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Dwutygodnik dla mieszkańców

Interesant mile widziany… on-line

Pandemia koronawirusa skłoniła władze samorządowe do takiej organizacji pracy
Urzędu Dzielnicy, która ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się choroby.
Mieszkańcy zachęcani są do kontaktowania się z urzędem on-line. >>2
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Po wprowadzeniu stanu
zagrożenia koronawirusem
zamknięte zostały szkoły,
WCK, pływalnia, ośrodki
sportowe. Urząd Dzielnicy
przyjmuje tylko tych
interesantów, których
obecność jest niezbędna.

Półtorej godziny trwał
pierwszy w tym roku Liv
Chat na FB burmistrzów
dzielnicy z mieszkańcami.
Podczas tego spotkania
on-line zadano włodarzom
Wawra prawie 200 pytań
o różnorodnej tematyce.

WCK, po odwołaniu wcześniej
zaplanowanych imprez
na okres stanu zagrożenia
epidemiologicznego,
utworzyło… domowe
centrum kultury, radząc, jak
zagospodarować wolny czas
z pożytkiem dla rodzin.

Dyrektor ośrodka TPD
Helenów, Zbigniew
Drzewiecki, chociaż nie
mieszka w Wawrze, uważany
jest za wawerczyka.
Ośrodek to teren
rekreacyjny dostępny
dla mieszkańców.
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Interesant mile widziany… on-line
Za ochronę zdrowia, w tym za walkę z koronawirusem,
odpowiada rząd. Wiele też zależy od samorządów
lokalnych. Potwierdzają to działania podjęte przez władze
naszej dzielnicy.
Pierwszy tydzień marca – było już
więcej niż pewne, że chiński wirus
dotrze także do Polski i będzie się
rozprzestrzeniał.
– Wobec rozprzestrzeniającej
się epidemii nie możemy być bierni. Samorządy lokalne od początku
współpracują z rządem w zakresie
wdrażania rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo mieszkańcom.
Podejmujemy takie działania profilaktyczne, na jakie mamy wpływ.
Przede wszystkim takie, które chronią mieszkańców i pracowników
– mówi burmistrz Norbert Szczepański. – Stąd nasza prośba o jak
najwięcej kontaktów telefonicznych,
elektronicznych.
W tym czasie w Urzędzie Dzielnicy zaostrzony został reżim higieniczny. W sanitariatach pojawiły się
plansze nakłaniające do częstszego
mycia rąk z instrukcjami, jak to prawidłowo robić. Personel sprzątający zwiększył częstotliwość mycia
i dezynfekowania klamek, blatów,
stołów, krzeseł, poręczy schodów.
Istniało duże niebezpieczeństwo
zainfekowania, zwłaszcza pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców,
gdyż był oblegany przez interesantów
pobierających, wypełniających i składających nowe deklaracje śmieciowe.
– Co prawda nie zauważyliśmy interesantów w maseczkach chroniących
ich układ oddechowy, ale niektórzy
przychodzili z rękawiczkami na dłoniach – informuje naczelnik WOM Arkadiusz Brzeski. Od piątku 13 marca,
z konieczności, wejście do Wydziału
Obsługi Mieszkańców było reglamentowane, aby nie kłębiły się w nim, jak
dotąd, tłumy. Wielu mieszkańców
zrezygnowało z odwiedzenia urzędu,
co było widać także na parkingu przed
urzędem. Był to rzadko spotykany
widok – wolne miejsca dla zmotoryzowanych interesantów. Wawer to
jedyna dzielnica, w której wprowadzono obsługę mieszkańców za pomocą
Skypa, czyli wideorozmowy.

W pierwszym tygodniu marca
szkoły i przedszkola funkcjonowały
jeszcze normalnie, ale wyczuwało
się uzasadniony niepokój wśród rodziców i personelu placówek oświatowych. Dyrektorzy obawiali się, że
dzieci wracające z zimowych ferii,
zwłaszcza z zagranicy, np. Włoch,
mogły wrócić zainfekowane. – Mam
w szkole – mówiła jedna z dyrektorek – dziecko, które wróciło z zimowego pobytu za granicą i przez trzy
dni chorowało. Na pytanie, gdzie
spędziła ferie, dziewczynka odrzekła, że w Alpach, na nartach. Nie
chciała jednak zdradzić, w którym
kraju… Inni dyrektorzy narzekali
na trudności w zaopatrzeniu szkół
i przedszkoli w środki czystości. –
Zniknęły ze sklepów i hurtowni.

Wawerskie szkoły postanowiły
zawiesić na pewien czas posiedzenia Rad Pedagogicznych. Dyrektorzy szkół zdawali sobie sprawę, że
zamknięcie placówek oświatowych
jest tylko kwestią czasu, co też się
wkrótce stało. Martwili się zwłaszcza o uczniów klas ósmych oraz
maturzystów, przed którymi są
kwietniowe i majowe egzaminy, jakże ważne dla ich przyszłości. Wprowadzono zajęcia z wykorzystaniem
portali oświatowych oraz dostępnych narzędzi elektronicznych.
W Wawerskim Centrum Kultury
jeszcze odbywały się zajęcia sekcyjne, przygotowywane były kolejne
koncerty i występy, ale też spodziewano się decyzji o zakazie organizowania imprez. Na już wydruko-

wanych i rozwieszonych plakatach
umieszczono napis ODWOŁANO.
Swą działalność zawiesił Wawerski Uniwersytet III Wieku. – Musieliśmy – wyjaśnia prezes WTUTW
Barbara Bednarska – odwołać trzy
kolejne wykłady dla naszych słuchaczy poświęcone ważnym dla Warszawy postaciom: Sokratowi Starynkiewiczowi, Stefanowi Starzyńskiemu
i Józefowi Sigalinowi.
Swą działalność w znacznej części zawiesiła wawerska Biblioteka
Publiczna zarówno w zakresie wypożyczania książek, jak i prowadzonych przez nią zajęć kulturalnych
oraz warsztatowych. Jej dyrektor,
Jacek Czarnowski, miał jednak dobrą wiadomość dla czytelników korzystających z wypożyczeń przy ul.
Błękitnej 32 i Powojowej 2 – są tam
czynne książkomaty i automatyczne
wrzutnie.
Zamknięta została wawerska
pływalnia, a wawerskie władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie korzystania
z boisk, siłowni plenerowych, placów zabaw.
Wawerskie publiczne placówki
zdrowia funkcjonują normalnie poza
Domem Dziennej Opieki Medycznej
przy ul. Begonii 10, Domem Dziennego Pobytu przy u. Żegańskiej 13
oraz Ośrodkiem Dziennego Pobytu
Osób z Chorobą Parkinsona przy
ul. J. Strusia. Dyrektor wawerskiego ZOZ, Maria Kąkol, nie kryła zadowolenia, gdyż udało się jej kupić
niezbędne w czasie zagrożenia epidemiologicznego środki ochrony
osobistej personelu, takie jak: rękawice, przyłbice, środki dezynfekcyjne, co wcale nie było takie proste,
gdyż pierwszeństwo w ich kupnie
zagwarantowano szpitalom. – Wielu
pacjentów kontaktuje się z naszymi
przychodniami telefoniczne, starsi
ludzie wolą – niestety – zapisywać
się na wizyty osobiście – informowała i zachęcała do korzystania
z telefonicznej obsługi, eliminującej
możliwość zarażenia się lub przeniesienia wirusa.
Oblężenie przeżywały pod koniec
drugiego tygodnia marca placówki
handlowe. W aptekach, na pocztach,
w sklepach na drzwiach pojawiły się
prośby o wchodzenie po jednej osobie. W środkach miejskiej komunikacji taśmami odgrodzono kierowców od pasażerów.
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W związku z rozprzestrzenianiem się nowej
choroby, koniecznością stały się zmiany
w obsłudze interesantów w Urzędzie Dzielnicy
i innych instytucjach.
Wawerskie władze w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców apelują o ograniczenie osobistych
wizyt w urzędzie oraz o kontakty on-line. Wprowadziły obsługę wideo, zwiększyły kontakty telefoniczne i mailowe.
Od 12 marca interesanci są przyjmowani
wyłącznie w ograniczonej strefie Wydziału Obsługi Mieszkańców, najchętniej po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatami wydziałów
na konkretny dzień i godzinę lub za pośrednictwem rezerwacje.um.warszawa.pl.
Uruchomiona została tymczasowa kancelaria
do przyjmowania dokumentów. Przyjmowani są
bezpośrednio interesanci, których sprawa do załatwienia wymaga osobistego stawiennictwa – dotyczy to dowodów osobistych, aktów urodzeń,
zgonów, ślubów oraz rejestracji pojazdów.
Interesanci wpuszczani są do WOM pojedynczo, aby przy stanowisku przebywała jedna osoba.

