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egzemplarz bezpłatny

Wawer
opanowany
jest plagą
dzików, które mogą być
realnym zagrodzeniem dla
mieszkańców. Co zrobić,
aby ich było mniej? Jak
się zachować na widok
tych zwierząt? Kogo
poinformować o dzikach,
które się pojawiły w naszej
okolicy? Wskazówek na ten
temat udziela radny Michał
Żebrowski (na zdj.)
»7

SPIS TREŚCI
WAWER CZEKA NA
KONCEPCJĘ
»2
Wawer czeka na opracowanie
przez MPWiK koncepcji budowy
sieci kanalizacyjnej zachodniej
części dzielnicy – od ul. Patriotów
po Wał Miedzeszyński i wykorzystania możliwości odprowadzania
ścieków, jakie daje kolektor W.

FOT. AM

W Zielone Świątki Wawer współuczestniczył w dużym programie
kulturalno-folklorystycznym, przybliżającym mieszkańcom istniejący
przed laty mikroregion obejmujący
oba brzegi Wisły, zwany Urzeczem.
Wzięło w nim udział kilka gmin i
stołeczne dzielnice, w tym Wawer.
Finał tej imprezy odbył się nad Wisłą,
na terenie położonym na końcu Drogi
Golfowej. Atrakcji podczas tego Pikniku nad Wisłą nie brakowało. Przed
liczną publicznością, wśród których
byli członkowie Zarządu Dzielnicy
Łukasz Jeziorski i Leszek Baraniewski,
radni Hanna Chodecka, Przemysław
Zaboklicki, Wojciech Godlewski oraz
Andrzej Wojda, zaprezentowali się
tancerze oraz zespoły i piosenkarze
dzielnicowych filii Wawerskiego
Centrum Kultury, które tę imprezę
zorganizowało. Zespół „Teatralne
Żywioły” zaprezentował obrzędy zielonoświątkowe (zdj. dolne). Od strony
Góry Kalwarii spłynęły łodzie flisackie.
Odbyło się plenerowe przedstawienie zaadaptowanej do plenerowych
warunków opery Moniuszki „Flis”
(zdj. górne).
»10

FOT. OGNISKO MUZYCZNE IM. A. KULIKOWSKIEGO

Wawerczycy urzeczeni Urzeczem

WKRÓTCE ZAMKNIĘCIE
PRZEJAZDU
»3
19 czerwca nastąpi zamknięcie
przejazdu kolejowego w
Międzylesiu, co jest spowodowane
przebudową jednego z torów PKP
i budową tunelu. Na czas trwania
tych inwestycji czynny będzie
przejazd w Aninie.

Budżet partycypacyjny 2016 r. – zagłosuj!
Masz czas tylko do 26 czerwca * Można głosować na kilka projektów, ale łączna kwota nie
powinna przekroczyć kwoty ustalonej dla danego osiedla * Lista projektów jest na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl * Można głosować przez Internet, osobiście w Urzędzie Dzielnic lub drogą pocztową z dopiskiem
„Budżet partycypacyjny 2016” * Karty do głosowania są na stronie internetowej UD i Wydziale Obsługi Mieszkańców
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Kolejny krok po kolektorze W
Kolektor W, zbudowany od strony osiedla Las do Międzylesia, miał spowodować
zwiększenie odbioru nieczystości płynnych z dzielnicy, ale dopiero w tym roku
zaczęto budować jego ostatni, trzeci odcinek.
Ten nowy fragment kolektora W czekał na wykonanie do czasu budowy tunelu pod torami kolejowymi w Międzylesiu, bo także będzie pod nimi
przechodził na wschodnią stronę, gdzie zostanie
połączony ze starym kolektorem biegnącym wzdłuż
ul. Patriotów od Falenicy. To ich spięcie sprawi, że
będzie można intensywniej rozbudowywać kanalizacyjną sieć odbiorczą w Radości i Miedzeszynie,
co dotychczas, ze względu na ograniczoną przepustowość, nie było za bardzo możliwe.

że nie da się jednak zaprojektować całej potrzebnej
sieci bez wspomagania przepompowniami, ponieważ warunki w postaci ukształtowania terenu na to
wszędzie nie pozwolą. Będą więc przepompownie
przy ul. Jeziorowej, przy hotelu Hilton na terenie
ogrodu działkowego, przy ul. Bronowskiej.
– Nam bardzo zależy na skanalizowaniu całego Nadwiśla – od Wału Miedzeszyńskiego do ul.
Mrówczej i ul. Patriotów – podkreśla burmistrz
Wawra Łukasz Jeziorski. Za kilka tygodni, jak
zapewniają przedstawiciele MPWiK, koncepcja
powinna być, po uwagach przedstawionych CEWOK-owi ( Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji) przez tę spółkę, gotowa,
a wówczas zostanie zaprezentowana władzom
i społeczności dzielnicy do konsultacji.
Andrzej Murat

Zanim kolektor W zaczęto budować, rozwijały się
mieszkaniowo byłe tereny rolnicze w zachodniej
części Wawra. Dziś właściciele domów położonych na dawnych polach uprawnych czekają na
wykonanie sieci kanalizacyjnej, gdyż utrzymywanie szamb jest kosztowne i kłopotliwe.
Jak zapewnia spółka Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, opracowywana jest koncepcja skanalizowania zachodnich terenów
Wawra. Z założenia główne kanały
odbiorcze powinny biec ze wschodu na zachód, np. wzdłuż ul. Panny
Wodnej i Skalnicowej, Cylichowskiej, ciągu Juhasów – Borków
w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Najlepiej, gdyby to była kanalizacja typu grawitacyjnego, gwarantująca samoistny spływ ścieków
bez potrzeby konieczności budowania przepompowni, inwestycji
kosztownych, wymagających konserwacji i miejsca do ich posado- Budowa ostatniego, trzeciego odcinka kolektora W, od którego m.in. zależeć
wienia. Wiadomo już na przykład, będzie skanalizowanie kolejnych fragmentów Wawra
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KURIER INWESTYCYJNY | WAWER CZEKA NA KONCEPCJĘ

