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FOT. ZBIGNIEW ŚWIDERSKI

W Zespole
Szkół nr 114 w
Aninie odbyło
się podsumowanie konkursów
poświęconych ks. Janowi
Twardowskiemu, patronowi
tej placówki. Zaprezentowany
został film o poecie, a w nim
wspomnienia m.in. Aldony
Kraus (na zdj.)
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SPIS TREŚCI

Finał Lotto Poland Bike Marathon w Wawrze
Byłemu zawodowemu kolarzowi Grzegorzowi Wajsowi, organizatorowi cyklu zawodów MTB w
Polsce, tak spodobały się rowerowe ścieżki na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, że już
po raz kolejny finałową imprezę organizuje w Wawrze. Trasa jest w pełni profesjonalna, urozmaicona,
wymagająca dużych umiejętności technicznych i odpowiedniej siły. Start i metę organizator lokuje na
terenie Centrum Zdrowia Dziecka, stąd hasło ostatniego wyścigu „Rowerem po zdrowie”. Zawody trwały
dwa dni – w pierwszym odbyły się Mistrzostwa Medycyny i Farmacji, w drugim wyścig finałowy cyklu,
a także V Mistrzostwa Samorządowców Warszawy i Mazowsza, Otwarte Mistrzostwa Szkół
Podstawowych Wawra oraz mini – wyścigi dla najmłodszych na rowerkach odpychanych i napędzanych
przy pomocy pedałów. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, gdyż było bardzo zimno, na starcie stanęło
ok. tysiąca miłośników jazdy rowerami górskimi po leśnych wawerskich duktach.
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10 LAT SKM
»4
3 października 2005 r. obsługę
pasażerów na trasie Warszawa
Zachodnia – Falenica rozpoczął
nowy przewoźnik – Szybka
Kolej Miejska. Dziś trudno sobie
wyobrazić jej brak. W ciągu 10 lat
unowocześniła tabor.
INAUGURACJA
U SENIORÓW
»5
Wykładem o potrzebie zdrowego
trybu życia został zainaugurowany
kolejny rok akademicki
Wawerskiego Towarzystwa
Uniwersytetu III Wieku. Gościem
był poseł Michał Szczerba,
inicjator powstania komisji polityki
senioralnej w Sejmie.

Tak dużego budżetu jeszcze nie było
214,1 mln zł to propozycja dzielnicowego budżetu na
2016 r. Nigdy dotąd nie był on na etapie opiniowania
i zatwierdzania tak wysoki. Po raz pierwszy realnie został
przez pewien czas przekroczony w roku ubiegłym, ponieważ Zarząd Dzielnicy wywalczył dodatkowe środki z budżetu miasta. Od dawna nie było w nim zagwarantowaLeszek Baraniewski,
nych tyle środków na inwestycje, co teraz. Nawet gdyby
zastępca burmistrza Wawra
odjąć od proponowanych 32 mln zł 9,5 mln zł przesuniętych na rok przyszły z roku 2015, to jest to kwota najwyższa od kilku lat. Wydatkowanie
tych pieniędzy pozwoli w przyszłym roku zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe oraz zaawansować, zaplanowane na dwa lata, budowy dwóch obiektów

oświatowych: zespołu szkolno-przedszkolnego i żłobkowo-przedszkolnego, które rozwiążą nabrzmiałe problemy związane z demografią i potrzebami młodych rodzin.
Rada Dzielnicy opiniując wstępny projekt budżetu na 2016 r. uzależniła jego poparcie
od zapisania w nim dodatkowych środków finansowych. Będziemy się starali, aby
znalazły się pieniądze na wskazane przez nią cele: na publiczną i niepubliczną oświatę,
na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, ponieważ to ważne, ludzkie sprawy.
Gdy władze samorządowe miasta konstruują budżet, robią to ostrożnie, ważąc planowane dochody i wydatki. Z praktyki wiadomo, że w ciągu roku dosypują pieniędzy
do dzielnicowych kas, czego przykładem są np. dodatkowe 4 mln zł przydzielone
naszej dzielnicy na budowę żłobka. Będziemy się starali zrealizować budżet 2016 r.
jak najefektywniej, jak najsprawniej.
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2 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER SAMORZĄDOWY | OPINIA POZYTYWNA, ALE UWARUNKOWANA

Miasto daje, dzielnica mówi: za mało
Rada Dzielnicy oceniała wstępny projekt budżetu
Wawra. W 2016 r. dzielnica miałaby do dyspozycji 214,1 mln zł, w tym 32 mln na inwestycje.
Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione
propozycje pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych przez nich uwag.
Na zaproponowany budżet składają się dochody
własne w wysokości 47,5 mln zł oraz środki przekazywane przez miasto w kwocie 166,6 mln zł.
Gdyby budżet był ostatecznie uchwalony bez zmian,
na dochody złożyłoby się ok. 26,3 mln zł z podatków i opłat lokalnych, z opłat za użytkowanie
wieczyste oraz ok. 7,2 mln zł z najmu i dzierżawy
mienia. Inne wpływy to 7,6 mln zł. Dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży lokali i nieruchomości, powinny zamknąć się kwotą 5 mln zł.
Mając takie dochody i środki przekazywane przez
miasto, na oświatę i wychowanie trzeba będzie

