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egzemplarz bezpłatny
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Andrzej Rukowicz
(na zdj.) zaprasza
mieszkańców
do udziału w kolejnym rajdzie
rowerowym, tym razem
w 102. rocznicę uruchomienia
kolejki wąskotorowej z Wawra
do Karczewa. Tegoroczny
rajd będzie się odbywał
w przeciwnym kierunku,
z Karczewa do Wawra. Inicjator
tej imprezy zapowiada wiele
atrakcji po drodze.
»2

Spis treści

Nowe ważne inwestycje na horyzoncie
Zarząd Dzielnicy podczas sierpniowego posiedzenia Rady Dzielnicy przedstawił najbliższe, bardzo istotne,
zmieniające Wawer na plus, plany inwestycyjne. W nowelizowanym budżecie 2016 r. zapisano wydanie
570 tys. zł na projekt wykonawczo-budowlany, obejmujący gruntowną przebudowę falenickiego targowiska
wraz z przyległymi terenami (wizualizacja powyżej). Handel będzie się odbywać w cywilizacyjnych
warunkach, a sam bazar nie będzie szpecił, a stanie się architektoniczną wizytówką Falenicy. W projekcie
tym uwzględnione zostały wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i warsztatów koncepcyjnych
z udziałem kupców i mieszkańców. Dzięki modernizacji targowiska oraz obszaru przyległego do ul.
Walcowniczej, wykształcone zostanie drugie w dzielnicy, po przebudowywanym właśnie w Międzylesiu,
centrum osiedlowe z prawdziwego zdarzenia. Jego elementem będzie wielofunkcyjny budynek w narożniku
ulic Patriotów i Walcowniczej, pełniący rolę obiektu kulturalno-integracyjnego. Na opracowanie jego projektu
zapisano w zmienionym budżecie 50 tys. zł.
»2

Przetarg na odwodnienie»4
Rozstrzygnięty został przetarg na
odwodnienie części Aleksandrowa.
Instalacja służąca temu celowi
zostanie położona wzdłuż ul.
Napoleona Bonaparte i ul. Polany.
Jednocześnie nastąpi odbudowa
zniszczonych, zarośniętych rowów.
budżet partYcypacyjny
2016 r.
»7
Dobrze przebiega wdrażanie
projektów zgłoszonych przez
mieszkańców w ramach budżetu
partycypacyjnego. Uzupełnione
zostały księgozbiory biblioteczne,
stanęło sześć kolejnych siłowni
plenerowych, sfinansowano
projekty kulturalne.

Mieszkańcy zadowoleni z Wawra

Dwa jubileusze świętowane w Zerzeniu

Jak wynika z podsumowania badania jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy,
w naszej dzielnicy nastąpiła zauważalna poprawa w wielu ocenianych przez mieszkańców
dziedzinach w porównaniu z 2013 r., w którym także przeprowadzano podobny sondaż
społeczny. Badanie przeprowadzono na próbie 500 osób w wieku powyżej 15. roku życia.
Pytano respondentów o dostęp do usług, o komunikację, bezpieczeństwo, edukację, kulturę,
pomoc społeczną, zdrowie, o władze oraz sport i rekreację. Najwyżej oceniono, na 4,1, usługi
edukacyjne w wawerskich gimnazjach, na 4,0 szkolnictwo podstawowe, pracę przedszkoli,
żłobków i bibliotek, po 3,9 pkt przyznano obsłudze mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy, ofercie
kulturalnej, pracy funkcjonariuszy policji, stanowi zieleni. Niższe noty (3,7 pkt) respondenci
wystawili stanowi ulic i opiece społecznej, a Straży Miejskiej – 3,6 pkt.
»3

Dwa jubileusze świętowano w Zerzeniu w dniu Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi
Panny, czyli 15 sierpnia. Najpierw odbywały się uroczystości kościelne ze święceniem kwiatów, zbóż i ziół oraz z procesją, a następnie odpust z kramami, blokiem
kulturalnym, gastronomicznym, rekreacyjnym. Na parafialnych błoniach rozłożyły się
dmuchane urządzenia zabawowe. Obok trwały warsztaty plastyczne prowadzone
przez instruktorów Wawerskiego Centrum Kultury, można było obejrzeć wozy policji
i strażaków. Z drugiej strony docierały zapachy potraw z grilla, ciast i chleba ze smalcem. Na szkolnym boisku rozgrywano mecze o Puchar Plebana. A na dużej scenie
swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały uzdolnione dzieci i młodzież.
Gwoździem imprezy był koncert disco polo w wykonaniu Zenka Martyniuka.  »5
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Kurier historyczny

Śladem ciuchci

W 102. rocznicę uruchomienia połączenia Wawra
z Karczewem linią kolei wąskotorowej wyruszy
po raz kolejny rajd rowerowy. Będzie to 18 września. Start nastąpi tym razem nie z osiedla Wawer,
a z Karczewa. To tam o godz. 12 burmistrz tej miejscowości Władysław Łokietek przy stojącej obok
ul. Mickiewicza zabytkowej ciuchci da sygnał do
startu.
– Rajd zostamie poprowadzony trasą maksymalnie
przybliżoną do historycznej, a więc ul. Karczewską
do Wawerskiej, gdzie rowerzyści zatrzymają się
przy budynku dawnego dworca kolejki, następnie
ul. Turystyczną, przez Otwock do mostu na Świdrze, a tu będzie można popatrzeć na malowniczy
Świder – mówi organizator tej imprezy, Andrzej
Rukowicz. Następnie uczestnicy rajdu przejadą
przez Józefów podziwiając świdermajery, które
ostały się w tej miejscowości, a stąd już prosta
droga do Falenicy. Tu na terenie filii Wawerskiego
Centrum Kultury przy ul. Włókienniczej 54 usytuowano metę rajdu. – Ale to nie koniec – zapowiada
dalsze atrakcje Andrzej Rukowicz. – Głównym
wydarzeniem na mecie będzie o godz. 16 koncert
Karoliny Skrzyńskiej z zespołem. Wokalistka ta
jest jednym z czołowych przedstawicieli muzyki
alternatywnej w Polsce.
– Jak zapewne dotychczasowi uczestnicy rowerowych rajdów „Śladem ciuchci” wiedzą, to
w Wawrze, przy dawnym budynku stacyjnym kolejki, odbywał się start do tej imprezy. – Tym razem – wyjaśnia Andrzej Rukowicz – to na terenie
naszej dzielnicy nastąpi finał, a to ze względu na jubileusz 150-lecie utworzenia Gminy Wawer, w obchody którego wpisuje się ten historyczny rajd.
I zaprasza do udziału w nim nie tylko stałych już
uczestników, ale także te osoby, które chciałyby
pokonać tę interesującą trasę turystyczną po raz
pierwszy. Liczy na to, że korzystając z promowej
przeprawy na Wiśle w Gassach dołączą do rajdu
mieszkańcy z lewego brzegu rzeki. Mile widziani
będą też ci, którzy zechcą dołączyć do kawalkady
w każdym miejscu trasy. Więcej szczegółów na temat rajdu na www.dotkniecielinii.pl i na stronach
organizatorów: Gminy Karczew i Urzędu Dzielnicy Wawer.
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Kurier samorządowy | Projektowanie wawerskiego odcinka
Trasy S2 oraz trzeciego toru kolejowego trzeba skoordynować