KURIER SPORTOWY | TO DOWÓD, ŻE MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

Boks partycypacyjny
Najpierw była msza w kościele parafialnym w Aninie. Po niej zaproszeni goście
przeszli do dawnego kina „Wrzos”. A gdy otwarły się drzwi, ich oczom ukazała się...
sala bokserska.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega
sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania.
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– Trzeba mieć marzenia – oświadczył Kamil Paczuski, brat Radosława, z którym
złożył projekt do budżetu partycypacyjnego w Wawrze na rok 2015. Przewidywał
on zakup sprzętu, dzięki któremu można
by było rozwinąć sekcję bokserską w PKS
Radość. W przewidywaniu wydatków bracia Paczuscy poszli na całość, wystąpili
o całą przewidzianą dla Radości pulę, ponad 64 tys. zł.
– Okazało się, że marzenia się spełniają
– z satysfakcją odnotował Kamil. Kiedy
bracia składali swój wniosek, treningi
odbywały się w spartańskich warunkach
Bracia Paczuscy w towarzystwie burmistrza Łukasza Jeziorskiego i ks.
innego dawnego kina przy ul. Tomaszow- dziekana Marka Doszko
skiej w Radości. Kiedy go realizowali,
Marka Doszko oraz wsparciu księdza Mirosława
już nie było sekcji bokserskiej PKS, a nowy klub
Mikulskiego, miłośnika boksu.
Radość Boxing Team. I nie wprowadzono noweNie ma co ukrywać, na odzyskane przez parafię
go wyposażenia na Tomaszowską, a do dawnego
nieczynne kino od lat nie było dobrego pomysłu.
kina „Wrzos” w Aninie.
Ta przeprowadzka odbyła się dzięki uprzejmo– Trafiały się – przyznał ksiądz dziekan – propozycje zaadaptowania tego obiektu na restaurację, na
ści proboszcza anińskiej parafii, księdza dziekana
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KURIER INWESTYCYJNY | BUDOWA TUNELU W MIĘDZYLESIU

Wkrótce zamknięcie przejazdu
Na 19 czerwca zaplanowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w Międzylesiu. Dla zmotoryzowanych otwarty będzie na czas budowy tunelu
przejazd na wysokości ul. Lucerny, przy stacji PKP
Anin. Uruchomienie w tym miejscu rogatek spodziewane jest 26 czerwca. Trwają związane z tym
prace. Zburzone zostały kolejne budynki przy ul.
Żegańskiej, ten w którym mieścił się zakład fryzjerski oraz sklep z chemią gospodarczą, sklep odzieżowy i pawilon przy torach. Ekipy budowlane weszły
na teren parkingu przed Wawerskim Centrum Kultury i zamknęły wjazd z ul. Żegańskiej na parking
dla interesantów za budynkiem Urzędu Dzielnicy.

Dostać się na niego można tylko od ul. Pożaryskiego przy Lidlu. Wcześniej zajęły teren postoju samochodów za przystankiem autobusowym wzdłuż
ogrodzenia terenu ABB. Wszystko to sprawiło, że
zmniejszyła się liczba miejsc postojowych dla interesantów. Trwają roboty przekładkowe i instalacyjne wzdłuż północnej strony ul. Żegańskiej, która
będzie poszerzana do dwóch jezdni po dwa pasy
w obu kierunkach. Wykonawcy ostatniego odcinka kolektora W od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów
zaczęli odbudowywać ul. Zwoleńską od Rogatkowej do wjazdu na parking przy Biedronce.
am

KURIER SAMORZĄDOWY | NIEWIELKA FREKWENCJA

Radość bez rady

sklep meblowy, hurtownię, na dom weselny. Każda
z nich była kontrowersyjna.
A wreszcie pojawił się pomysł utworzenia w nim
sali do treningów sztuk walki. Ryzykowny? Na
pierwszy rzut oka tak. Na wszelki wypadek ksiądz
Marek Doszko nie spieszył się do zbyt wczesnego
informowania parafian o sposobie wykorzystania
budynku. A kiedy jednak padło stwierdzenie, że
w tym przybytku młodzi będą się okładać po głowach, ksiądz zapewnił: będzie to z boską aprobatą. Miał też ksiądz proboszcz i taki argument, że
trzymani w ryzach miłośnicy sztuk walki odstraszą
tych, którzy wieczorami w niezbyt zbożnych celach okupowali dotąd schody dawnego kinowego
budynku.
Bracia Paczuscy, wspierani przez przyjaciół i rodzinę, z zapałem adaptowali dawne kino do potrzeb treningowych. Było co robić. Budynek miał
pochyłą widownię, a wymagał poziomej podłogi.
Trzeba było wykonać nową instalację elektryczną.
U sufitu zawisły nowe lampy. Zbito zmurszałe tynki pod sufitem, odsłoniono cegły, które zamalowano uzyskując nowoczesną fakturę. Między słupami
podporowymi zawieszono worki treningowe. Na
podwyższeniu stanął ring, a z boku urządzono szatnie i zamontowano prysznice dla zawodników.
Nowa sala treningowa została poświęcona. Radek
i Kamil dali na ringu pokaz sparingu. Jeden z kole-

kadrowe, w niektórych do wyborów stanęli działacze mający już społeczne doświadczenie. Na listach znaleźli się byli radni dzielnicy, kandydaci,
którzy do RD się nie dostali. Z pracy w niektórych
radach osiedli zrezygnowali niektórzy jej aktywni
społecznicy.
Frekwencja w wyborach do Rad Osiedli także i tym
razem nie była duża. Najwięcej głosów – 1277 –
oddano w Falenicy, w Aleksandrowie 692, w Aninie 556, w Miedzeszynie 544. Najmniej, tylko 97,
w Marysinie Wawerskim Północnym.
am

