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Dwutygodnik dla mieszkańców

Chcemy być dzielnicą ze zdrowym powietrzem

Pozbywamy się starych pieców w zasobach komunalnych, instalowane są
w nich nowoczesne piece gazowe, pompy ciepła, klimatyzatory. Ekoedukatorzy
pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski o dotacje. Walka ze smogiem trwa.
>>2–5
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Stolica jest w czerwonej strefie
zagrożenia epidemicznego. To
oznacza m.in. wprowadzenie
ostrzejszych wymagań
sanitarnych: obowiązkowe
noszenie maseczek, przejście na
zdalną naukę uczniów.

Miasto wspiera ekologiczne
inwestycje. Dotuje wymianę
bezklasowych pieców na piece
nowszej generacji, emitujące
mniej szkodliwych substancji.
Do końca roku dopłaty wynoszą
100 proc. kosztów.

Wawerskie szkoły ponownie
przeszły na zdalne nauczanie
w klasach IV–VIII. Podobnie
pracuje część pracowników
urzędu. Jest to możliwe dzięki
technicznej pomocy urzędowych
informatyków.

Burmistrzowie dzielnicy
spotkali się z Jakubem
Rosińskim, mieszkańcem
Falenicy, który jako pierwszy
na świecie pokonał
samotnie podwójny dystans
triathlonowy.

2

KURIER WAWERSKI

EKOLOGIA

Smog nie mniej groźny od koronawirusa

Walka o czyste powietrze w Wawrze trwa. Toczy się na różnych frontach.
Rozpoczął się nowy sezon grzewczy.
Z kominów unosi się dym. Jeden zawiera mniej, drugi więcej szkodliwych dla zdrowia, a w konsekwencji
także dla życia, substancji. Nad dachami unoszą się drony, wykrywające zanieczyszczenia, do drzwi pukają
strażnicy miejscy. Kto nie stosuje do
palenia w piecach i kominkach odpowiedniego paliwa, musi się liczyć
z finansowymi konsekwencjami.
O smogu najczęściej mówi się
wtedy, kiedy nadchodzą jesień i zima.

Przeciwdziałanie mu odbywa się jednak przez cały rok. Dzielnicę przemierzają ekoedukatorzy, uświadamiający mieszkańcom szkodliwości
wynikające z użytkowania przestarzałych kotłów grzewczych i spalania
nieodpowiedniej jakości węgla czy
zbyt mokrego drewna. Namawiają
do składania wniosków o dopłaty na
wymianę pozaklasowych kotłów na
spełniające normy, pomagają je wypełnić. Pełnią też informacyjne dyżury w Urzędzie Dzielnicy.

Uczniowie wawerskich szkół są
ekologicznie edukowani przez nauczycieli, biorą udział w konkursach
i projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami systematycznie wymienia w zasobach komunalnych stare piece węglowe na gazowe,
na pompy ciepła, klimatyzatory,
przeznaczając na to miliony złotych.
Władze dzielnicy w ramach Wawerskiego Klastra Energii instalują

na budynkach użyteczności publicznej panele fotowoltaiczne. Po szkołach przyszła kolej na Wawerskie
Centrum Kultury. Dopłaty zachęcają
mieszkańców do zakładania paneli
na dachach swych domów.
Walka o czyste powietrze
w Wawrze trwa, ale na bardziej wymierne efekty musimy jeszcze cierpliwie poczekać.

Andrzej Murat

EKOLOGIA

Miliony na nowsze źródła ciepła
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
konsekwentnie instaluje w komunalnych zasobach
mieszkaniowych pompy ciepła, klimatyzatory i piece
gazowe.
W latach 2020–2022 wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wyda na zastąpienie starych,
bezklasowych kotłów grzewczych
prawie 15 mln zł. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy.
Inwestycje te realizowane są w tych
budynkach, w których można takie
montaże przeprowadzić.
W tym roku modernizacją ekologiczną ZGN objął 28 budynków
(a w nich 66 mieszkań), w których
zainstalował lub jeszcze montuje
pompy ciepła działające w systemie powietrze-woda, klimatyzatory multi split, służące nie tylko do

ogrzewania budynków, ale także do
chłodzenia pomieszczeń oraz dwufunkcyjne kotły gazowe spełniające
najnowsze wymagania.
Do modernizacji tegorocznej
wytypowano następujące lokalizacje
(montaż pomp ciepła oraz klimatyzatorów): Bysławska 102, Derkaczy
57, Homera 20, Oliwkowa 14, Patriotów 79, Podkowy 15, Przewodowa
139, Szreniawska 3, Widoczna 77,
Wilgi 34a, Włókiennicza 33, 64/66,
68, (piece gazowe) Bystrzycka 46,
Derkaczy 65, Hertza 1, Jabłeczna 3,
Jagody 14, Lawinowa 6, Maciejowicka
1 i 1a, Skokowa 7 i 8, Urocza 20, Wilgi
51, Zapomniana 2 i Żywokostowa 11.

SPOŁECZNE

Pandemia nie odpuszcza
Warszawa weszła do czerwonej strefy.
Lawinowo zwiększająca się liczba zdiagnozowanych przypadków
COVID-19 zmusiła rząd do podjęcia decyzji o włączeniu kolejnych
powiatów do tzw. czerwonej strefy.
Mieszkańców Warszawy również obowiązują nowe, bardziej

restrykcyjne zasady sanitarne.
Przede wszystkim musimy bezwzględnie pamiętać o noszeniu
maseczek w miejscach publicznych. Rząd wprowadził także limity
osób uczestniczących w nabożeństwach religijnych oraz klientów

W latach 2021–2022 planowane jest zamontowanie pomp ciepła
w czterech budynkach (12 lokali):
Ciepielowska 12, Kłodzka 87, Patriotów 139, Wielowiejska 6a. W ciągu
tych dwóch latach 39 budynków,
a w nich 111 mieszkań, będzie wyposażonych w dwufunkcyjne piece
gazowe. W ich przypadku ZGN dysponuje już audytami energetycznymi, programami funkcjonalno-użytkowymi, wyłonieni są wykonawcy.
Modernizacja energetyczna
przewidziana jest w domach przy:
Agrestowej 25, Arniki 8 i 11, Bysławskiej 69, Derkaczy 38, Dmuchawcowej 9A, Drozdowej 5, Drwali 12,

Frenkla 12, Garncarskiej 46 i 59,
Izbickiej 13, Junaków 20, Karpackiej 9, Kąkolowej 52 i 52A, Korkowej 9B, Łozinowej 3, Młodej 6,
Patriotów 49, 102, 116A, Początkowej 11, Podkowy 17, Popradzkiej 3
i 3A, II Poprzecznej 10, Rolniczej 6
i 9, Rozkosznej 2, Stylowej 14, Widocznej 61, Wielostronnej 26, Wielowiejskiej 6, Wilgi 34, Zasadowej 50,
Żegańskiej 2c, Żywokostowej 4/6,
z zastrzeżeniem, że mogą jeszcze
wystąpić jakieś zmiany.

