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FOT. AM

W jubileuszowej zbiórce
pieniędzy na Wielką
Orkiestrę Świątecznej
Pomocy wzięli udział na terenie Wawra jej
młodzi mieszkańcy, głównie gimnazjaliści.
Spotkaliśmy ich w centrum Międzylesia. To
Piotr Malaga, Patryk Puncewicz, Aleksander
Woś i Tomasz Kamiński, którzy pierwszy raz
byli wolontariuszami tej akcji.
»6

Tak będzie wyglądał budynek zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Nadwiślu

SPIS TREŚCI
REFORMA OŚWIATY
»2
Samorządowe władze Wawra przygotowują
dzielnicową oświatę do czekających ją zmian w
wyniku reformy likwidującej gimnazja, wydłużającej
czas nauki w szkołach podstawowych oraz w
liceach. Na szczęście nie widać potrzeby likwidacji
naszych szkół.

FOT. AM

STOLICA POMAGA ALEPPO
»3
Radny Paweł Lech jest inicjatorem pomocy, jakiej
udziela Warszawa syryjskiemu miastu Aleppo,
w znacznej części zrujnowane ostrzałami i
bombardowaniami, bez pomocy medycznej, wody,
prądu. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie wyjechali,
znajdują się w ciężkich warunkach, niespotykanej
u nich zimy.

Na miejscu przyszłej budowy podpisano umowę z wykonawcą – firmą Remex. Oprócz członków Zarządu Dzielnicy obecni
byli radni Wawra Małgorzata Sołtysiak, Monika Laskowska-Ludwiczak i Michał Żebrowski

Na terenie Nadwiśla, przy ul. Trakt Lubelski, obok hotelu Hilton, będzie budowany żłobek
z oddziałami także przedszkolnymi. W końcu stycznia podpisana została umowa na jego
realizację z firmą Remex. Koszt tej inwestycji to 8,8 mln zł. Pierwsze maluchy przyjmie za
półtora roku. Budynek ten będzie miał dwa piętra, sześć sal żłobkowych i cztery przedszkolne.
Pomieści łącznie 250 dzieci. Obok będzie plac zabaw. Zwarta bryła gwarantuje ważną
w eksploatacji energooszczędność. Proste są rozwiązania wewnątrz, zastosowano centralnie
umieszczone korytarze. Cały, nie tylko pedagogiczny personel, będzie się składał z 50 osób.
Będzie to druga oświatowa placówka w tym rejonie, gdyż późną jesienią rozpoczęła się po
drugiej stronie Hiltona budowa zespołu szkolno-przedszkolnego, który odciąży sąsiednie
placówki – SP nr 109 w Zerzeniu, SP 76 w Falenicy i SP nr 204 w Radości.
»3

POMOC W PISANIU WNIOSKÓW
Zanim minął termin składania wniosków do
budżetu partycypacyjnego na 2018 r., Urząd
Dzielnicy zorganizował pomoc w takim ich
sformułowaniu, aby nie zawierały błędów
formalnych, eliminujących je z procedury
dopuszczającej do głosowania.

»4

ODŚNIEŻA WŁAŚCICIEL
»5
Obowiązki właścicieli i zarządców posesji w
zakresie odśnieżania chodników, przeciwdziałaniu
gołoledzi i usuwania sopli lodu reguluje ustawa
o drogach publicznych. Trzeba wiedzieć, że za
wypadki na śliskich, nieodśnieżonych chodnikach
odpowiadają właściciele działek.
DOKARMIAJMY Z GŁOWĄ
»7
Dokarmiajmy w czasie zimy ptactwo, ale z głową,
dając mu odpowiednią, a nie szkodliwą karmę.
Pomagajmy też bezdomnym kotom, dając schronienie np. w piwnicach domów.
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KURIER SZKOLNY | NIE OGRANICZAMY BAZY OŚWIATOWEJ, A JĄ POWIĘKSZAMY

Reforma oświaty: wiadomo, że nie wszystko wiadomo
Ustawa o reformie oświaty, polegająca na likwidacji gimnazjów, wprowadzeniu
8-klasowych szkół podstawowych, 4-letnich liceów oraz szkół branżowych
(zawodowych), została uchwalona we wrześniu 2016 r. Czas ucieka, a samorządy wciąż
czekają na szczegółowe rozporządzenia, na podstawie których mogłyby rozpocząć
konkretne przygotowania do zapowiedzianych zmian.
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej
przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański podkreślał, że zapowiadanym zmianom
w oświacie towarzyszy niepokój, ale też zapewniał nauczycieli, że władze samorządowe Wawra
pracują nad tym, aby reforma nie wpłynęła negatywnie na procesy nauczania.
– Przygotowujemy się do wprowadzenia reformy w oświacie – zapewnia burmistrz Łukasz Jeziorski – chociaż nie jest to łatwe z tego względu,
że wciąż nie ma aktów wykonawczych do przyjętej
przez Sejm ustawy.
Nie czekając na nie władze Wawra przeanalizowały możliwości zaspokojenia potrzeb oświatowych, jakie pojawią się już w roku szkolnym
2017–18. – Odbyliśmy spotkania z radami pedagogicznymi oraz radami rodziców w naszych placówkach – informuje burmistrz. – Wśród pedagogów
panuje atmosfera niepewności o miejsca pracy,
a wśród rodziców o to czy dla wszystkich dzieci będą
zapewnione miejsca w przedszkolach i szkołach.
Jak jednak zauważył przewodniczący komisji
kultury, oświaty i sportu Wojciech Godlewski,
mamy szczęście, że wcześniej zostały na naszym
terenie utworzone zespoły szkół podstawowych
z gimnazjami, a to oznacza, że po wygaszeniu
tych drugich nie zostaniemy z pustymi obiektami,
jak w innych jednostkach samorządu.
Mamy w Wawrze 29 publicznych placówek
oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów) do których uczęszcza 8207
dzieci i młodzieży (niepublicznych jest 58 z 3965
przedszkolakami i uczniami).
Na rok szkolny 2017/2018 planowane jest
utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów
przedszkolnych w SP nr 216 w Miedzeszynie.
W sumie będą tam cztery (w wydzielonej części

