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DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WAWER
DWUTY

15 MLN ZŁ

BUDOWA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

8,7 MLN ZŁ

BUDOWA ZESPOŁU
ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO

4,9 MLN ZŁ

BUDOWA
PAWILONÓW MODUŁOWYCH
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Miliony złotych inwestowane w oświatę
Dwa są powody, że w tej kadencji władze samorządowe Wawra tak mocno inwestują w bazę
oświatową. To wzrost liczby dzieci w wyniku rozbudowy dzielnicowych osiedli domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz nieprzewidziane zmiany systemu oświaty, „zafundowane” przez obecny rząd. Za
prorocze można uznać podjęcie decyzji o budowie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów
w Nadwiślu i zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy Trakcie Lubelskim w niedalekim sąsiedztwie hotelu
Hilton. Negatywne skutki reformy wawerskie władze zniwelowały też budową pawilonów modułowych.
Stosunkowo niedrogich i szybkich w realizacji.
»2

Urząd Skarbowy pomoże

Mamy sojuszników

Boisko po lądowisku

Pracownicy US Wawer będą pełnili
w UD dyżury w zakresie elektronicznego
wysyłania zeznań podatkowych PIT. Odbędą się 19 marca i 16 kwietnia w godz.
10-18. Osobom do 30. roku życia US oferuje płatne praktyki, informacje pod tel.
22 50 94 202.

Dwoje radnych Warszawy przyczyniło się
do zwiększenia budżetu Wawra na 2018 r.
o pond 8 mln zł. Kwota ta będzie przeznaczona m.in. na remonty dróg, mieszkań
komunalnych, wymianę pieców grzewczych. Ci radni PO to Aleksandra Gajewska i Tomasz Tretter.
»4

Dawne lądowisko helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Międzylesiu zmienia przeznaczenie. Powstaje na
nim boisko Sportowego Centrum Rehabilitacji. Część środków na jego organizację
i funkcjonowanie pochodzi z Inicjatywy
Lokalnej i BP 2018 r.
»6
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KURIER INWESTYCYJNY | DOBRA WIADOMOŚĆ
DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW

Rozbudowują się jednorodzinnie po zachodniej stronie Wawra głównie Nadwiśle i Las,
po wschodniej, tuż przy torach kolejowych,
Anin, Międzylesie w kierunku Wesołej, a dalej
– Aleksandrów. Wielorodzinne budynki stają
w Marysinie Wawerskim, w rejonie ul. Klimontowskiej na obszarze Nowego Wawra, a ostatnio
w zachodniej Falenicy na terenach poprzemysłowych Mery Pnefal.
Wobec tych uwarunkowań uznanie za priorytetowe budowy nowych placówek oświatowych, rozbudowy istniejących oraz remontów
starszych wiekiem obiektów szkolnych i przedszkolnych było w pełni uzasadnione.
Za prorocze można uznać podjęcie decyzji
o budowie zespołu szkolno-przedszkolnego przy
ul. Cyklamenów w Nadwiślu i zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy Trakcie Lubelskim
w niedalekim sąsiedztwie hotelu Hilton. Wtedy
jeszcze nie groziła oświacie reforma minister
Zalewskiej.
Budowa pierwszego z tych zespołów zakończy się przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego, a w następnych tygodniach będzie
trwało wyposażanie tej nowej placówki. Wcze-

Dobudowana część Przedszkola nr 264
w Marysinie Wawerskim
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dzielnicowych osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
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FOT. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Miliony idą na inwestycje w oświatę

Budynek zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Nadwiślu

Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 128
w osiedlu Las

śniej zostanie oddany do użytku drugi zespół, bo
już w czerwcu tego roku.
Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cyklamenów składa się z połączonych ze sobą budynków
o trzech kondygnacjach oraz z hali sportowej. Będzie
kosztował 15 mln zł. Zespół żłobkowo-przedszkolny,
trzykondygnacyjny, budowany za 8,7 mln zł, przyjmie od roku szkolnego 2018 – 2019 250 maluchów
i przedszkolaków. Oddanie tych obiektów do użytku
spowoduje zmianę obszarów rejonów oświatowych,
przyjmą one bowiem część dzieci, które by musiały
chodzić do już dziś przepełnionych szkół przy ul.
Bajkowej, Poezji i Przygodnej, a do przedszkoli
w Radości i Falenicy (więcej informacji niżej).
Aby uniknąć kłopotów wynikających z pospiesznego i rzekomo bezkosztowego wdrożenia reformy
oświatowej, wawerskie władze po pierwsze zdobyły
pozabudżetowe środki z miasta i znalazły taką
technologię budowlaną, która gwarantuje szybką
i stosunkowo niedrogą realizację inwestycji. Tak powstały nowe pawilony przy szkołach podstawowych
nr 109 przy ul. Przygodnej i 128 przy ul. Kadetów
oraz przy przedszkolu „Sosnowa Stacyjka” przy ul.
Włókienniczej w Falenicy.

KURIER STOŁECZNY | OD NOWEGO ROKU OŚWIATOWEGO

Zmiana obwodów szkolnych
i nowe przedszkole
W tym roku oddane będą do użytku nowa placówka oświatowa –
zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cyklamenów w Nadwiślu
oraz przedszkole przy ul. Trakt Lubelski.
Wydaje 8U]ąG
m.st. Warszawy
dla dzielnicy Wawer
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W związku z tym 8 lutego br. została podjęta przez Radę m.st. Warszawy
uchwała nr LXI/1645/2018, wprowadzająca zmiany w obwodach Szkoły
Podstawowej nr 109, ul. Przygodna 2
i Szkoły Podstawowej nr 204, ul. Bajkowa 17/21.
Obwód Szkoły Podstawowej
nr 109 zostaje pomniejszony od strony
południowej i kończy się w osi ulicy
Chodzieskiej i Cylichowskiej, a obwód
Szkoły Podstawowej nr 204 zostaje powiększony o ulice pomiędzy osią ulic
Chodzieskiej i Cylichowskiej, a osią
ul. Przewodowej. Budynek szkoły przy
ul. Cyklamenów 28 będzie miejscem