wydać prawie połowę całego budżetu – 106,2 mln
zł. Najwięcej pieniędzy pójdzie na szkoły podstawowe – 48 mln zł, na przedszkola 25 mln zł,
12,6 mln na gimnazja i 3,8 mln zł na licea.
Na ochronę zdrowia zapisano 1,1 mln zł. Pomoc
społeczna otrzyma na swoją działalność 19 mln
zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 2 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 6,5 mln zł, z tego
3,7 mln zł na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic oraz klubów, a 2,2 mln zł na biblioteki. Na kulturę fizyczną zaproponowano środki
w wysokości 6,8 mln zł.
Dalszy rozwój cywilizacyjny dzielnicy zależy
w dużej mierze od inwestycji. W 2016 r. przeznacza się na ten cel 32 mln zł, przy czym w kwocie tej
mieści się 9,5 mln zł, które na przyszły rok przesunięto z roku bieżącego. Pieniądze te pójdą na

budowę ul. Jeziorowej (6,8 mln zł), na budowę ul.
Wiązanej wraz z chodnikiem (ok. 2 mln zł), drogi pomiędzy ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską
(ok. 750 tys. zł), ul. Mydlarskiej (4 mln zł), chodnika wzdłuż ul. Przylaszczkowej (700 tys. zł).
W przyszłym roku rozpocznie się budowa zespołu szkolno-przedszkolnego (10,7 mln zł) oraz
zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Nadwiślu
(5,5 mln zł).
W uzasadnieniu do uchwały zapisano, że propozycję budżetową Rada Dzielnicy opiniuje pozytywnie, pod warunkiem, że miasto dołoży 10,6 mln zł
na publiczne i niepubliczne placówki oświatowe,
100 tys. zł na ochronę zdrowia i pomoc społeczną
oraz 162 tys. zł na zwiększenie ściągalności podatków i należności niepodatkowych.
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KURIER OŚWIATOWY | NAGRODY I MEDALE DLA NAUCZYCIELI

Podziękowania za trud edukacji i wychowania

FOT. AM

W Szkole Podstawowej nr 138 w Międzylesiu
odbyły się dzielnicowe uroczystości związane
z dorocznym Dniem Edukacji Narodowej. W dniu,
w którym to święto przypada, 14 października,
w wawerskich placówkach oświatowych odbyły
się szkolne uroczystości, podczas których głów-

Nagrodzeni z burmistrzem i radnymi
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nym punktem było uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów czy przedszkolaków.
W uroczystości w SP nr 138 udział wziął burmistrz
Wawra Łukasz Jeziorski, wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy Wiesław Domański, wiceprzewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu Joanna Buczyńska,
przedstawiciele instytucji, z którymi
szkoły i przedszkola współ-

pracują – dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
Barbara Karniewska i dyrektor wawerskiej Biblioteki Publicznej Jacek Czarnowski oraz przedstawicielki oświatowych związków zawodowych – Zofia
Idzikowska reprezentująca ZNP i Danuta Kubacka
przedstawicielka oświatowej „Solidarności”.
Pod adresem nauczycieli popłynęły słowa podziękowania za trud wychowawczy i za osiągnięcia
edukacyjne, potwierdzone prezentacją multimedialna, która zobrazowała szkolne wydarzenia,
jubileusze, projekty, wymianę międzynarodową.
am

Nagrodzeni przez prezydenta Warszawy: Ewelina Gieparda, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, Stefan Dejneka, dyrektor SP bnr 109, Bartłomiej Gajda, nauczyciel SP nr 109, Małgorzata
Pawlik, nauczyciel ZS nr 70, Edyta Rolecka, nauczyciel ZS nr 115.
Nagrodzeni przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Agnieszka
Buksińska, nauczyciel ZS nr 114, Beata Ludzia, nauczyciel SP nr 109,
Anna Wiśniewska, nauczyciel SP nr 216.
Nagrodzeni przez burmistrza Wawra: Agata Kołodziejczyk, dyrektor ZS nr 215, Bernardetta Piotrowska, dyrektor Przedszkola nr 233, Bogumiła Rudnicka, dyrektor SP nr 216, Izabella Rudzka, dyrektor Przedszkola nr 338, Maria Szypnicka, dyrektor Przedszkola nr 86, Hanna Wróblewska, dyrektor Przedeszkola nr 264, Anna Bryll, nauczyciel SP nr 124, Ewa Chmielewska, nauczyciel XXV LO,
Ksenia Dąbrzalska, nauczyciel SP nr 138, Wanda Gruszko, nauczyciel SP nr 218, Magdalena Jeżyk,
nauczyciel ZS nr 70, Elżbieta Konopacka, nauczyciel SP nr 216, Maria Koprowska, nauczyciel ZS nr
120, Janina Mąka, psycholg Poradni Pscychologiczno-Pedagogicznej nr 17, Ewa Lisiak, nauczyciel
Przedszkola nr 86, Izabella Łęska-Bronowska, nauczyciel ZS nr 115, Elżbieta Miodek, nauczyciel ZS
nr 115, Aleksandra Orzeł, nauczyciel ZS nr 70, Wioletta Pawlak, nauczyciel ZS nr 116, Urszula Plust,
nauczyciel SP nr 109, Magdalena Soroka, nauczyciel ZS nr 120, Bożena Schabowska, nauczyciel ZS
nr 111, Bozena Szaja, nauczyciel ZS nr 70, Monika Wentykier, nauczyciel Przedszkola nr 86, Dorota
Ząberg, nauczyciel ZS nr 116.
Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Grażyna Abratowska, nauczyciel ZS nr 116,
Marek Ciecieląg, nauczyciel SP nr 216, Ewa Dałkiewicz, nauczyciel SP nr 216, Małgorzata Fronczak,
nauczyciel ZS nr 70, Magdalena Jeżyk, nauczyciel ZS nr 70, Ewa Kopczyńska, nauczyciel Przedszkola
nr 264, Anna Korona, nauczyciel ZS nr 120, Renata Królak, nauczyciel ZS nr 111, Monika Nikiel-Zientala, nauczyciel ZS nr 70, Joanna Mućko, nauczyciel Przedszkola nr 338, Jolanta Pawlik, nauczyciel SP
nr 216, Teresa Bojanowicz, wieloletni pracownik oświaty.
Odznaczenie Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: Ewa Korelli, pracownik Przedszkola nr 264.
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KURIER SPORTOWY | FINAŁ LOTTO POLAND BIKE MARATHON W WAWRZE

Pojechali rowerami po zdrowie

FOT. AM

Dzień wcześniej odbyły się w tym samym miejscu
XI Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji,
z udziałem około 200 zawodników.

