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DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WAWER

Mniej utrudnień w związku z budową POW

fot. AM

Mieszkańcy Miedzeszyna i Falenicy – najbliżsi
sąsiedzi rozpoczętej budowy wawerskiego odcinka drogi
ekspresowej S2, fragmentu Południowej Obwodnicy
Warszawy. mogą się przestać martwić, że dotknie ich
paraliż komunikacyjny na czas zamknięcia wschodniej
nitki ul. Patriotów. Wykonawca, firma Warbud ograniczy
zamknięcia najważniejszych wawerskich ulic do
niezbędnego minimum. Na zdjęciu prace przy torach po
zachodniej stronie ul. Patriotów.
»2-3

Jubileusz 10-lecia „Kuriera Wawerskiego”

fot. AM

Jubileusz dzielnicowej gazety był okazją
nie tylko do tradycyjnie oficjalnych podziękowań
i życzeń, ale przede wszystkim do spotkania
w jednym miejscu i czasie z przedstawicielami
organizacji i instytucji, z którymi gazeta współpracuje,
z których działalności czerpie informacje, by je
przekazać czytelnikom, a także z korespondentami.
Na zdjęciu wyróżnieni w towarzystwie burmistrza
i redaktora naczelnego.
»2-3

Poligloci śpiewali w Miedzeszynie

fot. AM

Po raz czternasty śpiewające w językach europejskich
dzieci i młodzież zjechali do Wawra na zaproszenie WCK
filia Radość. Z różnych stron Polski, z Gdyni, Rzeszowa,
Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, Kraśnika, Ciechanowca,
Tarnowa, Nowego Targu by walczyć o statuetki w postaci
mikrofonów, o Grand Prix Wawra – wyróżnienie
o uznanej marce, o „przepustki” na międzynarodowe
festiwale. 
»10

Współpraca bibliotek

Wawerska Biblioteka Publiczna zaprosiła do
siebie bibliotekarki pracujące w dzielnicowych placówkach szkolnych. Cel: nawiązanie współpracy, realizacja wspólnych przedsięwzięć. 
»4

„Zima w Mieście”

W 2018 r. zimowe ferie szkolne będą w drugiej połowie stycznia. Dzielnica w dniach
15–26 stycznia organizuje dla dzieci akcję
rekreacyjną „Zima w Mieście” w ośmiu szkołach. 
»9

Dziki problem

Wydarzyła się kolizja – dzik uderzył w samochód. Kto odpowiada za sprawcę? Urząd
Marszałkowski. Trwa odstrzał miejskich
dzików. Ich populacja ma się zmniejszyć w
stolicy o 50 dorosłych loch. 
»9
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Kurier komunikacyjny | Warbud „wymiękł” na skutek wywartej na niego presji

Będzie bypass, nie będzie paraliżu

Przeciwko wcześniejszemu rozwiązaniu – zamknięcia wschodniej Patriotów na niemal
1,5 r. protestowali także włodarze Otwocka i Józefowa, w tym podobnie jak to uczynił
Zarząd Dzielnicy, w liście skierowanym do premier Beaty Szydło.
Objazd będzie poprowadzony od strony południowej ul. Arniki, następnie po płytach betonowych, tzw. monowskich, przez plac budowy, w miejscu najmniej z nim

fot.am

Mieszkańcy Miedzeszyna i Falenicy – najbliżsi sąsiedzi rozpoczętej
budowy wawerskiego odcinka drogi ekspresowej S2, fragmentu
Południowej Obwodnicy Warszawy mogą się przestać martwić, że
dotknie ich paraliż komunikacyjny na czas zamknięcia wschodniej nitki
ul. Patriotów. Wykonawca zgodził się na zaproponowany przez Zarząd
Dzielnicy objazd.

Teren pod POW na wschód od ul. Patriotów

Kurier jubileuszowy | Jak jest oceniany, co w nim zmienić

Dziesięć lat „Kuriera” – jak jeden dzień
Pojawia się kolejny „Kurier” w sklepie, urzędzie, przychodni, szkole, przedszkolu.
Dostarcza Czytelnikom nowych informacji. Dzisiejszy Czytelnik, nawet ten
z najwierniejszych, już nie pamięta, kiedy wpadł mu w ręce pierwszy numer.
dało się, ówczesny Klub Kultury Falenica pozostał w piwnicznych pomieszczeniach przy Włókienniczej. W tej sytuacji „kibicowaliśmy” Ewie
Jaskólskiej w staraniach o urządzenie w dzierżawionym dworcu kinokawiarni.
Nie był też przypadkiem występ Kabaretu
„Zadra”, bo to „Kurier Wawerski” niejako „odkrył” go (jeszcze pod starym kierownictwem)
i poinformował o jego istnieniu mieszkańców.
Dziś „Zadrą” kieruje Sławomir Kuczek i zespół
odnosi ponad dzielnicowe sukcesy. Dał dla gości
jubileuszu kilkunastominutową próbkę możliwości, a „Kurier” dopinguje zespół do dalszej pracy,
aby pojawił się, bo czas to już najwyższy, obok
profesjonalistów na następnych Wawerskich Spotkaniach Kabaretowych.
Nie były dziełem przypadku wywiady przeprowadzone z mieszkańcami dzielnicy i z redaktorem naczelnym na temat „Kuriera” przez
uczniów – członków Koła Dziennikarskiego w SP