budynku), gdyż dwa już w tej placówce funkcjonują, co zwiększy liczbę przedszkolaków do 1552
oraz 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, grupujących 1952 przedszkolaków. A w roku 2018 przybędzie dziewięć kolejnych oddziałów po oddaniu do użytku przy Trakcie Lubelskim zespołu szkolno-przedszkolnego
i żłobka z oddziałami przedszkolnymi.
Ponieważ trudno jest na obecnym etapie przygotowań oszacować rzeczywiste potrzeby (mówi
się o ok. 300 miejscach dla przedszkolaków, co
zależy od tego, ile dzieci z przedszkolnych oddziałów w szkołach przejdzie do I klas SP), nie wyklucza się wykupienia dodatkowych miejsc w niepublicznych przedszkolach w drodze konkursu
ofert.
W roku szkolnym 2017-18 nie nastąpią jeszcze
zmiany w funkcjonowaniu obecnych 3-letnich liceów. W 4-letnie przekształcą się od 1 września
2019 r. Uczniowie Gimnazjum nr 103 z oddziałami integracyjnymi, które jako jedyne działa poza
zespołami ze szkołami podstawowymi, z dniem
1 września 2019 r. staną się licealistami. W roku

szkolnym 2017 – 18 nie będzie już naboru do gimnazjów. Dotychczasowe gimnazja w zespołach ze
szkołami podstawowymi będą częścią podstawówek do wygaszenia.
Nie zmniejszy się w dzielnicy liczba szkół
podstawowych, przeciwnie – przybędzie nowa,
budowana w Nadwiślu. Sześcioletnie staną się
ośmioletnimi. Po oddaniu do użytku szkoły przy
ul. Skalnicowej w Nadwiślu konieczna będzie
korekta obwodów szkolnych. Przesunie się w kierunku północnym południowa granica obwodu SP
nr 109 w Zerzeniu i północna bardziej na północ,
wchodząc w rejon szkoły 128 w Lesie, a także
granica ZS nr 70.
Do szkół podstawowych wrócą takie przedmioty jak fizyka, chemia, biologia, dla których trzeba
będzie stworzyć na nowo odpowiednio wyposażone pracownie. – Z tym nie powinno być problemu – przekonany jest burmistrz Łukasz Jeziorski
– gdyż miasto zarezerwowało na ten cel pieniądze.
Nie przewiduje się większych zwolnień nauczycieli. W najtrudniejszej sytuacji znajdą się nauczyciele z Gimnazjum nr 106, wchodzącego w skład ZS
nr 70. Będziemy namawiać dyrekcję nowej szkoły
w Nadwiślu, aby przyjęła ich do pracy – zapewnia burmistrz. I uspokaja rodziców zainteresowanych tym, aby ich dzieci chodziły do klas
dwujęzycznych oraz sportowych. – Takie klasy
będą w szkolnej ofercie Wawra po wprowadzeniu
reformy.
Andrzej Murat

Joanna Buczyńska, radna
Ustawa o reformie oświaty jest źle przygotowana pod każdym względem. Wątpliwe są zapewnienia pani minister o utrzymaniu pracy przez wszystkich nauczycieli,
a jeśli nawet tak by było, to czy dobrym, kreatywnym i zaangażowanym będzie nauczyciel pracujący w kilku szkołach, po kilka godzin? Ogromne obawy nauczycieli
budzi nowa podstawa programowa, w której np. marginalizuje się rolę przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, tak istotnych we współczesnym, rozwijającym się świecie, na korzyść
„od nowa napisanej” historii. Rodzice uczniów są pełni obaw, czy do września 2017 r. szkoły podstawowe będą wyposażone w nową bazę dydaktyczną, niezbędną do realizacji treści programowych
w klasie siódmej i ósmej. Dla mnie, wieloletniego nauczyciela, oburzającym i chyba nie ostatnim aktem
tej pozornej reformy jest list minister oświaty do rodziców, w którym zapewnia rodziców, że dopiero
w wyniku reformy dzieci zaczną czytać książki i zdobywać niezbędną wiedzę przedmiotową.
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Rada Dzielnicy pozytywnie ustosunkowała
się do propozycji przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru noszącego nazwę Kolonia
Zagóźdź. Jest to konsekwencja wcześniejszej
zgody na podział planu z 2009 r., obejmującego
tę kolonię i Borków. W końcu ub.r. Rada Dzielnicy zaakceptowała przystąpienie do opracowania
od nowa planu dla Borkowa, w którym będzie
uwzględnione odstąpienie od obowiązkowych
scaleń gruntów i wtórnych podziałów. Z tego sa-

mego powodu od nowa rozpocznie się planowanie dla Zagoździa.
Podobnie jak na Borkowie, w Zagoździu znajduje się duża ilość porolnych działek o wąskiej
szerokości. Przeprowadzenie obowiązkowych
scaleń z urzędu (dla 24 obszarów) jest niemożliwe
z powodów finansowych i organizacyjnych ze
strony miasta, w związku z czym właściciele takich gruntów nie mieli możliwości ich zagospodarowania. Nowy plan sprawi, że proces scalania
gruntów wezmą w swoje ręce.
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KURIER INWESTYCYJNY | UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