w sklepach. Dodatkowo wznowił
godziny dla seniorów, którzy mogą
bezpieczniej robić zakupy w godzinach 10–12. Młodzi mieszkańcy
Warszawy muszą liczyć się z nauką
zdalną w szkołach. Zgromadzenia,
których uczestnicy muszą oczywiście zachowywać dystans i zakrywać usta i nos, mogą wedle rozporządzenia liczyć jedynie dziesięć
osób.
Nowe wytyczne uderzają w instytucje kulturalne, które muszą

ograniczyć sprzedaż biletów do
25 proc. miejsc na widowni oraz
w szeroko rozumianą branżę sportową, która musi teraz wykluczyć udział
publiczności oraz zawiesić działalność
basenów, siłowni i klubów fitness. Zaniepokojeni są również przedstawiciele branży gastronomicznej, którym
ministerialne rozporządzenie pozwala
świadczyć usługi jedynie „na wynos”
i w którą uderza zakaz organizowania
imprez okolicznościowych.
Mas
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SAMORZĄD

Urząd nie zamyka się przed interesantami

Wawerski urząd wyciągnął wnioski z pierwszej fali pandemii.
statystyki zachorowalności rosną,
procentuje.
Przede wszystkim urząd skoncentrował swoje wysiłki na bezpiecznym

Fot. am

Po doświadczeniach z wiosny i lata
wawerskie władze samorządowe
opracowały stosowne procedury funkcjonowania, co teraz, gdy

Urząd Dzielnicy nie zamknął się przed mieszkańcami, którzy mają do załatwienia sprawy wymagające
osobistego kontaktu

trybie kontaktowania się z mieszkańcami. Mimo trudności i ograniczeń,
obsługa codziennych spraw pozostała
sprawna, również dzięki samodyscyplinie mieszkańców, którzy, rozumiejąc zagrożenie, korzystali z elektronicznych form komunikacji: za
pomocą poczty, urzędowego profilu
na facebooku, Skype czy ePUAP.
W sytuacji kiedy niezbędne jest
złożenie dokumentów w wersji papierowej, żeby uniknąć zbędnych
spotkań i ryzyka, mieszkańcy składają dokumenty do specjalnej urny.
Przygotowywane jest rozwiązanie,
które umożliwi to także poza godzinami pracy urzędu.
Urząd pozostaje bezpieczny również dla tych, których sprawy wymagają realnego kontaktu: urzędnicy

podczas obsługi mieszkańców pozostają w maseczkach i rękawiczkach,
na miejscu są dozowniki z płynem
do dezynfekcji, a sala jest przystosowana do zasad reżimu sanitarnego,
w tym przede wszystkim zachowania właściwego dystansu.
Priorytetem urzędu w czasie pandemii jest bezpieczeństwo
mieszkańców, ale też własnych pracowników. Tu potrzebne były nie tylko zmiany proceduralne, ale i zmiana mentalna, która umożliwiła wielu
pracownikom wykonywanie swoich
obowiązków w trybie zdalnym. To
istotne, żeby ograniczyć ryzyko do
niezbędnego minimum. Urząd czyni wszelkie wysiłki, żeby pozostać,
mimo wszystko, otwartym.
Aniela Masna

SAMORZĄD

Chcemy być dzielnicą o zdrowym
środowisku
W Wawrze poprawie stanu powietrza sprzyja wymiana tradycyjnych
„kopciuchów”. W 2019 r. wawerski
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wymienił takie nieekologiczne piece w 118 lokalach komunalnych, w 2020 r. przewiduje
się wymianę pieców w 66 lokalach,
a w 2021 r. na 24 budynkach spełniających wymagane parametry
techniczne będą instalowane panele
słoneczne.

Wawer jest w czołówce
dzielnic ubiegających
się o miejskie dotacje na
OZE, na 1487 wniosków
w latach 2019-2020,
441 to wnioski
wawerskie.
Oprócz wymiany pieców w zasobach komunalnych dzielnica
prowadzi szeroką akcję edukacyjną oraz wspierającą mieszkańców

w wypełnianiu wniosków na wymianę pieców w gospodarstwach
indywidualnych. To bardzo ważne
działanie i z czasem pozwoli nam
znacząco poprawić jakość powietrza w Wawrze. Pytanie, co dalej?
W jaki sposób nasza dzielnica przyczyni się do obniżenia emisji CO2,
co zrobi, byśmy stali się czystym
i ekologicznym miejscem w Warszawie? Znamy odpowiedź na to
pytanie, mamy plan, jak stać się
nie tylko ekologiczną dzielnicą,
ale również warszawskim liderem
w pozyskiwaniu energii ze źródeł
odnawialnych. W marcu 2019 r.
Zarząd Dzielnicy powołał do życia
Wawerski Klaster Energii, innowacyjną platformę współpracy jednostek administracji publicznej,
ośrodków badawczych i biznesu
na rzecz zielonej energii. Mamy
już pierwsze efekty działania WKE.
Trzy placówki oświatowe ZSP nr 9,
SP 204 i SP 195, na których zamontowano panele fotowoltaiczne, wykazują roczną oszczędność energii

30 proc. wszystkich
środków finansowych
przekazanych Polsce
przez UE w perspektywie
finansowej 2021-2027
musi być przeznaczone
na ochronę klimatu.
wynoszącą 68 tys. KWh. Rozpoczął
się montaż nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu
Dzielnicy, Wawerskiego Centrum
Kultury, liceum przy ul. Halnej,
liceum przy ul. Alpejskiej oraz
żłobka i przedszkoli przy ul. Trakt
Lubelski, Wilgi i Korkowej. Nowo
wybudowane instalacje wytworzą
70 MWhe/rok, zwiększając lokalne
bezpieczeństwo energetyczne. Zależy nam także na indywidualnych
producentach zielonej energii, dlatego prowadzimy wśród mieszkańców Wawra akcję promującą OZE.
Prowadzimy analizy dotyczące
innowacyjnego projektu budowy

Fot. am

Walka ze smogiem to nie tylko wymiana starych
pieców.