FOT. KONRAD RAJCA

Jubileusz 10-lecia dzielnicowej gazety był okazją
nie tyle do posmakowania okolicznościowego tortu czy oficjalnych podziękowań i życzeń, ale do
spotkania się w jednym miejscu i czasie z przedstawicielami organizacji i instytucji, z którymi gazeta współpracuje, z których czerpie informacje,
by je przekazać dalej. Z korespondentami (niektórych naczelny redaktor często nie widział na
oczy, ponieważ nadsyłają teksty i fotografie drogą
e-mailową). Z radnymi na neutralnym gruncie,
a nie podczas sesji czy posiedzeń komisji.
Jubileusz był świętowany 27 listopada w Kinokawiarni Stacja Falenica. To niezupełny przypadek. „Kurier” przed laty towarzyszył komisji
kultury podczas wyjazdowego posiedzenia w zamkniętym od dawna dworcu PKP w Falenicy.
Radni chcieli zobaczyć czy nie dałoby się wykorzystać tego obiektu do celów kulturalnych. Nie

Od Zarządu Dzielnicy redaktor naczelny otrzymuje
swoją karykaturę

nr 218 w Aninie, bo było wiadomo, że zrobią to,
jak to profesjonaliści, doskonale (skróty wypowiedzi dalej).
Jubilat zaprosił przedstawicieli klas dziennikarskich z naszych liceów, sądząc, że będzie to
początek współpracy z nimi. Obecna była Joanna
Wichowska, dyrektor SP nr 138. „Kurier” zaprosił, z podobnych względów, prezesów obu wawerskich PKS. Skorzystał z tego Marek Kociński,

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega
sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania.
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dla dzielnicy Wawer

Jubileuszowy tort ze słodką okładką pierwszego numeru
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kolidującym, a dalej ul. Drozdową do Patriotów.
Na objeździe przez plac budowy będzie położony 1,5-metrowy chodnik dla pieszych. Z tak
wytyczonego objazdu będą mogły korzystać
pojazdy do 3,5 t. Wprowadzi się, dla bezpieczeństwa, ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Dzięki takiemu wytyczeniu zastępczego ruchu
możliwy będzie dojazd dla uczniów chodzących
do SP nr 216 przy ul. Wolnej. Niezależnie od
tego przewidziane jest zorganizowanie dowozu
uczniów autobusem. Ma mieć przystanek początkowy na ul. Agrestowej. Zabierze nie tylko
dzieci z Miedzeszyna, ale także z północnej części Falenicy. Jego uruchomienie zaplanowano na
11 grudnia br.
Jak twierdzą przedstawiciele wykonawcy
wawerskiego odcinka POW, bypass zostanie
oddany do użytku na przełomie 2017 i 2018 r.
Zostanie zlikwidowany w listopadzie przyszłe-

prezes PKS Radość, ale też człowiek, który będąc
dawniej zastępcą burmistrza miał wpływ na powołanie „Kuriera” do życia.
Nie mogło zabraknąć, i nie zabrakło, przedstawicielek redakcji „Między Nami Aninianinami”
Barbary Mildner i Teresy Szymczak.
„Kurier” od początku towarzyszy Radzie
Dzielnicy, jest obecny na niemal wszystkich posiedzeniach komisji i na sesjach, liczył więc, że
tym razem radni się zrewanżują. Zrewanżowała
się, co ma swoją wymowę, Hanna Chodecka.
Jarek Rosiński przeprowadził wywiad z redaktorem naczelnym. Słuchacze przekonali się,
że „Kurier” tworzy człowiek o bogatym dorobku
dziennikarskim.
Jubileusz nie byłby jubileuszem, gdyby nie
życzenia, kwiaty i prezenty. Zarząd Dzielnicy
w liście do redaktora naczelnego napisał m. in.
„Kurier Wawerski” na dobre wpisał się w dzielnicowy krajobraz. Jest dla mieszkańców ważnym
źródłem informacji o wydarzeniach w dzielnicy,
a także istotnym kanałem komunikacji Zarządu
z mieszkańcami”.
Były wyróżnienia – listy z podziękowaniami
otrzymało grono korespondentów. Znaleźli się
w nim Agata Pyrgies, Beata Kałowska, Henryka
Murat, Jarosław Rosiński, Olga Grądzka, Ewelina
Belter, Karolina Małek, Dorota Jaworska i Urszula Niedźwiecka.
Jubileuszowe życzenia na Facebooku
Serdeczne gratulacje – Aldona Kraus
Dołączam do gratulacji Barbara Wizimirska
Gratulacje. Coś wiem w tym temacie – Jacek
Duchnowski
Gratulacje! I tak trzymać! Następnych jubileuszy 10, 20, 30 lat – Marian Mahor
Gratulacje i oklaski na stojąco – Ireneusz Hermański
Gratulacje dla redaktora i całej redakcji – Monika Prochot
Życzę sukcesów na progu nowej Dziesiątki –
Ewa Masny-Askanas

Andrzej Bielecki, mieszkaniec ul. Arniki
Bardzo dobrze się stało, że wschodnia jezdnia ul. Patriotów nie będzie na tak
długo zamknięta, gdyż to by była gehenna. Objazd pójdzie naszą ulicą, ale innego
wyjścia nie było. Martwi mnie tylko to, że będzie bardzo wąsko. Obawiam się, że
przy zwiększonym ruchu kołowym mogą powstawać drgania wpływające na stan
budynków. Mam nadzieję, że po północnej stronie naszej ulicy nie zniknie resztka drzew, które pozostawione będą nas izolowały od ruchu, jaki będzie panował
na Południowej Obwodnicy Warszawy.
go roku, gdy skończona będzie budowa estakady nad POW w ciągu ul. Zabawnej/Mszańskiej,
która wówczas przejmie na kilka miesięcy ruch
objazdowy.
W okresie marzec–kwiecień przyszłego roku
należy się liczyć z zamknięciem przejazdu PKP
w Miedzeszynie. Na ul. Izbickiej, w miejscu jej
przecięcia z POW, ruch kołowy ma być utrzymany tak długo, jak to będzie możliwe. Przerwa,

Sonda jubileuszowa

Czy taka gazeta lokalna, jak „Kurier Wawerski”, jest potrzebna?
Dyrektor PSP przy ul. Żwanowieckiej Mirosława Potyra: – Ona jest wręcz niezbędna.
Bartek, uczeń gimnazjum w tej szkole:
– Kiedy pierwszy raz usłyszałem o „Kurierze Wawerskim” pomyślałem, że ludzie sięgają po niego
przez przypadek. Jednak po przeczytaniu jednego
numeru zrozumiałem, że jest to właśnie to, czego
potrzebują mieszkańcy Wawra.

