się o sku-
teczności i zasadności wprowadza-
nych zmian.

BEZPIECZEŃSTWO. Strefy ruchu uspokojonego.

Tak wygląda bezpieczeństwo pieszych na wielu wawerskich osiedlach. Fot. A. Sajkowska

ANNA SAJKOWSKA
a.sajkowska@gazetawawerska.pl

Strefa ruchu uspokojonego - strefa miejska, w której dominują działania obejmujące organiza-
cję ruchu zmieniającą trasy przejazdów w obrębie dzielnicy lub miasta, a także zmiany w ukształ-
towaniu jezdni, wprowadzenie rozmaitych fizycznych ograniczników, mających na celu zmniejsze-
nie prędkości i wielkości ruchu w interesie bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska. 
Od strefy pieszej różni się dopuszczeniem ruchu kołowego w ograniczonym zakresie.
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Jak się zachowywać w strefie zamieszkania?

Każdy z nas - niezależnie od 
wieku, płci, wykształcenia, spraw-
ności fizycznej i roli w jakiej po-
rusza się po drogach - powinien 
stosować się do zasad, które okre-
ślają przepisy ustawy Prawo o ru-
chu drogowym oraz rozporządze-
nia w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych. Niestety z roku na rok 
przepisy ruchu drogowego stają się 
coraz bardziej rozbudowane, a od 
1997 roku Prawo o ruchu drogo-
wym zmieniano blisko sto razy.

Dlatego nie ma co się dziwić, 
że większość z nas nie miała moż-
liwości poznać wszystkich obowią-
zujących zasad ruchu drogowego. 
Osoby niezajmujące się prawem 
nie czytają bowiem dzienników 
ustaw. A gdyby nawet spróbowały, 
to i tak nie zawsze będą rozumieć 
język, w którym normy prawne są 
zapisywane w ustawach i rozporzą-
dzeniach. Dlatego też zdarza się, że 
często nieintencjonalnie narusza-
my obowiązujące prawo. Jednym 
z takich częstych przypadków jest 
niewłaściwe zachowanie kierow-
ców w strefach zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar, 
w skład którego wchodzą drogi, 
na którym wjazdy lub wyjazdy z 
tego obszaru oznaczone są znaka-
mi drogowymi. Wjazd oznaczo-
ny jest znakiem informacyjnym 
D-40 „strefa zamieszkania” a wy-
jazd znakiem D-41 „koniec strefy 
zamieszkania”. Prawidłowo za-
projektowana strefa nie powinna 
mieć wyodrębnionych chodników 
i jezdni. Niestety w praktyce, w 
dzielnicy Wawer. projektanci dróg 
nie uwzględniają funkcji jakim 
mają służyć strefy zamieszkania. 
Stąd infrastruktura drogowa w 
tych strefach nie różni się niczym 
od innych dróg.

I tak w wawerskich strefach 
zamieszkania wyodrębnione są 
zazwyczaj chodniki pomimo, że 
cała powierzchnia drogi powinna 
być przeznaczona dla pieszych. 
Zastrzeżenia można mieć także 
w stosunku do pracy osób spo-
rządzających projekty organizacji 

ruchu. Przykładem bezsensowne-
go i często powielanego błędu jest 
wyznaczanie w strefie zamieszka-
nia przejścia dla pieszych. Po co 
je wyznaczać, skoro pieszy może 
poruszać się gdzie tylko chce i na 
dodatek w całej strefie ma pierw-
szeństwo przed pojazdem? No 
chyba tylko po to, aby zwiększyć 
koszt wdrożenia organizacji ruchu 
przez wykonawcę oznakowania 
poziomego i pionowego. Gdyż nie 
ma innego racjonalnego wytłuma-
czenia.

Infrastruktura drogowa nie-
dostosowana do funkcji strefy 
zamieszkania i błędy w organiza-
cji ruchu w takiej strefie sugerują 
kierowcom, że obowiązują na niej 
takie same zasady jak na większo-
ści dróg publicznych. A to może w 

skrajnych przypadkach doprowa-
dzić do tragedii - utraty życia lub 
zdrowia niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego, którzy w 
takiej strefie są szczególnie uprzy-
wilejowani i powinni czuć się bez-
piecznie. Tym przywilejem, jak już 
wcześniej zostało wspomniane, 
jest możliwość korzystania przez 
pieszych z całej dostępnej po-
wierzchni, w tym z całej szerokości 
drogi. 

Na obszarze strefy dzieci do 
lat 7 mogą poruszać się bez opieki 
osób starszych. Mogą grać w pił-
kę, bawić się w berka lub po pro-
stu w inny sposób przebywać tam 
w celach rekreacji. Dlatego też 
ruch pojazdów jest tam podpo-
rządkowany pieszym. W strefie tej 
nie obowiązuje jakikolwiek limit 

wieku określony dla kierujących 
hulajnogą elektryczną lub urzą-
dzeniem transportu osobistego 
(pojazd napędzany elektrycznie 
bez siedzenia i pedałów - UTO). 
Jedynym warunkiem dla korzy-
stania z tych urządzeń przez dzie-
ci do lat 10-ciu jest konieczność 
opieki nad nimi przez dorosłą 
osobę. Trzeba przy tym pamiętać, 
że niezalenie od wieku, osoby po-
ruszające się za pomocą UTO po-
winny ustępować pierwszeństwa 
pieszym.

Aby piesi, w tym dzieci, mieli 
zapewnione bezpieczeństwo, kie-
rujący pojazdami (m.in. pojazda-
mi samochodowymi i rowerami) 
nie mogą na tym obszarze przekra-
czać prędkości 20 km/h. Kierujący 
powinni ustępować pierwszeństwa 
wszystkim pieszym oraz osobom 
poruszającym się przy użyciu na-
pędzanych siłą mięśni urządzeń 
lub sprzętu sportowo-rekreacyjne-
go, przeznaczonych do poruszania 
się w pozycji stojącej. Takie urzą-
dzenia lub sprzęt nazywane są w 
przepisach ruchu drogowego jako 
urządzenie wspomagające ruch 
(UWR), a jako ich przykład moż-
na wskazać deskorolki lub zwykłe 
(nieelektryczne) hulajnogi.

Kierujący powinni także pa-
miętać, że w strefach zamieszkania 
zabroniony jest postój pojazdów 
poza wyznaczonymi w tym celu 

miejscami. Niestety ze względu 
na nieprzemyślane decyzje władz 
dzielnicy Wawer w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego 
(m.in. dopuszczenie do budowy 
całych osiedli domów wieloro-
dzinnych przy jednoczesnym bra-
ku odpowiedniej infrastruktury 
drogowej), parkowanie pojazdów 
poza miejscami wyznaczony-
mi w tym celu jest jednym z naj-
częstszych naruszeń prawa w tych 
strefach. Mieszkańcy nie mają po 
prostu gdzie zostawiać swoich po-
jazdów.

Niemniej stwierdzenie tego 
faktu nie może oznaczać, że stre-
fy zamieszkania powinny ulec 
likwidacji. W przypadku kolizji 
interesów posiadaczy pojazdów z 
bezpieczeństwem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, 
w tym dzieci i młodzieży, zdecy-
dowane pierwszeństwo należy się 
bezpieczeństwu.

No i na koniec jeszcze jedna 
ważna zasada. Kierujący pojaz-
dem, który wyjeżdża ze strefy za-
mieszkania na drogę jest traktowa-
ny w przepisach jako włączający 
się do ruchu. A tym samym jest 
obowiązany zachować szczególną 
ostrożność oraz ustąpić pierw-
szeństwa innemu pojazdowi lub 
uczestnikowi ruchu. 