Nowe inwestycje na horyzoncie

Zwołane na wniosek Zarządu Dzielnicy posiedzenie Rady Dzielnicy 3 sierpnia było
poświęcone zmianom w budżecie na br.
żył realizacji celów kulturalnych, społecznych i
Zwiększyły się o prawie 1,4 mln zł dochody i o ok.
integracyjnych w tym osiedlu. Prawie 570 tys. zł
1,85 mln zł wydatki bieżące. Wpływ na wzrost
przeznaczono na wykonanie projektu budowlano
dochodów miało m.in. osiągnięcie wyższych przychodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, należ– wykonawczego wraz z przebudową targowiska
w Falenicy oraz na zagospodarowanie przyległego
ności z czynszów za mieszkania komunalne i za
zielonego terenu. Jednocześnie zmniejszono niedzierżawę gruntów, przekazanie dzielnicy środków tzw. wyrównawczych
z budżetu miasta oraz dodatkowo przeznaczenie przez
władze Warszawy 50 tys.
na zorganizowanie tegorocznego wawerskiego Święta
Niepodległości. Zwiększono
wydatki o ponad 1,5 mln zł na
edukację, w tym ok. 200 tys.
zł pochodzi ze środków przyznanych przez Biuro Edukacji
m.st. Warszawy. Zwiększone
zostały wydatki inwestycyjne.
Zakupione będzie dodatkowe
oprzyrządowanie ciągników
będących w posiadaniu Za- Wizualizacja falenickiego targowiska niedalekiej przyszłości
kładu Gospodarowania Niektóre nakłady finansowe. O 125 tys. zł mniej koszruchomościami. Do budżetu tego roku przywrótuje wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
cono kwotę nieco ponad 14 tys. zł, planowanych
do Urzędu Dzielnicy.
w 2015 r. na wykonanie parkingów przy stacjach
Do porządku obrad na wniosek radnych Wojciekolejowych w Wawrze. Do budżetu br. wpisano
cha Godlewskiego, Łukasza Kubika oraz Przemy15 tys. zł na pierwsze zadania związane z budosława Zaboklickiego wprowadzono punkt o zajęwą żłobka przy Trakcie Lubelskim. Z wydatków
ciu przez Radę Dzielnicy stanowiska w sprawie
bieżących przeniesiono do majątkowych 7 tys.
budowy dodatkowego, trzeciego toru kolejowego
zł na projekt oświetlenia Sadulskiego Zakątka.
z Warszawy do Dorohuska na przecięciu z PołuO 125 tys. zł zmniejszono środki rezerwowane na
dniową Obwodnicą Warszawy (Trasa S2) w miejbudowę drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka
scu tzw. węzła „Patriotów”. Rada zaakceptowała
a ul. Zagórzańską, co było możliwe po przeprowawniosek i jako swoje stanowisko skierowała do
dzonym przetargu na to zadanie. Zadekretowano
prezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury,
260 tys. zł na utrzymanie i konserwację zieleni
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przyulicznej. 50 tys. zł skierowano na przygotooraz PKP.
wanie inwestycji polegającej na budowie budynku
am
wielofunkcyjnego w Falenicy, który będzie słuWojciech Godlewski
Przemysław Zaboklicki
Łukasz Kubik
Mieszkańcy oraz władze dzielnicy wielokrotnie wypowiadali się
w sprawie przykrycia wykopu Południowej Obwodnicy Warszawy
w węźle „Patriotów”. Pod apelem
dotyczącym tej sprawy mieszkańcy
zebrali setki podpisów. Przykrycie trasy w tym węźle umożliwi przyszłe modyfikacje układu drogowego i innych elementów infrastruktury, zmniejszenie problemu odprowadzania wód opadowych,
hałasu i emisji spalin – szkodzących mieszkańcom i nie spowoduje obniżenia wartości gruntów
w sąsiedztwie tej inwestycji.
Wobec tego, że obecnie trwają prace projektowe dotyczące wawerskiego odcinka POW i że opracowana została koncepcja programowo – przestrzenna budowy trzeciego toru na linii otwockiej, możliwe
jest, naszym zdaniem, takie skoordynowanie prac, aby słuszne oczekiwania mieszkańców, dotyczące
ich życiowej przestrzeni, były wzięte pod uwagę.
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kurier społeCzny | Badanie jakości życia w dzielnicy

Po dwóch latach widoczna poprawa
W każdej z nich przeprowadzono je na próbie 500
osób w wieku powyżej 15. roku życia. Pytano respondentów o dostęp do usług, o komunikację,
bezpieczeństwo, edukację, kulturę, pomoc społeczną, zdrowie, o władze oraz sport i rekreację.
Jak wynika z porównania badań wcześniejszych
i ostatnich, tym razem mieszkańcy zauważyli poprawę warunków życia w Wawrze, co nie
oznacza, że jest idealnie, ale wzrostowa tendencja
cieszy.
Odnotowano w podsumowaniu badania: „Mieszkańcom Wawra żyje się dobrze, o czym świadczą
wysokie wartości wskaźników ogólnego zadowolenia”.
W ocenie od 1 do 5 mieszkańcy oceniali występujące w dzielnicy usługi. Najwyżej oceniono,
na 4,1, usługi edukacyjne w wawerskich gimnazjach, na 4,0 szkolnictwo podstawowe, pracę przedszkoli, żłobków i bibliotek, po 3,9 pkt
przyznano obsłudze mieszkańców w Urzędzie
Dzielnicy, ofercie kulturalnej, pracy funkcjonariuszy policji, stanowi zieleni. Niższe noty (3,7
pkt) respondenci wystawili stanowi ulic i opiece
społecznej, a Straży Miejskiej – 3,6 pkt.
95 proc. osób odpytywanych przez ankieterów
przyznało, że są zadowoleni z życia w Wawrze,
w tym 23 proc. orzekło, że zadowoleni są zdecydowanie. I są to wyniki lepsze niż zanotowane
w 2013 r.
Mieszkańcy zauważyli, ze w ostatnim czasie
przybyło miejsc parkingowych (uruchomione
zostały parkingi przy stacjach PKP), ławeczek.
30 proc. ankietowanych uważa, że dużą uciążliwością w Wawrze są korki uliczne (tu trzeba
podkreślić, że badanie przeprowadzono w czasie
trwania dużych inwestycji drogowych w Międzylesiu), 27 proc. narzekało na stan nawierzchni
drogowych, chociaż to wynik niższy niż dwa lata
wcześniej.

