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Inauguracja obchodów
150-lecia gminy Wawer
17 stycznia w kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej
Polski w Aninie nastąpiła inauguracja
obchodów 150. rocznicy utworzenia
gminy Wawer. W mszy odprawionej
w intencji mieszkańców wzięli udział
przedstawiciele władz z zastępcą
burmistrza Leszkiem Baraniewskim
i przewodniczącym Rady Dzielnicy
Norbertem Szczepańskim. Z tej
okazji odbył się koncert w wykonaniu
zespołu Marian’s Big Band Ursynów.
A 21 stycznia w holu Urzędu
Dzielnicy otwarto wystawę rysunków
poświęconych wawerskim zabytkom architektury i przyrody, wykonanych tuszem przez Kazimierza
J. Nowaka. Pomysłodawcą wystawy oraz wydania okolicznościowego kalendarza, zawierającego część
tych prac, był wawerski społecznik Andrzej Rukowicz. Na wystawę składa się ponad 20 rysunków
wykonanych charakterystyczną dla „Warszawskich pożegnań” kreską ( Kazimierz J. Nowak ilustrował
w podobny sposób felietony o tym tytule w „Życiu Warszawy”). Tym razem z dużą pieczołowitością
uwiecznił wawerskie zabytki sięgające początków XX w.
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W anińskiej filii
Wawerskiego
Centrum Kultury
otwarto czynną do 26 lutego
br. wystawę prac członków
grupy malarskiej Wawerskiego
Towarzystwa Uniwersytetu III
Wieku. Zgromadzono na niej
kilkadziesiąt prac 19 autorów.
Na zdj. obraz Alicji Jurczyk. »8

Spis treści
Otwarta droga dla POW »4
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podpisała umowy
z wykonawcami na budowę brakujących odcinków drogi ekspresowej S2– Południowej Obwodnicy
Warszawy, przebiegającej także
przez tereny naszej dzielnicy.
Wawerczycy są aktywni »5
Wawerczycy wykorzystują
wszystkie możliwości realizacji
swoich projektów. Zgłaszają je nie
tylko do budżetu partycypacyjnego,
korzystają z możliwości, jakie daje
projekt pod nazwą Inicjatywa
Lokalna. Urząd Dzielnicy
dofinansował realizację takich
pomysłów kwotą 40 tys. zł.

Dziki wciąż duzym problemem

Nowy wydział na nowe czasy

Do wyłapywania dzików okupujących tereny Wawra jest osiem specjalistycznych
odłowni. W minionym roku wpadło do nich 99 sztuk, co 10 odłowiony w mieście. Prezydent Warszawy wydała decyzję o odstrzeleniu do kwietnia br. 80 dzików, a mimo
to nie widać poprawy. Łowczy zatrudnieni w Lasach Miejskich szacują, że Warszawę, jako miejsce bytowania, wybrało sobie od 800 do 1000 dzików. Tu mają cieplej
i pożywienie w postaci odpadów i jedzenia wykładanego przez miłośników zwierząt
i przyrody. Nie stresuje ich obecność ludzi, samochodów, miejski hałas. Podobno są
dla człowieka niegroźne, chyba że locha ma akurat młode. Ale lochy potrafią rodzić
nawet trzy razy w roku i mieć nawet 10 warchlaków. Miejskie dziki szybciej odbudowują stado niż leśnicy je ograniczają. Jednym słowem – walka z wiatrakami.
W tej sytuacji należy oczekiwać od władz miasta i Lasów Miejskich skuteczniejszych
działań ograniczających populację dzików. 
»6

Mieszkańcy Wawra wciąż nie ukrywają zaskoczenia po raz pierwszy w tym roku
wchodząc do Urzędu Dzielnicy. Naprzeciw mają wyeksponowane stanowisko
informacyjne. W nim uzyskują pierwszą pomoc, ułatwiającą załatwienie sprawy. Do dyspozycji mają w jednym miejscu 12 stanowisk obsługowych – dawniej ulokowanych w dwóch różnych miejscach, co często wymagało biegania
z jednego miejsca do drugiego. Zmieniła się lokalizacja kas urzędu, ale nie jest to
problemem. Na wyświetlaczach monitorowych podawana jest aktualna godzina
oraz numerki wydane do poszczególnych boksów. Kto się zmęczył idąc do urzędu
może odpocząć na miękkich siedziskach przy filarach. Wygodnie siedząc przy
stolikach wypełni druki wymagane do złożenia. Jest miejsce do przewinięcia czy
nakarmienia dziecka, do dyspozycji osób niesłyszących – pracownik posługujący
się językiem migowym.
»6
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kurier urzędowy | Wszystkie stanowiska wydziału w jednym miejscu

Nowy wydział na nowe czasy
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Południe, Białołęka, Wesoła, Targówek, zafundowały sobie ratusze
spełniające wymagania czasów, w jaWchodzących do Urzędu Dzielnicy wita stanowisko informacji
kich przyszło im funkcjonować.
Gdy stołeczne władze postanowiły
ułatwić życie interesantom, dotąd
wędrującym w swoich sprawach
z piętra na piętro, z pokoju do pokoju, tworząc lokalizowane na parterach wydziały obsługi mieszkańców,
w których pobierało się druki i składało wypełnione, hol
na parterze w Urzędzie
Dzielnicy Wawer okazał
się za mały. Nie było innego wyjścia z sytuacji,
część stanowisk wydziału należało ulokować W zasięgu wzroku są stanowiska obsługowe i monitory informacyjne
obok, co wszystkich uciążliwości w załatwianiu spraw nie zlimają możliwość przewinięcia dziecka. Generalnie
kwidowało. Stąd decyzja o remoncie
jest o wiele sympatyczniej.
adaptacyjnym.
W pierwszych dniach po otwarciu nowego wyW nowym wydziale obsługi mieszdziału obsługi mieszkańców jego pracownicy niekańców, w jednym miejscu, jest
mal za rękę prowadzili zaszokowanych zmianami
12 stanowisk urzędniczych. Zmniejinteresantów do odpowiednich okienek. Zmoszona została część dotąd zajmowana
dernizowany wydział odwiedzili przedstawiciele
Zmodernizowany wydział obsługi mieszkańców odwiedzili przedstaprzez ochronę obiektu. W inne miejUrzędu m.st. Warszawy – dyrektor Biura Organiwiciele Urzędu m.st. Warszawy
sce przeniesiono stanowiska kasowe.
zacji Urzędu Adam Grzegrzółka i jego zastępczyNa wprost wejścia usytuowano punkt informani Grażyna Zajączkowska. Z burmistrzem i jego
cyjny. Poprawiono warunki interesantom, którzy
zastępcami rozmawiali o nowych ewentualnych
muszą wypełniać formularze na miejscu. Część
udogodnieniach dla interesantów. Na przykład
miejsc do siedzenia stanowią miękkie pufy. Na
o możliwościach usytuowania komputera dla osób,
ścianach zawieszono monitory, na których podaktóre są w stanie wypełnić elektronicznie wnioski
kierowane do wydziału działalności gospodarczej
wane są informacje świetlne. Do dyspozycji osób
niesłyszących
delegowany
jest
urzędnik
posługui zezwoleń, co by ograniczyło przetwarzanie z doZapraszamy na profil Urzędu Dzielnicy Wawer
jący
się
językiem
migowym.
Przygotowane
jest
kumentów papierowych.
na Facebooku www.facebok.com/UrzadWawer.
pomieszczenie, gdzie młode matki – interesantki
Andrzej Murat
Dołącz do nas!
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Facebook