Żłobek i przedszkole pod jednym dachem

Placówka ta będzie nowoczesna, z kolorystyką
dobrze się kojarzącą dzieciom. Budynek ma prostą bryłę leżącego prostopadłościanu, gwarantującą energooszczędność w użytkowaniu. Wewnątrz
zastosowano również proste podziały na poszczególne, współzależne bloki funkcjonalne.
Część żłobkowa będzie odseparowana od
przedszkolnej i znajdzie się na parterze oraz na
pierwszym piętrze, zaś przedszkole na piętrze
drugim. Przez środek obiektu poprowadzone mają
być korytarze, a z nich łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowych. Główne wejście
projekt zaplanował w północno-wschodnim narożniku, pod nawisem drugiego piętra i będzie ono
połączone z pomieszczeniem do przechowywania

wózków dziecięcych, jakie pozostawią rodzice maluchów.
Na parterze i na I piętrze
ulokowano po trzy sale zabaw
żłobka, z tym że na dole będzie Teren budowy przyszłego zespołu żłobkowo-przedszkolnego, która ruszy
kuchnia ze swoim zapleczem gdy już zima odpuści
oraz pomieszczenia socjalne,
mieszczeń pomocniczych i sanitariatów, wspólnej
a na piętrze strefa pomieszczeń administracyjnych
dla wszystkich grup szatni, a także części adminioraz pokoje pielęgniarki i psychologa. Każda z sal
stracyjnej, pokoju logopedy. Kuchnię i jej zaplezabawowych będzie miała możliwość podziału na
cze zlokalizowano od strony północnej. Posiłki na
połowy dzięki przesuwnym ścianom oraz własną
wyższe kondygnacje dotrą windą.
szatnię wnękową, magazynek zabawek lub leżaWykonawca jest już władzom samorządowym
ków oraz sanitariaty.
dobrze znany, zbudował przed laty halę sportową
Część przedszkolna na II piętrze będzie się
w Falenicy, przy Zespole Szkół nr 111.
am
składać z czterech sal do zajęć ruchowych, po-

KURIER CHARYTATYWNY | Z RADNYM WARSZAWY PAWŁEM LECHEM ROZMAWIA ANDRZEJ MURAT

Warszawa pomaga Aleppo przetrwać zimę
– Coraz głośniej w mediach i na portalach
społecznościowych o akcji pomocy Warszawy
dla syryjskiego miasta Aleppo. Jest Pan jej inicjatorem. Co Pana do tego skłoniło?
– Obserwuję to, co się w Syrii, a szczególnie
w Aleppo, dzieje. Te zniszczenia, ostrzały, bombardowania, niezwykle niebezpieczne życie tych
mieszkańców, którzy w Aleppo pozostali. To
przypomina sytuację Warszawy w czasie okupacji, a zwłaszcza powstanie, podobne ruiny. Nam
wówczas pomagano w odbudowie, w układaniu
warszawiakom życia na nowo. Dzięki paczkom
z UNRR-y, co zapewne pamiętają starsi mieszkańcy, było dożywiane najmłodsze pokolenie. Myślę,
że pomagając Syryjczykom spłacimy tamten dług.
Dlatego zgłosiłem wraz z grupą kolegów radnych
projekt uchwały, aby Warszawa pomogła Aleppo.
Z satysfakcją muszę odnotować, że została ona
podjęta przez radnych stolicy jednogłośnie, nie
zaważyły na tym partyjne podziały.
– Co się działo dalej?
– Zaczęła się zbiorka funduszy przy pomocy
czterech organizacji charytatywnych, pozarządowych: Polską Akcję Humanitarną, Caritas, Fundację Wolna Syria i Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej. Spoty namawiające do wpłat
wyświetlane są w środkach miejskiej komunikacji. Ponieważ od 1987 r. przez wiele lat uprawiałem bieganie, raczej na długich dystansach, nawet
150-kilometrowych, namówiłem kolegów do
biegu wokół PKiN 29 stycznia. Z pieniędzy wpła-

conych przez ponad 200 uczestników tego biegu
zebraliśmy 70 tys. zł. Dziś na kontach pomocy jest
już ok. milion zł. Początkowo myśleliśmy o przeznaczeniu tych pieniędzy na budowę szkoły, ale
okazało się, że teraz mieszkańcom potrzebna jest
szybka, doraźna pomoc. To miasto, nie dość, że
zrujnowane, pozbawione wody, żywności, opieki
medycznej, zostało dotknięte trudnymi do zniesienia warunkami zimowymi. Muszą się z nimi uporać ludzie zupełnie nieprzygotowani na nie.
– Jak można im pomóc przetrwać mrozy?
– Musimy jak najszybciej kupić koce, agregaty prądotwórcze, paliwo do nich. Zrobimy to przy
pomocy wspierających nas organizacji charytatywnych na miejscu, aby nie trwonić środków na
koszty transportu.
– Zbiórka wciąż trwa?
– Oczywiście. Liczymy na wsparcie różnych
organizacji i instytucji, a także na indywidualne
wpłaty dokonywane przez mieszkańców. Teatr
Baj przekazał na konto pomocy Aleppo dochód
z dwóch przedstawień. TR Warszawa wspólnie
z Komuną// Warszawa i Polską Akcją Humanitarną organizował 1 lutego akcję Solidarności z Syrią
pod hasłem „Warszawa – Aleppo”. Podczas specjalnego wieczoru, ze zbiórką pieniędzy, aktorzy
zaprezentowali literackie świadectwa z oblężonych miast Europy, pokazujące wojnę z perspektywy ludności cywilnej.
Liczy się każdy grosz. 7 zł zapewnia tygodniowy zapas czystej wody dla 5-osobowej rodziny,

120 zł – najbardziej potrzebne produkty higieniczne na cały miesiąc, 180 zł - żywność dla 4-osobowej na cały miesiąc, za 65 zł można tam kupić
30 l paliwa na trzy noce ogrzania domu, a 605 zł
– na cały miesiąc.
Konta, na które można wpłacać pieniądze: Polska Akcja Humanitarna nr 91 1060
0076 0000 3310 0015 4960, dopisek „Syria”,
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, BRE Bank S.A. nr 61 1140 1010
0000 5228 6800 1003, fundacja Wolna Syria,
ALIOR Bank S.A. nr 41 2490 0005 0000 4530
5518 9531, Caritas Polska PKO BP S.A. 70
1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem
SYRIA.

