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egzemplarz bezpłatny

fot. AM

VIII Przegląd Piosenki
Europejskiej „Nutka Poliglotka”
zgromadził ponad 500 wykonawców. Grand Prix tej imprezy
zdobyła Milena Kruszyńska
z Barcina (na zdjęciu). Kilkunastoosobowa grupa najlepszych
młodych piosenkarzy otrzymała
od jurorki Krystyny Piotrowskiej
zaproszenia do udziału w międzynarodowych festiwalach.»6

fot. SP

Spis treści

Wawerskie ulice już bez tajemnic
Zakończono został przegląd stanu wszystkich ponad 500 ulic o łącznej długości wynoszącej ponad 300 km.
Ten łączny odcinek przejechał sprzęt (na zdjęciu widok jednej z ulic podczas rejestracji) firmy Sigma Projekt, która
wygrała przetarg na te usługę. Zamontowane na nim kamery rejestrowały każdy fragment ulic, poboczy, pasów
rozdzielczych, barier, znaków poziomych i pionowych oraz innych elementów pasa drogowego. Na podstawie
zgromadzonego materiału z takiej wideorejestracji powstała elektroniczna i papierowa dokumentacja, którą
będzie można wykorzystać do planowania zakresu i kosztów niezbędnych remontów, w odpowiedniej kolejności,
wynikającej ze stwierdzonego stanu nawierzchni, ważności komunikacyjnej danej ulicy i posiadanych środków
finansowych. W dokumentacji zaznaczono rodzaj uszkodzeń, a także zalecenia dotyczące ich usuwania.
»2
Konieczność takiego sprawdzianu wynika z przepisów prawa budowlanego.

Kolektor zgodny z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa dwóch odcinków kolektora W, tego pod ul. Kadetów w osiedlu Las i tego pod ul. Zwoleńską w Międzylesiu. Prace trwają non-stop. W ciągu doby
tarcze drążące tunel wypełniany rurami kolektora pokonują ok. 30 m. Pod ul. Zwoleńską do świąt
Bożego Narodzenia, zgodnie z zapowiedzią firmy Pol-Aqua, która jest generalnym wykonawcą tej
ważnej dla Wawra inwestycji, wydrążony został odcinek od ul. Rogatkowej do ul. Źródlanej. Od
początku roku podstawowe roboty przeniosły się na dalszą część tej arterii do Traktu Lubelskiego. Tu
już rury kolektora mają większą średnicę, nie jak przy Rogatkowej 80 cm, a 100. Średnica kolektora
W będzie rosła w kierunku ul. Kadetów. Miejsca, w których wbudowywano kręgi, do których podłączone będą sieci doprowadzające ścieki z boków kolektora, zostaną tymczasowo przystosowane
do ruchu pojazdów.
»2

DEBATY
NAD PLANAMI
»3,4
W ostatnim czasie odbyły się
dwie debaty publiczne nad
projektami planów zagospodarowania przestrzennego dla
rejonu ul. Zwoleńskiej oraz nad
zmianami w planie centrum
Międzylesia.
WAWERSKA JESIEŃ
NA FOTOGRAFIACH
»7
Bardzo duży był odzew na
ogłoszony po raz kolejny konkurs fotograficzny poświęcony
Wawrowi, tym razem w jesiennej scenerii. Wzięło w nim
udział około 60 osób, które
nadesłały ponad 150 zdjęć.

Zaskoczyła skala potrzeb i pomocy

Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej w końcówce 2011 r., który był ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, zorganizował spotkanie z udziałem
chyba wszystkich organizacji, w tym w większości pozarządowych, które
prowadzą działalność pomocową, adresowaną do osób znajdujących się
z różnych względów w trudnej sytuacji życiowej. Każda z zaproszonych organizacji przedstawiała swoje działania wolontariackie. Jak się można było
przekonać, nawet w takiej dzielnicy jak Wawer, w której żyje wiele osób
o wysokim poziomie zamożności, znajdują się ludzie biedni, chorzy, samotni,
nieporadni życiowo. A jednocześnie, co też było pewnym zaskoczeniem, nie
brakuje fundacji, stowarzyszeń, które świadczą im pomoc.
»4-5
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Kurier URZĘDOWY | Wideorejestracja wad i uszkodzeń

Ulice już teraz bez tajemnic

czerwca do trzeciej dekady grudnia przez firmę Sigma Projekt. Takiej inwentaryzacji wymagają raz na
pięć lat przepisy budowlane. W Wawrze przeprowadzono ją po raz pierwszy.
Sprawdzian polegający na wideorejestracji wszystkich elementów pasa drogowego, a więc ulic,
chodników, poboczy, oznakowania poziomego
i pionowego, zatok, pasów zieleni, barier energochłonnych, został przeprowadzony
przy użyciu specjalistycznego samochodu, wyposażonego w niezbędny
sprzęt rejestrujący. Pojazd ten przejechał przez wszystkie wawerskie ulice, znajdujące się w ewidencji dróg
dzielnicowych, o łącznej długości
przekraczającej nieco 300 km. Jadąc
jednocześnie wykonywał pomiary,
a przy pomocy kilku zainstalowanych na nim kamer (także po bokach) nagrywał film wideo. Gdyby
zadanie to wykonywać bez takiego
specjalistycznego sprzętu, trwałoby
to znacznie dłużej, byłoby mniej precyzyjne i wymagało zaangażowania
znacznej liczby pracowników Urzędu Dzielnicy, posiadających odpoSamochód przy użyciu którego przeprowadzono sprawdzenie stanu
wawerskich ulic
wiednie uprawnienia.