Jakie korzyści czerpie Pani z czytania „Kuriera Wawerskiego”?
Maria Walenta,
mieszkanka Falenicy:
– Interesują mnie informacje na
temat wszystkich wydarzeń, jakie
mają miejsce w dzielnicy: zmiany
w komunikacji, plany inwestycyjne, w tym przebudowa bazaru, zapowiedzi imprez kulturalnych, a także wiadomości o działalności radnych i Rady Dzielnicy.
Za co Pan ceni „Kurier Wawerski”?
Marcin Świderski,
komendant Hufca ZHP Wawer:
– Jako harcerz cenię za promowanie wartości patriotycznych.
Problematyka ta często gości na
łamach. I za informacje o działaniach harcerzy – uczestnictwie w różnych imprezach, takich jak święta narodowe, rajdy, obozy,
biwaki.

dwutygodniowa, nastąpi w lecie w związku z budową poprowadzenia tej ulicy górą.
Po wykonaniu prac w rejonie wschodniej nitki
ul. Patriotów zostanie ona odblokowana. Wówczas przyjdzie czas na zamknięcie dla ruchu nitki
zachodniej na ok. rok. Przy tym tu nie będą groziły żadne poważniejsze perturbacje, ponieważ ruch
przejmie w pełni czynna już ul. Mozaikowa.
Andrzej Murat

Towarzyszące komendantowi druhny chciałyby więcej tematów interesujących młodzież i aplikacji na smartfony.
Czym różni się „Kurier Wawerski” od innych gazet lokalnych?
Waldemar Tomkiewicz, mieszkaniec Zbytków:
- Bardzo poręcznym formatem,
który sprawia, że można tę gazetę
czytać w pociągu, autobusie. Już
tytuły i nadtytuły informują, jaka
jest problematyka artykułu bądź informacji. Jeśli
nie mamy czasu ich przeczytać od razu, łatwiej
wrócić do interesującego artykułu wieczorem, po
pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie czterech następujących po sobie wiodących
kolorów gazety. To powoduje, że widząc kolor
od razu wiem czy ten numer już czytałem, czy to
nowe wydanie.
Co by Pan zmienił w „Kurierze”, gdyby
miał Pan taką możliwość?
Andrzej Tomaszczyk,
mieszkaniec Falenicy:
– „Kurier” to fajne wydawnictwo
lokalne, informujące mieszkańców
o tym, co się dzieje w dzielnicy
i dobrze spełnia swoją rolę. Ale,
oczywiście, jak wszystko na tym świecie, musi
ewoluować, unowocześniać się. Rozsądnym byłoby, aby docierał nie tylko do tych mieszkańców,
którzy chodzą do sklepów, przychodni, wszędzie
tam gdzie „Kurier” jest kolportowany, ale także
do tych, którzy tam nie zaglądają, a chętnie by go
czytali korzystając ze smartfonów, laptopów.
***
Sondę oraz wywiad z redaktorem naczelnym
(zaprezentowanym podczas uroczystości jubileuszowej) przeprowadzili uczniowie z Koła Dziennikarskiego w SP nr 218: Szymon Tomczuk, Maksymilian Witkowski, Mateusz Kot, Maks Łotoszyński, Paulina Pływaczewska, Kacper Wilczek,
Kamila Ezechukwu, Olga Dzwonnik i Maja Bożek,
pod kierunkiem Waldemara i Dominika Pawlików.
hm
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Kurier kulturalny | Jak bibliotekarz z bibliotekarzem

Współpraca się opłaca
Bo takiej dotąd nie było. Szkolni bibliotekarze dowiedzieli się, że Biblioteka Publiczna ma
dziewięć wypożyczalni w siedmiu lokalizacjach,
pond 15 tys. woluminów i 2,5 tys. stałych czytelników.
Wychodzi z książkami do czytelników dowożąc im, poza sezonem zimowym, wybrane z katalogu pozycje bibliobusem, wystawia regały na
Romantycznej Plaży, patronuje plenerowej wypożyczalni książek na terenie sportowym przy ul.
Łasaka w osiedlu Las. Otwarta jest na organizację
lekcji bibliotecznych. Ma interesująco zagospoda-

rowany teren w Miedzeszynie,
gdzie można poczytać książki
w plenerze.
– Chcemy oderwać dzieci i młodzież od komputerów i grup ławkowych – mówiono podczas
spotkania. – Możemy się wspierać, dzielić doświadczeniami i pomysłami, aby niepotrzebnie
wyważać otwarte drzwi.
– Spotykajmy się – proponował dyrektor BP
Jacek Czarnowski – raz na kwartał, a jak będzie
potrzeba, to i częściej. Jak przyznały szkolne bibliotekarki, same się nie znają. Jakie są pierwsze

fot. am

Spotkali się po raz pierwszy – pracownicy szkolnych bibliotek
z kierownictwem i pracownikami wawerskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Trawiastej. Aby ustalić zakres przyszłej współpracy.

