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Prezes ZG
Związku
Powstańców
Warszawskich, gen. bryg.
Zbigniew Ścibor-Rylski,
mieszkaniec Miedzeszyna,
10 marca br. obchodził
jubileusz 100 lat życia.
Z tej okazji w domu opieki
w Wiązownie odwiedził go
zastępca burmistrza Leszek
Baraniewski.
»4-5
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SPIS TREŚCI

Kanalizacja wcześniej czy za siedem lat?
Ostatnio odbyły się dwa spotkania dotyczące poszerzenia Wału Miedzeszyńskiego od Traktu
Lubelskiego do POW. Frekwencja w obu przypadkach była duża, czemu trudno się dziwić, gdyż
inwestycja ta jest niezwykle potrzebna. Od niej zależy, nie tylko poprawa komunikacyjna, ale też kiedy
stanie się możliwe skanalizowanie i zwodociągowanie osiedli i domów po obu stronach poszerzanego
Wału Miedzeszyńskiego. Drugie spotkanie było poświęcone wodociągowi i kanalizacji wzdłuż tej nowej
inwestycji oraz odwodnieniu przewidzianej do poszerzenia arterii. Jeśli w tym samym czasie nie będzie
realizowana inwestycja MPWiK, na drugą taką możliwość trzeba będzie czekać co najmniej siedem lat,
ponieważ taki okres gwarancyjny będzie obowiązywał wykonawcę szerokiego Wału Miedzeszyńskiego.
Tymczasem jednoczesna budowa drogi i kanalizacji nie jest taka pewna, gdyż poszerzenie Wału może
być oprotestowane przez właścicieli budynków przewidzianych do wyburzenia.
»2

AMBITNE PLANY ZOZ
»3
Wawerski ZOZ do 2019 r. zamierza
zbudować cztery obiekty służące
mieszkańcom dzielnicy. To przychodnie w Międzylesiu, w Nadwiślu,
w Wawrze oraz nowy budynek w
Falenicy. Ma na te inwestycje wypracowane przez siebie środki.
BUDŻET UB.R.
»4
PODSUMOWANY
Po kolejnych zmianach na plus,
budżet Wawra na 2016 r. zamknął
się kwotą 233, 9 mln zł. Tak dużego
jeszcze w historii dzielnicy nie było.
Zrealizowany został w 98,38 proc.
Rada Dzielnicy zaakceptowała
przedstawione jej przez Zarząd
Dzielnicy sprawozdanie.
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KURIER INWESTYCYJNY | WODOCIĄG I KANALIZACJA OBOK POSZERZONEGO WAŁU MIEDZESZYŃSKIEGO

Siedem lat robi wielką różnicę
Ostatnio odbyły się dwa spotkania dotyczące poszerzenia jednojezdniowego
Wału Miedzeszyńskiego od jego skrzyżowania z Traktem Lubelskim do Południowej
Obwodnicy Warszawy.
Jak stwierdzili przedstawiciele Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, w chwili spotkania
trwały procedury prowadzące do uzyskania ZRiD
(zgody na realizację inwestycji drogowej) i powinny się zakończyć w marcu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewniało, że przygotowywana jest koncepcja przebiegu
sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wzdłuż

FOT. AM

Jedno, wcześniejsze, miało miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy Trakcie,
drugie na początku marca, z inicjatywy jednego
z mieszkańców, Tadeusza Skoczyńskiego, co jest
pewnego rodzaju ciekawostką, w Wawerskim
Centrum Kultury, dysponującym odpowiednio
dużą salą. Frekwencja w obu przypadkach była
duża, inwestycja ta jest bowiem oczekiwana z dużym zainteresowaniem. Od niej zależy nie tylko
poprawa komunikacyjna, ale też kiedy stanie się
możliwe skanalizowanie i zwodociągowanie osiedli i domów po obu stronach poszerzanego Wału
Miedzeszyńskiego.
Drugie spotkanie było poświęcone wodociągowi i kanalizacji wzdłuż tej nowej inwestycji oraz
odwodnieniu przewidzianej do poszerzenia arterii. Dlaczego to takie ważne? Jeśli w tym samym
czasie nie będzie realizowana inwestycja MPWiK,
na drugą taką możliwość trzeba będzie czekać co
najmniej siedem lat. Ponieważ taki okres gwarancyjny będzie obowiązywał wykonawcę szerokiego Wału Miedzeszyńskiego.

do miejsc włączenia ulic poprzecznych do Wału),
tych, których budynki są przewidziane do wyburzenia. Jeśli nie powstaną towarzyszące przebudowie Wału Miedzeszyńskiego inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, nie zostaną zbudowane odcinki sieci zbierających ścieki z osiedli i domów
położonych na wschód od Wału (przy Celulozy,
Strzygłowskiej, Przewodowej, Mrągowskiej) i na
zachód (Ogórkowa, osiedle „Pod Dębami”), bo
nie byłoby ich gdzie odprowadzić.
Stąd apel organizatora spotkania, aby nie
oprotestowywać inwestycji drogowej, bo to będzie oznaczać blokadę budowy sieci wodociągo-

KURIER URZĘDOWY

Sprzedaż działki
31 marca br. na tablicy ogłoszeń UD, ul. Żegańska 1, został podany do publicznej wiadomości na
okres 21 dni wykaz nr XIII/WGN/1/2017 o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym
udziału mst. Warszawy w wysokości 1/2 części
w prawie własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej przy ul. Płowieckiej 93,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 109/1
o pow. 1077 m2 w obrębie 3-07-29, uregulowanej
w KW Nr WA6M/00445662/8.