60 proc. W przypadku lekarzy pierwszego kontaktu niezadowolonych pod tym względem było
31 proc.
60 proc. respondentów dobrze oceniło ofertę sportowo-rekreacyjną, ale niepokoić powinien spadek aktywności fizycznej mieszkańców o 8 proc.
w stosunku do 2013 r. (z 23 do 15proc.). Tylko
15 proc. deklarowało uprawianie sportu lub ćwiczeń fizycznych.
70 proc. ankietowanych podkreśliło, że władze Wawra realizują potrzeby mieszkańców,
67 proc. – że władze orientują się, jakie mieszkańcy mają problemy. 64 proc. badanych dobrze
oceniło pracę burmistrza. Na uwagę zasługuje
fakt, że w 2013 r. ten wynik był o 24 proc. gorszy.

Ankietowani stwierdzili w swej masie (61-74 proc.
odpowiedzi), że w Wawrze jest wystarczająca sieć
ścieżek rowerowych, terenów zielonych, miejsc
parkingowych, terenów oraz obiektów sportoworekreacyjnych. Od 63 do 71 proc. osób odpowiedziało, że w dzielnicy nie jest za mało, ani za dużo,
a więc w sam raz, sklepów sprzedających alkohol
i spożywczych, placów zabaw i aptek. W przypadku targowisk i bazarków, ławeczek, banków, klubów/pubów od 62 do 71 proc. badanych było tego
zdania. Korki uliczne są problemem dla 30 proc. badanych,
hałas dla 21 proc., zanieczyszczenie powietrza (co dziwne,
wszak jesteśmy dzielnicą zieloną, bez przemysłu) 14 proc.
Na zdewastowane przystanki
narzekało 11 proc. ankietowanych, na zbyt duże odległości
do nich 17 proc.
Aż 89 proc. ankietowanych
przyznało, że czują się w
Wawrze bezpiecznie. To trzecia spośród najwyższych ocen
w dzielnicach Warszawy. 28
proc. odpytywanych stwier- Więcej niż trzy czwarte uczestników badania dobrze oceniło jakość obsługi interedziło, że kierowcy w Wawrze santów w Urzędzie Dzielnicy
jeżdżą zbyt szybko. 26 proc.
narzeka na pijaków, 22 proc. na kradzieże, tyle
61 proc. respondentów jest zdania, że jest on dosamo na przypadki wandalizmu, 21 proc. na zabrym gospodarzem.
kłócanie ciszy przez młodzież, a 19 proc. przez
Jakość obsługi interesantów w Urzędzie Dzielsąsiadów. Niemal połowa respondentów nie ponicy dobrze oceniło 78 proc. ankietowanych.
dzielała jednak tych surowych opinii.
77 proc. uważa, że są informowani o sprawach
Co 10 badany przyznał, że w ostatnich 12 miedotyczących funkcjonowania dzielnicy. 60 proc.
siącach brał udział w wydarzeniach kulturalnych
uznało, że władze dobrze wykorzystują środki fina terenie dzielnicy. Najczęściej były to imprezy
nansowe, jakimi dysponują, niemalże tyle samo
plenerowe, imprezy dla dzieci i koncerty.
twierdzi, że mają program rozwoju dzielnicy
Najbardziej negatywnie oceniano zbyt długi czas
i dotrzymują przyjętych zobowiązań.
oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów –
Andrzej Murat

kurier historyczny | Około 10 tys. kuracjuszy w ciągu 16 lat

Sanatorium tablicą upamiętnione
22 września o godz. 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 216 w Miedzeszynie nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej działające przed
II wojną światową w ówczesnej gminie Falenica
– Letnisko Sanatorium im. Włodzimierza Medema. Położone było przy ul. Wiązowskiej, dziś
noszącej nazwę Lokalna.
Przyjmowało pod swój dach dzieci z biednych,
robotniczych rodzin, nie tylko żydowskich. Spędzały one w tej placówce dwa, trzy miesiące.
Nie tylko przechodziły w niej kurację, ale także
uczyły się, były przysposabiane do życia w społe-

czeństwie. Wychowywano je w duchu wspólnoty,
miały własny samorząd, różnego rodzaju zajęcia
rozwojowe, w tym sportowe, muzyczne, teatralne, co sprawiało, że organizacyjne ramy „Medema” były o wiele szersze niż zwykle sanatorium.
Na utrzymanie tej placówki łożyła społeczność
żydowska, część środków pochodziła z czesnego, ale to nie zabezpieczało wszystkich potrzeb.
Dyrektor Szlojme Giliński wpadł na interesujący pomysł promocyjny. Zachęcił znanego, także
przed II wojną światową, reżysera Aleksandra
Forda (twórcę m.in. powojennych „Krzyżaków”)

do nakręcenia filmu o Sanatorium Medema, opartego na scenariuszu napisanym przez Jankewa
Pata i Wandę Wasilewską. W Polsce nie skierowano go do rozpowszechniania, wyświetlany był
natomiast w kilku krajach Europy i w USA.
Jak podsumowano, w Sanatorium Medema przebywało łącznie w ciągu 16 lat istnienia (do czasu
likwidacji getta w Falenicy w 1942 r.) około 10
tys. dzieci.
Wystawa poświęcona temu sanatorium jest zlokalizowana w Falenicy na terenie parku przy ul.
Frenkla.
am

Fot. AM

Pracownia Badań Społecznych na zlecenie władz samorządowych miasta
przeprowadziła kolejne po 2013 r. badanie jakości życia mieszkańców w poszczególnych
dzielnicach.
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Kurier inwestycyjny | Na początek odcinek od ul. Napoleona
Bonaparte do ul. Polany

Kurier społeczny

Psia edukacja
Odwadnianie Aleksandrowa rozpoczęte w Ferio Wawer
Dobra wiadomość dla mieszkańców Aleksandrowa: rozstrzygnięty został
przetarg na budowę kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz remont dawnych
rowów na terenie tego osiedla. To pierwsze tak duże zadanie także w Warszawie.