Obwody szkół postawowych
w m.st. Warszawie
Dzielnica Wawer SP 204
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realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 204.
Rodzice dzieci urodzonych w 2011 r.,
aplikujący do klas pierwszych, których
funkcjonowanie jest planowane w budynku
przy ul. Cyklamenów 28 i w budynku przy
ul. Bajkowej 17/21, stosowne dokumenty winni złożyć w Szkole Podstawowej nr 204 przy
ul. Bajkowej 17/21.
Uchwałą nr LXI/1646/2018 Rada m.st. Warszawy powołała nowe w Wawrze Przedszkole
nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89.
Rodziców dzieci urodzonych w latach 20122015, zainteresowanych aplikowaniem w tegorocznej rekrutacji elektronicznej do Przedszkola
nr 437 Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu
Dzielnicy informuje, że komisja rekrutacyjna dla
potrzeb Przedszkola nr 437 zostanie powołana
w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” przy
ul. Włókienniczej 41. Oznacza to, że w przypadku wskazania przez rodziców Przedszkola
nr 437, jako placówki pierwszego wyboru, dokumenty związane z rekrutacją należy złożyć
w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka”.
Z procedurą i harmonogramem składania
wniosków można się zapoznać na stronie
Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl,
w zakładce Dla ucznia i rodzica – Rekrutacja.

FOT. AM

KURIER KULTURALNY
| MAREK GASZYŃSKI, PRZYJACIEL NIEMENA

Dziennikarz gawędziarz,
jak to radiowiec
Marek Gaszyński – jeden
z najpopularniejszych dziennikarzy
muzycznych i autor tekstów wielu polskich
przebojów obchodzi 60-lecie pracy twórczej.
Z tej okazji Wawerskie Centrum Kultury zorganizowało jego benefis. Podczas spotkania artysta opowiadał
o początkach swojej pracy radiowej i pisarskiej oraz
o tym, jak rozwijały się te pasje. Dziennikarz obdarzony niezwykłym talentem gawędziarskim przytaczał
ciekawostki ze swojej kariery, a w opowieściach nie
zabrakło anegdot i zakulisowych historii. Jeden z wielu
wątków dotyczył Czesława Niemena, z którym łączyła
go przyjaźń. Bohater wieczoru sprawił też zaskakującą
niespodziankę organizatorom. Zarecytował wiersz
o Wawerskim Centrum Kultury, napisany specjalnie
na okoliczność tego spotkania. Wieczór uatrakcyjniły
piosenki w wykonaniu Macieja Wróblewskiego. Niespodzianka spotkała też Marka Gaszyńskiego, bowiem
na finał publiczność odśpiewała mu „Sen o Warszawie”
– piosenkę, do której napisał tekst.
jr
FOT. WOJCIECH ROZENEK

Tradycyjną metodą powiększono SP nr 216
przy ul. Wolnej w Miedzeszynie. Tu przybyły
cztery oddziały, szatnie, sanitariaty i węzeł cateringowy. W Przedszkolu nr 264 w Marysinie
Wawerskim w dobudowanej części ulokowano
jeden dodatkowy oddział z szatnią i sanitariatami.
W Przedszkolu nr 86 przy ul. Krupniczej zagospodarowane zostało dotychczas niewykorzystane
poddasze. Znalazło się w nim miejsce na cztery
dodatkowe oddziały i szatnie.
Rok 2108 będzie nie tylko rokiem kończącym
wcześniej rozpoczęte inwestycje oświatowe.
Przygotowane są dalsze plany. Jeszcze w tym
roku rozpocznie się rozbudowa SP nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej w Falenicy. Od strony ul. Petunii będzie wzniesiony trzykondygnacyjny
budynek o powierzchni 465 m kw. z ośmioma klasami. W osiedlu Las rozpocznie się
dalsza rozbudowa SP nr 128. Tu udało się
zlokalizować trzykondygnacyjny pawilon
o powierzchni 450 m. kw., z sześcioma klasami na 260 uczniów. Powiększy się także
Przedszkole nr 110 przy ul. Bystrzyckiej
w Falenicy. Jednopiętrowy wolnostojący
budynek, niestety nie połączony bezpośrednio z istniejącym obiektem, będzie miał poNowy pawilon Przedszkola „Sosnowa Stacyjka” w Falenicy,
wierzchnię użytkową wynoszącą 1500 m kw.
zbudowany metodą modułową
Został z konieczności ulokowany wzdłuż
ul. Podkowy, gdyż na przeszkodzie innej
lokalizacji stanął pomnik przyrody. Jeszcze
większe, bo o powierzchni 1700 m. kw.,
będzie planowane przedszkole w rejonie ul.
Dzielnicowej w osiedlu Wawer. Ma mieć
dwa piętra. Na parterze znajdą się m.in. sala
gimnastyczna, sala do rytmiki, szatnie, a na
piętrach po cztery oddziały opiekuńczo-wychowawcze, gabinet reedukatora, pedagoga,
logopedy, świetlica.
Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej przy
Andrzej Murat
ul. Bartoszyckiej w Falenicy. Nowy pawilon u dołu z lewej

W SP nr 128 w nowym pawilonie są trzy sale
lekcyjne, świetlica, pokój nauczycielski oraz blok
sanitarny przystosowany do uczniów niepełnosprawnych. Powierzchnia tego obiektu to 335 m kw.
W SP nr 109 dzięki także modułowej zabudowie jest
o pięć sal lekcyjnych więcej, dwie szatnie, węzeł
sanitarny, pomieszczenia towarzyszące o łącznej
powierzchni 540 m kw. „Sosnowa Stacyjka” zyskała
na ok. 220 m kw. nowej powierzchni dwie sale dla
50 dzieci, węzeł sanitarny, szatnię oraz dodatkowy
drugi blok sanitarny, który był potrzebny przedszkolakom korzystającym ze starej części placówki.
Obiekty te zostały zmontowane i nowocześnie
wyposażone w dość ekspresowym tempie. A kosztowały łącznie 4,9 mln zł.