FOT. AM

W drugiej połowie stycznia Zarząd Dzielnicy podpisał z firmą Remex
z Mińska Mazowieckiego umowę na budowę przy ul. Trakt Lubelski
żłobka z przedszkolem. Koszt tej ważnej inwestycji oświatowej
to 8,8 mln zł. Za półtora roku progi tego obiektu przekroczy 250
małych mieszkańców dzielnicy, dając swoim rodzicom szansę na
kontynuowanie zatrudnienia.
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KURIER INWESTYCYJNY | CHODNIK, CZYTELNIA PLENEROWA, STOJAKI NA ROWERY

Budżet partycypacyjny 2016 r. został zrealizowany
W ostatnich dniach roku zrealizowane zostały ostatnie projekty zgłoszone do
budżetu partycypacyjnego 2016 r. W sumie było ich 82.
W Aninie, na terenie SP nr 218 urządzono
ogródek zabawowo-rekreacyjny. Zainstalowane
na nim urządzenia są przeznaczone nie tylko dla
dzieci, ale także dorosłych.
Utwardzono północne pobocze ul. Borowieckiej w Borkowie, na stan którego piesi mieszkańcy narzekali od dawna.
Harcerze ze Szczepu „Błękitni” 147 WDHiGZ
cieszą się, gdyż udało się zakończyć modernizację
harcówki w ZS nr 114 przy ul. Alpejskiej.

Mostek nad kanałkiem w Aleksandrowie

Czytelnia plenerowa w Miedzeszynie

FOT. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Zbudowany został w Aleksandrowie chodnik
wzdłuż ul. Złotej Jesieni oraz kładka nad kanałkiem. W tymże osiedlu doposażony został plac
zabaw położony na terenie filii Wawerskiego Centrum Kultury.

Przy wypożyczalni książek w Miedzeszynie
przy ul. Agrestowej 1 urządzona została czytelnia
plenerowa. Mieszkańcy Radości mogą podnosić
swoją kondycję fizyczną dzięki siłowni plenerowej, jaką zbudowano przy ul. Izbickiej róg Szreniawskiej.
W osiedlu Las zrewitalizowany został wzniesiony przed laty społecznym sumptem
pomnik upamiętniający mieszkańców tego
osiedla w czasie II wojny światowej. Przy
ul. Strzygłowskiej ustawione zostały stojaki dla rowerów obok przystanku autobusowego. Zrealizowany został projekt obejmujący montaż 11 tablic informacyjnych
o szlakach turystycznych, wyznaczenie
siedmiu miejsc postojowych oraz wydanie
przewodnika turystycznego oraz mapy,
o których piszemy obok.
am

KURIER URZĘDOWY | BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 R.

Pomagali w napisaniu wniosków
Jednym z elementów tworzenia budżetu partycypacyjnego jest pomoc
zainteresowanym w takim napisaniu wniosku, aby spełniał regulaminowe
wymagania i nie był odrzucony ze względów formalnych.

FOT. AM

Takich jak np. brak wymaganej liczby podpisów
poparcia, zgody na zgłoszenie wniosku przez małoletniego czy zaplanowanie inwestycji na terenie
prywatnym.
Taka pomoc była zaoferowana mieszkańcom
przez Urząd Dzielnicy 15 stycznia, na osiem dni
przed terminem końcowym dla zgłaszania projektów. Do dyspozycji mieszkańców urząd oddele-

gował pracowników merytorycznych wydziałów
infrastruktury, inwestycji, ochrony środowiska.
Obecni byli także członkowie zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego 2018 r.
Na interesantów czekały nie tylko osoby wytypowane do udzielania pomocy, ale także pełen
zestaw dokumentów, jakie należało złożyć przy
zgłaszaniu pomysłów. A więc formularze wniosków, druki list poparcia, zgody rodziców
na składanie wniosków przez nieletnich.
Z pomocy merytorycznej skorzystało
prawie 20 osób. Jedną z nich był Marcin
Adamczyk, mieszkaniec Anina, startujący
w wyścigach MTB organizowanych przez
Lotto Poland Bike Marathon i członek
utworzonej w Aninie 9-osobowej grupy
osób jeżdżących na rowerach górskich.
– Mam pomysł – zwierzył się „Kurierowi” – jak umożliwić korzystanie przez
rowerzystów z istniejącej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w pełni
profesjonalnej trasy MTB podczas zbliżaJedną z osób, które skorzystały z pomocy dotyczącej wniosków
jącej sie budowy wawerskiego odcinka Podo budżetu partycypacyjnego był Marek Adamczyk. Na zdjęciu
łudniowej Obwodnicy Warszawy. Przetnie
w rozmowie z Dorotą Głażewską

ona MPK w czasie budowy, w tym także szlak rowerowy. Proponuję zatem we wniosku do budżetu
partycypacyjnego wykonanie na czas realizacji
tej dużej i ważnej inwestycji drogowej dwóch
oddzielnych pętli rowerowych, po południowej
oraz północnej stronie trasy S2. Po zakończeniu
budowy dotychczasowy szlak byłby odblokowany,
biegnąc pod przewidzianymi w projekcie estakadami. A po zbudowaniu obwodnicy mielibyśmy
w MPK starą trasę rowerową i dodatkowo dwie
mniejsze pętle.
Na konsultacje Marcin Adamczyk przyszedł
z pytaniem, czy do wniosku powinien dołączyć
mapę poglądową przebiegu pętli. – Pani Dorota
Głażewska, z którą rozmawiałem na ten temat, poinformowała mnie, że taka mapka będzie pomocna
w zrozumieniu idei projektu, więc ją wykonam.
Dalszy harmonogram budżetu
partycypacyjnego 2018 r.
Do 8 maja trwać będzie weryfikacja pomysłów.
W czasie od 1 do 18 marca odbędą się publiczne dyskusje, podczas których wnioskodawcy
będą przekonywać zainteresowanych do głosowania na swoje propozycje budżetowe. Do
30 czerwca przewidziano spotkania promocyjne podczas różnych dzielnicowych imprez,
a od 14 do 30 czerwca przeprowadzone zostanie głosowanie. Do 14 lipca 2017 r. nastąpi
ogłoszenie wyników glosowania.
am
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KURIER URZĘDOWY