Maciej Wroński

BEZPIECZEŃSTWO. Pomysł na osiedlowe ulice.

Przykład nieprzepisowego parkowania w strefie zamieszkania”. Fot. M. Wroński
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Kuna domowa

Nieproszeni lokatorzy
Kuna domowa, jak nazwa 

wskazuje jest gatunkiem związa-
nym z zabudowaniami. W XIX 
wieku używano nazwy kuna gu-
mienna. Gumnem nazywano część 
budynku lub wiejskiej zagrody 
przeznaczonej do młócenia i prze-
chowywania zboża. Gatunek ten 
jest więc już od stuleci związany 
z ludzkimi siedzibami. Nie dziwi 
więc fakt, że obecność tego ga-
tunku w Warszawie potwierdzano 
już w XIX wieku. Inwentaryza-
cja przeprowadzona w ostatnich 
latach wykazała zimą obecność 
ponad 150 osobników na terenie 
stolicy. Kuny najliczniej występo-
wały na cmentarzach oraz na te-
renie ogródków działkowych. Są 
to zwierzęta bardzo inteligentne 
i poddane wielowiekowej presji 
ze strony człowieka. Futro kun 
uważane było za bardzo cenne. W 
średniowieczu płacono tzw. kuno-
we, rodzaj podatku, cła lub grzyw-
ny uiszczanego w formie futer. 
Stąd też nazwa chorwackiej waluty. 
50 lat temu sprzedaż kilku dobrze 
wyprawionych kunich futerek mo-
gła dać dochód porównywalny z 
miesięczną pensją w fabryce. Kuny 
były więc pożądanym łupem dla 
myśliwych i kłusowników. Obec-
nie futro kuny nie ma żadnej ma-
terialnej wartości.

Budynki, powstające w cza-
sach reżimu komunistycznego, 
najczęściej przyjmowały postać 
„kostki” z płaskim dachem po-
krytym papą. Konstrukcja ta była 
mało przyjazna dla kun. Zwierzęta 
zamieszkiwały więc głównie pu-
stostany, strychy, kościoły, gara-
że i różne budynki gospodarcze. 
W XXI wieku zaczęły masowo 
powstawać domy o spadzistych 
dachach, ocieplanych wełną. Mi-
mowolnie projektanci stworzyli 
idealne lokum dla kun. Zwierzęta 
z łatwością dostają się w przestrzeń 
pomiędzy dachem a sufitem i w 
przytulnej wełnie tworzą komory i 
korytarze, gdzie jest sucho, ciepło i 

bezpiecznie. Oczywiście tacy loka-
torzy mogą być uciążliwi. Groma-
dzące się odchody i resztki pokar-
mu mogą uwidocznić się na suficie 
w postaci rozrastającej się plamy. 
Kuny mogą również całe noce ha-
łasować lub co gorsza wzbudzać 
systemy alarmowe. 

Nawiedzony dom
Przy ulicy Tulipanowej w Ani-

nie, na skraju lasu, jeszcze 10 lat 
temu, stał opuszczony i zdewasto-
wany budynek. Powszechnie uzna-
wany był za nawiedzony przez du-
chy zamordowanej w jego piwnicy 
rodziny. Czy faktycznie doszło tam 
do tragedii nie wiem. Faktem jest 
jednak, że był dość często odwie-
dzany przez różnych eksplorato-
rów, poszukiwaczy duchów, moc-
nych wrażeń oraz… trunków. W 
Internecie i prasie zamieszczano 
liczne opisy i filmy przedstawiające 
„paranormalne” zjawiska mające 
miejsce w tym budynku. Dom ten 
odwiedzałem kilkukrotnie, zbie-
rając informacje o występowaniu 
sów na terenie Warszawy. Nie spot-
kałem puszczyka ani płomykówki, 
zaobserwowałem jednak liczne 
ślady obecności kun. Warto wie-
dzieć, że kuny w okresie godowym, 
przypadającym na lipiec i sierpień, 
mogą wydawać przeraźliwe i głoś-
ne dźwięki, przypominające krzyk 
lub szlochanie dziecka. Zapewne te 
hałasy dobiegające w nocy z opusz-
czonego budynku spowodowały, iż 
w powszechnym mniemaniu, zo-
stał on uznany za nawiedzony.  

Kto jadł i spał pod maską?
Na kuny narzekają również 

kierowcy, oskarżając je często bez-
podstawnie o przegryzanie okab-
lowania. Problem ten pojawił się 
pod koniec lat 80-tych. W społe-
czeństwie zaczęła wówczas krążyć 
plotka o zmutowanych zwierzę-
tach powstałych po katastrofie w 
elektrowni atomowej w Czarno-
bylu. Na podstawie tych opowieści 
stworzono nawet grafikę tego mu-
tanta, posiadającego głowę zająca 
i kończyny lisa. Te fantasmagorie 
wkrótce przeszły do historii a za 
sprawcę zniszczeń uznano kuny. 
Jest to prawda tylko w pewnej czę-
ści. Pod maski samochodów rów-
nie często zaglądają koty, myszy, 
szczury a nawet tchórze. Wielolet-
nie badania składu pokarmu kun 
w Warszawie nie wykazały aby te 
zwierzęta zjadały osłonki kabli lub 
inne elementy nieorganiczne. 

Jak wyprosić kunę?
Trzeba wziąć pod uwagę że 

kuny podlegają ochronie na mocy 
Ustawy Prawo Łowieckie oraz 
Ustawy o Ochronie Zwierząt. Po-
zbycie się kuny z domu jest za-
daniem trudnym. W handlu po-
wszechnie dostępne są różnego 
rodzaju klatki do odłowu kun. 
Można je kupić, ale nie można w 
nie łapać zwierząt. Takie działa-
nie jest po prostu kłusownictwem. 
Odłowy i translokacje mogą prze-
prowadzać jedynie upoważnione 
i przeszkolone służby miejskie. W 
praktyce schwytanie kuny jak i in-
nych dzikich zwierząt jest bardzo 
trudne. Dodatkowo w kilka tygo-
dni lub miesięcy po odłowieniu 
zwierzęcia jego miejsce zajmuje 
nowy osobnik. Zabronione i wy-
jątkowo niehumanitarne jest trucie 
kun. Legalnie możemy stosować 
różnego rodzaju odstraszacze aku-
styczne, wizualne, repelenty sma-
kowe, zapachowe, zdesperowani 
ludzie zdobywają nawet odchody 
niedźwiedzi, wilków a nawet ty-
grysów w nadziei, że zapach tych 
wielkich drapieżników odstraszy 
kuny. Trudno jednak znaleźć jakie-
kolwiek naukowe potwierdzenie 

skuteczności tych metod. Tragicz-
ne w skutkach dla kuny oraz na-
szego budynku, mogą być próby 
zablokowania wejścia do kryjów-
ki, zwłaszcza przy pomocy drutu 
żyletkowego i innych ostrych ele-
mentów. Możemy uwięzić zwie-
rzę w stropodachu i doprowadzić 
do jego śmierci z głodu. Martwa, 
gnijąca kuna prędzej czy później 
da o sobie znać trudnym do znie-
sienia fetorem. Aby ją znaleźć i 
usunąć trzeba często rozebrać 
znaczą część dachu, sufitu a nawet 
przewodów wentylacyjnych. Mu-
simy brać również pod uwagę, że 
blokując wejście możemy uwięzić 
młode kuny. Zdesperowana mat-
ka za wszelka cenę będzie chciała 
dostać się do potomstwa, nie ba-
cząc nawet na własne obrażenia. 
Skutki takich działań mogą być 
makabryczne. O niechcianych lo-
katorach warto pomyśleć już w 
trakcie budowy domu i zastosować 
rozwiązania zniechęcające kuny do 
kolonizacji budynku: uszczelnie-
nie dachu, stosowanie drewnianej 
podbitki, ocieplanie pianką lub 
styropianem. Jeśli mamy już nie-
proszonych gości skuteczny może 
okazać się pastuch elektryczny 

dedykowany kunom. Musi być on 
jednak we właściwy sposób zain-
stalowany i uruchomiony kiedy 
zwierzęta są na zewnątrz. Najlepiej 
zrobić to jesienią lub zimą kiedy 
osobniki młodociane opuściły już 
rodzinne terytorium. 