KURIER OŚWIATOWY

KURIER URZĘDOWY

Konkursy
na dyrektorów

Bądź aktualny

Prezydent Warszawy 16 lutego br. ogłosił
konkursy na dyrektorów wawerskich szkół
i przedszkoli.
Dotyczą one Szkoły Podstawowej nr 218, ul.
M. Kajki 80/82, Przedszkola nr 84 „Promyk”, ul.
Dworcowa 1, Przedszkola nr 85 „Leśny Zakątek”,
ul. Żegańska 27 i Przedszkola nr 264 „Pluszowego Misia”, ul. Korkowa 147/149.
Oferty należy składać w punkcie podawczym
Wydziału Obsługi Mieszkańców, ul. Żegańska 1 (tel.
22 443 68 90) w dni powszednie w godz. 8-16, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i nr telefonu, z dopiskiem „Konkurs” i z nazwą oraz
adresem placówki, której oferta dotyczy.
Na złożenie ofert jest 21 dni od 16 lutego,
kiedy ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicach informacyjnych Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy oraz UD Wawer, ul. Żegańska 1
oraz na stronach internetowych www.edukacja.
warszawa.pl i www.um.warszawa.pl

Jeśli chcesz być na bieżąco jeśli chodzi o wydarzenia mające miejsce w naszej dzielnicy, wejdź
na stronę internetową dzielnicy i podaj swój adres
e-mail. Dzięki temu będziesz otrzymywał na swoją
skrzynkę pocztową wszelkie informacje z zakresu
bieżącego funkcjonowania Urzędu Dzielnicy, o imprezach kulturalnych organizowanych w Wawerskim Centrum Kultury i jego osiedlowych filiach,
imprezach sportowych na takich obiektach jak
pływalnia w Aninie, boiska wielofunkcyjne „Syrenka” w Marysinie Wawerskim i „Nadwiśle” przy
Trakcie Lubelskim, o imprezach rekreacyjnych, np.
na Romantycznej Plaży, aktualnych danych dotyczących oświaty i wychowania, zmian w przepisach
urzędowych, społecznych.
Warunkiem jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Urzędu
Dzielnicy Wawer oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Urzędu,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, pozycja 883).
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KURIER STOŁECZNY | MAMY WSPARCIE W RADZIE MIASTA

Sojusznicy słusznej sprawy
O wielkości budżetu miasta na dany rok decydują stołeczni radni. Od nich też
zależy, jak się kształtują tzw. dzielnicowe załączniki budżetowe.
Zanim są uchwalane na szczeblu miasta,
dzielnice przedstawiają swoje potrzeby w zakresie
wydatków bieżących, a więc informacje o nakładach potrzebnych na realizacje poszczególnych
zadań w zakresie oświaty, utrzymania dróg, ochrony

środowiska, kultury, sportu, rekreacji, administracji
samorządowej. A także potrzeby w zakresie
inwestycji.
Nie jest tajemnicą, że zanim załącznik budżetowy dzielnicy uzyskuje ostateczny kształt, trwają

Tomasz Tretter, wawerczyk, radny PO
Każdego dnia obserwuję, jak pięknieje nasza dzielnica.
Wiele zmienia się w ostatnim czasie dzięki realizowanym
na jej terenie inwestycjom – takim jak nowe drogi, placówki oświatowe, obiekty sportowe. Jednocześnie zdaję sobie
sprawę z tego, jak jeszcze dużo jest w niej do zrobienia.
Środki wyrównawcze, które z budżetu miasta dostają dzielnice słabiej rozwinięte
infrastrukturalnie, to wciąż za mało aby poziomem rozwoju dogonić dzielnice
położone centralnie. Dlatego wnioskowałem podczas prac nad budżetem 2018 r.
o zwiększenie pieniędzy dla Wawra. I udało się! Wawer zyskał dodatkowe prawie
7 milionów złotych. Moje propozycje, wprowadzone do budżetu dzielnicy, dotyczą zwiększenia nakładów na remonty i utrzymanie dróg, zasobu komunalnego,
konserwację i utrzymanie zieleni, placów zabaw sprzyjających aktywności na
świeżym powietrzu, na aktywizację seniorów oraz na rozwój działalności „Kulturotek”. Dodatkowe środki pozwolą na stworzenie pilotażowego, w skali Warszawy,
projektu z zakresu dialogu z mieszkańcami w postaci Lokalnych inkubatorów
pomysłów – HUB. Teraz nasz Wawer będzie się rozwijał jeszcze sprawniej.

zabiegi o uzyskanie większych środków niż są
pierwotnie planowane. Sztuką jest przekonać radnych do wykazanych potrzeb i znaleźć sojuszników.
Najczęściej szuka się wsparcia w szeregach miejskich radnych z własnej dzielnicy, ale czasem udaje
się znaleźć sojuszników z innych dzielnic. Zawsze
Wawer może liczyć na wiceprzewodniczącą Rady
Warszawy Ewę Masny-Askanas i na Pawła Lecha.
Podczas tworzenia załącznika budżetowego
Wawra na 2018 r. znaleźliśmy nowych sojuszników,
tym razem w osobach radnej Aleksandry Gajewskiej
oraz radnego Tomasza Trettera.
am

Aleksandra Gajewska, warszawska radna z PO
Nie jestem mieszkanką Wawra, w tej kadencji kilkakrotnie
się przeprowadzałam, ale przecież sprawuję mandat radnej
Warszawy, której ta dzielnica jest częścią. Będąc wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska działam na różnych
polach, aby nastąpiła poprawa jakości powietrza w naszym
mieście. A w Wawrze jest ono zanieczyszczone niepokojąco mocno, na co moją
uwagę wiele razy zwracali mieszkańcy dzielnicy. Wciąż za mało jest w nim
budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. Większość, również te należące
do zasobów komunalnych oraz prywatnych jednorodzinnych, jest wyposażonych
w kotły grzewcze, często niespełniające norm, w których możliwe jest spalanie
materiałów niedozwolonych. Po rozmowie z burmistrzem Łukaszem Jeziorskim
i wiceprezydentem Michałem Olszewskim zgłosiłam przesunięcie 1,5 mln zł do
budżetu dzielnicy na wymianę starych węglowych pieców w budynkach komunalnych na nowoczesne gazowe. Uważam, że w ten sposób miasto aktywnie włączy
się w walkę z problemem niskiej emisji i da pozytywny przykład mieszkańcom,
którzy mogą ubiegać się o dotacje na modernizację kotłowni.