pierwszej w Warszawie farmy fotowoltaicznej. Chcemy rozbudować sieć stacji szybkiego ładowania
pojazdów elektrycznych. Bierzemy
pod uwagę dwie lokalizacje: parking
Instytutu Elektrotechniki oraz teren przy ul. Mrówczej. Oczywiście
na wszystko potrzebne są niemałe
środki finansowe, dlatego mamy
nadzieję, że na realizację tych ambitnych planów uda się Warszawie
wykorzystać fundusze unijne.
Wawerskie działania wpisują się
w realizację najważniejszego celu
Unii Europejskiej jakim jest obniżenie emisji CO2 o 55 proc. do 2030
roku i wytwarzanie 40 proc. energii
ze źródeł odnawialnych.
Joanna Buczyńska,
radna Wawra, inicjatorska
Wawerskiego Klastra Energii,
członkini komisji rozwoju
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Miasto wspiera finansowo ekoinwestycje
Warszawa kontynuuje przyznawanie dotacji.
Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, urządzeń
magazynujących deszczówkę, usuwanie azbestu, podłączenie domu
do kanalizacji i na likwidację starych
pieców w 2021 r.
– Warszawiacy są coraz bardziej
świadomi, że instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy
kolektorów słonecznych po prostu
się opłaca, a przy okazji jest korzystna dla środowiska. Widzimy
duże zainteresowanie naszymi dotacjami, dlatego mieszkańcy, którzy
chcą z nich skorzystać, nie powinni
zwlekać z decyzją – mówi Justyna
Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju
i zieleni m.st. Warszawy. – Rynek

urządzeń, które adaptują miasto do
zmian klimatycznych, rozwija się
w błyskawicznym tempie. Panele nie
są już tak drogie jak kilka lat temu,
dzięki naszym ekodotacjom stały się
bardziej dostępne. Wspierając tego
typu inwestycje, przypominamy także warszawiakom, że każdy może
zrobić coś dobrego dla poprawy jakości powietrza i redukcji gazów cieplarnianych – podkreśla dyrektorka
koordynatorka.
Wnioski na przyszłoroczne
inwestycje (odnawialne źródła
energii) Warszawa przyjmuje od
początku września do 31 marca
2021 r. Natomiast nabór wniosków
o dofinansowanie likwidacji tzw.
„kopciuchów” prowadzony jest
przez cały rok.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Tylko w 2019 r. Warszawa przyznała 1364 dotacje na montaż lokalnych
źródeł energii odnawialnej na łączną
kwotę ponad 14,6 mln zł. W ramach
miejskiego programu mieszkańcy
wykonali: 1295 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na
energię elektryczną, 11 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na
energię cieplną do produkcji ciepłej
wody użytkowej lub/i centralnego
ogrzewania oraz 58 instalacji pomp
ciepła, będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków.
Nie wszyscy mają świadomość,
że panele fotowoltaiczne generują
energię zarówno w słoneczne, jak

i w pochmurne dni. W warunkach
zachmurzenia instalacja nie przestaje pracować, a jedynie zmniejsza
się ilość wyprodukowanej przez nią
energii elektrycznej. Jeśli warszawiak podłączony jest do sieci energetycznej, może odebrać nadwyżki
energii, które instalacja wyprodukowała w słoneczne dni. Fotowoltaika
sprawdza się także w połączeniu
z pompą ciepła. Instalacje te działają synergicznie: energia elektryczna
wyprodukowana przez panele wykorzystywana jest do zasilenia pompy
cieplnej.
Zasady udzielania dotacji w naborze 2020/2021 i możliwości obliczenia
finansowego wsparcia są dostępne na
stronie zielona.um.warszawa.pl.
WYMIEŃ „KOPCIUCHA”
Z MIEJSKĄ DOTACJĄ
Miasto oferuje do 100 proc. dofinansowania na wymianę pieca – pod
warunkiem, że wniosek o dotację
złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie
do 90 proc. kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70 proc. Osoby,
które nie zawnioskują o dotację do
końca 2022 r., będą musiały pokryć
koszt wymiany kopciucha w całości
z własnej kieszeni. Wnioski o dotacje
przyjmowane są cały rok, a w czasie
stanu epidemicznego cały proces odbywa się zdalnie. Szczegóły programu
warszawskiego wsparcia dostępne są
na stronie zielona.um.warszawa.pl.

ZDROWIE

Smog wciąż taki, jak go malują
Początek sezonu grzewczego przyniósł już pierwsze alerty dotyczące stanu
powietrza w dzielnicy.
Normy zanieczyszczenia powietrza w Wawrze zostały przekroczone już w październiku, co napawa
przerażeniem głównie rodziców,
osoby starsze czy obciążone chorobami układu oddechowego. I mimo
że statystycznie w skali rocznej
(głównie za sprawą litościwych letnich warunków atmosferycznych)
jakość powietrza uległa poprawie,

to przed nami wciąż ogrom pracy.
Walki ze smogiem wawerskim podjął się m.in. Łukasz Gmurczyk – administrator strony Smog Wawerski
i aktywista na polu bitwy o czyste
powietrze w dzielnicy. Ta strona
jest głosem miejskich aktywistów
w walce ze smogiem. Dzięki zaangażowaniu władz miasta i wawerskiego
urzędu, wymieniono już wiele ko-

tłów w budynkach komunalnych,
a więc w lokalizacjach, w których
zanieczyszczenia są szczególnym
zagrożeniem – w pobliżu miejsc,
gdzie przebywają dzieci i starsi
mieszkańcy.
Walka o wymianę kotłów w tych
newralgicznych miejscach ma znaleźć finał już pod koniec tego roku.
Jest to duży sukces, rodzi się jednak

pytanie, czy równie skutecznie udałoby się przeprowadzić termomodernizację w prywatnych gospodarstwach. Kotłów prywatnych jest
jeszcze do tej pory w dzielnicy ok.
3 tysięcy – ich wymiana musi zakończyć się do stycznia 2023 roku,
kiedy zacznie obowiązywać uchwała
antysmogowa.
mas
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Wawer wirtualną elektrownią
Współpraca dzielnicy z Mazowiecką Agencją
Energetyczną zaowocuje pożyczkami i śmiałymi
projektami ekologicznymi.
przez odnawialne źródła energii. Na początek sumowana byłaby energia elektryczna uzyskiwana
w obiektach użyteczności publicznej, takich jak
budynki Urzędu Dzielnicy, placówki kulturalne,
oświatowe itp., a następnie energia produkowana
przez panele fotowoltaiczne zamontowane przez
mieszkańców.
am

Fot. SzymonPulcyn

W ramach Wawerskiego Klastra Energii zostały
zrealizowane duże inwestycje fotowoltaiczne na
dachach trzech placówek oświatowych. Czerpią
one bezpłatnie prąd produkowany w efekcie przetwarzania promieni słonecznych w czystą energię
elektryczną.
– To był pierwszy krok w działalności klastra.
Dziś – mówi prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartłomiej Dubiński – przygotowujemy
z Urzędem Dzielnicy nowe projekty. Rozmawiamy
z wawerskimi władzami samorządowymi o możliwości wykorzystaniua środków finansowych,
których dysponentem jest Mazowiecka Agencja
Energetyczna. To kwota ok. 10 mln zł na pożyczki
przeznaczone na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w dzielnicy.
Jak wynika z zapewnień prezesa, nota bene
mieszkańca Wawra, byłaby to „głęboka” termomodernizacja, z optymalizacją kosztów i obniżką
energii dzięki odnawialnym źródłom jej otrzymywania. Projektem tym zainteresowana jest dyrektor stołecznego Biura Ochrony Środowiska
i Polityki Klimatycznej, Justyna Glusman. Nie jest
wykluczone, że miasto też będzie partycypować
w kosztach wdrożenia tego projektu.
Drugim interesującym rozwiązaniem w ramach współpracy Urzędu Dzielnicy z Mazowiecką Agencją Energetyczna będzie stworzenie
w Wawrze wirtualnej elektrowni. To byłby krok
zmierzający do zarządzania energią wytwarzaną