fot. am

Stan ul. Cyklamenów, mającej długość 767 m,
uznano za niezadawalający na odcinku gruntowym
i dobry w części pokrytej asfaltobetonem. Zalecono
usunięcie wybojów. Podobnie jako niezadowalającą
oceniono 311-metrową gruntową ul. Żakowską. Na
niej też trzeba będzie zlikwidować wyboje.
To tylko przykłady oceny stanu ponad 500 wawerskich dzielnicowych ulic, przeprowadzonej od

Na podstawie dokumentacji wykonanej dla każdej
z wawerskich ulic wiadomo, jaki jest ich stan (klasyfikacja w czterech grupach: dobra, zadowalająca,
niezadowalająca i zła), jakie wynikają z przeprowadzonego przeglądu zalecenia pokontrolne. Ocena
dotyczy nie tylko nawierzchni, ale także pozostałych
elementów pasa drogowego.
Zatem dzielnica Wawer ma zarejestrowany obraz
posiadanych ulic. Może analizować ich stan, oceniać potrzeby i planować remonty – te najpilniejsze
i te, które można odłożyć na później, gdy nie zagrażają ruchowi drogowemu i pieszym, doraźne i generalne. Wiedząc to, można będzie już w tym roku
precyzyjniej planować nie tylko zakres napraw, ale
także środki finansowe niezbędne do przeznaczenia
na te cele.
am

komentarz

Adam Godusławski,
zastępca burmistrza
Wawra
Wideorejestracja to nowoczesna technika zastosowana do badania stanu dróg.
Wawer jest jedną z pierwszych w Polsce jednostek samorządowych, które
ją wykorzystały, spełniając wymagania przepisów
prawa budowlanego.

Kurier INWESTYCYJNY | Z placu budowy kolektora W

Drążenie zgodnie z harmonogramem

Jeden z nowych szybów startowych dla tarczy drążącej
otwór pod kolektor W wzdłuż ul. Zwoleńskiej

Zwoleńskiej i przed jej skrzyżowaniem z ul. Motylkową, trwały prace przygotowawcze do wprowadzenia tarcz do szybów startowych. W pierwszym
już trwały przygotowania do wycięcia otworu dla
tarczy w metalowej szczelinowej ścianie obudowy,
w drugim w częściowo wybranym otworze spawano belki rozporowe.
Tarcze startujące z tych szybów pokonują po starcie
ok. 30 metrów na dobę, gdyż drążenie odbywa się
24 godziny na dobę bez żadnej przerwy, przesuwając się pod naciskiem 70 ton.

Mieszkańców zarówno ul. Zwoleńskiej, jak ul. Kadetów w osiedlu Las interesuje, kiedy będą przejezdne te ulice na całej szerokości. Otóż po wszystkich wykopach, po uszczelnieniu miejsca przejścia
rur kolektora W przez betonowe kręgi podłączeń
bocznych przyszłych sieci doprowadzających ścieki,
są zasypywane, a następnie tymczasowo utwardzane. Odtworzenia nawierzchni tych ulic odbędzie się
w późniejszym czasie.

fot. am

fot. am

Zgodnie z zapewnieniami kierownictwa robót na
budowie kolektora W na odcinku pod ul. Zwoleńską, przed świętami Bożego Narodzenia wydrążony
został odcinek od ul. Rogatkowej po ul. Źródlaną.
A w pierwszych dniach stycznia już zrywano asfalt na Zwoleńskiej w kierunku Traktu Lubelskiego
w miejscach, gdzie umieszczane są betonowe kręgi
służące do przyszłego łączenia kolektora W z bocznymi doprowadzeniami ścieków z ulic poprzecznych i najbliższych posesji. W pierwszym tygodniu
stycznia na początku II odcinka kolektora W w ul.