Fot. wydział inwestycji

Jest to elementu większego zadania, odwodnienia także Zbójnej Góry i Nadwiśla, które też
miały w ostatnich latach problemy w przypadku
występowania dużych opadów deszczu.
Położenie tych terenów (Nadwiśle leży w strefie
potencjalnie zagrożonej powodziami i wysokim
stanem wód gruntowych), ich ukształtowanie
(na terenie Zbójnej Góry występuje spadek terenu, a w Aleksandrowie niecka) oraz warunki
geologiczne (w Aleksandrowie występują nieprzepuszczalne pokłady), powodowało, że nawet
przy stosunkowo niewielkich opadach deszczu
i wodach roztopowych, tworzą się lokalne podto-

Początek prac odwodnieniowych

pienia. Sprzyja temu dokonana przez deweloperów, ale także samych właścicieli działek i inwestorów indywidualnych, beztroskie zasypywanie
dawnych rowów melioracyjnych.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji
deszczowo-drenażowej w ciągu ul. Napoleona
Bonaparte (tu będzie połączona z istniejącymi rowami), ul. Podkowy oraz ul. Polany, którego etapem będzie budowa drogi KDZO. Na tyle Urząd
Dzielnicy zdołał uzyskać zgody właścicieli terenów, przez które kanalizacja ma przechodzić.
W ramach zaplanowanych prac nastąpi odbudowa rowów, polegająca na usunięciu z nich drzew
i krzewów, które zdążyły na nich porosnąć, na
nowym wyprofilowaniu skarp i umocnieniu dna.
Wyremontowane zostaną dotychczasowe, ale będące w złym stanie technicznym, przepusty drogowe oraz wykonane nowe.
Na system odwodnieniowo-drenażowy będą się
składały rury plastikowe o średnicy od 200 do 600
mm oraz betonowe i żelbetowe o średnicach od
500 do 600 mm, w tym perforowane – zbierające
wody opadowe, roztopowe i podskórne, z warstwami filtracyjnymi z tłucznia oraz otoczone geowłókniną, przepuszczającą wodę tylko w jednym,
pożądanym kierunku. W skład systemu odwodnieniowo-drenażowego w Aleksandrowie wejdą także studzienki. Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do trzyletniego okresu gwarancyjnego, co
było jednym z warunków przetargu, branym pod
uwagę przez przeprowadzającą go komisję, oprócz
kryterium najniższej ceny.
Andrzej Murat

Kurier rekreacyjny | Wielki piknik rodzinny z okazji 150-lecia gminy

Wawer – magia różnorodności
Zbliża się termin jednej z największych imprez
uświetniających 150-lecie powołania gminy Wawer. 25 bm. czeka nas wiele ciekawych przedsięwzięć organizowanych przez Wawerskie Centrum
Kultury i Urząd Dzielnicy.
Będzie można odbyć podróż zabytkowym pociągiem prowadzonym przez lokomotywę parową.
Zaplanowane są dwa przejazdy na trasie Warszawa Gdańska – Warszawa Falenica – Warszawa
Gdańska. Przypomną o roli, jaką odegrała linia kolejowa w rozwoju Wawra. Podróżnym czas umilą
Teatr AKT i zespół jazzu tradycyjnego The Warsaw Dixielanders.
Atrakcji nie zabraknie też na stacjach pośrednich.
W Międzylesiu i w Radości obejrzymy wystawy związane ze 150-leciem Wawra i weźmiemy
udział w animacjach artystycznych, a w Falenicy

odbędzie koncert peronowy artystów falenickiej
filii WCK. W Kinokawiarni Stacja Falenica nastąpi projekcja filmu zrealizowanego przez młodych
wawerskich adeptów dziennikarstwa w ramach
projektu „Wawer i Wola. Nasze historie”, sfinansowanego przez Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej – Fundusz Animacji Kultury.
O godz. 15 na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy rozpocznie się barwny piknik rodzinny „Wawer – magia różnorodności”. Wawerskie Centrum
Kultury zapewnia, że nie zabraknie atrakcji dla
młodszych i starszych. Będzie można m.in. wziąć
udział w nieco zapomnianych grach podwórkowych, układać wielkoformatowe klocki, zatrzymać
się w „żywej bibliotece”, w której zamiast książek
będą ludzie opowiadający historię na zadany temat.
Oryginalną atrakcją stanie się wybicie pamiątko-

Ferio Wawer przywiązuje wagę do współpracy
z lokalną społecznością. Swoją kolejną inicjatywę
skierowało do właścicieli i miłośników psów.
27 sierpnia, wspólnie z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami i Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie, zorganizowało psią
edukację. Odbyły się zabawy edukacyjne z psem
z elementami dogoterapii, można było zasięgnąć
porady na temat pielęgnacji, szkolenia i tresury
i skorzystać z usług w stoisku pielęgnacyjnym.
W Ferio trwa wystawa fotograficzna poświęcona
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz psów przeznaczonych do adopcji.
– Po otwarciu wystawy odnotowano zwiększone
zainteresowanie adopcjami. Ludzie coraz chętniej
wybierają się do schroniska zamiast kupować rasowego z hodowli. Ten pozytywny trend obserwujemy również w Schronisku w Celestynowie,
a wpływ na to mają między innymi akcje adopcyjne, takie jak ta organizowana przez Ferio Wawer.
Akcja została pozytywnie odebrana przez klientów Centrum, będących miłośnikami psów. Właściciele czworonogów coraz częściej świadomie
poszukują miejsc przyjaznych psom i cieszę się że
Ferio Wawer do takich dołączyło - mówi Łukasz
Balcer, kierownik Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie, prezes TOnZ.
Ferio Wawer zostało sponsorem biegu skierowanego do właścicieli psów „Zabierz Piesia do Międzylesia”, organizowanego 18 września na odcinku 5
km i 10 km. Start godz. 11 przy SP nr 138.
Galeria wprowadziła oznakowania umieszone
na parkingu o treści „NIE zostawiaj psa w samochodzie” oraz ustawiła miski z wodą dla psów
na swoim terenie. Do akcji zostali zaproszeni
najemcy, którzy naklejkami oznaczają witryny
salonów przyjaznych psom.

wej monety z logotypami 150-lecia gminy Wawer
i WCK. Nie zabraknie niespodzianek przygotowanych przez Bibliotekę Publiczną oraz OSiR.
Moc wrażeń zapewnią występy artystyczne na scenie. WCK przy współpracy ze Stołeczną Estradą
przygotowało teatr dla dzieci, występy utalentowanej wawerskiej młodzieży, recitale i konkursy. Bardzo pasjonująca będzie Waweriada, czyli turniej
wiedzy o Wawrze. Jedną drużynę stworzą przedstawiciele samorządu, mieszkańców i młodzieży,
druga to znani z ekranów aktorzy: Małgorzata
Królikowska, Ilona Ostrowska i Paweł Królikowski, wspierani przez przedstawiciela młodzieży
szkolnej. Wspomniani aktorzy zaprezentują także
fragmenty wierszy poetów związanych niegdyś z
naszą dzielnicą: Tuwima, Gałczyńskiego i Twardowskiego. Finałem tego całodniowego święta
będzie koncert Ryszarda Rynkowskiego, który na
scenie wystąpi o godz. 19.
Imprezę honorowym patronatem objął burmistrz
dzielnicy Wawer. A zatem do zobaczenia 25 września...
Jarosław Rosiński
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Kurier osiedlowy | 610 lat parafii w Zerzeniu, 150 lat Gminy Wawer