KURIER KULTURALNY

Ognisko zaprezentuje
19 czerwca o godz. 18 odbędzie się w Zespole Szkół
nr 120 w Radości przy ul. Wilgi 19 koncert uczniów
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Aleksandra
Kulikowskiego. Będzie to podsumowanie rocznej
nauki gry na instrumentach oraz śpiewu uczestników
zajęć. Przed publicznością zaprezentują się m.in. laureaci konkursów i przeglądów, w tym Aleksander Podleś, który ostatnio zajął II miejsce w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki im. Jonasza Kofty „Moja wolność”, Zofia Dowiatt – III w Festiwalu Piosenki Francuskiej w ub.r., Katarzyna Sufczyńska – II w „Nutce
Poliglotce” w 2012 r. Gościem specjalnym koncertu będzie światowej sławy skrzypek Vadim Brodski.

FOT. AM

10 maja odbyły się w dzielnicy Wawer wybory do
Rad Osiedli. Przeprowadzono je w 12 osiedlach,
w Radości zabrakło wymaganej liczby kandydatów
i to był powód ich nieprzeprowadzenia. Podczas
poprzednich wyborów nie wybrano rad w Falenicy
i w Nadwiślu.
Podczas tegorocznych wymagana najmniejsza
liczba kandydatów, uprawniająca do ich przeprowadzenia, wynosiła dziewięć. Pomna poprzednich
doświadczeń społeczność Falenicy tym razem wystawiła ich 16, Sadul – 15, a Miedzeszyn – 13.
W niektórych osiedlach nastąpiły istotne zmiany

Tak są wytyczone objazdy po wschodniej stronie Międzylesia po zamknięciu przejazdu kolejowego w tym osiedlu
i ul. Żegańskiej od ul. Patriotów po ul. Pożaryskiego

Na otwarcie anińskiej sali treningowej przyszli uczestnicy zajęć bokserskich w Radość Boxing Team, znajomi i przyjaciele założycieli tego klubu

gów wręczył im oprawioną fotografię Muhammada
Alego, legendy światowego boksu. Kamil zapewnił zebranych, że w ich rozumieniu nie chodzi tylko
o sport, a także o krzewienie kultury fizycznej i tej
ogólnej. – I tej drugiej – zapewniał – będą wymagać od podopiecznych. Zaprosił mieszkańców do
udziału w treningach. Znany z poczucia humoru
ksiądz Doszko zażartował, że męskie kółko różańcowe z tego zaproszenia niewątpliwie skorzysta.
Obecny na otwarciu burmistrz Łukasz Jeziorski
podkreślił, że to budżet partycypacyjny pomógł
braciom Paczuskim spełnić ich marzenia. – Myślę, że przy takiej postawie braci i ich zaangażowaniu w to przedsięwzięcie nie ma obaw o dzieci

i młodzież, które będą przychodzić na zajęcia,
a jest pewność, że będą się uczyć zasad fair play.
Ksiądz Mirosław Mikulski, który walnie przyczynił się do powstania sekcji bokserskiej w PKS
Radość, powiedział podczas otwarcia: nie ukrywam, że jestem wzruszony po perypetiach, jakie
miałem z boksem w życiu (naraził się przełożonym
w seminarium, gdy okazało się, że wymyka się na
treningi). Zapewnił, że bardzo ceni Kamila i Radosława za to, że są ludźmi rozsądnymi, dobrze wychowanymi i kulturalnymi. I wraził żal, że w Polsce umarł boks amatorski, który był szlachetniejszą
sztuką walki od boksu zawodowego.
Andrzej Murat
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KURIER PRZEMYSŁOWY | JM-TRONIK

Spadkobierca tradycji fabryki Szpotańskiego

Studiował na Politechnice Poznańskiej kierunek bliski zawodowi swojego ojca, który, jako właściciel
prywatnego zakładu, po wojnie elektryfikował polską wieś. Jerzy Matiakowski pracę dyplomową pisał
pod kierunkiem doc. Jacka Golińskiego z Instytutu
Elektrotechniki w Międzylesiu. I to promotor namówił go do podjęcia w 1975 r. pracy w ZWAR.
Działalność gospodarczą zakłada w pobliskim Józefowie. Później przenosi firmę na ul. Wapienną,
gdzie zatrudnionych było już około 40 osób. Ła-

two nie było, ponieważ wciąż obowiązywały zasady gospodarki planowej.
Właściciel chce być liderem w znajdowaniu
rozwiązań technicznych na trudnym i konkurencyjnym rynku elektroenergetycznym. Stawia na
niezawodność wyrobów, elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb odbiorców, innowacyjność, rodzinność i polskość. I te założenia realizuje konsekwentnie, tak jak konsekwentny przed
laty był Kazimierz Szpotański.

FOT. JM TRONIK

Historia JM-TRONIK rozpoczęła się ponad 30 lat temu w Warszawie, kiedy to
w 1981 r. w odpowiedzi na potrzeby rynkowe swoją działalność rozpoczął Zakład
Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych. Jego założycielem jest inż.
Jerzy Matiakowski, wychowanek Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego
Napięcia ZWAR, które były kontynuacją tradycji fabryki Kazimierza Szpotańskiego.