Jeśli kuny nie dewastują nasze-
go budynku, możemy oczywiście 
zaakceptować puchatych subloka-
torów a nawet cieszyć się ich obec-
nością. Kuny są zwierzętami poży-
tecznymi. Ich pokarm w znacznej 
mierze składa się z gryzoni. Dra-
pieżniki te skutecznie polują na 
szczury, czego nie są w stanie robić 
koty, które w warunkach miejskich 
zabijają głównie ptaki. 

Warto wspomnieć o drugim, 
podobnym gatunku – kunie leśnej. 
Występuje ona na terenie Wawra 
bardzo rzadko, jedynie w więk-
szych kompleksach leśnych jak 
Las Sobieskiego i Las Wilanowski. 
Kuny leśne unikają ludzi i terenów 
zabudowanych. 

dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytutu 

Badawczego Leśnictwa 
mieszkaniec Wawra

FAUNA. Przydomowi współmieszkańcy.

JAKUB GRYZ
j.gryz@gazetawawerska.pl

Młode kuny domowe Fot. T. Jaworski



17styczeń / luty 2023 PRZEZ OSIEDLA

Primum non nocere*

* Po pierwsze nie szkodzić.

Przemierzając podczas week-
endowych spacerów wawerskie 
lasy, zwłaszcza te w najbliższym 
sąsiedztwie osiedli i zabudowań, 
nierzadko natkniemy się na poroz-
rzucane po ściółce leśnej resztki z 
ludzkich stołów. Najczęściej jest to 
pieczywo (z czasem pleśniejące), 
pozostałości po posiłkach, plasti-
kowe tacki z ciastem i nadpsutymi 
owocami, kości, ości i skóry po wę-
dzonej rybie. Ale ta lista mogłaby 
być dłuższa.

Dwa tygodnie temu opubli-
kowałem na fejsbukowym profi-
lu Gazety zdjęcie rozrzuconego 
w anińskim zagajniku pieczywa 
wraz z krótkim komentarzem dy-
daktycznym. Wśród komentarzy 

mocno zapadły mi w pamięć te 
rekomendujące działania infor-
macyjno-edukacyjne (zwłaszcza 
wśród dzieci, w przedszkolach i 
szkołach), ponieważ wielu kocha-
jących zwierzęta „dokarmiaczy” 
ma małą wiedzę nt. jak pomagać, 
aby przypadkiem nie zaszkodzić. 

Okazuje się, że w czasie łagod-
nych zim nie powinno się w ogóle 
dokarmiać dzikich zwierząt, aby 
nie odzwyczajać ich od samodziel-
nego poszukiwania pożywienia, a 
gdy już podejmujemy się dokar-
miania - musimy to robić syste-
matycznie i w  stałych miejscach. 
Wykładanie karmy powinno się 
odbywać w porozumieniu z  leśni-
kiem, który wskaże odpowiednią 
lokalizację.

Wysypywanie w lesie pieczywa 
jest niedopuszczalne, ponieważ jest 
to pokarm bardzo niezdrowy dla 
zwierząt, pełen spulchniaczy, cu-
kru, soli. Chleb wysypywany jesie-
nią, w trakcie łagodnej zimy, przy 
dużej wilgotności szybko pleśnieje 
i staje się trujący. Pieczywem nie 
powinno się dokarmiać także pta-
ctwa. Gdy zima jest łagodna, zwie-
rzęta powinny poradzić sobie same 
- nie musimy im pomagać.

Pamiętajcie, że z czerstwego 
pieczywa możecie zrobić pyszne 

grzanki, bułkę tartą... Chleb stary, 
spleśniały - traktujcie jako biood-
pady i wrzucajcie do brązowego 
worka, lub do kompostownika. 
Nigdy do lasu.

Co podawać 
zwierzętom leśnym?

Przede wszystkim karma win-
na być podawana w paśnikach, co 
zabezpieczy ją przed czynnikami 
atmosferycznymi. Paśniki win-
ny znajdować się głębiej w lesie, 
dzięki temu poszukujące jedzenia 

zwierzęta pozostaną w swoim na-
turalnym środowisku i będą rza-
dziej podchodzić w okolice dróg, 
miast i pól uprawnych.

W zależności od składników 
pokarmowych wyróżnia się kar-
mę:

 ■ suchą (siano, słoma, liściar-
ka, czyli suszone pędy z liś-
ćmi),

 ■ soczystą (ziemniaki, buraki, 
marchew, kapusta, kiszonki)

 ■ treściwą (żołędzie, bukiew, 
kasztany, ziarna zbóż).

Dużą rolę w odżywianiu zwie-
rzyny i zapobieganiu chorobom 
odgrywają składniki mineralne, 
zwłaszcza sól. Umieszcza się ją w 
lizawce – drewnianym słupku. Sól 
pod wpływem wilgoci i spływa po 
drewnie, a zwierzęta chętnie ją zli-
zują.

Nie należy wywozić do lasu na 
własną rękę dużych ilości zepsu-
tych warzyw i owoców, pieczywa 
oraz produktów spożywczych w 
opakowaniach. Nadmiar pozo-
stawionego niewłaściwego poży-
wienia fermentując i pleśniejąc, 
stwarza zagrożenie dla biocenozy 
leśnej i szpeci krajobraz. Niewłaś-
ciwy pokarm może spowodować u 
zwierząt choroby, osłabienie orga-
nizmu, a nawet śmierć.

Jak dokarmiać ptaki?
Ptaki wodne (np. kaczki, ła-

będzie) powinny być dokarmiane 
tylko w czasie silnych mrozów, kie-
dy zamarza większość zbiorników 
wodnych. Mogą jeść ziarna zbóż, 
drobno pokrojone gotowane wa-
rzywa oraz kukurydzę. Nie należy 
wrzucać karmy do wody. 

Niezwykle ważne jest, aby nie 
karmić ptaków produktami z solą, 
np. boczkiem, solonymi orzeszka-
mi oraz pieczywem. Sól powoduje 
u nich choroby nerek, może pro-
wadzić do odwodnienia. 

Jeżeli więc chcemy pomagać 
mieszkańcom lasu, musimy to 
robić mądrze i konsekwentnie, 
mając na względzie ochronę 
przyrody oraz naturalne zacho-
wania zwierząt.

Konsultacja: 
dr Artur Dawidziuk

 Nadleśnictwo Celestynów

FAUNA. Jak dokarmiać dzikie zwierzęta?

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

                                                  Leśne okolice ul. IX Poprzecznej/Kosynierów, fot. P. Grzegorczyk

Sikorka czubatka, fot. Grzegorz Długosz, http://www.gdlugosz.com  
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Plany noworoczne

Nadszedł Nowy Rok. Każdy z 
nas ma w związku z tym pewne po-
stanowienia, które w większym lub 
mniejszym stopniu udaje się zrea-
lizować. Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radości na początku roku 
spotka się, aby zaplanować i doprecy-
zować plan działań na 2023 rok.

Krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy

Jednym z najważniejszych ce-
lów w bieżącym roku jest wstąpienie 
jednostki OSP Radość do Krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego 
(KSRG). System ten ma na celu 
ujednolicenie działań o charakterze 
ratowniczym, podejmowanych w 
sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, podejmo-
wanych przez Państwową Straż Po-

żarną i inne podmioty ratownicze 
(głównie Ochotnicze Straże Pożar-
ne). Poza dodatkowymi środkami na 
działalność bojową, jednostki KSRG 
odnotowują więcej wyjazdów do ak-
cji ratowniczo-gaśniczych zarówno 
w ramach swojego rejonu operacyj-
nego, jak i na rejony sąsiednie. Włą-
czenie OSP Radość do tego systemu 
byłoby znaczącym impulsem rozwo-
jowym dla jednostki.

Nowe koszary 
Największym przedsięwzię-

ciem, z którym społecznicy muszą 
się zmierzyć będzie rozpoczęcie prac 
budowlanych związanych z budową 
nowych koszar dla potrzeb jednost-
ki. Priorytetem jest w szczególności 
budowa nowych stanowisk garażo-
wych na samochody ratowniczo-
-gaśnicze oraz sprzęt i wyposażenie 
strażackie pozostające na wyposaże-
niu OSP. Obecny budynek garażo-
wy który wykorzystywany jest na te 
cele został wybudowany w 1951 r., 
i mimo licznych remontów i bieżą-
cych inwestycji, w dalszym ciągu nie 
wypełnia dzisiejszych standardów. 

Największymi bolączkami obec-
nego budynku garażowego są: małe 
stanowiska garażowe, brak szatni a 

także brak odpowiedniego ogrzewa-
nia oraz brak wody bieżącej (!). Pomi-
mo spartańskich warunków z jakimi 
musimy się zmagać, nasi druhowie 
nie tracą nadziei i z zapałem podej-
mują wszystkie wyzwania postawione 
przez przełożonych. 

Projekt budowy nowej strażnicy 
dla potrzeb OSP już jest. Został on 
w pełni sfinansowany ze środków 
własnych OSP. Jednostka otrzymała 
już decyzję o pozwoleniu na budo-
wę nowej strażnicy. Częściowo został 
już przygotowany teren pod przyszłą 
budowę. Został wyburzony stary bu-
dynek drewnianej strażnicy wybudo-
wany w 1932 roku. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku w 
budynku z powodzeniem funkcjono-
wało kino SŁOWIK. Wraz ze starym 
budynkiem strażnicy rozebrano dwie 
wieże widoczne z ul. Tomaszowskiej. 
Obecnie jednostka jest na etapie gro-
madzenia środków na realizację za-
mierzenia budowlanego.

Jeżeli chcesz wspomóc budowę 
nowej remizy OSP Radość skon-
taktuj się z nami. Każda pomoc jest 
mile widziana, zarówno finansowa 
jak i organizacyjna. Doskonałym 
elementem współfinansowania bie-
żącej dzielności naszej jednostki jest 
zbiórka środków pochodzących z 1% 
i przekazywanych na organizacje po-
żytku publicznego.

Stanisław Rybicki, OSP Radość

Z NOTESU STRAŻAKÓW. 

STANISŁAW RYBICKI
s.rybicki@gazetawawerska.pl

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Wawra, którym nie są obce 
sprawy zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego na 
terenie naszej dzielnicy o wsparcie jednej z najstarszych lokalnych or-
ganizacji - OSP Radość.

LIST DO REDAKCJI
C.d. informacji o niebezpiecz-

nym przejściu dla pieszych na ul. 
Wydawniczej w Aninie.

Dobra wiadomość jest taka, że 
jeśli tylko pilnuje się służb, to one 
czasem funkcjonują.

Otrzymałem odpowiedź zarów-
no od Urzędu miasta, jak i od Policji. 
Policja była szybsza (zapewne nie 
musiała na prędce czegoś robić w tej 
sprawie), odpowiedziała 6 grudnia 
2022. Policja oświadczyła, że w oko-
licy tymczasowego przejścia dla pie-
szych w ciągu tamtego roku doszło 
do dwóch kolizji oraz dwóch wypad-
ków. Wypadki to takie zdarzenia, 
w wyniku których ludzie doznają 
uszczerbku na zdrowiu. Także intui-
cja mnie nie zawiodła, dzieje się.

Urząd miasta odpowiedział 16 
grudnia i najistotniejsze, co miał mi 
do zakomunikowania brzmiało tak:
„Oznakowanie poziome na tymcza-
sowym przejściu dla pieszych w rejo-
nie skrzyżowania ulic Wydawniczej i 
II Poprzecznej zostanie uzupełnione 
tak szybko jak tylko pozwolą na to 
warunki pogodowe. Obecne warun-
ki nie pozwalają na trwałe i skutecz-

ne zastosowanie ani taśmy ani farby.”
To tyle. Jak znam życie, to zado-

woleni z siebie usiedli na zadkach i 
uznali, że w pocie czoła przyczynili 
się do poprawienia jakości świata. 
Tylko co z innymi sposobami ozna-
kowania? Policjant, z którym roz-
mawiałem po wypadku od razu po-
wiedział: „tu powinny być światełka 
odblaskowe w jezdni”.

Jako ciekawostkę dopiszę, że 
takie coś (tzw. kocie oczka) kosztuje 
od 10 do 20 złotych za sztukę. Na na-
sze przejście wystarczy maksimum 
16 sztuk, być może nawet mniej. 
Budowa kołki do montażu, ludzi i 
wiertarki ma, także koszt takiego za-
bezpieczenia wynosiłby maksimum 
400 złotych. W wersji oszczędnej 
200. No, ale Budowa tego nie zrobiła, 
chociaż to proste i możliwe do wyko-
nania zimą rozwiązanie.

Także tak to wygląda:
Urząd miasta ramię w ramię z firmą 
Trakcja S.A. wycenił ludzkie życie 
oraz cierpienie na mniej warte niż 
dwieście złotych.

Mam nadzieję, że jak w więk-
szości przypadków mamy tu do 
czynienia ze zwykłą bezmyślnością, 

a nie świadomym wyrachowaniem. 
Niemniej jednak dopóki się nie 
szturchnie, to nijak ludzie nie zabio-
rą się do roboty (lub do myślenia).

Muszę tu dopisać, że Budowa 
po jakimś czasie w końcu postawiła 
latarnię blisko przejścia, razem z in-
nymi doświetlającymi dojście do pe-

ronu. Trzeba przyznać, że jest teraz 
dużo lepiej, także za to im chwała.

Radny Osiedla Anin
Tomasz Biczel

RYSUNEK SATYRYCZNY
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Urząd dzielnicy mówi o 
dezinformacji wokół PSZOK-a 
w Marysinie, a sam nie przed-
stawia konkretów.

„Za nami konkretne dyskusje” 
brzmiał tytuł artykułu Przemka 
Skoczka nt. spotkań władz dzielni-
cy z mieszkańcami. Opublikowany 
został w wydawanym przez urząd 
dzielnicy Kurierze Wawerskim (Nr 
24/261, 16-31 grudnia 2022). Od-
niesiono się w nim m.in. do dyskusji 
o „Ośrodku Edukacji Ekologicznej” 
w Marysinie, na temat którego zda-
niem autora, „panuje pewna dezin-
formacja i potrzebne były dokładne 
wyjaśnienia”. Co to znaczy „pewna 
dezinformacja” i jakie „dokładne 
wyjaśnienia” były udzielone?

Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej to nic innego jak Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który 
ma również służyć propagowaniu 
wiedzy o recyklingu. Również, ale 
nie przede wszystkim. Jak wspo-
minałem w grudniowym arty-
kule „PSZOK niezgody”, obiekt 
wzbudza ogromne kontrowersje, 
a spotkanie w Marysinie przebie-
gało wyjątkowo burzliwie. Kurier 
Wawerski przedstawia to jednak 
w taki sposób, jakby ktoś celowo 
propagował fałszywe informacje, a 
rozmowa z mieszkańcami wyjaśni-
ła wszystkie wątpliwości i wszyscy 
rozeszli się w zgodzie. Tak nie było.

Kto dezinformuje?
Od mieszkańców Marysina 

biła złość. W poprzednim artykule 
zaakcentowałem, że nie można ak-
ceptować zakrzykiwania prezenta-
cji wiceburmistrza ani przerywać 
jego wypowiedzi ze względu na 
konieczność zachowania mini-
mum kultury dialogu. Z drugiej 
strony, to jak władze dzielnicy nie 
wyciągają wniosków i brną w mar-
ketingowe chwyty zamiast uczci-
wie, szeroko i transparentnie wy-
jaśniać swoje zamierzenia woła o 
pomstę do nieba. Już samo opero-
wanie pojęciem „ośrodka edukacji 
ekologicznej” może być odebra-
ne jako próba ukrywania swoich 
intencji. Wyczuli to mieszkańcy 
Marysina i reagowali wściekłością, 
gdy wiceburmistrz Jeziorski sylabi-
zował (by lepiej dotarło) „ośrodek 
edukacji ekologicznej”. Teraz urzę-
dowy Kurier Wawerski dalej brnie 

europejskich miast. Wszystko zależy 
od sposobu i rodzaju składowanych 
odpadów. Punkt z uporządkowany-
mi elektrośmieciami, akumulatora-
mi, gruzem czy olejami w zamknię-
tych i szczelnych pojemnikach nie 
będzie bardziej uciążliwym sąsiedz-
twem niż warsztat samochodowy, 
jakich mnóstwo w pobliżu domów.

Dlatego kluczenie, niedopo-
wiadanie i  manipulowanie nazew-
nictwem przez zarząd dzielnicy jest 
utrudnianiem życia samemu sobie 
i szkodzeniem tej ważnej sprawie. 
Brak transparencji i uczciwości z 
oczywistych przyczyn powodu-
je brak zaufania i jednoznaczny 

sprzeciw mieszkańców. Bo skąd 
teraz mają wiedzieć czy będą mieli 
w pobliżu drugi PSZOK na Sie-
kierkach czy schludne „Centrum 
Edukacji Ekologicznej”? Na wszel-
ki wypadek lepiej zaprotestować.

Zapytanie Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra

Ze względu na opór zarządu 
dzielnicy do szerokiego przedsta-
wienia informacji o PSZOK, klub 
radnych Razem dla Wawra wystą-
pił z oficjalnym zapytaniem, gdzie 
wypunktował konkretne zagadnie-
nia m.in. dotyczące wprowadzenia 
limitów składowania, możliwości 

Pewna dezinformacja
MARYSIN. Sporna lokalizacja PSZOK-a.

PSZOK na odludziu czy 
w terenie zamieszka-
nym?

W raporcie* przygotowanym 
przez SWECO Consulting 
sp. z o.o., w części omawiają-
cej punkty zbiórki odpadów w 
Szczecinie (Ekoporty) wska-
zano, że „głównym założe-
niem podczas planowania lo-
kalizacji Ekoportów był czas 
dojazdu do PSZOK-u. Miasto 
założyło, że dojazd nie powi-
nien zajmować więcej niż 20 
minut. Lokalizacja Ekopor-
tów w pobliżu dużych osiedli 
nie jest zatem przypadkiem. 
Umieszczając Ekoporty w 
lokalizacjach z przewagą 
zabudowy wielorodzinnej za-
stosowano zasadę „po dro-
dze”, która daje gwarancję, 
że z obiektu będzie korzystać 
większa liczba ludności niż 
w przypadku umiejscowie-
nia PSZOK-u na obrzeżach 
miasta. Jak wynika z analiz 
prowadzonych przez Szcze-
cin liczba odwiedzin w tych 
obiektach wzrasta proporcjo-
nalnie do liczby osób miesz-
kających w pobliżu punktów”.

* „Rekomendacje dla budowy 
sieci napraw i ponownego użycia 
oraz wytyczne dotyczące mini-
malnej funkcjonalności punktów 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego”. Zna-
lezione na portalkomunalny.pl.

w zamącanie obrazu sytuacji. Aż 
chce się wykrzyknąć tak, jak Kazik 
Staszewski w refrenie utworu „Czy 
wy nas macie za idiotów?”. Tym 
bardziej, gdy poniżej wspomnia-
nego artykułu czytamy komentarz 
burmistrza Norberta Szczepańskie-
go: „Chcemy stałego dialogu” i  wi-
ceburmistrza Leszka Baraniewskie-
go: „Cenimy uwagi mieszkańców”.

Strzał w kolano
Czy PSZOK jest zły? Wręcz 

przeciwnie, to bardzo potrzebny 
Wawrowi obiekt, który zależnie od 
jego zorganizowania może mieć 
różne oddziaływanie na otoczenie. 
Skrajnym przypadkiem jest ten na 
Siekierkach, który uderza bałaga-
nem i nawet smrodem. Po drugiej 
stronie są schludne kompaktowe 
obiekty sytuowane w różnych gmi-
nach w Polsce, a nawet w centrach 

oszacowania ruchu kołowego oraz 
przedstawienia dokładnych in-
formacji w Kurierze Wawerskim. 
Władze mają obowiązek odpowie-
dzieć na nie w ciągu 14 dni, choć 
przykład informacji dotyczącej bu-
dynku  wielofunkcyjnego w Mary-
sinie pokazuje, że termin ten może 
być przekroczony nawet 10-krot-
nie (161 dni oczekiwania).

Pełną treść zapytania i odpo-
wiedzi, jak już będzie udzielona 
można znaleźć na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej: https://bip.
warszawa.pl/Menu_podmiotowe/
dzielnice/Wawer/Rada_2018_2023/
interpelacje_zapytania/default.htm.

Lokalizajca Ekoportu w Szczecinie przy ul. Taczaka. Kolorem czerwonym zaznaczony jest teren PSZOK, nie-
bieskim zabudowa mieszkaniowa, a zielonym tereny zielone i rekreacyjne. Jego otwarcie przyciągnęło licznych 
mieszkańców o czym można przeczytać m.in. w serwisie szczecin.naszemiasto.pl w artykule: „Tak hucznego ot-
warcia Ekoportu w Szczecinie to jeszcze nie było!”. Źródło: Google Maps.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl
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Gorączka filiżankowa

Niełatwo odpowiedzieć na py-
tanie: Jak się zostaje kolekcjonerem? 
Najczęściej przez przypadek, przy-
najmniej tak właśnie było ze mną. 
Na chorobę porcelanową zapadłam 
w Aninie, wiele lat temu. Miałam 
już wtedy kilka ładnych filiżanek do 
herbaty, bo mąż lubił mnie nimi ob-
darowywać. Kiedy jednak przy uli-
cy Marysińskiej otworzył się anty-
kwariat i pierwszego dnia kupiłam 
tam parę ośmiokątnych filiżanek 
do mokki wyprodukowanych przez 
firmę Rosenthal, zrozumiałam, że 
moim powołaniem są te maleńkie 
cudeńka.  