Z przewodnikiem po dzielnicy

Podziały
na Sandomierskiej

Kolejne pozycje zasiliły zbiór wawerskich wydawnictw. To przewodnik
turystyczny „Niezwykły Wawer” oraz mapa turystyczna dzielnicy. Opracowane
i wydrukowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
Już okładka przewodnika uświadamia, że Wawer
jest niezwykły. Zdobi ją fotografia lasu w pięknych jesiennych kolorach. W wydawnictwie tym
znajdują się podstawowe wiadomości historyczne, dotyczące wawerskich osiedli.
Z kolejnych stron przewodnika można wiele dowiedzieć się o
miejscach w Wawrze niezwykłych,
mających znaczenie historyczne,
jak pomnik Janusza Korczaka w
Marysinie, dawna elektrownia w
Falenicy, radościańskie i anińskie wille, dawne kino ”Wrzos”,
budynek kolejki wąskotorowej w
Międzylesiu, „Murowanka” przy
Płowieckiej, kościoły i nekropolie. Odrębna część przewodnika
poświęcona jest Mazowieckiemu
Parkowi Krajobrazowemu, jego
florze, z chronionym wawrzynkiem wilczełyko, lilią złotogłowem, gnidoszem królewskim, i faunie z popielicą,
czarnym bocianem. Jest w nim mowa i są fotografie także innych obszarów leśnych, jak Las im.
króla Jana III Sobieskiego, Las Olszyński, a także
zbiorników wodnych jak Biały Ług i Jezioro Torfy, Morskie Oko, Czarny Staw.
Przewodnik zachęca do wycieczek po Wawrze, prezentując szlaki piesze, rowerowe, biegowe

– zaprojektowane tak, aby ich początki były zsynchronizowane z trasami miejskiej komunikacji.
Odrębny rozdział autorzy poświęcili Wiśle, która
odgrywała przed laty nie mniejszą rolę w rozwoju
Wawra niż dawne trakty drogowe. Także tereny nadwiślańskie są atrakcyjne turystycznie
i rekreacyjnie ze względu na
interesującą roślinność (aż 180
gatunków występujących tylko
w międzywalu), ptactwo z rybitwą, czaplą, gągołem, czajką,
wydrzykiem, zwierzęta reprezentowane choćby przez borsuka czy bobra.
Walory przyrodnicze Wawra
podkreślają fotografie umieszczone na mapie turystycznej.
Zaznaczono na niej, oprócz
sieci wawerskich dróg, szlaki
rowerowe o różnym stopniu
trudności, bardzo dobrze opisane, piesze i biegowe, z zachowaniem historycznych nazw osiedli
(dawniej wsi), takich jak Julianów, Orzechówek,
Karolew, Zatrzebie, o których napływowi mieszkańcy Wawra nie mają pojęcia. Mapa ma poręczny format, łatwo ją zmieścić w kieszeni nawet
koszuli.
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W związku z wejściem w życie zarządzenia nr
1843/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
16 grudnia 2016 r., zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu m.st. Warszawy, sprawy podziałów geodezyjnych nieruchomości od 1.01.2017 r. należą do
zadań Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Sandomierskiej
12. Ale wnioski można składać także w WOM.

KURIER KONKURSOWY

„Nad brzegami Wisły”
W związku z tym, że ten rok ustanowiono Rokiem
rzeki Wisły, filia Zastów Wawerskiego Centrum
Kultury zachęca do udziału w konkursie malarskim zatytułowanym „Nad brzegami Wisły”.
Jest on adresowany do dzieci i młodzieży od
10. roku życia ze szkół, klubów, świetlic. Jury będzie zwracało przy ocenie uwagę na kompozycję,
bogactwo barw, czytelność miejsc inspirujących
autorów.
Prace powinny mieć format A3 (prośba o nierolowanie obrazów), być wykonane na kartonie,
płótnie. Każdy uczestnik może przesłać tylko
jedną pracę. Na zwycięzców w poszczególnych
kategoriach wiekowych czekają nagrody. Prace
należy nadsyłać do filii Zastów WCK, ul. Lucerny
13, 04-687 w terminie do 7 kwietnia br.

KURIER PORADNICZY | ODŚNIEŻANIE – ZIMOWY PROBLEM

Odpowiedzialność spada na właściciela
Kolejna zima i kolejne wątpliwości dotyczące tego, kto powinien odśnieżać
chodniki, wejścia do instytucji, placówek handlowych, parkingi.
Sprawy te reguluje ustawa z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.
nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Wynika z niej, że za
odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele
nieruchomości. To ich obowiązkiem jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Pod pojęciem zobowiązanego właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty
władające nieruchomością, w tym dzierżawców.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd
nieruchomością wspólną lub bezpośrednio wła-

ścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Miejscami, w których często dochodzi zimą
do szkód na skutek zaniedbań w odśnieżaniu, są
wejścia do instytucji, biurowców, sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych
oraz parkingi. Za ich odśnieżenie i odlodzenie
także odpowiadają ich właściciele lub najemcy.
Właściciel nieruchomości powinien także
usuwać nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód z dachów budynków. Podstawę ich odpowiedzialności określa art. 415 k.c. poprzez stwierdzenie, że
obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto
wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na
skutek swojego działania lub zaniechania.
Na odszkodowanie nie można liczyć, jeśli
opady były ciągłe i gwałtowne na tyle, że właściciel nie miał możliwości uprzątnięcia chodnika lub terenu.