Odpust z Zenkiem Martyniukiem na scenie

Fot. AM

Fot. AM

Jednym słowem: doroczne święto w Zerzeniu,
tym razem organizowane wspólnie z Urzędem
Dzielnicy, a to z tego względu, że obchodzono
610. rocznicę istnienia parafii zerzeńskiej i 150.
utworzenia Gminy Wawer.
Część festynową po uroczystościach w kościele
wspólnie otworzyli ksiądz proboszcz Krzysztof

Waligóra i zastępca burmistrza Leszek Baraniewski.
Ze sceny, na otwarcie, popłynęły
słowa nawiązujące do regionu Urzecze, którego historyczną częścią
był nadwiślański Zerzeń. A później prezentowali się, rzęsiście okla- Gości odpustowego pikniku wspólnie powitali proboszcz zerzeńskiej parafii
skiwani młodzi artyści. Robert Krzysztof Waligóra oraz zastępca burmistrza Wawra Leszek Baraniewski
Jakubowski zapewnił występy
członkiń zespołu Shock Dance, który – jak
raczono się potrawami z grilla, chlebem ze smalpoinformował – wkrótce wystąpi w Puchacem i kiszonymi ogórkami, a pragnienie gaszono
rze Polski tańców nowoczesnych. Swoim
nie tylko coca-colą, ale naturalnie wytwarzaną
podopiecznym dał możliwość solowego
oranżadą – jak za dawnych lat.
zaprezentowania się publiczności. MuzyczA na koniec na uczestników festynu czekała niene możliwości fletu i wykonawcy można
spodzianka. – Chcecie posłuchać Zenka Martybyło ocenić podczas występu Włodzimierza
niuka? – pytał publiczność, oczywiście retoryczDemianiuka z WCK filia Anin. Śpiewali
nie, zastępca burmistrza Wawra Leszek BaraAntek i Olek Parzychowscy z WCK filia
niewski. A publiczność w liczbie trzech, a może
Zastów, uczestnicy konkursu „Rozśpiewai więcej tysięcy, miała tylko jedną odpowiedź:
ny Wawer”, a także Beata Kałudow, córka
taaaak! Burmistrz przyznał się zgromadzonym,
Wawerskie Centrum Kultury zadbało o artystyczną część pikniku. śpiewaczki, mieszkanki Aleksandrowa Ewy
że jest fanem tego piosenkarza, że bywał na jego
Grupa Shock Dance zaprezentowała solówki swoich utalentowaJarzymowskiej-Kałudow.
W
podziw
wprakoncertach, tańczył na zabawach i prywatkach,
nych tancerzy
wiły widzów pokazy sztuk walki.
na których obowiązkowo „leciały” kawałki ZenPoza sceną trwały warsztaty plastyczne
ka Martyniuka.
prowadzone siłami instruktorów WawerPrzed sceną falował nieprzebrany tłum mieszskiego Centrum Kultury. Wawerska Bikańców Wawra, ale także innych regionów, nie
blioteka Publiczna zaprezentowała miesztylko Warszawy, ale i Polski. Fani Zenka Martykańcom Zerzenia bibliowóz – objazdową
niuka na portalach społecznościowych, co odkrył
wypożyczalnię książek, który dowozi zaks. Krzysztof Waligóra, dopytywali, gdzie leży
mówione tomy w cztery miejsca dzielnicy,
ten tajemniczy Zerzeń.
aby być jak najbliżej czytelników. Ośrodek
Zabawa była przednia, w czasie godzinnego
Sportu i Rekreacji przywiózł na odpustokoncertu Zenek Martyniuk przypomniał swoim
wy festyn urządzenie imitujące pływanie
fanom największe przeboje, takie jak „Przez twe
na łodziach sportowych. Ratownicy pokaoczy zielone”, „Życie to są chwile”. I nie było
zywali, jak udzielać pierwszej pomocy.
mu łatwo zejść ze sceny, gdyż publiczność domagała się bisów i autografów.
Koncert Zenka Martyniuka przyciągnął wieczorową porą na ko- W części gastronomicznej degustowano
ścielne błonia co najmniej 3 tys. fanów disco polo
wypieki przygotowane przez parafianki,
Andrzej Murat
Ewa i Rafał Szwembergowie z synem Michałem
Jesteśmy mieszkańcami Zerzenia od 2008 r. i byliśmy na kilku odpustach w naszej parafii, ale ten
był zorganizowany z największym rozmachem.
Zaskoczyło nas na plus to, że uczestników odpustu wspólnie powitali gospodarz parafii oraz gospodarz dzielnicy. Bardzo nam się podobało to,
że na estradzie mogli z tej okazji zaistnieć młodzi
wykonawcy – tancerze, piosenkarze. Bardzo ciekawe okazały się pokazy sztuk walki. Michałowi podobały się dmuchane urządzenia zabawowe, bezpieczniejsze od karuzel. Ponieważ
impreza trwała kilka godzin, dobrym pomysłem było zorganizowanie
stoisk z potrawami z grilla, ciastami, napojami. Na co dzień jesteśmy
zapracowani, zabiegani, a podczas takiego spotkania można się integrować i to ważne ze społecznego punktu widzenia. No a perełką wieczoru
okazał się występ Zenka Martyniuka.

Patrycja Białouz z synem Kacprem
Jestem fanką muzyki disco polo, a Zenka Martyniuka w szczególności. Gdy dowiedziałam się,
że wystąpi na odpustowym festynie w Zerzeniu,
nie mogłam przegapić okazji posłuchania go na
żywo. Obeszliśmy z czteroletnim synem stragany, nie obyło się bez kupienia pistoletu, pobawił
się na pneumatycznym zamku, ale gdy zbliżał
się występ Zenka Martyniuka przezornie patrzyliśmy, co się dzieje przy scenie. Udało się zająć strategiczne miejsce,
chociaż trochę z boku, przezornie godzinę wcześniej zanim stanął przed
licznie zgromadzoną publicznością. Śpiewa takie piosenki, że nogi
same ruszają się do tańca. Atmosfera udzieliła się także Kacprowi, mały
bił brawo. Wytrwaliśmy do końca. Żałuję tylko, że nie udało mi się
zdobyć autografu Zenka, więcej szczęścia miały moja koleżanka Sylwia
i jej córka.