Oczekujący przed wejściem do urzędu powinni stać
w podległości minimum 1,5 od siebie. Osoby wchodzące do sali obsługi muszą zdezynfekować dłonie.
Interesantów kas prosi się – jeśli to możliwe – o dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych.
W tym trudnym czasie przyjmowane są wnioski/
pisma dotyczące decyzji administracyjnych i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy, decyzje wynikające
z prawa geodezyjnego, podziałów nieruchomości,
podatków od nieruchomości i podatków lokalnych.
Nie załatwimy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Do 31 marca nie są udzielane nieodpłatne
porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.
Z zadań urzędów dzielnic wyłączono podatki od nieruchomości, leśny, rolny, od środków

KULTURA

Dwie dekady czasopisma
o dziwnym tytule
„Między Nami Aninianinami” to rzadki fenomen
– pismo wydawane przez pasjonatów dla
lokalnych patriotów.
Zasługi pisma w promowaniu kultury, działań społecznych i utrwalaniu pamięci o ludziach
na to zasługujących są niewątpliwe, doceniane
przez samorząd Wawra i Zarząd Dzielnicy, czego
wyrazem były zarówno wypowiedzi o piśmie jego
burmistrzów, jak i członków Rady Dzielnicy – przy
różnych okazjach.
Liczba ofiarnych współpracowników „MNA”
dawno przekroczyła setkę. Skład redakcji w ciągu
lat ulegał wielu zmianom. Pozostała niewzruszona zasada, towarzysząca temu lokalnemu pismu:
łączyć nie dzielić…

Fot. am

20 lat minęło od ukazania się 18 marca
2000 r. pisma o nieco dziwnym tytule, wyjętym
jednak z mało znanego wiersza bardzo znanego
poety – Juliana Tuwima. Powstał jako żartobliwy prezent imieninowy dla przyjaciela, Jerzego
Zaruby, również mieszkańca Anina. Tytuł „Między Nami Aninianinami” był wcześniej nazwą
rubryki „Rezonansu”, pisma zakładowego Instytutu Badań Jądrowych, chętnie czytanego
także w Aninie.
Wydawanie „MNA” zainicjowała grupka
byłych redaktorów „Rezonansu” i miłośników
sztuki, poezji oraz historii z Koła Przyjaciół Anina Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Periodyk
od pierwszych chwil istnienia związany był z Biblioteką Wawerską i od lat jest ona jego formalnym wydawcą. Działający w redakcji redaktorzy
i współpracownicy nie otrzymują za swą pracę
żadnych wynagrodzeń, a koszty druku pokrywane
były m.in. z budżetu partycypacyjnego.

Fot. am

Urząd w czasie koronawirusa

Wejście do Wydziału Obsługi Mieszkańców jest ograniczone standardami bezpieczeństwa, podobnie jak w innych instytucjach

transportu i opłaty skarbowe. Przejęło je Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.
To ono będzie informować podatników o decyzjach podatkowych obowiązujących w 2020 r.
(UD nie rozlicza już podatków). Kontakt z COP:
22 44 30 999, sekretariat.COP@um.warszawa.pl.
W sprawach deklaracji o odbiorze odpadów
komunalnych można się kontaktować z urzędnikiem przez Skypa: www.join.skype.com/invite/
fVowwrv9K4V. Deklaracje można złożyć w formie
elektronicznej przez profil ePUAP: hhhts://warszawa19115.pl-/deklaracje.
Do 27 marca można rozliczać się z podatków
za 2019 r. on-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje i e-PUAP lub poprzez wrzucenie dokumentów
do urn w Urzędzie Skarbowym.
Zaleca się składanie wniosków o wpis dot.
działalności gospodarczej drogą elektroniczną
w serwisie ceidg.gov.pl.
INWESTYCJE

Rondo
budowane
… nocą
Trwa budowa
ronda na
skrzyżowaniu
ul. Bronowskiej
i ul. Masłowieckiej.
Wygląda to tak, że w dzień nie uświadczysz
na tej budowie ani jednego człowieka, ani
sprzętu, natomiast rano widać, że coś się jednak zmieniło. – Roboty związane z tą budową
przeprowadzane są... w nocy – wyjaśniają tę
zagadkę pracownicy Wydziału Inwestycji. –
Wynika to z zatwierdzonej organizacji ruchu,
która przewiduje także pracę w dzień, ale tylko
w najbliższe weekendy.
Taka organizacja robót była konieczna, gdyż
ul. Bronowska jest ważną ulicą ze względów komunikacyjnych, kursują po niej autobusy. Na razie
zakończone zostały roboty związane z konieczną
przebudową instalacji podziemnych. Pozostało
wykonanie samego ronda.
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Mieszkańcy – burmistrzowie, dialog na łączach
Prawie dwieście pytań zadali mieszkańcy burmistrzom dzielnicy podczas
półtoragodzinnego, pierwszego w tym roku, Live Chatu na FB.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Pytano o terminy zakończenia inwestycji drogowych: Wału Miedzeszyńskiego, Liliowej, Tawułkowej, Lucerny, Podkowy, rond na skrzyżowaniach
ul. Przewodowej ze Strzygłowską, Bronowskiej
z Masłowiecką. Pytano o możliwe remonty ul.
Bursztynowej, ul. Skrzyneckiego, ul. Ogórkowej.
Zwracano uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na Al. Dzieci Polskich, na ul. Kajki,
doświetlenia ul. Wojtyszki.
Tawułkowa i Liliowa znajdują się w planach
inwestycyjnych tego roku, ich budowa związana
jest z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Po wykonaniu kanału kanalizacyjnego wzdłuż

ul. Lucerny zaplanowano ułożenie chodników,
posadzenie drzew oraz wykonanie ścieżki rowerowej, co uczyni z tej ulicy ulicę prawdziwie miejską.
Poszerzenie Wału Miedzeszyńskiego idzie pełną
parą, termin zakończenia robót nie wydaje się
zagrożony, na zakończenie tej inwestycji czeka
w kolejce Ogórkowa. Władze dzielnicy rozmawiają z Zarządem Dróg Miejskich o rozwiązaniach
zwiększających bezpieczeństwo w Al. Dzieci Polskich. Natomiast wiadomo już, że na ul. Kajki

Burmistrzowie rozmawiali z mieszkańcami przez półtorej godziny

SPOŁECZNE

SPOŁECZNE

Pomoc osłonowa – jakie kryteria
Obowiązują już wyższe opłaty za odbiór
odpadów. Miasto wygospodarowało pieniądze
na pomoc dla tych, którym podwyżka nadweręży
budżet.