Na wkopanie na odcinku do Traktu Lubelskiego czekały na początku stycznia nowe betonowe kręgi

am
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Kurier URZĘDOWY | O miejscowym planie rejonu ul. Zwoleńskiej po raz drugi

Dyskusja „pozaplanowa”

Po raz drugi nastąpiło wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Zwoleńskiej w Międzylesiu. Rejonu raczej niedużego,
obejmującego zaledwie 300 ha.

fot. am

Pierwsze, kilkanaście miesięcy temu, zaowocowało
zgłoszeniem pond 700 uwag i wniosków, z których
– jak poinformował obecny na spotkaniu z mieszkańcami dyrektor Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy marek Mikos, większość projektanci uwzględnili.
Uwzględnili, to znaczy zrezygnowali z umieszczenia w planie dróg o szerszych pasach rozgraniczenia niż występują w rzeczywistości. A jakie
są, wielu zmotoryzowanych mieszkańców Wawra
może się przekonać jeżdżąc objazdową obecnie
(ze względu na zamknięcie ul. Zwoleńskiej) ulicą
Cylichowską, wąską, bez chodników i poboczy,
a w wielu miejscach zawężoną do tego stopnia, że

nie mogą przejechać obok siebie dwa samochody.
Aż strach pomyśleć, co przyniesie obecne wyłożenie w PKiN (wnioski i uwagi można tam składać
do 3 lutego).
Podstawą dla tego projektu, jak i dla innych, jest
obowiązujące studium uwarunkowań opracowane
dla całego miasta. Określa ono, że przez rozpatrywany rejon będą przechodzić w bliżej nieokreślonej
przyszłości trzy ważne arterie komunikacyjne: Trasa
Olszynki Grochowskiej, przedłużenie ul. Bora Komorowskiego z Gocławia i Trasa na Zaporze wraz
z mostem łączącym Wawer z Wilanowem.
I te przyszłe inwestycje budzą największe emocje.
Bo Trasa Olszynki Grochowskiej będzie miała ponaddzielnicowy charakter,
tzn. że będzie zbudowana
z myślą o skomunikowaniu prawobrzeżnej części
Warszawy z trasą szybkiego ruchu, tzw. S2. Oznaczać to będzie w praktyce,
że nie z każdej wawerskiej
ulicy będzie można na nią
wjechać. Emocje budzi też
Trasa na Zaporze, o której mówi się równie długo jak o Trasie Olszynki
Grochowskiej. Od strony
Traktu Lubelskiego wpadałaby w ul. Cylichowską, a następnie łukiem

– w ul. Zwoleńską. I od tego miejsca ul. Zwoleńska
byłaby poszerzona, a jej część w kierunku kościoła
w Zerzeniu miałaby charakter lokalny.
Taki przebieg Trasy na Zaporze budzi zaniepokojenie i sprzeciwy, ponieważ dla mieszkańców Zwoleńskiej oznacza zwiększony ruch pojazdów i wyburzenia niektórych domów. Trasa na Zaporze stałaby się
częścią trasy łączącej Wawer ze Starą Miłosną, z tunelem pod torami kolejowymi. Zdaniem mieszkańców przez Międzylesie przechodziłby ruch tranzytowy TIR-ów z Traktu Brzeskiego. I na nic zdają się
tłumaczenia, że byłoby to bezsensowne, ponieważ
TIR-y w naturalny sposób wybiorą południową obwodnicę Warszawy, która umożliwi szybki przejazd
obok miasta niż przebijanie się przez środek Wawra
i Wilanów.
Bardzo złe zdanie mają mieszkańcy o pomyśle budowy tunelu pod torami kolejowymi w Międzylesiu. Uważają, że Trasę na Zaporze można puścić
na północ za Zwoleńską, na tyłach terenów ABB,
co i tak nie uchroni innych mieszkańców przed wyburzeniami ich budynków. Tyle, że tam można by
ruch puścić wiaduktem, co byłoby rozwiązaniem
tańszym. Mgr inż. arch. Stanisław Fijałkowski nie
od dziś przekonuje, że i na przedłużeniu ul. Zwoleńskiej można było zaprojektować wiadukt w miejsce
tunelu, który wymaga o wiele bardziej skomplikowanego układu drogowego.
I tak oto zamiast publicznej dyskusji na temat
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Zwoleńskiej, którego granice na wschodzie i na zachodzie to odpowiednio
ul. Mrówcza i Trakt Lubelskie, odbyła się wielogodzinna dyskusja „pozaplanowa”.
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Kurier INWESTYCYJNY | Będą większe wpływy do budżetu dzielnicy

JM-Tronik dwa razy większy

JM-Tronik, firma rodzinna, zdecydowała się rozbudować zakład, aby mógł nadążyć z zaspokajaniem
rosnących potrzeb. Dzięki temu spółka rodziny Matiakowskich będzie mogła już niedługo produkować
do 3 tys. zabezpieczeń prądowych rocznie, do 800
rozdzielnic, do 550 tys. liczników zużycia energii
elektrycznej oraz wyłączników.
Oddanie tej inwestycji zbiegło się z jubileuszem
30-lecia istnienia spółki. Zakład powstał w 1981 r.
w odpowiedzi na zapotrzebowanie górnictwa i energetyki na zabezpieczenia w postaci wyłączników re-

agujących na wzrost napięcia w sieciach. Wkrótce
firma uzyskała certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie którego mogła w swoje urządzenia zaopatrywać kopalnie. Była pierwszym prywatnym dostawcą, co budziło podejrzenia.
Kolejne lata to rozszerzanie asortymentu wyrobów
dla energetyki przemysłowej, ciągłe unowocześnianie produkowanych urządzeń, wzrost eksportu,
udział w liczących się targach i wystawach w kraju
i za granicą.
Rozbudowa firmy JM-Tronik wymaga zwiększenia
zatrudnienia. Jeśli w Wawrze mieszkają specjaliści
odpowiadający wykształceniem i doświadczeniem
potrzebnym spółce, mogą liczyć na zatrudnienie. To
jedna korzyść, druga to oczekiwane przez dzielnicę
większe wpływy do budżetu wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na jej terenie.