– Ta frekwencja na finałowej trasie jest doskonałym potwierdzeniem, że „jedziemy” w dobrym
kierunku – powiedział Grzegorz Wajs, organizator
LOTTO Poland Bike Marathon. – Cieszę się, że
praca całej ekipy Poland Bike przynosi efekty i jest
doceniana przez kolarskich maratończyków. Najważniejsza jest dobra zabawa, rodzinna atmosfera,
sportowa rywalizacja i profesjonalna organizacja.
Staramy się łączyć te elementy w całość, tak aby
każdy z uczestników naszych maratonów był po
prostu zadowolony.
Zanim na swoje dystanse wyruszyli uczestnicy
cyklu Lotto Poland Bike
Marathon, na starcie stanęły maluchy jeżdżące
na rowerach, na których
odpychały się nogami i na
rowerkach z napędem
pedałowym. Walka była
zacięta zarówno w grupie
dziewcząt jak i chłopców.
Dorośli startowali na dystansie 51 km. Najszybciej
na metę dojechali GrzeUczestnicy Otwartych Mistrzostw Wawra uczniów szkół podstawowych
gorz Maleszka (Renault
Team) wśród mężczyzn i Anna Urban (Kettler Bike
nikom zawodów nie tylko malownicze widoki, ale
Team) spośród kobiet. Trasę 27 km najszybciej
wymagające doskonałej techniki podjazdy i zjazdy,
w swoich kategoriach pokonali Grzegorz Kozłowodcinki o ubitej nawierzchni i piaski.
ski (Absolute Bike Team) i Katarzyna Skura (KoW tym dniu na starcie stanęły maluchy, dzieci,
larski.eu Team). Uczniowie szkół podstawowych,
młodzież oraz dorośli, a wśród nich już po raz
biorący udział w otwartych Mistrzostwach Wawra
piąty warszawscy i mazowieccy samorządowcy.

WOJCIECH GODLEWSKI, przewodniczący komisji oświaty,
kultury i sportu, sędzia kolarski
Finał Lotto Poland Bike Marathon w Wawrze został zorganizowany
we właściwy sposób. Zawsze przy realizacji zawodów najistotniejsze jest bezpieczeństwo uczestników i widzów. Częścią tego sportu
są niestety wypadki, a zadaniem organizatora takie zabezpieczenie
trasy i zapewnienie ochrony medycznej, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia i ich skutki. Tak było i tym razem. Pomimo
wypadku, jaki się wydarzył w niedostępnym terenie, szybko zorganizowano opiekę medyczną.
Kolejnym celem organizatora jest zapewnienie uczestnikom możliwości rywalizacji w duchu sportowym, a kolejnym inicjatywy towarzyszące, urozmaicające zawodnikom, osobom im towarzyszącym i widzom przyjemne i efektywne spędzenie czasu. W tym przypadku wszystko było przewidziane i właściwie dopracowane. Dzięki współpracy z Centrum Zdrowia
Dziecka można było nawet przejść bezpłatne badania krwi. Docenili to zawodnicy licznie stawiając
się na starcie.
Jedynym mankamentem moim zdaniem była niewystarczająca informacja o tym, że mieszkańcy
dzielnicy Wawer mogą uczestniczyć w zawodach bezpłatnie. W tym roku udało się wywalczyć taki
zapis w umowie z organizatorem zawodów. Gdyby ta informacja była bardziej rozpropagowana,
z pewnością więcej mieszkańców stanęłoby na starcie. Jako przewodniczący komisji oświaty, kultury
i sportu Rady Dzielnicy zapewniam, że w przyszłości, jeżeli taka impreza się odbędzie, w większym
stopniu wpłynie na integrację mieszkańców naszej dzielnicy.

FOT. ZBIGNIEW ŚWIDERSKI

Tradycyjnie Wawer jest ostatnim miejscem rozgrywanych kolarskich zawodów LOTTO Poland
Bike Marathon, organizowanych przez byłego
polskiego kolarza zawodowego Grzegorza Wajsa. 11 października na starcie ostatniego 16. etapu
w siódmym sezonie tych zawodów, mimo mroźnej
i wietrznej pogody, stanęło ok. 1000 miłośników
jazdy na rowerach górskich.
Start i meta znajdowały się na terenie Centrum
Zdrowia Dziecka, stąd hasło imprezy „Rowerem po
zdrowie”, a wytyczone trasy dla kolarzy o różnym
stopniu umiejętności i sił wiodły przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, który gwarantował uczest-

Na trasie dla dorosłych trzeba było wykazać się siłą
i techniką jazdy

w kolarstwie górskim mieli do pokonania dystans
8 km. Wśród chłopców zwyciężył Sebastian Żurek
(Auto Mik Team), a rywalizację dziewcząt wygrała
Aleksandra Lach (UKK Huragan Wołomin).
V Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
MTB Samorządowców wygrali Gerard Pachuc
(Eskom BSA ProTour) i Dorota Czajkowska (Mysiadło). Natomiast w XI Mistrzostwach Polski
MTB Medycyny i Farmacji zwyciężyli Radosław
Jurek (Oriflame Cycling Team) i Małgorzata Lutecka (Adamed), a drużynowo Bliska Team.
am