Inż. Jerzy Matiakowski

Na przestrzeni ponad 30 lat zatrudnienie zwiększa się do ok. 200 pracowników, w tym ok. 30 inżynierów. Przez lata firma rozszerzała ofertę oraz
zwiększała moce produkcyjne, które w obecnym
momencie pozwalają obsłużyć bardzo wymagające i duże zlecenia oraz zaspokajać potrzeby

KURIER KULTURALNY | JEST SZANSA NA PRZYBLIŻENIE WISŁY MIESZKAŃCOM

Wawerczycy urzeczeni Urzeczem
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Obawy się nie spełniły, uczestników były tłumy.
A kto dotarł w to miejsce, żałować wyprawy nie
miał prawa.
Tę przygotowaną z szerokim rozmachem imprezę
Wawerskie Centrum Kultury realizowało (pomysłodawca to Fundacja „Szerokie Wody”) z innymi
dzielnicami i gminami, a celem było przypomnienie tradycji terenów nadwiślańskich. Był więc
folklor, ale także kulturalna współczesność.
Współczesność to prezentacja talentów młodych
artystów: popisy w tańcach nowoczesnych dzieci
i młodzieży z filii WCK w Marysinie Wawerskim,
wśród których wystąpili tancerze z mistrzowskimi
tytułami przywiezionymi z imprez krajowych i zagranicznych, wstępy solistów i zespołów piosenkarskich z Falenicy i Radości.
A że impreza odbywała się w Zielone Świątki,
folklorystycznym był występ grupy „Teatralne Ży-

wioły”, powstałej niedawno z inicjatywy Magdaleny Dakowskiej
i Katarzyny Żytomirskiej, wspieranych muzycznie przez Marcina
Szarguta. Z perspektywą na dalsze,
po tak udanej premierze, występy.
Clou pikniku było wystawienie
w plenerze opery „Flis” Stanisława
Moniuszki. Reżyserem był Philippe
Chauvin, a twórcą adaptacji Krzysztof Heering, wspierany przez Wandę
Heering, którzy prowadzą w Radości Społeczne Ognisko Muzyczne
im. Aleksandra Kulikowskiego.
Przygotowania trwały wiele tygodni,
Tłumy uczestników pikniku czekały na brzegu w oczekiwaniu na przypłynięa na scenie wystąpili młodzi artyści cie flisackich łodzi
z ogniska Zofia Dowiatt jako Zosia,
ne Świątki to interesująca polska tradycja. NiekoAleksander Podleś jako flisak, Katarzyna Sufczyńniecznie musimy przenosić święta z innych kultur,
ska jako Kasia, Klaudia Ogrodniczak
przypominajmy o własnych tradycjach i obrzędach,
jako Marysia oraz dorośli – Dariusz
budując w ten sposób polską tożsamość. ZrealizoNiedzielski jako Antoni, jeden z akwaliśmy tę imprezę własnymi siłami bez wynajmotorów wawerskiego kabaretu „Zadra”
wania aktorów, teatrzyków i to też powód do dumy.
oraz Sławomir Kuczek, kierownik „ZaI taki widzę kierunek promocji i Wawra, i Wawerdry” jako Jakub, wspierani przez chór
skiego Centrum Kultury – podsumowała dyrektor
i formację taneczną Roberta Jakubowtej placówki Barbara Karniewska.
skiego.
Piknik miał jeszcze jeden gwóźdź proDzięki piknikowi mieszkańcy odkryli walory
gramu, otóż od strony Góry Kalwarii
przyrodnicze nadwiśla. Co dalej? Wiceburmistrz
spłynęły w stronę piknikowego miejsca
Leszek Baraniewski rozpalił iskierkę nadziei załodzie flisackie, obsadzone przez arpowiadając, że władze dzielnicy przygotowują
tystów ludowych w pięknych strojach
projekt wykorzystania wawerskiego brzegu Wisły
z epoki Urzecza.
do celów rekreacyjnych i edukacyjnych. Przewi– Cieszę się, że włączyliśmy się w produje on miejsca wypoczynku, trasy biegowe i romocję mikroregionu Urzecze i tej jego
werowe oraz ścieżki edukacji przyrodniczej.
pięknej wawerskiej przestrzeni. ZieloAndrzej Murat
W tańcach nowoczesnych ich wykonawcy pokazali, na co ich stać

FOT. AM

Nawet organizatorzy nie byli pewni czy dopiszą mieszkańcy, wszak Piknik nad Wisłą
– Zielone Świątki na Urzeczu zlokalizowano 24 maja w miejscu bardzo ustronnym.

klientów. JM-TRONIK wytwarza urządzenia dla
energetyki, górnictwa, elektrowni, hutnictwa,
kolejnictwa, niektóre z nich warte kilkadziesiąt
milionów złotych. Realizował m.in. duży kontrakt na dostawy dla Elektrowni Żydowo. JMTRONIK ma duży udział w modernizacji sieci
kolejowej z Gdańska do Krakowa, dzięki której
mogło być uruchomione Pendolino. W Katowicach – ze względu na współpracę z górnictwem
– ma swój oddział.
Firma jest zarządzana rodzinnie, co bezpośrednio
wpływa na większe zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie wyników finansowych firmy, a to
zaleta prowadząca do optymalizacji wyników –
przekonuje Jerzy Matiakowski.
Zakład ma fachową kadrę, zatrudnia inżynierów po
bardzo dobrych uczelniach, realizuje zamówienia
od projektu do wykonawstwa, szkoli, popiera studia
podyplomowe pracowników, wspiera działalność
zakładowego koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w której to organizacji Kazimierz Szpotański
i jego syn Jacek, odgrywali niepoślednia rolę.

