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egzemplarz bezpłatny

fot. AM

Jubileusz 100 lat życia obchodziła mieszkająca na Nadwiślu Wiktoria Stańczyk. Przeżyła dwie wojny światowe
i wiele rodzinnych tragedii.
Jest osobą bardzo żywotną,
interesującą się tym, co się
dzieje na świecie. W dniu jubileuszu odwiedził ją zastępca
burmistrza Przemysław Zaboklicki. 
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Spis treści

Plan zachodniej Radości do ponownego wyłożenia?
Rada Dzielnicy omawiała wniosek komisji ładu przestrzennego w sprawie ewentualnego ponownego wyłożenia
projektu planu zagospodarowania zachodniej części Radości – od ul. Patriotów do ul. Mrówczej, po uwzględnieniu
dotychczas zgłoszonych poprawek. Miejscowy plan dla Radości Zachód był już kilkakrotnie omawiany na tej komisji. Był też już wykładany do wiadomości mieszkańców. Jak się jednak okazało, na kolejne posiedzenia komisji przychodziły wciąż nowe osoby, przedstawiając nowe uwagi i wnioski, często sprzeczne ze zgłoszonymi wcześniej. W tej
sytuacji, aby uczynić zadość życzeniom tych, którzy zbyt późno dowiedzieli się o planach w stosunku do ich miejsca
zamieszkania, komisja postanowiła zgłosić precedensowy wniosek o dokonanie ponownego wyłożenia miejscowego
planu zagospodarowania zachodniej części osiedla Radość (jej fragment na zdjęciu) do wiadomości publicznej, ale decyzję w tej sprawie podejmie Rada m.st. Warszawy, gdyż leży to w jej kompetencjach.
»3

POLSCY BIAŁORUSINI
W WAWRZE
»2
Dzięki staraniom sióstr felicjanek i radnego Cezarego Jurkiewicza przyjechała do Wawra
16-osobowa grupa młodzieży
– uczniów polskich szkół w Witebsku i w Grodnie na Białorusi.
Zwiedzili Warszawę, Sejm oraz
Wawer.
PROPOZYCJA KOLEJNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
»3
Zarząd Dzielnicy zaproponował
utworzenie kolejnego zespołu
szkół. Dotyczy to Gimnazjum
nr 102 oraz SP nr 86 w osiedlu Wawer. Pomysł ten zmierza
do optymalizacji kosztów utrzymania placówek oświatowych
w dzielnicy.

Propozycja krótszych tras i częstszych kursów Bogata dzielnica z biednymi ludźmi
Zarząd Transportu Miejskiego przygotował dla trzech sąsiadujących ze sobą dzielnic: Rembertowa,
Wesołej oraz Wawra propozycje licznych zmian w kursowaniu autobusów. Gdyby weszły w życie,
trzeba by się na nowo przyzwyczajać do rozwiązań komunikacyjnych. ZTM twierdzi, że proponuje
skrócenie niektórych tras (np. 521) lub ich korektę (119, 142, 161, 213, 305), ale jednocześnie daje
gwarancję zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów o przynajmniej 10 minut, a bywa że
i o 20, zarówno w dni powszednie jak i w święta. Ponadto chce dostosować trasy i rozkłady jazdy do
przebiegających przez Wawer linii Mazowieckich Kolei Regionalnych i Szybkiej Kolei Miejskiej (342).
Projekt tych zmian poddany jest społecznym konsultacjom, zostały z nim zapoznane komisje Rady
Dzielnicy, odbył się na ich temat internetowy czat. Wiadomo jednak, że tak duże zmiany burzą do»3
tychczasowy porządek i jeśli jednym odpowiadają, dla drugich są nie do przyjęcia.

W powszechnym odczuciu Wawer to dzielnica zamieszkana przez bogatych ludzi,
właścicieli okazałych posesji i domów jednorodzinnych. Ale, jak w każdym społeczeństwie, obok dobrze sytuowanych żyją ludzie biedni, niezaradni życiowo, chorzy, bezrobotni. To oni są podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, który udziela im wsparcia finansowego, psychologicznego, prawnego, materialnego. To on adresuje do tych
rodzin i ludzi programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, czasem wykorzystując do tego celu środki pochodzące z Unii Europejskiej.
W ubiegłym roku na pomoc społeczną w naszej dzielnicy wydano ok. 10 mln zł. To
duża kwota. Nic więc dziwnego, że Rada Dzielnicy kontroluje, jak te pieniądze są pożytkowane. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności OPS w 2010 r.  »4

 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SAMORZĄDOWY | Nie wszyscy zdążyli zgłosić wnioski W PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI TERMINIE

Radość Zachód – plan do ponownego wyłożenia
Projektem planu miejscowego zagospodarowania obszaru zachodniej Radości
(od ul. Patriotów po ul. Mrówczą) komisja ładu przestrzennego Rady Dzielnicy
zajmowała się kilka razy.
W każdym przypadku na jej obradach obecni byli
zainteresowani mieszkańcy. Szkoda, że na ogół za
każdym razem inni, ze swoimi problemami, i szkoda, że zainteresowali się propozycjami planistów
już po okresie obowiązkowego wyłożenia projektu
do publicznej wiadomości.
Ponieważ uwag, skarg i wniosków za każdym razem
przybywało, w tym także sprzecznych ze sobą, komisja
postanowiła złożyć na sesji Rady Dzielnicy 12 kwietnia wniosek o ponowne wyłożenie planu uznając,
że będzie to mniejszym złem niż jego negatywne za-

opiniowanie. Komisja do swojego wniosku dołączyła
kilkanaście z wielu zebranych uwag. Dotyczyły one
m.in. zamiany obowiązującej linii zabudowy przy ul.
Patriotów od Zasobnej do Będzińskiej i przy ul. Halki
na nieprzekraczalną linię zabudowy, wydłużenia maksymalnej długości elewacji wzdłuż ul. Patriotów, gdzie
zaplanowano zabudowę mieszkaniową z parterami
usługowymi, z 20 na 40 metrów. Po konsultacjach
z mieszkańcami komisja zasugerowała projektantom
uznanie obecnej szerokości ul. Ulanowskiej, zawężenie
części ul. Pomologicznej do 10 m, części Przewodowej

oraz Mrówczej do istniejących ogrodzeń, zrezygnowanie z przedłużenia ul. Januszewskiej od Wielostronnej
do Klimatycznej, przekształcenia ul. Solurskiej w ciąg
pieszo-jezdny.
Propozycja komisji zaskoczyła projektantów. Uznali
oni, że proponowane uwagi można wprowadzić do
planu bez konieczności ponownego wykładania go.
Natomiast negatywna opinia może spowodować, że
Rada może zatwierdzić plan w dotychczasowej wersji bez uwzględnienia poprawek.
Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała wniosek
komisji ładu, zgadzając się, że potrzebne jest ponowne wyłożenie planu zagospodarowania Radości
Zachód dla zebrania następnych uwag i wniosków.
Czy będzie nowe wyłożenie? O tym zadecyduje
Rada m.st. Warszawy.
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Kurier URZĘDOWY | Zmiany w budżecie 2011 r.

