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egzemplarz bezpłatny

Na terenie
pływalni OSiR
zrealizowane
zostały w tym roku trzy
projekty zgłoszone w ramach
budżetu partycypacyjnego.
To wodny tor przeszkód,
ścianka wspinaczkowa
i defibrylator (na zdjęciu
prezentowany przez dyrektora,
Janusza Olędzkiego).
»3
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Szkoła z przedszkolem
w Nadwiślu – przetarg
ogłoszony

Zarząd Dzielnicy – od lewej Zdzisław Gójski zastępca burmistrza (Wawerska Inicjatywa Samorządowa),
burmistrz Łukasz Jeziorski (PO) i zastępca burmistrza Leszek Baraniewski (PO) – podpisał dokumenty
niezbędne do ogłoszenia przetargu na budowę w osiedlu Nadwiśle, w rejonie ulic Cyklamenów i Skalnicowa,
zespołu szkolno-przedszkolnego, który zaspokoi potrzeby oświatowe w zachodniej części Wawra. Jak się
planuje, budowa tego obiektu rozpocznie się jeszcze jesienią tego roku. Jak przewiduje koncepcja, bryła
budynku będzie się składała z trzech części. Utworzą ją dwa skrzydła połączone holem oraz korytarzami
oraz sala gimnastyczna. We wschodniej części obiektu, na parterze i pierwszym piętrze, znajdzie się
pięciooddziałowe przedszkole. Szkoła zajmie cztery kondygnacje w części zachodniej oraz II piętro nad
przedszkolem. W placówce tej przewidziano nowoczesną mediatekę. Cały obiekt będzie miał kubaturę nieco
ponad 36 tys. m sześciennych, 8,1 tys. m.kw. powierzchni całkowitej, 107 m długości i 60 m szerokości. »

SPIS TREŚCI
DWULECIE WCK
»4-5
Dwa lata temu zostało utworzone
z osiedlowych klubów kultury
Wawerskie Centrum Kultury.
Z okazji tego skromnego jubileuszu
w wielu miejscach dzielnicy odbyły
się imprezy happeningowe.
TRZECI TOR KOLEI
»6
Radni z komisji inwestycyjnej podjęli
uchwałę, w której przedstawili swój
punkt widzenia na temat budowy
trzeciego toru linii kolejowej.
Opowiedzieli się m.in. za ekranami
akustycznymi i koniecznością
wybudowania jak największej liczby
przejść podziemnych dla pieszych.

Przeciw otwartej wannie

To był dobry rok szkolny

Przedstawiony mieszkańcom projekt wawerskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (Trasa S2) uznany został przez nich jako kontrowersyjny,
a niektóre ważne rozwiązania – nie do przyjęcia. Pisze o nich, w imieniu kilkuset
osób, które podpisały protest, radny Wojciech Godlewski. Sprzeciw wzbudza
zwłaszcza puszczenie ruchu w tzw. węźle „Patriotów” w otwartym od góry
wykopie, zamiast w całkowicie zakrytym tunelu. Nad tzw. otwartą wanną inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – przewiduje wiadukty drogowe oraz kolejowe. To rozwiązanie jest niewątpliwie tańsze, ale będzie
generowało większy hałas i zanieczyszczenie powietrza. Tymczasem GDDKiA
nadal upiera się przy twierdzeniu, że odkryta wanna to jednak jest tunel i nie
zamierza przeprowadzać żadnych zmian w założeniach projektowych. »2-3

Uczniowie wawerskich placówek oświatowych są na zasłużonych wakacjach. Z podsumowania minionego roku szkolnego wynika, że był to bardzo dobry rok nauki. Zwłaszcza
w szkołach podstawowych. O czym świadczą wyniki sprawdzianu wiedzy szóstoklasistów. Średnia ocena punktowa (75,5) stawia wawerskie szkoły podstawowe na czwartym
miejscu w Warszawie. Takiego sukcesu jeszcze dotąd nie było. Naszych sześciolatków
wyprzedzili tylko ich rówieśnicy z Ursynowa (78,6 pkt), Żoliborza (77,3) i Białołęki (76,5).
Bardzo wiele było obaw, jakie decyzje dotyczące sześciolatków, jeśli chodzi o dalszą ich
drogę życiową, podejmą ich rodzice. Wawerscy rodzice nie poddali się emocjom. Prawie
co trzecie sześcioletnie dziecko (30 proc. ogółu) z naszego terenu zostało zgłoszone do
klas pierwszych w szkołach. Wyprzedziły nas pod tym względem trzy dzielnice: Wilanów
z wynikiem 39 proc., Żoliborz (34 proc.) i Śródmieście (32 proc.).
»4-5
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Mapa zagrożeń