Początek montażu paneli fotowoltaicznych na dachu Wawerskiego
Centrum Kultury

KULTURA

W trosce nie
tylko o Wawer
Powstał interesujący
projekt edukacyjny
z udziałem dzieci.
Każdego dnia jesteśmy świadkami problemów
ekologicznych na ziemi. Bardzo ważne, aby zdawać sobie sprawę jak potrzebna jest ochrona środowiska, jak zadbać o naszą planetę, cieszyć się
jej pięknem, zapobiegać jej zanieczyszczeniu. Tym
samy zadbać o nasze zdrowie.
To przesłanie, a także książka A.S. Magnasona
pt. „Historia błękitnej planety” stały się inspiracją dla Izy Toroniewicz-Wyszomirskiej oraz Bartłomieja Wyszomirskiego (ona scenografka i kostiumolożka po ASP, on reżyser, absolwent Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie) do realizacji projektu edukacyjno-artystycznego „Nasza planeta
Wawer”, który został nominowany do tegorocznej
Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Przez 10 dni grupa 20 dzieci w wieku 7–12 lat
tworzyła w Wawerskim Centrum Kultury, pod
kierunkiem autorów projektu, spektakl o planecie
zamieszkałej przez dzieci pełne wolności oraz
beztroski i wkraczającej w ich życie cywilizacji
z wszelkimi negatywnymi jej oddziaływaniami
takimi jak dążenie za wszelką cenę do zysku kosztem wyczerpania zasobów naturalnych i niszczenia środowiska.
Dzieci przygotowywały scenariusze do dwóch
spektakli, kostiumy, rekwizyty (z recyklingu),
a jednocześnie dyskutowały o dziurze ozonowej,
smogu, zanieczyszczeniu wody, odnawialnych
źródłach energii.
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„Srebrny” jubileusz
i cięcia budżetowe
Rada Dzielnicy Wawer
dokonała cięć budżetowych
w wyniku pogarszającej się
sytuacji finansowej miasta.
Po dwóch latach od wyborów samorządowych
dość niepostrzeżenie minęła „srebrna” – używając
jubileuszowej terminologii – sesja Rady Dzielnicy
Wawer. Na posiedzeniu 14 października 2020 r.
spotkaliśmy się po raz 25. I ponownie obradowaliśmy on-line, po dwóch sesjach we wrześniu br.,
które ze względów proceduralnych (zmiany personalne w składzie Zarządu Dzielnicy i Prezydium
Rady wymagały głosowań tajnych – o czym pisałem poprzednio) musiały się odbyć częściowo
stacjonarnie.
Sesje w trybie zdalnym (a także posiedzenia
komisji problemowych) kontynuujemy moją decyzją od kwietnia br. do odwołania, co, obserwując
coraz gwałtowniejszy z dnia na dzień wzrost liczby osób zakażonych SARS CoV-19, chyba prędko
nie nastąpi.
„Jubileuszowa” sesja miała w głównej mierze
charakter budżetowy. Coraz bardziej skomplikowana finansowo sytuacja Warszawy, mająca liczne
źródła (rząd z jednej strony ograniczył samorządom dochody pochodzące z podatków, a z drugiej
przerzucił na nie główny ciężar nie tak dawnej deformy systemu edukacji, do tego koronawirus…)
wymusiła na wawerskim zarządzie kolejne cięcia
w tegorocznym budżecie.

Nie napawa optymizmem też projektu budżetu na 2021 r. – kondycja ekonomiczna Warszawy
jest pochodną kryzysu, który zbliża się wielkimi
krokami do Polski, co widać już gołym okiem.
„Chudy” projekt Rada Dzielnicy przyjęła większością głosów, ale w uzasadnieniu do uchwały
wykazaliśmy z drobiazgowością księgowego
wszystkie deficytowe pozycje, których łączna
suma wynosi ponad 65 milionów złotych, których
Wawrowi brakować będzie w 2021 r.
W dalszych punktach XXV sesji Rada Dzielnicy Wawer nadała jednej z ulic wawerskiego Nadwiśla nazwę: Malowana.
Dokonaliśmy też wyboru przewodniczącego
komisji mieszkaniowej oraz dokooptowaliśmy
członka do dwóch komisji: rewizyjnej oraz skarg,
wniosków i petycji. Te zmiany są konsekwencją
wyboru na poprzedniej sesji radnego Zdzisława
Gójskiego na wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. Statut nie pozwala bowiem, aby członek prezydium rady przewodniczył jakiejś komisji ani
też wchodził w skład komisji mających w swych
kompetencjach czynności kontrolne.
Michał T. Żebrowski,
przewodniczący Rady Dzielnicy

EKOLOGIA

Od projektów
do poprawy
klimatu
Wawerskie szkoły
zainteresowane
łagodzeniem zmian
klimatycznych.
Po raz drugi ogłoszono nabór wniosków programu
finansowego ze środków europejskich. Chodzi
o pogłębienie wiedzy uczniów na temat problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów łagodzenie skutków jego ocieplania się.
Złożony przez dzielnicę projekt byłby realizowany w Marysinie Wawerskim w SP nr 195,
która dysponuje dużym, ale niestety znacznie
zabetonowanym terenem. Przewiduje przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć na temat
zmian klimatycznych. Zadaniem uczniów będzie
wykonanie modelowego centrum edukacji przy
szkole, na które złoży się 25 ogrodów deszczowych w gruncie i w skrzyniach, park tzw. kieszonkowy, wiaty rowerowe z zielonym dachem, łąka
kwietna, ogród sensoryczny, ekologiczne ogrody
warzywne oraz zbiorniki na deszczówkę. Według
wniosku koszt tego przedsięwzięcia to 1,2 mln zł.
Przewidziane jest złożenie wniosku na konkurs pt. „Szkoła z klimatem”. To przygotowanie
planu adaptacji terenu placówek i ich najbliższego otoczenia przeciwdziałającej pogarszaniu się
warunków klimatycznych.
Nagrodą główną jest sfinansowanie realizacji projektu (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł.