Szansa dla bezrobotnych i niezaradnych
Zarząd Dzielnicy wystąpił 12 kwietnia do Rady
Dzielnicy o zaopiniowanie propozycji zmian w budżecie na 2011 r.
Chodziło o zmniejszenie niektórych wydatków
o prawie 60 tys. zł i jednoczesne zwiększenie innych
o ponad 350 tys. zł. To oznacza powiększenie tegorocznych wydatków o ok. 293 tys. zł.
Ze środków Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przeniesiono kwotę na zawarcie umowy
z osobą obsługującą studnię oligoceńską w osiedlu Marysin Wawerski. 16 tys. zł przeniesiono ze
środków z działu edukacja na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Z tego samego działu przesunięto 8 tys. zł na organizację olimpiad, konkursów i programów o charakterze innowacyjnym.

Ponad 23,5 tys. zł zarząd postanowił przeznaczyć
na realizację projektu pt. „Polsko – włoski magazyn kulturalny” w ramach programu unijnego
„Comenius”.
Ponad 300 tys. zł ma kosztować realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Małe kroki do
sukcesu”, skierowany do 20 mieszkańców Wawra,
pochodzących z rodzin wieloproblemowych, niezaradnych życiowo, niepracujących, zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest
spowodowanie u jego uczestników wzrostu umiejętności społecznych, wychowawczych, aktywizacji
zawodowej, większej dbałości o higienę, o gospodarstwo domowe. W ramach projektu OPS planuje
przeprowadzenie warsztatów umiejętności spo-

łecznych, zarządzania budżetem domowym, konsultacje z doradcami zawodowymi i psychologami.
Przez pół roku rodziny uczestników zajęć będą objęte opieką asystentów rodzinnych, pielęgniarek
i edukatorów zdrowotnych. Przewidziane są kursy
zawodowe dla bezrobotnych, zgodne z predyspozycjami i umiejętnościami uczestników.
Na koszt projektu składa kwota prawie 270 tys. zł
dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, a reszta to wkład własny dzielnicy.
Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała projekt
zmian w budżecie, który po nich zamknie się kwotą
169 mln 542 tys. zł.
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Kurier SPOŁECZNY | Zwiedzili Sejm, stolicę, w tym Wawer

Szesnastu uczniów dwóch polskich szkół funkcjonujących na
Białorusi, w Witebsku i w Grodnie, przyjechało do Warszawy
z inicjatywy wawerskiego radnego Cezarego Jurkiewicza, który
interesuje się losami Polaków na
Kresach. – Ich pobyt był u nas
możliwy dzięki wsparciu sióstr
felicjanek i osób prywatnych,
takich jak ja – powiedział nam
radny. – Było nam bardzo miło,
że o organizacji tego przyjazdu
dowiedziała się „Wspólnota Polska” i udzieliła finansowej pomocy.
Uczniowie polskich szkół na Białorusi podczas pobytu w War-

fot. am

Polscy Białorusini z wizytą w Warszawie

Uczniowie polskich szkół na Białorusi oraz ich opiekunowie przed wawerskim basenem

szawie odwiedzili Sejm, poznając
zasady demokracji, zwiedzili Wawer, byli m.in. na basenie w Aninie. Obejrzeli sale do fitness, squasha i cardio oraz skorzystali
z możliwości pływania. Przebywając u nas mieli okazję podszlifowania języka polskiego,
a zwłaszcza akcentu.
Nie była to jedyna pomoc dla tych
dwóch placówek oświatowych.
Przekazywane są im podręczniki
do nauki języka polskiego oraz
pomoce naukowe. Organizacja
następnych takich wizyt będzie łatwiejsza gdyż „Wspólnota Polska”
zapowiedziała dalszą pomoc.
am
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Kurier KOMUNIKACYJNY | Kolejne propozycje zmian autobusowych w Wawrze

Krótsze trasy – częstsze kursy

Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zmiany komunikacyjne dotyczące
m.in. Wawra. Burzą one dotychczasowe przyzwyczajenia mieszkańców. Mają oni
szansę przedstawienia swoich uwag i opinii, gdyż ZTM przeprowadza w sprawie 
tych zmian konsultacje społeczne.
Linia 113

Zastąpiłaby 521, a wiodłaby z Falenicy ul. Bysławską, Patriotów, Widoczną, Płowiecką, Grochowską
do Wiatracznej, kursowałaby co 10 min. w godzinach szczytu i co 15 poza nimi.

Linia 215

Zastąpiłaby dotychczasowe linie 115 i 215, łącząc Rembertów z Aleksandrowem trasą: Mokry
Ług, Sztandarów, Chruściela, Marsa, Ilskiego,
Komandosów, Grzybowa, Szosowa, Wspólna,
Korkowa, Kościuszkowców, Kajki, Pożaryskiego, Żegańska, Patriotów (wschodnia), Izbicka, Zagórzańska, Złotej Jesieni, Podkowy. Kursy w szczycie co 20 min., poza nim – co 30 min.
Od Marysina do Radości nowa linia zastąpi linię
115, od Izbickiej do Zagórzańskiej – linię 213.
Linię 115 od Marysina do Wiatracznej zastąpi
autobus 137.

Linia 119

Jej skorygowana trasa to: Rakowiecka (przy sanktuarium), Puławska, Dolna, Chełmska, Bobrowiecka,
Beethovena, Trasa Siekierkowska, Wał Miedzeszyński, Bronowska, Trakt Lubelski, Zwoleńska, Żegańska, Dzieci Polskich. Powrót na Mokotowie Rakowiecką, Niepodległości, Batorego). Kursy w szczycie co 15 min. w dni powszednie, w niedziele i święta – co 20 min.

Linia 137

Połączyłaby linie 173 i 315 trasą: Lubelska
(Dw. Wschodni), Bliska, Żupnicza, Chodakowska,
Mińska, Podskarbińska (powrót Stanisławowską),

Dwernickiego, Wiatraczna, Grochowska, Marsa,
Okularowa, Stepowa, Korkowa, Wspólna, Narutowicza, 1 Praskiego Pułku, Armii Krajowej – do Woli
Grzybowskiej.

Linia 142

Jej skorygowana trasa: Wiatraczna, Grochowska,
Płowiecka, Trakt Lubelski, Wał Miedzeszyńska,
Przewodowa, Patriotów (zachodnia), Bysławska.
Kursowanie co 15 min. w dni powszednie (teraz co
30), a co 20 min. w niedziele i w święta.

Linia 146

Zwiększenie częstotliwości z 20 min. w szczycie
i 30 min. święta na 15 min w dni powszednie i na
20 min. w święta.

Linia 147

Wydłużenie trasy od Dzieci Polskich przez Nowoborkowską do Macierówki. Częstotliwość kursów
co 15 min. w dni powszednie i co 20 min. w święta,
obecnie analogicznie co 20 i 30 min.