Mieszkańcy nie chcą S2
w otwartym wykopie

KURIER INWESTYCYJNY

Nowe ronda
i chodniki

Niedawno oddane zostało do użytku nowe rondo
na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Bysławską w Falenicy, a już trwają przygotowania do
budowy następnych. Zgodnie z planami wydziału inwestycji powstaną u zbiegu ul. Bronowskiej
i Masłowieckiej w Zerzeniu oraz Przewodowej
i Strzygłowskiej w Miedzeszynie, niewątpliwie
poprawiając bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Poprawę odczują także przechodnie. W fazie przygotowawczej znajdują się inwestycje chodnikowe.
Zostaną wykonane w ciągu ulic Junaków (Międzylesie) i Borków (Zerzeń), wzdłuż ul. III Poprzecznej w Aninie i ul. Kombajnistów (Zerzeń).
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Do Urzędu Dzielnicy trafiła kolejna wersja projektu trasy S2, przewidująca,
po staremu, jej przejście pod ulicą Patriotów w otwartym wykopie, nad którym
znajdowałyby się tylko wiadukty z torami i dwiema jezdniami.
oraz niezgodność proponowanej zmiany z decyUdało mi się zebrać ponad 700 podpisów mieszkańców, którzy nie zgadzają się z takim rozzją środowiskową.
wiązaniem i przesłałem pismo w tej sprawie do
Argument o rzekomej niezgodności decyzji śroGDDKiA oraz do władz miasta. Przy tej okazji
dowiskowej z naszymi propozycjami jest pochciałem serdecznie podziękować wszystkim,
zbawiony znaczenia, ponieważ urzędnicy tej
którzy poparli tę inicjatywę.
instytucji na spotkaniu komisji inwestycji Rady
Z wielu powodów, takich jak hałas, spaliny, akuDzielnicy sami przyznali, że istniejącą decyzję
mulacja opadów, przejezdność, zmiany stanu wód
środowiskową i tak będą musieli zmieniać.
gruntowych, możliwość przebudowy w przyszłoNiewątpliwym jest, że rozwiązanie proponowane
ści, czy komunikacja mieszkańców, dużo lepszym
przez nas jest lepszym rozwiązaniem dla środorozwiązaniem w tym miejscu byłby tunel.
wiska, więc nie będzie żadnych przeciwwskazań
Porównując sposób prowadzenia trasy S2 po leaby je zastosować.
wej i prawej stronie Wisły widać gołym okiem
Oczywiście nie jest to koniec walki o bardziej
olbrzymią dysproporcję. Po lewej stronie kiprzyjazny projekt tej trasy w naszej dzielnicy.
lometrowy tunel z zachowaniem pełnej infraPoza węzłem z ul. Patriotów również inne elestruktury na powierzchni, a po naszej stronie S2
menty należałoby zmienić w lansowanej przez
tworzy chiński mur rozcinający teren, dziś twoGDDKiA koncepcji.
rzący środowiskowe enklawy. Projektowane są
Najpoważniejsze zmiany, o które powinniśmy
jedynie przejazdy w węzłach, brak możliwości
wspólnie walczyć, to także: poprowadzenie dróg
swobodnego przekraczanie linii autostrady przez pieszych
i zwierzęta.
Rozumiemy konieczność budowy trasy S2, ale zachowajmy
minimalną możliwość koegzystencji. 250 m tunelu i korekta
niszczonego autostradą komunikacyjnego układu lokalnego
to, w porównaniu z lewą stroną
Wisły, minimum do zrealizowania. Jesteśmy mieszkańcami
tego samego miasta i oczekujemy takiego samego uznawania
naszych racji.
Dzięki podpisom udało mi się Autor pokazuje błędy projektowe węzła S2 Patriotów
przekonać komisję inwestycyjną, a następnie Radę Dzielnicy, które wydały
serwisowych tak, aby były one użyteczne także
zbieżne z naszymi oczekiwaniami stanowiska.
dla mieszkańców, zaprojektowanie wielu przejść
przez trasę tak, żeby utrzymać obecne ścieżki
Niestety Rada Warszawy i prezydent Warszawy
ciągle nie podzielają tego zdania i w wydanych
komunikacji ludzi i zwierząt, minimalizacja zajęprzez siebie stanowiskach wnioskują o realizację
cia terenu, minimalizacja hałasu, zanieczyszczeń
trasy S2 zgodnie ze starą koncepcją.
i ryzyk związanych z wodami opadowymi i grunAni prezydent Warszawy, ani Zarząd Dzielnicy
towymi.
Musimy także wyciągnąć nauczkę z dotychczaWawer nie odpowiedzieli na apele mieszkańców i wezwanie, pod którym podpisało się posowych działań władz miasta i dzielnicy, które
nad 700 osób. Odpowiedziała za to Generalna
uzgadniały ten jeden z najistotniejszych projekDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która
tów inwestycyjnych w sposób niewątpliwie niew najnowszych pismach informuje, że nie zakorzystny dla mieszkańców. Trzeba zobligować
Zarząd Dzielnicy Wawer do poddawania spomierza zmienić koncepcji, na podstawie której
zleciła w drodze przetargu firmie Warbud wyłecznej ocenie kolejnych istotnych projektów,
konanie tego odcinka trasy S2 (patrz pismo str.
zanim takie uzgodnienia zostaną przesłane. Dużo
3). Mimo że w przypadku wielu inwestycji nie
łatwiej można było wpłynąć na rozwiązania droraz zmieniano zakres prac. Główny argument, na
gowe trasy S2 przed rozpisaniem przetargu, kiedy to GDDKiA przedstawiała wstępne koncepcje
który powołuje się GDDKiA to uzgodnienie tej
niekorzystnej dla mieszkańców koncepcji z właZarządowi Dzielnicy poprzedniej kadencji.
dzami miasta oraz dzielnicy poprzedniej kadencji
Wojciech Godlewski
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Utworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa pozwoli obywatelom na wskazanie obszarów, które
w ich ocenie są nieakceptowane społeczne i wymagają w najbliższej przyszłości reakcji właściwych służb. Pilotaż będzie wdrażany na terenie
trzech województw obejmujących komendy stołeczną, pomorską i podlaską.
Mapa zagrożeń określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w kraju. Informacje wykorzystywane
w mapie zagrożeń będą pochodzić z trzech źródeł.
Pierwsze to informacje z policyjnych systemów
informatycznych, drugie od mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych, a trzecie to informacje
pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne
służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach,
a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną
wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń ma być
także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji.
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GDDKiA obstaje przy swoim

Wybieramy artystę
150-lecia

W odpowiedzi na pismo radnego Wojciecha Godlewskiego, inwestor, GDDKiA, podtrzymuje
swoje stanowisko w sprawie rozwiązania węzła
„Patriotów”, pisząc m.in.:
Odnosząc się do przedstawionego wniosku
o przeprowadzenie trasy S2 pod torami kolejowymi oraz wschodnią i zachodnią jezdnią ul. Patriotów jako w pełni zakrytym tunelu o długości
minimum 250 m informujemy, że rozwiązanie
takie nie było przedmiotem dotychczas opracowanej dokumentacji, która stanowiła załącznik
do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację
Przedsięwzięcia z 2011 r. (…) Istniejący projekt
koncepcyjny zakładał od zawsze przebieg trasy
pod linią kolejową i pod jezdniami ul. Patriotów,
lecz bez pełnego przykrycia przestrzeni pomię-

dzy wiaduktami (…). Przy takich założeniach
(…) podpisana została umowa z wykonawcą
robót – firmą Warbud. (…) GDDKiA O/WA jest
związana z wykonawcą umową oraz wynikającymi z niej warunkami kontraktu (…). Główne
założenia projektowe inwestycji (…) znalazły
odzwierciedlenie w przyjęciu rozwiązań na posiedzeniu Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w których udział brali
również przedstawiciele dzielnicy Wawer i m.st.
Warszawy.
GDDKiA w dalszej części odpowiedzi pisze, że
poprowadzenie trasy S2 w pełnym tunelu, o co
wnioskował m.in. radny Wojciech Godlewski,
skutkowałoby ponownym wystąpieniem o decyzję środowiskową. W domyśle oznaczałoby to
opóźnienie w rozpoczęciu tej inwestycji.