KURIER KOMUNIKACYJNY | W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ POW ORAZ TUNELU W OTWOCKU

Pociągi podmiejskie KM i SKM pojadą inaczej
W związku z budową węzła „Patriotów” na trasie
Południowej Obwodnicy Warszawy od 11 marca
2018 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów związana z tymi pracami. Zmiana rozkładu
jazdy będzie obowiązywać do 9 czerwca 2018 r.
Od 11 marca do 25 marca ze względu na budową tunelu w Otwocku, ruch pociągów na odcinku
Warszawa Falenica – Otwock będzie prowadzony po

jednym czynnym torze. Pociągi będą miały wydłużony
czas przejazdu, zaś część pociągów zostanie odwołana
lub skrócona do stacji Warszawa Falenica. Wybrane
pociągi SKM Warszawa dojadą tylko do stacji Świder. Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja
autobusowa w relacji Otwock – Warszawa Falenica.
Od 26 marca do 14 kwietnia w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy ruch po-

ciągów na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa
Falenica będzie prowadzony po jednym czynnym
torze. Część pociągów zostanie odwołana. Wybrane pociągi SKM Warszawa dojadą tylko do
stacji Warszawa Międzylesie. Zostanie uruchomiona
zastępcza linia autobusowa na odcinku Otwock –
Warszawa Wiatraczna.

KURIER KOMUNIKACYJNY | NIECODZIENNY WYPADEK NA TRAKCIE LUBELSKIM

Autobus jak taran
To był niecodzienny widok: autobus marki solaris linii 702
jechał Traktem Lubelskim od strony ul. Płowieckiej w sposób
– jak zauważyli przechodnie i pasażerowie – niekontrolowany.
W pewnym momencie zjechał na prawą stronę
i uderzył w ogrodzenie posesji, na której znajduje
się kawiarnia Nasza Huśtawka. Rozbił je oraz urządzenia placu zabaw znajdującego przy niej, a także
ogrodzenie i bramę wjazdową następnego budynku,
dwa parkujące samochody. Odbił się i pojechał
w lewo. W tym momencie jeden z mniej zszokowanych pasażerów dostał się do kabiny kierowcy
i zdołał zatrzymać pojazd.

Jak się okazało, kierowca zasłabł podczas jazdy i stracił panowanie nad kierowniFOT. TEL
cą. Na szczęście nikomu z przechodniów ani Zrujnowanie ogrodzenia kawiarni i prywatnej posesji
pasażerów nic się nie stało, chociaż sytuacja
– trzeba przyznać – była bardzo niebezpieczna. żona. – Gdy wrócił zastał zniszczony płot i bramę
– Mój mąż ma zwyczaj parkowania samochodu wjazdową. Co by się mogło stać, gdyby nie pojechał
przed wjazdem na posesję. I w tym czasie też miał na pocztę, wolę nie myśleć – przyznała czytelniczka
tak zrobić, ale zmienił zdanie i jeszcze pojechał na „Kuriera”.
pocztę przy ul. Widocznej – powiedziała nam jego
am
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KURIER CHARYTATYWNY | BAL, KTÓREGO MIAŁO NIE BYĆ

Ostatkowej tradycji
stało się zadość
Do kasy wawerskiego oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wpłynęło 3800 zł. Z balu
charytatywnego, tym razem zorganizowanego
10 lutego, na ostatki karnawału, w Kinokawiarni
Stacja Falenica. Balu, którego po kilkunastu
latach organizowania, miało już nie być.

Bal otworzył – zapowiadając koncert – Jarosław Rosiński

FOT. AM

Ewa Jaskólska bez oporów przystała na wspólną
organizację. Tym bardziej, że otrzymała ofertę bezpłatnego koncertu warszawskiego zespołu Not Big
But Band. Zespołu istniejącego dopiero od 2016 r.,
wieloosobowego, składającego się z absolwentów
szkół muzycznych, szukającego możliwości wypromowania się.
I to mu się w Kinokawiarni Stacja Falenica
udało – zespół został przyjęty przez balowiczów
bardzo ciepło. Przypomniał bowiem przeboje
wylansowane przez dawne zachodnie zespoły
bigbandowe, które starsza część uczestników
balu zachowała w pamięci, a i młodszym ten
rodzaj muzyki przypadł do gustu.
Bal miał nawiązywać do okresu „dzieci
kwiatów”, ale oprócz tancerzy wystylizowanych na hippisów byli krakowiacy, górale, starozakonni, kowboje itp. Bawiono się nie tylko
przy muzyce bigbandowej, ale w drugiej, pozakoncertowej części imprezy także przy muzyce
mechanicznej. Do samego rana. Co świadczy,
że impreza była ze wszech miar udana.
FOT. AM
am

FOT. AM

towarzyskich spotkań, najpierw seniorów, później wszystkich chętnych bez
względu na wiek. Z anegdotami, grą na
gitarze, śpiewaniem szant, przy kawie,
herbacie, ciastkach.
I wtedy padł pomysł, aby mimo
wszystko, skoro ludzie wciąż chcą się
bawić, zorganizować kolejny bal charytatywny. Właścicielka Kinokawiarni

Pierwsza z prawej współorganizatorka
balu Katarzyna Zdzieborska

Nowe miejsce (poprzednio
przez wiele lat charytatywne bale
TPD odbywały się w budynku zarządu WSH Fala) nie było przypadkowe. W Kinokawiarni Stacja
Falenica szefowa wawerskiego
TPD, niezmordowana Katarzyna
Zdzieborska, zorganizowała kilka

Bawiono się do białego rana

KURIER INFORMATYCZNY | MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Drużyna z Międzylesia
w światowej czołówce
Ekipa międzyleskiej szkoły Żagle, jako jedyna z Polski, wzięła udział w finale
międzynarodowego konkursu informatycznego Zero Robotics. Po ciężkiej walce
zajęła pozycję w ścisłej czołówce (między 3 a 6 miejscem na świecie).
Konkurs Zero Robotics polega na programowaniu robotów – eksperymentalnych satelitów
SPHERES znajdujących się na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej (ISS). Jest organizowany przez
Laboratorium Systemów Kosmicznych Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Pierwsze etapy turnieju, do półfinału włącznie,
rozgrywane są na symulatorach dostępnych za pośrednictwem Internetu, po czym następuje wybór
finalistów, którzy współzawodniczą, programując
autonomiczne satelity znajdujące się na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są one obsługiwane przez kosmonautów w warunkach mikrograwitacji. Przebieg rywalizacji można obserwować
on-line, za pośrednictwem kamery umieszczonej