Irena Demianiuk
z Nadwiśla
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Nie od dziś spotykam się
z miłą obsługą w Urzędzie Dzielnicy. Teraz, po
przeprowadzonej adaptacji holu, w którym znajduje się wydział
obsługi mieszkańców, jest przestronniej.
Bardzo dobrze, że zaczęło funkcjonować
stanowisko informacji, niezwykle potrzebne interesantom, którzy załatwiają
swoje sprawy sporadycznie. Jest czysto,
estetycznie, są wygodne miejsca do siedzenia i stoliki, przy których można wypełnić dokumenty.

Agata Kowalczyk
z Radości
Wydział obsługi mieszkańców jest rozwiązany o wiele
lepiej niż dotąd. Jest więcej
miejsca, sprawnie działa
punkt informacji, którego dawniej nie było,
a jest potrzebny. Dobrze rozmieszczono automat do wydawania numerków, jest czytelna
informacja na monitorach, zegary. Przybyło
miejsc do siedzenia w oczekiwaniu na dojście
do okienek, cały hol sprawia o wiele lepsze
wrażenie. No i wszystkie sprawy załatwia się
w jednym miejscu, bez potrzeby wychodzenia
z budynku.
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Budynek Urzędu Dzielnicy Wawer to dawny
biurowiec pamiętający czasy Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR
w Międzylesiu. Jedyną jego zaletą była lokalizacja w centrum dzielnicy. Wcześniej część
wydziałów była zlokalizowana w obiekcie przy
ul. Żegańskiej, wynajmowanym od Instytutu
Elektrotechniki, część w Falenicy przy ul. Włókienniczej. I chociaż warunki pracy urzędników
i obsługi mieszkańców poprawiły się, do ideału
było daleko. Inne dzielnice, jak sąsiednia Praga
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Mieszkańcy Wawra – interesanci Urzędu Dzielnicy na początku stycznia
nowego roku przecierali oczy ze zdumienia widząc, jak zmienił się wygląd
holu na parterze po kilkutygodniowym zamknięciu głównego wejścia do
budynku. Całkowicie zmienił się wystrój i wreszcie zgrupowano stanowiska
wydziału obsługi interesantów, załatwiających swoje życiowe sprawy,
w jednym miejscu, w o niebo lepszych warunkach niż dotąd.
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Kurier kulturalny | 150 lat temu utworzono gminę Wawer

Historia piórkiem rysowana

Fot. KR

W mszy odprawionej w intencji mieszkańców
wzięli udział przedstawiciele władz z zastępcą
burmistrza Leszkiem Baraniewskim i przewodniczącym Rady Dzielnicy Norbertem Szczepańskim.
Z tej okazji odbył się koncert w wykonaniu zespołu
Marian’s Big Band Ursynów.
A już 21 stycznia w holu Urzędu Dzielnicy otwarto wystawę rysunków poświęconych wawerskim
zabytkom architektury i przyrody, wykonanych tuszem przez Kazimierza J. Nowaka. Pomysłodawcą
wystawy oraz wydania okolicznościowego kalendarza zawierającego część tych prac był wawerski
społecznik Andrzej Rukowicz.
Na inaugurację wystawy przyszło kilkadziesiąt
osób, w tym mieszkańcy, którzy mają w swoim
dorobku książki poświęcone historii Wawra, tacy
jak Barbara Wizimirska czy Jan Czerniawski. Teraz do tego grona dołączył Kazimierz J. Nowak
z kalendarzem wawerskim, także mieszkaniec