Drugie spotkanie zwołane z prywatnej inicjatywy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (z prawej), zastępcy burmistrza Wawra Leszek Baraniewski i Zdzisław Gójski oraz MPWiK

poszerzanego Wału Miedzeszyńskiego. Chodzi
o magistralę wodociągową od mostu Siekierkowskiego do ul. Bysławskiej. Natomiast sieć kanalizacyjna byłaby budowana od Traktu Lubelskiego,
z przepompowniami zlokalizowanymi przy ul.
Skalnicowej, a także przy zbiegu ul. Strzygłowskiej i Przewodowej.
Tymczasem, jak wynika z konsultacji poświęconych tej inwestycji drogowej, narusza ona interesy niektórych właścicieli działek położonych
na trasie nowego Wału Miedzeszyńskiego i towarzyszących mu dróg serwisowych (dla dojazdów

wej i kanalizacyjnej. Jeśli ZMID otrzyma zgodę
na poszerzenie Wału, na mocy tzw. specustawy
będzie mógł ogłosić przetarg, a wykonawca rozpocząć roboty drogowe. Dopóki jednak decyzja
dotycząca przejęcia terenu się nie uprawomocni,
ZMID nie będzie mógł udostępnić terenu pod wodociąg i kanalizację.
Przedstawiciel ZMID stwierdził, że jego instytucja poczeka na decyzje uruchamiające inwestycje MPWiK „w granicach wytrzymałości
i rozsądku”.
Andrzej Murat
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Trwa „Gorączka złota PCK”
Warszawska Grupa Społecznych Inspektorów
Młodzieżowych PCK już po raz piąty organizuje akcję „Gorączka złota PCK”. Akcja ta polega
na zbieraniu „złotych” monet o nominale 1, 2
i 5-groszowych przez podopiecznych przedszkoli
i uczniów szkół. Uzbierane kwoty wydatkowane
są na potrzeby najbardziej potrzebujących dzieci
i młodzieży z Warszawy.
Podczas ostatniej akcji, dzięki zaangażowaniu
33 przedszkoli, 14 szkół podstawowych i czterech

gimnazjów uzbierano 1206,8 kg monet, o łącznej
wartości 12 469,82 zł. Z tych pieniędzy zostały
ufundowane wyprawki szkolne, dofinansowano
też udział dziewięciu osób w Obozie Liderskim
dla młodzieży PCK w Sulejowie.
Tegoroczna zbiórka „złotych” monet, tym razem także w szkołach średnich”, rozpoczęła się
27 lutego i potrwa do 4 czerwca. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytania pod adres
e-mail: warszawa06@pck.org.pl, tel. 505 144 517.
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KURIER EKOLOGICZNY

KURIER ZDROWOTNY | CZTERY NOWE OBIEKTY W TRZY LATA

Zlikwiduj szambo

Ambitne plany wawerskiego ZOZ
Wawerski ZOZ do 2019 r. zamierza zbudować cztery obiekty służące mieszkańcom
dzielnicy. To przychodnie w Międzylesiu, w Nadwiślu, w Wawrze oraz nowy budynek
w Falenicy. Ma na te inwestycje wypracowane przez siebie środki.
To dobre wiadomości. Są i złe: po stworzeniu siew Falenicy, dlatego konieczne było podjęcie deci szpitali do ich oddziałów ratunkowych przejdą
cyzji o budowie tam nowego skrzydła. Wawerski
lekarze specjaliści, obecnie pracujący w przychodZOZ czeka na decyzje władz dzielnicy w spraniach ZOZ oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
– Kiedy 19 lat temu kierownictwo wawerskiego ZOZ
obejmowała doktor Aleksandra Maria Kąkol, stan wawerskich przychodni był fatalny
– wspomina Hanna Chodecka, dziś przewodnicząca komisji społecznej, a przed laty
pracująca w komisji zdrowia.
– Do wymiany były podłogi,
dachy, okna – dopowiada Maria Kąkol.
W ciągu tych lat stan
obiektów ZOZ znacząco się
poprawił, przybyło nowe
skrzydło przy ul. Józefa
Strusia oraz nowy budynek Trwa już rozbudowa przychodni w Falenicy, widok od strony ul. Bambusowej
przychodni przy ul. Begonii
wie przekazania działek pod budowę nowych
w Marysinie Wawerskim, do którego przeniesioobiektów w Nadwiślu, dokąd byłaby przenieno lekarzy i pacjentów z niefunkcjonalnej przysiona przychodnia z Zerzenia i w Międzylesiu.
chodni przy ul. Korkowej. Poprawiło się też wyTa pierwsza stanęłaby w pobliżu hotelu Hilton,
posażenie większości placówek.
Jednak Wawer rozwija się dynamicznie,
a druga na miejscu zburzonych budynków po
przybywa mieszkańców i istniejące przychodpółnocnej stronie ul. Żegańskiej.
nie stały się za ciasne. Dziś wawerski ZOZ ma
Większym zmartwieniem kierownictwa ZOZ
71 tys. zarejestrowanych pacjentów. Każdego
są zapowiedzi zmian w funkcjonowaniu służby
dnia przychodnia przy ul. J. Strusia przyjmuje
zdrowia. Do SOR przeniesiona ma być Nocna
i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Po co się
ich 3,5 tys., stąd też tłok i problemy z parkoto robi? Dyrektor Kąkol nie ma wątpliwości:
waniem samochodów. W przychodni przy ul.
– Szpitale są zadłużone, trzeba przenieść do nich
Trakt Lubelski w Zerzeniu lekarze mają gabipieniądze, którymi zarządza NFZ i w ten sposób
nety o zaledwie 8-metrowej powierzchni, a stoje ratować. A dla pacjentów będzie to oznaczać
matologiczny jest tak mały, że nie można w nim
dłuższą drogę do medycznych usług.
zainstalować nowoczesnej aparatury dentystycznej! W międzyleskiej po ścianach leje się woda.
Andrzej Murat
Za małą powierzchnię ma oddział rehabilitacji