Linia 161

Korekta trasy: Zbójna Góra, Podmokła, Cygańska,
Izbicka, panny Wodnej, Zasadowa, Przewodowa,
Patriotów, Bysławska (powrót Bysławska, Poezji,
Olecka, Michalinki, Patritów), Wał Miedzeszyński,
Błotna. Częstotliwość bez zmian.

Linia 183

Z połączenia 183 z 216 o trasie: Wiatraczna, Grochowska, Płowiecka, Marsa, Ilskiego, Komandosów, Grzybowa, Szosowa, Wspólna, Brata Alberta

do Zielonej. Częstotliwość co 10 min. w szczycie
i co 15 poza nim.

Linia 213

Skorygowana trasa: Umińskiego na Gocławiu,
Fieldorfa, Wał Miedzeszyński, Kadetów, lucerny,
Mrówcza, Panny Wodnej, wschodnia Patriotów,
Walcownicza, Bystrzycka, Ochocza, Narcyzowa,
Techniczna, Złotej Jesieni, Podkowy. Częstotliwość
co 12 min. w szczycie i 15 poza nim i w święta.

Linia 305

Zmiana trasy. Pojedzie Traktem Lubelskim, Zwoleńską, Żegańską, Dzieci Polskich. Kursy tylko w dni
powszednie, częstotliwość co godzinę.

Linia 342

Nowa, od PKP Wawer przez Widoczną, Lucerny,
Trakt Lubelski, Przewodową, Zasadową, Panny
Wodnej do PKP w Radości, z synchronizacją z kursami SKM.

Linia 143

Zastąpi linie 515 i 415. Jej proponowana trasa to;
Rembertów Kolonia, Czerwonych Beretów, Frontowa, Republikańska, Chruściela, Strażacka, Żołnierska, Marsa, Grochowska, rondo Wiatraczna,
Trasa Łazienkowska przy GUS, kursując co 10 min.
w szczycie i co 15 poza nim.

Linia 502

Miałaby częstotliwość co 10 – 12 min w szczycie, co
15 poza nim i co 20 w dni świąteczne.

Linia 514

Byłaby zastąpiona liniami 137, 183 i 520.

Do 19 maja ZTM czeka na opinie
pod tel. 22 194 84
E-mail: konsultacje@ztm.waw.pl
Facebook: www.facebook.com/ztm.warszawa

Kurier OŚWIATOWY | Jedna placówka w osiedlu Wawer

KURIER SPOłECZNY

Po przedstawieniu propozycji przeniesienia Gimnazjum nr 103 z Międzylesia do budynku Liceum
Ogólnokształcącego nr XXVI w Aninie, gdzie są
wolne sale lekcyjne, i połączenia Gimnazjum nr
105 w Marysinie Wawerskim ze Szkołą Podstawową nr 195, burmistrz Jolanta Koczorowska nie
ukrywała, że możliwe będzie utworzenie kolejnych
zespołów.
Na sesji Rady Dzielnicy 12 kwietnia zarząd złożył
wniosek o utworzenie zespołu szkół z połączenia
Gimnazjum nr 102 przy ul. Wichrowej ze Szkołą Podstawową nr 86 przy ul. Korynckiej w osiedlu Wawer.
Jak podkreślono w uzasadnieniu do uchwały, połączenie to ma uzasadnienie merytoryczne i praktyczne. Obie bowiem szkoły mieszczą się w jednym budynku z dwoma odrębnymi wejściami. Od-

Fundacja Akademia Promocji Dzieci i Akademia Możliwości zawarły porozumienie o współpracy z Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Ma
ono na celu odbywanie staży, praktyk i znalezienie pracy dla absolwentów Centrum. Niepełnosprawna młodzież znajdzie zatrudnienie przy organizacji imprez
i eventów kulturalnych oraz sportowych na terenie
Warszawy. Akademia Możliwości ubiega się o grant
w Urzędzie Marszałkowskim, którego celem jest zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych. Liczymy, że
Urząd Marszałkowski, poprzez dotacje, przyczyni się
do wzmocnienia naszego projektu zmieniającego wizerunek niepełnosprawnych, a marszałek Adam Struzik
obejmie honorowy patronat nad naszą akcją „Pierwszy krok”, o co do niego występujemy. Planujemy rozpoczęcie projektu na początku wakacji.
FAP

Propozycja kolejnego zespołu szkół
notowuje się systematyczny spadek liczby uczniów
w Gimnazjum nr 102. To powoduje, że maleje kwota subwencji oświatowej, przyznawanej na ucznia,
a koszty utrzymania placówki rosną. W wyniku
tego występuje ograniczenie środków finansowych
na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętów,
pomocy dydaktycznych oraz wzrost opłat eksploatacyjnych.
Połączenie obu placówek w osiedlu Wawer sprawi,
że nastąpi usprawnienie zarządzania nimi i lepsze wykorzystanie bazy lokalowej oraz nauczycieli
w sytuacji niżu demograficznego w środowisku
gimnazjalnym.
Rada Dzielnicy, chociaż niejednogłośnie, poparła wniosek o utworzenie zespołu szkół w osiedlu
Wawer.
am

Porozumienie
z TPD „Helenów”
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Kurier SPOŁECZNY | 10 mln zł na pomoc w 2010 r.

Bogata dzielnica z biednymi ludźmi
Wawer jawi się jako dzielnica ludzi zamożnych, wykształconych, a zatem dobrze
radzących sobie w życiu.
Niewątpliwie większość mieszkańców dzielnicy do
tej grupy można zaliczyć. Ale – jak wynika z danych
Ośrodka Pomocy Społecznej – obok ludzi dobrze
sytuowanych żyją bezrobotni, samotni, nieporadni życiowo, chorzy, z dysfunkcjami. I ci wymagają
szczególnej pomocy lub po prostu wsparcia, ukierunkowania.

10 mln zł budżetu OPS

Z danych meldunkowych wynika, że Wawer zamieszkuje według stanu na koniec 2010 r. 64,7
tys. osób, chociaż w rzeczywistości trochę wiecej.
Prawie 4 tys. z nich, a więc nieco ponad 6 proc.,
korzystało z różnych form pomocy społecznej.
Rozwiązywaniem ich problemów zajmuje się 64
pracowników OPS. Ustawowa norma mówi, ze
na jednego pracownika OPS powinno przypadać
2 tys. mieszkańców, w Wawrze jest ich aż 3081.
Trzech na czterech zatrudnionych w OPS legitymuje się wyższym wykształceniem, wielu kończy
specjalistyczne kursy podnoszące ich kwalifikacje.
Ubiegłoroczny budżet wawerskiego OPS to prawie 10 mln zł i został wykorzystany niemal co do
złotówki.