Fot. AM

Były uroczystości kościelne związane z Wniebowzięciem Najświętszej
Maryi Panny, tradycyjne święcenie kwiatów, zbóż i ziół oraz odpustowe
kramy. Był festyn z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych z blokiem
kulturalnym, sportowym, gastronomicznym. Jak zawsze rozgrywano
mecze piłki nożnej o Puchar Plebana. A na końcu discopolowy występ
Zenka Martyniuka.
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Kurier ekologiczny | Jubileusz współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska

Czyściej dzięki EKON-owi

Do tego czasu EKON koncentrował się głównie
na odbieraniu posegregowanych odpadów komunalnych z osiedli Ursynowa. I robił to dobrze, co
podkreślali ich mieszkańcy. Praca EKON-owców
sprzyjała poprawie stanu środowiska, a oni dzięki
możliwości zatrudnienia wychodzili ze stanu wykluczenia społecznego, a zarabiając przestawali
być obciążeniem dla najbliższych. Pracując społecznie użytecznie przezwyciężali swoje choroby,
takie jak np. depresje.
– W Wawrze także zaprezentowaliśmy się z dobrej
strony – wspomina kierujący brygadą pracowników EKON-u Włodzimierz Kalata. - Był okres, że
na terenie dzielnicy pracowało na rzecz ochrony
jej cennego przyrodniczo środowiska nawet 60
osób. Sprzątaliśmy bardzo wtedy zaśmiecone lasy
i działki bez ustalonych właścicieli, przycinaliśmy
gałęzie drzew i krzewów przechodzących z posesji na stronę chodników i ulic, odbieraliśmy od
mieszkańców zużyty, niesprawny elektrosprzęt,
makulaturę. A w zimie odśnieżaliśmy chodniki
przy przejściach dla pieszych, usuwaliśmy sople
niebezpiecznie zwisające z dachów budynków
użyteczności publicznej. To samo robimy teraz,
chociaż mniejszymi siłami. Dla naszych pracowników ważne jest, że nie siedzą w czterech ścianach, że mają motywację, że zarabiają, co prawda
najniższą krajową, ale dobre i to.
– Od kiedy pracuję w Wawrze, lepiej się czuję,
mniej przebywam na leczeniu – twierdzi Barbara

Obieszczalska, jedna
z zatrudnionych kobiet, mogąca się poszczycić najdłuższym, Spotkanie z okazji kolejnej rocznicy współpracy. Na zdjęciu z lewej burmistrz Łukasz Jeziorski
i dyrektor sortowni EKON Robert Lewicki, z prawej w służbowych kamizelkach Dariusz Ko10-letnim stażem.
walewski, Barbara Obieszczalska, Norbert Kozakiewicz i, u góry, kierownik ekipy ekonowców
Pracownicy EKON-u Włodzimierz Kalata
są dobrze znani mieszkańcom dzielnicy, którzy doceniają ich wkład
rozmawiano o tym, co należy zrobić, aby występuw to, aby Wawer był czysty. – Bywa, że w zimie
jące jeszcze zaśmiecanie lasów i innych terenów
częstują nas gorącą herbatą i ogólnie nas chwalą
zielonych przestało być problemem. I co zrobić
– mówi Norbert Kozakiewicz, także pracownik
z nielegalnie ustawianymi pojemnikami na odzież,
z 10-letnim stażem pracy, podobnie jak Dariusz
które są wybebeszane w poszukiwaniu ubrań naKowalewski.
dających się jeszcze do wykorzystania, w czym
Dyrektor sortowni EKON Robert Lewicki podkrecelują osoby narodowości romskiej.
śla, że Wawer to jedyna dzielnica Warszawy, która
am
daje pracownikom stowarzyszenia zatrudnienie.
– Staramy się wykonywać swoją pracę na czas
Odpady zgłoś EKON-owi
i jak najlepiej. Dla naszych ludzi to druga, ważna
EKON odbiera bezpośrednio z firm i gospoterapia zdrowotna. Dość powiedzieć, że frekwendarstw domowych zupełnie bezpłatnie papier,
cja w ich pracy przekracza 90 proc. chociaż nie są
kartony, folie, plastikowe butelki po napojach,
ludźmi w pełni sprawnymi. I warto podkreślić, że
szklane butelki, słoiki, a także wyeksploatonigdy nie mieliśmy reklamacji ze strony Urzędu
wany lub zepsuty sprzęt radiowo-telewizyjny,
Dzielnicy.
w tym magnetofony, tonery, magnetowidy
Z okazji 10. rocznicy współpracy z przedstawioraz elektryczne artykuły gospodarstwa domocielami kierownictwa i załogi EKON-u spotkał
wego – pralki, lodówki, zamrażarki, odkurzasię burmistrz Łukasz Jeziorski. Pracownikom wycze, grzejniki elektryczne, kuchnie elektryczne
różniającym się długi stażem wręczył upominki,
i gazowe itp. Zgłoszenia odbioru przyjmuje
dziękując za sumienność i dbałość o dzielnicę.
w dni powszednie, w godzinach pracy, WłoGoście zrewanżowali się pracami wykonanymi
dzimierz Kalata, tel. 513 595 077.
podczas zajęć terapeutycznych. Podczas spotkania

Kurier zdrowotny | Powinien zainteresować seniorów

której celem jest udzielanie wsparcia osobie wymagającej szczególnej uwagi, zainteresowania oraz
opieki medycznej przez profesjonalny zintegrowany zespół terapeutyczny.

Wawerski Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego zaprasza dzielnicowych
seniorów, doceniających rolę aktywizacji i integracji społecznej, do skorzystania z usług Wawerskiego
Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów.

Zapewnia:
• stałą opiekę w godz. 9-18 od poniedziałku do
piątku (3 posiłki dziennie, napoje),
• opiekę lekarza internisty,
• opiekę pielęgniarską,
• badania diagnostyczne według zaleceń lekarza,
• opiekę psychologiczną,
• codzienne zajęcia usprawniające z fizjoterapeutą,
• terapię zajęciową,
• edukację zdrowotną,
• zajęcia relaksacyjne,
• zajęcia komputerowe (możliwość nauki korzystania z komputera),
• zajęcia tematyczne (m.in. kącik czytelniczy i filmowy z klubem dyskusyjnym),
• wyjazdy do kina, teatru, muzeum, itp.