am

Fot. AM

Władze dzielnicy wzięły udział w uroczystości oddania do użytku nowej hali firmy JM-Tronik na terenie osiedla Sadul. W ciągu niespełna pół roku zburzono istniejący budynek i w jego miejscu u zbiegu
ul. Wapiennej oraz Murarskiej powstał nowoczesny
budynek, z częścią administracyjno-handlową oraz
produkcyjną, o powierzchni dwukrotnie większej niż
dotychczas.

Burmistrz Jolanta Koczorowska złożyła gratulacje
Jerzemu Matiakowskiemu z okazji 30-lecia założonej
przez niego firmy
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Kurier URZĘDOWY | Projekt zagospodarowania dla części Międzylesia

Plan z myślą o przyszłości
Po kolejnej prezentacji mieszkańcom projektu planu
zagospodarowania rejonu ul. Zwoleńskiej, odbyła
się publiczna dyskusja nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla części Międzylesia.
Przybyła na nią grupa mieszkańców, kupców oraz
przedstawiciele ABB i firm, które prowadzą na terenie dawnego ZWAR swoją działalność gospodarczą.
Mieszkańców interesował wpływ proponowanego
planu na zabudowę ul. Żegańskiej w centrum osiedla,
kupców ich przyszłość po ewentualnym zbudowaniu
na terenie ABB centrum handlowego Ferio, a kierownictwo ABB – określenie charakteru terenu, którym
zawiaduje.
Objęty projektowaniem obszar Międzylesia już raz,
w 2001 r., został zatwierdzony, ale wówczas nikt
jeszcze nie myślał o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w związku z przejazdem przez tory kolejowe, ponieważ i ruch samochodowy był mniejszy
niż obecnie, i nie wiedziano co zrobić z zabytkowymi halami dawnych zakładów Szpotańskiego.
Dziś – jak poinformował zebranych – pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Marek Mikos – zakończone jest projektowanie tunelu pod otwocką linią kolejową wraz
z poszerzeniem ul. Żegańskiej w centrum Międzylesia. Inwestor, a jest nim Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych, ma już pozytywną decyzję środowiskową, otwierająca drogę do rozpoczęcia budowy. I wła-

śnie ta inwestycja jest jedną z przyczyn zmiany w planie uchwalonym 11 lat temu. Drugą jest potrzeba rewitalizacji zabytkowych hal po fabryce Szpotańskiego, niszczejących z każdym rokiem, co widać gołym
okiem. A znalazł się inwestor, który gotów je poddać
rewitalizacji w ramach budowy rodzinno-handlowego centrum Ferio, w którym byłaby powierzchnia
handlowa pod wynajem, placówki usługowe, gastronomiczne. Ferio wykształciłoby centrum Międzylesia, czego obecnie nie ma, jest za to prymitywna i nie
przynosząca splendoru zabudowa.
Do nowego centrum Międzylesia projektanci proponują włączenie dużej hali poprodukcyjnej ABB,
spełniającej funkcje administracyjne, kulturalne, wystawiennicze. Przez teren ABB przebiega wewnętrzna droga transportowa. Po jej północnej stronie
funkcjonują firmy wynajmujące powierzchnie od
ABB. To by odpowiadało kierownictwu ABB, które – jak wynikało z wypowiedzi przedstawiciela tej
firmy, Sylwestra Łuczaka – wcale nie jest przywiązane do utrzymywania logistycznej części tej firmy
(która ma swoje oddziały także w innych rejonach
Polski) w Międzylesiu. Gdyby więc uznano, że na jej
terenie są zaplanowane funkcje handlowe, usługowe i wystawiennicze, mogłaby liczyć na sprzedanie
posiadanego w Międzylesiu majątku. Dotychczasowe próby – przyznał przedstawiciel ABB – nie były
skuteczne z braku rozszerzenia funkcji.