7

DWUTYGODNIK DLA MIESZKAŃCÓW

SAMORZĄD

Bez informatyki nic nie byłoby
zdalne
Łatwo powiedzieć pracujcie i uczcie się zdalnie, trudniej to zrobić. A jednak w Wawrze się
udało.
Największym problemem było wprowadzenie
zdalnej nauki, na którą z konieczności przeszło
kilka tysięcy wawerskich uczniów. Na szczęście
w poprzedniej kadencji wawerskich władz samorządowych szkoły zostały wyposażone w mobilne
pracownie komputerowe, z których korzystały
przede wszystkim te dzieci, które nie miały komputerów w domach. – Teraz wystarczyło dokupić
kamerki oraz mikrofony i wypożyczyć szkolny
sprzęt potrzebującym – mówi Piotr Kominek, naczelnik wydziału informatyki w Urzędzie Dzielnicy.
On i jego pracownicy byli gotowi pomagać
nauczycielom w zdalnych kontaktach z uczniami, ale na ogół nie było takiej potrzeby. – Nawet
mieliśmy pomysł, aby przeszkolić nauczycieli,
ale okazało się, że byłoby to trochę kłopotliwe,
ponieważ korzystali z różnych systemów, jedni
wybrali program Office 365, inni Googla, jeszcze
inni ZOOM. W nowym roku szkolnym stosowany
jest tylko Office 365, zakupiony centralnie przez
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Nam powierzono przeprowadzenie jego testów – wypadły
bardzo dobrze, ten program ma bardzo dużo praktycznych narzędzi przydatnych w zdalnej nauce
– ocenia naczelnik.
Podobnie jak uczniowie tak i nie wszyscy pracownicy Urzędu Dzielnicy mogą się pochwalić
posiadaniem domowego komputera z dostępem
do Internetu. Urząd dysponował niewielką liczbą

laptopów używanych sporadycznie, np. podczas
imprez plenerowych, do różnych prezentacji.
Zostały wypożyczone na czas pandemii, były
połączone z infrastrukturą internetową Urzędu
Miasta, miały dostęp do wszelkich aplikacji, gwarantowały pracę nie tylko w pakiecie Office, miały
zapewniony dostęp do oprogramowania wykorzystywanego w poszczególnych komórkach urzędu,
np. księgowych, kadrowych. Wydział informatyki
zadbał o to, aby pracownicy mogli na prywatnych
komputerach wykonywać w domu swą zawodową
pracę.
Na barkach pracowników wydziału informatyki spoczęło zadanie technicznego przygotowania
zdalnego prowadzenia obrad komisji problemowych Rady Dzielnicy i jej comiesięcznej sesji.
Nie chodziło wyłącznie o umożliwienie radnym
porozumiewania się ze sobą na odległość, ale
także o zapewnienie aktywnego udziału w tych
posiedzeniach mieszkańcom, aby mogli rozmawiać z radnymi, zadawać im pytania, udzielać
odpowiedzi. No i żeby zdalne było głosowanie
było widoczne.
Chyba Wawer, jako jedna z pierwszych dzielnic Warszawy, wprowadził możliwość bezpośredniej transmisji z otwarcia ofert przetargowych w zamówieniach publicznych. Jak twierdzi
Piotr Kominek, sprzęt się sprawdził. – Bogatsi
o doświadczenia zmieniamy standard kupowanych nowych komputerów, koniecznie będą
musiały być wyposażone w mikrofony i kamerki
– wyjaśnia.
am

OŚWIATA

„Kubę”
zastąpił Julian
Anińskie liceum ma
nowego patrona.
XXVI LO dotąd nosiło imię gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”. Zmarły w 1959 r. Henryk
Jankowski był żołnierzem Gwardii Ludowej,
następnie Armii Ludowej, walczył w powstaniu
warszawskim, brał udział w wyzwoleniu stolicy,
służył w Ludowym Wojsku Polskim. Po wojnie
stopniowo awansował, ukończył studia w Wojskowej Akademii Politycznej, pracował w Zarządzie Politycznym LWP, został generałem
brygady. Zmarł w wieku 37 lat na ostrą białaczkę.
Nowy patron jest bliższy Aninowi. Julian Tuwim po wojnie zamieszkał w Aninie (otrzymał
opuszczony dom przy ul. Zorzy 19, później kupiony przez premiera Piotra Jaroszewicza) i tu tworzył. Pamięć o autorze „Lokomotywy” i „Kwiatów
Polskich” w XXVI LO zawsze była żywa, organizowano w nim Tuwimiady, popularyzujące autora
znanych każdemu wierszy i jego niepowtarzalną
twórczość.
Tegoroczna Tuwimiada została przeprowadzona inaczej niż dotąd.
Uczestnicy nagrali swoje recytacje, a prace
plastyczne jak zwykle przesłali.
I miejsca w konkursie recytatorskim w kategorii szkół podstawowych zajęli Michał Krot,
SP nr 218, Zlata Urban i Olga Zbyszewska ze SP
nr 195. W konkursie plastycznym I miejsca zajęli Aleksander Dybkowski ze SP nr 195 (w kategorii klas I–III) i Oliwia Łukaszewicz (kat. klas
IV–VIII).
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W triathlonie najważniejsza jest… głowa

tak jak innym sportowcom. A były
one potrzebne jako jeden z elementów przygotowań przed ewentualnym startem w mistrzostwach
świata na Hawajach. Wymyślił najpierw, że biegowo samotnie pokona dystans maratonu w czasie świąt
wielkanocnych. Przebiegał wielokrotnie w tę i z powrotem długość
ok. 1400 m, tyle mierzy działka z rodzinnym domem. Udało się. Po tym
pojawił się pomysł samotnego startu
na podwójnym dystansie Ironmana, a więc przepłynięcia 7,6 km
na pływalni OSiR, przebiegnięcia
ponad 84 km na ruchomej bieżni

Fot. am

Chociaż udana próba pokonania podwójnego dystansu triathlonowego na
terenie wawerskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji miało miejsce pod koniec
lipca, do spotkania burmistrzów Norberta Szczepańskiego, Łukasza Jezierskiego i Leszka Baraniewskiego z Jakubem Rosińskim doszło, ze względu
na obowiązki członków zarządu
dzielnicy, kilka tygodni później. Było
okazją do uhonorowania sportowca
dyplomem za jego niecodzienny wyczyn i promowanie Wawra, a także do
wspomnień i refleksji.
Pandemia uniemożliwiła Jakubowi Rosińskiemu udział w zawodach,

Wyczyn Jakuba Rosińskiego ma nie tylko wymiar sportowy, ale także promocyjny dla dzielnicy

i pokonania 360 km na stacjonarnym
rowerze. Temu pomysłowi poświęcił
specjalne przygotowania. Nie tylko
wytrzymałościowe. Obejmowały na
przykład testowanie posiłków, naukę
koncentracji, aby nic go nie rozpraszało podczas zawodów. Trenując na
stacjonarnym rowerze, przyjmował
taką pozycję, jaką przybierają kolarze podczas jazdy na czas. Przy
czym w jego przypadku nie chodziło o zmniejszenie oporu powietrza,
a o najmniej męczącą pozycję podczas jazdy w nocy.
Najtrudniejsza jednak okazała się
biegowa część podwójnego Ironmana. Po horyzontalnej pozycji podczas pływania, zgiętej w czasie jazdy
rowerem, w biegu następowało silne obciążenie kręgosłupa oraz nóg.
Kryzys pojawił się na pięć kilometrów przed metą. Wariował żołądek,
Jakub miał poobcierane do krwi stopy. Były momenty, że grupa kibiców
i osoby stanowiące obsługę zawodnika były przekonane, że nie da rady.
Obserwujący jego zmagania ojciec
był półprzytomny z nerwów. Podobnie jak radna Sandra Spinkiewicz,
która po wszystkim stwierdziła, że

Fot. am

Jakub Rosiński, pierwszy zawodnik na świecie, który stacjonarnie pokonał
podwójny dystans triathlonowy, został uhonorowany przez władze dzielnicy
dyplomem uznania.