Mieszkańcy Wawra, którzy potrzebują wsparcia
w związku z nowymi obowiązującymi stawkami
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zwracać się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54.
Wysokość udzielonej pomocy określana będzie
na podstawie wywiadu środowiskowego. Zgodnie
z uchwałą pomoc przysługuje osobom, których
dochód nie przekroczy kwoty 1752,50 zł netto, ale
w wyjątkowych okolicznościach można liczyć na pomoc także wtedy, kiedy ten dochód jest wyższy. OPS

na dwóch skrzyżowaniach, przy ul. Odrodzenia
i Alpejskiej, zamontowana będzie sygnalizacja
świetlna. Rondo na Bronowskiej przy Masłowieckiej jest w budowie, podczas prac naziemnych
Bronowska będzie zamykana dla ruchu, ale tylko
w niektóre weekendy. Jest zielone światło dla ronda przy Poprawnej róg Strzygłowskiej – po kilku
nierozstrzygniętych przetargach wreszcie wyłoniono wykonawcę. Ulica Bursztynowa na razie
nie znalazła się w planach remontów, natomiast 

Fot. am

5 marca, godz. 18, przed kamerą z jednej strony
zasiedli członkowie Zarządu Dzielnicy, Norbert
Szczepański, Leszek Baraniewski i Jacek Wiśnicki,
z drugiej strony internetowych łączy mieszkańcy,
dla których ten Live Chat jest okazją do porozmawiania o ważnych dla każdego z nich sprawach.
Leszek Baraniewski zapewniał: jesteśmy
do Państwa dyspozycji, a Norbert Szczepański
dziękował mieszkańcom za ich zaangażowanie
podczas niedawnej wizyty prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w Wawrze. Zachęcał
do meldowania się w naszej dzielnicy, płacenia
podatków w Warszawie, bo wtedy i dzielnica
ma więcej pieniędzy na rozwój, do odwiedzania
mediów społecznościowych i zapowiedział cykl
spotkań w osiedlach.

będzie brał pod uwagę m.in. wiek osoby ubiegającej
się o pomoc, jej sytuację mieszkaniową, konieczne
wydatki (np. na leki), orzeczenie o niepełnosprawności. Na szczególne względy mogą liczyć samotnie
gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z emerytury lub renty. Na ten cel miasto przekazało wawerskiemu OPS 150 tys. zł, ale istnieje
możliwość sięgnięcia po finansowe rezerwy, jeśli
sytuacja będzie tego wymagała.
mas
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 ul. Skrzyneckiego – tak, w tym roku. Ulica Wojtyszki zyska lepsze oświetlenie po wymianie lamp
na efektywniej świecące.
INWESTYCJE OŚWIATOWE
Mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują inwestycje oświatowe, których realizacja warunkuje poprawę warunków nauczania. Pytali o rozbudowy szkół w Aninie, Falenicy oraz o termin
ukończenia zespołu szkolno-przedszkolnego
w Nadwiślu.
Najszybciej uczniowie wprowadzą się do nowego skrzydła SP nr 124 przy ul. Bartoszyckiej
w Falenicy. Lada moment obiekt ten będzie zgłoszony do odbiorów technicznych. Pytano o los
zapowiadanej budowy przy tej placówce hali lekkoatletycznej. Nastąpiła rezygnacja z pierwotnego projektu, jest on przerabiany, aby to była
hala szkolna z elementami lekkoatletycznymi
w tańszej wersji. Dobiega końca budowa nowej
części SP nr 218 w Aninie, gdzie już szlifowane
są posadzki, montowane sufity podwieszone. Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cyklamenów
w Nadwiślu z zewnątrz wygląda już tak, jak go
prezentowano na wizualizacji architektonicznej.
Wewnątrz jest jeszcze trochę prac montażowych

Zespół szkolno-przedszkolny w Nadwiślu wygląda dziś jak go oglądaliśmy na wizualizacji

Informacja o tym, że odbywa
się Live Chat z burmistrzami
dotarła do ok. 11 tys. wawerskich
internautów. Ponad 4 tys.
osób weszło na stronę tego
społecznego dialogu. Pojawiło
się w Internecie bez mała 300
komentarzy na ten temat.
i wykończeniowych i – co ważne – trwają już rekrutacje do szkoły i przedszkola. Ktoś pytał, czy
place zabaw przy tej placówce będą dostosowane
do grup wiekowych. Tak – padła odpowiedź.
ŚCIEŻKI ROWEROWE
Coraz częściej padają pytania o ścieżki rowerowe
w Wawrze i uwagi, że te, które już istnieją, nie
tworzą spójnej sieci. Na najbliższej sesji Rady
Miasta stanie – mówili burmistrzowie – sprawa
budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Lucerny
oraz ul. Patriotów. Jak obliczono, na stworzenie
spójnej sieci ścieżek dla rowerzystów, potrzeba
by 50–60 mln zł, to tyle, ile wynosi tegoroczny budżet inwestycyjny. Na razie muszą więc
wystarczyć fragmentaryczne ścieżki powstające
przy nowych budowach drogowych, jak: POW,
Wał Miedzeszyński, części Traktu Lubelskiego.
Przy okazji ścieżek pytano o możliwości usytuowania w Wawrze stacji Veturilo. Władze
dzielnicy myślą o innym rozwiązaniu – wynajmie długoterminowym rowerów dla tych, którzy w sposób ekologiczny chcieliby dojeżdżać
do stacji PKP, przystanków autobusowych czy
miejsc rekreacji i wypoczynku, takich jak np. Romantyczna Plaża.
MIESZKANIA KOMUNALNE
Poruszono sprawę budowy nowych budynków
oraz modernizacji starych zasobów komunalnych

w kontekście walki o jak najczystsze powietrze
w dzielnicy.
Otóż w Wawrze mamy ponad 1500 mieszkań
komunalnych, w tym bardzo dużo w budynkach
drewnianych, o niskim standardzie. Coś jednak się
zmienia. Po pierwsze są plany zastąpienia pieców
na paliwa stałe, emitujących cząsteczki zatruwające powietrze, piecami gazowymi, wszędzie tam,
gdzie istnieją techniczne możliwości przyłączenia
takich budynków do miejskiej sieci gazowniczej,
po drugie – budowy nowych domów. ZGN w ub.r.
zlikwidował już 126 kopciuchów. Na podobną operację czeka jeszcze ok. 315, z czego na 167 są już
pieniądze na przyłącza i częściową termomodernizację. Szuka się rozwiązań dla przypadków, gdy
nie można podłączyć się do sieci gazowej. Jedną
z możliwości jest zagwarantowanie ogrzewania
przy zastosowaniu pomp ciepła.
W ostatnim czasie zbudowano przy ul. Bambusowej nowy, niewielki, 8-lokalowy, dwukondygnacyjny budynek komunalny według nowatorskiej technologii z ekologicznymi rozwiązaniami.
Przygotowywana jest dokumentacja dwóch domów komunalnych, które staną na pograniczu
Wawra i Józefowa, przy ul. Włókienniczej.
SŁUŻBA ZDROWIA
Wawerski ZOZ unowocześnia swoją bazę.
Dla mieszkańców, którzy się starzeją, ważny jest
dostęp do lekarzy. Ci z osiedla Wawer chcieliby
mieć przychodnię przy ul. Błękitnej. ZOZ Wawer najpierw musi zbudować nowy obiekt przy
Trakcie Lubelskim na terenie Nadwiśla, ponieważ
przychodnia w Zerzeniu nie spełnia obecnych wymagań stawianych placówkom służby zdrowia.
W starej przychodni przy ul. Korkowej otworzono
bardzo potrzebną przychodnię zdrowia psychicznego dla dzieci.
Andrzej Murat