KURIER KOMUNIKACYJNY | NIE BĘDZIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Kładka nad Płowiecką powraca
Za rok nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim
stanie kładka dla pieszych. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozstrzygnął przetarg na jej
budowę. Kosztem 3,7 mln zł w ciągu 12 miesięcy
ma ją wykonać Warszawskie Przedsiębiorstwo
Mostowe „Mosty”, udzielając 8-letniej gwarancji.
Nowa kładka będzie konstrukcją o jednym przęśle, z windami dla osób niepełnosprawnych i starszych. Zlikwidowana zostanie na ul. Płowieckiej
sygnalizacja świetlna, która – nie da się ukryć –

powodowała powstawanie korków samochodowych na wylotówce do Siedlec i Lublina.
W pobliżu lokalizacji nowej bezkolizyjnej
przeprawy dla pieszych dawniej już była kładka.
Została zlikwidowana gdyż – jak się okazało – posadowiono ją częściowo na prywatnym gruncie,
a i jej stan techniczny nie był najlepszy. Zastąpiono ją kładką na wysokości ul. Edisona, a ponieważ
jednocześnie w starym miejscu postawiono sygnalizację świetlną, nie cieszyła się powodzeniem.
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Wiele inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy dotyczy budowy sieci kanalizacyjnych. Budowane
są wzdłuż ulic. Dalsza kolejność rzeczy to zbudowanie przyłącza do budynku i zlikwidowanie
szamba. Część ponoszonych w związku z tym
kosztów można zmniejszyć dzięki dotacji z miasta. Jej wysokość to 3 tys. zł
Trzeba tylko spełnić określone warunki.
Pierwszym z nich jest zgromadzenie potrzebnych
dokumentów. To: wniosek o dotację, oryginał
uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacyjnego,
oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, kopia umowy na opróżnianie szamba i kopie
rachunków za tę usługę. Pełna lista wymaganych
załączników do wniosku znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr LXIII/1764/2013 r. Rady
m.st. Warszawy. Formularz wniosku jest dostępny
w BOŚ, w Urzędach Dzielnic i na stronie internetowej www.bip.warszawa. pl
Drugi krok to złożenie dokumentów w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Starynkiewicza 7/9,
pok. 404 i 405, w godz. 8-16 od poniedziałku do
piątku. Szczegółowe informacje pod tel. 443 25
73 do 77. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji
odbywa się w pok. 404. Po tym zleca wykonanie
przyłącza i likwidacje szamba. Następuje kontrola
wykonanej pracy i odbiór techniczny, zakończone
protokołem. Pozostaje zawarcie umoway o odbiór
ścieków przez MPWiK.
Do BOŚ należy złożyć druk rozliczenia, kopie
kontroli, odbioru technicznego, umowy na odprowadzanie ścieków przez sieć MPWiK. BOŚ
akceptuje rozliczenie i przekazuje dotację na rachunek bankowy wnioskodawcy.
Warto pamiętać, że realizacja inwestycji nie może
nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Osoby planujące likwidację szamba w 2018 r.
powinni złożyć wnioski między 1 września
a 31 grudnia 2017 r.
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KURIER SAMORZĄDOWY | NAJWIĘKSZY Z DOTYCHCZASOWYCH

Budżet 2016 r. podsumowany
Po kolejnych zmianach na plus, budżet Wawra na 2016 r. zamknął się kwotą
233, 9 mln zł – największą od lat.
Zrealizowany został w 98,38 proc. Rada Dzielnicy zaakceptowała przedstawione jej przez Zarząd
Dzielnicy sprawozdanie.
Plan dochodów własnych, na które składają się
wpływy z podatków i opłat lokalnych został w wykonany w 98 proc. co odpowiada kwocie ok. 47,9
mln zł. Na utrzymanie i remonty dróg dzielnica
w ub.r. wydała 4,5 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową poszło 12,9 mln zł, w tym eksploatacja
mieszkań pochłonęła ok. 2,8 mln zł. Na oświatę
i wychowanie przeznaczono 115,8 mln zł, w tym
ok. 3 mln zł kosztowały remonty placówek. Ochrona zdrowia oraz opieka społeczna wymagały nakładów w wysokości 56,4 mln zł. Na działalność sportową i rekreacyjną wydano 6,4 mln zł, a na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego – 6,8 mln zł.

Zadania inwestycyjne szacowane były na kwotę 23 mln zł, zrealizowano je na kwotę 15,2 mln
zł. Różnica tych kwot zwiększa budżet 2017 r.
Wykonane zostały w minionym roku: brakujący
odcinek chodnika z odwodnieniem przy ul. Mozaikowej, zbudowano parking przy stacji PKP
Miedzeszyn, rozpoczęły się przygotowania do budowy ul. Jeziorowej, Wiązanej, Mydlarskiej, rond
przy ul. Przewodowej róg Strzygłowskiej i Bronowskiej przy Masłowieckiej, chodnika wzdłuż
ul. Kombajnistów, oświetlenia ul. Kłodzkiej, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bysławskiej,
chodnika przy III Poprzecznej, chodnika przy ul.
Borków i Juhasów, oświetlenia ul. Wojtyszki, ul.
Kminkowej, wykonano odcinek ul. Złotej Jesieni
z chodnikiem, zjazdami na posesje, odwodnie-

niem i oświetleniem, powstał liczący ponad 1000
m chodnik wzdłuż ul. Przylaszczkowej, oświetlono ul. Krawiecką i ul. Artystyczną, wykonano
1100 m odwodnienia drenażowego w Aleksandrowie, utwardzono teren budynku oświatowego
przy ul. Kadetów, rozpoczęto budowę zespołu
szkolno-przedszkolnego w Nadwiślu, wyremontowano zwolniony lokal mieszkalny w SP nr 124,
zmodernizowano szkolne sieci teleinformatyczne, zmodernizowano nawierzchnie boisk przy
ZS nr 115, 116, 70, SP nr 128 i nr 218, wykonano
ściankę wspinaczkową dla ZS nr 111, zmodernizowano plac zabaw w „Bajkowym Przedszkolu”,
zakupiono nowoczesne urządzenia do szkolnych
kuchni, poprawiono klimatyzację w P nr 264,
przygotowano dokumentację budowy żłobka
w Nadwiślu, wykonano projekty funkcjonalnoużytkowe kulturotek w Wawrze, Radości i Falenicy, rozbudowana została baza rekreacyjna przy
ul. Łasaka, Izbickiej i Lucerny, powstało boisko
w osiedlu Las, wykonano prace remontowe w pływalni OSiR oraz przyłącze elektroenergetyczne
dla Urzędu Dzielnicy i WCK.