Mokki są szczególne. Mieszczą 
najwyżej podwójne espresso i kie-
dy pomyślę, że ktoś ślęczał nad ich 
zdobieniem co najmniej kilka go-
dzin, nabieram szacunku dla daw-
nego rzemiosła. Co mnie pociąga 
w kolekcjonowaniu? To rodzaj 
porządkowania świata. Pewnego 
dnia przychodzi moment, że chcesz 
mieć wszystkie egzemplarze wybra-
nego producenta. Nie spoczniesz, 
póki to się nie stanie. Na dodatek 
niemal każda aukcja to adrenalina. 
Licytowałam już bawiąc się na we-
selu, w jadącym pociągu, a nawet 
sama przeciwko sobie, bo nie mia-
łam jeszcze dostatecznej wiedzy. 
Zdarzało mi się brać udział w licy-
tacji dziewiętnastu filiżanek, choć 
chciałam z nich zostawić tylko dwa 
szczególnie wartościowe komplety.

Około roku 2017 zaczęłam 
moją kolekcję traktować po-

ważnie. Skłoniła mnie do tego 
niechcący znana kolekcjonerka 
japońska, Kazumi Murakami, z 
którą zaczęłam się mimo woli po-
równywać. Filiżanki kupowałam 
już w tak egzotycznych krajach, 
jak Turcja, Argentyna, Japonia czy 
Australia. Mój zbiór przez lata nie-
pokojąco się rozrósł, liczy kilkaset 
sztuk, które są rozmieszczone w 
kilku specjalnie dla nich wyko-
nanych szafach, a i tak piętrzą się 
jedna na drugiej, bo ciągle brakuje 
miejsca.

Porcelana reaguje na trendy 
w sztuce, wciąż uczę się jej histo-
rii, sygnatur, motywów zdobienia, 
dziejów firm, które ją produko-
wały. W tym roku wybraliśmy się 
na wycieczkę po porcelanowym 
zagłębiu, okolicach Karlowych 
Warów w Czechach i Selb w Ba-
warii, gdzie powstawały interesu-
jące mnie filiżanki. Zwiedziliśmy 
muzea poświęcone porcelanie 
Rosenthala i Hutschenreuthera, 
żałując, że obie te marki nie należą 
już do dawnych właścicieli, a por-
celana z ich znakami jest produko-
wana w Chinach. 

Wystawiam moje filiżanki na 
Instagramie i dzięki temu poznaję 
innych kolekcjonerów. Korespon-
dujemy ze sobą, informując się o 
intersujących aukcjach czy przed-
miotach. Trochę też rywalizujemy. 
Filiżanki to drogie hobby. Porce-
lana nie na darmo nazywana jest 
białym złotem, bardzo reaguje na 
wzrost cen. Starej porcelany nie 
przybywa, egzemplarze się czasem 
tłuką. Mnie na szczęście przyda-
rzyło się to tylko raz, jednak taka 
jest cena kolekcjonowania kru-
chych przedmiotów. 

Czasem słyszę pytanie, czy piję 
z moich mokk? Nie, są zbyt dale-
ko od kuchni. Jednak lubię stanąć 
przed otwartą szafą i popatrzeć z 
zachwytem na piękno zaklęte w 
tych delikatnych przedmiotach. 

HOBBY. Nie co pić, ale z czego...

Fot. T. Kaczor

Jedna z kolekcji filiżanek autorki. Zdjęcie własne.

MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

Dzień dobry. Droga Redakcjo, 
do kogo skierować pytanie ws in-
westycji związanej z chodnikiem i 
ścieżką rowerową na Trakcie Lu-
belskim (pytanie konkretnie doty-
czy odcinka od ul. Płowieckiej do 
ul. Lucerny)? 

To, co mamy tu od lat woła o 
pomstę do nieba – głębokie dziury, 
kałuże i błoto. Abstrahując od wa-

lorów estetycznych jest też bardzo 
niebezpiecznie, ponieważ do przy-
stanku autobusowego Klimontow-
ska ludzie dochodzą krawędzią 
ulicy. W końcu wydarzy się tu ja-
kaś tragedia, bo o poranku jest na 
dodatek bardzo słaba widoczność. 
Na załączonych zdjęciach widać 
jak wygląda sytuacja po każdym, 
nawet niewielkim deszczu. Tak nie 

może być! Bliski Wawer to także 
Warszawa! 

Załączam zdjęcia fatalnego 
pobocza, w ogóle braku jakiegokol-
wiek bezpiecznego przejścia / chod-
nika prowadzącego do przystanku 
Klimontowska. To niestety najgor-
szy i najmniej doinwestowany odci-
nek całego Traktu Lubelskiego. 

Pozdrawiam i z góry bardzo 
dziękuję za skuteczne nagłośnienie 
sprawy.

Justyna Lukosek

LIST DO REDAKCJI
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W grudniu 2022, z  inicjaty-
wy Joanny Mikulskiej i  Iwony Go-
łębiewskiej, właścicielek starych 
domów w  Otwocku, odbyło się 
pierwsze spotkanie osób, które są 
w  posiadaniu zabytkowych budyn-
ków. Pojawili się ci od lat borykający 
się z uciążliwą własnością, jak i nowi 
zapaleńcy, którzy kupili swoje domy 
niedawno. Wszystkich łączy jedno - 
chcą zachować nieruchomości w jak 
najlepszej kondycji, a to dowodzi, że 
wszyscy mają świadomość wartości 
historycznej, estetycznej i  zabytko-
wej tej architektury. 

Remont starego budynku to 
ogromne wyzwanie, nie tylko finan-
sowe. Inwestorom towarzyszą prob-
lemy na każdym etapie, począwszy 
od projektów, ekspertyz technicz-
nych do, wydawałoby się prozaicz-
nych, jak znalezienie odpowiednich 
materiałów budowlanych oraz rze-
telnych i  fachowych wykonawców. 
Remont budynku będącego pod 
ochroną konserwatorską wymaga 
dodatkowo uzgodnień z  odnośny-
mi urzędami, choć w  takich przy-
padkach pojawia się możliwość 
uzyskania dotacji. Trzeba wiedzieć, 

widzą szerzej jako działanie w prze-
strzeni miejskiej dawnego uzdrowi-
ska Otwock i  Letnisk Falenickich. 
Chcą współpracować ze środowi-
skami tworzącymi kulturotwórcze 

społeczności, jak np. Osiedle Jazdów 
w  Warszawie, a  ich doświadczenie 
wykorzystać na gruncie lokalnym. 

Na razie nie myślą o  forma-
lizacji grupy - teraz chcą zebrać 

Właściciele razem
DREWNIANE DZIEDZICTWO. Otwocka inicjatywa.

jak można ją uzyskać. Konieczność 
wspólnego działania właścicieli za-
bytkowych domów jest oczywista, 
wymiana informacji i  doświadczeń 
to wartość bezcenna.