dzielnicy. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, jego
pracownikiem m.in. w Zakładzie Rysunku,
Malarstwa i Rzeźby, współtwórca koncepcji Andrzej Rukowicz (z lewej) przedstawił sylwetkę autora ryplastycznej I linii metra w Warszawie, pro- sunków umieszczonych na wystawie i w kalendarzu na 2016 r.
Kazimierza J. Nowaka (stoi przed filarem)
jektów realizowanych w Niemczech, Iraku,
Zjednoczonych Emiratach, USA. W 1985 r. stał
Gmina Wawer została utworzona przez rosię po śmierci Mariana Stępnia, dotychczasowego
syjskiego zaborcę w 1866 r. Trochę to było
ilustratora „Warszawskich pożegnań”, cotygodniodziwne, gdyż w pobliżu były starsze i większe
wych artykułów znawcy stołecznej historii red.
miejscowości, jak Grochów, Gocław, Zerzeń.
Jerzego Kasprzyckiego w „Życiu Warszawy”, jego
W skład gminy weszły Gocławek, Grochów,
następcą. Współpracował z Kasprzyckim przez
Kaczy Dół (obecne Międzylesie), Kamionek,
10 lat. Gdy kiedyś Andrzej Rukowicz przedstawiaKawęczyn, Saska Kępa, Stara Miłosna, Wawer,
jąc autora powiedział, że jest twórcą kilkuset poWygoda, Zastów, Żurawka. Siedziba gminnego
dobnych rysunków, on ripostował: „Bez przesady,
urzędu znajdowała się w budynku dawnej wakilku tysięcy”.
werskiej karczmy przy szosie brzeskiej. Tam
Na wystawę składa się ponad 20 rysunków wyteż ulokowano Sąd Gminny, którego jurysdykkonanych charakterystyczną dla „Warszawskich
cja obejmowała też Bródno i Zagóźdź. Gmina
pożegnań” kreską. – Miałem bardzo mało czasu
Wawer przetrwała, z niewielkimi zmianami
na wykonanie prac do zamówionego przez
terytorialnymi, do połowy XX w. Większego
dzielnicę okolicznościowego kalendarza.
znaczenia nabrała, gdy w 1887 r. uruchomiono
Z powodu mrozów robiłem szkice siedząc
kolej nadwiślańską, a później wąskotorową,
w samochodzie, a ostateczne rysunki robigdy w Kaczym Dole zaczęły powstawać obiekłem już w domu – zwierzył się autor.
ty przemysłowe, gdy rozparcelowano dobra wiKazimierz j. Nowak z dużą pieczołowitolanowskie i rozbudowywał się Anin.
ścią uwiecznił wawerskie zabytki sięgające początków XX w. Takie jak drewniany
z 1912 r., kupiona i zmodernizowana przez aktora
kościółek w Aninie z 1915 r., który 35 lat
Antoniego Fertnera, jak budynek stacyjny w Falenitemu przeniesiono do Tarchomina, jak tzw.
cy i elektrownia z 1929 r. tamże, czy willa „Zacisze”
„murowanka” z 1903 r. – pierwsza wawerw Aninie z 1910 r.
ska jednoklasowa szkoła podstawowa przy
Koncert na inaugurację obchodów 150-lecia gminy Wawer w ko- ul. Płowieckiej, jak willa „Pod kogutkiem”
Andrzej Murat
ściele w Aninie

Kurier urzędowy | Dla poprawy bezpieczeństwa

Wawerscy policjanci bardziej zmotoryzowani
22 stycznia br. policjanci pracujący w komisariacie przy ul. Mrówczej w Wawrze wzbogacili się o
trzy nowe samochody, które będą wykorzystywać
w swej codziennej pracy. Dwa z tych samochodów,
marki Kia, są oznakowane, trzeci nieoznakowany
pojazd będzie służył pracy operacyjnej. Kluczyki
do nich wręczył funkcjonariuszom burmistrz Łukasz Jeziorski. Na ręce komendanta komisariatu
podinspektora Roberta Matusika przekazano też
sporą ilość narkotestów do wykrywania kierowców

jeżdżących pod wpływem środków odurzających.
Nowe samochody zostały ufundowane przez Urząd
Dzielnicy, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra
oraz wawerskich przedsiębiorców, którzy liczą, że
będą one wykorzystywane do jeszcze skuteczniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Nie jest to pierwsze takie wsparcie wawerskiej
policji ze strony władz dzielnicy i Stowarzyszenia
Inicjatywa dla Wawra. Kilka lat temu przekazano
funkcjonariuszom z ul. Mrówczej dwa samochody

osobowe. Władze dzielnicy nie tak dawno ufundowały wawerskim policjantom alkotesty, z których
działaniem zapoznał się już niejeden kierowca przejeżdżający przez Wawer.
Biorący udział w uroczystości komendant rejonowy policji Warszawa VII młodszy inspektor Jarosław Misztal podkreślił, że w ślady Wawra idą
sąsiednie dzielnice i wspomagają rzeczowo swoje
komisariaty.
am
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Janusz Barciński, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Te pojazdy zasiliły tabor wawerskiej policji

Sprawa bezpieczeństwa to – jak ja to pojmuję– nie tylko wyłącznie sprawa policji, ale także społeczeństwa, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. Wawer, a mówię to nie tylko jako radny, ale także
jako działacz Stowarzyszenia Inicjatywa dla Wawra, ma pewne tradycje
wspierania policji gwarantującej nam bezpieczeństwo. Już wcześniej
Urząd Dzielnicy i Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra ufundowały dla funkcjonariuszy z ul. Mrówczej dwa samochody do pracy w terenie, później były alkomaty, teraz
także narkotesty. Cieszy mnie to, że w ślady Wawra idą inne dzielnice. Dzięki lepszemu
wyposażeniu stróżów prawa będziemy czuć się bezpieczniej.

Fot. AM

17 stycznia w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Aninie
nastąpiła inauguracja obchodów 150. rocznicy utworzenia gminy Wawer.
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Kurier inwestycyjny | Do lipca zamknięta jest wschodnia ul. Patriotów

Fot. AM

29 stycznia na okres do lipca br. zamknięta została wschodnia nitka ul. Patriotów i ul. K. Szpotańskiego w Międzylesiu. Oznacza to, że firma
Strabag, główny wykonawca tunelu pod torami
kolejowymi, rozpoczęła ze swoimi licznymi podwykonawcami kolejny etap budowy.
Objazdy dla samochodów wytyczono po wschodniej stronie Międzylesia ul. Świebodzińską. Zachowano dojazd do Centrum Handlowego Ferio
Wawer. Większość ruchu pojazdów z południa na
północ i na odwrót przeniosła się na zachodnią
nitkę ul. Patriotów.