KURIER URZĘDOWY| RADA SENIORÓW

Nowy nabór kandydatów
Zarząd Dzielnicy uchylił poprzednią uchwałę
w sprawie naboru kandydatów do Rady Seniorów
ze względu na niezgodność jednego z zapisów ze
statutem tego przedstawicielstwa i podjął nową.
Zgodnie z nią i ze statutem Rady Seniorów, kandydaci do niej nie muszą składać oświadczenia
o niekaralności za przestępstwa umyślne. Wprowadzona zmiana powoduje konieczność rozpoczęcia
nowej procedury zgłaszania kandydatur. Zgodnie ze statutem Rada Seniorów może się składać
z nie więcej niż 14 osób, w tym z 11 przedstawicieli
mieszkańców i po jednej osobie wskazanej przez
Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego, Radę
Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy. Przedstawicielem

mieszkańców może być osoba zamieszkała w dzielnicy, w wieku powyżej 60 lat posiadająca obywatelstwo polskie i wyróżniająca się działalnością na
rzecz osób starszych. Zgłoszenia kandydata może
złożyć grupa co najmniej 15 osób zamieszkałych
w Wawrze, w wieku powyżej 60, lat na formularzu
dostępnym w wydziale obsługi mieszkańców i na
stronie internetowej UD. Powinno zawierać dane
kandydata, notkę biograficzną, zgodę na kandydowanie i na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
kandydatów na członków Rady Seniorów dzielnicy Wawer” należy zgłaszać w wydziale obsługi
mieszkańców do 23 sierpnia do godz. 16.

KURIER INWESTYCYJNY | TOR PRZESZKÓD, ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Realizowane projekty budżetu partycypacyjnego 2016 r. uatrakcyjniają pływalnię wawerskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Przekonały się o tym na początku roku uczestnicy „Zima w mieście”, a teraz „Lata w mieście”. Chętnie
pokonują atrakcyjny, pneumatyczny
tor przeszkód usytuowany na wodzie.
W lipcu br. oddana została do użytku,
w ramach obywatelskiego budżetu,
ścianka wspinaczkowa, ustawiona na
placu zabaw obok pływalni. Trzeci zrealizowany tegoroczny projekt w OSiR,
to urządzenie do defibrylacji. Będzie
mogło być użyte do przywrócenia akcji
serca u osób, które mogłyby zasłabnąć.
am
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Budżet partycypacyjny w OSiR

Pneumatyczny tor przeszkód na pływalni

Trwa plebiscyt na artystów 150-lecia Wawra, zorganizowany przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury, która od kilku lat organizuje w dzielnicy imprezę muzyczną Wawer Music Festiwal.
Ma on wyłonić artystów godnych miana 150-lecia
utworzenia Gminy Wawer. – Dzięki licznym sugestiom wytypowaliśmy spośród poetów, pisarzy,
dziennikarzy, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów,
artystów estrady i sal koncertowych 20 nazwisk
osób mieszkających i tworzących w Wawrze lub
którzy w jakikolwiek inny sposób ozdobili historię Wawra swoim talentem – stwierdził prezes fundacji, prof. Jarosław Drzewiecki.
Na liście umieszczono: poetów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Juliana Tuwima, aktorów
Krystynę i Cezarego Żaków, Mariana Opanię,
Wojciecha Malajkata, Ewę Szykulską, satyryków
Tadeusza Drozdę i Janusza Rewińskiego, piosenkarzy Kayah, Roberta Gawlińskiego, Stana Borysa, Annę Marię Jopek, Ryszarda Rynkowskiego,
śpiewaczkę i pedagoga muzycznego Agnieszkę
Kurowską-Janecką, autorkę tekstów piosenek
Agnieszkę Osiecką, malarza Andrzeja Skarżyńskiego, dyrygenta chóru Marię Wiatr, kompozytora Aleksandra Kulikowskiego, pianistkę Tatianę
Szebanową i pisarza Leona Kruczkowskiego.
Głosowanie w tym plebiscycie trwa do września,
wyniki zostaną ogłoszone jesienią tego roku.
Każdy głosujący może wybrać z tej listy pięć
nazwisk. Wypełnione ankiety można składać
w recepcji Hotelu BOSS, w wydziale promocji, kultury i sportu Urzędu Dzielnicy oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym
j.drzewiecki@interpiano.pl. Wyniki dotychczasowego głosowania można zobaczyć na stronie internetowej Hotelu BOSS.

KURIER SPOŁECZNY

Czy będzie Rada
Młodzieży
Na sesji Rady Dzielnicy padła propozycja powołania wawerskiej Rady Młodzieży. Sprawą zajęła
się komisja kultury, oświaty i sportu RD. Zadecydowano, że decyzja podjęta zostanie po przeprowadzeniu, po wakacjach, konsultacji z wawerską
młodzieżą szkolną. Z rozeznania, jakie w innych
dzielnicach przeprowadził burmistrz Łukasz Jeziorski wynika, że zbierają się one zaledwie raz,
dwa razy w roku. Nie mają kompetencji decyzyjnych gdyż nie uczestniczą w tworzeniu budżetów,
a mogą je tylko, podobnie jak radni dzielnicowi,
opiniować. Komisja, na propozycję Wojciecha
Godlewskiego, uznała, żeby sama młodzież zdecydowała czy chce Rady Młodzieży w debacie na
początku roku szkolnego.
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Propozycje wyszły w teren
Na pływalni OSiR w Aninie pojawiły się m.in. foka i ślimak. Przed
budynkiem Urzędu Dzielnicy grał młody człowiek na gitarze, a w środku
odbywały się popisy taneczne. Na peronach stacji kolejowych, na leżakach,
czytano nie rozkład jazdy, a książki.