KURIER SPOŁECZNY | WAWERSKIE WŁADZE – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dyskutowano o współpracy
ra. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów
i interesujących pytań dotyczących usprawnienia tej współpracy. Rozmawiano o systemie
wsparcia organizacji pozarządowych w dzielnicy i nawiązywaniu współpracy między samymi organizacjami. Jednym z tematów dyskusji
było także włączenie wawerskich organizacji
w wydarzenia związane z Rokiem Wisły 2017
i możliwości, jakie otworzy powstanie w dzielnicy trzech nowych kulturotek w 2018 r.

FOT. KONRAD RAJCA

Burmistrz dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski
i zastępca burmistrza Leszek Baraniewski spotkali się z reprezentantami wawerskich organizacji
pozarządowych oraz klubów sportowych, a także
studentami Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Udział w spotkaniu wzięła
także dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
Barbara Karniewska.
Dyskusja dotyczyła współpracy Urzędu Dzielnicy z organizacjami działającymi na terenie Waw-

KURIER URZĘDOWY | JUBILEUSZ GEN. BRYGADY ZBIGNIEWA ŚCIBOR-RYLSKIEGO

Sto lat od szczęścia do szczęścia
Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, stuletni mieszkaniec naszej dzielnicy, wierzy w to,
że przez całe swoje życie towarzyszył mu Anioł Stróż. Bo tyle razy obronną ręką
wychodził z dużych opałów.
Urodził się w Browkach koło Kijowa w rodzinnym majątku 10 marca 1917 r. Po maturze przeszedł kurs szybowcowy i zdał egzamin do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Przed wybuchem
II wojny światowej został sierżantem podchorążym, mechanikiem zajmującym się obsługą samolotów Łoś, Karaś i myśliwców PZL-7. Jako prymus mógł wybrać miejsce służby. Był nim 1 Pułk
Lotniczy na Okęciu. 6 września opuścił Warszawę,
walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”. Po jej kapitulacji pod Kockiem próbował
przedostać się do Rumunii, ale trafił do niewoli.

Został skierowany do stalagu, ponieważ podał
się za szeregowego. Pracował w gospodarstwie
rolnym. Do jedzenia dostawał np. chleb z salcesonem, ale chleb suszył planując ucieczkę. Pracował
też w cegielni i namawiał innych do jej podjęcia.
We trzech ukryli się w zbożu, pech chciał, że wjechała na niego żniwiarka. Na szczęście przerwała
pracę zanim zostali zdekonspirowani. Już więcej
w zbożu się nie ukrywali, wędrowali nocą.
Po przekroczeniu granicy z Polską Zbigniew
Ścibor-Rylski trafił do gospodarstwa, którego właściciel był w konspiracji. Dostał od niego kolejar-

ski mundur, wskoczył pod semaforem do budki
hamulcowej pociągu i przez Poznań i Wrocław
wjechał na teren… strzeżonej kopalni. Wydostał
się z niej. Chciał dotrzeć do Generalnej Guberni.
Znów trafił na przyjaznych gospodarzy. Przekazywali go jeden drugiemu. Ze Złotego Potoku z synem gospodarzy wybrał się do Warszawy z rąbanką. W Warszawie miał siostrę. Zaczął szukać kontaktów z podziemiem. Ale jak? Bez znajomości,
bez dokumentów? W Al. Ujazdowskich spotkał
znajomego mjr Władysława Prohazkę. Dzięki niemu dostał nowe papiery. Rozpoczął pracę rozwożąc leki produkowane przez firmę farmaceutyczną Spiess. Major zarekomendował go dowództwu
AK. Dostał zadanie typowania miejsc do zrzutów
w rejonie Łowicza i Wyszkowa. W 1941 r. przyjął
pierwszy, miejscowi partyzanci tworzyli ochronę.
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ADRES: SZTUMSKA 41

Umowa już, otwarcie za kilkanaście
Sprzedaż
miesięcy
nieruchomości
Kulturotekę będzie miała także Falenica. Stanie na rogu ul. Patriotów i
Walcowniczej. Władze dzielnicy podpisały umowę na projekt i budowę obiektu,
który ma być gotowy w listopadzie 2018 r.

FOT. KONRAD RAJCA

Umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Dzielwstanie m.in. ścianka wspinaczkowa, a w pobliżu
nicy burmistrz Łukasz Jeziorski i zastępca burmipark sensoryczny. Na sztucznej skarpie pojawi się
strza Leszek Baraniewski w obecności przewodletnia czytelnia i widownia plenerowa dla sceny,
niczącego komisji oświaty, kultury i sportu Rady
która dzięki mobilnym ścianom będzie mogła być
Dzielnicy Wojciecha Godlewskiego, przewodniwewnętrzną jak i zewnętrzną. Budynek zaplanoczącego komisji inwestycyjnej Andrzeja Wojdy
wano w nowoczesnej formie architektonicznej.
i przewodniczącej Rady Osiedla Falenica Heleny
Wyposażony będzie w nowoczesne instalacje
i urządzenia multimedialne.
Kroszczyńskiej.
Do kulturoteki przeniosą się falenicka
filia WCK i wypożyczalnia książek. Planowane jest także zlokalizowanie w niej
Miejsca Aktywności Lokalnej. Będzie się
wpisywać w koncepcję zagospodarowania centrum Falenicy.
Znajdą się w niej m.in. sala multimedialna, kawiarenka, czytelnia, pomieszczenia pracowni plastycznych,
muzycznych i technicznych. Otaczający
ją teren zostanie tak zagospodarowany, Na zdjęciu od prawej Leszek Baraniewski, Helena Kroszczyńska,
żeby zapewnić lokalnej społeczności Andrzej Wojda, Łukasz Jeziorski, przdstawiceil „Tel-budu”
możliwość aktywnego wypoczynku. Po- i Wojciech Godlewski