na ISS. Zadania, które mają wykonywać satelity, są
inspirowane rzeczywistymi problemami będącymi
przedmiotem zainteresowania NASA i MIT. W konkursie mogą brać udział drużyny (5-20 uczniów
i opiekun) ze Stanów Zjednoczonych, krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency), Australii i Rosji.
W pierwszym etapie (3D Competition) drużyna
Team Żagle zajęła trzecie miejsce. Dzięki wysokiej
pozycji i statusie „drużyny wiodącej” mogła dobrać
sobie dwóch koalicjantów. Wybór padł na amerykańską drużynę Rock Rovers i niemiecką Sphere
Robotics. We współpracy z kolegami z koalicji
zespół Żagli wypracował drugie miejsce w tabeli.
Warto było o nie walczyć, gdyż pierwsze i drugie

miejsce dawało automatyczny awans do półfinału
etapu określanego jako „World Championship Final”. Ostatecznie, po porażce o 0,003 pkt z drużyną
NPL znalazł się ponownie na trzecim miejscu.
Tegoroczne finały Zero Robotics były organizowane w trzech miastach na świecie : Bostonie, Turynie i Sydney. Team Żagle wybrał Turyn i ruszył do
walki z optymistycznym nastawieniem. Przez cały
konkurs drużyna nie spadła poniżej czwartego miejsca, co dawało szansę na sukces. Finały w Turynie
rozpoczęły się ich zwycięstwem. Względnie szybko
pokonali przeciwników w grupie i w ćwierćfinale.
Problemy rozpoczęły się w półfinale, pojawiły się
ujemne punkty w wyniku – jak się okazało – problemów technicznych na stacji ISS. I chociaż je
później wyeliminowano, meczów nie powtórzono.
Skutkowało to odpadnięciem z rywalizacji o pierwsze i drugie miejsce.
Zespół Żagli składał się z siedmiu osób: kapitana
Piotra Trzaskowskiego, programistów – Pawła Nagórki i Jordana Parviainena , analityków – Adama
Gaika, Karola Kłaputa i Krzysztofa Olszaka oraz ich
opiekuna i mentora dr. hab. Andrzeja Nagórki. Reprezentacja Żagli startowała w Zero Robotics po raz
czwarty, trzeci raz awansując do finału i uzyskując
najwyższe z dotychczas zajętych miejsce.
Adam Gaik
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KURIER KULTURALNY | ANNA DERESZOWSKA, AKTORKA ŚPIEWAJĄCA

Kobieta – instrukcja obsługi

Od 0:3 do 4:3
w pięć minut

W Wawerskim Centrum Kultury wystąpiła Anna Dereszowska.
Znana aktorka tym razem zaprezentowała się w roli piosenkarki.
światowej sławy wokalistka jazzowa Grażyna
Auguścik, której będzie towarzyszył zespół
Marii Pomianowskiej.
Więcej o planach repertuarowych Wawerskiego Centrum Kultury na stronie www.wck-wawer.pl i na Facebooku.
Jarosław Rosiński

FOT. WOJCIECH ROZENEK

Koncert, zatytułowany „Kobieta – instrukcja
obsługi”, składał się ze znanych polskich przebojów
traktujących o kobietach, miłości i relacjach damsko-męskich. Piosenki, przeplatane zabawnymi komentarzami, wywoływały wśród widowni salwy śmiechu.
W trakcie występu artystka porwała do wspólnego
występu na scenie burmistrza Łukasza Jeziorskiego,
choć nie miała świadomości, jakie piastuje on stanowisko. Burmistrz okazał się utalentowanym człowiekiem
sceny i żywiołowo włączył się w kreowanie tego
fragmentu występu. Talent i pogodna osobowość
Anny Dereszowskiej sprawiły, że publiczność nie
chciała jej wypuścić. Nie obyło się więc bez bisów.
W najbliższej perspektywie kolejne koncerty
w Wawerskim Centrum Kultury. 17 marca wystąpi
Janek Traczyk, odtwórca głównych ról w musicalach „Metro”, „Piloci” i „Notre Dame de Paris”. Artysta nominowany w czterech kategoriach
do nagrody Fryderyk 2018. Natomiast 25 marca,
w ramach projektu Alter Wawer, zaprezentuje się

KURIER SPORTOWY
| MISTRZOSTWA WAWRA ROCZNIKA 2006

KURIER SPOŁECZNY | POWSTAJE SPORTOWE CENTRUM REHABILITACJI W MIĘDZYLESIU

W hali sportowej przy ul. Poezji odbyły się w lutym
Mistrzostwa Wawra w piłce nożnej drużyn z rocznika
2006. Finał miał nieoczekiwaną dramaturgię, drużyna
UKS Żagle przegrywała z KS ZWAR 0:3, ale strzeliła
cztery gole i wygrała ten turniej.
W mistrzostwach wzięło udział 8 zespołów z Wawra
i okolicy. Po zaciętej walce do półfinałów zakwalifikowały się: OKS Otwock, Viktoria Zerzeń, KS ZWAR
i UKS Żagle. W meczu o trzecie miejsce zwyciężył OKS
Otwock. W finale UKS Żagle zmierzył się z KS ZWAR.
Początek meczu o I miejsce zdecydowanie należał
do zawodników ZWAR, jego zawodnicy strzelili trzy
bramki. Na pięć minut przed końcem inicjatywę przejęli
zawodnicy UKS Żagle. Kapitan Żagli Oskar Lipka trafił
do siatki rywali dodając wiary kibicom. Potem posypały
się celne strzały i Żagle wygrały 4:3. Hat-tricka w tym
meczu zaliczył Michał Wróblewski, dzięki czemu został
najlepszym zawodnikidm turnieju. Królem strzelców był
Paweł Michalski z KS ZWAR, a najlepszym bramkarzem
Kamil Zawadzki z Victorii Zerzeń.
Michał Justyniarski

Tu gdzie było lądowisko,
teraz będzie… boisko
To lądowisko to miejsce, gdzie jeszcze niedawno siadały i startowały śmigłowce,
którymi transportowano chorych pacjentów do Centrum Zdrowia Dziecka.
Znajdujące się przy ul. Dzięcieliny w Międzylesiu. Dziś helikoptery Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego lądują bliżej zabudowań CZD. Na tym miejscu
powstaje Sportowe Centrum Rehabilitacji.
Teren opuszczonego lądowiska
przy ul. Dzięcieliny „odkrył”
do racjonalnego wykorzystania
mieszkający w pobliżu Łukasz
Budryk, założyciel Fundacji
Akademia Młodego Piłkarza Radość,
trener, z wykształcenia rehabilitant. Oczami wyobraźni widział na tym terenie Sportowe Centrum
Rehabilitacji.