pomysły? Wymiana książek między bibliotekami,
bo jedne mają np. dublety, a w innych danej pozycji brakuje. Przydałby się skład książek przekazywanych w depozyt, gdy np. jakaś pozycja wypada
z kanonu lektur, a później do niego wraca. Współpraca z BP może się okazać bardzo pożyteczna.
Ma ona wpływ na dotacje, jakie można uzyskać
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
am

Kurier sąsiedzki | Wiktoria Stańczyk najstarszą mieszkanką dzielnicy

106 lat – piękny wiek
Kiedy w 2011 r. napisaliśmy o tym, że Wiktoria Stańczyk, mieszkanka Wawra,
osiągnęła wiek 100 lat życia, informację o tym opatrzyliśmy tytułem „Stulatka jak nie
stulatka”. Dziś liczy sobie 106 lat i 8 miesięcy.
Jeśli będzie w takiej kondycji fizycznej i psychicznej jak obecnie – w kwietniu 2018 r. przekroczy
lat 107. Już dziś jest, z tego co nam wiadomo, najstarszą mieszkanką dzielnicy. Wcześniej 106 lat
i jeden miesiąc dłużej żyła Henryka Dąbrowska
z ul. Sępiej.
Wiktoria Stańczyk urodziła się we wsi Kąty
Wielgi niedaleko Mińska Mazowieckiego. Miała sześć sióstr. Ojciec pracował dorywczo, matka
zajmowała się dziećmi i domem. Po jakimś czasie
rodzina pani Wiktorii przeniosła się do Warszawy. Jej mąż pracował w zakładach optycznych
przy Mińskiej jako ślusarz. Niemcy wywieźli do
Rzeszy maszyny i pracowników wykwalifikowa-

nych. Władysław Stańczyk był szlifierzem. W czasie okupacji, zwłaszcza gdy mąż był na robotach
w Niemczech, łatwo nie było. Na szczęście po roku
wrócił. Pani Wiktoria przez całe życie nie pracowała zawodowo. Przez dłuższy czas opiekowała
się przyrodnim bratem, jednym z czwórki dzieci,
jakie miał ojciec z pierwszego małżeństwa. Szczęśliwie dożył 100 lat.
Mieli jedno dziecko – córkę Barbarę, a ona
dwoje dzieci: Piotra, który dość wcześnie umarł
i Mariolę. Pani Wiktoria zyskała nowych podopiecznych, własne wnuki. I tak jak dawniej jest
pogodna, tolerancyjna, cierpliwa. Jak na ukończone 106 lat czuje się nieźle.

Kurier urzędowy | Konkurs ofert

Na bank żywności

Urząd Dzielnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2018 r. w postaci banku żywności. Chodzi
o pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na terenie dzielnicy. Oferty należy złożyć w Generatorze Wniosków
pod adresem https://www.witkac.pl do 22 bm. do godz. 16. Wygenerowane
potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
29 bm. do godz. 15 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Żegańska 1 lub
przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: UD Wawer,
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu).

Zastępca burmistrza Leszek Baraniewski z wizytą
u pani Wiktorii

Jubilatkę mieszkającą na osiedlu przy ul.
Ogórkowej odwiedził zastępca burmistrza Leszek
Baraniewski, życząc tego, co dla pani Wiktorii
w tym wieku jest najważniejsze: zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia.
am
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Kurier kulturalny | Koncert w kościele przy Przewodowej
W drugiej połowie listopada w kościele parafii
Dobrego Pasterza przy ul. Przewodowej wystąpił
zespół o chyba najdłuższej nazwie. To 40 synów
i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach.
Grupa ta zadebiutowała w 1999 r. udziałem
w Festiwalu Muzyki Religijnej SacroSong we
Wrocławiu.To zespół, który wykorzystuje instrumenty klasyczne jak gitary, akordeon, werbel, mandolina, ale także dość egzotyczne jak
sopiłki, czy perkusyjne djambe, bongosy, sabar
i wpisuje się w nurt muzyki chrześcijańskiej.
Gra mieszankę rocka, folku i ballady, a teksty

ich piosenek są inspirowane Pismem
Świętym.
Zatem występ takiego zespołu w tym
miejscu nie był żadnym zaskoczeniem.
Muzycy dobrze poczuli się w murach
tego tymczasowego kościoła (nowy się
buduje) i dali koncert pełen rozmachu,
nie patrząc na zegarki. W organizacji
tego koncertu miał udział Urząd Dzielnicy, a jednym z uczestników był zastępca
burmistrza Leszek Baraniewski.
am Gra zespół o najdłuższej nazwie

Kurier rekreacyjny | W dniach 15 – 26 stycznia 2018 r.

Zorganizowane ferie w mieście
Uczniowie wawerskich szkół podstawowych
i oddziałów gimnazjalnych wezmą udział
podczas ferii w warszawskim programie „Zima
w Mieście 2018”, od 15 do 26 stycznia 2018 r.
Program będzie realizowany w ośmiu szkołach podstawowych jako feryjnych placówkach
edukacyjnych, w dzielnicowym Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz w Wawerskim Centrum Kultury
i jego filiach – jako punktach zajęć specjalistycznych. Dla uczestników placówki przygotowały
bogatą ofertę edukacyjno - wychowawczą, w tym
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

Warunkiem korzystania z programu w feryjnej
placówce edukacyjnej było wypełnienie Karty
Uczestnika i złożenie jej w wybranej przez rodzica placówce edukacyjnej.
Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura
Sportu Urzędu m.st. Warszawy udział w programie jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest odpłatne. Dzienna stawka żywieniowa
dla uczestnika programu wynosi 7 zł (II śniadanie
lub podwieczorek i obiad). Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy

Kurier Czytelników | Niespodzianka
na drodze

Kto odpowiada
za miejskiego dzika

decyzji OPS – na podstawie zaświadczenia
z macierzystej szkoły.
Wykaz szkół, w których będą zorganizowane
feryjne placówki edukacyjne podczas tegorocznej akcji „Zima w mieście 2018” od 15.01
do 26.01: SP nr 76, ul. Poezji 5, tel. 22 872 92
71, SP nr 86, ul. Koryncka 33, tel. 22 812 01
28, SP nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, tel. 872
91 18, SP nr 138, ul. Pożaryskiego 2, tel. 22 277
11 19, SP nr 109, ul. Przygodna 2, tel. 22 277
11 23, SP nr 140, ul. Wilgi 19, tel. 22 615 26
06,SP nr 218, ul. Kajki, tel. 812 03 93, SP nr
128, ul. Kadetów 15, tel. Nr 671 93 87.