To docenianie fachowości przypomina dbałość Kazimierza Szpotańskiego o swoją kadrę inżynieryjną oraz robotników. Szpotański
organizował załodze wczasy w wynajmowanej willi w Konstancinie, rozwijał sport.
W JM-TRONIK także jest przykładana waga
do integracji. Służą temu czerwcowe pikniki
rodzinne, imprezy sportowe, żeglarskie, narciarskie, wycieczki zakładowe.
Istnienie na polskim rynku firmy takiej jak
JM-TRONIK nie mogło ujść uwadze zagranicznej konkurencji. Jerzy Matiakowski nie
ukrywa, że miał propozycje od obcego kapitału. – Współpracujemy z zagranicznymi JM-TRONIK to już nie tylko firma, to - marka
firmami jako poddostawcy i to nam wystarcza. Nie mamy problemów finansowych, posiadamy
możemy, uczestniczyć finansowo w różnego rodzaugruntowaną pozycję na rynku i to daje nam komju lokalnych przedsięwzięciach kulturalno-społeczfort patrzenia w przyszłość z optymizmem. Zdobynych. Wspieramy działalność wielu instytucji czy
wamy nagrody i wyróżnienia na targach, jesteśmy
też fundacji, m.in. Centrum Rehabilitacji, Edukacji
marką gwarantującą jakość o czym świadczy wdroi Opieki TPD Helenów, Wawerskie Centrum Kultużony zintegrowany system zarządzania, uzyskane
ry czy też Klinikę Budzik.
certyfikaty, referencje. I oczywiście staramy się jak
Andrzej Murat

FOT. JM TRONIK
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KURIER URZĘDOWY | POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Chodnik i zatoki przy ul. Złotej Jesieni
18.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 12.05.2015 r. prezydenta m.st. Warszawa w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami
i zatokami postojowymi na 11 miejsc w ul. Złotej
Jesieni na odcinku od ulicy Podkowy w kierunku
ulicy ks. Szulczyka (długości ok. 600 m do przystanku autobusowego przy cmentarzu) w zakresie
branży drogowej, przebudowy sieci teletechnicznej,
elektroenergetycznej i oświetlenia.
Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających
ulicy Złotej Jesieni objęte inwestycją:
I. działki ewidencyjne stanowiące własność m.st.
Warszawy – dz. ew. nr 12/6, 12/8, 39/2 z obrębu
3-15-14,
II. działki ewidencyjne, 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
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz.

872 z późn. zm.) - dz. ew. nr 2, 39/1, 39/3 z obrębu
3-15-14, dz. ew. nr 127 z obrębu 3-15-12,
III. działki przewidziane do trwałego zajęcia pod
projektowany chodnik, które z mocy prawa stają się
własnością m.st. Warszawy: dz. ew. nr 6/1 z obrębu
3-15-14 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 6,
dz. ew. nr 3/1 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku
podziału dz. ew. nr 3, dz. ew. nr 9/3 z obrębu 3-15-14
powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 9/1, dz. ew. nr
10/1 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku podziału
dz. ew. nr 10, dz. ew. nr 11/4 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 11/1, dz. ew. nr
11/6 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku podziału
dz. ew. nr 11/3, dz. ew. nr 12/10 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 12/2, dz. ew. nr
12/12 z obrębu 3-15-14 powstała w wyniku podziału
dz. ew. nr 12/7, dz. ew. nr 12/14 z obrębu 3-15-14
powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 12/4.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy (przedłużenie przebiegu chodnika w ul. Złotej
Jesieni w kierunku wschodnim do skrzyżowania
z ulicą Podkowy oraz usprawnienie komunikacji

i możliwości postoju w rejonie cmentarza), na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 687 z późn. zm. )
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale
Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1
w Warszawie, II piętro, pok. 220 w dniach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz.12-16 oraz środy
w godz. 10-14. Sprawę prowadzi Jadwiga Bałdyga.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania
wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej
sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa
Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer za
pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców,
Warszawa ul. Żegańska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2000r. 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.

KURIER PRZEDSZKOLNY | PRZY DWORCOWEJ
23 maja w Przedszkolu nr 84 „Promyk” przy ul.
Dworcowej 1 odbył się Piknik Rodzinny. Rozpoczęło go przedstawienie przygotowane przez rodziców dzieci z „Krasnali” i „Słoneczek”. Funkcjonował bar sałatkowy z naturalnymi sokami,
kawiarenka, kącik malowania twarzy, zabawy
sportowe, koło fortuny, owocowe szaszłyki, chleb
ze smalcem i ogórkiem, w organizacji których

miały udział poszczególne grupy maluchów. Goście, a byli wśród nich rodzice i dziadkowie dzieci oraz absolwenci „Promyka”, obejrzeli bajkę
„Alibaba i 40 rozbójników”. Odbył się również
pokaz mody.
Przepięknie prezentowały się dziewczynki z buźkami pomalowanymi w kolorowe motyle. Najdłuższe kolejki ustawiały się do koła fortuny.

FOT. JP NR 84

Piknik z Alibabą i rozbójnikami
Rodzice przedszkolaków wystąpili w bajce o Alibabie

Można było wylosować ciekawe fanty, dlatego
losowań było kilka.
Agata Pyrgies
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KURIER REKREACYJNY | NA ZAWODOWCÓW, AMATORÓW, RODZINY Z DZIEĆM