W ciągu ul. Żegańskiej wciąż trwają
roboty telekomunikacyjne – układanie
nowych kabli oraz odwodnieniowe. Te
drugie polegają na zapewnieniu odprowadzenia wody z jezdni od strony Al.
Dzieci Polskich i rozsączaniu jej jak dotychczas. Istniejący dotąd system miał
jednak tę wadę, że groził rozmyciem
jezdni i ronda przy ul. Pożaryskiego
podczas zbyt obfitych opadów deszczu.
Tym razem odwodnienie będzie skuteczniejsze, a ponadto jego konstrukcja umożliwi automatyczne,
awaryjne otwarcie przepustu
Rozpoczęło się pogłębianie wjazdu do tunelu po stronie wschodniej torów
odprowadzającego wodę do kolejowych
sieci kanalizacyjnej.
Na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej
czas dalszych prac, takich jak utwardzanie podłoi Dworcowej, gdzie będzie zbudowane
ża. Wkrótce podobne roboty będą wykonywane
duże rondo, widać już część betonowej
po wschodniej stronie torów. Tam jest już gotowa
komstrukcji podziemnego przejścia,
betonowa konstrukcja pochylni i podziemnego
którym mieszkańcy w sposób bezkoliprzejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej, prozyjny dostaną się do Urzędu Dzielnicy,
wadzących na stronę wschodnią torów i na perony
Wawerskiego Centrum Kultury, bibliostacji kolejowej Międzylesie.
teki oraz Poradni Psychologiczno-PedaPod zamkniętym fragmentem wschodniej nitki
gogicznej.
ul. Patriotów i ul. K. Szpotańskiego prowadzone
Dalej, w kierunku zachodnim, gdzie biegbędą dalsze roboty związane z tunelem. Do lipca
ną zjazd i wyjazd z tunelu, w pierwszych
odtworzone zostanie rondo w miejscu połączenia
Połowa betonowej konstrukcji podziemnego przejścia pod rondem na dniach lutego zamontowano między
lokalnego fragmentu ul. Żegańskiej od ronda przy
wysokości ul. Dworcowej
ścianami bocznymi rury rozporowe na
Dworcowej do ul. Patriotów.
am

Kurier inwestycyjny | Podpisano umowy z wykonawcami

Kurier inwestycyjny

Otwarta droga dla POW

Debaty o projektach

Umowy na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów, Wilanów i Wawer podpisane. Wykonawców wybrano w maju ubiegłego roku.
Ruszyły już prace projektowe. Zakończenie tych
inwestycji spodziewane jest w III kwartale 2020 r.
Budowa 18,5-kilometrowego odcinka obwodnicy od Puławskiej do wylotówki na Lublin została
podzielona na trzy odcinki. Pierwszy z nich – od
hipermarketu Obi na Ursynowie do ul. Przyczółkowej wraz tunelem pod ul. Płaskowickiej zbuduje

za 1,2 mld zł włoska firma Astaldi (w Warszawie
budowała centralny odcinek drugiej linii metra).
Kolejny odcinek od Przyczółkowej do Wału Miedzeszyńskiego wraz z mostem na Wiśle przypadł
tureckiemu Gülermakowi (cena 757 mln zł). Ostatni fragment, przecinający Wawer, gdzie powstaną
m.in. długie estakady nad Mazowieckim Parkiem
Krajobrazowym, ma zbudować należący do Francuzów Warbud (cena 561 mln zł). Inwestycja ta
będzie realizowana metodą „projektuj i buduj”.
Ta trasa szybkiego ruchu (droga ekspresowa) będzie miała dwie jezdnie po
trzy pasy ruchu w kazdą stronę. Przez
Ursynów zostanie poprowadzona w tunelu, Wisłę pokona mostem, a na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
a więc w Wawrze, pobiegnie estakadami. Na wawerskim odcinku POW połączy się węzłami drogowymi z Wałem
Miedzeszyńskim i ul. Patriotów.
Ta ekspresowa trasa przejmie część ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, ograniczy ruch tranzytowy
w stolicy, przyspieszy rozwój terenów
przyległych, ułatwi połączenia międzydzielnicowe.
am

Rozpoczynają się spotkania z projektodawcami budżetu partycypacyjnego 2017 r. Na temat projektów
ogólnodzielnicowych – 18 bm., godz. 17.30, 20 bm.,
godz. 12 i 15 w WCK, ul. Żegańska 1a. Marysin –
23 bm., godz. 17.30 w ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5,
Wawer i Sadul – 24 bm., godz. 17.30 w ZS nr 116,
ul. Koryncka 33, Międzylesie – 26 bm., godz. 17.30,
sala konf. UD, Miedzeszyn i Aleksandrów- 29 bm.,
godz. 17.30, filia WCK, ul. Samorządowa 10, Falenica – 1 marca, godz. 17.30, filia WCK, ul. Włókiennicza 54, Anin – 2 marca, godz. 17.30 – SP nr 218,
ul. Kajki, Zerzeń i Las – 3 marca, godz. 17.30, SP nr
128, ul. Kadetów 15, Radość i Nadwiśle – 4 marca,
godz. 17.30, ZS nr 70, ul. Bajkowa 17/21.

Kurier osiedlowy | debata

Bezpieczeństwo

Kolejna po Aninie debata na temat bezpieczeństwa
z udziałem mieszkańców, przedstawicieli władz
dzielnicy, policji, Straży Miejskiej odbedzie się
25 lutego o godz. 18 w sali gimnastycznej SP
nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Międzylesiu.
Przyjdź, powiedz jak oceniasz stan bezpieczeństwa
w tym osiedlu, zaproponuj rozwiązania.

Fot. AM

Kolejny etap budowy tunelu w Międzylesiu
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Kurier społeczny | Jeśli jest pomysł, znajdują się pieniądze

Kurier ekologiczny

To narzędzie dla mieszkańców, którzy mają
pomysł na konkretne, ważne dla społeczności
lokalnej działanie i mają chęć, przy wsparciu
finansowym urzędu, zaangażować się w jego
realizację.
W ub. r. zrealizowano w Wawrze osiem projektów, na które dzielnica wydała ponad 40 tys. zł. W
Aninie zorganizowane było rowerowe zwiedzanie
tego osiedla z przewodnikiem. Jego uczestnicy
dowiedzieli się wielu interesujących informacji o historii niektórych obiektów architektury.
Mieszkańcy Lasu wzięli sprawę w swoje ręce i
pod koniec ubiegłego roku uporządkowali teren
zaniedbanego dotąd osiedlowego boiska, znajdującego się w pobliżu ul. Henryka Łasaka. Będzie
ono służyło dzieciom, młodzieży i dorosłym do
czasu wybudowania w tym miejscu obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, na co dzielnica
wywalczyła milion złotych poza budżetem 2016 r.
W Międzylesiu grupa miłośników przyrody sprzą-

Zbliża się okres porządków przed świętem Wielkiejnocy, a także czas ich robienia jak zwykle na
wiosnę. Po nich mamy w domach sporo niepotrzebnych rzeczy, które można poddać recyklingowi zamiast wyrzucać na smietnik.
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON, wykonujące na terenie naszej dzielnicy
prace porządkowe, odbiera bezpośrednio z firm
i gospodarstw domowych zupełnie bezpłatnie
papier, kartony, folie, plastikowe butelki po napojach, szklane butelki, słoiki, a także wyeksploatowany lub zepsuty sprzęt radiowo-telewizyjny,
w tym magnetofony, tonery, magnetowidy oraz
elektryczne artykuły gospodarstwa domowego –
pralki, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, grzejniki elektryczne, kuchnie elektryczne i gazowe itp.
Poddaje je recyclingowi, dając niepełnosprawnym pracownikom zajęcie i możliwości zarobkowania. Zgłoszenia odbioru przyjmuje w dni powszednie, w godzinach pracy, Włodzimierz Kalata,
tel. 513 595 077.