To co by odpowiadało ABB, nie odpowiada międzyleskim kupcom, którzy boją się, że po poszerzeniu
ul. Żegańskiej (dwa pasy ruchu po dwie jezdnie plus
chodniki i ścieżka rowerowa) utracą miejsca pracy,
a galeria Ferio wykończy tych, którzy by się na obecnych miejscach ostali.
Zastrzeżenia do przedstawionego projektu planu
ma także np. właściciel firmy Random, która kontynuuje część produkcji dawnego ZWAR. Niepokoi
go włączenie dotychczasowej fabrycznej uliczki
w układ drogowy Międzylesia. Miałaby – według
projektantów – łączyć ul. Szpotańskiego z ul. Pożaryskiego. Jego zdaniem puszczenie ruchu kołowego
tą ulicą będzie utrudniało załadunek wytwarzanych
w tej firmie urządzeń o dużych gabarytach na samochody transportowe. Po prostu nie będą miały
jak manewrować.
Naczelnik wydziału architektury i budownictwa
Urzędu Dzielnicy Wawer Krzysztof Tranda wyjaśniał zainteresowanym, jak będzie wyglądała zabudowa wzdłuż poszerzonej ul. Żegańskiej. Otóż od
strony ulicy przewidziane są usługi, a ze względu na
hałas od jezdni mieszkania byłyby sytuowane z tyłu.
Przekonywał, że celowe jest przekształcanie centrum
Międzylesia, gdyż trzeba myśleć o przyszłości, a nie
sankcjonować nieciekawego stanu obecnego.
Zaskoczenia propozycjami projektantów nie krył
Marek Nerc, jeden z międzyleskich kupców i radny
w poprzedniej kadencji. Jego zdaniem poprzednia wersja przewidywała funkcje usługowe wzdłuż
ul. Szpotańskiego, a obecna – niemal cały obszar
należący do ABB.
Andrzej Murat

Kurier SPOŁECZNY | Wolontariat w Wawrze

Zaskoczyła skala potrzeb i pomocy
Rok 2011 był Europejskim Rokiem Wolontariatu. Propagowano jego idee,
przeprowadzano podsumowania. Robiono to także w Wawrze, gdzie Ośrodek
Pomocy Społecznej zorganizował seminarium pt. „Wawerskie oblicza wolontariatu”,
zapraszając na nie wszystkie organizacje pracujące charytatywnie, społecznie na rzecz
osób potrzebujących. Kiedy ich przedstawiciele pochwalili się tym, co robią, zaskoczyła
skala tych działań.
W Warszawie wolontariat prowadzony jest przez
17 dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej.
W każdym średnio społecznie udziela się 32 wolontariuszy. Są to gimnazjaliści, licealiści, studenci,
osoby czynne zawodowo oraz emeryci i renciści,
w tym podopieczni OPS-ów. Jak stwierdziła Agata
Poczman z Centrum Wolontariatu w Warszawie, ich
praca rozszerza ofertę pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w różnej formie, lepiej zaspokajają lokalne potrzeby i wpływaj na integrację mieszkańców.
Przy okazji uczestniczący w wolontariacie młodzi
ludzie nabywają umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu. Bywa, że tylko dzięki wolontariuszom osoby starsze, samotne,
a przy tym z ograniczoną sprawnością, mogą wyjść
na świeże powietrze i mieć mniejsze poczucie osamotnienia.

Wolontariusz i od korepetycji, i obsługi
komputera

W wawerskim OPS wolontariat obecny jest od 9 lat.
W 2011 r. współpracowało z tą placówką 15 wolonta-

riuszy, na zasadzie podpisywanego przez obie strony
porozumienia. OPS pokrywał koszty ich ubezpieczenia i wyposażał w bilety miejskiej komunikacji.
Wawerscy wolontariusze udzielają dzieciom i młodzieży szkolnej pomocy w odrabianiu lekcji, zagospodarowują im w sensowny sposób czas wolny
od nauki. Prowadzą zajęcia z obsługi komputerów
z udziałem osób starszych, aby nawiązywały kontakt z lepiej pod tym względem wyedukowanymi
dziećmi czy wnukami. Prowadzą też zajęcia gimnastyczne, pomagają w warsztatach decoupeagu. Są
bardzo pomocni w prowadzeniu zajęć z udziałem
niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Aninie.

Wszędzie ich pełno

Od 9 też lat wolontariat rozwija się w Gimnazjum
nr 103 i jest to jakby uzasadnione tym, że to placówka integracyjna, z uczniami w jakimś stopniu
niepełnosprawnymi. – Pierwsze kroki były trudne,
ale chęci do pracy nie brakowało – wspomniano
podczas seminarium. Gimnazjaliści współpracują

ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i ich
Przyjaciół „Trwać w nadziei”. Mówią: – Fajnie jest
zrobić coś dla innych. Dlatego wszędzie nas pełno. Więc są też pomocni Stowarzyszeniu „Chata
z pomysłami”, uczestnicząc m.in. w prowadzonych
w nim warsztatach terapii zajęciowej, przygotowując bale karnawałowe. Uczniowie tej szkoły biorą
udział w konkursie samorządowym „8 Wspaniałych”, organizowanym przez Fundację „Świat na
Tak”. Jeden z wolontariuszy tej placówki został
laureatem tego konkursu i w nagrodę wyjechał na
wycieczkę do Rzymu.