Dom dziennej opieki medycznej

SZPZLO Warszawa-Wawer oferuje pomoc dla
rodzin i opiekunów w formie odpłatnej usługi medyczno-opiekuńczej w ramach Dziennego Domu
Opieki Medycznej, zlokalizowanego w Przychodni nr 4 w Marysinie Wawerskim, ul. Begonii 10,

Zdzisław Gójski, zastępca burmistrza Wawra
Uruchomienie Domu Dziennej Opieki Medycznej przez wawerski ZOZ
jest kolejnym przedsięwzięciem z myślą o naszych seniorach. A jak wynika z badań, już co piąty mieszkaniec naszej dzielnicy jest w wieku poprodukcyjnym. Są to ludzie borykający się z wieloma problemami: często
samotni, chorzy, wymagający opieki specjalistycznej, w tym medycznej,
psychologicznej. Władze samorządowe Wawra w ostatnim czasie zrobiły
bardzo wiele, aby seniorzy nie byli wykluczoną grupą mieszkańców. Oferujemy im pomoc OPS, otworzyliśmy Klub Seniora, Wawerski Uniwersytet III Wieku organizuje prozdrowotne zajęcia gimnastyczne, podobnie
jak inne organizacje społeczne. Cieszy, że także ZOZ ma dla starszych ludzi interesującą ofertę.

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 504 250 422.

Fot. AM

10 lat temu ówczesne władze dzielnicy podpisały umowę
ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
na zatrudnienie jego podopiecznych do prac porządkowych
na terenie Wawra. Najpierw – na próbę, która się powiodła.
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Kurier społEczny | większe zbiory biblioteczne, nowe siłownie, poprawa bezpieczeństwa

Dobre tempo realizacji budżetu partycypacyjnego
W jednym z poprzednich numerów napisaliśmy o zrealizowanych trzech
projektach z tegorocznego budżetu partycypacyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Lista urzeczywistnionych społecznych pomysłów rośnie z dnia na dzień.

Więcej miejsc do ćwiczeń siłowych
Na terenie Wawra pojawiło się sześć nowych
siłowni plenerowych. Mogą z nich skorzystać
mieszkańcy Aleksandrowa (przy filii WCK,
ul. Samorządowa 10), Falenicy (na terenie ZS nr
111, ul. Poezji oraz przy placu zabaw przy ul. Frenkla, Miedzeszyna (na placu zabaw przy ul. Żwanowieckiej), Międzylesia (na placu zabaw przy ul.
Pożaryskiego), w Zerzeniu (ekologiczna, w lasku
w narożniku ul. Lucerny i Trakt Lubelski).
Poprawie kondycji fizycznej będzie niewątpliwie
sprzyjało boisko do ćwiczenia rzutów do kosza
w Sadulskim Zakątku, zajęcia w SP przy ul. Kadetów 15 pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
obejmujące różne dyscypliny sportowe. W Wawerskim Centrum Kultury wyposażono jedną
z sal w sprzęt do zajęć ruchowych. W filiach
WCK realizowany jest program zajęć ruchowych
i nordic walking.
Place zabaw nowe i modernizowane
Dzieci i ich rodzice z pewnością z zadowoleniem
przyjęły realizację projektów dotyczących placów
zabaw. Powstał nowy, nieduży w Sadulskim Zakątku przy ul. Mirtowej i Mydlarskiej. Na placu zabaw
przy SP nr 109 w Zerzeniu stanęły słupy oświetleniowe (także przy boisku). Na placu zabaw przy ul.
Króla Maciusia przybyły nowe urządzenia, doposażono też plac zabaw w Aleksandrowie.

ustawiono kosze na śmieci w Wawrze przy ul.
Spółdzielczej, Wodzisławskiej, Szparagowej,
Błękitnej, w Nadwiślu przy Bysławskiej, Kosaćca, Czarnuszki, w Międzylesiu przy Czatów,
Hafciarskiej, Bielszowickiej, w Aninie przy IX
Poprzecznej, Pazińskiego, Axentowicza i Zorzy.

Kultura dla każdego
Wiele wybranych projektów dotyczyło sfery kultury. W osiedlu
Las, w SP przy ul. Kadetów 15,
odbywają się zajęcia taneczne z
udziałem dorosłych. W tej placówce realizowany jest program
„Kultura w plenerze”. To trzy imprezy kulturalne oraz dwie projekcje kinowe. Biblioteki nie ograni- Powiększona część siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Frenkla w Faczają się tylko do wypożyczania lenicy
książek. W miedzeszyńskiej, przy
ul. Agrestowej, organizowane są zajęcia plastyczPrzy ścieżkach rowerowych oraz pieszych w Anine, w międzyleskiej, przy ul. Żegańskiej 1a – sponie usytuowano ławki dla odpoczynku.
tkania z ciekawymi ludźmi. W Bibliotece Publicznej przy ul. Trawiastej 10 odbywają się wykłady
Inne projekty
z historii dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz zajęcia
Dzięki pieniądzom z budżetu partycypacyjnego
plastyczno-edukacyjno-rozwojowe dla maluchów
możliwe stało się kontynuowanie wydawania
w wieku 1,5-3 lata. W Radości, w filii WCK przy
„Między Nami Aninianinami”, leczenie bezdomul. Planetowej, trwają imprezy pod hasłem „Z kulnych zwierząt w lecznicy przy Trakcie Lubelturą za pan brat”. Także w Radości realizowany
skim 300b, przeprowadzanie rehabilitacji dzieci
jest projekt „Radość dla seniora i juniora”, łączący
i młodzieży w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 17
aktywność sportową, rekreacyjną z artystyczną.
w Aninie z wykorzystaniem urządzenia EEG
Sfinansowano cykl koncertów muzyki klasycznej
Biofeedback. Dla sali językowej w tej placówce
w Cafe Meryk w Miedzeszynie.
kupiono wyposażenie edukacyjne, w Aleksandrowie naprawiono słupy ogłoszeniowe, w Marysinie
Czyściej, estetyczniej
Wawerskim Południowym założono łąkę kwietną,
Do realizacji trafiły projekty poprawiające esa w Lesie zorganizowano osiedlowe święto.
tetykę osiedli. W ramach akcji „Czysty Wawer”
am

Fot. Ryszard Ślesicki

Aby było bezpieczniej
Spełnione zostały oczekiwania mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa. Rondo na ul. Zagórzań-

skiej w Aleksandrowie poprawiło bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Zainstalowano progi zwalniające w pobliżu żłobka przy ul. Potockich, na
ul. Węglarskiej, ul. Wspomnień. Teren przy SP nr
109 przy ul. Przygodnej w ramach poprawy bezpieczeństwa objęto zewnętrznym monitoringiem.
Ze środków budżetu partycypacyjnego 2016 r. wyremontowana została droga przy lesie w Marysinie
Wawerskim Północnym, wzdłuż ul. Strzygłowskiej w Miedzeszynie wykonano
rów chłonny odbierający wody
opadowe, oświetlono parking przy
ul. Żegańskiej oraz wyposażono
go w donice z kwiatami.