KURIER OSIEDLOWY | FALENICA

Konsultacje
rozpoczęte
4 października odbyły się w Falenicy plenerowe
warsztaty twórcze „Falenica – nasze centrum”.
Zostały zorganizowane w ramach tzw. inicjatywy lokalnej przez mieszkańców przy wsparciu
Urzędu Dzielnicy Wawer i zarządu WDH Fala.
Oceniamy, że cel warsztatów: zainteresowanie
mieszkańców, ich integracja oraz włączenie organizacji społecznych działających na terenie
osiedla został osiągnięty.
Zainteresowały ponad 100 osób, które zgłosiły
liczne uwagi i propozycje.
Ich wnioski i refleksje zaprezentowane zostały
8 października podczas otwartego zebrania inaugurującego społeczne konsultacje.
Organizatorzy warsztatów – Urszula Stanowska i Andrzej Tomaszczyk – bardzo dziękują
wszystkim, którzy uczestniczyli w ich organizacji, a szczególnie animatorom pracowni, fotografom, którzy dokumentowali to co się działo
oraz osobom, które przygotowywały miejsce
warsztatów.

4 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER EDUKACYJNY | DZIĘKI FORUM MŁODZIEŻY WAWRA

Wakacje z zagranicznymi kolegami
„Działaj lokalnie, myśl globalnie’’ – pod tym hasłem spędzała wakacje nasza
młodzież.

FOT. FMW

Cudowną siódemkę XXV LO zmobilizował
Wojciech Godlewski – radny dzielnicy Wawer,
ale w tym wypadku, przede wszystkim, występujący jako przedstawiciel stowarzyszenia Forum
Młodzieży Wawra. FMW to skupisko aktywistów, którzy są gotowi poznać więcej, spojrzeć
dalej, zdobywać wiedzę i doświadczenia. Służy
temu wymiana międzynarodowa, organizowana
w ramach programu Erazmus+. Każdy taki projekt uczy i integruje.
W tym roku w ramach projektu Let’s Play to my,
Polacy, byliśmy gospodarzami dla koleżanek
i kolegów z takich krajów jak Turcja, Hiszpania,
Rumunia oraz Jordania. Spędziliśmy z nimi dziewięć dni, realizując projekt, którego tematem była
edukacja poprzez różnego rodzaju gry.

Najpierw przez sześć dni gościliśmy ich w Piotrkowie Trybunalskim, poznając się nawzajem,
dzieląc się różnorodnością swoich kultur oraz
biorąc udział w wielu ciekawych grach terenowych, sportowych zręcznościowych, negocjacyjnych. Atrakcją był pięciogodzinny spływ kajakowy. Następnie, już jako grupa przyjaciół, przenieśliśmy się do Warszawy, gdzie odwiedziliśmy
międzyleską szkołę podstawową, urozmaicając
przy tym plan akcji „Lato w mieście“. Obcokrajowcy ukończyli grę miejską, która wcale nie była
tak łatwa, obejrzeliśmy pokaz fontann, który na
gościach z zagranicy zrobił ogromne wrażenie.
Pożegnaliśmy ich na lotnisku. Do dziś obsypujemy się zdjęciami i jesteśmy w stałym kontakcie.
Podsumowując, nasza szkoła bardzo dziękuje
FMW za zaproszenie do udziału w tak wspaniałej inicjatywie.
Zdobyliśmy ogromne doświadczenie, mamy wiele wspomnień,
których nigdy nie zapomnimy,
poznaliśmy wspaniałych ludzi,
dowiedzieliśmy się wiele o innych kulturach, mogliśmy dostrzec różnice i podobieństwa
między nami, ale oczywiście
też podszkoliliśmy swój język.
Julia Jarząbek,
uczennica XXV LO

Dyrektor SZPZLO
Warszawa Wawer
Marii Aleksandrze Kąkol
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają
Zarząd i Rada
Dzielnicy Wawer

Markowi
Rutkowskiemu
kierownik zespołu
zamówień publicznych
słowa współczucia i otuchy
w trudnych chwilach
po śmierci

żony
składają pracownicy
i Zarząd Dzielnicy Wawer

KURIER TRANSPORTOWY | NOWOCZESNY PRZEWOŹNIK

Szybka Kolej Miejska od 10 lat na torach
3 października 2015 r., w godzinach rannych, minęło 10 lat od pojawienia się
na torach kolejowych od Warszawy Zachodniej do Falenicy, o długości 23 km,
pierwszego pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

FOT. AM

Pierwszy pociąg SKM od składów Kolei Mazowieckich różnił się… jedynie oznakowaniem.
Był to bowiem stary tabor ściągnięty z Gdyni.
Drugi pociąg, pochodzący z fabryki Newag
w Nowym Sączu, nie dostał na czas dopuszczenia do ruchu i wyruszył na trasę 5 października 2005 r.
Tabor z Newagu miał stare podwozie i starą jednostkę napędową, ale nowe nadwozie,
w którym nie było tradycyjnych przedziałów,
w którym zastosowano klimatyzację i systemy wewnętrznej i zewnętrznej informacji dla
pasażerów, a także monitoring i windy dla
pasażerów poruszających się na wózkach.
Początkowo podróżowanie pociągami SKM
było bezpłatne, bilety wprowadzono dopiero w grudniu 2005 r. Uruchomienie SKM

nie odbyło się bez pewnych perturbacji. Pociągi
te „upchnięto” w rozkład jazdy w sposób niezupełnie odpowiadający potrzebom pasażerów.