Kurier urzędowy | Populacja ma się zmniejszyć

Dziki skazane na odstrzał

Wojewoda mazowiecki wydał zgodę na odstrzał dzików, zmniejszający o 240 sztuk
wielkość ich populacji na Mazowszu. W Warszawie przewidziano zmniejszenie
stada o 50 sztuk. O czasie i miejscu odstrzału, przeprowadzonego przez łowczych
do 15 grudnia, mieszkańcy dla bezpieczeństwa byli zawiadamiani wcześniej.
Paweł P. jechał swoim terenowym samochodem Traktem Lubelskim.
Odstrzał 50 sztuk dzików buszujących na terenie miasta wydaje się być niewyGdy znalazł się na wysokości lasku w pobliżu skrzyżowania z ul. Lustarczający, zważywszy na skalę ich populacji w stolicy, niewielkie efekty ich odłacerny, dostał uderzenie z lewej strony. Ledwo utrzymał się w fotelu.
wiania w specjalnych urządzeniach i niczym nieskrępowany rozród.
Jeszcze zdążył kątem oka zobaczyć z tyłu, w lusterku, uciekające
Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkim eksterminacja dzików na terenie miasta
stado dzików.
się podoba. Protestują ekolodzy, miłośnicy zwierząt, przeciwnicy drastycznych rozGdy zatrzymał się stwierdził, że ma uszkodzony przedni zderzak
wiązań tego problemu. – Owe 50 sztuk dotyczy tylko dorosłych, zdolnych do rozrodu,
i wgniecione lewe przednie drzwi. Wezwał na miejsce kolizji policję,
loch, które w ciągu roku mogłyby powiększyć ogólne stado o dalsze kilkaset młodych
a do nas skierował pytanie: kto odpowiada za sprawcę zdeosobników – tłumaczy narzenia i szkód – dzika?
czelnik wydziału ochrony
– Dziki wypadły na ulicę z lasu zarządzanego przez
środowiska UD Wawer
Lasy Miejskie Warszawa. Tam trzeba szukać odpowiedzi
Magdalena Rokicka.
na pytanie zadane przez Czytelnika – poradziła naczelnik
– W efekcie, nawet
wydziału ochrony środowiska Magdalena Rokicka.
jeśli nie nastąpi zmniej– Za dziki żyjące na terenie Warszawy odpowiada Skarb
szenie populacji dzików,
Państwa, a w jego imieniu Urząd Marszałkowski – usłyprzynajmniej jej nie
szeliśmy od jednego z łowczych, pracowników Lasów
powiększy – mówi. JedMiejskich Warszawa. – To adresat ewentualnego wniosku
nocześnie będzie wciąż
o odszkodowanie. Taka sytuacja różni się od tej, gdy dziki
prowadzone odławianie,
wyrządzają szkody w uprawach. Rolnicy mogą dochodzić
które wyeliminuje kolejodszkodowań od kół łowieckich, na terenie których mają
ne sztuki, w tym także
swoje obwody.
Pamiętajmy: dziki za nic mają przepisy ruchu drogowego
samce.

FOT. AM

Długi występ zespołu o długiej nazwie
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Kurier zdrowotny

Kurier jubileuszowy | Z okazji wydania setnego numeru

Dawcy w Urzędzie

Ważna lokalna rola „MNA”

27 listopada w Urzędzie Dzielnicy, podobnie jak
w innych częściach Warszawy, trwała akcja pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego,
dzięki któremu chorzy mogą odzyskać tracone
zdrowie, mieć uratowane życie.
Akcja trwała cztery godziny i była przeprowadzona wspólnie z Fundacją DKMS, tworzącą bazę
dawców dla chorych na nowotwory krwi. Przebiegała pod hasłem „Pomożesz? Bo możesz. Masz to
w genach”.
Zakończyła się sukcesem. W tak krótkim
czasie osoby prowadzące akcję zarejestrowały
w Wawrze 22 nowych potencjalnych dawców
szpiku dla chorych na nowotwory krwii, w tym
wywodzących się z grona pracowników Urzędu
Dzielnicy, ale też interesantów odwiedzających
w tym dniu Wydział Obsługi Mieszkańców.
Jak podsumowało Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, w tym dniu w całej stolicy zarejestrowano 770 nowych potencjalnych
dawców.