SPOŁECZNE

Najlepsze pączki tylko w Wawrze
Cukiernia Meryk z Miedzeszyna wygrała tegoroczny
plebiscyt na najlepszego pączka stolicy.
Wcześniej laureatem podobnej rywalizacji była
cukiernia Kozak w Falenicy – raz pierwsza, a druga w ubiegłym roku. Plebiscyt organizuje „Gazeta
Wyborcza”, głosują jej czytelnicy, a werdykt wydaje jury, w skład którego wchodzą szefowie uznanych kuchni, dziennikarze i kulinarni blogerzy.
Cukiernia Meryk, głównie wawerska, ale mająca także sprzedaż wyrobów w podziemiach
pl. Bankowego, w ciągu kilkunastu lat systematycznie budowała swoją markę, mając w Wawrze
mocnych rywali – Kozaka, cukiernie Mytlewski
i Krzywkowski. Dziś już nikt nie ma wątpliwości,
że jakość ciast, tortów, pieczywa cukierniczego

pod marką Meryk jest bardzo wysoka. A po słynne
poznańskie rogale marcińskie ustawiają się każdego roku jesienią długie kolejki. Nic dziwnego,
że do udziału w plebiscycie na pączka roku stolicy
zgłosili ją mieszkańcy.
Przypomnijmy, że to ta cukiernia zwyciężyła w podobnym lokalnym plebiscycie na ciastko
wawerskie z okazji 150-lecia utworzenia Gminy
Wawer.
Szkoda, że właściciel miedzeszyńskiej cukierni Jarosław Meryk nie doczekał zwycięstwa
za pączka roku. Warto przypomnieć, że był hojnym sponsorem wielu wawerskich przedsięwzięć,

Patrycja Meryk prezentuje certyfikat przyznający zwycięstwo
w plebiscycie na najlepszy pączek stolicy

twórcą wielu jubileuszowych tortów, w tym także
z okazji 10-lecia „Kuriera Wawerskiego”, ozdobionego cukierniczym wizerunkiem pierwszej strony
pierwszego numeru gazety
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Koncerty elektroniczne i klasyczne
Przed wawerskimi melomanami ostatnio wystąpili artyści reprezentujący
bardzo różne style muzyczne.

Fot. am

Ylo Violin grała na skrzypcach
elektrycznych, duet Tadeusz Sudnik i Krzesimir Dębski połączyli
muzyki elektroniczną z improwizacją skrzypcową, a Agnieszka Kurowska-Janecka z Sylwią Olejniczak
oraz Violą Łabanow wprowadziły
melomanów w świat opery i musicalu. Benefis na estradzie WCK miał
Wojciech Trzciński.
Ylo Violin to pseudonim Ilony
Perz-Golki, absolwentki Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz
konserwatorium w holenderskim

Enschende. Artystka koncertowała
w wielu krajach świata, towarzysząc m.in. Operze Warszawskiej.
Na skrzypcach gra od 7. roku życia,
a na elektrycznych – od 2008 r. Jest
polską Vanessą Mae.
Na scenie WCK zaprezentowała różnorodne utwory muzyczne,
w tym klasyczne, jak: „Burza” Vivaldiego, popowe, a także własne
kompozycje.
Krzesimir Dębski i Tadeusz
Sudnik po raz pierwszy zagrali
w duecie, chociaż wielokrotnie

spotykali sią na różnych imprezach
muzycznych.
Z tej dwójki bardziej znany jest
Krzesimir Dębski, wybitny skrzypek, kompozytor, dyrygent. Komponuje utwory symfoniczne i kameralne, operowe, oratoria, utwory
religijne, koncerty instrumentalne.
Prowadził koncerty z takimi solistami jak Jose Carreras, Jose Cura,
Adam Makowicz, Nigel Kennedy.
Stworzył również muzykę do ponad 50 filmów, w tym do „Ogniem
i mieczem”.

Z kolei Tadeusz Sudnik to reżyser dźwięku, kompozytor, improwizator, związany ze studiem
eksperymentalnym Polskiego Radia. W Wawrze zaskakiwał różnorodnością dźwięków, nagranych
choćby w lesie oraz wytworzonych
sztucznie. W tę muzykę wpisywał
się Krzesimir Dębski, grając na klasycznych skrzypcach, oczywiście improwizując tak jak może to zrobić
muzyk niezwykły.
am

ZTadeusz Sudnik – dźwiękowy eksperymentator

ZPodczas koncertu Agnieszka Kurowska-Janecka nie tylko śpiewała, ale także udzieliła
wywiadu Jarosławowi Rosińskiemu

C Ylo Violin zaprezentowała grę na skrzypcach
w nowym wydaniu

C Krzesimir Dębski uzupełniał muzykę Tadeusza
Sudnika naturalnymi dźwiękami

KULTURA

Wawerskie domowe… centrum kultury
Ryzyko zachorowania na koronawirusa zmieniło nasze zachowania, zwyczaje,
dało nam więcej wolnego czasu. Jak go sensownie zagospodarować radzi
Wawerskie Centrum Kultury.
Przed nami co najmniej dwa tygodnie zmniejszonej aktywności towarzyskiej i ograniczenie do minimum
przebywania w miejscach publicznych. Jest to spore wyzwanie dla
rodziców!
O ile dla dorosłych nuda jest stanem nieczęsto doświadczanym i niemal upragnionym, tak dzieci nudzą
się wręcz dramatycznie, a co gorsza
trudno im samym organizować sobie
zabawy.

Wawerskie Centrum Kultury
z przyjemnością gości dzieci i dorosłych na zajęciach i wydarzeniach artystycznych, jednak kiedy chwilowo
nie możemy tego robić, proponujemy inną formę edukacji kulturalnej.
Nasza praca podczas zawieszenia
działalności otwartej polegać będzie
na zamieszczaniu on-line materiałów edukacyjnych i kulturalnych,
pozostajemy też z Państwem w kontakcie telefonicznym i mailowym.

Tymczasem proponujemy wiele
kreatywnych, wartościowych zajęć
dla dorosłego i dziecka.
Odwiedzaj stronę www.wck-wawer.pl i naszego facebooka,
nasi animatorzy będą dzielić się
materiałami edukacyjnymi do wykorzystania w domu i polecać wartościowe filmy, książki i teksty.
Czytaj – to zawsze i wszędzie
najlepszy sposób spędzenia czasu,
cała wiedza i mądrość świata, naj-

lepsza rozrywka i najszlachetniejsze
wzruszenia ukryte są w książkach.
Oprócz własnej biblioteki mamy
do dyspozycji otwarte zasoby https://wolnelektury.pl/. Najlepsza zachęta do czytania dla dziecka to widok czytającego rodzica! A najmilszy
wieczór dla malucha to czytanie mu
bajki.
Wybierz się (wirtualnie)
do muzeum. Najpiękniejsze dzieła
sztuki, artykuły o sztuce i wirtualne 
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To były ferie pełne atrakcji
Zimowe ferie część dzieci spędziła, korzystając z atrakcyjnej oferty zapewnionej
im przez szkoły, Wawerskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Bibliotekę Publiczną.
niem cieszyły się wyprawy do miejskich placówek, takich jak Centrum
Nauki Kopernik, które podczas
tych ferii odwiedziło 102 młodych
wawerczyków, muzea, sale zabaw,
ale na drugim miejscu uplasował się
Centralny Dom Technologii, zwiedzany przez 84 dzieci.
Chętnie wyprawiano się do OSiR,
który na pływalni zarejestrował 1150
uczestników akcji, a na lodowisku