S1 – bo taki numer nadano tej linii, zniknęła
z dotychczasowej trasy, spółka zarządzająca
SKM wprowadziła linię S2 o dłuższej trasie
z Pruszkowa początkowo do Rembertowa, a później do Sulejówka Miłosnej.
W 2010 r. Warszawę nawiedziła bardzo wysoka
woda powodziowa, w związku z czym zamknięto ruch na Wale Miedzeszyńskim, obawiając się,
że może zostać zatopiony. I wtedy reaktywowano linię S1, tym razem na trasie Pruszków
– Otwock.
Stale modernizowano tabor. Na trasach pojawiły się elfy z bydgoskiej Pesy i impulsy
z Newagu, o nowocześnie wyglądających
nadwoziach, jednostki mierzące po 113 m
długości. Cztery linie SKM liczą łącznie prawie 150 km długości. Obsługują je 32 składy. W ubiegłym roku z przejazdów pociągami SKM skorzystało 25,5 mln pasażerów,
co świadczy o tym, że decyzja o utworzeniu
tego przewoźnika miała podstawy społeczne
i ekonomiczne.
am
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KURIER OŚWIATOWY | DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO

Inauguracja u studentów – seniorów
Jeszcze kilka tygodni temu korzystali z wakacji. Ale gdy przychodzi październik,
trzeba zapomnieć o tym, że się było w towarzyskim gronie słuchaczy Wawerskiego
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spływie kajakowym po Wkrze, że
się wyjeżdżało na wycieczki do Maciejowic, Dęblina, Puław, Chodla, Żelazowej Woli,
Nieborowa, Arkadii. Trzeba zaśpiewać „Gaudeamus igitur”, wysłuchać inauguracyjnego
wykładu, zapisać się na zajęcia.
jęć edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych.
Gościem inauguracji nowego, już dwunastego
roku akademickiego w Wawrze był poseł Michał
Szczerba, przewodniczący regulaminowej komisji polityki senioralnej w Sejmie. – Uniwersytet
Trzeciego Wieku to nie tylko uczelnia, to bliskie
więzi, to lokalny patriotyzm – podkreślił.
Podziękował kierownictwu WTUW
za dotychczasową
współpracę. Podsumowując swoją
poselską działalność na rzecz środowiska osób starszych wymienił
uchwalone w ostatniej kadencji parlaInauguracja nowego roku akademickiego w Wawrze. Z lewej prezes WUTW Teresa Bojanowicz mentu akty prawne

KURIER SZKOLNY | NA POCZĄTEK SPACER PO CMENTARZU

Śladami żydowskiej przeszłości stolicy
21 września br. uczniowie z Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie rozpoczęli warsztaty
Szkoły Dialogu – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu.
Dotychczas odbyły się z ogromnym sukcesem
w ponad 200 szkołach w około 130 miejscowościach całej Polski. W 2015 r. projekt realizowany
jest w 8 warszawskich szkołach.
Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego
celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat
wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz
ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach projektu uczniowie poznają historię Warszawy, często odkrywając
białe plamy na mapie wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej.
W ramach programu Szkoła Dialogu uczniowie
eksplorują historię łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni. Na program składają się cztery spotkania z trenerami Forum Dialogu – dwie wycieczki i dwa warsztaty w szkole.
21 września, w ramach pierwszego spotkania,
uczniowie z Zespołu Szkół nr 70, wybrali się na spaFundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od piętnastu lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom
antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją
na rzecz tolerancji.

FOT. AL

FOT. AM

Dużo nadziei wśród słuchaczy rozbudziło powstanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Jedną z delegatek tego nowego przedstawicielskiego ciała jest Teresa Bojanowicz, prezes Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Towarzystwa, które liczy 315 członków
i w każdym tygodniu realizuje 50 godzin za-

Pierwszy krok w realizacji programu – wizyta na żydowskim cmentarzu

cer po cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.
Wszystkie te spotkania mają stopniowo przygotować uczniów do stworzenia własnego projektu
upamiętniającego przedwojenną żydowską społeczność stolicy. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł „Szkoły dialogu”. Projekt jest
finansowany ze środków Biura Edukacji m. st.
Warszawy i realizowany pod honorowym patronatem ministra edukacji narodowej. Sprawozdania
z projektów wezmą udział w organizowanym przez
Forum Dialogu konkursie, którego rozstrzygnięcie
nastąpi w styczniu 2016 r.
Adela Lemańska

dotyczące spraw bliskich osobom starszym. Gośćmi byli również przedstawiciele UTW z Józefowa
i Grochowa. Miłym akcentem było powitanie nowych słuchaczy uniwersyteckich.
Wykład inauguracyjny poświęcony został zdrowiu. Prof. Ewa Kozdroń, kierownik katedry rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego, zatytułowała go „Zdrowo – czyli jak. Sprawność dla
zdrowia”. I przekonywała wawerskich seniorów,
że nie ma złego zdrowia, jest źle dobrana aktywność fizyczna oraz że ruch jest życiem, bezruch
śmiercią.
W trakcie wykładów zaplanowanych na najbliższe miesiące wawerscy seniorzy dowiedzą się, jak
się buduje budżet państwa, czy dyplomacja jest
sztuką, czy rzemiosłem, kiedy lęk jest twórczy,
a kiedy niszczący, jak odnaleźć źródło radości
i zachować dojrzały wdzięk, wszystkiego o chorobie Altzheimera.
Uczestnicząc w spotkaniach na Zamku Królewskim poznają religie z czterech stron świata i polskich władców. W Muzeum Literatury zapoznają się z twórczością wybitnych pisarzy XX w.,
a w Narodowym obejrzą wystawy poświęcone
Witowi Stwoszowi, Józefowi Brandtowi i braciom
Gierymskim.
Poza tym będą chodzić na spacery z kijkami, gimnastykować się na sucho i w wodzie, uczyć obsługi komputerów, śpiewu, plastyki, grać w brydża.
Dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
Andrzej Murat
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KURIER SZKOLNY | W STULECIE URODZIN POETY