Co zrobić, gdy doświadczymy upadku na nieuprzątniętym chodniku, parkingu,
wejściu do sklepu, biura itp., gdy zrani nas
spadający z dachu sopel lub zsuwający się
z niego śnieg? Należy skontaktować się ze
świadkiem, w miarę możliwości sfotografować miejsce zdarzenia, wezwać straż
miejską lub policję. Złożyć wizytę lekarzowi, zgromadzić dokumentację medyczną,
także szpitalną, dotyczącą rehabilitacji.
Z tymi dokumentami zgłaszamy się do
ubezpieczyciela sprawcy wypadku z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Jeśli
sprawca nie jest ubezpieczony występujemy do sądu z powództwa cywilnego.
Co nam się będzie należało? Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
i cierpienia – od 10 do 60 tys. zł, zwrot
kosztów leczenia i rehabilitacji, utraconych zarobków.
Gdzie szukać bezpłatnych porad?
U Rzecznika Finansowego, tel. 22 333 73
28, e-mail: porady@rf.gov.pl
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Falenica prostuje pogmatwane życiowe ścieżki
Wychowanki Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy przed
Bożym Narodzeniem wystawiły przygotowane przez siebie jasełka. Kierownictwo
tej placówki wysoko oceniło poziom artystyczny przedstawienia i postanowiło
zaprezentować je szerszej publiczności.

FOT. AM

Na występ oraz kolędowanie zaproszono rzecznika praw dzieci Marka Michalaka, przedstawicieli
ministerstwa sprawiedliwości, zaprzyjaźnionych
placówek wychowawczych, którzy przy tej już
poświątecznej okazji dowiedzieli się, że schro-

nisko skutecznie realizuje postawione przed nim
zadanie przywrócenia podopiecznych do nowego,
lepszego życia.
– Mamy satysfakcję – nie omieszkał pochwalić się dyrektor Romuald Sadowski – że 90 proc.
naszych wychowanek nie wraca na złą drogę. Dziewczęta ze
schroniska uczą się zawodu, są
wolontariuszkami w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, pomagają falenickiej parafii zbierać
makulaturę, ze sprzedaży której
finansowana jest budowa studni
w Sudanie. – Zebraliśmy dotąd ze
sprzedaży makulatury 20 237 zł,
a to kwota wystarczająca na sfinansowanie budowy połowy jednego tak potrzebnego ujęcia wody
– podkreślił dyrektor.
Niewątpliwym zaskoczeniem
dla gości była obecność wychowanki falenickiego „poprawczaka”, Katarzyny, która przyjechała
na tę uroczystość z kilkumiesię-

czną córeczką Hanią. Kasia wychowywała się
w rodzinie alkoholików. Jak wspominała w nakręconym na jej temat reportażu, albo dostawała
od starych „wp..”, albo gapiła się w sufit, albo na
ścianę. Zaczęła uciekać z domu, kraść, pojawiły
się narkotyki. – Wiele moich koleżanek i kolegów,
którzy byli tak samo jak ja zbuntowani i stali się
narkomanami, już nie żyje. Dopiero w Falenicy uświadomiłam sobie swoją wartość. Gdyby
nie pobyt tutaj, gdyby nie pomoc pracujących tu
ludzi, nie wiem co by ze mną było – przyznała.
Ukończyła szkołę fryzjerską, poszła do liceum.
– Po pierwszym semestrze miałam średnią ocen
4,7 – pochwaliła się, myślała już o studiowaniu
resocjalizacji. Niestety, uczestniczyła w groźnym
wypadku samochodowym, był pobyt w szpitalu
i tych planów nie udało się zrealizować, ale wyszła za mąż, urodziła córkę, jest zupełnie innym
człowiekiem.
A jasełka faktycznie były dobrze zagrane.
Z udziałem Natanka w roli małego Jezusa. Natanek jest dzieckiem jednej z wychowanek. Istniejące przepisy nie pozwalają, aby dzieci przebywały z nieletnimi matkami w takich zakładach.
Dyrektor Sadowski zdaje sobie sprawę, że to błąd
i jak może pozwala na to, aby młoda mama przebywała z synkiem jak najwięcej, dla dobra obu.
Jest dobrym dyplomatą. Jasełka – jak się wydaje –
były pretekstem dla poruszenia kilku ważnych
problemów.
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KURIER SPOŁECZNY | ROSNĄ SZEREGI WOLONTARIUSZY

Jubileuszowa WOŚP w Wawrze
miński. – Jesteśmy mieszkańcami Borkowa, Międzylesia, uczniami jednego z gimnazjów na Pradze Południe. To nasz pierwszy udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbieramy wolontariackie doświadczenie. Może dziewczynom
Tak było także podczas 25. WOŚP, trudniejszej do
torami kolejowymi w Międzylesiu spotkaliśmy
jest łatwiej namówić do wpłat na orkiestrę, ale
„zagrania” ze względu na to, że wielki finał trzeba
grupkę czterech wolontariuszy. To Piotr Malaga,
nie narzekamy, dotychczas, a jest godz. ok. 12,
było przenieść, po „dobrej zmianie” z publicznej
Patryk Puncewicz, Aleksander Woś i Tomasz Kai tylko jedna osoba nam odmówiła.
TVP do prywatnej TVN, po wycofaniu się
W innym miejscu spotkaliśmy Helez udziału w niej wojska, Poczty Polskiej
nę Długokęcką w parze z Aleksandrem
itp. instytucji.
Ciechanowiczem, uczniów Gimnazjum
Pozostała zwyczajna ludzka soliim. Czesława Niemena z Saskiej Kępy,
darność mieszkańców, którzy od 25 lat
gdy ich puszkę datkiem zasilały Hanna
widzą, jeśli nie jako pacjenci, to jako
Owczarek z Międzylesia z koleżanką.
goście osób przebywających w placów– Ja już po raz 25. wspieram Orkiestrę
kach służby zdrowia, sprzęt medyczny,
Jurka Owsiaka – pochwaliła się pani
który WOŚP zakupiła, opatrując charakHanna. – A ja nieco krócej – przyznaterystycznym czerwonym serduszkiem.
ła pani Iwona. Pani Hanna, pracująca
A w ciągu 25 lat fundacja firmowana
w sklepie, była kiedyś świadkiem, jak
przez Jurka Owsiaka zgromadziła na ten
osoba, która wygrała w Lotto tylko nieco
cel ponad 720 mln zł, nie licząc ostatniej
ponad 170 zł wrzuciła do puszki stojącej
zbiórki.
na ladzie 20 zł. Nie może zrozumieć, że
„Kurier” w niedzielę 25 stycznia zroinni, często lepiej sytuowani, nie mają tabił mały rekonesans po dzielnicy, podkiego odruchu serca.
patrując, jak przebiegała ta charytatyw- Puszkę Heleny Długokęckiej i Aleksandra Ciechanowicza zasiliły Hanna
am
na akcja. W podziemnym przejściu pod Owczarek i jej koleżanka Iwona
FOT. AM