Szlaki rowerowe czekają
Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby wyruszyć
na nie w celach rekreacyjnych, kondycyjnych i dla
podziwiania atrakcji przyrodniczych, jakich na ich
trasie nie brakuje. Spotkamy na nich pomniki przyrody, miejsca pamięci, bagna, urokliwe jeziorka
ukryte w lasach, piaszczyste wydmy, okazy flory
i fauny. A ponieważ wawerskie szlaki rowerowe
mają zróżnicowany stopień trudności, spełnią wymagania profesjonalistów i zaawansowanych amatorów przygotowujących się do zawodów rowerowych, a także rodzin nawet z dziećmi. Warto do
przejażdżek namówić przyjaciół i znajomych spoza Wawra, aby pochwalić się przed nimi walorami
naszej dzielnicy, jakich nie doświadczą u siebie.
Miłośnicy rowerów mają w Wawrze do dyspozycji
pięć specjalnie przygotowanych tras rowerowych:
żółty szlak – najłatwiejszy, zielony, czerwony, niebieski i MTB.
Szlak żółty to 6 km, wytyczony przy udziale
dzieci. Łatwy, rodzinny oraz dla początkujących

amatorów. Początek ma przy leśnym parkingu
obok ul. Kościuszkowców, naprzeciw kościoła
w Marysinie. Prowadzi ubitymi drogami leśnymi,
ma na trasie altankę odpoczynkową. Czas jazdy
– ok. 1 godz.
Szlak zielony, 8 km, trasa łatwa i średnia, dla
amatorów i starszych dzieci. Start z parkingu
przy ul. Pożaryskiego, dalej Traktem Napoleońskim (na trasie altanka), ul. Wilgi, Zbójna Góra,
Stawy Cygańskie do Falenicy. Czas jazdy między
1 a 2 godz.
Szlak czerwony, 8 km, łatwy i średnio trudny dla
starszych dzieci i doświadczonych amatorów, częściowo wiodący leśnymi duktami i szutrowymi
drogami. Początek na parkingu przy ul. Kościuszkowców vis-a-vis kościoła. Wiedzie przez Las Sobieskiego do Wesołej, stąd do Międzylesia do pętli
autobusowej przy Al. Dzieci Polskich. Czas jazdy
ok. 2 godz.
Szlak niebieski, 22 km, trudny, dla dobrze przygo-

KURIER POLICYJNY | NOWY SPOSÓB PRZESTĘPCÓW

Kradzież samochodu sprzed bramy
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wawer realizując zadania z zakresu prewencji kryminalnej zwracają się z apelem do mieszkańców
o niepozostawianie swoich pojazdów po ich
opuszczeniu z kluczykami w stacyjce lub z włączonym silnikiem. Szczególnie odnosi się to do
sytuacji, kiedy wysiadamy z samochodu w celu
otwarcia lub zamknięcia bramy wjazdowej na
posesję. Odnotowano bowiem pojedyncze zda-

rzenia, kiedy to sprawca wykorzystując w tym
czasie nieuwagę właściciela pojazdu i fakt, że
pojazd jest uruchomiony, i w żaden sposób niezabezpieczony, dokonywał jego kradzieży.
Szczególną czujność i uwagę należy zachować
w sytuacji, kiedy na podjeździe zauważymy
ustawioną przeszkodę, najczęściej jest to worek
śmieci, który uniemożliwia wjazd na posesję. To
zmusza kierowcę pojazdu do jego opuszczenia

FOT. AM

Wawerskie szlaki rowerowe są przygotowane do sezonu. Po zimie zostały
oczyszczone, uzupełniono oznakowanie, naprawiono szkody wyrządzone
wyposażeniu miejsc postojowych (altan, stołów, ław, stojaków).

Przed rozpoczęciem sezonu wawerskie szklaki rowerowe
wizytował zastępca burmistrza Leszek Baraniewski. O ich
stanie rozmawiał z mieszkańcami, którzy już z nich korzystali. Między innymi z Anną Lewandowską z Międzylesia

towanych amatorów i zawodowców, od ul. Krawieckiej w Aninie przez ul. Zorzy, ul. Ostów i bar
w Dakowie do stacji PKP Falenica.
Szlak MTB, 27 km, trudny, dla dobrze przygotowanych amatorów i zawodowców. Start z ul. Pożaryskiego w Międzylesiu obok SP nr 138 w kierunku
CZD, przez bar w Dakowie, gdzie trasa staje się
trudniejsza, Zbójną Górę, bagna Biały Ług, Pomnik Lotników w Józefowie, ul. Podkowy i Zbójną
Górę do punktu wyjścia.
am

i odblokowania wjazdu. Często w tym czasie
silnik pojazdu pozostaje uruchomiony, a jego
drzwi otwarte na oścież. Sytuację taką bezwzględnie wykorzystują złodzieje aut. Policjanci
z Komisariatu Policji Warszawa Wawer apelują o czujność i rozwagę oraz proszą mieszkańcow o informacje o wszelkich niepokojących spostrzeżeniach. Funkcjonariusze pozostają do dyspozycji w komisariacie przy ul.
Mrówczej 210 oraz pod numerami telefonów
22 872-90-67 lub 22 603-85-50. Kontakt do swojego dzielnicowego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http:// pragapd.policja.
waw.pl w zakładce „Komisariaty”.

KURIER PRZEDSZKOLNY | CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE

20 maja w Przedszkolu nr 264 „Pluszowego Misia”
odbyła się Gala Finałowa Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak Bezpiecznym Uczniem”.
Była to już V edycja projektu, organizowanego pod
patronatem dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
Ewy Gawor, a udział w nim wzięły dzieci 5-letnie
z warszawskich przedszkoli publicznych.
Celem projektu było kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz
innych, wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę

przygotowującą do podjęcia roli ucznia.
Podczas uroczystości burmistrz Wawra Łukasz Jeziorski wręczył finalistom certyfikaty bezpieczeństwa. Po części oficjalnej był
czas na zabawę z zespołem Bel Canto oraz
na atrakcje przygotowane przez Policję,
Straż Miejską i Pożarną. Były więc przejażdżki na skuterze, zabawy w miasteczku
ruchu drogowego, prezentacja motocykla
policyjnego, działania sprzętu gaśniczego
i wyposażenia wozu strażackiego.
P nr 264