FOT. KONRAD RAJCA

To było 12 cichociemnych i zasobniki z bronią,
materiałami wybuchowymi.
Następnie dostał rozkaz wyjazdu do Kowla
na nazwisko Zbigniew Jankowski, ps. „Motyl”,
gdzie płk Bombiński, ps. „Luboń” organizował
okręg AK, a po nowym roku swoich ludzi skierował do 27. Dywizji Wołyńskiej AK. Ścibor-Rylski
chciał objąć jakąś jednostkę. Po śmierci dowódcy
został awansowany na porucznika, stanął na czele
Kompanii Warszawskiej.
27. Dywizję Wołyńską otoczyli Niemcy, gdy
sowieci zablokowali jej przebicie się na północ.
Później z radzieckimi partyzantami mieli się przemieścić na wschód, ale nastąpiła zamiana planów,
skierowano ich na Lubelszczyznę. Kompania
Warszawska dostała rozkaz zameldowania się

Odwiedziny u jubilata w domu opieki „Irena”

w Warszawie. Był lipiec 1944 r., czekano na sygnał do rozpoczęcia powstania. Był powstańcem
batalionu „Czata 49” w zgrupowaniu „Radosław”.
Na Pańskiej zaopatrzyli się w broń. Kompania
Zbigniewa Ścibor – Rylskiego dostała rozkaz zdobycia fabryki papierosów przy Okopowej. Wtedy
poznał Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Niemcy się poddali, powstańcy zdobyli samochody ciężarowe. Przydały się do transportu konserw i papierosów dla powstańców walczących na Starym
Mieście, na Miodowej, Długiej. Walczył na Woli.
Po upadku powstania Ścibor-Rylski trafił do
Milanówka. Jakiś czas przebywał w Łowiczu, później zatrzymał się w Środzie Wielkopolskiej, gdzie
mieszkał jego szwagier. Kupił do spółki z nim od
Rosjan ciężarowego Bedforda. Ale nie miał prawa
jazdy. W poznańskim wydziale
komunikacji spotkał znajomego
majora – dostał bez kursu prawo jazdy na wszystkie pojazdy.
I znajomego z podchorążówki,
który organizował Państwowe
Nieruchomości Ziemskie, został w nim inspektorem technicznym, odbierał samochody
z UNRR-y. Później zatrudnił
się w Motozbycie, następnie
pracował w INCO dzięki wstawiennictwu Barbary Kolendo,
żony Bolesława Piaseckiego.
Jeździł po kraju oferując wyroby tej firmy: impregnaty,
uszczelniacze.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy,
położona przy ul. Sztumskiej 41, oznaczona jako
działka ewidencyjna nr 35 w obrębie 3-12-97
o powierzchni 1550 m², objęta księgą wieczystą
KW nr WA6M/00386096/7. Została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1655/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
Cena wywoławcza
670 000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 67 000,00 zł
Minimalne postąpienie
6 700,00 zł
Sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT na
mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz.
10 w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
sala nr 112, I piętro.
Wadium winno być wniesione na rachunek
bankowy dzielnicy Wawer miasta stołecznego
Warszawy nr 33 1030 1508 0000 0005 5003 2058,
do 18 maja 2017 r.
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia
18 maja 2017 r. do godz. 15 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pok. nr 131, I piętro.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1,
pok. nr 131, I piętro, tel. (22) 443 70 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Od znajomego dostał informację, że jest okazja, gdyż w Radości przy ul. Króla Kazimierza
ktoś sprzedaje domek. Trzeba było się pospieszyć,
aby nie trafił pod kwaterunek. Kupili go z żoną
Zofią nie widząc go na oczy. Wymagał remontu.
Prowadzili zakład produkcji tworzyw sztucznych,
stanęli na nogi. Między innymi produkowali abażury z polistyrenu, udające kryształowe.
W 1994 r. pasierb kupił parcelę przy Mozaikowej z niewielkim domkiem. Przenieśli się na
nowe miejsce.
Stopień pułkownika dostał po wojnie. W 2005 r.
awansowano go na generała brygady. Ma kilkanaście odznaczeń, w tym przyznany dwukrotnie
Srebrny Krzyż Wojenny Virtuti Militari i Krzyż
Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Był jednym
z inicjatorów utworzenia Muzeum Powstania
Warszawskiego, jest prezesem ZG Związku Powstańców Warszawskich.
Od niedawna przebywa w domu opieki w Wiązownie. Z okazji jubileuszu odwiedził generała
ze stosownymi życzeniami zastępca burmistrza
Leszek Baraniewski.
Andrzej Murat
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Przygotowani do wakacji nad wodą

Filharmonicy
w Zerzeniu

W dniach 21-23 marca naszą Szkołę Podstawową nr 195 odwiedzili instruktorzy żeglarstwa
ze Sztorm Grupy. Przeprowadzili dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej warsztaty „Bezpieczna
woda”. Program jest objęty patronatem Ministra
Sportu i Turystyki.
W czasie zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Nauczyły
się rozpoznawać znaki wodne.
Dowiedziały się, dlaczego należy kąpać się tylko w miejscach
wyznaczonych. Miały okazję
wsiąść do żaglówki, ubrać kapoki i rzucać kołem ratunkowym. To były ciekawe i wielce
pouczające zajęcia!

26 marca w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Zerzeniu odbył się koncert zatytułowany „Vivaldi, Moriccone” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Chóru Filharmonii Narodowej pod kierownictwem
Jana Lewtaka. Udział w tym muzycznym wydarzeniu wzięli licznie fani muzyki poważnej, szczelnie
wypełniając kościelne ławy. To już trzeci występ
tego zespołu w tym miejscu. Kwiaty na zakończenie koncertu wręczył Janowi Lewtakowi zastępca
burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski.

FOT. KONRAD RAJCA

FOT. SP NR 195

Do wakacji jeszcze daleko, ale dzieci czekają na
nie z utęsknieniem. To, że odpoczynek nad rzekami czy jeziorami jest wspaniałą przygodą, nie
trzeba nikogo przekonywać. Ważne jest aby dzieci
z uroków natury umiały korzystać mądrze i bezpiecznie.