FOT. AM

przy ul. Żegańskiej 1a. Najbardziej
zestresowani tym wydarzeniem byli
seniorzy z Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy pod tym
adresem też mają swoją siedzibę.
A to była próba
ewakuacji.
Na pływalni OSiR Jacek Kawa przed Urzędem Dzielnicy grał na gitarze
w Aninie uczestnicy „Lata w mieście” okuwicznej masy w ramach stypendium ufundowapowali wodny tor przeszkód.
nego przez burmistrza Łukasza Jeziorskiego.
A kiedy wychodzili po tej udaInteresanci odwiedzający Urząd Dzielnicy zaskonej zabawie, ze zdziwieniem
czeni byli tym, że obok wejścia siedział na ławce
zobaczyli fokę, morświna,
młody człowiek i grał na gitarze. Brakowało tylślimaka i inne zwierzęta, które
ko kapelusza, do którego mógłby zbierać datki.
w tym dniu na basen przyTym muzykiem był Jacek Kawa, który uczy chętwiozły instruktorki z aleknych gry na gitarze w Międzylesiu i Falenicy.
sandrowskiej filii WCK. Na
Jeszcze większe zdumienie ogarnęło interesancodzień zwierzęta te tworzą
tów, gdy w holu pojawiły się dziewczęta w po„Ogród zwierząt”, powstały
kazie tańca nowoczesnego. To uczestniczki zajęć
przy ul. Samorządowej 10 jagrupy Shock Dance, trenowanej przez Roberta
ko praca Katarzyny Klecha –
Jakubowskiego, które zdobywają tytuły mistrzyń
Maciejewskiej,
absolwentki
Polski, a ostatnio pomyślnie przeszły eliminacje
Ogród zwierząt przeniesiony aleksandrowskiej filii WCK cieszył się dużym zainteASP, która wykonała je z żydo mistrzostw Europy.
resowaniem dzieci – uczestników „Lata w mieście” na pływalni OSiR

KURIER OŚWIATOWY | BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW

To był dobry rok szkolny
Zakończył się rok szkolny 2015–2016. Sądząc po wynikach sprawdzianu
sześciolatków, po maturalnych i gimnazjalnych egzaminach, po rekrutacji do szkół
i przedszkoli, był to dla wawerskiej oświaty rok dobry, ba, lepszy niż wcześniejsze.
W 59 oddziałach w przedszkolach przebywało
1441 maluchów, w 13 oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach było 314 pięcioi sześciolatków, w 196 oddziałach w szkołach
uczyło się 4659 dzieci. W gimnazjach były 54
klasy z 1298 uczniami, a w 14 oddziałach licealnych naukę pobierało 336 osób.
Bardzo wiele było obaw, jakie decyzje dotyczące
sześciolatków podejmą ich rodzice. Wszak opinie na temat objęcia ich nauką w szkołach były
bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć, że wawerscy rodzice nie poddali się emocjom. Prawie
co trzecie sześcioletnie dziecko (30 proc. ogółu)
z naszego terenu zostało zgłoszone do klas pierwszych w szkołach. Wyprzedziły nas trzy dzielnice: Wilanów z wynikiem 39 proc., Żoliborz
(34 proc.) i Śródmieście (32 proc.) fakt, że np. na
Pradze Południe ten wskaźnik wyniósł 12 proc.,
w Ursusie 16 proc., a w Rembertowie 17 proc.
ma swoją wymowę. Tylko 47 uczniów z klas

pierwszych rodzice postanowili zatrzymać jeszcze przez rok w tej samej klasie. Pozostałe dzieci
będą się uczyć w klasach drugich.
Do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach
i szkołach podstawowych publicznych zakwalifikowano na nowy rok oświatowy wszystkie
zgłoszone sześciolatki (478), wszystkie pięciolatki (599) oraz wszystkie czterolatki (486). Zapewniono pobyt w przedszkolach dla 249 trzylatków – nie dla wszystkich jednak starczyło miejsc.
A to z tego względu, że pozostała w nich część
dzieci 6-letnich, które mogłyby rozpocząć naukę
w szkołach. Dalszych 50 zostało skierowanych
do placówek w innych dzielnicach.
W roku szkolnym 2016–2017 będzie w wawerskich szkołach podstawowych 25 oddziałów dla
615 uczniów klas pierwszych i 18 oddziałów
przedszkolnych na 450 miejsc dla pięcio- i sześciolatków.
Podczas sprawdzianu wawerskie sześciolatki

uzyskały średnio 75,5 pkt. I jest to wynik lepszy
niż w całym kraju (63 pkt), na Mazowszu (66,1)
a także w Warszawie (74,4). Wyprzedzili ich
w stolicy tylko rówieśnicy z Ursynowa (78,6 pkt),
Żoliborza (77,3) i Białołęki (76,5). Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie ostatnich klas SP nr 204
(81 pkt) SP nr 128 (80,3) i SP nr 124 (78,2).
Najlepiej wypadł w Wawrze sprawdzian z j. angielskiego (85,3 pkt), nieźle z j. polskiego (80,8),
a najsłabiej z matematyki (69,7). Rezultat sprawdzianu z j. polskiego to trzeci wynik w Warszawie
po Białołęce i Ursusie. Najbardziej zapracowali
na ten sukces uczniowie SP nr 218 (83,5), SP nr
128 (82,8) i SP nr 204 (82,2).
Pod względem wyniku sprawdzianu z matematyki wawerskie sześciolatki uplasowały się na
7 miejscu w Warszawie. Najlepiej z tego przedmiotu wypadli uczniowie SP nr 204 (79,3 pkt),
SP nr 124 (74,5) i SP nr 109 (73,8). W przypadku
j. angielskiego były na 8 miejscu. Najlepiej zdali
ten egzamin uczniowie SP nr 109 (91,1), SP nr
124 (90,4) i SP nr 2014 (89,5).
Wawerscy gimnazjaliści na egzaminie końcowym z j. polskiego uzyskali 74,9 pkt, a to wynik
gorszy niż średnia warszawska (79,2 pkt), ale lepszy niż średnia mazowiecka. Z matematyki było
lepiej, dzielnicowa średnia to 62,1 pkt, miejska
to 61,7, a mazowiecka 52,1. Lepiej też wypadli

FOT. AM

To tylko kilka elementów happeningu, jaki
30 czerwca z okazji dwulecia istnienia zorganizowało Wawerskie Centrum Kultury. A zaczęło się
od huku, dymu, przyjazdu straży pożarnej i ewakuacji wszystkich obecnych z siedziby WCK