Fot. SP nr 86

Nieco ponad 300 dzieci zapisali
rodzice na akcję „Zima w mieście”
w tym roku. Najwięcej, bo 63 – w SP
nr 76, najmniej – po 21 w SP nr 86
i SP nr 124.
Organizatorzy, tworząc program
zajęć, wykorzystali dotychczasowe
doświadczenia, chociaż w tym roku
z braku śniegu nie przewidywali
zimowych zajęć na świeżym powietrzu. Jak zawsze dużym powodze-

Fot. WCK

Zajęcia plastyczne dzieci spędzających zimowe ferie w SP nr 86

1378. W WCK w zajęciach, takich jak
warsztaty filozoficzne, budowanie
miast z klocków, robienie kalejdoskopów z materiałów recyklingowych,
wzięło udział 689 dzieci, a w Bibliotece Publicznej – 316 dzieci.
A i same szkoły miały interesujące programy. Na przykład w SP nr 76
zorganizowano walentynkową dyskotekę, wyprawę do Manufaktury

Cukierków i ZOO. W SP nr 109 było
dużo zajęć sportowych, w tym zawody na wesołym torze przeszkód,
gra na dzwonkach, konkurs piosenki dziecięcej, popularyzacja czytania
prasy dziecięcej oraz książek, a także
plastyczna interpretacja utworów
muzycznych.

zik, adresuje kopertę, przesadza
kwiatki, czyści filtr w pralce, robi
na drutach. Te lekcje przydają się
częściej niż szkolna wiedza, a nigdy
nie ma na nie czasu. Baw się ze swo-

im dzieckiem, wygłupiaj się, odgrywaj role w zabawach figurkami albo
znajdź podpowiedź np. tu: www.
mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/
zabawy-dla-dzieci-w-domu/.
Graj w gry z rodziną – planszowe, karciane, słowne, samemu zaś
czas przypomnieć sobie pasjanse,
a może rozwiązać krzyżówkę? www.
technopol.pl/krzyzowka_dnia.
Zacznij medytować – medytacja
jest najbardziej skuteczną metodą
redukcji stresu, stabilizuje nastrój,
obniża ciśnienie krwi.
Dbaj o więzi, o te z najbliższymi, z którymi jesteś pod jednym
dachem i o te z fizycznie oddalonymi, lecz uczuciowo bliskimi ludźmi.
Dzwoń, pisz, pamiętaj, że to więzi
międzyludzkie niezawodnie pozwolą przetrwać każde trudności.

am

W WCK dużym zainteresowaniem cieszyło się budowanie miast z klocków

 galerie czekają na miłośników ma-

larstwa, rzeźby i rysunku na https://
artsandculture.google.com/.
Twórz – pisz dziennik albo
chociaż listy do przyjaciół lub listy
spraw, rzeczy, planów. Rysuj i maluj, fotografuj (nawet komórką),
śpiewaj i graj na instrumencie, czytaj na głos, interpretując jak aktor
(doskonałe ćwiczenie głosu i układu
oddechowego). Twórz nowe potrawy, nowe dekoracje, nowe playlisty.
Tworzenie wzmacnia ducha, daje radość i odczuwalnie polepsza jakość
życia.
Naucz się czegoś nowego – internet pełen jest darmowych kursów
i tutoriali, np. na YouTube wpisz
hasło odnoszące się do swoich zainteresowań. Chcesz uczyć się kaligrafii? Odnowić stary stół? Szlifować

hiszpański? Zrobić samemu ekologiczny płyn do mycia? Masz ku temu
okazję.
Naucz czegoś swoje dziecko,
jak się gotuje zupę, przyszywa gu-
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Baba z wozu, koniom lżej – krzywdzące
stereotypy dotyczące kobiet
Żeński świat ma wiele odcieni, a przedstawicielki tzw. płci pięknej same
mogą kierować się w życiu różnymi potrzebami oraz wcielać się w rozmaite
role.
W społeczeństwie funkcjonuje jednak wiele stereotypów płciowych,
które utrudniają czerpanie radości
w związku i mogą generować konflikty. Przyjrzyjmy się kilku z nich
z lekkim przymrużeniem oka.
EMOCJONALNA JAZDA BEZ
TRZYMANKI
Stereotypowa kobieta jest nieprzewidywalna – od focha spowodowanego tym, że jej partner nie umie
czytać w jej myślach i nie zwraca
uwagi na niezwykle istotne drobiazgi, płynnie przechodzi do wybuchu
złości zakończonego kaskadami łez.
Po którym trzeba ją przytulić… albo
lepiej nie. Często zmienia zdanie
i sama do końca nie wie, o co jej chodzi. Jeżeli akcja tragedii rozgrywa
się przed owianym złą sławą okresem, „straty w ludziach i sprzęcie”
mogą być druzgocące. To prawdziwy cud, że stereotypowy mężczyzna
jest w stanie to przeżyć (zrozumieć
nawet nie próbuje). Po wszystkim

stereotypowa kobieta opowiada
wszystko matce i przyjaciółkom.
I wypomina przy następnej awanturze przez następne lata.
KURA DOMOWA – TO BRZMI
DUMNIE
Stereotypowa kobieta jest zaprogramowana na opiekowanie się
domem i rodziną. Rodzenie dzieci,
pilnowanie porządku i gotowanie
obiadów jest praktycznie wpisane
w jej płeć. Praca zawodowa już niekoniecznie, jeśli się na nią zdecyduje, zarabia mniej niż stereotypowy
mężczyzna, bo nie umie zawalczyć
o siebie i ma mniejsze kompetencje. Posiada tajemną wiedzę,
gdzie co leży w domu, szczególnie
w przepastnej szafce za drzwiami
w kuchni, która odstrasza stereotypowego mężczyznę. W tej sytuacji i w innych, stanowi dla niego
wsparcie. Siebie stawia na ostatnim
miejscu nawet przy czterdziestostopniowej gorączce.

ROZRYWKA DLA DZIECI

„BÓL GŁOWY” NA PORZĄDKU
DZIENNYM
Stereotypową kobietę do seksu
trzeba namawiać na różne sposoby.
Na przykład stereotypowy mężczyzna może pozmywać naczynia. Tak
wyjątkowo, żeby dać znać, że właśnie dziś się stara. Albo kupić jej
seksowną bieliznę, której i tak nie
będzie chciała założyć, bo nie akceptuje siebie. W sypialni nie eksperymentuje. Po założeniu obrączki zaczyna cierpieć na nawracające „bóle
głowy”, które przechodzą w formę
chroniczną po urodzeniu dziecka.
Jeśli zdarzy jej się flirtować poza
związkiem lub mieć wielu partnerów, jest określana jako puszczalska
w odróżnieniu od stereotypowego
mężczyzny, który w analogicznej
sytuacji urasta do miana playboya.