KURIER KULTURALNY | KOLEJNY SUKCES ASSUNTY

Zwycięstwo z kwalifikacją do finału
Pod koniec marca br. Grupa
Teatralna Assunta, prowadzona
przez reżyser Monikę Rokicką, z sukcesem wystąpiła w IV
Mazowieckich Spotkaniach Teatralnych „ZWIERCIADŁA”,
przeprowadzonych w Domu
Kultury ARSUS w Ursusie. Zagrała spektakl „Brzydkie królewiątko” w reżyserii Moniki
Rokickiej, zdobywając pierwsze miejsce. Nie było to jedyne
wyróżnienie, bowiem oznacza
ono, że Assunta zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału
„ZWIERCIADEŁ”. Doceniony
został także jeden z członków zespołu. Jest nim
Janek Gajek, który otrzymał indywidualne wyróżnienie aktorskie.

KURIER KULTURALNY

A w Wawrze już
wiosna…

Grupa ma nadzieję, że już w kwietniu zaprosi
miłośników teatru na pokaz otwarty nagrodzonego spektaklu.

Filia Zastów dba, aby tradycji stało się zadość.
Z mieszkańcami 21 marca żegnała zimę. Na placu
wystawiły się marzanny zgłoszone do konkursu.
Były wyjątkowo piękne. Nie zabrakło tradycyjnych słomianych panien, groźnych zimowych
kukieł i maleńkich drewnianych marzanek. Trudno było wybrać te najładniejsze. I miejsce w konkursie rodzinnym zdobyła marzanna Tarasiuków,
a w indywidualnym serca jurorek Olgi Grądzkiej
i Małgorzaty Szybińskiej podbiła wykonana przez
Jagnę Konarską ze SP nr 216. Były też konkursy,
zabawy, tańce i kiełbasa pieczona w ognisku. Na
zakończenie imprezy symbolicznie pożegnaliśmy
zimę paląc marzannę w ognisku.To sygnał, że
wiosna mogła zawitać do Wawra.
Filia Zastów

KURIER SZKOLNY | AGNIESZKA TYSZKA W ZS NR 115

14 marca br. Zespół Szkół nr 115 odwiedziła pisarka Agnieszka Tyszka.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas III
i IV szkoły podstawowej. Była to prawdziwa
uczta dla miłośników serii „Zosia z ulicy Kociej”. Autorka czytała fragmenty swoich najnowszych powieści. Barwnie mówiła o pracy
pisarza, z humorem odpowiadała na pytania.
Zachęcała małych słuchaczy do pisania wła-

snych tekstów literackich. Po spotkaniu można
było kupić książki i otrzymać autograf. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się powieść „Nienia
z Zielonego Marzenia”. Bohaterka, niedzisiejsza dziewczynka, która od tabletu woli las i jego
mieszkańców, urzekła słuchaczy. Pisarka podarowała szkolnej bibliotece najnowszą część przygód Zosi.
Anna Tymińska

FOT. ZS NR 115

Spotkanie z „ Zosią z ulicy Kociej”
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Będzie chodnik przy ul. Kombajnistów Bądź bezpieczny
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek prezydenta Warszawy z 28.02.2017 r.,
reprezentowanego przez Łukasza Jeziorskiego
burmistrza dzielnicy Wawer oraz Leszka Braniewskiego zastępcę burmistrza dzielnicy Wawer,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
- rozbudowie ul. Kombajnistów od ul. Wiązanej do ul. Trakt Lubelski w związku z rozszerzeniem granicy pasa drogowego poprzez budowę
chodnika na działkach ew. nr 19, 2/7 z obrębu
3-13-32, nr 27 z obrębu 3-13-27 w Warszawie,
- nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny
i gospodarczy, na podstawie art. 17 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz. U z. z 2015 r., poz. 2031)
Nieruchomości objęte inwestycją:
I. Działki położone w liniach rozgraniczających ul. Kombajnistów: działki ewidencyjne, które
z mocy prawa przechodzą w całości na własność
m. st. Warszawy o ile wcześniej nie stały się jego
własnością na podstawie przepisów szczególnych,

w tym art. 73 ustawy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998
r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.): nr ew. 19 w obrębie 3-13-32, nr ew. 27 w obrębie 3-13-27, działki
ewidencyjne powstałe w wyniku podziału, które z
mocy prawa stają się własnością m. st. Warszawy:
przed podziałem 2, po podziale 2/7 z obr. 3-12-32.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Akta sprawy do
wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu, ul. Żeganska 1, II piętro, pok.
219 w poniedziałki w godz.12-16 oraz środy w godz.
10-14. Sprawę prowadzi Marek Szmytrowski.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa za pośrednictwem Wydziału Obsługi
Mieszkańców, Warszawa ul. Żegańska 1.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

KURIER SAMORZĄDOWY | PROJEKT STRATEGII WCIĄŻ KONSULTOWANY

Jesteś kierowcą? Podróżujesz komunikacją miejską? Jesteś uczestnikiem ruchu drogowego? Nie
wiesz co może przynieść kolejny nadchodzący
dzień, więc już dzisiaj zapisz się na certyfikowany
kurs pierwszej pomocy ofiarom wypadków samochodowych!
Podczas szkolenia będzie poruszana następująca tematyka: resuscytacja dorosłych, pierwsza
pomoc osobie potrąconej przez samochód oraz
osobie znajdującej się w aucie po wypadku, wyciąganie poszkodowanego z samochodu, przecinanie
pasów bezpieczeństwa, wybijanie szyb specjalnym
wybijakiem, pierwsza pomoc w stanach nagłych
(krwotoki, złamania).
Będą małe grupy ćwiczeniowe! Maksymalnie
7-9-osobowe!
Każdy będzie miał okazję samodzielnie poćwiczyć na fantomach, przeciąć pas bezpieczeństwa
lub wybić szybę w celu ratowania osoby poszkodowanej.
Zajęcia będą prowadzone przez ratowników
medycznych z dużym doświadczeniem medycznym oraz dydaktycznym.
Uczestnik kursu otrzyma certyfikat, materiały
ze szkolenia, saszetkę do udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia br. w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, ulica V Poprzeczna 13. Zapisy oraz informacje dotyczące
kursu: 500 200 192; biuro@twojratownik.pl