Wawerczycy, jak co roku, indywidualnie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
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KURIER PRZYRODNICZY | POŻYWIENIE I WARUNKI
POWINNY BYĆ ODPOWIEDNIE

Dokarmiajmy w zimie z głową
Jeśli chcemy dokarmiać ptaki zimą, róbmy to z głową. Ważne jest, aby tej
pomocy nie przerywać do końca zimy, gdyż ptaki przyzwyczajają się do tego,
że w danym miejscu jest wykładana karma.
Powinna być wykładana nie na ziemi, a najlepiej
w karmniku, wywieszana na gałęziach drzew
(tłuszczowe kulki, skórki od słoniny, boczku).
Trzeba też pamiętać o tym, że karmnik należy od
czasu do czasu oczyścić, aby nie zalegały w nim
zgniłe resztki pokarmu. Przed zepsuciem chroni
jedzenie daszek. Najlepsze miejsce na wywieszenie karmnika to miejsce w pobliżu krzewów, krzewów, w zaciszu.
Karma powinna być sucha, podawana w niedużych ilościach, aby nie psuła się, nie ulegała
zamrożeniu. Najlepszym pożywieniem dla większości ptaków jest łuskany słonecznik. Dla kosów
i kwiczołów warto nadziać na krzak jabłka. Takie ptaki jak gołębie, wrony, gawrony czy kawki
chętnie jedzą pszenicę i kasze (ale nie prażoną
gryczaną), orzechy włoskie. Ptakom wodnym
(łabędziom, kaczkom) można wysypać na brzegu
ziarna zbóż, zmieloną kukurydzę, gotowane, pokrojone warzywa, płatki zbożowe (ale nie kukurydziane).
Nie należy dokarmiać ptaków chlebem ani
resztkami ze stołu, gdyż zawierają sól i przyprawy, które mogą ptakom zaszkodzić.

Pomóżmy też kotom. Są nieodłącznym elementem miejskiego systemu, stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami. Stąd apel władz
Warszawy kierowany do zarządców budynków,
ich właścicieli, administratorów nieruchomości
o pomoc bezdomnym kotom poprzez stworzenie
im bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia z dostępem do wody i jedzenia. Można im
pomóc pozostawiając jedno otwarte okienko
piwniczne.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy jak co roku wspiera dokarmianie ptaków
oraz wolno żyjących kotów. Dla ptaków przygotował na tegoroczną zimę ok. 650 kg karmy
w postaci mieszanek ziaren. Pobrały ją placówki oświatowe, a wykładają dzieci szkolne
i przedszkolne. Wydział przekazuje w okresie
zimowym odpowiednie jedzenie dla wolno
żyjących kotów. Otrzymują je do dyspozycji
zarejestrowani w wydziale karmiciele kotów.
Jest ich w naszej dzielnicy 87, a mają pod
swoją opieką aż 1310 tych zwierząt.

Powstańczy marsz
21 stycznia z inicjatywy stowarzyszenia Semper Fidelis Res Publicae odbyły się obchody
upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego
w 1863 roku. Miały one formę wieczornego przemarszu z Aleksandrowa do mogiły koło Zagórza,
gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, zakończone
armatnią salwą honorową. Powrót oświetlany był
ogniem z pochodni oraz lamp naftowych, które
mieli ze sobą uczestnicy. Na końcu na uczestników

czekało ognisko, przy którym każdy mógł się
posilić obozowym posiłkiem oraz posłuchać historii o powstaniu. Impreza odbyła się we współpracy
z Wawerskim Centrum Kultury oraz Biblioteką
Publiczną dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
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KURIER URZĘDOWY
KURIER SZKOLNY | UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH W ZS NR 70

„Starą baśnią” pasowani

FOT. MONIKA GRABOWSKA

Zgodnie z tradycją ZS nr 70, w ostatnich dniach
pierwszego semestru, odbyło się w jej bibliotece
pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Każda klasa pierwsza odwiedziła bibliotekę

i uczestniczyła w uroczystej lekcji, podczas której dzieci zapoznały się z regulaminem, zasadami
wypożyczania książek i zachowania się w czytelni. Szeroko omówiony został także temat posza-

nowania książek i właściwego się z nimi obchodzenia. Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą czytać dużo książek i je szanować.
Pozostaje mieć nadzieję, że dotrzymają słowa!
W czasie spotkania w bibliotece pierwszaki obejrzały krótkie przedstawienie p.t. „Kłótnia
wróżek” w wykonaniu dziewczynek z klasy 4 a, członkiń koła czytelniczego „Bibliomolki”.
Dziewczynki w pięknych strojach odegrały kilka baśniowych
scenek połączonych z zagadkami,
które uczniowie klas pierwszych
musieli odgadnąć. Następnie każde dziecko zostało pasowane na
czytelnika biblioteki najstarszą
książką z numerem 1. Jest nią
„Stara baśń” J. I. Kraszewskiego.
Po pasowaniu dzieci wypożyczyły swoje pierwsze książeczki i otrzymały na pamiątkę tej pierwszej wizyty
w bibliotece zakładki do książek.
Urszula Niedźwiecka