Zapotrzebowanie na pomoc rośnie

W 2010 r. z pomocy OPS skorzystało 936 osób zupełnie samotnych, około 600 rodzin emerytów i rencistów, 525 rodzin z dziećmi, 304 rodziny niepełne.
Zapotrzebowanie na opiekę czy pomoc w różnej
formie rośnie z roku na rok, tym bardziej, że w ubiegłym dały się odczuć skutki kryzysu w postaci wzrostu cen żywności, usług, świadczeń i zmniejszenia
miejsc pracy. 777 rodzinom wawerskim udzielono
pomocy z powodu ich ubóstwa, 40 bezdomnym,
157 ze względu na konieczność ochrony macierzyństwa, 419 dotkniętym bezrobociem, 1278 – długą
lub ciężką chorobą, 128 – alkoholizmem, 87 – zdarzeniami losowymi, pożarami i podtopieniami w następstwie powodzi.

Gdy brakuje pieniędzy

OPS przyznał w minionym roku 5620 zasiłków celowych, w tym 1354 na zakup żywności, 1178 na dopłaty do energii elektrycznej, 771 na zakup leków,
656 na zakup opału na zimę, a 582 uczniom opłacił obiady i śniadania w szkołach. W przypadku
85 rodzin wystąpił do wydziału zasobów lokalowych
o obniżenie czynszów i sfinansował 11 pogrzebów.
Z 3722 w 2009 r. do 3803 w 2010 wzrosła liczba
zasiłków stałych. W ubiegłym roku OPS świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 osobom
chorym psychicznie. Pomocą objęto 8 rodzin poszkodowanych w wyniku pożarów i 151 rodzin, które ucierpiały w wyniku ubiegłorocznej powodzi. Ze
środków wojewody wypłacono im 7 zasiłków do
20 tys. zł, a 69 – do 6 tys. zł.

Trzeba radzić nieporadnym

Czasem trzeba narąbać drewna

Wiele osób starszych, samotnych, chorych, niezaradnych życiowo wymaga usług opiekuńczych. Objęto nimi 321 mieszkańców, pomagając im utrzymać higienę osobistą i czystość w mieszkaniu na
odpowiednim poziomie, robiąc zakupy, pomagając
w gotowaniu posiłków, załatwiając w ich imieniu
sprawy w urzędach, rąbiąc drewno na opał, a nawet
odśnieżając teren przed domem.
Nie wszyscy radzą sobie z życiowymi problemami.
OPS prowadzi pomoc specjalistyczną. Z porad konsultanta ds. rodzinnych skorzystało 30 rodzin, psychologa – 51 osób.

Przywracanie do pracy

Z usług Punktu Aktywizacji Zawodowej skorzystało
w 2010 r. 337 osób, którym pomagano określić ich
umiejętności i predyspozycje zawodowe, zgromadzić niezbędne dokumenty, poszukiwać pracę, przygotowywano do spotkania z ewentualnym pracodawcą, do rozmowy kwalifikacyjnej. A jednocześnie
punkt ten prowadzi zajęcia informatyczne. 33 osoby skierowano na spotkania rekrutacyjne, z czego
4 znalazły zatrudnienie.

Ważną formą działalności OPS jest praca socjalna. Objęto nią 253 rodziny, polegała ona
na udzielaniu porad, pomaganiu w załatwianiu
spraw urzędowych. Pracownicy OPS zawarli 106
kontraktów z osobami ubiegającymi się o pomoc, w których precyzyjnie określono to, na co
mogą liczyć, ale i ich zobowiązania, własny wkład
w przezwyciężanie przyczyn trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli. W 56 przypadkach
druga, biorąca strona, wywiązała się z zobowiązań. Sukcesem było to, że 47 osób realizując kontrakt podjęło zatrudnienie.

Integracja społeczna lekarstwem
na samotność

W tak porządnej dzielnicy jak Wawer zdarzają się
przypadki przemocy w rodzinie. Ujawniono 13 takich spraw i wdrożono procedury tzw. „Niebieskiej
karty” zakładanej przez policję. 112 mieszkańców
skierowano na leczenie antyalkoholowe. W 12 przypadkach OPS zwrócił się do sądu o wgląd w sytuację opiekuńczo-rodzinną. Dwie osoby objęte programem wychodzenia z bezdomności otrzymały
mieszkania.

Wawerski OPS umie korzystać z funduszy europejskich. To dzięki nim realizuje program „Małe kroki
do sukcesu”, w którym uczestniczyło w minionym
roku 21 osób, w tym 11 bezrobotnych oraz „Pejzaż
kobiety aktywnej zawodowo” z 23 uczestniczkami.
Ubiegłoroczna działalność OPS Wawer została pozytywnie oceniona przez Radę Dzielnicy.

W Miedzeszynie, w domu parafialnym, działa Klub
Integracji, w którym odbywają się zajęcia usprawniające ruchowo, spotkania z podróżnikami, który
organizuje wyjścia do teatrów, na basen, uczy zdrowego żywienia, jak być bezpiecznym. Do integracji
społecznej wawerski ośrodek przykłada dużą wagę,
toteż organizuje bożonarodzeniowe wigilie oraz
wielkanocne „jajeczka”, współorganizuje „Dni Miedzeszyna”, uczestniczy w „Dniach Wawra”, organizuje bale dla seniorów.

Henryka Murat

Kurier SPOŁECZNY | Wyróżnienie za obywatelską postawę

Janusz Olędzki, dyrektor wawerskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji otrzymał uroczyście 12 kwietnia, podczas Sesji Rady Dzielnicy, dwa listy gratulacyjne – jeden od komendanta stołecznego Policji, nadinspektora Adama Mularza, drugi od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Oba
za obywatelską postawę, jaką wykazał w pewne
styczniowe popołudnie.
Tego dnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 218
szła do domu ze swym opiekunem. W pewnym momencie towarzyszący jej mężczyzna wszedł do sklepu, a dziewczynka została na zewnątrz. Nie wiadomo dlaczego się oddaliła. Gdy poszukiwania w naj-

bliższej okolicy nie powiodły się, o zaginięciu została powiadomiona policja. W szybko zorganizowanej
akcji wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy,
samochody oraz helikopter. Patrolowano różne
miejsca, w tym drogi dojścia dziecka do domu. Policjanci sprawdzali czy dziewczynka nie weszła na
przykład na teren basenu w Aninie. Czas płynął, zapadał zmrok, było zimno, a dziecka nie można było
odszukać.
Janusz Olędzki wiedział o policyjnej akcji. – Jechałem ulicami Anina oraz innych osiedli i odruchowo
rozglądałem się na boki. W pewnym momencie zauważyłem idącą dziewczynkę wzdłuż Traktu Lubel-

fot. am

Odnalazł zagubioną dziewczynkę
Janusz Olędzki, którego czujność zapobiegła być może
jakiemuś nieszczęściu

skiego. Zatrzymałem się, porównałem z rysopisem.
Zagadnięta o imię i nazwisko przyznała się, że straciła orientację – opowiadał o tym zdarzeniu. Na
szczęście dziecku nic się nie stało.
am
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Kurier SĄSIEDZKI | Piękny jubileusz Wiktorii Stańczyk