FOT. AM

W nie mniejszym szoku byli podróżni jadący
pociągami SKM i Kolei Mazowieckich. Na peronach stacyjnych zobaczyli pracowników działu animacji kultury i projektów, siedzących na
leżakach i czytających książki. Na stacji Falenica odbył się „Koncert peronowy” w wykonaniu
artystów z grupy teatralnej, prowadzonej przez
Szczepana Szczykno, działającej przy filii WCK.
Z kolei przy Włókienniczej Edyta Bystroń prowadziła warsztaty plastyczne, podczas których
wykorzystano stare banery rozwieszone na ogrodzeniu.
W teren wyruszyli tego dnia instruktorzy filii
WCK w Aninie. Zachęcali przechodniów do od-

wiedzenia zlokalizowanego przy V Poprzecznej 13 „Kina za rogiem”, odwiedzili
wawerski wydział promocji, kultury i sportu
oraz m.in. „Chatę z pomysłami” prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Wręczali przechodniom zaproszenia do
swej siedziby, zaprojektowane przez ilustratorkę książek Ilonę Myszkowską.
W Marysinie Wawerskim z siedziby filii
ulicami osiedla wyruszył baśniowy orszak do fontanny „Wieloryb” przy blokach
w rejonie ul. Korkowej. Tam słuchano bajki
pt. „Kopciuszek”, uczestniczono w grach Zastowska filia WCK zawładnęła terenem kawiarni „Nasza huśi konkursach, układano tawka”
puzzle, była też muzyczna gimnastyka.
dwórkową. Kolorowe kuleczki moczone w farbach
Kadra zastowskich pracowniprzekształciły się w letnią, różnokolorową łąkę.
ków kultury z programem „TęI tak od rana do wieczora. – Postanowiliśmy
czowe animacje” udała się na
z okazji tego skromnego jubileuszu wyjść z nateren kawiarni „Nasza huśtawszych siedzib do mieszkańców i pokazać, zwłaszka”. W programie był teatrzyk
cza tym, którzy mają jeszcze zbyt mały kontakt
„Mój przyjaciel Kemushi”, poz naszymi kulturalnymi placówkami, co jesteśmy
kaz baniek mydlanych, warszw stanie im zaoferować – wyjaśniła sens tego
taty tworzenia wycinanek.
happeningu dyrektor Wawerskiego Centrum KulTętnił tego dnia życiem plac
tury Barbara Karniewska. – Jestem przekonana,
zabaw przy ul. Izbickiej w Raże ten sposób prezentacji zaowocuje tym, że zydości, opanowany przez animaskamy nowych odbiorców działań kulturalnych.
torów z filii przy ul. Planetowej.
Andrzej Murat
Zespołowo, pod fachowym
okiem Urszuli Marciniak, malowano na płótnie Wawer. Z użyciem grzechotki, talerzy, kołatW tańcu nowoczesnym w holu urzędu, ku zaskoczeniu interesantów, wystąpiły ki i bębenka Jerzy Ostrowski
tworzył z dziećmi orkiestrę potancerki trenowane przez Roberta Jakubowskiego

KURIER KULTURALNY
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FOT. KONRAD RAJCA

z historii i WOŚ, uzyskując średnią 66,4 pkt przy
65,7 w Warszawie i 58,7 na Mazowszu, a także
z przedmiotów przyrodniczych – 62,4, przy 61,1
w stolicy i 54 na Mazowszu. Średnia sprawdzianu wawerskich gimnazjalistów z j. angielskiego
w wersji podstawowej to 77,1 (w Warszawie
79,6, na Mazowszu 67), a rozszerzonej 61,1 (64,5
w mieście, 49,4 w województwie).

Wśród wawerskich gimnazjów niekwestionowanym liderem jest Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej w Radości, które uzyskało najwięcej punktów
z poszczególnych przedmiotów. W przypadku
j. polskiego oraz historii i WOŚ za nim uplasowało się G nr 101, z j. angielskiego poziom podstawowy i matematyki na drugiej pozycji było Gimnazjum nr 104, a z przedmiotów przyrodniczych
i j. angielskiego poziom
rozszerzony Gimnazjum
nr 102.
W XXV LO przy ul. Halnej mieliśmy w minionym
roku szkolnym 90 uczniów
w klasach maturalnych.
Do egzaminu dojrzałości
przystąpiło w tej placówce
71 osób, a 67 otrzymało
świadectwa maturalne. Ten
wynik może ulec poprawie
gdyż czworo uczniów będzie zdawało egzamin poprawkowy. W XXVI LO
przy ul. Alpejskiej było
tylko 16 maturzystów, do
egzaminu przystąpiło 7
i
wszyscy zdali.
Zakończenie roku szkolnego w SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2. Uczestniczył w nim
am
zastępca burmistrza Leszek Baraniewski

Imprezy różne
20 sierpnia, Gra miejska „Na letnisku”. Poszukiwanie śladów przedwojennych letnisk tzw. linii
otwockiej. Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
27 sierpnia, podróż zabytkowym Ikarusem 260
trasą Wawerskiej Wakacyjnej Linii Turystycznej
przez dzielnicę. Odjazdy o godz. 10 i 12.30 z pętli
autobusowej, Al. Dzie Polskich. Koszt przejazdu
5 zł.

Wystawy

„Epizody z Powstania Warszawskiego” – wystawa w Wypożyczalni nr 26, ul. Błękitna 32.
„Po wąskim torze kolejka Karczew–Warszawa–Jabłonna” – wystawa poświęcona historii
wąskotorowej kolejki Jabłonna–Warszawa–Wawer–Karczew w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul.
Żegańska 1.
„150 Lat Gminy Wawer – kartki z dziejów“
– wystawa plenerowa poświęcona historii Wawra i osiedli tworzących dzisiejszą dzielnicę, przy
UD, ul. Żegańskiej 1 i Trawiastej 10.

Warsztaty

W każdy poniedziałek i środę, godz. 9-12 czynny
jest Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora, prowadzący indywidualne zajęcia dla osób potrzebujących pomocy w pracy z komputerem. Zapisy pod
nr 22 872 43 78, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.

FOT. AM
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KURIER INWESTYCYJNY | POTRZEBNE BĘDĄ EKRANY, REMONTY PRZYSTANKÓW, TUNELE DLA PIESZYCH

Trzeci tor PKP z uwagami
Do planów budowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe trzeciego toru, dla pociągów
dalekobieżnych z Warszawy do Lublina (w późniejszym czasie do Dorohuska),
ustosunkowała się komisja inwestycyjna Rady Dzielnicy, przekazując inwestorowi
wiele uwag.

FOT. AM

Według inwestora, trzeci tor byłby ułożony po
wschodniej stronie obecnej linii kolejowej. PKP
PLK zachowałyby istniejące, zabytkowe wiaty na
wawerskich stacjach. W Falenicy pociągi dalekobieżne miałyby możliwość zatrzymywania się.