Niosą uśmiech chorym dzieciom

W 2007 r. w Gimnazjum nr 103 utworzono Szkolne
Koło Caritas, organizujące m.in. festyny charytatywne, z których dochody przeznaczono na budowę
kliniki „Budzik” na terenie CZD z inicjatywy Fundacji „Akogo?” aktorki Ewy Błaszczyk. Wolontariusze
rokrocznie sprzedają świece Caritasu, z czego mają
pieniądze na dofinansowanie wycieczek i na pomoc
dla uczniów z mniej zamożnych rodzin. 11 lutego
jest Światowym Dniem Chorego i z tej okazji odwiedzają małych pacjentów w Szpitalu Dziecięcym
przy ul. Niekłańskiej na Saskiej Kępie oraz w CZD,
bawiąc ich konkursami, wspólnym śpiewaniem piosenek i wystawiając zabawne przedstawienia, aby
wywołać uśmiech na ich twarzach.

Grosz do grosza…

Wolontariusze z obecnego Zespołu Szkół nr 115
w Marysinie Wawerskim chętnie biorą udział w ak-
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dliwości oraz Platformy Obywatelskiej. W tym roku
zabrakło Stefana Sawickiego, jednego z nielicznych,
którzy uniknęli losu rozstrzelanych przez Niemców
w odwecie za zabicie w barze Bartoszka dwóch żandarmów przez dwóch polskich kryminalistów.
Tak jak zawsze przed pomnikiem „Poległym niezwyciężonym” złożono w obecności przedstawicieli rodzin tych, którzy zginęli w tej
pierwszej masowej egzekucji na ludności w II wojnie
światowej, wieńce i wiązanki
kwiatów.
Burmistrz Wawra Jolanta
Koczorowska podziękowała
wszystkim, którzy przybyli,
aby dać świadectwo pamięci i złożyć okolicznościowe
wiązanki kwiatów. W krótkim przemówieniu podkreśliła, że żołnierz idący na
wojnę wie, że może zginąć,
natomiast cywilne ofiary to
najtragiczniejszy aspekt każdej wojny.
am
Wieniec pod pomnikiem „Poległym niezwyciężonym” złożyły władze dzielnicy

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wawerskie koło
Platformy Obywatelskiej oraz radni Platformy zebrali podarunki z myślą o przekazaniu ich dzieciom
z rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zabawki, gry i książki zostały przekazane szefowej OPS Renacie Staruch. W imieniu
Koła PO podarunki przekazał przewodniczący
koła, poseł na Sejm Leszek Jastrzębski, a radnych
reprezentował Marcin Kurpios. Wkrótce po tym
prezenty, razem z paczkami przygotowanymi przez
OPS, trafiły do rodzin w naszej dzielnicy, umilając
im świąteczny okres.
mk

Wawer wciąż pamięta
o cywilnych ofiarach wojny

Podarunki
dla najmłodszych

fot. AM

cjach „Pola nadziei” sadząc żonkile, w „Górze grosza”, pomagają Jurkowi Owsiakowi w jego Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zawsze w grudniu
gromadzą książki, gry, maskotki i pomoce szkolne
i przekazują je Domowi Dziecka w Józefowie. Zbierają też plastikowe nakrętki, a uzyskane ze sprzedaży takiego surowca wtórnego pieniądze przeznaczają na zakup wózków inwalidzkich we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodzin Żoliborskich. Ponadto
pomagają w pracach bibliotecznych, organizują
kiermasze używanych książek, loterie. Byli aktywni
w czasie esemesowej akcji pomocy Haiti po trzęsieniu ziemi i powodzianom. Zbierają karmę i potrzebne rzeczy służące do prowadzenia Azylu Pod Psim
Aniołem w Falenicy.

Nagrodą – nagroda prezydent Warszawy

Cała praca wawerskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci opiera się na społecznym zaangażowaniu
wielu ludzi. Podopieczni TPD wykonują prace plastyczne sprzedawane na kiermaszach i aukcjach charytatywnych. W ramach programu „Razem łatwiej”
licealiści szkoły przy ul. Halnej pomagają młodszym
w nauce, są, po kursie opłaconym przez TPD, pomocnikami wychowawców na koloniach. Starsi od
nich wolontariusze, czynni i emerytowani już nauczyciele, przygotowują ich, jeśli jest taka potrzeba,
do egzaminów maturalnych z różnych przedmiotów.
Cała działalność wawerskiego koła TPD, w tym ta
wolontariacka, została w tym roku uhonorowana.
Koło to, jako jedna z czterech organizacji pozarządowych, otrzymało nagrodę m.st. Warszawy, wręczoną
przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Społecznik etyczny i komunikatywny

Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej prowadzi
w Wawrze dwie placówki. Jedną jest Dom Dziennego

Pobytu dla starszych przy ul. Starczewskiej, a drugą
świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
przy ul. Korkowej w Marysinie Wawerskim. Caritas
przygotowuje kandydatów na wolontariuszy do ich
społecznej pracy. Podczas specjalnych warsztatów
uczono ich zasad etyki i komunikacji społecznej.