Ksiądz Jan Twardowski nie do zapomnienia

FOT. AM

Ogłoszone zostały konkursy: plastyczny, recytatorski, na napisanie eseju, na film i wiedzy o księdzu. Wzięło w nim udział prawie 90
uczniów i… przedszkolaków.
Na wysokim poziomie stały recytacje wierszy
ks. Jana Twardowskiego. Co prawda tylko trzy
zespoły pokusiły się o nakręcenie filmu na podstawie jego poezji, ale ten, który zwyciężył, zatytułowany „Droga”, zasłużył na pierwsze miejsce ze względu na poetykę i sprawny warsztat.
Nie był to jedyny obraz wyświetlony podczas
uroczystości podsumowania konkursów. Film

Recytujące przedszkolaki

dotyczący księdza – poety nakręcił Oddział Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, wsparty finansowo przez Urząd
Dzielnicy. Wystąpiły w nim osoby, które
zetknęły się z Janem Twardowskim, które przyczyniły się do jego upamiętnienia
w Wawrze.
Młodzież wyróżniono w kilku kategoriach
Doktor Aldona Kraus, organizatorka coz tzw. „kamieniarzy”, ludzi, którzy kamieniami
rocznych spotkań przyjaciół księdza na swojej
upamiętnili anińskich poetów – wspomniał, że
posesji, mówiła o pobytach Jana Twardowskiego
odpowiedni kamień dla ks. Twardowskiego znaw wakacje w jej domu. Pokazała m.in. zeszyt,
lazł w okolicy Stoczka Łukowskiego. Mirosław
w którym poeta zapisywał swoje wiersze. Ze
Perzyński przypomniał, że zanim ksiądz Twarwzględu na charakter pisma bardzo trudne
dowski zaczął odwiedzać rodzinny dom Aldony
do odczytania. A na dowód, że tworzenie
Kraus, gościł w Dzielnicowym Domu Kultury
poezji nie jest takie proste, jak się wydaw Aninie przy ul. V Poprzecznej za czasów, gdy
je, Aldona Kraus pokazała uchronione od
jego dyrektorką była Lidia Szafrańska. A ksiądz
wylądowania w koszu wyrwane z zeszyDariusz Marczak, sprawujący w młodości posłutu kartki z pierwszymi wersjami wierszy.
gę duszpasterską w anińskiej parafii przyznał, że
Alicja Francman, anińska poetka i plamiał wielki respekt przed księdzem Janem, chostyk, zachowała w pamięci pozytywną
ciaż był on osobą bardzo skromną.
ocenę jej twórczości przez księdza Jana.
Jednym słowem, nie da się o księdzu Janie
O tym, że decyzja wstąpienia Jana TwarTwardowskim zapomnieć. Anińska społeczność
dowskiego do seminarium była ogromdo tego nie dopuści.
nym zaskoczeniem dla rodziny, mówiAndrzej Murat
ła jego krewna. Jan Nowacki to jeden

KURIER URZDOWY | PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

Nieruchomości na sprzedaż
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dwóch nieruchomości w naszej dzielnicy.
Przedmiotem pierwszego jest grunt niezabudowany, oznaczony jako działka
ewidencyjna nr 23/1 o powierzchni 1627 m2 w obrębie 3-12-18, położony
w dzielnicy Wawer przy ul. Kwitnącej Akacji, będący częścią nieruchomości
uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA6M/00039534/3, stanowiącej
własność m.st. Warszawy.
Teren, na którym znajduje się zbywana działka, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy
Fromborskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XCII/2348/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.11.2014
r., poz. 10695). Działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem
89MNL-1 o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach
z zielenią leśną. Obsługa komunikacyjna od ulicy Kwitnącej Akacji (droga
publiczna).
Cena wywoławcza netto x)
Wadium (wniesione w pieniądzu)
Minimalne postąpienie

580.000 zł
60.000 zł
5.800 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782
z późn. zm.) upłynął 22.09.2015 r.

Przetarg ten odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 13 w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.
Przedmiotem drugiego przetargu jest grunt niezabudowany, oznaczony
jako działka ewidencyjna nr 116/2 o powierzchni 2452 m2 w obrębie
3-12-28, położony w dzielnicy Wawer przy ul. Czołgistów, będący
częścią nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr
WA6M/00200031/7, stanowiącej własność m.st. Warszawy.
Teren, na którym znajduje się zbywana działka, objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XCII/2348/2014 Rady
m.st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia
27.11.2014r., poz. 10695). Działka znajduje się na obszarze oznaczonym
symbolem 7MNL/U o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
działkach z zielenią leśną i tereny usług. Obsługa komunikacyjna od ulicy
Czołgistów (droga publiczna).
Cena wywoławcza netto x)
Wadium (wniesione w pieniądzu)
Minimalne postąpienie

883.000,- zł
90.000,- zł
8.830,- zł

FOT. AM

Gdyby ksiądz Jan Twardowski żył, w tym roku obchodziłby jubileusz stulecia
urodzin. Ten fakt posłużył Gimnazjum nr 103 w Aninie, przy ul. Alpejskiej, które
nosi jego imię, do spopularyzowania wśród uczniów patrona i jego twórczości.
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KURIER KULTURALNY | IMPREZA DOCENIONA PRZEZ MARSZAŁKA URZĘDU MAZOWIECKIEGO