NIE ZNA SIĘ, CHYBA ŻE NA
TOREBKACH I BUTACH
Stereotypowa kobieta nie zna się
na samochodach (prowadzić nie
umie, nawet jeśli zda egzamin
na prawo jazdy przy pierwszym
podejściu), sporcie, inwestycjach,
komputerach. Chyba, że jest brzydka. Wtedy istnieje szansa, że została
obdarzona większym intelektem niż
jej atrakcyjne koleżanki, szczególnie
te o blond włosach. Chociaż się nie
zna, na imprezach wypowiada się
na każdy temat, popijając kolorowe
drinki i stereotypowy mężczyzna
musi ją powstrzymywać, żeby nie
doszło do kompromitacji.
Lidia Flis
Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna dz. Wawer

ROZRYWKA DLA DZIECI

Szyfrogram

Wykreślanka

Odgadnięte wyrazy o podanych znaczeniach, przeniesione w odpowiednie
miejsca diagramu, utworzą rozwiązanie przysłowie litewskie.
Znaczenie wyrazów
A) Już nie panna: 1 – 2 – 3 – 9 – 26 – 16 – 32. B) Umiejętność radzenia sobie w każdej życiowej sytuacji: 12 – 17 – 23 – 27 – 13. C) Prowadzi z miasta A do miasta
B: 25 – 7 – 24 – 33 – 18. D) Pleciony bicz o krótkiej rączce: 22 – 20 – 10 – 30 – 5.
E) Naganny postępek: 4 – 31 – 6 – 8. F) Do jego walki sportowcy zakładają
kimono: 14 – 34 – 28 – 29. G) Więzienne pomieszczenie: 21 – 11 – 19 – 15.

Rozkoduj zaszyfrowane słowa (wiedząc, że mają znaczenia dotyczące pogody), żeby zobaczyć, co może szykować nam marcowa pogoda. Pozostawione
litery utworzą hasło.
C1, G1, D2, H3
A1, A3, E2, F1, J2, I3
D1, D4, F4, H2, A4
B2, I1, C3, E4, H4
H3, I3, F3, J3, B4, G4
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Wawerczyk, który... nie jest wawerczykiem
Więcej czasu spędza w Wawrze niż w Ząbkach, gdzie mieszka. Nie jest
typem przebojowca, a mimo to jest niezwykle skuteczny. Z tego, co robi,
czerpie dużą satysfakcję.
ZOZ. Dobiega końca budowa hali, w której ma być
prowadzona hipoterapia w czasie zimy i niepogody. To dzięki środkom uzyskanym od Fundacji św.
Andrzeja, założonej przez Szkotów mieszkających
w naszym kraju oraz Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej.
A i to nie wszystko. W jednym z budynków
urządzono dwa mieszkania treningowe, w których
ci, którym kończy się, ze względu na wiek, pobyt
w ośrodku, uczą się samodzielności w gotowaniu,
praniu, prasowaniu, gospodarowaniu domowym
budżetem. Na terenie placówki pojawiły się dwa
tipi i totem – zaczątek indiańskiej wioski – miejsca
zabaw dla dzieci. W tym roku „Helenów” wzbogaci się o własne boisko na razie, niestety, jeszcze
bez trybun.
Zbigniew Drzewiecki ma w sobie siłę przekonywania potencjalnych sponsorów, darczyńców. – Bardzo przychylni są dla naszych potrzeb
pracownicy Urzędu Dzielnicy. Wawerski ratusz
finansuje nam organizację Dni Dziecka, imprezę
nie tylko dla naszych podopiecznych. Odwzajemniamy się – na naszym terenie odbwają się
finały zawodów rowerowych. Veolia zbudowała
nam podłączenie do sieci ciepłowniczej. Dzięki
temu nie spalamy szkodliwego dla otoczenia oleju
w naszych kotłowniach. Firma Mabau wykonała
nam asfaltowe drogi. Jedna z sieci handlowych
wyłożyła pieniądze na budowę parkingu. PZU sfinansował nam zakup urządzeń do hydroterapii.
Bardzo nas wspomaga Fundacja Lotto Milion Marzeń – dzięki niej mamy samochody do przewożenia podopiecznych. Co roku dużym wsparciem
są jednoprocentowe odpisy podatkowe – wylicza
dyrektor.

Przekaż 1 proc. podatku
na rehabilitację dzieci
z „Helenowa”. KRS 0000114345
– w rubryce „Informacje
uzupełniające” wpisz koniecznie
„Oddział Helenów”.
„Helenów” odwiedzają liczni wolontariusze.
Pracownicy UD prowadzili na jego terenie i w otoczeniu prace porządkowe, a także pracownicy PepsiCo, uczniowie szkół. Co roku CREiO przez 10
miesięcy gości wolontariuszy z zagranicy, dzięki
którym podopieczni uczą się angielskiego i poznają
kulturę innych krajów. Dziś „Helenów” to miejsce, w którym rehabilitację (w sumie 17 rodzajów
terapii) przechodzi ok. 200 niepełnosprawnych
podopiecznych, a 90 tygodniowo korzysta z dodatkowych usług rehabilitacyjnych. Centrum jest
otwarte dla mieszkańców – mogą w nim odpoczywać na świeżym powietrzu, obcować z przyrodą.
Bramy ośrodka są dla nich szeroko otwarte.
Andrzej Murat

Fot. am

Zbigniewa Drzewieckiego, od 13 lat dyrektora
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
„Helenów”, znają bardzo dobrze wawerscy, ale nie
tylko, prezesi spółek, dyrektorzy, przedsiębiorcy.
Jako człowieka, którego prośbom się nie odmawia.
Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizując się w nauczaniu muzyki. Dziś
specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na realizację pomysłów, których mu nie brakuje. Pierwsze jego zawodowe kroki w Wawrze to praca nauczyciela w szkole podstawowej TPD „Helenów”.
– Uczyłem muzyki, prowadziłem zajęcia wf-u
i 50-osobowy chór szkolny. To czasy, gdy w „Helenowie” były tylko dzieci z dysleksją.
Później zostaje kierownikiem internatu. Praca odpowiedzialna, ale o ograniczonym zakresie
możliwości innowacyjnych. W 2007 r. jest już dyrektorem „Helenowa” i od tego czasu placówka
zmienia się z roku na rok, gdyż dyrektor Drzewiecki nareszcie może realizować swoje wizje.
Wie, co zrobić z niszczejącym barakiem, który kiedyś służył angielskim lotnikom w Afryce,
a do „Helenowa” ściągnęła go Fundacja Sue Ryder. Został przebudowany na przedszkole dla niepełnosprawnych maluchów. Tchnął nowe życie
w zaniedbany staw z wyspą pośrodku. Dziś opanowały go kaczki dokarmiane przez podopiecznych
ośrodka w ramach terapeutycznych kontaktów
z przyrodą. Wybudował nowoczesny budynek liceum, stworzył szkołę przysposabiającą niepełnosprawnych do pracy. Rozwinął dział hipoterapii,
dzięki której znalazło się w „Helenowie” dziewięć
koni służących do hipoterapii i o mini-zoo z alpakami, kozami, królikami. Nowy jest budynek
do rehabilitacji, w CREiO działa specjalistyczny

Dyrektor Zbigniew Drzewiecki (z prawej) wręcza symboliczne
klucze do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki wawerskim
władzom

EKOLOGIA

Uczymy pomagać zwierzętom
W tym celu zakupiono 10 sztuk
domków dla jeży, 24 drewniane karmniki dla ptaków, które w zimie nie
odlatują do ciepłych krajów. Z pomocy skorzystają wiewiórki, dla których przygotowano 10 karmników.
Na potrzeby ptaków i wiewiórek
kupiono odpowiednie rodzaje po-

karmu. Z myślą o nadchodzącej wiośnie urząd kupił 50 budek lęgowych
dla ptaków oraz 40 dla nietoperzy.
Zrealizowano też pomysł budżetu
obywatelskiego i zainstalowano karmniki oraz tablice informacyjne dla
spacerowiczów w Lesie Sobieskiego
oraz Parku Matki Mojej.