Proces uświadamiania wartości 
dziedzictwa kulturowego naszego te-
renu już trwa, jest wielu pasjonatów 
lokalnej historii pracujących nad 
przywracaniem pamięci, odbywają 
się festiwale, spacery tematyczne, 
wydarzenia gromadzące coraz więk-
szą liczbę zainteresowanych. Mamy 
też dostęp do kolejnych publikacji 
opowiadających historię w  różnych 
aspektach. To wszystko przynosi 
konkretne rezultaty, jak spektaku-
larny powrót świetności sanatorium 
Gurewicza, zrewitalizowana  przez 
Miasto Józefów drewniana willa 
Frankówka, która już wkrótce zosta-
nie otwarta dla mieszkańców i gości 
jako część Domu Kultury, albo od-
remontowane przez wawerski ZGN 
wille w Radości i Miedzeszynie, któ-
re pełnią funkcję mieszkań tak, jak 
niegdyś. 

Otwockie inicjatorki nie skupia-
ją się wyłącznie na remontach włas-
nych domów. Proces rewitalizacji 

wszystkich chętnych do  współpracy 
i  dzielenia się doświadczeniem, ak-
tywnych i pomysłowych.

Lidia Głażewskia-Dańko
domynalinii.wordpress.com

Jeden z domów przy Kąkolowej w Radości po przeprowadzonym niedawno przez wawerski ZGM remoncie. Fot. L. Dańko.

Ferie zimowe w Warszawie 
już za pasem. Wielu z nas ma za-
miar wyjechać w góry i oddać się 
zimowemu szaleństwu. Niezależ-
nie od tego czy jeździmy na nar-
tach, czy na snowboardzie, nale-
ży się odpowiednio przygotować 
do sezonu narciarskiego. Czasu 
jest coraz mniej, więc gorąco za-
chęcam, aby rozpocząć ćwiczenia 
już dziś.

 Co możemy i powinniśmy zrobić 
przed wyjazdem? 

Dla części z nas jazda na nar-
tach jest jedną z niewielu aktywno-
ści fizycznych w roku. Wstajemy od 
biurka w pracy i przez tydzień lub 
dwa spędzamy kilka godzin dziennie 
na stoku. Aż się prosi o kontuzję! W 
związku z tym należy odpowiednio 
przygotować mięśnie do wysiłku. 
Niezbędne do tego będą ćwiczenia 
oporowe, które zwiększą siłę mięś-
niową oraz wytrzymałość. Należy 
skupić się na wzmacnianiu mięśni 
ud oraz mięśni odpowiedzialnych 

za prawidłową postawę. Świetnie 
sprawdzi się tutaj ćwiczenie podpo-
ru przodem na łokciach, czyli tzw. 
deska. Równie ważne jest rozcią-
ganie (stretching), ponieważ praca 
siedząca sprzyja tworzeniu się przy-
kurczy.
 
Nareszcie wyjechaliśmy, stoimy na 
stoku i co teraz? 

Przed pierwszym zjazdem za-
wsze polecam rozgrzewkę. Wystar-
czy poświęcić na to 10-15 minut. 
Zacznijmy od marszu w miejscu 
lub delikatnego truchtu, aby przy-
gotować serce i krążenie do wysiłku. 
Następnie rozruszajmy każdą część 
ciała, zaczynając od głowy, odchyla-
my ją do przodu, tyłu i na boki. Nie 
powinno się robić pełnych okrążeń 
głową. Potem wymachy kończyn 
górnych, krążenia tułowia i bioder 
oraz wymachy kończyn dolnych. 
Na sam koniec rozgrzewki zróbmy 
kilka ćwiczeń wzmacniających na-
sze mięśnie, takich jak przysiady czy 
wykroki. 

Zajęcia treningowe w FitMedica
ZIMOWA AKTYWNOŚĆ. Zanim założycie narty.                          Tekst sponsorowany Po dniu pełnym wrażeń na stoku 

warto pomyśleć o regeneracji, aby 
zachować siły na resztę urlopu. Co 
zrobić, aby regeneracja po jeździe 
na nartach lub snowboardzie była 
optymalna? 

Kluczowe są w tym przypad-
ku ćwiczenia rozciągające. Dobrym 
rozwiązaniem jest także rozluźnia-
nie mięśni za pomocą rollera. Jeżeli 
w okolicy znajdują się źródła termal-
ne, to kąpiel w ciepłej wodzie i masaż 
wodny na pewno przyniosą ulgę.  

Po więcej wskazówek oraz po-
moc w przygotowaniach do sezonu 
narciarskiego zapraszam do Cen-
trum Medycyny Sportowej FitMedi-
ca w Wawrze. Dla miłośników spor-
tów zimowych proponujemy cykl 
zajęć treningowych poprawiających 
kondycję fizyczną i zmniejszających 
ryzyko kontuzji. Tę ofertę kierujemy 
szczególnie do osób, które w prze-
szłości przebyły uraz lub operację 
narządu ruchu. Życzymy wszystkim 
bezpiecznego szusowania!

mgr Marcin Szumański 

mgr Marcin Szumański, fizjoterapeuta, 
miłośnik narciarstwa alpejskiego

ul. Bystrzycka 59, Falenica

tel. 575 665 662 
      22 870 06 16

https://www.fitmedica.pl/blog/sezon-bez-kontuzji/
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Falenica - wędrująca stacja pełna tajemnic

Kowla. Jednak nie był to też począ-
tek wspomnianej stacji. 

W 1897 r. Kolej Nadwiślańska 
została upaństwowiona. W  myśl 
wydanych wówczas przepisów 
Kolej Terespolska, Iwanogrodzko-
-Dąbrowska, Siedlecko-Modlińska, 
Brzesko-Chełmska i  Nadwiślańska 
zostały połączone w  jeden orga-
nizm gospodarczo-administracyjny 
przyjmując w 1898 r. nazwę Nadwi-
ślańskie Skarbowe Drogi Żelazne. 

W  następnych latach przystą-
piono do projektowania i  rozbu-
dowy kolei w  rejonie Warszawy. 
W ramach tych prac wykonano np. 
budowę drugiego toru z Warszawy 

Falenica to mała stacja po-
średnia na aglomeracyjnym od-
cinku  linii kolejowej nr 7 War-
szawa - Dorohusk. Codziennie 
zatrzymuje się tutaj kilkadziesiąt 
par pociągów osobowych w  kie-
runku Otwocka, Pilawy, Dębli-
na, Grodziska Mazowieckiego, 
Sochaczewa, Pruszkowa, Góry 
Kalwarii czy Łowicza. Do obsługi 
podróżnych na stacji służą 2 wy-
sokie perony z 3 krawędziami.
Istnienie stacji kolejowej w Fale-
nicy jest nierozerwalnie związane 
z uruchomioną 29 sierpnia 1877 
roku Drogą Żelazną Nadwiślań-
ską z Mławy przez Warszawę do 

do Otwocka oraz zwiększono licz-
bę przystanków kolejowych na tym 
odcinku. Związane to było z inten-
sywną rozbudową osiedli usługo-
wo-letniskowych na tzw. linii otwo-
ckiej co wymuszało dostosowanie 
infrastruktury kolejowej do potrzeb 
zwiększającego się na niej ruchu 
towarowo-osobowego. W  tym też 
czasie intensywnie zaczęła się roz-
wijać dzisiejsza Falenica (pierwot-
nie wieś Falenica leżała nad Wisłą) 
położona przy linii kolejowej. 