FOT. P NR 264

Bezpieczny przedszkolak
bezpiecznym uczniem

Certyfikaty bezpieczeństwa wręczał burmistrz Wawra Łukasz Jeziorski
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KURIER REKREACYJNY | Z SULEJÓWKA DO JÓZEFOWA
Ponad 120 osób – mieszkańców Sulejówka, Wesołej, Wawra i Józefowa, miłośników czytania książek i rowerów – wzięło 9 maja udział w kolejnym
rajdzie pod hasłem „Odjazdowy bibliotekarz”.
Zbiórka i start do tej imprezy miały miejsce przed
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, skąd
uczestnicy przejechali kilka kilometrów do Wesołej, gdzie gościła ich dzielnicowa biblioteka
publiczna. Tu do rajdowców dołączył burmistrz
Wesołej Edward Kłos, który na dalszą część
rowerowej wycieczki zabrał żonę. W Wawrze,
gdzie przy bibliotece na ul. Trawiastej w Aninie była przerwa dla rozprostowania kości i na

chwilę wytchnienia, uczestników powitał
zastępca burmistrza Leszek Baraniewski
i jego żona, także przygotowani do jazdy.
Wciąż powiększająca się grupa wybrała kierunek na Józefów, a konkretnie na Muzeum
2 Korpusu. Zwieńczeniem imprezy pedałujących miłośników książek było wspólne
grillowanie, wymiana książek, prezentacja rowerów o nietypowch, amatorskich
konstrukcjach. Było też spotkanie z Agnieszką Wojdowicz, autorką książek dla
dzieci i konkurs na najładniej udekorowany jednoślad.
am

FOT. AM

Jednośladowi czytelnicy na trasie

W Wawrze uczestników rajdu powitał zastępca burmistrza Leszek
Baraniewski

KURIER KONKURSOWY | PŁYWALNIA W OBIEKTYWIE

Nagrody rozdane
Organizator nie kryje zadowolenia z podejścia do
tematu oraz jakości nadesłanych prac. Listę zwycięzców ogłoszono podczas rodzinnego pikniku,
jaki odbył się 31 maja na przyległym do basenu

FOT. AM

FOT. EWA ZONKO

Rozstrzygnięty został, ogłoszony przez kierownictwo wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz pierwszy, konkurs fotograficzny na
uwiecznienie w obiektywie anińskiej pływalni.

Ewa Zonko odbierająca nagrodę za zajęcie I miejsca

am

Fotografia, którą oceniono najwyżej

KURIER PORADNICZY | NIEKONIECZNIE TRZEBA ZMYKAĆ NA DRZEWO

Jak uniknąć kontaktu z dzikiem
Wbrew znanemu z dzieciństwa wierszykowi
J. Brzechwy – dzik nie jest aż tak zły, ale lepiej
nie wchodzić mu w drogę. Co zrobić, aby nie było
z nim spotkania III stopnia?
Zachować czystość i porządek na terenie swojej
nieruchomości, nie wyrzucać pożywienia i odpadów (dzik jest wszystkożercą) w miejsca do tego
nieprzeznaczone, nie dokarmiać, gdyż jeśli dzik
się przyzwyczai, będzie stale gościł, co więcej –
przyprowadzi stado..., a jak nie dostanie pożywienia – zacznie je szukać...
Gdy znajdziesz się w miejscu bytowania dzika poznasz je po zrytym gruncie – spokojnie się oddal. Jeśli masz ze sobą psa – koniecznie trzymaj
go na smyczy!

placu zabaw dla dzieci. W obecności gości pikniku zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały
karnety do bezpłatnego wykorzystania na pływalni. I miejsce
zdobyła praca
Ewy Zonko, II –
Macieja Nielu-bowicza, a III –
Agnieszki Nielubowicz. Wybrane przez jury
prace można podziwiać odwiedzając pływalnię, sale fitness,
cardio, do gry
w squash, skatepark i sauny.

Jeśli już spotkasz dzika – nie zbliżaj się, nie
głaszcz, nie karm z ręki! Ale też nie strasz, ani nie
uciekaj, a oddal się nie wykonując gwałtownych
ruchów.
Nie zbliżaj się do odłowni – specjalnych klatek do
wyłapywania i wywożenia dzików w tereny leśne,
których w Wawrze jest 8, nie podrzucaj do nich
żywności ani żadnych innych przedmiotów, nie
wpuszczaj psa – każdy zapach człowieka lub innego zwierzęcia czyni odłownię bezużyteczną...
Jeśli spotykasz dziki systematycznie, w miejscu
dla nich nie przeznaczonym – wykonaj telefon do
łowczego: 600 020 746, 600 020 747, lub na numer alarmowy Straży Miejskiej 986.
Michał Żebrowski

Zdzisławowi
Gójskiemu
zastępcy burmistrza
wyrazy współczucia
w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA
składają pracownicy
Urzędu Dzielnicy
Rada Dzielnicy
oraz Zarząd Dzielnicy
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KURIER SPORTOWY | BRĄZOWY MEDAL SZTAFETY PRZEŁAJOWEJ

Trzecie miejsce na Mazowszu

FOT. SP NR 204

W Siedlcach odbyły się XVII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach
przełajowych. W zawodach brały udział zespo-