Sesja popularnonaukowa poświęcona roli pisma lokalnego we wspieraniu miejscowej
kultury, zorganizowana przez redakcję „Miedzy Nami Aninianinami”, zakończyła
uroczystości związane z wydaniem setnego numeru tej anińskiej gazety.

fot. AM

Wystąpienia redaktorów warszawskich czasopism
poprzedził koncert wawerskiego zespołu smyczkowego Kwartet Walasek, działającego nieprzerwanie od 1995 r. w rodzinnym składzie.
W części ściśle popularnonaukowej dr Beata
Michalec, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy mówiła o współpracy
tej organizacji społecznej ze stołecznymi czasopi-

Podziękowania dla redaktorek „MNA” Barbary Mildner i Teresy Szymczak złożył w imieniu władz dzielnicy naczelnik
wydziału kultury, promocji i sportu Radosław Ziółkowski

smami, głównie mającymi charakter historyczny,
dokumentacyjny, ale także z „Między Nami Aninianinami”, niecodziennikiem z racji charakteru
publikacji.
Czy potrzebne jest Warszawie takie czasopismo
jak „Stolica”? – pytała retorycznie jego redaktor
naczelna Ewa Kielak – Ciemniewska. Przypominając założycieli tej gazety, jej powstanie w 1946
r., poruszaną na łamach problematykę nie tylko historyczną, ale także społeczno-kulturalną.
Jeszcze wcześniej, bo w 1925 r. zaczęła się
ukazywać „Kronika Warszawy”. Dziś jest wydawana dwa razy w roku. Swoje łamy poświęca
archiwaliom, zabytkom, wydarzeniom kulturalnym, omówieniom wydawnictw dotyczących stolicy. Podobnie jak „Stolica” jest skarbnicą wiedzy
o mieście dawnym i obecnym – przekonywała jej
sekretarz Aleksandra Sołtan-Lipska.
Na mniejszą skalę, gdyż lokalną, jest taką
skarbnicą „MNA”, niecodziennik ukazujący się
na przekór wielu trudnościom, głównie finansowym – o czym mówił podczas sesji Jan Czerniawski. Czasopismo, które integruje anińskie

społeczeństwo i także jest zapisem dokonujących
się od 2000 r. przeobrażeń osiedla. Osiedla, które
jest historycznie związane z Wilanowem poprzez
właścicieli dóbr ziemskich – jak wynikało z wypowiedzi Mirosława Perzyńskiego.
am

Kurier kulturalny | XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”

Śpiewający poligloci zaśpiewali w Wawrze
Przyjechali, na zaproszenie WCK filia Radość,
z Gdyni, Rzeszowa, Aleksandrowa Łódzkiego,
Kutna, Kraśnika, Ciechanowca, Tarnowa, Nowego
Targu by walczyć o statuetki w postaci mikrofonów,
o Grand Prix Wawra – wyróżnienie o uznanej marce, o „przepustki” na międzynarodowe festiwale.
Każdy rok pokazuje, że rośnie poziom wykonawców, co stawia profesjonalne jury przed dużym wyzwaniem. Regułą stają się przedłużające
się obrady tego gremium. Gros zaprezentowanych
piosenek europejskich to piosenki w języku an-

fot. AM

Zdobywczyni Grand Prix Wawra Agata Ewa Mociak,
która powtórzyła swój sukces

Aleksander Podleś ze Społecznego Ogniska Muzycznego
w Radości, zdobywca I miejsca w kat. 16-20 lat za wykonanie piosenki w j. angielskim

gielskim, ale były też piosenki francuskie (w tym
z repertuaru Edith Piaf), niemieckie, wloskie.
Młodzi piosenkarze pokazali, że scena ich nie paraliżuje, niektórzy wspomagali się instrumentami
muzycznymi (gitary), rekwizytami (np. zespół
z drewnianymi łyżkami), stepowaniem. Nie brakowało estradowych kreacji. Gośćmi przeglądu byli
zastępca burmistrza Leszek Baraniewski i radny
Wojciech Godlewski.
Grand Prix Wawra zdobyła (po raz drugi
w historii tego przeglądu) Agata Ewa Mociak.
Były wawerskie akcenty, wśród nagrodzonych i wyróżnionych był Aleksander Podleś ze

fot. AM

Lista laureatów
Język angielski
7-9 lat Antoni Marzec z MDK Kutno, 10-12
lat Gabriela Borys z MDK Gdynia i Oliwia
Kopiec z PSP nr 7 w Radomsku, 13-15 lat Gabriela Nawój z Pałacu Młodzieży w Tarnowie
i Alicja Szemplińska z gimnazjum w Ciechanowie, 16-20 lat Aleksander Podleś z SOM
w Radości.
Inny język
10-12 lat Nela Zawadzka – Studio Doskonalenia Głosu Voice and More, 13-15 lat Julia
Dudek – Starachowickie Centrum Kultury,
16-20 lat Julia Zarzecka –- Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie.
Zespoły
Granda z MDK w Gdyni
Nagroda specjalna, gminy Emsland w Niemczech, za wykonanie w jęz. niemieckim
Gabriela Borys i Zuzanna Polańska z MDK
Gdynia.
Społecznego Ogniska Muzycznego im. A. Kulikowskiego w Radości w kat. 16-20 lat i Otylia
Imiołek z WCK filia Radość w kat. 10-12 lat.
am
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Kurier rekreacyjny | Za sprawą iluminacji

Mamy najpiękniejsze lodowisko

Fot. OSiR

Czynne jest już od 25 listopada, kiedy nastąpiło jego uroczyste otwarcie. W inauguracji ślizgawki przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aninie, przy
ul. V Poprzecznej 22, udział wzięli burmistrz Wawra Łukasz Jeziorski, radny Warszawy Pawel Lech i radna Wawra, przewodnicząca komisji społecznej, Hanna Chodecka.
Uczestnicy otwarcia lodowiska podziwiali występ jazdy figurowej na łyżwach. Dla
pierwszych 100 mieszkańców Wawra, zainteresowanych tą formą rekreacji, OSiR przygotował słodkość – gorącą czekoladę. Dzieci brały udział w konkursach z nagrodami.
Na amatorów jazdy na łyżwach czeka niespodzianka – barwna iluminacja,
która po zapadnięciu zmroku sprawia, że wawerskie lodowisko, tak oświetlone
i udekorowane, nabiera niepowtarzalnego charakteru i jest już okrzyknięte najpiękniejszym lodowiskiem w stolicy.
am

Kurier szkolny | Niemirski – kontynuator przygód Pana Samochodzika

Spotkanie z następcą Nienackiego
Arkadiusz Niemirski to postać o wielu twarzach
i wszechstronnych zainteresowaniach. Jest powieściopisarzem, satyrykiem i dziennikarzem. Wiele
podróżuje, ma zainteresowania muzyczne, historyczne, ekologiczne i wiele innych. Swoją drogę
pisarską zaczął od kontynuowania popularnej
serii o Panu Samochodziku. Stworzył 16 tomów
przygód tego bohatera, m. in. „Pan Samochodzik
i włamywacze”, „Pan Samochodzik i amerykańska przygoda”, „Pan Samochodzik i Arsen Lupin”, „Pan Samochodzik i Atlantyda” .