Ówczesny właściciel tych te-
renów in. Jakub Karol Hanneman 
jako inżynier komunikacji dobrze 
zdawał sobie sprawę z  możliwości 

rozwojowych jakie dawała kolej. To 
za jego staraniem ok. 1902 lub 1903 
r. uruchomiono stację w  Falenicy. 
Ulokowana została w  innym miej-
scu niż obecna. Pozostał po niej 
niewielki ślad w  postaci zachowa-
nej tzw. równi stacyjnej ciągnącej 
się mniej więcej od ul. Świtezian-
ki w  Falenicy do ul. Złotej Jesieni 
w  Michalinie. Dokładna data jej 
uruchomienia nie jest znana a tylko 
szacunkowa, oparta na analizie źró-
deł kartograficznych i zachowanych 
rozkładów jazdy Kolei Nadwiślań-
skiej. Rosyjskie mapy topograficzne 
wydawane w pierwszych latach XX 
w. oparte na materiałach źródło-
wych z 1899 roku nie wykazują ist-
nienia stacji Falenica. 

Wydany w 1901 r. rozkład jaz-
dy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
na dołączonej do niego mapie 
warszawskiego węzła kolejowego 
wykazuje istnienie tylko stacji Wa-
wer, Jarosław i  Otwock. Również 
niemiecka mapa topograficzna 
KdwR arkusz H33 Warszawa Sued 
w  skali 1:100000 z  1911 r. oparta 
na źródłach rosyjskich z przełomu 
wieków nie wykazuje istnienia sta-
cji. Tą sama lokalizację wykazują 
też inne mapy: rosyjska mapa to-
pograficzna VTK Ryad XVIII List 
A w skali 1:126000 z 1912 r. (tzw. 
trójwiorstówka) oraz niemiecka 
mapa topograficzna XXIII-9-F 
Nowogeorgijewssk-Segrshe-Wars-
chau Bl 46 w skali 1:25000 z 1914 
roku. Nieznany jest też jej wygląd 
oraz układ torowy. 

Lokalizacja stacji okazała się 
tymczasowa. W  latach 1905-1910 
dobudowano drugi tor z  Warsza-
wy do Otwocka oraz wybudowa-
no charakterystyczne, drewniane 

budynki stacyjne z  wieżyczkami 
w  Radości, Falenicy, Józefowie 
i  Świdrze oraz okazały budynek 
dworcowy w Otwocku. W tym też 
czasie stacja została przeniesio-
na w  dzisiejszą lokalizację w  re-
jon ulic Patriotów, Bysławskiej, 
Młodej i Walcowniczej. Pierwszą 
mapą wykazującą obecne położe-
nie stacji w Falenicy jest niemie-
cka mapa topograficzna KdwR ar-
kusz H33 Warschau-Sued w skali 
1:100000 z  1915 r. Została ona 
wyposażona w  trzy tory główne 
oraz jeden niski peron dwukra-
wędziowy i  dwa niskie perony 
jednokrawędziowe. Ponadto wy-
budowano tory gospodarcze wraz 
z  placem ładunkowym, rampą, 
magazynem i  wieżą wodną. Po-
między częścią osobową a  towa-
rową umiejscowiono przejazd 
łączący ówczesne ulice Kolejo-
wą (ob. Młodą) i  Handlową (ob. 
Walcowniczą). Na peronie za-
chodnim była wzniesiona mała 
drewniana wiata dla podróżnych. 
Natomiast przy peronie wschod-
nim umieszczono drewniany bu-
dynek mieszkalny dla kolejarzy 
oraz drewniany budynek stacyj-
ny z wieżyczką. Prawdopodobnie 
budynek mieszkalny został w  to 
miejsce przeniesiony z  pierwszej 
lokalizacji przy Michalinie. 

Kolejne duże zmiany na stacji 
zaszły w  latach 1915-1916. Zmie-
niono wtedy rozstaw szyn z  ro-
syjskiego (tor szeroki 1520 mm) 
na europejski (tor normalny 1435 
mm). W  ramach budowy umoc-
nień na wschód od Warszawy (tzw. 
Bruckenkopf Warschau) znaczenia 
nabrała falenicka stacja. Wzniesio-
no wtedy duży, murowany z czer-

Po lewej - mapa niemiecka z 1914 r. Widoczna na niej stacja Falenica usytuowana jest na wysokości ul. Wąskiej i ul. Westerplatte na terenie dzisiejszego Michalina. 
Po prawej - polskie opracowanie WIG z lat 30. ub. wieku. Na tej mapie stacja zaznaczona jest już w dzisiejszym miejscu.

Szkic sytuacyjny obrazujący zmianę położenia stacji Falenica dokonanego na pocz. XX w.
1- Stacja Falenica do ok 1905 r. 2 - Stacja Falenica od ok 1906 r. 3 - Lokalizacja przebiegu dzisiejszej ul. Bysławskiej. 4 - 
Prowadząca z Błot do Falenicy, równoległa do ul. Bysławskiej i położona nieco bardziej na południe. Pozostałością tej 

drogi jest obecna ul. Popradzka. 5 - Dzisiejsza ul. Graniczna w Michalinie.
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wonej cegły budynek dworcowy 
(z kasami biletowymi, poczekalnią, 
bufetem i  wieżą obserwacyjną), 
murowany budynek łaźni-szaletu 
oraz dwóch, murowanych z  cegły 
budynków koszarowych dla szere-
gowych (ul. Patriotów 50A) i ofice-
rów (ul. Patriotów 32A). Wszystkie 
te budynki architektonicznie na-
wiązywały do klasycznego pruskie-
go stylu budownictwa kolejowe-

go. Tym sposobem stacja stała się 
ważnym elementem infrastruktury 
wojskowej wykorzystywanym przez 
oddziały niemieckie a  w  1920 r. 
przez broniącą Warszawy 15 Wiel-
kopolską Dywizję Piechoty. Kolejna 
duża przebudowa układu stacyjne-
go nastąpiła w  latach 1935-1936. 
W ramach prowadzonych wówczas 
prac związanych z  elektryfikacją 
Warszawskiego Węzła Kolejowe-

go przebudowano układ torowy, 
wzniesiono dwa perony wysokie 
mogące obsługiwać nowoczesne 
pociągi elektryczne serii E91 (po 
1945 r. EW51) ze skrzydlatymi wia-
tami. Istniejący murowany budy-
nek stacyjny przebudowano w stylu 
modernistycznym i  połączono go 
z  peronem przejściem podziem-
nym. Na miejscu drewnianego bu-
dynku stacyjnego wzniesiono mu-

szerzej nieznane publikowane jest 
jako najciekawsza ilustracja tego 
artykułu.

Dzisiejsza stacja Falenica to 
jeden duży zespół zabytkowych 
budowli obrazujących rozwój in-
frastruktury kolejowej w  Polsce 
od początku XX w. oraz… siedzi-
ba kultowej falenickiej Kinoka-
wiarni.

Paweł Ajdacki

Zdjęcie niemieckich żołnierzy  z “garnizonu” w Falenicy pochodzące z lat 1915-1917.

rowany budynek nastawni.
W  zbiorach Stacji Muzeum 

zachowało się piękne zdjęcie nowo 
uruchomionej stacji w  Falenicy 
wykonane przed 1913 r. Pocho-
dzi ono z  albumu podarowane-
go odchodzącemu w  1913 r. na 
emeryturę Naczelnikowi Kontro-
li Dochodów Skarbowych Kolei 
Nadwislańskich Bolesławowi Wey-
chertowi. Zdjęcie to dotychczas 

Widok Stacji Falenica od strony dzisiejszego przejazdu w kierunku Warszawy na zdjęciu sprzed 1913 r.  Z widocznych obiektów  do dzisiaj zachował się budynek mieszkalny dla 
kolejarzy oraz kilka przęseł wysokiego ogrodzenia za budynkiem szaletu dworcowego. Zdjęcie ze zbiorów Stacji Muzeum, koloryzacja Jarosław Sierpiński.

Falenicki dworzec, stan przed 1936 r.