Stulatka jak nie stulatka

fot. am

Mieszka w zamkniętym osiedlu Skanska przy ul.
spełna 30-letni Stefan Michalski przeziębił sobie
Ogórkowej. Czteromieszkaniowe budynki, włabok, lekarze w Otwocku nie dawali mu szansy przesne miejsce do parkowania, niewielki taras i ogróżycia. Władysław ściągnął go do Warszawy i wydek. Gdy jest ciepło, sąsiedzi widzą starszą panią
leczył. Szwagier dożył 100 lat.
na wózku inwalidzkim, odkąd przeszła operację po
Z Grochowskiej przenieśli się na ul. Anielewicza.
złamaniu szyjki kości udowej. Nie wszyscy wiedzą,
Później na ul. Kruczą, a gdy miała 62 lata – do córże 14 kwietnia br. skończyła 100 lat, gdyż na stulatkę
ki na Gocław. Zajmowała się wnukami – Piotrusiem
nie wygląda. Zawsze zadbana, uczesana, pogodna.
i Mariolką. Nie był to okres bez stresu. Piotruś zaTo Wiktoria Stańczyk.
chorował po przebytej grypie i po czterech latach
Urodziła się we wsi Kąty Wielgi w rejonie Mińska
zmarł nie znajdując pomocy ze strony lekarzy i wyMazowieckiego. Rodzice mieli ogród, ojciec parał
ciągających pieniądze znachorów.
się fryzjerstwem, mama – wychowywaniem siedCórka pani Wiktorii, mająca artystyczną duszę, pomiu córek. Dwie z sióstr jeszcze żyją, są po dziedobna do Haliny Kunickiej, kochająca przyrodę,
więćdziesiątce.
postanowiła kupić mieszkanie w Wawrze przy ul.
Mając 28 lat wyszła za mąż. Władysława znała od
Ogórkowej, z dala od wielkomiejskiego gwaru. Po
dłuższego czasu. Ślub brali w czasie wojny, skromdwóch latach – to kolejny cios dla pani Wiktorii
niutki, z udziałem najbliższej
rodziny, prawie konspiracyjny. Władysław był szlifierzem
w zakładach przy ul. Mińskiej. Zamieszkali w Warszawie w zakładowym budynku
przy Grochowskiej. Urodziła
córkę Barbarę. Jeszcze ją karmiła piersią, gdy męża wywieziono do Niemiec na roboty. Zrobiło się ciężko. Nie
dawał znaku życia, a po roku
niespodziewanie wrócił. Pieszo! Wycieńczony. Ale były
to szczęśliwe chwile.
Władysław był zdolnym człowiekiem. Potrafił i ostrzyc,
i leczyć jako felczer. Kiedy
szwagier pani Wiktorii, nie- Gratulacje stulatce składa wiceburmistrz Przemysław Zaboklicki

Kurier SPOŁECZNY | 32 uczniów ubiegało się o wyróżnienie

Nominowani do miana „Wspaniałych”
Ponad 30 uczniów z pięciu szkół podstawowych
(nr 128, 218, 195, 109 i 140), z trzech gimnazjów
(nr 102, 104, 105) oraz z dwóch wawerskich liceów
(XXV i XXVI) i dwóch zespołów szkół (nr 70 i 111)
ubiegało się indywidualnie, a koło „Caritas” z Gimnazjum nr 103 zespołowo, o tytuły „Wspaniałych”
w dzielnicy i o nominacje do tytułu stołecznego.

Ogłoszenie wyników nastąpiło w gimnazjum nr 103
w Międzylesiu. Wzięła w nim udział pomysłodawczyni Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, poseł Joanna Fabisiak, założycielka Fundacji „Świat na Tak”, która propaguje wolontariat
wśród dzieci i młodzieży, oraz przewodniczący
Rady Dzielnicy Norbert Szczepański.
Joanna Fabisiak poinformowała,
że fundacja skupia już 8,5 tys.
wolontariuszy. Przypomniała także, że 2011 r. jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. – Wybraliście – zwróciła się do uczestników konkursu – drogę pomocy
drugiemu człowiekowi i to jest
bardzo ważne. – Gdy po latach
popatrzycie na fotografie obrazujące to, co teraz robicie, uświadomicie sobie, że jesteście prawdziwymi ludźmi.
– Gdy zobaczyłem, co robicie
jako wolontariusze, doszedłem do

– zmarła, a ona została z wnuczką i z licznymi problemami, w tym najgorszymi – finansowymi po tym,
jak Mariola straciła pracę.
W opiece nad babcią panią Mariolę wspiera Jadwiga Bartołd, opiekunka z „Nadziei”. To ona wychodzi z panią Wiktorią na dwugodzinne spacery
wtedy, gdy dopisuje pogoda. Jubilatka nie ogląda
telewizji, nie czyta gazet, chroniąc oczy. Słucha radia. I nie wychodząc z domu wie, co się dzieje na
świecie. Lubi gotować, jej specjalnością są sałatki.
Wspomina lata spędzone na wsi, prawdziwej wsi
pachnącej chlebem wypiekanym przez mamę, naznaczonym znakiem krzyża na środku.
Jest pod opieką lekarską. – Na pytanie, czy coś mi
jest, pani doktor odpowiada lakonicznie, że jak na
ten wiek wszystko jest w porządku – mówi pani
Wiktoria.
W dniu jubileuszu Wiktorię Stańczyk odwiedził
z wiązanką kwiatów, listem gratulacyjnym i albumem o Wawrze wiceburmistrz Przemysław Zaboklicki w towarzystwie radnego z Nadwiśla Leszka Baraniewskiego. Były też obecne przedstawicielki
ZUS, z decyzją o podwyższonej ustawowo rencie.
am

NOMINOWANI

W kategorii „Ósemka”: Konrad Czarnecki
z XXV LO, Marta Januszaniec z XXV LO, Łukasz Łuniewski z XXVI LO, Ewa Zaręba z Gimnazjum nr 102, Emilia Pluskota z ZS nr 111
Wyróżnienie specjalne: Angela Lorenc z Gimnazjum nr 104, która nie mogła być nominowana w tym roku, gdyż miała nominację w 2010 r.
Wyróżnienia: Katarzyna Piasek z XXV LO i Zuzanna Tobiasz z ZS nr 70
W kategorii „Ósemeczka”: Sebastian Popiołek
– Szkutnik ze SP nr 216, Jakub Ćwikowski ze SP
nr 195 i Faustyna Komarnicka ze SP nr 140
wniosku, że pełnicie służbę tak jak nauczyciele, samorządowcy – mówił Norbert Szczepański. – Macie
umiejętność spotykania na swojej drodze potrzebujących pomocy. Wiem, ze dla was największym podziękowaniem za włożony trud i pracę jest uśmiech
osoby, której pomagacie.
Podsumowaniu Konkursu Samorządowego „Ośmiu
Wspaniałych” towarzyszyły hasła – słowa Jana
Pawła II: „Najbardziej twórczą z prac jest praca nad
sobą”, „Czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić
kogoś, kto jest bardziej samotny od ciebie”.
am
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fot. AM