Wawer liderem w aktywności lokalnej Odpady zgłoś
Jak się okazało, wawerczycy najlepiej w Warszawie wykorzystują możliwości jakie
EKON-owi
daje uruchomiony w ub.r. program „Inicjatywa lokalna”.
tała las. Na terenach filii Wawerskiego Centrum
Kultury w Aleksandrowie oraz w Radości dzięki
inicjatywie lokalnej założono kwiatowe ogrody,
sprzyjające wypoczynkowi i działaniom kulturalnym. Społecznicy kilku osiedli Wawra zorganizowali, wspierani finansowo przez dzielnicę,
przedświąteczne, wigilijne sąsiedzkie spotkania
integracyjne. W Falenicy dyskutowano na temat
przyszłości centrum tego osiedla.
Na nowe, tegoroczne pomysły czeka Dorota Głażewska z Urzędu Dzielnicy, która odpowiada za
program inicjatywy lokalnej w Wawrze, a także
za realizację budżetu partycypacyjnego. Jeżeli
macie pytania na temat tych inicjatyw, możecie
pisać na adres: dglazewska@um.warszawa.pl
Więcej o inicjatywie lokalnej:
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/
inicjatywa-lokalna-zloz-wniosek

Kurier osiedlowy | Nie pomaga odławianie i odstrzały

Dziki wciąż rządzą

W tym samym czasie, kiedy na temat plagi dzików w Wawrze obradowała komisja
ładu przestrzennego Rady Dzielnicy, z udziałem przedstawicielki Lasów Miejskich,
w Międzylesiu, na ul. Cylichowskiej w pobliżu ul. Rogatkowej na odtransportowanie
czekały dwa uśpione dorodne zwierzęta.
ski gwar, ludzie, samochody. Natomiast walka
z nimi do łatwych nie należy. Kierownictwo
Lasów Miejskich szacuje, że populacja dzików
w Warszawie wynosi od 800 do 1000 sztuk
i systematycznie rośnie mimo podejmowanych
prób poradzenia sobie z dzikim problemem. Lasy
Miejskie zainstalowały w stolicy 32 odłownie,
specjalne pułapki, do których dziki są nęcone
wykładanym jedzeniem. W ubiegłym roku złowiono w ten sposób prawie 500 sztuk, w tym 99
w Wawrze, na terenie którego
stoi osiem odłowni, m.in. na
ul. Poprawnej przy Kadetów,
na Chodzieskiej przy Skalnicowej, przy Ogórkowej, przy
Kwitnącej Akacji.
Prowadzony jest też odstrzał
dzików, ale po spełnieniu
dość rygorystycznych warunków wynikających z przepisów łowieckich. Nie może
to być bliżej niż 100 metrów
od zabudowań, trzeba współdziałać z policją, Strażą Miejską, Centrum Zarządzania
Dziki buszujące w biały dzień na ul. Cylichowskiej w Międzylesiu
Kryzysowego. Lasy Miej-

Fot. Hania Krzyżanowska

Problem dzików grasujących na terenie Wawra
wraca jak bumerang. Zwierzęta te opuszczają
swoje dotychczasowe siedliska, czyli lasy, przenosząc się do miasta, gdzie jest im cieplej, gdzie,
zwłaszcza na obrzeżach, są bezpieczne, a ponadto mogą liczyć na dostatek pożywienia. Bywają
przypadki, że są dokarmiane świadomie przez
miłośników zwierząt lub nieświadomie przez ludzi wyrzucających odpadki za płot posesji.
Jak się okazuje, dzikom nie przeszkadza miej-

skie po raz kolejny otrzymały zgodę prezydent
Warszawy na odstrzelenie od listopada do końca
kwietnia 80 dzików. Problemu to nie rozwiąże,
bo lochy mają w ciągu roku dwa, trzy mioty i rodzą nawet ponad 10 sztuk młodych.
Panoszące się dziki postrzegane są przez mieszkańców jako realne zagrożenie i trudno się temu
dziwić. Wiele osób boi się o zmroku wychodzić
z domów. Jednej z mieszkanek zniszczyły plony
w przydomowym ogródku. Są w Wawrze kierowcy, którzy doświadczyli zderzenia z dzikami na
drodze. Wygląda na to, że dziki zaczynają rządzić
w Wawrze.
Leśnicy twierdzą, że zwierzęta te nie atakują
ludzi, mogą zachowywać się agresywnie tylko
wtedy, gdy mają młode. Radzą schodzić dzikom
z drogi w sposób spokojny i uważać podczas spacerów z psami w lesie. Pies, puszczony luzem,
będzie się starał podejść do zauważonego stada
z ciekawości lub w wyniku instynktu łowieckiego, a wówczas dziki mogą się bronić.
Z wypowiedzi Andżeliki Gackowskiej na posiedzeniu komisji ładu przestrzennego wynika,
że Lasy Miejskie, które reprezentowała, robią
w sprawie ograniczenia populacji dzików tyle, na
ile pozwalają im środki finansowe.
am
Widzisz zagrożenie ze strony dzików,
powiadom łowczego Lasów Miejskich,
tel. 600 020 746
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Kurier społeczny | XIV Bal Charytatywny wawerskiego TPD