Zawodnik na mecie. Ulga i radość

próby z potrójnym Ironmanem już
by nie chciała oglądać.
Ten podwójny zakończył się po
30 godzinach, 5 minutach i 27 sekundach. Wynik poszedł w świat,
teraz jest to wyzwanie dla innych.
Jakub Rosiński zaskoczony był tym,
że nie miał po tej próbie zakwasów.
Miał też pewien niedosyt, gdyż nie
zmieścił się w założonym przez siebie czasie. I już przygotowuje się do
mistrzostw świata, jeśli walka z pandemią się uda. Wiedząc, że w tym
sporcie najważniejsza jest psychika,
czyli głowa.
Andrzej Murat
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Powiększy się baza wawerskiego ZOZ
Już wkrótce wawerska służba zdrowia wzbogaci się o nowe obiekty.
Wawerski ZOZ wybuduje tu nowoczesną, dwupiętrową osiedlową
przychodnię zdrowia, do której
przeniesie personel oraz pacjentów
z Traktu Lubelskiego. Dotychczasowy budynek nie odpowiada wymaganiom stawianym tego rodzaju placówkom, jest w złym stanie
technicznym, zbyt ciasny. Nowa
Fot. am

Rada Warszawy podjęła uchwałę
o nieodpłatnym przekazaniu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
działki w osiedlu Nadwiśle. To teren między pumptrackiem i Traktem Lubelskim, na którym stoi wyłączony z użytkowania budynek po
dawnym sklepie spożywczym.

Miejsce, gdzie powstanie nowy obiekt wawerskiego ZOZ – przychodnia w Nadwiślu

Fot. am

przychodnia będzie miała na parterze gabinety, w których przyjmowane będą dzieci oraz nowoczesną
stomatologię, a na piętrze znajdą
się gabinety lekarzy dla dorosłych.
– Od dawna wszystko mamy gotowe do rozpoczęcia tej inwestycji
– twierdzi dyrektor wawerskiego
ZOZ Maria Kąkol. Mamy pieniądze, projekt, czekamy już tylko na
oficjalne przekazanie nam działki,

Stara przychodnia zdrowia w osiedlu Zerzeń

abyśmy mogli rozebrać budynek
dawnego sklepu.
Nie jest to jedyna inwestycja
w planach ZOZ Wawer. Ogłoszony
został przetarg na Centrum Psychiatryczne dla Dzieci oraz złożony
wniosek o pozwolenie na budowę.
Ta niezwykle potrzebna placówka powstanie na działce w osiedlu
Wawer.
am

SPOŁECZNE

Granice między parą a rodzinami pochodzenia
Kiedy para zaczyna tworzyć długoterminowy związek lub podejmuje
decyzję o jego sformalizowaniu,
zarówno młodzi ludzie, jak i ich
przyszli teściowie, stają przed wyzwaniem ułożenia wzajemnych relacji. Decyzje podejmowane w tym
okresie mogą w niebagatelny sposób
wpłynąć na komfort życia wszystkich zainteresowanych.
• Wyznaczenie granic między
parą a rodzinami pochodzenia
małżonków może budzić wiele
emocji…
…zarówno u tych młodszych, jak
i u tych starszych. Przed młodymi
stoi wyzwanie wypracowania tożsamości związku i stworzenia części
wspólnej, na którą będą składały się
m.in. rozmaite rytuały, zwyczaje,
promowane w życiu wartości, wypracowane sposoby na radzenie sobie z trudnościami czy dystans, jaki
chcą zachować jako para względem
innych osób. Zadanie to może wymagać długich negocjacji i mierzenia

się ze swoimi słabościami, do czego
potrzebna jest przestrzeń wolna od
nacisków rodziców. Starsi zaś muszą
pogodzić się z upływem czasu, zmierzyć z odejściem dzieci, które przez
długi czas mogły stanowić główny
element organizujący życie rodziny
i ponownie wrócić do wizji życia we
dwoje w związku, który z biegiem
lat mógł się bardzo zmienić. Fakt,
że dzieci zaczynają wieść oddzielne
życie, na początku może generować
raczej smutek związany ze stratą,
niż dumę z dobrze wykonanego zadania rodzicielskiego.
• Kiedy trudno jest postawić granice rodzinie pochodzenia…
…łatwo może dojść do chaosu i dezorientacji, które później mogą zamienić się w pretensje ze strony
współmałżonka. Dzieje się tak w sytuacjach, w których jedna ze stron
zaprasza rodzica do pełnienia ról
zarezerwowanych dla partnera, np.
kiedy mąż wozi koszule do prania do
matki, bo tylko ona potrafi je ideal-

nie wyprasować lub gdy żona w ważnych sprawach życiowych radzi się
w pierwszej kolejności rodziców, do
których dzwoni niemalże codziennie. Może się też zdarzyć, że rodzice
mają duży wpływ na parę, ponieważ
małżonkowie boją się, że stawianie
granic może zakończyć się obrazą
i niezrozumieniem. Płacą więc cenę
integralności związku, próbując zaspokoić oczekiwania innych osób.
• W związkach, w których granice zewnętrzne są bardzo
sztywne…
…dochodzi często do utraty korzyści, jakie mogłoby nieść za sobą życie
w rodzinie wielopokoleniowej. Małżonkowie rezygnują wtedy z potencjalnych źródeł wsparcia, bojąc się,
że poluzowanie granic zakończy się
inwazją na ich terytorium. Konsekwencje takiej decyzji ponoszą nie
tylko oni sami, ale także ich dzieci, które mają ograniczony kontakt
z dziadkami. Czasami zdarza się
też tak, że za sztywność granic od-

powiadają rodzice, którzy nie chcą
się angażować w życie młodych, np.
w obszarze opieki nad wnukami.
• Chociaż emocje dotyczące
bliskich relacji bywają bardzo
intensywne…
…warto rozmawiać o wzajemnych
oczekiwaniach nie tylko z partnerem, ale także z rodzicami. Otwarte
mówienie o swoich uczuciach i potrzebach pozwoli na stworzenie
przestrzeni do szukania optymalnych rozwiązań, w odróżnieniu od
zamiatania spraw pod dywan. Pamiętajmy też, że mimo najszczerszych chęci, nie jesteśmy władni
zmienić zachowania innych osób.
Mamy za to możliwość pracy nad
sobą i nad tym, co się dzieje w parze, co w pośredni sposób wpływa
na inne relacje, których jesteśmy
częścią.
Lidia Flis
Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna dzielnicy Wawer
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Giną samochody z górnej półki
W jednym z osiedli Wawra zwiększyła się
liczba kradzieży samochodów. Może nie tyle
drastycznie, co zauważalnie.
nie jest załączany w nocy i podczas nieobecności
właścicieli posesji.
Funkcjonariusze radzą też wrócić do dawniejszych sposobów ochrony przed kradzieżą – zakładania także blokad na dźwignie zmiany biegów i na kierownicę. To dodatkowe utrudnienia
dla złodziei, w przypadku których liczy się czas.
Przestrzegają przed pozostawianiem samochodu
niezamkniętego, trzymaniem dokumentów wozu
i innych w schowku pojazdu, bo stają się także
cennym fantem. Można na ich podstawie zaciągnąć pożyczkę, tzw. chwilówkę.
am