Przyszłe boisko Sportowego Centrum Rehabilitacji
w zimowej scenerii. Z lewej wiaty przystankowe,
które będą mini-trybunami
FOT. AM

W takich przeszklonych kontenerach będzie zaplecze SCR

– Wiem, jak mali pacjenci CZD duszą
się w szpitalnych pomieszczeniach.
Pomyślałem, że byłoby dla nich i ich
zdrowia lepiej, gdyby wyszły, także
w celach rehabilitacyjnych, na świeże
powietrze – wspomina.
Jak się okazało, pomysł spodobał się kierownictwu CZD, a także pobliskiemu Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. A polegał na
stworzeniu boiska z naturalną nawierzchnią, z którego mogliby korzystać pacjenci szpitala w drodze
do osiągnięcia pełni zdrowia oraz sił po zabiegach
i leczeniu, niepełnosprawni podopieczni TPD oraz
uczestnicy zajęć prowadzonej przez fundację Akademii Młodego Piłkarza.
CZD użyczyło terenu za symboliczną złotówkę.
Na pierwszy ogień poszło przygotowanie terenu.
Trzeba było zerwać nawierzchnię betonową po
lądowisku. – Wywieźliśmy, bagatela, 400 ton gruzu
– podkreśla ogrom pracy Łukasz Budryk. Z Zarządu
Transportu Miejskiego kupili po cenie złomu wycofane z użytkowania wiaty przystankowe, które
stanęły z boku boiska jako ochrona przed opadami

FOT. AM

i wiatrem. Ferio Wawer ofiarowało przeszklone
kontenery – będą w nich szatnie, pomieszczenia
socjalne, zaplecze do ćwiczeń siłowych, rehabilitacyjnych. Kupiono też kontener mający służyć jako
magazyn. Sporo prac wykonanych jest społecznie.
Przygotowanie ziemi i wysianie trawy zostało sfinansowane z projektu w ramach Inicjatywy Lokalnej. Z Budżetu Partycypacyjnego będą pieniądze na
zakup sprzętu i prowadzenie zajęć.
W dalszych planach jest wyposażenie obiektu
w halę sportową, przystosowaną głównie do osób
niepełnosprawnych. Nie jest wykluczone, że na tym
boisku w piłkę nożną będą grać niepełnosprawni.
– Dziś w Polsce jest ponad 100 drużyn z ich udziałem – informuje Łukasz Budryk. Dodając, że ruch
korzystnie wpływa na pracę wszystkich narządów
wewnętrznych, jest czynnikiem prawidłowego funkcjonowania psychicznego, drogą do doskonalenia
sprawności fizycznej, przywraca samodzielność.
Otwarcie Sportowego Centrum Rehabilitacji
planowane jest na czerwiec br. i ma być połączone
z festynem.
Andrzej Murat
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KURIER EKOLOGICZNY

Młodzi piłkarze w Akademii

Nastawnia
już mniej kopci

Są z roczników od 2006 do 2013. Trenują piłkę nożną na boiskach przy SP
nr 124 w Falenicy, XXV LO w Miedzeszynie, na terenie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego przy ul. Patriotów, w hali sportowej przy ul. Poezji, a poza
Wawrem także w sąsiedzkim Józefowie. Wyjeżdżają na zagraniczne obozy.

FOT. AKADEMIA

Od 2011 przez Akademię Piłkarską JŁ Wawer
przewinęło się ok. 300 dzieciaków. Teraz jest ich
setka w siedmiu grupach treningowych. A gdy już
osiągają określony sportowy poziom, uczestniczą
choćby w rozgrywkach ligowych w Soccer Arenie
na Białołęce.
To że Akademia założona przez Janusza
Łagiewnickiego tak się rozwinęła w Wawrze nie
jest dziełem przypadku. Po pierwsze ma on duże
doświadczenie, gdyż jest absolwentem AWF Warszawa, zawodniczo grał w Hutniku Warszawa,
gdzie trenował też młodzież, był II trenerem seniorów Dolcanu Ząbki. Po drugie, co podkreśla
jeden z rodziców dzieci trenujących w Akademii
JŁ Wawer, w Wawrze w ostatnich latach bardzo rozwinęła się baza sportowa – są boiska z prawdziwego
zdarzenia, z bezpieczną dla młodych organizmów
sztuczną nawierzchnią.

Okazuje się ponadto, że wielu rodziców
dostrzega potrzebę uprawiania sportu przez
ich dzieci, a piłka nożna jest dyscypliną bardzo w Polsce popularną. Dzięki zajęciom jakie
oferuje Akademia Piłkarska JŁ Wawer dzieci
i młodzież szkolna odrywaja się od komputerów, smartfonów i poprawiają swoją kondycję,
prowadzą zdrowszy od mniej usportowionych
rówieśników tryb życia.
Akademia oferuje im możliwość sportowego
wyżycia się, rywalizacji na boisku, uczy współpracy oraz możliwość wyjazdów zagranicznych.
Młodzi sportowcy Akademii byli już w Rzymie w zaprzyjaźnionym klubie piłkarskim, tam
skonfrontowali swoje umiejętności ze swoimi
włoskimi rówieśnikami. Wygrali jeden mecz
niezwykle wysoko 15:0, w drugim walka była
bardziej wyrównana, przeciwnik walczył bardziej
agresywnie i Polacy przegrali, ale tylko 4:6.
W tym roku zaplanowany jest wyjazd do Padwy.
Są też sukcesy na warszawskim podwórku.
W 2016 r. drużyna rocznika 2007 r. wygrała
Turniej Niepodległości, a drużyna złożona z piłkarzy 2006 i 2007 r. zajęła I m w Masita Cup.
Lepszy był rok miniony, rocznik 2010 zajął
I miejsce w grupie Ligi Mazowieckiej i wygrał
Turniej Soccer Arena, rocznik 2009 wygrał
turniej Wawerskiego Dnia Sportu.
am