Zespół dożywiający

W 2006 r. w Radości powstał Parafialny Zespół
Caritas. Wtedy „pod ręką” było zaledwie czterech
wolontariuszy pracujących na rzecz 30 podopiecznych. Z miesiąca na miesiąc rosło zapotrzebowanie
na ich pomoc, gdyż wieści o tym rozchodziły się
bardzo szybko „pocztą pantoflową”. W rok później
podopiecznych było już 166. Praca wolontariuszy
skupia się na wydawaniu żywności najuboższym.
Rocznie trafia do nich kilkadziesiąt ton.
Zespół przygotowuje paczki na święta Bożego Narodzenia, zachęca zamożniejszych parafian, aby
składali dary przed Wielkanocą, organizuje „Choinkę Adwentowej Pomocy”, pod którą znalazło się
ponad 100 paczek dla najbardziej potrzebujących.
Sprzedaje własnoręcznie wykonane palmy, a popyt jest taki, że zawsze ich brakuje dla wszystkich
chętnych.
W 2011 r. w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechu” radościański zespół skompletował 35 plecaków z przyborami szkolnymi. Dziś grupa wolontariuszy liczy 15 osób, działających według zasady, że
miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez
podział i jest jedynym darem, który powiększa się
przez rozdawanie.

Daje szansę na rozwój

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
„Karan” to kolejna organizacja pozarządowa opierająca swoje działanie na wolontariacie. Prowadzi

Fot. mk

Bez względu na pogodę, czy to deszcz, śnieg czy
mróz, zarówno w kościele w Aninie na mszy, jak i po
niej na terenie symbolicznego cmentarza przy ul. 27
Grudnia zawsze gromadzi się wielu mieszkańców
dzielnicy, młodzież szkolna, kombatanci, przedstawiciele władz Wawra, rad osiedli, Oddziału Anin
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Prawa i Sprawie-

na terenie Mazowsza trzy ośrodki readaptacyjne dla
uzależnionych, dwie poradnie leczenia uzależnień
i siedem placówek opiekuńczo – wychowawczych,
w tym także w Wawrze. W 2011 r. realizowało program „Wolontariat – szansą na rozwój”, a w nim
warsztaty przydatne wolontariuszom w ich późniejszej pracy.

Umożliwiają odbicie się, jak od trampoliny

Księża orioniści propagują adopcję na odległość,
pomagającą dzieciom w Kenii, prowadzą tam ośrodek dla niepełnosprawnych, ucząc ich umiejętności
przydatnych na co dzień, higieny, ale także zdobywać zawód. W Wawrze działa ich Fundacja „Trampolina” dla młodzieży.

Łamią stereotypy z duchem czasu

Bardzo ciekawą działalność może się pochwalić
Stowarzyszenie „Serduszko dla dzieci”. Prowadzi świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną, do których
uczęszcza 60 osób. Zorganizowało największy
w Polsce festiwal filmów młodzieżowych. Na jego
podsumowaniu w kinie Nowa Praga gościli reżysera Marka Piwowskiego i aktora Bogusława Lindę.
Wolontariusze „Serduszka” zabierają dzieciaki na
mecze piłkarskie, ucząc je właściwego kibicowania.
Od 15 lat łamią stereotypy i – jak twierdzą jego
założyciele – idą z duchem czasu. Mało tego, stowarzyszenie to wydaje czasopismo „Zupełnie inny
świat”.
Zorganizowane seminarium umożliwiło różnym
organizacjom, w tym pozarządowym, zaprezentowanie swoich dokonań. Uświadomiło, jak duże jest
zapotrzebowanie na wolontariat i jak jest on skuteczny.
Andrzej Murat
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Spełnione marzenia, świąteczne życzenia
Był taki dzień przed świętami Bożego Narodzenia
w Zespole Szkół nr 115 na Marysinie Wawerskim,
że w jednym czasie w trzech różnych miejscach
odbywały się wspólne Wigilie. Organizowały je
Ośrodek Pomocy Społecznej dla swoich dorosłych

podopiecznych , UKS Marysin Wawerski dla dzieci
i młodzieży trenujących w tym klubie zapasy oraz
sumo i dzielnicowe koło Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, które na tym osiedlu prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną.

Wigilijne życzenia opłatkowe podopiecznych TPD w Marysinie Wawerskim. Z lewej Katarzyna Zdzieborska

Kurier KULTURALNY | VIII Przegląd Piosenki Europejskiej z niespodzianką

Zaśpiewali poligloci

Fot. am

Do tego, aby przesłuchać z należytą uwagą i prawidłowo ocenić występy ponad 500 wokalistów
śpiewających w kilku obcych językach, a więc ocenić ich walory głosowe i poprawność lingwistyczną,
trzeba mieć końskie zdrowie. Na szczęście jury VIII