Fot. am

W jaki sposób giną samochody? – W Warszawie
najczęściej łupem złodziei padają samochody
z wyższej półki, w większości japońskich marek, wyposażone w bezdotykowy, kodowany system dostępu do pojazdu – wyjaśniają wawerscy
policjanci.
Złodzieje mają do dyspozycji urządzenia
pozwalające na sczytywanie kodów z urządzeń
elektronicznego dostępu nawet wtedy, gdy znajdują się one w mieszkaniu właściciela pojazdu.
Dlatego nie należy tych nowoczesnych „kluczyków” zostawiać w kieszeniach ubrań wieszanych
w przedpokoju czy kłaść na półkach w pobliżu
drzwi.
Do takiej kradzieży wystarczy dwóch współpracujących ze sobą złodziei. Jeden skanuje kod
i przekazuje go drugiemu, który bez problemu
wsiada do samochodu i odjeżdża. Dlatego elektroniczne otwieracze samochodowych drzwi trzeba
przechowywać w głębi domu, mieszkania. Kluczyki tradycyjne padają łupem złodziei podczas
włamań do mieszkań i garaży wtedy, gdy dom nie
jest zabezpieczony alarmem albo ma alarm, który
OŚWIATA

Szkolenie motorowerowe
w dzielnicy?
Miasteczko Ruchu Drogowego, które powstało
przy Trakcie Lubelskim obok Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego, niewątpliwie przyczyni
się do poprawy wyszkolenia rowerzystów. A co
z teorią – nauką przepisów ruchu drogowego?

Fot. am

Zdaniem Włodzimierza Gąsiorka, prezesa Motor Klubu Wawer, należałoby w tym celu przeszkolić 10 wytypowanych nauczycieli. Takie rozwiązanie przedstawił Zarządowi Dzielnicy. Twierdzi, że
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)
skłonny jest bezpłatnie przeszkolić taką grupę
nauczycieli, aby, mając stosowne uprawnienia,
poprowadzili edukację motoryzacyjną.
Dodatkowe obowiązki wiążą się z koniecznością sfinansowania takiej nauki. Wiesław Gąsiorek jest zdania, że wychowanie motoryzacyjne
mogłoby być prowadzone podczas godzin wychowawczych. Pozostaje do rozwiązania sprawa
kursów praktycznej nauki jazdy. Na rynku – jak
to się mówi – kosztuje ok. 2 tys. zł – wydatek nie
na każdą rodzicielską kieszeń. Zdaniem Włodzimierza Gąsiorka, którego Motor Klub Wawer jest

zarejestrowany jako ośrodek szkoleniowy, kurs
w wymiarze 6–10 godzin praktycznej nauki jazdy
nie powinien przekraczać 350 zł.
Inna jego propozycja to organizowanie egzaminów na kartę motorowerową (kategoria AM)
w budynku na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego. Zapewnia, że pracownicy WORD przyjadą
do Wawra, by na miejscu przeprowadzić egzaminy, bez potrzeby wysyłania młodzieży szkolnej do
jego siedziby przy ul. Obozowej na Woli.
am

Miasteczko Ruchu Drogowego, które jest już czynne przy ul. Trakt
Lubelski obok hotelu Hilton

A TO CIEKAWE

Dzielnica
wciąż
kiszonkami
stoi
Kapusta i ogórki to
wawerska rodzinna
specjalizacja.
Kilka lat temu pogodynek Jarosław Kret przyjechał do Wawra, realizując swój pomysł poszukiwania ciekawych miejsc. Do naszej dzielnicy
sprowadziła go fama, że jest ona „zagłębiem”
przetwórstwa kapusty i ogórków. W jednej
z kwaszarni przed kamerą udeptywał w beczce
kapustę, pokazując miejskim telewidzom, jak to
się drzewiej robiło.
A drzewiej niemal w każdej chałupie kiszono
zwłaszcza kapustę, bo była względnie tania i bogata w witaminę C.
Pradziadowie kisili w dębowych beczkach,
prababki zakasywały spódnice i gołymi nogami
udeptywały kapustę posiekaną drewnianą szatkownicą. Dziadkowie mieli już szatkownice poruszane korbą.
Ojcowie, przejąwszy rodzinne tradycje, kisili
w betonowych silosach niemal na przemysłową
skalę. A każdy z nich miał własny, dobrze strzeżony patent na to, aby kapusta była chrupka, a ogórek jędrny.
Dziadkowie najmowali już robotników, którzy szatkowali i 20 ton kapusty w tydzień. Zagospodarowaniem większości towaru, a było to
za komuny, zajmowała się Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza. Ekspediowała zakiszone
kapustę i ogórki do krajów ościennych. Bywało,
że do ZSRR wyjeżdżały całe pociągi z kiszonkami wyprodukowanymi w Wawrze. Apetyt na nie
mieli wschodni Niemcy, Czesi. Przyjeżdżali też
Francuzi wyposażeni w kwasometry. Degustowali,
wybierali tych dostawców, którzy mieli towar pod
ich gust.
– Dostarczałem kiszoną kapustę do sklepów,
m.in. prowadzonych przez PGR Bródno – wspomina jeden z producentów. – Ile bym nie dostarczył, wszystko szło. Przywoziłem do sklepu przy
ul. Broniewskiego tonę we wtorek, a w piątek
sprzedawali ostatnie kilogramy.
Dziś na rynku utrzymali się najwięksi. Kiszą
bezpośrednio w plastikowych beczkach. Konfekcjonują w mniejszych opakowaniach. Robią gotowe sałatki. Nie uprawiają ogórków i kapusty oraz
kopru – kupują je od rolników. I wciąż powiększają
swoje fortuny.
am
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DWUTYGODNIK DLA MIESZKAŃCÓW

SAMORZĄD

Plan Zbytków bez osiedla ZWAR
Procedura dotycząca obszaru Zbytków sięga 2008 r., kiedy był on częścią jednego planu, obejmującego
także Sadul. W 2016 r. plan Zbytków
i Sadula został podzielony. Plan Sadula został zatwierdzony w 2018 r.
Natomiast plan Zbytków, obejmujący teren zawarty między ulicami
Kadetów, Lucerny, planowaną Trasą
Olszynki Grochowskiej, Węglarską,
Kombajnistów, Bronowską, Wodniaków i terenami zielonymi od
zachodu, został ponownie wyłożony i znajduje się na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych przez
mieszkańców.