KURIER PRZEDSZKOLNY | „PROMYK” PAMIĘTA O BEZDOMNYCH ZWIERZĘTACH

Zbiórka dla schroniska
Przez cały luty w Przedszkolu nr 84 „Promyk”
trwała akcja zbierania pożywienia oraz akcesoriów
dla mieszkańców schronisk dla zwierząt. W szatniach przedszkola „Promyk” pojawiły się kolorowe plakaty wyklejone zdjęciami
piesków i kotków, informujące
o trwającej akcji. Można się było
z nich dowiedzieć, że zbieramy
karmę, ryż, makaron oraz koce
i ręczniki. Dzieci z zerówek ozdobiły swoimi rysunkami pudełka
kartonowe, w których zostawiano
prezenty dla zwierzaków. Kartony bardzo szybko się wypełniały.
Znajdowaliśmy w nich: miski,
suchą i mokrą karmę, zabawki
dla zwierząt, maskotki, piszczałki, smakołyki do nagradzania
szczeniaków, legowiska, koce,
drapaki. Nie sposób wymienić
wszystkich akcesoriów.

Organizowana akcja uczy dzieci odpowiedzialności za posiadane zwierzę domowe: psa czy kota
i wrażliwości na los porzuconych zwierząt. Dowiedziały się, że schronisko to placówka przeznaczona
dla bezdomnych zwierząt domowych, głównie psów i kotów, że
do podstawowych form opieki
świadczonych przez schronisko
należy zabezpieczenie
zwierzętom bezpiecznego
schronienia, pożywienia,
opieki weterynaryjnej oraz
pomoc w znalezieniu nowych
opiekunów. W „Promyku”
mamy rodziców o dobrych
sercach, szczerze kochających
zwierzęta, znających ich potrzeby. Dają dobry przykład naszym
przedszkolakom, a swoim dzieciom.
Agata Pyrgies

Gdy na nowo tematem dnia stał się smog w Wawrze,
mieszkańcy Falenicy zwrócili uwagę na to, że w centrum
ich osiedla największym trucicielem powietrza jest kolejowa nastawnia. Zaczęli zbierać podpisy pod petycją
do kierownictwa spółki Polskie Linie Kolejowe PKP
o zaprzestanie zadymiania okolicy. Do władz spółki
z podobnym wnioskiem wystąpił Zarząd Dzielnicy.
W odpowiedzi członek Zarządu PLK PKP Antoni
Jasiński poinformował burmistrza Wawra, że w nastawni zainstalowany jest kocioł grzewczy z 2013 r.,
spełniający wymagania emisyjne wyszczególnione
w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z października 2017 r., a spalany węgiel to tzw. kostka.
Mimo to od 1 lutego w nastawni zastosowano
rozpalanie pieca metodą od góry, która jest efektywniejsza energetycznie i zmniejszająca ilość substancji
szkodliwych uwalnianych do atmosfery.
Spółka zapowiada, że podczas modernizacji linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa – Dorohusk,
polegającej na budowie trzeciego toru, nastawnia
zmieni swoje przeznaczenie i wówczas będzie w niej
zastosowane ogrzewanie elektryczne.

Od 1 lutego nastawnia zmniejszyła emisję trujących
substancji dzięki zmianie sposobu rozpalania węgla

KURIER CZYTELNIKÓW

Czy ktoś ją pamięta?
Z nietypową sprawą zwrócił się do „Kuriera”
mieszkaniec Radości Tomasz Towarnicki. Trafił do
redakcji w poszukiwaniu informacji o piosence, która
– według niego – pochodzi z lat 80. W tekście było
zdanie, że „Radość to najpiękniejsza stacja w PRL-u”.
Przeszukaliśmy internet, w tym stronę „Tekstowo”,
ale nie natrafiliśmy na tę piosenkę. O pomoc zwróciliśmy się do red. Jarka Rosińskiego, wieloletniego
dziennikarza muzycznego Radia Dla Ciebie, licząc na
jego zawodową pamięć. Dziś Jarek jest pracownikiem
Wawerskiego Centrum Kultury, ale muzyką interesuje
się w dalszym ciągu. – Nie pamiętam, niestety, takiej
piosenki. Gdyby ktoś ją śpiewał, pewnie bym ją, jako
mieszkaniec Wawra, zapamiętał – odpowiedział nam.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zwrócić się o pomoc do wawerskich melomanów. Może rzeczywiście
była piosenka z takim stwierdzeniem. Ewentualne
informacje prosimy kierować pod adresem redakcji.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER SPORTOWY | JAK NIE NAJLEPSZA ZAWODNICZKA, TO KRÓLOWA STRZELCZYŃ

Może już o sobie mówić,
że jest Młodym Orłem

Mowa o Mai Grzybowskiej, uczennicy SP nr
76, mieszkance osiedla Falenica, ale zawodniczce
dziewczęcego zespołu UKS Ząbkovia Ząbki.
– Koleżanki z przedszkola nie podzielały jej zainteresowań grą w piłkę. Gdy była już w ostatniej
grupie, została zapisana do szkółki ZWAR w Międzylesiu – o początkach zainteresowania Mai piłką nożną
mówi jej mama Magdalena. – Stwierdziłam, że jeśli
lubi grać, i sprawia jej to przyjemność, to niech trenuje. Gdy jednak zmieniliśmy miejsce zamieszkania
na Falenicę, Maja zaczęła treningi w PKS Radość.
Od 2016 r. Maja jest zawodniczką Ząbkovii, bo
nie było w Wawrze dziewczęcej drużyny. To rodzi
problemy, gdyż trzeba tam jeździć trzy razy w tygodniu na treningi, w każdą sobotę na zawody, niedziela
jest na naukę. Z treningami też jest pewien kłopot,
bo Maja to rocznik 2005 r., a dziewczyny w drużynie
są nawet o dwa lata starsze. Ale – jak na razie – nie
mogła lepiej trafić, bo UKS Ząbkovia Ząbki ma
najlepszą drużynę dziewczęcą na Mazowszu, a Maja
jest w kadrze województwa w kategorii U13.
W 2017 r. drużyna Mai wygrała finałowy mecz
w kategorii U12 podczas XVII Ogólnopolskiego
Turnieju „Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku. Ząbkovianki na Stadionie Narodowym pokonały
2:1 drużynę z Wielkopolski, a jednego gola strzeliła
Maja Grzybowska, którą organizatorzy wyróżnili