„Rozśpiewany
Wawer” po raz XXI
Po raz 21 filia Zastów Wawerskiego Centrum Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt.
„Rozśpiewany Wawer”, który wyłania wokalne
talenty.
Uczestnikami mogą być osoby indywidualne
i zespoły, ale nie duety i chóry, wykonawcy ze
szkół, klubów, świetlic, placówek kulturalnych,
wychowawczych. Każdy biorący udział w przeglądzie może zaprezentować się w jednej piosence
(maksymalnie trwającej cztery minuty) w języku
polskim, z wykorzystaniem ścieżki dźwiękowej
bez wokalu i bez chórku. Jury będzie brało pod
uwagę dobór repertuaru, muzykalność, poczucie
rytmu, indywidualne podejście do interpretacji
utworu, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne.
Termin nadsyłania zgłoszeń (druki dostępne na
stronie internetowej filii) pod adresem filia Zastów
WCK, ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa, upływa
10 marca br. o godz. 18. Przesłuchania odbędą
się od 25 do 27 marca w zależności od kategorii wiekowej (jest ich 7). Protokół jury zwiśnie
na stronie internetowej filii 3 kwietnia br., a na
22 kwietnia zaplanowany jest koncert laureatów
i wręczenie nagród.
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Muzyka, śpiew i taniec w karnawale

FOT. AM

Salę teatralną opanowali instruktorzy osiedlowych filii WCK, na
co dzień uczący wawerskie dzieci
i młodzież śpiewu, gry na instrumentach. Pokazali, że artystyczne talenty
nie są im obce. Widowisko „Magiczny Wawer” już po raz drugi reżyserował Szczepan Szczykno.
Aranżację plastyczną sceny teatralnej przygotowała Iwona Gołębiewska, grafik komputerowy Artyści występujący w tym karnawałowym spotkaniu z dyrektor WCK
w WCK. Włodzimierz Demianiuk Barbarą Karniewską (pierwsza z lewej)
z filii Anin, absolwent Akademii Mumowskiej Kałudow, która uczy dzieci w filii Alekzycznej w Łodzi, zagrał utwory XVII-wiecznego
sandrów, a podczas karnawałowego koncertu
włoskiego skrzypka i kompozytora Arcangelo
zaśpiewała „Tango d’amore” z repertuaru Anny
Corellego, będące muzyczną podstawą tańców
German, nieśmiertelne „Kasztany” oraz po aktorgigue i sarabanda oraz „Taniec lisa” węgierskieSławomir Kuczek zaśpiewał piosenkę „Smutny deszsku „Ta mała piła dziś” Zuli Pogorzelskiej.
go kompozytora Leo Weinera. Urszula Pietrzyk,
czyk” z Kabaretu Starszych Panów
Sławomir Kuczek, chociaż jest kierownikiem
absolwentka wydziałów wychowania muzycznewawerskiego kabaretu „Zadra”, nie zagrał żadgo i śpiewu, zaśpiewała arie i utwory
nego skeczu, natomiast zaśpiewał „Smutny deszskomponowane przez Haendla, Pucczyk” z Kabaretu Starszych Panów oraz piosenkę
ciniego, Gershwina i Bernsteina. Je„Moon river” z filmu „Śniadanie u Tiffaniego”.
rzy Ostrowski, także reprezentujący
Koncert zakończył Maciej Draus z filii Marysin,
filię w Radości, zagrał „Grande valce
grając utwór „The Entertrainer” Scotta Joplina.
brillant” Chopina, jego filialna koleTo była – można powiedzieć – klasyczna część
żanka Elżbieta Osiak – „Moment mutego karnawałowego wieczoru. Nowoczesna to
sicaux” Schuberta, a kierownik tejże
występy zespołów Clue i Jolokia. A na koniec
placówki Dorota Wajner – „ChristJarek Rosiński poprowadził bal karnawałowy, na
mas Lullaby” z repertuaru świąteczktórym przebrania były mile widziane. Tym ranego Johna Ruttera.
zem jeszcze nie na sto par, ale w przyszłym roku
Andrzej Sajduk, pianista z zamimoże być ich więcej.
łowaniem grający na organach HamWystęp zespołu rockowego, poprzedzający zabawę karnawałową
am
monda, akompaniował Ewie Jarzy-

KURIER SZKOLNY | KACPER LACHOWICZ NA BAJKOWEJ

Motywował do trenowania koszykówki
Na Bajkowej szkolna społeczność gościła Kacpra Lachowicza na zaproszenie nauczycieli wychowania fizycznego Natalię Ogienieską i Marcina
Górnickiego.
Jest on współorganizatorem obozów Marcina Gortata (polskiego koszykarza grającego w NBA), trenerem koszykówki, a przede wszystkim
skutecznym motywatorem.
Opowiedział uczniom ZS nr 70 jak bardzo koszykówka jest ważna
w jego życiu. Koszykarzem chciał być zawsze, jednak jego wzrost nie pozwolił mu zabłysnąć zawodowo w tej dyscyplinie sportu. W czasie swojego motywującego wystąpienia, w którym podkreślał jak ważna jest wiara
w sukces i dążenie do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu, wykonał show
z piłką do koszykówki. Kozłowanie dwiema piłkami, żonglerka, pompki
na trzech piłkach czy kręcenie na palcu płonącej piłki, to tylko niektóre
z trików, które nasi uczniowie mogli zobaczyć. KACPA zapraszał uczniów
do próby powtórzenia jego sztuczek. Udowodnił tym samym, że chwila
treningu skutkuje sukcesem. Uczniowie, jak również grono pedagogiczne,
byli zachwyceni spotkaniem z tą charyzmatyczną osobą. Pod koniec wizyty gość podskoczył do obręczy kosza, podciągnął się i na stanął na niej, aby
zrobić sobie ze swoją publicznością popularne selfie.
Natalia Ogienieska
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Jak się bawić, to się bawić – w Wawerskim Centrum Kultury czas
karnawału został wykorzystany muzycznie, wokalnie i tanecznie.