Zawracanie głów nogami po grecku

Kurier społeczny | Statut pozytywnie zaopiniowany

Głos dla seniorów
Komisja społeczna Rady Dzielnicy pozytywnie
zaopiniowała projekt statutu Rady Seniorów. Jej
powołania można się spodziewać na wiosnę.
Rada Seniorów będzie monitorować politykę
dzielnicy w odniesieniu do osób starszych wiekiem. Jej członkowie będą pełnili rolę konsultantów i doradców w przypadku zamierzeń władz
Wawra wobec seniorów. Rada ta ma skłaniać
osoby starsze do aktywności społecznej i będzie

swoistą skrzynką pocztową, do której zgłaszane
zostaną problemy i oczekiwania ludzi w wieku
już nieprodukcyjnym.
Jak przewiduje projekt statutu, który musi być
poddany pod głosowanie Rady Dzielnicy, Rada
Seniorów ma się składać z 14 osób, które ukończyły 60. rok życia. Jedenastu z nich będzie
wybranych spośród mieszkańców, a po jednym
wskażą Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy i Ko-

misja Dialogu Społecznego. Ciało to zostanie
wybrane na 3-letnią kadencję.
Kandydatów na radnych seniorów zgłoszą grupy
złożone z minimum 15 osób, legitymujących się
wiekiem minimum 60 lat. Jeśli do Rady Seniorów
będzie zgłoszonych więcej mieszkańców niż 11,
burmistrz dzielnicy zarządzi spotkanie wyborcze,
które zakończy się głosowaniem.
Rada Seniorów będzie obradować nie rzadziej
niż raz na kwartał. Już na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.
am

fot. andzrej murat
fot. andzrej murat

Aleksandrowie. Uczestnicy balu oklaskami nagradzają wykonane przez nią takie utwory jak „Akropolis adieu”, utwór z repertuaru Mireille Mathieu
oraz „ Zorba i ja”, piosenka śpiewana swego czasu
przez Annę German.
Podczas innej przerwy na parkiecie zjawiają się
dziewczęta z Shock Dance, grupy tańca nowo- Młodzi tancerze pokazali uczestnikom balu, jak się tańczy
czesnego prowadzonej w WCK przez Roberta Ja- nowocześnie
kubowskiego, utytułowane, zwyciężały m.in.
w Przeglądach Tańca Nowoczesnego organizowanych przez filię WCK w Marysinie
Wawerskim.
A zwykle koło północy, gdy trzeba dać nieco
więcej czasu na odpoczynek po czterogodzinnym zawracaniu głów nogami, odbywa
się zawsze aukcja przedmiotów przekazanych TPD. Podczas tegorocznego balu licytowano pokaźnych rozmiarów obrus, jak ulał
pasujący do zabytkowych mebli, długopisy
obecnego burmistrza Wawra Łukasza Jeziorskiego i byłego – Dariusza Godlewskiego Krystyna i Jan Jasinowiczowie wylicytowali stylowy obrus
oraz wina domowe i nalewki w jednym
zestawie pochodzące z piwniczki jednego
z balowiczów.
Prowadzący aukcję Jarek Rosiński był zaszokowany, gdy stylowy obrus został wylicytowany przez byłych mieszkańców Radości,
a obecnie Targówka, za kwotę 10,5 tys. zł.
Komplet długopisów „poszedł” za 5,5 tys.,
a winno-nalewkowy za 4,5 tys. zł. – Prowadzę te bale już po raz czternasty, ale tak zaciętej licytacji i tak dużych kwot uzyskanych
z aukcji dotąd nie było – przyznał.
Jest szansa, że dzięki temu balowi uda się Złote liście laurowe na skroniach, panie w chlamidach, panow tym roku zorganizować wyjazd podopiecz- wie w koszulkach z napisem „Mam ciało jak grecki bóg”
nych do… Grecji właśnie. Zaproszony na bal
ambasador tego kraju nie mógł, niestety, przybyć
dyplomatyczne Grecji w Polsce gotowe jest do
na tę zabawę, ale w nadesłanym liście podziękował
współpracy. Wawerskie koło TPD zrobiło pierwszy
za zaproszenie i zapewnił, że przedstawicielstwo
krok, popularyzując grecką muzykę oraz prezentując podczas balu slajdy przedstawiające uroki krajobrazowe i turystyczne tego kraju.
Jeśli chcesz wesprzeć działalność wawerskiego koła TPD, wesprzyj je 1 proc. od podatku:
KRS 000034684, koniecznie dopisując w PIT „na TPD Wawer”.
Henryka Murat

Katarzyna Zdzieborska wita gości, Jarek Rosiński
puszcza muzykę, Ewa Jarzymowska – Kałudow
śpiewa, dziewczęta ze studia Shock Dance Roberta
Jakubowskiego pokazują, że ich wytrenowane ciała nie znają granic gibkości. Goście tańczą do białego rana. To 14. już bal charytatywny wawerskiego
oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Kto chciał, miał możliwości oraz fantazję, przyszedł na bal w siedzibie zarządu WSH „Fala”
w stroju choćby częściowo greckim, a to dlatego,
że te bale mają takie zagraniczne konotacje. Stali
bywalcy pamiętają włoski, meksykański, rosyjski,
francuski. Tym razem na skronie założyli złote
wieńce laurowe, panie wdziały chlamidy lub czarne
stroje greckich matron. Jest zawsze poprzebierana
grupa „Drobików” (od nazwiska jednej z rodzin).
Panowie przyszli w koszulkach z napisem „Mam
ciało jak grecki bóg”. Niech im będzie.
Katarzyna Zdzieborska, szefowa wawerskiego koła
TPD, dziękuje tym, którzy przekazali na konto tej
organizacji 6 tys. zł z jednoprocentowego odpisu
podatkowego za 2015 r. licząc, że w tym roku będzie to suma nie mniejsza. – To największa kwota,
jaka wpłynęła na konto TPD na Mazowszu – nie
omieszkała się pochwalić.
Te pieniądze zasiliły konto, na którym zgromadzono też pieniądze ze sprzedaży w szkołach znaczków TPD, 6,5 tys. zł z poprzedniego balu karnawałowego i z dotacji uzyskanej z Biura Edukacji m.st.
Warszawy. Dzięki tym środkom 50 podopiecznych
wawerskiego koła TPD wyjechało na letni obóz na
Szwajcarię Kaszubską. Co zwiedzały, jak się bawiły i jak wypoczywały – to można było zobaczyć na
zdjęciach wyświetlanych z rzutnika na ścianie.
Zabawa trwa, płyną charakterystyczne greckie
melodie, ale nie tylko. Gdy trzeba dać tańczącym
chwilę oddechu, czas uprzyjemnia Ewa Jarzymowska – Kałudow, profesjonalna śpiewaczka
związana z filią Wawerskiego Centrum Kultury w

fot. andzrej murat

Dzięki temu, że dorośli balowali w końcówce karnawału, podopieczni TPD
w Wawrze w wakacje wyjadą do Grecji
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Kurier szkolny | Po burzliwej debacie decyzja