Ostatnio pisze powieści detektywistyczne dla
młodzieży i dla dorosłych. Są to głównie utwory z zagadką historyczną lub ekologiczną w tle:
„Pojedynek detektywów”, „Testament bibliofila”,
„Pasztetowe wakacje”, „Zbrodnia prawie doskonała” i powieść z dreszczykiem „Prowokator”.
Na spotkaniu wyświetlił prezentację multimedialną z informacjami biograficznymi, wspomnieniami, opisem drogi twórczej, przedstawieniem
swoich książek, krótkim omówieniem zainteresowań i działalności kulturalno-edukacyjnej. Infor-

Kurier przedszkolny | Konkurs w „Leśnym Zakątku”
25 listopada dzieci recytowały wiersze Doroty
Gellner, biorąc udział w konkursie recytatorskim
w Przedszkolu nr 85 „ Leśny Zakątek”.
Wzięły w nim udział miejscowe przedszkolaki oraz z zerówek Szkoły Podstawowej nr 138
w Międzylesiu. Umiejętności recytatorskie dzieci
wieku 3-6 lat podziwiali zaproszeni goście, w tym
rodzice.
Gość honorowy, poetka Dorota Gellner, wprowadziła zgromadzonych w świat fantazji i humoru,
eksponując swoją twórczość literacką i muzyczną.
Wesoło bawiła się z dziećmi podczas improwizacji
muzycznej wiersza „Piłka”.
Mali deklamatorzy występowali na mini-scenie, pokonując tremę przy licznej publiczności.
Chociaż niektóre wiersze powtarzały się, to jednak
każdy brzmiał inaczej, ze względu na odmienną
interpretację. Za ekspresję słowną jury przyznało
I miejsce w grupie „Misie” Michałowi Rejentowi za wiersz „Kubełek”, a w najstarszej grupie
przedszkolaków, o nazwie „Szpaki Mądraki”, za
ten sam wiersz I miejsce zdobyła Małgosia Kili-

Fot. U. Szajkowska

Recytowali wiersze przed autorką

szek. W grupie „Wróbelki” I miejsce zajęła Matylda Kaczmarek za recytację wiersza „Krople”, zaś
w grupie „Biedronki” najwyższe miejsce przyznano Nataszy Kępce za wiersz „Przyjęcie”. Najlepszym recytatorem w kategorii zerówek był Ignacy
Pieron, który recytował wiersz „Piłka”.
Nagrodami specjalnymi Dorota Gellner uhonorowała Maję Orzeszek za wiersz „Bałwanek”
i Ignacego Pierona za frapującą recytację wiersza
„Piłka”.
Zwieńczeniem imprezy w „ Leśnym Zakątku”
była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia z poetką oraz zdobycie autografu.
Beata Kałowska

fot. UN

W ostatnich dniach listopada odbyło się w Szkole Podstawowej nr 204 na Bajkowej
spotkanie z pisarzem, Arkadiuszem Niemirskim. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas
czwartych, piątych i szóstych.

macje te zostały ubarwione komentarzem autora,
obrazem, dowcipem i muzyką.
Uczniowie wyszli z tego spotkania zafascynowani osobowością pisarza oraz z książkami i autografami.
Urszula Niedźwiecka

Kurier historyczny

Patriotyczne spotkanie
„Warszawskie dzieci idziemy w bój” – gdy tę
piosenkę śpiewały siedmio- i ośmioletnie dzieci, seniorom z Domu Dziennego Pobytu Caritas
w Falenicy popłynęły łzy wzruszenia.
W kręgu wokół zniczy pamięci siedziały dwa
pokolenia. Seniorzy przybliżali dzieciom, poprzez
wiersze, bolesną historię wielu lat niewoli, a potem wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Pod
koniec spotkania wszyscy deklamowali: „Kto Ty
jesteś, Polak mały”, a następnie odniesiono znicze
do kaplicy Matki Miłosierdzia i pod Dąb Pamięci
w Caritasie, który poświęcony został kapitanowi
Janowi Grzywińskiemu, zamordowanemu w Katyniu strzałem w tył głowy.
Wokół kamienia z wizerunkiem kapitana stale
płonie znicz i stoją świeże kwiaty.
Barbara Królak

SPROSTOWANIE
W nr 23 podaliśmy błędny rok urodzenia p. Jerzego Żuczka. Urodził się w 1931, a nie w 1939 r.
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Kurier społeczny | By wrócił do pełni sił po wylewie