Wawerscy sumocy są potęgą

Natalia Kołnierzak

Po zdobyciu w lutym w Krotoszynie 11 medali
podczas Pucharu Polski juniorów i seniorów, zawodnicy UKS Fuks Falenica 23 marca w Strzelcach
Opolskich ponownie udowodnili, że należą do najlepszych w tej dyscyplinie sportu, zajmując w klubowej klasyfikacji medalowej Pucharu Polski juniorów pierwsze miejsce, na które złożyły się złote
medale Tomasza Wojdy w kat. 90 i 100 kg, Natalii
Kołnierzak w kat. 60 kg oraz srebrne medale Pawła Wojdy w kat. 90 i 100 kg oraz Natalii Kołnierzak
w kat. 65 kg.
W grupie seniorów w kategorii do 55 kg pierwsze
miejsce i złoty medal zdobyła brązowa medalistka
ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Małgorzata
Kruza, srebrne zdobyli: Monika Skiba w kat. 65 kg i
80 kg oraz Michał Luto w 100 kg, a trzecie miejsca

wywalczyli: Paweł Wojda w kat. do 100 kg i Michał
Luto w kat. do 115 kg.
Dobrze w tej imprezie wypadli reprezentanci UKS
Marysin Wawerski. Złoty krążek w kat. + 100 kg
i brązowy w kat. 100 kg wywalczył Jakub Krysiak,
a srebrny Kamil Farys w + 100 kg. W grupie seniorów w bardzo mocno obsadzonej w kategorii open
Bartłomiej Struss zajął III miejsce.
3 kwietnia w hali OSiR przy ul. Poezji 5 odbyła się
największa impreza sportowa w sumo w grupie dzieci i młodzieży. UKS Fuks wraz z Zespołem Szkół
nr 111 w ramach Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy
Wawer zorganizował, z udziałem ponad 300 uczestników, Mistrzostwa Polski kadetów, juniorów oraz
turniej dzieci. Impreza odbyła się pod patronatem
Ambasady Japonii w Polsce w obecności burmistrza dzielnicy Wawer Jolanty Koczorowskiej, zastępcy burmistrza Adama Godusławskiego oraz
przewodniczącego komisji sportu Rady Warszawy
Pawła Lecha.
Pięć medali mistrzostw Polski juniorów: złote Natalii Kołnierzak w 60 kg, Pawła Wojdy w 100 kg, Michała Wilczka w + 100 kg i srebro Tomasza Wojdy w 90 kg oraz brąz Marcina Luto w 90 kg spowodowały, że UKS Fuks w klasyfikacji medalowej
tych mistrzostw zajął drugie miejsce. Z UKS Marysin Wawerski Jakub Krysiak w kat. 100 kg zajął
II miejsce, a Kamil Farys też w tej kategorii zdobył brązowy medal. W grupie kadetów do 16 lat
zawodnicy tego klubu zdobyli cztery medale: złote
Szymon Sarna w kat. 95 kg i Szymon Farys w kat.
+95 kg, srebrne Jakub Krysiak w kat. 95 kg i Michał
Onopiuk w kat. 85 kg co w klasyfikacji medalowej
uplasowało UKS Marysin na I miejscu.
awoj

Kurier SZKOLNY | Na wniosek uczniów

Order
dla dyrektor

fot. ZSS NR 102

8 marca w Zespole Szkół Specjalnych
nr 102 w Warszawie, przy ul. Przedwiośnie 1 miała miejsce niecodzienna uroczystość. Na wniosek uczniów medalem Orderu Uśmiechu międzynarodowa kapituła
udekorowała dyrektor Teresę Łuszcz. Na
wniosku złożonym do kapituły uczniowie podkreślili jej wielkie serce i oddanie podczas 40 lat pracy, która była służbą na rzecz niepełnosprawnych. Nowa, kolorowa, wspaniale wyposażona szkoła, coroczne
wyjazdy w różne rejony kraju, rodzinna atmosfera,
zawsze otwarte nie tylko drzwi gabinetu, ale przede
wszystkim serce – oto co dyrektor razem z gronem
pedagogów zapewnia swoim podopiecznym, a których większość to pensjonariusze Domów Pomocy
Społecznej, pozbawieni możliwości wzrastania
i rozwijania się w otoczeniu kochającej rodziny.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Biura Edukacji m.st. Warszawy w osobach

Kurier ZDROWOTNY

Promocja aktywności
Falenicki Klub Aktywna Lady Fitness przy ul. Odrębnej po raz kolejny zorganizował maraton promocji aktywności ruchowej kobiet.
Z „otwartego dnia” klubu skorzystało ok. 60 pań,
więcej niż przed rokiem. – W różnym wieku – jak
twierdzi Marta Jabłońska. – Przyszły licealistki i studentki, wśród których panuje przekonanie, że zajęcia ruchowe kształtują zgrabne sylwetki, ale także kobiety w wieku przedemerytalnym, mające dolegliwości wynikające z siedzącego trybu życia.
Uczestniczki naszych zajęć wykonywały ćwiczenia,
które miały pokazać, że nie są takie trudne, jak by
się mogło wydawać.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz tańca flamenco, a zwłaszcza taniec brzucha. – To skłoniło nas – mówi Marta Jabłońska – do utworzenia od
maja nowej grupy, właśnie ćwiczącej taniec brzucha.
Klub Aktywna Lady Fitness postawił sobie za cel zachęcenie kobiet, zwłaszcza tych po pięćdziesiątce, do
rozpoczęcia systematycznych ćwiczeń, i to się podczas tego wiosennego maratonu udało.
hm

fot. AM

Kurier SPORTOWY | Kolekcjonują coraz więcej medali

Kurier SPORTOWY

Sprostowanie
W numerze 5 „Kuriera” podaliśmy listę zwycięzców
Turnieju Tenisowego, rozegranego na kortach TKKF
w Miedzeszynie w ramach akcji „Zima w mieście”. Informację opatrzyliśmy zdjęciem najlepszych zawodników z burmistrz Jolantą Koczorowską i radnym Łukaszem Kubikiem. W relacji z tej imprezy mylnie podaliśmy za organizatorami, że w gronie gimnazjalistek
I miejsce zajęła Ada Ciesielska. Faktycznie zwyciężyła
Natalia Godzińska, co niniejszym prostujemy.

Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer

dyrektor Mieczysława Nowotniak i naczelnik Marii Walczuk, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy placówek szkolnictwa specjalnego z całej Warszawy, dyrekcja i pracownicy Domu Pomocy Społecznej. Listy gratulacyjne przysłali: prezydent m.st. Warszawy
– Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Namiestnik ZHP
„Nieprzetarty Szlak” – dh hm Adam Sikoń.
Uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali oprawę artystyczną uroczystości oraz wspaniały tort ze
zdjęciem Orderu Uśmiechu.
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Wyłoniono laureatów
„Warszawskiej Syrenki”

fot. am

Niełatwe zadanie mieli „etatowi’ ostatnio jurorzy
dzielnicowych eliminacji do konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” aktorka Ewa Szykulska, nota bene mieszkanka naszej dzielnicy
i piosenkarz Tadeusz Woźniakowski, artysta zaprzyjaźniony z Klubem Kultury Anin. W ciągu
dwóch dni musieli wysłuchać z należytą uwagą,
aby nie przeoczyć prawdziwych talentów, 221 recytatorów z 31 placówek, w tym z 17 szkół, 9 gim-

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych laureatów dzielnicowej edycji
konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

DZIELNICOWI LAUREACI KONKURSU
Anna Orłowska, kl. II SP nr 312, Kuba Dyniewicz, kl. II SP nr 312, Karolina Jędrzejewska, kl. IV SP nr 124, Maria Giertych, kl. IV SP
„Strumienie”, Alicja Przybyś, kl. III Gimnazjum
nr 1, Karol Skwara, kl. III Gimnazjum nr 103.
nazjów, 4 klubów kultury i jednego ogniska TPD.
Na wyróżnienie zasłużyły 33 osoby, co świadczy
o tym, że poziom recytacji był wysoki, ale tylko
6 osób nominowano do udziału w eliminacjach finału stołecznego, gdyż tak to wynika z regulaminu
Mazowieckiego Centrum Kultury, organizatora
konkursu. Nasze jury nie różnicowało nominowanej szóstki reprezentantów Wawra, weryfikację ich
umiejętności pozostawiając jury warszawskiemu.
Wśród tegorocznych uczestników i wyróżnionych
było wielu takich, którzy startują w tym konkursie
po raz kolejny. Jeden z wyróżnionych chłopców
przyznał, że w tym roku to był jego siódmy start
w „Warszawskiej Syrence”.
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Kurier KULTURALNY | Spotkania, wystawy, konkursy, warsztaty

Nie przeocz tej oferty
Dla dzieci
12 maja, godz. 10.30 – Święto Polskiej Niezapominajki. Klub Naszej Ziemi zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na święto przyrody z działaniami plastycznymi, muzycznymi, grami i zabawami.
Dzieci posadzą niezapominajki i nauczą się jak
o nie dbać. KK Radość, ul. Planetowa 36.
19 maja, godz. 17 – „Akcja Plastyczna w ramach
Dziecięcej Stolicy. Klub Kultury „Falenica”, ul. Włókiennicza 54.
21 maja, godz. 10–12 – Dzień Tańca w ramach
Dziecięcej Stolicy. KK Falenica”, ul. Włókiennicza 54.
21 maja, godz. 15 – „Ptasie trele”, przedstawienie
dla dzieci teatru „Narwal”. Klub Kultury „Radość”,
ul. Planetowa 36.
Koncerty, przedstawienia
12 maja, godz. 18 – „Zetkanje z Łuzicu”, benefis
Honorowego Prezesa Towarzystwa Polskoserbołużyckiego – Zbigniewa Gajewskiego z okazji 85 urodzin i 65 lat działalności na rzecz Serbołużyczan
– najmniejszego narodu słowiańskiego. KK Anin,
ul. V Poprzeczna 13.
13 maja, godz. 17 – koncert „Uśmiech Matki”. Występ dzieci z sekcji wokalnej prowadzonej przez Ewę
Jarzymowską – Kałudow. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
16 maja, godz. 12.40 – spotkanie z literatem i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Starożytny Egipt”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.

18 maja, godz. 12.40 – spotkanie z literatem i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Pustynie świata”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13
18 maja, godz. 18 – „Środa z poezją” Grupa Poetyckiej „Ogniwa”. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
21 maja, godz. 17 – film „Muzyczna partyzantka”
Mirosława Dembińskiego. Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorządowa 10.
Wystawy, warsztaty, konkursy
14 maja, godz. 17 – wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Koty” grupy fotograficznej „Foto Kwadrat”.
Wystawa czynna do 30 maja 2011 r. KK Anin, ul. V
Poprzeczna 13.
19 maja, godz. 15.30–17, 17.15–18.45 – warsztaty plastyczne „Z pędzlem i paletą” w ramach 12. Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego „Dziecięca
Stolica”. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
19 maja, godz. 16–18 – „Fiesta”, warsztaty teatralne i plastyczne w ramach Dziecięcej Stolicy. Prowadzenie – Marzena Dzierzba, Bogdan Wajner. KK
Radość, ul. Planetowa 36.
20 maja, godz. 17–19 – „Fiesta”, warsztaty muzyczne w ramach Dziecięcej Stolicy. Prowadzenie
– Jerzy Ostrowski. KK Radość, ul. Planetowa 36.
20 maja, godz. 11 – warsztaty ceramiczne, dwojaki wykonane metodą biskwit. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
21 maja, godz.16.30–18 – „Fiesta”, warsztaty taneczne w ramach Dziecięcej Stolicy. Prowadzenie –
Marzena Dzierzba. KK Radość, ul. Planetowa 36.

Kurier SPORTOWY

Lodowiska dobrze
wykorzystane
Jak podsumował wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponad 20 tys. osób skorzystało podczas minionego sezonu z lodowisk w Aninie oraz w Falenicy. Wynik ten byłby jeszcze lepszy, gdyby lodowisko
w Falenicy mogło służyć mieszkańcom od początku
sprzyjających warunków atmosferycznych. Zostało
jednak udostępnione łyżwiarzom dopiero 11 stycznia br., podczas gdy to w Aninie pierwszych chętnych przyjęło 7 grudnia. W Falenicy jeszcze wtedy trwało montowanie nowych rur mrożących pod
płytą. Sezon łyżwiarski zakończył się w tym roku
13 marca. W Aninie do tego dnia lodowisko odwiedziło ponad 13,6 tys. dzieci i młodzieży oraz 4 tys.
dorosłych, a w Falenicy ponad 3,2 tys. dzieci i młodzieży oraz około 900 dorosłych.

fot. OSiR
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23 maja, godz. 12 – „Galopem po Europie”, spotkanie warsztatowe z bezpośrednim kontaktem
uczestników z artystami. Pierwsze spotkanie poświęcone jest sztuce w różnych krajach Europy.
Wiek uczestników to klasy IV – V szkoły podstawowej. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
Turnieje, inne
14 maja, godz.12–16 – XV Wawerski Przegląd Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego w hali sportowej,
ul. Króla Maciusia 5. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
18 maja, godz. 11 – warsztaty plastyczne, wiklina.
KK Marysin, ul. Korkowa 96.
19 maja, godz. 12–13 i 13–14 – gimnastyka dla seniorów w ramach programu „ Aktywny senior”. KK
Marysin, ul. Korkowa 96.
20 maja, godz. 16.30–18, 18.15–19.45 – pokazy
ju-juitsu. KK Zastów, ul. Lucerny 13
21 maja, godz. 10–11.30, 11.30–14 – pokazy wokalno-taneczne i taneczne „Śpiew i taniec od kulis”
w ramach 12. Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego „Dziecięca Stolica”. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
23 maja, godz. 12–15 – Wawerska Giełda Edukacji Kulturalnej, w programie prezentacja projektów
zrealizowanych w szkołach i klubach kultury. KK
Falenica, ul. Włókiennicza 54.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej
Wystawy
„Świdermajer pod sosnami”, fotografie Marty Śliżewskiej. Wypożyczalnia nr 26, Wawer, ul. Błękitna 32.
Malarstwo portretowe Wacława Piotrowskiego,
ul. Trawiasta 10.