za największą liczbę bramek. –Sukces olbrzymi, a atmosfera Stadionu
Maja Grzybowska z częścią swoich dotychczasowych sportowych trofeów
Narodowego – niesamowita – wspomina Maja. W nagrodę dziewczyny otrzymały w Lidze Mazowsza, drużyna Mai gromi przeciwzaproszenie na mecz Polska – Rumunia, a Maja niczki nawet po 20:0, co już wielkiej satysfakcji
dostąpiła zaszczytu niesienia polskiej flagi przed nie daje. Dla odmiany zaczęły grać w tym roku
z chłopcami. Jeden mecz wygrały, jeden zremisowychodzącą na boisko drużyną Adama Nawałki.
Z ostatniej chwili: 3 lutego Ząbkovia uczestni- wały. – Z chłopakami gra się inaczej, trudniej, bo są
czyła w Halowych Mistrzostwach Mazowsza. Maja agresywniejsi, silniejsi w starciach jeden na jeden,
została uhonorowana tytułem najlepszej zawodnicz- nie boją się wślizgów – ocenia Maja.
Wystawiana jest na lewym skrzydle, w ataku,
ki tych zawodów.
Uczestników zawodów o puchar Tymbarku ob- gra czasem na środku pomocy. Strzeliła już ok. 150
serwowali trenerzy kadry narodowej U17 i U19. bramek w barwach Ząbkovii. Imponuje jej Robert
Umiejętności Mai Grzybowskiej nie uszły uwadze Lewandowski, ale obserwuje też kariery polskich
trenera kadry U19 Marcina Kasprowicza. Powołał zawodniczek, które trafiły do drużyn za granicą.
ją najpierw na Ogólnopolski Letni Obóz Młodych Jedna gra w Wolfsburgu w Niemczech, druga we franOrłów nad morze do Gniewina, a teraz na zimowy cuskiej drużynie Paris St. Germain jest bramkarką.
do Bydgoszczy. – To znów wyróżnienie i możliwość
Teraz najważniejsze jest umiejętne połączepodnoszenia kwalifikacji – nie ukrywa zadowolenia nie nauki ze sportem. Nie jest źle, średnia ocen
Maja. – Ćwiczyliśmy technikę, taktykę, panowanie oscyluje wokół 4. Maja zamierza kontynuować
nad piłką, ustawienia na boisku, były zajęcia ze naukę w liceum o profilu biologiczno-chemicznym
sportowym psychologiem, który uczył jak sobie i w przyszłości zawodowo związać się ze sportem.
Może jako dietetyczka, może fizjoterapeutka lub
radzić ze stresem.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło- trenerka piłki nożnej. No i ciekawe czy uda jej się
dzików w ub.r. Maja została uznana najlepszą za- zakwalifikować do kadry narodowej, która obejmuje
wodniczką, nic dziwnego, jej drużyna wygrała zawodniczki od 15 roku życia.
Andrzej Murat
wszystkie miecze. Na Ząbkovię nie ma mocnych

KURIER URZĘDOWY | BUDOWA ŚWIEBODZIŃSKIEJ
I CHODNIKA W CIĄGU ULIC BORKÓW – JUHASÓW

Sprostowanie pomyłek w ogłoszeniach
20 marca 2017 r. została wydana decyzja
nr 233/2017 prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzająca projekt budowalny i udzielająca zgodę na
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Świebodzińskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Bursztynowej.
Pojawiły się w niej błędy pisarskie, polegające
na: błędnym podaniu numeru obrębu działki ew.
nr 54, właściwy obręb to 3-11-46 oraz błędnym
podaniu działki ew. nr 22 z obrębu 3-11-46, która
nie została wykazana pod planowaną inwestycję na
mapie z projektowanym podziałem oraz wykazem
zmian danych ewidencyjnych działek.
Prezydent m.st. Warszawy pragnie wskazać, że
wymienione powyżej błędy pisarskie nie zostały
przez organ zamierzone.
Zgodnie z wyrokiem NSA z 26 marca 1993r.
I S.A. 1429/92, organ administracyjny może spro-

stować oczywistą pomyłkę i błąd pisarski w wydanej
przez siebie decyzji w każdym czasie, co niniejszym
czyni. Należy nadmienić, że powyższe sprostowanie
nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia zawartego
w decyzji Nr 233/2017 z 20 marca 2016 r. prezydenta m.st. Warszawy.
Na postanowienie służy stronom zażalenie do
Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia o sprostowaniu.
16 lutego 2018 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wawer zostało wydane postanowienie nr 143/2018 o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej, polegającej na pominięciu Małgorzaty Cichockiej w rozdzielniku osób jako stron postępowania w wydanej decyzji nr 1134/2017 z 18 grudnia

2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: rozbudowie drogi gminnej polegającej
na budowie chodnika w ciągu ulic Borków – Juhasów
na długości około 800 m wraz ze zjazdami oraz kładką
dla pieszych, na działkach ew. nr: 13/1, 202, 203, 216,
12/2, 12/3, 12/4, 57, 11 z obrębu 3-13-49; ew. nr 27
z obrębu 3-11-60; ew. nr 47/4 z obrębu 3-13-45; ew.
nr: 56/7, 56/8 z obrębu 3-13-44; ew. nr: 2/1, 3, 4, 5,
6, 7, 1/3 z obrębu 3-12-01 w dzielnicy Wawer w Warszawie (kategoria IV, XXV, XXVIII) oraz nadanym
decyzji rygorze natychmiastowej wykonalności ze
względu na ważny interes społeczny i gospodarczy
na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zażalenie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu
m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

FOT. AM

Już jako przedszkolak wolała z chłopcami bawić się piłką
niż lalkami z koleżankami, zwłaszcza w ostatniej grupie. Jest z rocznika
2005, ale gra w drużynie ze starszymi dziewczynami. Zakwalifikowała się
na obozy Młodych Orłów. Jest praworęczna, ale gole strzela nogą lewą.
Jej rekord w podbijaniu piłki wynosi, uwaga, uwaga – 421.