„Zielone Świątki na Urzeczu” wyróżnione
Organizatorzy, twórcy i realizatorzy imprezy plenerowej „Zielone Świątki
na Urzeczu” zostali uhonorowani przez marszałka urzędu mazowieckiego
certyfikatami za „Najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2015”.
W gronie tych osób znaleźli się przedstawiciele
nadwiślańskich gmin i dzielnic, w dawnych czasach tworzących region nazywany Urzeczem.
Impreza plenerowa pod tym tytułem odbyła się
24 maja. Zaprezentowany został, kultywowany jeszcze w nadwiślańskich miejscowościach,
folklor, przypomniano dawne zielonoświątkowe
obrzędy i obyczaje. Z rejonu Góry Kalwarii do
Wawra, w plenerowe miejsce pikniku i występów

artystycznych przy Drodze Golfowej, przypłynęły
flisackie łodzie z zespołami ludowymi.
Folklor przeplatał się ze współczesną kulturą. Przed
liczną publicznością wystąpiła grupa „Teatralne Żywioły”, powstała z inicjatywy Magdaleny Dakowskiej i Katarzyny Żytomirskiej, zaprezentowana została adaptacja opery Stanisława Moniuszki „Flis”,
w reżyserii Philippe’a Chauvina we współpracy ze
Społecznym Ogniskiem Muzycznym z Radości.

Certyfikat prezentuje dyrektor WCK Barbara Karniewska

KURIER PRZEDSZKOLNY | PRZEZ ZABAWĘ DO ZDROWEGO ŻYWIENIA
Po raz drugi w Przedszkolu nr 84 „Promyk” przy
ul. Dworcowej odbył się w pierwszych dniach
października konkurs na najciekawszego cudaka
owocowo-warzywnego.
Jest to własny projekt edukacyjny tej placówki pt.
„Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia
u dzieci”. W tym roku zgłoszono na niego 58 prac
wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami.
Przyciągały uwagę niepowtarzalną formą, kształtem, kolorystyką i nazwą. Ponieważ jury trudno
było wyłonić zdecydowanych zwycięzców, nagrodzono wszystkich uczestników.
Właściwe odżywianie dzieci było zawsze istotnym
celem w „Promyku”. W sierpniu 2013 r. tworząc
plan rozwoju przedszkola na lata 2013 – 2018, rada
pedagogiczna zaplanowała na rok szkolny 2015/
2016 pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej
w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indy-

widualności i kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia wśród dzieci z udziałem rodziców.
Nasze cele zbiegły się z polityką państwa w kwestii
żywienia dzieci, o której mowa w rozporządzeniu
ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach.
Przedszkole nr 84 „Promyk” zgłosiło się do programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
Włączenie się placówki do programu daje możliwość otrzymywania biuletynów dotyczących
żywienia dzieci oraz współpracę z edukatorem
żywieniowym, który przeprowadzi z personelem
bezpłatne szkolenia dotyczące żywienia dzieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu
gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782
z późn. zm.) upłynął w dniu 28.09.2015 r.
Przetarg ten odbędzie się 14 grudnia 2015 r.
o godz. 12 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210,
II piętro.
x)
Do cen osiągniętych w przetargach zostanie
doliczony podatek od towarów i usług VAT,
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka ta wynosi 23 proc.

zgłoszenie udziału w przetargu. Wadium winno
być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy
Wawer miasta stołecznego Warszawy Nr 33
1030 1508 0000 0005 5003 2058, do 8 grudnia
2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się
wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.
Zgłoszenie udziału w wyżej wymienionych przetargach winno być złożone do dnia 8 grudnia
2015 r. do godz. 15 bezpośrednio w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału
Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st.
Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok.112.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą

FOT. P NR 84

Cudaki z warzyw i owoców

Agata Pyrgies

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do
zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest do wglądu w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy
Wawer, ul. Żegańska 1, pok. nr 102 i w Dziale

Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami, pl.
S. Starynkiewicza 7/9, pok. 112. Informator
można nabyć w ww. Delegaturze (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16), za kwotę
w wysokości 50 zł.
Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st.
Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami
m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112,
tel. 0-22 443 21 69 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości m.st. Warszawy
można zapoznać się na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.
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Sukcesy w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
W ubiegłym roku zostały sklasyfikowane na miejscu drugim. Wysokie V miejsce na 156 sklasyfikowanych placówek w klasyfikacji punktowej
i VI w medalowej zajęła Szkoła Podstawowa nr
204 przy ul. Bajkowej. Jej reprezentanci zdobyli
cztery złote medale, dwa srebrne i jeden brązowy.
Również wysoko sklasyfikowano
wyniki wawerskich gimnazjalistów – zajęli VII miejsce, podobnie jak zawodnicy Gimnazjum nr
106 z Radości.
Puchar w imieniu dzielnicy odebrał podczas imprezy podsumowującej 48 WOM burmistrz dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski.
O skali tej olimpiady niech
świadczy to, że w zawodach rozgrywanych w poszczególnych
dzielnicach uczestniczyło łącznie
Na sukcesy ZS nr 70 złożył się bardzo dobry wynik w biegach przełajowych
52 305 zawodników.