 OD MARYSINA PO FALENICĘ

Pobiegnijmy w hołdzie na przełaj

21 maja teren Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy przy ul. Bartoszyckiej 45/47 będzie miejscem,
skąd na trasy biegu przełajowego wyruszą ci, którzy w ten sposób będą chcieli uczcić pamięć Jana
Pawła II. To już kolejna, siódma impreza sportowa pod tym hasłem. Do udziału w niej dzieci, rodziców, dziadków zachęca burmistrz Jolanta Koczorowska podkreślając, że tegoroczne biegi mają
szczególny charakter, organizowane są bowiem
w miesiącu beatyfikacji Jana Pawła II.
O godz. 9 pracę rozpocznie sekretariat zawodów,
przyjmujący zgłoszenia i wydający karty startowe.
O godz. 10,15 nastąpi uroczyste rozpoczęcie imprezy. Jako pierwsi na trasę wyruszą miłośnicy chodzenia z kijkami, po nich „krasnoludki”, najmłodsze

dzieci, dla których będzie wytyczony dystans 150 m.
Uczniowie klas I – III będą mieli do pokonania trasę
długości 500 m, starsi, z klas IV – VI – 750 m. Gimnazjaliści i licealiści będą pokonywać przełajowy dystans 1400 m. Organizatorzy przewidzieli też bieg
rodzinny o długości 750 m.
W imprezie tej nie chodzi o zwycięstwo, a o uczestnictwo. Każdy, kto dobiegnie do mety, otrzyma
certyfikat uczestnictwa i słodycze. Szkoły i przedszkola, które wystawią najliczniejsze ekipy, otrzymają pamiątkowe puchary. Będą występy artystyczne, wspólne śpiewanie „Barki”, a wśród tych,
którzy wytrwają do końca, zostaną rozlosowane
upominki.
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Kurier HISTORYCZNY | „Katyń… ocalić od zapomnienia”

Kto pamięta kpt Tadeusza Motza?

fot. AM

Ocalić to, co się przed laty wydarzyło w lesie katyńskim postanowili także wychowankowie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. 8 marca na terenie tej placówki Maria Kumuniecka-Wilk ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, której ojciec, kapitan wojska polskiego, był jedną z ofiar mordu na polskich ofi-

Fragment spektaklu w wykonaniu wychowanek schroniska

cerach dokonanego przez NKWD, odsłoniła tablicę
pamiątkową przy dębie pamięci, poświęconemu kapitanowi Tadeuszowi Motzowi.
Uroczystości tej towarzyszył program artystyczny. Na tle gałęzi drzew, z zapalonymi świeczkami
i zniczami, wychowanki oraz pracownicy schroniska dali przedstawienie historyczne, które można
określić mianem „Słowo, obraz i dźwięk”,
przepełnione grozą, jaka spotkała polskich
jeńców, tragedią ich rodzin pozostałych
w kraju oraz bestialstwem tych, którzy wydawali rozkazy i tych, którzy je wykonywali.
W dniu tym podsumowano także konkurs
plastyczny poświęcony Katyniowi i innym
miejscom stracenia Polaków.
Schronisko dębem pamięci uczciło kpt Tadeusza Motza, ale – jak się okazało – niewiele o nim wiadomo. Poza tym, że mieszkał na terenie dzisiejszej dzielnicy Wawer,
że jego ojciec miał na imię Wacław, że urodził się 2 lutego 1909 r., a został zastrzelony
w 1940 r. w Charkowie. Stąd apel do mieszkańców. Jeśli ktoś coś wie o kpt Tadeuszu
Motzu, jeśli ma po nim jakieś pamiątki,
niech się skontaktuje z dyrekcją schroniska,
tel. 22 872 91 75.
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Zawody i rekreacja
Jak informuje wydział sportu i rekreacji, w maju odbywają się następujące dzielnicowe imprezy sportowe i rekreacyjne:
21 maja, godz. 10 – II Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2011”. Turniej sędziowany jest przez arc.
Agnieszkę Brustman. Od godz. 900 do 9.45 – zapisy. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.

27 maja Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców ze szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka,
w SP nr 109 przy ul. Przygodnej.
28 maja Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Z rodziną
spędzamy czas zdrowo i wesoło” w SP nr 218 przy
ul. Kajki.

Kurier KONKURSOWY

Jak oni śpiewają…
w Zastowie
Już od piętnastu lat na zastowskiej scenie próbują
swoich sił młodzi wokaliści w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. W tym roku jury w składzie: Ewa
Śnieżanka, Oktawia Antczak i Bartosz Kuśmierczyk
miało sporo pracy. Przesłuchano
227 solistów i 32
zespoły.
3 kwietnia odbył
się koncert laureatów i wręczenie nagród najlepszym, a było
ich niemało – 18
zespołów i 68 solistów. Mieliśmy
ogromną przyjemność jeszcze raz wysłuchać laureatów pierwszych miejsc. Zachwycały zarówno maluchy jak i młodzież.
Uroczystość, ze względu na liczbę uczestników
i szczupłość siedziby, trzeba było przeprowadzać na
raty. O godzinie dwunastej na scenie zaprezentowali się laureaci pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych 4-5 i 6-7 lat. Mogliśmy przekonać się, że zasłużyli na swoje nagrody, a każdy chciał im zrobić
zdjęcie. O godzinie czternastej wręczono nagrody
laureatom w pozostałych kategoriach wiekowych.
Występującym nie szczędzono braw.
KKZ

fot. KKZ
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SUKCESY WAWERSKIE
Kategoria 4-5 lat, I miejsce zespół z Przedszkola nr 85 „Leśny Zakątek”, II miejsce „Zajączki”
z Przedszkola nr 224 sióstr felicjanek, I miejsce
indywidualnie Roksana Ziemińska z Przedszkola nr 86, III miejsce Monika Pawłowicz z Przedszkola nr 224 sióstr felicjanek, III Julia Wielgosz
z Przedszkola nr 348.
Kategoria 6-7 lat, II miejsce zespół „Misie”
z Przedszkola nr 224 sióstr felicjanek, III miejsce „Rokendrolki bis” z KK Zastów.
Kategoria 14 – 16 lat, I miejsce Małgorzata Kozłowska z Gimnazjum nr 4 sióstr felicjanek.

Kurier KONKURSOWY

Malujmy wiosnę
Klub Kultury Zastów, ul. Lucerny 13, ogłasza
IV Ogólnopolski Konkurs Malarski „Cztery pory
roku”, zachęcając wielbicieli pędzla i palety do przysyłania prac o temacie „Wiosna”. Bawmy się kolorami wiosny i malujmy, malujmy, malujmy. Prace
w formacie od minimum A3 do maksimum B2 oceniane będą w kategoriach wiekowych od 7 do 10 lat,
od 11 do 14 lat, od 15 do 18 lat i powyżej 18 lat. Regulamin na stronie WWW.kkzastow.com