Kolej planuje na tych stacjach, które dotychczas
nie mają podziemnych przejść na perony i na drugą stronę torów, wybudowanie tuneli. Nie jest natomiast zainteresowana podziemnymi przejściami w innych miejscach, tam, gdzie bezpośrednio
nie służą pasażerom.
Radni w podjętej uchwale opowiedzieli się
za ustawieniem wzdłuż
nowego toru ekranów
akustycznych. W miejscach, w których nie
można by ich było zainstalować, należałoby postawić ogrodzenie sprzyjające bezpieczeństwu. Chcą wykonania przy wiadukcie
ul. Bronisława Czecha
schodów i dwóch wind.
Opowiedzieli się za
W spotkaniu z radnymi, mieszkańcami i przedstawicielami Urzędu Dzielnicy uczestniczy- pozostawieniem w Falenicy przejazdu koleli pracownicy PKP PLK

jowego oraz za poprowadzeniem wzdłuż przejść
i przejazdów ścieżek rowerowych.
Konieczne jest – zdaniem radnych – przystosowanie peronów tak, aby służyły osobom niepełnosprawnym i matkom z dziećmi, zmodernizowanie dotychczasowych przystanków, które są
w złym stanie technicznym, a w Aninie postawienie trzech nowych wiat.
Wawerscy radni nie wyobrażają sobie, że podczas
budowy węzła „Patriotów” na szlaku Południowej Obwodnicy Warszawy (Trasa S2) nie zostanie od razu wykonany wiadukt dla trzeciego toru
PKP. Co prawda PLK rozmawiają na ten temat
w Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona po
myśli kolejarzy.
PLK byłyby skłonne uczestniczyć w budowie
podziemnych przejść pod torami poza przystankami kolejowymi, gdyby do tego zadania przystąpiło miasto. Jak się szacuje, koszt jednego takiego
tunelu to kilka milionów złotych. Radni zwrócili
w czasie dyskusji nad tym tematem uwagę, że trzeci tor bez tych podziemnych przejść skutecznie
odetnie mieszkańców wschodniej części Wawra
od zachodniej, a szczególnie od autobusów linii
521. Zaproponowali, aby takie tunele powstały
na wysokości ul. Halnej, ul. Słotnej, ul. Odeskiej,
ul. Solidnej, ul. Piechurów i ul. Edisona.
Andrzej Murat

KURIER URZĘDOWY | OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Budowa ul. Wiązanej
Prezydent Warszawy zawiadamia, że wszczęte
zostało postępowanie administracyjne na wniosek z 27 czerwca br., uzupełniony po wezwaniu
14 lipca br. prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Łukasza Jeziorskiego burmistrza
dzielnicy Wawer oraz Leszka Baraniewskiego,
zastępcę burmistrza Wawra, w sprawie wydania
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na budowie ul. Wiązanej
od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej w zakresie
branży drogowej, elektroenergetycznej i oświetlenia, na działkach ew. nr 7/58, 57/1, 57/2, 53,
27/2,64/2, 64/1, 7/23, 5/4, 5/3, 4/20, 3/6, 73/4,
56/24, 56/25 z obrębu 3-13-37, dz. ew. nr 73/3,
20/1, 20/2, 20/3, 18, 17, 16/3, 16/4, 13, 12, 11,
25, 9/2, 48, 6, 5, 3, 2, 19 z obrębu 3-13-32, dz.
ew. nr 4/5, 26/4, 26/5, 27, 25, 17/17, 15/4, 57,
44/2, 9, 8/6, 8/21, 7/3, 5/19, 5/17, 5/16, 5/15, 4/3
z obrębu 3-13-27, dz. ew. nr 26/6, 26/11, 26/10,
26/17, 26/13, 25, 23, 24, 18/1, 19/1, 16/8, 15/13,
10/10, 11/1, 2 z obrębu 3-13-24, dz. ew. nr 2/1,
1/1, 1/2, 2/3, 70, 53, 56/1, 36/1, 25/3, 27, 28, 29
z obrębu 3-13-28, dz. ew. nr 2/22, 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 3/1, 3/5, 65, 66, 178, 8/1, 9, 10/1, 11/1, 43/1,
193, 14/3, 47/3, 46, 19, 20/4, 62, 79/1, 79/2, 92,
22/12, 22/1, 23, 24/1, 17/1, 39/6 z obrębu 3-13-

33, dz. ew. nr 15/4 z obrębu 3-13-20 oraz nadania
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jedn. DZ.U. z 2015 r., poz. 2031).
Działki położone w liniach rozgraniczających ul.
Wiązanej stanowiace własność m.st. Warszawy:
nr ew. 4/5 w obrębie 3-13-27, 2/1 w obr. 3-13-28,
73/3 w obr. 3-13-32, 2/22 w obr. 3-13-33, 7/58
w obr. 3-13-37.
Działki, które z mocy prawa przechodzą w całości na własność m.st. Warszawy o ile wcześniej
nie stały się jego własnością na podstawie przepisów szczególnych, w tym art. 73 ustawy wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 z późn.
zm.): 26/6 w obrębie 3-13-24, 26/4, 26/5 w obr.
3-13-27, 1/1, 1/2 w obr. 3-13-28, 20/1, 20/2, 20/3
w obr. 3-13-32, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 w obr. 3-13-33,
57/1, 57/2 w obr. 3-13-37.
Działki powstałe w wyniku podziału, które
z mocy prawa stają się własnością m.st. Warszawy: 53/3, 27/5, 64/9, 64/7, 7/60, 5/22, 5/20, 4/21,
3/11, 73/7, 56/36, 56/34 z obrębu 3-13-37, 18/21,