Korzystanie z komórek z ograniczeniami
Z obserwacji wiadomo, że dla dzieci komórki to
przede wszystkim gry i internet, dopiero w dalszej
kolejności telefon do łączności z rodzicami. Dorośli widzą więcej minusów nadużywania komórek,
dzieci wolą zajmować się telefonem niż rozmową
i zabawą z rówieśnikami, porównują ceny i „wypasienie” swoich aparatów, narażają się na uszkodzenie i zgubienie często drogiego sprzętu. Dyskusję
moderowała wychowawczyni klasy VI i zarazem
opiekunka szkolnego samorządu Agnieszka Pastuszka. Uczniowie z dużym zaangażowaniem
bronili potrzeby częstego korzystania z telefonów
na przerwach, rodzice i nauczyciele mieli inne zdanie. W statucie szkoły, najważniejszym szkolnym

dokumencie, zapisany jest zakaz korzystania z telefonów, uczniowie chcieliby zmienić to prawo.
Po długich dyskusjach ustalono, że po feriach będą
wprowadzone przerwy z grami ruchowymi zamiast
elektronicznymi, dzwonienie do domu ma się odbywać z sekretariatu i świetlicy. Wolny dostęp do telefonu uczniowie wynegocjowali na długiej przerwie
w piątek – wtedy będą mogli grać w gry i surfować
w internecie, oczywiście z poszanowaniem zasad
cyberbezpieczeństwa. Na korytarzach zostaną powieszone zegary, by to na nich móc sprawdzać godzinę – dla dzieci komórki to także… zegarek.
Wnioski przedstawiono dyrekcji, a Rada Rodziców zakupiła miękkie piłki do wykorzystywania

Fot. SP nr 138

W Szkole Podstawowej nr 138 odbyła się burzliwa debata. Udział wzięli w niej
przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcja szkoły. Temat był gorący
- telefony komórkowe.

Uczniowie przedstawili swoje postulaty, rodzice i nauczyciele - swoje

na przerwach rekreacyjnych. Po feriach szkoła
planuje wprowadzenie zmian. Dyrektor i samorząd umówili się już na następną dyskusję, tym
razem o koncepcji pracy szkoły.
JW

Kurier szkolny | Pisarzy zasypano gradem pytań

Kurier kulturalny

Oko w oko z autorami książek

Jubileuszowy
„Rozśpiewany Wawer”

Fot. anna aleksandruk

8 stycznia uczniowie kl. I-III uczestniczyli w spospotkanie, bo już dawno ich serca podbił Pomtkaniu z pisarzem Grzegorzem Kasdepke. Dzieci
pon – niezwykły smok, którego pisarka stworzydowiedziały się, co było inspiracją do napisania
ła nie tylko w sferze literackiej, ale i graficznej.
„Kacperiady“ i innych książek tegoż autora, poTradycyjnie były opowieści o pracy pisarskiej,
znały tajniki jego pracy, zasypały pisarza pytaniao współpracy z innymi pisarzami, np. z Michami typu: Czy lubi Pan swoje książki?, Czy lubi
łem Rusinkiem, ale zupełną nowością było to, że
Pan śnieg?, Czy lubi Pan czytać?, Czy napisał Pan
dzieci miały szansę poznać tajniki pracy ilustraksiążkę, której Pan nie lubi?, Ile zarabia
pisarz?, Czy lubił Pan chodzić do szkoły?, Dlaczego Pan został pisarzem? itp.
Chyba nie było łatwo odpowiedzieć na
wszystkie pytania, ale autor doskonale
sobie poradził z tym wyzwaniem. Zaspokoił ciekawość dzieci, a potem podpisał
wszystkie podsunięte do podpisu książki.
Dla szkolnych łowców autografów była
to nie lada gratka.
Nie było to pierwsze spotkanie „autorskie”. Cykl bibliotecznych spotkań z pisarzami w naszej szkole rozpoczęła Joanna Papuzińska w grudniu 2014 r. Spotkała
się z uczniami kl. IV-VI, by opowiedzieć
im o pracy pisarza i przekonać o tym, że Spotkanie z Joanną Olech
każdy pisać może.
Kolejnym gościem był Andrzej Marek Grabowski
tora książek. Dodatkową atrakcją była kolekcja
– pedagog, autor książek dla dzieci i scenariuszy
książek „niezwykłych”, którą autorka przywiozła
programów telewizyjnych. Przybył na spotkanie
ze sobą. Młodzi ludzie osobiście doświadczyli, że
z wielką kolorową walizką, z której – ku radotradycyjna książka ciągle jeszcze może zaskoczyć
ści dzieci – wyłaniały się kolejno kukiełki znane
formą, treścią i grafiką.
z programów telewizyjnych: Kulfon, Kot Budzik,
Uczniowie, zarówno starsi jak i młodsi, przygotoBezkajku, żaba Monika, Szefuńcio i zając Powywali się starannie do tych spotkań: wykonywali
ziomka. Pisarz opowiadał o swojej pracy, czytał
plakaty, poznawali dorobek zaproszonych gości,
fragmenty wybranych utworów, zachęcił dzieci,
opracowywali pytania do wywiadów. Bezpośredby użyczyły kukiełkom swego głosu, co spotkało
ni kontakt z autorami książek jest możliwy dzięki
się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem.
Radzie Rodziców.
19 listopada 2015 roku uczniowie kl. IV-VI spotkali się z Joanną Olech. Bardzo czekali na to
Anna Aleksandruk