Jaka Warszawa w 2030 r.?
Do 15 maja trwają się konsultacje dotyczące strategii rozwoju Warszawy do 2030 r.
Projekt strategii #Warszawa2030 powstawał
przy dużym udziale mieszkańców, którzy wskazali
najważniejsze cele dla Warszawy. Są to: Odpowiedzialna wspólnota, Wygodna lokalność, Funkcjonalna przestrzeń, Innowacyjne środowisko. Teraz
można zapoznać się ze szczegółami, zgłosić swoje
opinie i uwagi.
Organizatorzy konsultacji zapraszają na spotkania:
18 kwietnia, temat: Odpowiedzialna wspólnota,
godz.17.30, Centrum Kreatywności Targowa,
20 kwietnia, temat: Wygodna lokalność. godz.
17.30, PKiN, sala Ratuszowa,
27 kwietnia, temat: Funkcjonalna przestrzeń,
godz. 17.30, PKiN, sala Ratuszowa,
15 maja, temat: Innowacyjne środowisko,
godz.17.30, Centrum Kreatywności Targowa,
w każdą sobotę od 22 kwietnia do 13 maja
w godz. 11-15 – informacje o lokalizacjach
znajdziesz na www.2030.um.warszawa.pl
i konsultacje.um.warszawa.pl
W Wawrze dzielnicowa dyskusja na temat strategii będzie przeprowadzona 10 maja o godz.
17.30 w Wawerskiej Strefie Kultury przy ul.
Żegańskiej 1a.
Zgłaszanie uwag: przez Internet (formularz na
stronie www.2030.um.warszawa.pl i konsultacje.
um.warszawa.pl), pisemnie w urzędach dzielnic
(urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców).

To, jaką strategię będzie miała Warszawa, jest
ważne dla wszystkich mieszkańców. Wytycza władzom miasta kierunki ich działań. Wpływa więc na
to, na co są przeznaczane środki z budżetu miasta.
Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza
wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają
doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne
zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast
opracowywane na jej podstawie programy.
Projekt strategii jest efektem kilkunastomiesięcznych prac. Pierwszy raz strategia rozwoju
Warszawy była budowana z tak dużym udziałem
mieszkańców. Każdy etap prac rozpoczynał się od
dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami
zainteresowanymi rozwojem stolicy. Prace nad
strategią rozpoczęły się od wspólnego wypracowywania wizji. Pomysły były zbieraliśmy podczas
debat, konferencji, konkursów, a także za pośrednictwem ankiet.
Zorganizowano ponad 70 m.in. warsztatów,
spotkań dyskusyjnych, debat, seminariów. Wzięli
w nich udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje różnego typu. Odbyło się też blisko 20
spotkań z gremiami doradczymi.
Po zakończeniu konsultacji społecznych
wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane. Posłużą do ulepszenia projektu strategii.
Ostateczna wersja strategii #Warszawa2030 będzie przedłożona do zatwierdzenia Radzie m.st.
Warszawy.

KURIER URZĘDOWY

Budowa chodnika
przy III Poprzecznej
W Wydziale Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wawer została wydana decyzja nr 79/2017
z 27.01.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie ul. III Poprzecznej
od ulicy Kajki do Rzeźbiarskiej poprzez budowę
chodnika na działkach ew. nr 116/3, 117/7, 131/1,
131/3, 131/12, 131/13, 115, 117/1 z obrębu 3-11-05
oraz na działkach ew. nr 2/12, 2/13 z obrębu 3-1113 w Wawrze.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny
i gospodarczy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wawer, ul. Żegańskiej 1, pok. 218
w poniedziałki od godz.12 do godz.16 oraz w środy
od godz.10 do godz.14. Sprawę prowadzi inspektor
Jadwiga Bałdyga.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2016 r. poz. 23) w przypadku zawiadomienia
stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Tenisistki wyraźnie lepsze

Pumptrack – nowa
atrakcja w Nadwiślu

Klub tenisa stołowego Hals Wadwicz Warszawa
ma dwie drużyny, męską i żeńską, w I lidze, grupa
północna. O ile zawodniczki wypadają w konfrontacji z rywalkami dobrze, nie można tego samego
powiedzieć o męskiej reprezentacji Halsu.
W rozgrywkach 2016-17, które rozpoczęły się
we wrześniu ub. r., tenisistki stołowe Halsu zajmowały w połowie kwietnia I miejsce w tabeli,
wyprzedzając MRKS Gdańsk. W 16 meczach zdobyły 28 pkt. (gdańszczanki 27).
Najlepsza zawodniczka Halsu, 16-letnia Agata
Zakrzewska odniosła dotychczas 23 zwycięstwa
i tylko 5 porażek. Natalia Bąk miała 18 zwycięskich pojedynków i 6 przegranych pojedynków,
Monika Klimczak 19 zwycięstw i 13 porażek,
Alicja Leśniak 19 zwycięstw i tylko 1 przegraną, Julia Więckowska 12 wygranych i 4 porażki,
a Magdalena Przesmycka 1 zwycięstwo i 3 przegrane pojedynki.
Męska reprezentacja Halsu w I lidze grupy
północnej zajmuje w tym sezonie przedostatnie,

Agata Zakrzewska – liderka żeńskiego zespołu

9 miejsce z 6 zgromadzonymi punktami, a to dzięki zwycięstwom 7:3 z Remusem Kościerzyna,
6:4 z Olimpią – Unią Grudziądz i 7:2 z Morlinami
II Ostróda. Były po drodze dotkliwe porażki np.
1:9 z Energą Manekinem II Toruń, ze Spójnią Warszawa i z Wartą Kostrzyń nad Odrą. W poprzednim sezonie męska drużyna Halsu nie grała w I lidze, a w sezonie 2014-15 była ostatnia z zaledwie
4 uzbieranymi punktami.
am

KURIER SPOŁECZNY | NIE BĄDŹ BEKSĄ, MAMINSYNKIEM...