17/21, 16/22, 16/20, 13/3, 12/3, 11/3, 25/3, 9/5,
48/3, 6/3, 5/3, 3/5, 2/5, 19/5 z obrębu 3-13-32,
27/5, 25/3, 17/19, 15/7, 57/1, 44/3, 9/8, 8/28,
8/26, 7/27, 5/74, 5/70, 5/68, 5/72, 4/10 z obrębu
3-13-27, 26/46, 26/42, 26/44, 26/48, 25/5, 23/5,
24/5, 18/12, 18/14, 19/8, 16/26, 15/34, 10/13,
11/6, 2/4 z obrębu 3-13-24, 2/10, 70/3, 53/3,
56/6, 56/7, 36/8, 25/12, 27/3, 28/3, 29/3 z obrębu
3-13-28, 3/15, 3/13, 65/3, 66/3, 178/3, 8/20, 9/3,
10/23, 11/23, 43/23, 193/3, 14/12, 47/12, 46/6,
19/3, 20/9, 62/3, 79/8, 79/10, 92/3, 22/26, 22/24,
23/18, 24/6, 17/6, 39/8 z obrębu 3-13-33, 15/37
z obrębu 3-13-20.
Stronami postępowania są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
objętych wnioskiem. Akta sprawy sa do wglądu
w Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1 w godzinach 12-16 w poniedziałki, godz. 10-14 w środy w pok. 218. Sprawę prowadzi Jadwiga Bałdyga. Stronom przysługuje prawo zgłaszania
wniosków i zastrzeżeń do wydziału architektury
i budownictwa za pośrednictwem wydziału obsługi mieszkańców. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Szukali Ulę z lat 70-ych

Punktem startowym było XXVI LO przy ul. Alpejskiej, tam uczestnicy otrzymali karty do gry.
Dalszy kierunek wyznaczały wskazówki zawarte
w wierszowanych zagadkach, a dotyczyły obiektów i funkcji, jakie pełniły ok. 40 lat temu. Na
trasę wyruszyło ok. 170 osób, w tym harcerze ze
Szczepu „Błękitni”, mieszkańcy Wawra, ale także
Rembertowa i Wiązowny.
Na końcu wędrówki uczestnicy gry musieli rozwiązać krzyżówkę – sprawdzian wiedzy na temat PRL.
Pozostając cały czas w realiach Polski Ludowej
można było zobaczyć dioramę posterunku MO,
dawne samochody, jakimi poruszali się ówcześni
funkcjonariusze. Organizatorzy zachęcali do obej-

rzenia Polskich Kronik Filmowych z lat 70. w Kinie za rogiem, działającym w budynku
anińskiej filii WCK. Z przyjemnością, a niektórzy ze wzruszeniem, słuchali piosenek Anny
Jantar, Andrzej Dąbrowskiego Gra została przeniesiona w lata siedemdziesiąte, a wówczas nie było jeszcze policji
i innych wykonawców epoki a PRL-owska milicja
PRL. Przy ognisku, na którym
Tikaua Band z „Chaty z pomysłami” – Stowarzypieczono kiełbaski, uczestnicy gry dowiedzieli się
szenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem
wielu ciekawostek z gierkowskich czasów.
Umysłowym, który zaskoczył poziomem wykoGościem specjalnym był Jan Czerniawski, histonania przygotowanych utworów muzycznych.
ryk, autor książki „Wawer. Korzenie i współczeElżbieta Kucharska
sność”. A w części artystycznej wystąpił zespół

FOT. ANDRZEJ SACHANOWSKI

„Gdzie jest Ula?” – jej odnalezienie było zadaniem miejskiej gry
terenowej, zorganizowanej przez filię Anin Wawerskiego Centrum
Kultury. Gry opracowanej w formie questa historycznego, osadzonej
w realiach lat 70. XX w.

KURIER REKREACYJNY | SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NIE RDZEWIEJĄ

Seniorzy popłynęli Wkrą
W okresie wakacyjnym regularnie odbywają się zajęcia z gimnastyki i nordic-walking.
Zaplanowanych jest również kilka wyjazdów
turystyczno-krajoznawczych. W 2016 roku organizowane były także wycieczki rowerowe po
naszej dzielnicy (i nie tylko) oraz dwa spływy
kajakowe.
Pierwszy odbył się 5 lipca po rzece Wkra.
32-osobowa grupa słuchaczy dzięki współpracy
z Fundacją AVE przepłynęła około 10 km. W cza-

sie przerwy było ognisko
i pieczenie kiełbasek. Następny spływ przewidziano na początku sierpnia
po Bzurze.
– W przyszłym roku
chcielibyśmy płynąć po Podczas spływu trzeba się było posilić przed dalszą drogą
Wiśle – nie ukrywają ambitnych planów członkowie Wawerskiego TowaDziałalność wakacyjna pozwala na jeszcze więkrzystwa Uniwersytetu III Wieku.
szą integrację środowiska seniorów (w wielu
wydarzeniach biorą udział również osoby spoza
WUTW).
Barbara Wilczyńska

KURIER REKREACYJNY

FOT. ELŻBIETA MADEJSKA

„Lato w mieście“

Z kajaka można było podziwiać piękno Wkry i jej brzegów

Wobec licznych pytań Czytelników informujemy, że w drugiej połowie sierpnia dwie szkolne
placówki będą realizowały program „Lata w mieście”.
Od 16 do 31 sierpnia akcję tę prowadzą: Szkoła
Podstawowa nr 76 przy ul. Poezji 5 w Falenicy,
tel. 872 92 71 oraz Szkoła Podstawowa nr 195
przy ul. Króla Maciusia 5 w Marysinie Wawerskim, tel. 812 18 67.

FOT. ELŻBIETA MADEJSKA

Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, najliczniejsza i bardzo
prężna organizacja pozarządowa w dzielnicy, nawet po zamknięciu
roku akademickiego ma wiele do zaoferowania swoim słuchaczom.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER KULTURALNY | CUKIERNIA POD AMOREM W ANIŃSKIM PLENERZE
Tego jeszcze w Wawrze nie było. 27 sierpnia odbędzie się na terenie Wawerskiego Centrum Kultury filia Anin przy ul. V Poprzecznej 13 zlot/zjazd
miłośników trzytomowej sagi pt. „Cukiernia pod
Amorem”, autorstwa mieszkanki Anina Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk.
Saga ta sprzedała się w astronomicznym jak na
obecne czasy nakładzie ponad 350 tys. egzemplarzy, a autorka wydała wiele innych książek,
bardzo popularnych wśród czytelników.
W WCK filia Anin tego dnia odbędzie się „Podwieczorek w Cukierni pod Amorem”, zaczynający się spotkaniem z pisarką, czytaniem fragmentów sagi. Tegoż dnia w zaaranżowanej Cukierni

pod Amorem będzie można degustować ciastka
zgłoszone do konkursu na Ciastko Wawerskie
i głosować na nie.
Małgorzata Gutowska-Adamczyk będzie cały
czas do dyspozycji miłośników jej prozy. Zaprezentuje im, na zasadzie przedpremiery, fragmenty
nowej książki „Fortuna i namiętności. Zemsta”.
Czytać je będzie mąż autorki, reżyser teatralny
i filmowy, znany m.in. z „Rancza”, Wojciech
Adamczyk.
A i to nie wszystko. Zaplanowano konkurs na najpiękniejszy kapelusz lub przebranie, pokaz mody,
muzykę na żywo.
am