Zarówno budki lęgowe, karmniki, jak i pokarm zostały przekazane wawerskim placówkom edukacyjnym, aby w praktyczny sposób
realizowały program pomagania
zwierzętom w trudnych dla nich
okresach życia.

Fot. Aleksandra Słowińska

Urząd Dzielnicy podjął działania, których zadaniem jest
przyrodnicze edukowanie uczniów wawerskich szkół
oraz przedszkoli.

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 110
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A TO CIEKAWE

SPOŁECZNE

Rada Seniorów znów w pełnym
składzie

Ponad
stuletnia
„Murowanka”

W grudniu skończyła się kadencja sześciu
członków dzielnicowej Rady Seniorów. Obecnie
działa już w pełnym składzie.
Szeregi rady, po trwającej trzy lata kadencji, opuścili dotychczasowa przewodnicząca Urszula Stanowska oraz Jadwiga Godala, Alicja Jurczyk, Ewa
Ligęza-Sieniarska, Barbara Wizimirska i Stanisław
Walenta.
Ich miejsca zajęli Elżbieta Klejment, Liliana Owies, Wiesława Piotrowska, Dorota Rola-Wimmer, Bożena Smolarek, Joanna Smolińska
i Cezary Konopka, który został nowym przewodniczącym WSR.
Oprócz nich w radzie działają wcześniej wybrane Anna Wenda-Kurdelska, Barbara Hawliczek
oraz Joanna Żórawińska.
Skład uzupełniają Jacek Sadomski – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy, Andrzej Tomaszczyk
– przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego i Hanna Chodecka – reprezentantka
Rady Dzielnicy.
Zgodnie z założeniami polityki senioralnej,
prowadzonej przez miasto, dzielnicowe rady
współpracują z lokalnymi władzami przy tworzeniu i realizacji zadań leżących w gestiach

Została zbudowana
z czerwonej
cegły w 1903 r.
dzięki staraniom
mieszkańców– stąd
nazwa funkcjonująca
do dziś.

dzielnic, monitorują potrzeby i oczekiwania tej
grupy społecznej.
am

Początkowo językiem wykładowym był w niej
rosyjski. Składała się z jednej dużej izby i trzech
mniejszych. Rocznie uczęszczało do niej
ok. 100 uczniów. W 1908 r. stała się Jednoklasową Gminną Szkołą Początkową. W jednej sali
równocześnie uczyły się cztery roczniki.
W 1922 r. szkoła ta miała już ok. 300
uczniów i siedmiu nauczycieli, wynajmowano dodatkowe pomieszczenia w sąsiedztwie,
w tym w Sądzie Pokoju, a i tak nauka była
dwuzmianowa. W czasie okupacji Niemcy
pozwalali na prowadzenie szkół zawodowych
i taka funkcjonowała w „Murowance”.
Po wojnie „Murowankę” wykorzystywano na magazyn sprzętu sportowego i pomocy
naukowych, na stołówkę półkolonii, w dwóch
pomieszczeniach mieszkały nauczycielki –
emerytki. W latach 70. XX w. budynek wynajmował dział techniczny WSS „Społem”,
a później ulokowano na przyległym do budynku terenie warsztaty ZGN.
Dziś w Wikipedii można przeczytać, że
„Murowanka” znajduje się w złym stanie technicznym, co przecież nie odpowiada prawdzie.
Działa w niej Fundacja na Rzecz Wielkich Historii. Prowadzi punkt digitalizacji
historii rodzinnych pamiątek zachowanych
na starych, nietrwałych nośnikach. Można
w niej obejrzeć obraz poświęcony Zbrodni
Wawerskiej, odsłuchać relacji świadków tego
mordu i rodzin ofiar. Tu przypomniana została wyprawa w 1934 r. Haliny i Stanisława
Bujakowskich motocyklem do Chin. Tu odbyła
się projekcja filmu „Falenicka Atlantyda” o historii falenickich Żydów, zapamiętanej przez
polskich rówieśników.

Rada Seniorów w nowej kadencji

SPOŁECZNE

Praca dla seniora, pracownik
dla przedsiębiorcy

Europejskie statystyki pokazują, że w Polsce
mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wynoszący
46 proc., podczas gdy np. w Danii czy Norwegii
pracuje ich 70–80 proc.
– Dziś uruchamiamy kolejną inicjatywę dla
aktywnych seniorów, bo tych w Warszawie mamy
mnóstwo – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, podczas konferencji prasowej w „Nowolipiu”. – Chcemy, aby seniorzy, którzy mogą
nadal pracować, mogli tu zaleźć odpowiednią dla
siebie ofertę.
W Senioralnym Biurze Karier osoby
na emeryturze:
• mogą uzyskać informacje o ofertach pracy
przygotowanych specjalnie dla nich,
• otrzymają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy,

• skorzystają z konsultacji z doradcą
zawodowym,
a pracodawcy:
• będą mieli możliwość znalezienia wykwalifikowanych, zmotywowanych, doświadczonych
kandydatów do prac,
• dzięki inwestycji w dojrzałych pracowników
i przekazywaniu wiedzy między pokoleniami
będą mogli budować dobrze funkcjonujące zespoły, otwarte na rozwiązania uwzględniające
potrzeby osób w każdym wieku.
Obecnie w bazie SBK są miejsca pracy dla seniorów, w tym np. starszy inspektor ds. kontroli,
mechanik aut ciężarowych, pielęgniarka, pracownik ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych, stolarz, wykonawca przeglądów okresowych
obiektów budowlanych, nauczyciel, dozorca, portier. Liczba miejsc pracy zmienia się każdego dnia.

Fot. am

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
„Nowolipie” uruchomiono Senioralne Biuro
Karier.

W „Murowance” można posłuchać wspomnień na temat
Zbrodni Wawerskiej
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O Polskę, o Warszawę, o honor,
o pamięć
Wawerskie akcenty w historycznej publikacji
Muzeum Niepodległości.
Muzeum Niepodległości zorganizowało w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
konferencję naukową pod hasłem „O Polskę,
o Warszawę, o honor, o pamięć”, pod patronatem marszałka Województwa Mazowieckiego

Wiceburmistrz Leszek Baraniewski, autor materiałów na temat
zbrodni wawerskiej

SAMORZĄD

Adama Struzika i prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego.
Wśród organizatorów był także burmistrz
Wawra Norbert Szczepański, a jedną z osób zaproszonych do przeprowadzenia wykładu, zbieżnego
z hasłem przewodnim konferencji, był zastępca
burmistrza Leszek Baraniewski. Swoje wystąpienie poświęcił zbrodni wawerskiej – elementowi
eksterminacji ludności Wawra w 1939 r. Materiały na ten temat zostały uzupełnione zeznaniami
złożonymi przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie, który sądził niemieckich
zbrodniarzy, przez wójta Gminy Wawer Stanisława Krupkę, Stanisława Piegata, Jana Bronisława
Janikowskiego, Wacława Klemensiewicza i wspomnieniami Janiny Przedlackiej.
Paweł Ajdacki, pracownik wawerskiej Biblioteki Publicznej, miał z kolei wykład pt. „Pierwsza i druga okupacja niemiecka – różne podejścia
do okupowanych terenów”.
Omawiane były ponadto m.in. takie tematy
jak postawy społeczne prażan wobec wybuchu
II wojny światowej, prasa warszawska w obliczu
wojny, wojna i okupacja w podręcznikach historii.
am
Wy t n i j, z ac h owa j