Sala do zajęć ruchowych przygotowana w budynku Wawerskiego Centrum Kultury

Zajęcia taneczne przy ul. Kadetów w osiedlu Las

Fot. AM

Bogatsza oferta biblioteczna
Realizowane są zakupy nowości wydawniczych
i książek specjalnego przeznaczenia (o powiększonym druku i audiobooków dla czytelników
słabo widzących) oraz prenumerata czasopism.
Z tej możliwości skorzystały wypożyczalnie
w Wawrze, w Marysinie Wawerskim, w Falenicy,
w Miedzeszynie,w Międzylesiu i w Radości. Biblioteki w Miedzeszynie i w Aninie wzbogaciły
się ponadto o sprzęt multimedialny.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier urzędowy | Transport i komunikacja w przyszłości

Warszawska polityka mobilności – konsultacje
Po prawie 20 latach realizacji pierwszej polityki transportowej i sześciu latach
wprowadzania w życie strategii transportowej, miasto chce rozwinąć aktywne
i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście i w aglomeracji.
Ma ono zmierzać m.in. do ograniczenia dotychczasowego uprzywilejowania samochodów osobowych, limitowanie miejsc parkingowych, zawężania pasów ruchu, zwiększenia roli transportu
zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego.
Część rozwiązań komunikacyjnych i transportowych, uwzględnionych w strategii, jest już zrealizowanych, część jest wprowadzana w życie. To
m.in. bus pasy, budowa ścieżek rowerowych, stacje
wypożyczania rowerów, wyłączenia niektórych
ulic z ruchu kołowego, rozbudowa sieci metra, budowa nowych linii tramwajowych.

Ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów,
dlatego miasto zaprasza swoich mieszkańców do
udziału w konsultacjach społecznych, debatach,
warsztatach. Do czasu zakończenia konsultacji odbędą się jeszcze dwie debaty: 14 września będzie
poświęcona wprowadzeniu w cykl warsztatów
(w godz. 17.30-20.30 w PKiN w sali im. Stefana
Kisielewskiego, wejście od ul. Marszałkowskiej)
i podsumowujące 7 grudnia w godz. 17.30-20.30
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, III p. sala 316.
Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

17 września, godz. 10-16 w zajezdni przy ul. Woronicza 29, 20 września w godz. 17.30-20.30 w Domu
Towarowym Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25,
III p., 29 września w godz. 17.30-20.30 w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 i 8 października w godz. 17.30-20.30 w Muzeum Warszawskiej
Pragi, ul. Targowa 50/52. Udział w tych zajęciach,
oprócz pierwszego, należy zgłaszać mejlowo mobilna@um.warszawa.pl
Swoje uwagi dotyczące projektu można też przekazywać drogą elektroniczną mobilna@um.warszawa.pl, pocztową do Biura Drogownictwa i Komunikacji, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79 i tamże osobiście w dniach roboczych,
w godz. 8-16. Projekt „Warszawskiej polityki mobilności” znajduje się na www.transport.um.warszawa.pl i www.konsultacje.um.warszawa.pl

Kurier kulturalny | Wystawy, imprezy
Imprezy
17 września, od godz. 13 na terenie przy ul. Agrestowej 1 w Miedzeszynie – „Promocja sportów
i zabaw staropolskich doby XVII wieku”, impreza
współorganizowana przez Wypożyczalnię nr 82
w Miedzeszynie oraz Stowarzyszenie Semper
Fidelis Res Publicae. Od godz.13 do 19 oficjalna część z zawodami (turnieje łuczniczy, rzutu
oszczepem i szermierczy), gry i zabawy (toczenie kół, rzut podkową, rzeźbienie w masie solnej,
walka w skrzyni, nauki kuglarskie, pisanie piórem,
cięcie kartofla mieczem, trzymanie miecza na czas,
wykłady historyczne) po tym wręczenie nagród,
od 19.30 pokaz fireshow, ognisko i biesiada.
21 września, godz. 17 – „Opowieść o anińskim
proboszczu Wiesławie Kalisiaku”. Spotkanie
z cyklu „Warszawskie portrety”. Prelekcja Ewy
Andrzejewskiej, Trawiasta 10.

jów” – wystawa plenerowa poświęcona historii
Wawra i osiedli tworzących dzisiejszą dzielnicę.
Urząd Dzielnicy, ul. Żegańska 1, Biblioteka Publiczna, ul. Trawiasta 10, Wypożyczalnia nr 26,
ul. Błękitna 32, przystanki PKP Międzylesie, Radość, Miedzeszyn.

24 września – przejazd zabytkowym autobusem
Jelcz Mex 272 po terenie dzielnicy w ramach
„Wawerskiej Wakacyjnej Linii Turystycznej”. Odjazdy z pętli autobusowej przy Al. Dzieci
Polskich o godz. 10 i 12.30. Cena biletu
(do nabycia w każdej wawerskiej wypożyczalni) 5 zł . Szczegółowe informacje pod
tel. 22 815-33-21 w. 27.
Wystawy
„Epizody z Powstania Warszawskiego”
– wystawa w Wypożyczalni nr 26, ul. Błękitna 32.
„Po wąskim torze kolejka Karczew –
Warszawa – Jabłonna” – wystawa poświęcona historii wąskotorowej kolejki
Jabłonna – Warszawa – Wawer – Karczew,
Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.
Grupa rekonstrukcyjna, która weźmie udział w imprezie poświęconej
„150 Lat Gminy Wawer – kartki z dzie- sportom, grom i zabawom staropolskim

Kurier społeczny | Międzypokoleniowe spotkania

Starsi i młodzi razem

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA razem z Wawerskim Centrum Kultury zaprasza młodzież 13-19 lat i seniorów 60+ do udziału w cyklu
międzypokoleniowych spotkań realizowanych od października 2016 r. w Aninie
i Falenicy. Działanie w grupie międzypokoleniowej stworzy przestrzeń do lepszego zrozumienia świata młodych i seniorów, poznania nowych osób, podzielenia
się z innymi swoimi zainteresowaniami, twórczej i aktywnej wymiany doświadczeń i pomysłów, udoskonalenia komunikacji między młodymi a seniorami.
Przyjdź na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz się więcej o planowanych działaniach – terminach spotkań, programie.
Odbędzie się ono 20 września w filii Anin Wawerskiego Centrum Kultury, ul.
Poprzeczna 13. Jeśli nie możesz dotrzeć, skontaktuj się z nami! Więcej informacji na stronie www.sim.drama.org.pl
Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji i kontakt:
Beata Rainko, tel. 510 536 340, e-mail: b.rainko@stop-klatka.org.pl/

fot. PB

Oferta Wawerskiej Biblioteki Publicznej