FOT. AM

Z kart książki przeniesiona na spotkanie autorskie

Małgorzata Gutowska-Adamczyk

KURIER URZĘDOWY | OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Budowa ul. Jeziorowej
Prezydent Warszawy zawiadamia, że wszczęte
zostało postępowanie administracyjne na wniosek z 26 czerwca br., po wezwaniu uzupełnionego 14 lipca br., prezydenta m.st. Warszawy,
reprezentowanego przez Łukasza Jeziorskiego
burmistrza dzielnicy Wawer oraz Leszka Baraniewskiego, zastępcę burmistrza Wawra, w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej, polegającej na budowie
ul. Jeziorowej od ul. Masłowieckiej do ul. Wał
Miedzeszyński w zakresie branży drogowej,
elektroenergetycznej i oświetlenia, na działkach ew. nr 2/7, 2/4, 2/9, 2/8, 13/1, 22/1, 22/2
2/6, 1 z obrębu 3-13-41, 40/2, 55/13, 45, 41/11,
41/10, 42/3, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7,
46/8, 46/9, 47 z obrębu 3-13-34, 38/31, 37/49,
36/30, 113/2, 130, 96, 33/100, 54/5, 54/6, 54/11,
54/16, 55 z obrębu 3-13-30, 3, 1 z obrębu 3-1336, 2/9, 2/8, 2/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3, 4/4, 5/3,
5/4, 44/3, 8/1, 50, 45, 11/3, 12/1, 12/4, 12/5, 13,
14/45, 14/1, 14/15, 51, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 65, 75, 74, 31, 32, 33, 34, 35/3, 35/2, 36,
37, 38, 24, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7,

3/8, 4/2 z obrębu 3-13-35 i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy na
podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(DZ.U. z 2013 r., poz. 267).
Działki stanowiące własność m.st. Warszawy: nr
ew. 42/3 w obrębie 3-13-34, 2/6 w obr. 3-13-41.
Działki, które z mocy prawa przechodzą w całości na własność m.st. Warszawy o ile wcześniej nie stały się jego własnością na podstawie
przepisów szczególnych, w tym art. 73 ustawy
wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., nr 133,
poz. 872 z późn. zm.): 55 w obrębie 3-13-30,
46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 47
w obr. 3-13-34, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,
3/7, 3/8, 4/2 w obr. 3-13-35, 1 w obr. 3-13-36, 1
w obr. 3-13-41.
Działki powstałe w wyniku podziału, które
z mocy prawa stają się własnością m.st. Warszawy: 2/19, 2/17, 2/23, 2/24, 2/21, 13/10, 22/6,

KURIER INWESTYCYJNY

Trwają remonty wawerskich dróg
Dzielnica realizuje program remontów i napraw
drogowych. Kolejne ulice otrzymują podbudowę
z kruszywa betonowego i asfaltowe nakładki, uzupełniane są ubytki w nawierzchniach, naprawiane
drogi i chodniki wykonane z kostki brukowej
i płyt betonowych.
Jak wynika z informacji przedstawionej przez
Zarząd Dzielnicy wawerskim radnym, w tym
roku położono asfalt na części ul. Planetowej,
na Nowoświebodzińskiej od Świebodzińskiej do
Pożaryskiego, na Plecionej i Śródborowskiej od

Drwali do Żeglarskiej, na Tokarskiej od Kąkolowej do Żwanowieckiej, na Kwitnącej Akacji,
Fromborskiej i Powiatowej, na Artystycznej do
Powiatowej, na Radłowej od Zabużańskiej do
Truskolaskiej, na Truskolaskiej od Mszańskiej
do Radłowej, na Powiatowej od Artystycznej
do Rawickiej, na Bajkowej od Zagajnikowej do
Klimontowskiej, na Fromborskiej od Bachusa do
Planetowej, na Leśniczówki od Białobrzeskiej
do kanałku, na Porębskiej od Brzostowskiej, na
X Poprzecznej od Kajki do Rzeźbiarskiej, na Kra-

22/8 z obr. 3-13-41, 45/3,41/8, 40/7, 55/16, 41/12
z obr. 3-13-34, 38/32, 37/52, 36/33, 113/6, 130/4,
96/4, 33/139, 54/29, 54/31, 54/25, 54/27 z obr.
3-13-30, 3/3 z obr. 3-13-36, 2/39, 2/37, 2/35,
2/27, 2/29, 2/31, 2/33, 4/7, 4/9, 5/6, 5/8, 44/5,
8/13, 50/3 z obr. 3-13-35, 45/3, 11/14, 12/15,
12/17, 12/19, 13/3, 14/66, 14/62, 14/64, 51/3,
16/3, 17/3, 18/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3, 25/3,
26/3, 65/1, 75/1, 74/1, 31/3, 32/3, 33/3, 34/3,
35/11, 35/9, 36/3, 37/3, 38/3,24/3 z obr. 3-13-35.
Stronami postępowania są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
objętych wnioskiem. Akta sprawy sa do wglądu
w Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1 w godzinach 12-16 w poniedziałki, godz. 10-14 w środy
w pok. 218. Sprawę prowadzi Małgorzata Kalbarczyk. Stronom przysługuje prawo zgłaszania
wniosków i zastrzeżeń do wydziału architektury
i budownictwa za pośrednictwem wydziału obsługi mieszkańców. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

wieckiej od Izbickiej do Szoferskiej, na Otawskiej
od Izbickiej do Wilgi. Były to odcinki od 120 do
600 m długości.
W najbliższym czasie odpowiednie nawierzchnie
otrzymają ulice: Orzechowska, Morąska, Aleksandrowska i Murarska.
Wyremontowane zostały chodniki na ul. Świebodzińskiej, Przygodnej i Sęczkowej.
Załatano 968 ubytków w nawierzchniach 64 ulic,
doraźnie poprawiono stan 6 ulic gruntowych, naprawiono 13 ulic oraz chodników z kostki brukowej
i płyt chodnikowych.
Dla poprawy bezpieczeństwa wdrożono stałe organizacje ruchu, naprawiono pionowe i poziome
oznakowanie ulic, zamontowano cztery lustra polepszające widoczność.