Fot. am

Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zbytki okazał się niezgodny
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Warszawy.

Wyłączone z planu osiedle spółdzielcze ZWAR z pogranicza Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, oprócz
rozwoju funkcji mieszkaniowej na

obszarze Zbytków, ustalono tereny
zieleni urządzonej, w tym z udziałem sportu i rekreacji oraz zieleni
leśnej.

Tymczasem na obszarze przewidywanej zieleni urządzonej, przy ul.
Trakt Lubelski – Kadetów, pojawiła
się intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rozbudowane osiedle tzw. zwarowskie na 7-hektarowej powierzchni.
Teraz postanowiono wyłączyć
ten teren z planu Zbytki, aby był
zgodny ze Studium, które jest wiążące dla organu gminy Warszawa. Rada
Dzielnicy zaakceptowała to wyłączenie, aby pozostałą część zgodną ze
Studium jak najszybciej przedstawić
do uchwalenia.
am

SAMORZĄD

Masz szansę kupić działkę
Do sprzedania jest działka przy
ul. Skalnicowej. Ma powierzchnię
735 m kw., jest niezabudowana, jej
nr ew. to 486, leży w obrębie 3-13-54.
Jej stan jest uregulowany w księdze
wieczystej WA6M/00503524/4 wraz
z udziałem w wysokości 247/3150

części w działce ewidencyjnej nr
18/10 o powierzchni 1575 m² w obrębie 3-13-54, uregulowanej w księdze wieczystej WA6M/00503533/0,
stanowiącej współwłasność m.st.
Warszawy, przeznaczonej pod drogę
wewnętrzną (ul. Scalona).

SAMORZĄD

Falenica
w planistycznych
kawałkach
Tereny leśne nie pod zabudowę
mieszkaniową.
Plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Falenicy zaczęto procedować w 2009 r.,
nie zważając na to, że obejmuje też
grunty leśne. Tymczasem marszałek
województwa, w kompetencjach którego leży wyrażanie zgód na zmianę
ich przeznaczenia, konsekwentnie
nie zgadza się na przeznaczenie ich
pod zabudowę mieszkaniową. Dotyczy to nie tylko Falenicy, ale całego
Wawra i innych „zielonych” dzielnic.
Ta sytuacja zmusiła Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

do podzielenia dotychczasowego
projektu planu na sześć oddzielnych
obszarów, co ma umożliwić ich szybsze uchwalenie. Widać je na zaprezentowanej mapce.
W pierwszej kolejności mają
być procedowane części A1, A2 i B.
W dwóch pierwszych marszałek wydał zgodę na odlesienie pod inwestycje
celu publicznego, tj. pod komunikację,
usługi oświaty i zieleń urządzoną.
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę akceptującą rozwiązania przedstawione przez Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego m.st.
Warszawy.
am

III przetarg odbędzie się 1 grudnia 2020 r., godz. 10 w Biurze Mienia
Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st.
Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8.
Termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu upływa
24.11.2020 r. o godz.15.

Informacje o nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Zbywania
Nieruchomości Biura Mienia Miasta
i Skarbu Państwa Urzędu Miasta,
ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola)
oraz pod nr tel. 22 443 21 69 od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.
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✂
SPOŁECZNE

Ważne
kontakty

OCHRONA POWIETRZA
Instytucje, z którymi można się kontaktować w sprawach stanu powietrza,
informacji nt. wymiany przestarzałych
źródeł ciepła, wniosków o dotacje.
Numery alarmowe o zdarzeniu
wymagającym interwencji policji
to 998 lub 112.
Straż Miejska, ul. Młynarska 43/45,
01-170 Warszawa. Tel. 986, 22 598 68 00,
fax 22 598 60 03. SMS interwencyjny 726 986 112. E-mail: komenda@
strazmiejska.waw.pl
Biuro Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st.
Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095
Warszawa, tel. 22 325 96 00, fax
22 325 96 02. E-mail: sekretariat.
bopipk@um.warszawa.pl
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa, tel. 22 443 68 60.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi informacyjny Portal
Beneficjenta, w którym można znaleźć informacje przydatne w związku
z inwestycjami, w tym dotyczącymi
ochrony powietrza oraz dofinansowania inwestycji ekologicznych.

ROZRYWKA DLA DZIECI

Krzyżówka plusowa
Do odgadniętych wyrazów należy dopisać jedną literę i powstałe w ten sposób nowe wyrazy wpisać do
diagramu.
POZIOMO: 3. Podbijana przez graczy w badmintona.
5. Większa niż życie w tytule polskiego serialu. 7. Tuzin
miesięcy. 8. Nie Lech i nie Czech. 10. Imię Stwosza.
11. Odrobinka.
PIONOWO: 1. Urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne. 2. Tatarskie lasso. 3. Prawy
największy dopływ Bzury. 6. Nadbałtyckie kąpielisko.
7. Grecki bóg wojny. 9. Odłamek lodu na rzece. 10. Nieporadny w wierszu nazywany jest częstochowskim.

ROZRYWKA DLA DZIECI

Szyfrogram

Znaczenie wyrazów:
1. Fizyczne lub ekonomiczne wykorzystywanie pracowników: 5 - 20 – 13 – 37 – 18 – 23.
2. Roślina z koroną: 15 – 35 – 2 – 7 – 33 – 10.
3. Cicha mowa: 21 – 36 – 16 – 11 – 30.
4. Znany polski historyczny to „Szczerbiec”:
25 – 6 – 14 – 1 – 19.
5. Ścisk w silniku spalinowym: 32 – 3 – 34 – 8.
6. J ubileuszowy ze świeczkami: 9 – 31 – 12 – 26.
7. 100 lat: 17 – 24 – 27 – 29.
8. Dźwięk: 22 – 4 – 28.

Należy odgadnąć wyrazy o podanych znaczeniach, a ich wyrazy
przenieść w odpowiednie kratki diagramu. Rozwiązaniem jest myśl
Antoine'a de Saint-Exupéry'ego..

Krzyżówka nr 27
Jako odpowiedź należy podać odgadnięte hasło
oraz jednym zdaniem napisać, z czym się kojarzy
w Wawrze.
Rozwiązania prosimy nadsyłać do Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
na kartkach pocztowych lub e-mailem amurat@
um.warszawa.pl w terminie do 15 listopada br. Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez Wydział Promocji, Kultury
i Sportu.
Rozwiązanie krzyżówki nr 23 – Henryk Łasak, mieszkaniec osiedla Las, trener kolarski, patron jednej
z ulic Wawra.
Nagrodę wylosował Wojciech Jakubowski.
Administratorem danych osobowych osób nadsyłających
rozwiązania jest UD Wawer. Dane te są gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia losowania. Ich przekazanie jest dobrowolne, lecz niezbędne
do udziału w konkursie. Jego uczestnik ma prawo dostępu
do nich i poprawienia ich treści. Podstawa prawna art. 6,
ust. 1, lit. b) RODO.
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