Do 1 marca filia Zastów Wawerskiego Centrum
Kultury przyjmuje zgłoszenia, indywidualne i zespołowe, do jubileuszowego, XX Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Rozśpiewany Wawer”.
Uczestnicy (przewidziano 7 grup wiekowych, od
4-5 lat do 21 i więcej) mogą zaprezentować się
w piosenkach dziecięcych, młodzieżowych, ale także musicalowych, jazzowych, bluesowych, z akompaniamentem przy wykorzystaniu pianina, gitary,
keyboardu, płyty CD. Jury oceni dobór repertuaru,
interpretacje i muzykalność. Przesłuchania odbędą
się od 12 do 14 marca. Zgłoszenia na kartach dostępnych w filii oraz na jej stronie internetowej,
należy kierować pod adresem Filia Zastów WCK,
04-687 Warszawa, ul. Lucerny 13, tel 22 815 67 63,
e-mail: zastow@wck-wawer. pl

Kurier uzrędowy

Nieodpłatna pomoc
prawna

Od 18 stycznia, na mocy zarządzenia prezydenta
m.st. Warszawy, prowadzone są dla mieszkańców
bezpłatne świadczenia pomocy prawnej w szerokim
zakresie.
W Wawrze poradnictwo prawne na tych zasadach
prowadzone jest w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy
ul. Żegańskiej 1, na I piętrze, w pokoju nr 106 od
poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Zainteresowanych przyjmują adwokat oraz radca prawny.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier kulturalny | Wernisaż grupy malarskiej Uniwersytetu III Wieku

Pojechali, namalowali, wystawili
Nie pozostawili skrawka wolnego miejsca na ścianach dwóch sal anińskiej filii Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. V Poprzecznej 13. Mało tego, podczas otwarcia
wystawy zatytułowanej „Z pracowni i pleneru” trudno się było w tych salach poruszać,
taki był tłok, chociaż wystawców było tylko 19.
Ekspozycja obejmuje prace powstałe podczas majowego pleneru w Kazimierzu Dolnym, w czasie wakacji i w ramach akcji „Mój Wawer”. – Prosimy zwiedzających
o przychylną ocenę. Mamy nadzieję, że zostaną dostrzeżone nasze wysiłki i fakt, że
nieustannie się uczymy, pokonując kolejne etapy poznania – tymi słowami zwrócili się
do pierwszych gości wystawy.
Zaprezentowane obrazy to nie tylko szeroka paleta kolorów, ale także tematyki, technik
malarskich, stylów. Są wśród nich realistyczne portrety (np. bardzo udane Alicji Jurczyk), kwiaty, pejzaże (nam się podobały zimowe Ludwiki Witkowskiej), abstrakcje.
Wiele z nich zasługuje na uwagę, gdyż wyraźnie wyszły poza amatorski poziom, w czym
zapewne jest duża zasługa Ewy Domańskiej-Ilkiewicz, która prowadzi zajęcia plastyczne z udziałem słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Wawrze.
am

Zimowy pejzaż Ludwiki Witkowskiej

Kurier ŚWIĄTECZNY | Szkolni kolędnicy

Przybieżeli do Urzędu…

Fot. AM

Dużą niespodziankę interesantom oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy sprawili uczniowie z Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej. Wystąpili
w roli kolędników. Poprzebierani, z tradycyjną
gwiazdą, zatrzymywali się na każdym piętrze

Kolęd w wykonaniu uczniów wysłuchał m.in.
wiceburmistrz Zdzisław Gósjki

i śpiewali nie tylko kolędy polskie, co jest przecież
normą, ale także zagraniczne, w tym ukraińską,
w języku hiszpańskim. Towarzyszyli im nauczyciele Dorota Ząberg oraz akompaniujący na gitarze
Piotr Romanienko. Kolędnicy zostali obdarowani
słodyczami i gadżetami promocyjnymi dzielnicy.
Wcześniej uczniowie ZS nr 116 nagrali w Radiu
Warszawa międzynarodowe kolędy i sprzedawali
płyty, a dochód przeznaczyli na rozwój szkolnego
koła filmowego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia odbyły się w tej placówce jasełka oraz wykonano szopkę betlejemską, która zajęła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Szopek Orszaku
Trzech Króli.
am

Kurier rekreacyjny | Nowe urządzenia w OSiR

Zmiany pod potrzeby ćwiczących

fot. osir

Część obiektu wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aninie, w której oferowane są zajęcia
siłowe, treningowe, przeszła ostatnio radykalną

zmianę. – Była ona podyktowana potrzebą zaspakajania potrzeb klientów, którzy mają dość
ćwiczeń w siłowniach wyposażonych w tandetne
urządzenia chińskiego pochodzenia – wyjaśnił potrzebę przeprowadzenia zmian menedżer sportu w OSiR Sylwester Rudziński.
Strefę fitness wyposażono w sprzęt najlepszych producentów wyposażenia treningowego na świecie. Są to urządzenia typowo
siłowe oraz wielofunkcyjne urządzenia – trenażery eliptyczne cardio i flexstrider o iście
kosmicznej technologii, wykonane tak, że to
osoba trenująca na nich decyduje o tym, jak
one mają pracować. Przy okazji zmieniono
wystrój części fitness anińskiej pływalni. Warto popracować nad sobą, zadbać o sylwetkę
Tak nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń wytrzymałościowych, mo- i kondycję i w tym celu umówić się z trenerem personalnym, tel. 22 443 00 91.
delujących sylwetkę, nie spotkacie w tzw. sieciowych siłowniach

Kurier urzędowy

Przetargi

Prezydent Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, na stronie internetowej www.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy zostało podane do publicznej
wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
m.st. Warszawy, położonej w dzielnicy Wawer
przy ul. Barbórki 19, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA6M/00228322/6, oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 69 w obrębie 3-07-25
o powierzchni 1090 m2.
Przetarg odbędzie się 10 marca 2016 r. o godz. 10
w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej
1, sala nr 112.
Prezydent Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, na stronie internetowej www.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w dzielnicy
Wawer przy ulicy Derkaczy 57D, uregulowanej
w księdze wieczystej KW Nr WA6M/00142852/3,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 99/2,
nr 99/4, nr 98/3 o łącznej powierzchni 1025 m2.
w obrębie 3-12-85.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r.
o godz. 11.30 w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy
ul. Żegańskiej 1, sala nr 112.
Dodatkowe informacje o wyżej wymienionych
nieruchomościach można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, I piętro, pok. nr 129,
tel. (22) 443 70 04, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16.