Pomóżmy Leszkowi Blautenbergowi
W bardzo ciężkim stanie trafił na oddział intensywnej terapii. Nie było wiadomo czy przeżyje.
Najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził. Przez
ostatnie dni jego stan zaczął się nieznacznie poprawiać, ale lekarze mówią, że bez rehabilitacji
nie będzie w stanie wrócić do zdrowia.
- Rehabilitacja w szpitalu będzie bezpłatna,
ale gdy się skończy, staniemy przed wyzwaniem
jej samodzielnego finansowania – martwi się
syn. Koszt wielomiesięcznej rehabilitacji trudno
dziś oszacować. - W przypadku gdyby zebrane na leczenie i rehabilitację ojca środki okazały się zbyt duże, ich nadwyżka zostanie przekazana na cele charytatywne zgodne z jego wolą

lub na funkcjonowanie klubu, który potrzebuje
ciągłego wsparcia. W razie pytań jestem dostępny pod adresem email: ravski.blauten@wp.pl –
zapewnia syn.
Leszek Blautenberg wiele lat był sportowcem, jest trenerem oraz człowiekiem, który działa
charytatywnie. Był zapaśnikiem w CWKS Legia
Warszawa, następnie sędzią, a ostatnie kilkanaście
lat trenował zapasy i sumo w UKS Marysin Wawerski. Jego podopieczni osiągnęli wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.
– Zawsze ja, rodzina, znajomi i wychowankowie mogliśmy liczyć na jego pomoc, dzisiaj
on potrzebuje naszej – mówi Rafał Blautenberg.

fot. am

30 października podczas jazdy samochodem doznał wylewu krwi do mózgu.
Na szczęście zdążył w porę zatrzymać auto, by nie spowodować wypadku. Ale
nieszczęściem było to, że przez wiele godzin nikt nie zainteresował się nieprzytomnym
człowiekiem.

– Uważamy, że ojciec jak najszybciej musi odzyskać zdrowie, by kontynuować swoją życiową
sportową pasję.
Jeśli chcesz wesprzeć rehabilitację Leszka
Blautenberga, dokonaj wpłaty choćby najmniejszej kwoty, na jaką Cię stać, wchodząc
na stronę https://pomagam.pl/pomocdlaleszka

Kurier społeczny | Program aktywizacji, tworzenie wspólnoty Kurier kulturalny

Obiady dla inteligencji

Poezja nobilituje

fot. am

Katarzyna Zdzieborska, szefowa TPD Wawer wygrała konkurs na projekt dla osób po 60., uzyskała
dofinansowanie miasta i powstał cykl spotkań pod
nieco zaskakującym tytułem „Obiady dla inteligencji”. Przewidywały wspólne gry i zabawy,
prace plastyczne, mini-koncerty, obiady, desery.
Cel prosty: poprawa samopoczucia seniorów
i zdobycie dla TPD wolontariuszy. Już po pierwszym spotkaniu w Kinokawiarni Stacja Falenica
udało się osiągnąć jedno i drugie. Przeprowadzone ankiety w 100 proc. potwierdziły zadowolenie uczestników z projektu. Dzięki pierwszemu
„Obiadowi dla inteligencji” (w mini-koncercie
wystąpiła Ewa Jarzymowska-Kałudow) wawerskie TPD ma już: anglistę, fizyka i matematyka

Podczas tego spotkania TPD pozyskało korepetytorów

fot. am

Aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej to wyzwanie, przed którym stają
zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, jak i sami
mieszkańcy.

Na spotkaniu kończącym projekt Henryk Matusik grał
i śpiewał, opowiadał dowcipy

w jednej osobie, panią deklarującą chęć pieczenia ciast na imprezy, kierowców chętnych podwozić osoby na spotkania. Wszyscy deklarowali
chęć uczestnictwa w kolejnej imprezie. A następna była zaskakująco ciekawa nie ze względu na
menu, a gościa – Henryka Matysika, mieszkańca
Falenicy, żeglarza morskiego. Okazał się śpiewającym gitarzystą i jednocześnie wspaniałym
gawędziarzem. Zagrał nie tylko znane utwory
z długiej listy, jaką miał ze sobą, ale w przerwach
opowiadał dowcipy. Aż miło było posłuchać.
PS Projekt jest skończony, spotkania – na życzenie uczestników – nie. Najbliższe 19 stycznia
o godz. 19.30 – w Kinokawiarni Stacja Falenica.

Potrzeby duchowe Falenicy i okolic realizują się
w WCK filia Falenica przy ulicy Włókienniczej
54. Jeśli chodzi o potrzeby z tzw. górnej półki,
a do takich należy poezja, to widać, że oczekiwanie co do ich zaspokojenia istnieje. Potwierdził
to wieczór poezji Poświatowskiej w nastroju zaduszkowo-lirycznym, który się odbył w drugiej
połowie listopada.
To nie jest ważne, że filia działa w suterenie,
w bardzo skromnych warunkach, bo klimat był
wyjątkowy, prawie królewski. Zawdzięczamy
go zarówno kierowniczce Iwonie Gołębiewskiej,
recytatorce Krystynie Trybule, jak i uczestnikom
wieczoru. Poezja nobilituje Falenicę i dobrze, że
takie wieczory będą się powtarzać regularnie.
Sybilla Golec

Kurier urzędowy

Kasy czynne krócej

Warto pamiętać o uregulowaniu ostatnich należności na rzecz UD, takie jak opłata za prawo jazdy, rejestrację samochodu, śmieci, opłata targowa,
za wypisy i wyrysy, podatki od nieruchomości, za
dzierżawę, użytkowanie wieczyste.
UD informuje, iż 27 mb. i 2 stycznia będzie
nieczynny, a 29 bm. kasy będą przyjmowały opłaty do godz. 12. Później pozostanie dokonanie ich
w najbliższych oddziałach banków: BZ WBK, ul.
Żegańska 16 i PEKAO SA, ul. Patriotów 309 do
godz. 18 lub w placówkach pocztowych czynnych
do godz. 20: ul. Korkowa 119/123, ul. Zalipie 17,
ul. Zwoleńska 127, ul. Radłowska 9, ul. Młoda 19.