Kolejne wysokie miejsce w klasyfikacji dzielnic
Wawra w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży,
w której w kilkunastu dyscyplinach sportowych
występują uczniowie.
Wawerskie szkoły podstawowe zajęły trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej dzielnic.
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Oferta wawerskiej Biblioteki Publicznej
Spotkania
18 listopada, godz.17, „Kazimierz Szpotański –
inżynier – przedsiębiorca – człowiek” – prelekcja
Ewy Andrzejewskiej, ul. Trawiasta 10
Wystawy
8 listopada, 115. rocznica urodzin Margaret Mitchell, pisarki amerykańskiej, Wypożyczalnia nr
26,mul. Błękitna 32.
„Warszawski ferment” – prace fotograficzne
Ireny Jarosińskiej, ul. Trawiasta 10.
„Naczelnik Polski i Marszałek Państwa: Józef
Piłsudski”, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty, kursy
20 listopada, godz. 16.30-18 – warsztaty tematyczne dla seniorów. „Podróże małe i duże” czyli
jak zaplanować podróż, znaleźć połączenia, kupić
bilet online, jak znaleźć zakwaterowanie w obcym
mieście i wszystko co można załatwić przez Internet, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
27 listopada, godz. 16.30-18 – warsztaty tematyczne dla seniorów. „Zakupy online” – co można
kupić w internecie i ile tak na prawdę to kosztuje,
co to jest allegro, jak działa sklep internetowy, jak
nie kupić „kota w worku” i nie dać się oszukać.
Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora – indywidualne zajęcia dla osób potrzebujących pomocy w
pracy z komputerem lub pomocy przy rozwiązywaniu zagadnień cyfrowych. Pomoc w obsłudze
komputera, tabletu, laptopa, telefonu komórkowego i wszelkich urządzeń cyfrowych. Zajęcia we
wtorki od 16 do 19 przy Trawiastej 10 a w środy
od 9 do 12 w Wypożyczalni nr 82 przy Agrestowej
1, zapisy telefoniczne pod nr (22) 872 43 78.
Korepetycje z matematyki w poniedziałki i środy w godz. 16-18. Poziom od podstawówki do

matury. Bezpłatne zajęcia prowadzi Małgorzata
Dousa. Obowiązują zapisy. Wypożyczalnia nr 82,
ul. Agrestowa.
„Jesień malowana akwarelą“. Warsztaty malarstwa i rysunku dla dorosłych w czwartki w godz.
11-12.30. Zajęcia prowadzi Bożena Bienias, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Kurs komputerowy dla seniorów 60+, we wtorki w godz. 10-11.30 i 11.30-13. Zajęcia bezpłatne,
obowiązują wcześniejsze zapisy, Wypożyczalnia
nr 82, ul. Agrestowa 1.
Warsztaty komiksu dla dzieci. Cykl 4 płatnych
cotygodniowych spotkań dla dzieci w wieku 7-12
lat. Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Zajęcia dla dzieci
„Głośne czytanie baśni i bajek”, godz. 15, 9 listopada „Wacek i jego przyjaciele”, 16 listopada
„Zabawa w księżniczki”, 23 listopada „Kot i syrenka”, 30 listopada „Kwiatopotam”, ul. Trawiasta 10.
„Opowieści świata” – zajęcia dla dzieci wieku 5-6
lat 12, 19 i 26 listopada, godz. 10, ul. Trawiasta 10.
21 listopada, godz. 10.30-11.30. „Wykłady historyczne – Wawer nam bliski…” dla dzieci wieku 6-11
lat. Temat „Kiedy Polska odzyskała niepodległość?”.
Prowadzenie Paweł Ajdacki, ul.Trawiasta 10.
24 listopada, godz. 14 – „Głośne czytanie dzieciom”, Anna Onichimowska „Dzień czekolady”.
Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
25 listopada, godz. 16 – „Biblioteczne urodziny Misia”, głośne czytanie fragmentów „Kubusia
Puchatka” i zajęcia plastyczne dla dzieci. Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
Krzyżówka dla dzieci – konkurs „Czy znasz zabytki Warszawy?“ dla dzieci w wieku 9-12 lat.
Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.

Gry
„Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla
komputera i telewizora” w każdy piątek, godz. 16-18.
W programie gry: „Kalejdoskop 30 gier”, „Którędy do
zamku?”, „Rycerstwo i piracki skarb”, „Mastermind”,
„Zgadnij kto to?”, „Kolejka”, „Znaj znak”, „Monte
Cassino”, „Pędzące jeże”, „Jakkiebak”, „Poznajemy
zawody”, „Sylaby”, „Cyferki” i „Bob Budowniczy” .
Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
Konkursy
Konkurs czytelniczy – krzyżówka. Na podstawie książki „Tajemnica kempingu” Martina Widmarka, Helen Willis dla dzieci w wieku 6 – 10, ul.
Trawiasta 10.
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci w wieku 4-5 lat) na podstawie utworu Agnieszki Tyszki pt. „Świąteczny elf”, ul. Trawiasta 10.
Konkurs plastyczny dla dzieci 6 – 10 lat, do 16
listopada, pt. „Tak wyobrażam sobie karczmę Wawer…” z okazji 150. rocznicy powstania gminy
Wawer, ul. Trawiasta 10.
Konkurs plastyczny dla dzieci 6 – 10 lat pt.
„Święty Mikołaj” na podstawie książki Jarosława
Mikołajewskiego, ul. Trawiasta 10.
Konkurs literacki, do 30 listopada, dla dzieci w wieku
11-12 lat pt. „Dzieje wawerskich rodów” z okazji 150.
rocznicy powstania gminy Wawer, ul. Trawiasta 10.
Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10-12 lat
pt. „Kolędy w moim domu“. Na podstawie opowieści Charlesa Dickensa pt. „Kolęda czyli opowieść o duchu”, ul. Trawiasta 10.