ły wyłonione w eliminacjach rejonowych (międzypowiatowych), łącznie 16 sztafet. Uczennice
Szkoły Podstawowej nr 204, srebrne medalistki
Mistrzostw Warszawy, do ostatniego okrążenia zaciekle walczyły o jak najwyższą lokatę. Hart ducha
i doświadczenie (w zdobywaniu medali) pozwoliły dziewczętom na zajęcie trzeciego miejsca!
Sztafeta biegła w składzie: Zofia Górska, Katarzyna Chojecka, Laura Byśkiniewicz, Zuzanna Woźniak, Jadwiga Ciecieląg, Klaudia Ruszkiewicz,
Zuzanna Staszewska, Magdalena Wójcicka, Aleksandra Rzepko, Julia Marciniak. Trenerką tego zespołu jest Joanna Strzałkowska.
W XVII MIMSz w indywidualnych biegach przełajowych, które odbyły się w Radomiu, reprezentantka SP nr 204 Zuzanna Woźniak zajęła XV
miejsce.
Sławomir Iwański

KURIER OŚWIATOWY

Szkoła dla niepełnosprawnych
Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną do nauki w naszej placówce w klasie I
w roku szkolnym 2015/2016.
Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową, z autyzmem, z zespołami
genetycznymi. Jesteśmy szkołą niepubliczną,

posiadającą uprawnienia szkoły publicznej – nie
pobieramy czesnego. Udział w specjalistycznych
zajęciach indywidualnych jest nieodpłatny. Warszawa – Wawer ul. Bronowska 18, tel. 22 666 08
77, www.superszkoly.edu.pl, szkolyfpln.wawer@
gmail.com
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Ogród z marzeń

FOT. WCK FILIA ZASTÓW

W filii Zastów WCK odbyły się warsztaty „I Ty
możesz stworzyć swój ogród marzeń” (w ramach
projektu „Ogrody marzeń”), poprowadzone przez
Wojciecha Wardeckiego, architekta krajobrazu.
Na barwnych slajdach obejrzeliśmy kwiaty i poznaliśmy ich upodobania. Uczestniczki spotkaniu
umówiły się na wymianę roślin zbywających w ich
ogrodach. Po części teoretycznej przyszła kolej na

praktykę. W specjalnie przygotowanych donicach
urządzałyśmy ogrody marzeń. W kompozycjach
kwiatowych znalazły się pelargonie, begonie, petunie, lawendy, a nawet mięta. Teraz z przyjemnością można usiąść w zastowskim ogrodzie, poczytać książkę i zachwycać się pięknem przyrody.
Są już pierwsze echa naszych warsztatów. Najlepszą rekomendacją niech będą dla nas słowa jednej
z uczestniczek, która tak do nas
napisała: „Chciałabym podziękować za zorganizowanie warsztatów ogrodniczych. Dla mnie
ogrodnika-amatora były one
ciekawym spotkaniem poszerzającym wiedzę o świecie kwiatów
i miłą okazją do wymiany informacji i doświadczeń dotyczących
pielęgnacji roślin. W przyszłości
bardzo chętnie wzięłabym udział
w podobnych wydarzeniach”.
Ludwika Ryszka.

W warsztatach wzięła udział także wawerska radna, Monika LaskowskaLudwiczak (druga od prawej)

WCK filia Zastów
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Oferta wawerskiej
Biblioteki Publicznej
Spotkania
19 czerwca, godz. 11.30 – spotkanie z Małgorzatą Nawrocką pisarką dla dzieci i młodzieży
(kl. I-III SP), ul. Trawiasta 10.
25 czerwca – sąsiedzkie z czytelnikami z m.in.
kiermaszem/wymienialnią książek, kącikiem
dla dzieci, Wypożyczalnia nr 82 Miedzeszyn, ul.
Agrestowa.
27czerwca, godz. 6-20 – wycieczka autokarowa do leśniczówki Pranie, Muzeum Leśnego
w Spychowie, Muzeum Reformacji w Mikołajkach, parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie,
Mauzoleum Bitwy Pod Ostrołęką 1831 r. Zapisy:
tel. (22) 815 33 21 w 27.
Wystawy
Wystawa monograficzna poświęcona Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, ul. Trawiasta 10.
100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego
(1915–2006), ul. Trawiasta 10 oraz Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.
21 czerwca 80. rocznica urodzin Francoise Sagan
(1935–2004) – pisarki francuskiej, Wypożyczalnia nr 47, Radość, ul. Izbicka 7.
26 czerwca 85. rocznica urodzin Sławomira
Mrożka (1930–2013) – polskiego dramaturga
i prozaika, Wypożyczalnia nr 47, Radość ul.
Izbicka 7.
Głośne czytanie bajek
autorstwa Małgorzaty Musierowicz we wtorki
w godz. 13-14, w piątki 15-16: 16 bm. – „Rybka”,
19 bm. – „Tęcza”, 23 bm. – „Kredki”, 26 bm. –
„Kółko”, ul. Trawiasta 10.
Zajęcia dla dzieci
17 czerwca, godz. 17 – warsztaty (płatne 20 zł) na
temat „Czy serce chomika bije tak samo jak twoje”
dla dzieci od 6 do 11 lat prowadzone przez wykładowców z Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zapisy tel. 815 20 81, ul. Błękitna 32.
20 czerwca, godz. 11.30-12.15 – „Smykofonia”,
koncert dla dzieci w wieku do 5 lat i ich rodziców.
Zajęcia odpłatne, informacje w Oddziale Dziecięcym, ul. Trawiasta 10 lub pod nr tel. 815-33-21
w. 25.
„Warsztaty plastyczne”. Zajęcia dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat,w każdą środę, w godz.
16.30 – 18. Zajęcia płatne 5 zł. ul. Trawiasta 10.
Gry
„Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla komputera i telewizora” w każdy czwartek, godz. 16-18,
Wypożyczalnia nr 5, ul. Króla Maciusia 10.
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Sięgnij
po stypendium
Do 30 czerwca uczniowie, a do 30 września studenci mogą składać wnioski o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Do przyznania jest ponad
500 stypendiów od 200 do 1500 zł miesięcznie.
Wiecej informacji na WWW.centrumjp2.pl