Wychowywać twardą ręką?
Przedszkolak zgubił zabawkę i płacze. Pięciolatek wywalił się na chodniku i zdarł kolano. Leją
się łzy. Siedmiolatek pokłócił się z kolegami na
boisku i z rozpaczą biegnie do rodzica. Gdy pojawiają się trudne emocje, dziecko najczęściej szuka
ulgi i ukojenia w bezpiecznych ramionach rodzica.
Zdarza się jednak, że zderza się z komunikatem
„jesteś już duży, a duzi chłopcy nie płaczą”, „weź
się w garść, nic się nie stało”, „nie bądź beksą, maminsynkiem”.
Bywa, że rodzicom i opiekunom towarzyszy
obawa, że pozwalanie na płacz i smutek będzie
nadmiernym roztkliwianiem się nad dzieckiem, co
w efekcie doprowadzi do tego, że wyrośnie z niego
„mięczak”, „beksa”. W większym stopniu dotyczy
to zapewne chłopców, którzy mają w tym podejściu wyrosnąć na silnych mężczyzn, nauczyć się
być „dzielnymi”.
Okazuje się tymczasem, że taka postawa rodzica, nie dość, że nie prowadzi do oczekiwanych
efektów, to wiąże się z różnorodnymi kłopotami,
których doświadczać mogą dzieci w toku rozwoju.
Gotowość rodzica do reagowania i przyjmowania
emocji dziecka, wtedy gdy coś złego mu się przydarza, naukowcy nazywają responsywnością. Okazuje się, że dzieci, które w sytuacji doświadczania
trudnych uczuć mogą liczyć na ciepłego i uważnego rodzica, szybciej nabywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, rzadziej prezentują
trudne zachowania i lepiej przyswajają zasady
i normy, na których opiera się ich otoczenie.
Wydaje się, że wciąż wielu rodziców ma różne
oczekiwania wobec swoich synów i córek. Częściej od dziewczynek oczekują, aby były „grzeczne” i „miłe”, zaś od chłopców aby starali się być

„dzielni”. To tak, jakby naturalne emocje złości
czy smutku mogły być wykreślone z doświadczenia naszych pociech ze względu na ich płeć.
Badania naukowe dobitnie pokazują jednak, że
metoda „twardej ręki” w odniesieniu do dzieci po
prostu nie działa, zaś może być szczególnie niekorzystna w przypadku chłopców. Wygląda bowiem
na to, że rozwój chłopców i dziewczynek na bardzo
wczesnych etapach przebiega nieco inaczej. Bardzo
subtelne różnice dotyczą funkcjonowania układu
nerwowego. Wydaje się, że to właśnie chłopcy silniej reagują na stres i w większym stopniu potrzebują opiekuna w wyciszaniu i regulacji własnych
intensywnych, negatywnych emocji. Jak się również okazuje, w nieco późniejszym okresie staje
się to szczególnie ważne dla tych chłopców, którzy
ze względu na ich biologiczne wyposażenie (m.in.
właściwości układu nerwowego) silniej reagują na
bodźce i bardziej intensywnie przeżywają emocje.
Wyraźna obecność i większa opieka ze strony matek okazuje się być czynnikiem, który pozwala im
budować bardziej pozytywna samoocenę.
Można więc stwierdzić, że wychowywanie
chłopców „po męsku”, czyli obojętnie, bez czułości, bez przyjmowania ich smutku i słabości,
czy wręcz oschle może mieć dla nich niezwykle
poważne konsekwencje. Warto zastanowić się nad
tym, co to znaczy, że nasz syn ma się stać silnym,
„prawdziwym” mężczyzną. Jeśli oznaczać to ma
umiejętności w radzeniu sobie z emocjami, a nie
zaprzeczanie im, to metoda „twardej reki” z całą
pewnością nie pomoże nam tego osiągnąć.
Karolina Małek
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Wawer

Rowerowa atrakcja powstanie w Wawrze. Zarząd
Dzielnicy podpisał umowę na projekt i budowę
pumptracka przy ul. Skalnicowej i Cyklamenów.
W spotkaniu z wykonawcą uczestniczyli burmistrz
dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski, radny dzielnicy Wawer Michał Żebrowski oraz wnioskodawca
projektu Andrzej Małczyński. Obiekt ma być gotowy w drugiej połowie roku. Powstanie w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Pumptruck to innowacyjny, zdobywający popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jazda po torze polega
na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych

ruchów „góra-dół”, dzięki którym poruszanie się po
torze może odbywać się bez pedałowania. To obiekt
stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy
i jazdy na rowerze. Przeznaczony jest zarówno dla
profesjonalistów, pasjonatów jak i rodzin. Jazda po
nim wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność
siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz poprawia kondycję fizyczną. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy jest przejezdny na zróżnicowanych
prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich.

Michał Żebrowski, radny Wawra
O pomoc w budowie pumptracka w Wawrze poprosił mnie
Andrzej Małczyński. Gdy mi
wyjaśnił, co to takiego, gdy poczytałem o tym torze dla rowerów, rolek i hulajnóg, oraz gdy obejrzałem
zdjęcia i filmy w internecie, uznałem, że to
doskonały pomysł na nowy, oryginalny obiekt
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy. Zaproponowałem, aby złożył wniosek do
budżetu partycypacyjnego, a gdy okazało się,
że pumptrack umiejscowiony zostanie tuż obok
istniejącego centrum sportowo-rekreacyjnego
i budowanego zespołu szkolno-przedszkolnego
w Nadwiślu, aktywnie włączyłem się w promocję, m.in. na portalach społecznościowych.
Pumptrack wygrał w głosowaniu, czeka na zaprojektowanie. Oddania go do użytku należy
się spodziewać jesienią br. Jestem przekonany,
że będzie to pierwszy profesjonalny pumptrack
w Warszawie. A na pewno znakomitą formą
aktywnego spędzania wolnego czasu głównie
młodzieży – choć także osób starszych. A jeśli
się spodoba wawerczykom, być może nie będzie to ostatni pumptrack w dzielnicy.