✂

Ważne dane kontaktowe

SPOŁECZNE

Zadecyduj
o 1%

Nie wiesz komu powierzyć 1 proc. podatku? Podpowiadamy. Przekaż go na fundacje i stowarzyszenia działające w Wawrze:
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata
z pomysłami”, KRS 0000152594,
• Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III
Wieku, KRS 0000202244,
• TPD Wawer, KRS 0000134684 (koniecznie
z dopiskiem na Oddział Wawer),
• Fundacja Radość dla Ludzi, KRS 0000464376,
• Fundacja Wspieramy Rozwój IP – CZD, KRS
0000539551.
OŚWIATA

Patriotyczna
instalacja
Konkurs „Pamięć i patriotyzm. Polacy na Wschodzie” od 15 lat organizowany jest przez XXVI LO
w Aninie. Po raz piąty jego laureatem jest uczeń SP
nr 140. W tym roku to Jeremi Starachowski z VIIIa.
Przedstawiona przez niego praca była wyjątkowa.
Jeremi zaprezentował przedzieloną biało-czerwoną
linią instalację wykonaną z prostych materiałów: terakoty, drewna, metalu, która ukazuje tory kolejowe.
Symbolika łatwa do odczytania. Jeremi, prezentując
swoją pracę, uczynił to perfekcyjnie. Jak wyraziła
się przewodnicząca komisji konkursowej Marzena
Kraska, był to show z muzyką i oświetleniem. Uczeń
otrzymał dyplom, książki i cenną nagrodę materialną oraz propozycję wyjazdu do Kijowa.
EKOLOGIA

SŁUŻBA ZDROWIA CZ. I

Powietrzne
pomiary

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy Wawer
04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8
e-mail: sekretariat@zoz-wawer.pl
Rejestracja pacjentów – call center: 22 590 09 99
•	Przychodnia przy ul. Patriotów 170 w Radości: 22 439 93 60, hospicjum domowe, ginekologia,
pielęgniarska opieka długoterminowa 22 439 93 61, gabinet zabiegowy 22 439 93 62.
•	Przychodnia przy ul. Żegańskiej 13 w Międzylesiu: 22 439 93 70, Dzienny Dom Opieki 22 439 93 73,
798 805 722.
•	Przychodnia przy ul. Begonii 10 w Marysinie Wawerskim: 22 439 93 01, stomatologia 22 439 93 10,
Dzienny Dom Opieki Medycznej 22 439 93 06.
•	Przychodnia przy ul. Trakt Lubelski 167 w Zerzeniu: 22 439 93 30.
•	Przychodnia przy ul. Patriotów 46/48 w Falenicy: 22 439 93 40, rehabilitacja 22, rehabilitacja
22 439 93 40 POZ i lekarze specjaliści 22 439 93 45, stomatologia 22 439 93 46, Ośrodek Uzależnień
i Poradnia Zdrowia Psychicznego 22 590 09 70.
•	Dzienny Oddział Psychiatryczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Korkowa 87
w Marysinie Wawerskim: 22 439 93 80.
•	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, ul. Włókiennicza 54: 22 277 11 98.
•	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Żegańska 1a: 22 277 20 00.

Straż Miejska już dwukrotnie tej zimy przeprowadziła pomiary jakości powietrza nad dachami wawerskich domów. Drugim razem, 8 marca, wyposażone
w specjalną aparaturę drony nie wykryły żadnych
nieprawidłowości, a więc obyło się bez pouczeń
i mandatów. Na zadowalający rezultat może mieć
wpływ nie zimowa, lecz wiosenna pogoda – twierdzą
strażnicy. Są dobrej myśli, uważają że akcje informacyjne przyniosły zauważalną poprawę. Ale to nie
koniec, kolejne kontrole mimo to będą powtarzane.
Czas na wymianę pieców na bardziej przyjazne
środowisku mieszkańcy mają do końca 2022 r. Informacje o możliwych formach pomocy w tym zakresie są dostępne na stronie wawerskiego urzędu.
mas
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Wspaniały rekord Michała Gawendy
W Stanach Zjednoczonych odbyła się coroczna
największa tyczkarska impreza świata – Pole Vault
Summit Reno. Z sukcesem wystartował w niej Michał
Gawenda, bijąc swój rekord życiowy w hali.
Jest uczniem Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 76
im. W. Szymborskiej. W wyprawie
za ocean towarzyszył mu ojciec,
nauczyciel wychowania fizycznego
w SP nr 124 w Falenicy, zarazem
trener, zresztą nie tylko swojego
syna.

Michał startował w kategorii
High School 4, wszyscy jej uczestnicy mieli podobne rekordy życiowe.
Byli to jednak chłopcy o 2–3 lata starsi od niego. Michał skoczył 4,72 m,
bijąc rekord życiowy aż o 22 cm.
Ta wysokość dała mu I miejsce
w konkursie. To nowy nieoficjalny

halowy rekord Polski młodzików,
poprawiony o 42 cm. Wcześniejszy
należał do Łukasza Michalskiego.
W Reno, mieście leżącym pośród
Gór Skalistych w stanie Nevada,
co roku spotykają się zawodnicy, trenerzy i rodzice związani ze skokami
o tyczce. W tym roku udział w tej
imprezie wzięło 1200 młodych zawodników. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty i szkolenia, osobne
dla każdej z grup, a wieczorem rozgrywane są konkursy skoków gwiazd
oraz weteranów.
Zasadnicze zawody odbywają
się następnego dnia. W hali ustawionych było 15 stanowisk do skoków. Od rana do wieczora przeprowadzono 85 konkursów dziewcząt
i chłopców. Jak wspomina Andrzej
Gawenda, organizacja imprezy sprawiała duże wrażenie.

Sześć
medali
sumoków

W Dębicy rozegrane zostały zawody
o Puchar Polski juniorów i seniorów
w sumo. Zawodnicy UKS Marysin
Wawerski wrócili z nich z sześcioma
medalami.
Marysiński klub wysłał do Dębicy siedmioro sumoków, za mało, aby
myśleć o klasyfikacji drużynowej.
W indywidualnej było bardzo
dobrze. Poziom zawodów trener
Leszek Blautenberg określił jako
dobry.
Nasz najlepszy sumoka Hubert Niemczyk wywalczył brązowy medal w kategorii open seniorów, a srebrny w kategorii +115 kg
w juniorach.
Natalia Koszewska wróciła z Dębicy ze złotym medalem w kategorii
53 kg, podobnie jak Agnieszka Matianowska w kategorii 73 kg.
Karolina Osóbka w kategorii
73 kg była III, podobnie jak Maciej
Baca w kategorii 70 kg.

Krzyżówka nr 11

Jako odpowiedź należy podać odgadnięte hasło oraz

jednym zdaniem napisać, z czym się kojarzy w Wawrze.
Rozwiązania prosimy nadsyłać do Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu, 04-713 Warszawa,
ul. Żegańska 1 na kartkach pocztowych lub e-mailem
amurat@um.warszawa,pl w terminie do 15 kwietnia br.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
dwie nagrody ufundowane przez Wydział Promocji,
Kultury i Sportu.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8: Las Sobieskiego, leśny kompleks Lasów Miejskich w Wawrze.
Nagrody ufundowane przez Wawerską Bibliotekę
Publiczną wylosowali: Aneta Kubajek i Agnieszka
Maciągowska-Ataman.
Administratorem danych osobowych osób nadsyłających rozwiązania jest UD Wawer. Dane te są
gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu
przeprowadzenia losowania. Ich przekazanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Jego
uczestnik ma prawo dostępu do nich i poprawienia ich
treści. Podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
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