Zdobywczyni Grand Prix przeglądu

Przeglądu Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, organizowanego przez Klub Kultury Radość
jeszcze tym razem wytrzymało trudy. A pracowało
w składzie: Krystyna Piotrowska, muzyk, kompozytor i pedagog w jednej osobie, Anna Modrzejewska,
lektor języków obcych i Jerzy Ostrowski, pianista,
kompozytor i aranżer.
Jak będzie w przyszłym roku? Nie wiadomo, ponieważ liczba uczestników wciąż rośnie, o poziomie występów nie mówiąc. Być może trzeba będzie
przesłuchania przedłużyć z obecnych dwóch dni.
Ponadto radościański przegląd staje się bardzo
atrakcyjny, a po ostatnim zainteresowanie nim przez
młodych ludzi śpiewających po angielsku, francusku, rosyjsku niewątpliwie wzrośnie, gdyż jurorka
Krystyna Piotrowska przed najlepszymi otworzyła
– co było niezwykle miłą niespodzianką – drogę do
międzynarodowych festiwali, gdzie zmierzą się z rówieśnikami z innych krajów.
Nominacje do występów na międzynarodowych
festiwalach: Kinga Skiba, Kuba Anusiewicz,
Agnieszka Bieńkowska, Małgorzata Kozłowska,
Aneta Duszyńska, Artur Baranowski, Karol Sikorski, Angelika Balcerek, Jakub Szyperski, Julia Trojanowska, Marcelina Trojanowska, Filip
Rychcik, Kalina Marchewka i oba nagrodzone
zespoły.

Zwykle TPD „okupowało” salę gimnastyczną, tym
razem ustąpiło miejsca i zajęło jeden z długich korytarzy. Życzenia świąteczne przekazała młodym
mieszkańcom Marysina przewodnicząca koła TPD
Katarzyna Zdzieborska, której towarzyszyła siostra
zakonna Jadwiga oraz Jerzy Debert, działacz TPD,
radny dzielnicy.
Na stołach uczestnicy tej zbiorowej Wigilii mieli pierogi z kapustą, czerwony barszczyk, ciasta,
owoce, słodycze – jak zwykle przekazane przez
zaprzyjaźnionych sponsorów. I oczywiście opłatki,
którymi się przełamywano podczas składanych sobie życzeń. Na koniec uczestnicy tego dorocznego
spotkania otrzymali upominki ufundowane przez
Urząd Dzielnicy.
Burmistrz Jolanta Koczorowska wzięła udział we
wcześniejszej Wigilii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Dotychczas nietypowej. Otóż ponad 30 podopiecznych TPD wcześniej napisało, co chcieliby otrzymać
pod choinkę. Ich listy zostały przekazane Zespołowi
Prywatnych Szkół nr 74 przy Wale Miedzeszyńskim.
Rodzice uczniów tej placówki spełnili życzenia młodych marysinian. Nawet te wygórowane, jak keyboard wymarzony przez jednego z chłopców. Trzeba
było widzieć zaskoczone miny podopiecznych TPD,
gdy dostawali to, co było dotąd ich niespełnionym
marzeniem.
am

ZWYCIĘZCY WŚRÓD SOLISTÓW
Kategoria 7 – 9 lat: Kinga Skiba z Lubszy, kat.
10 – 12 lat: Julia Trojanowska z Niepublicznej
Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Lublinie, kat.
13 – 15 lat: Angelika Balcerek z MDK w Radomiu i Jakub Szyperski z Kujawskiego Centrum
Kultury w Inowrocławiu, kat. 16 – 19 lat: Diana
Ciecierska z DK w Tarnobrzegu, kat. Powyżej
19 lat: Filip Rychcik z Zakroczymia.
Zwycięzcy wśród zespołów: „Redhead” z Gimnazjum nr 119 w Warszawie i „Slava” z Elektronicznego Zakładu Naukowego we Wrocławiu.
Wyróżnienia wawerskich uczestników: „Wesołe
Nutki” ze SP nr 140, Pippi Band z Prywatnej
Szkoły Podstawowej nr 105, Karolina Kwaśniak
z Gimnazjum nr 4 sióstr felicjanek.
Liczba wytypowanych do zagranicznych festiwali
świadczy o tym, że poziom VIII Przeglądu był wysoki. Co zresztą zauważyło nie tylko jury, ale także
publiczność, która nie mieściła się w sali użyczonej organizatorom przez Hotel Boss w Miedzeszynie nie po raz pierwszy, na przeprowadzenie
przeglądu.
Grand Prix przeglądu zdobyła Milena Kruszyńska,
reprezentująca Miejski Dom Kultury w Barcinie
i to wyróżnienie nie budziło wątpliwości. A jak na
tle wokalistów i zespołów wypadli przedstawiciele
dzielnicy Wawer? Na razie zasłużyli na wyróżnienia.
Wydaje się jednak, że nie wszyscy utalentowani piosenkarze z wawerskich szkół i klubów kultury przystąpili do rywalizacji, a szkoda.
am
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Uroki wawerskiej jesieni w obiektywie
Prawie 60 osób złożyło 157 prac na doroczny konkurs fotograficzny organizowany
przez Urząd Dzielnicy Wawer.
To więcej niż w dwóch poprzednich latach. W tym
absolutni amatorzy, ale i uczniowie Zespołu Szkół
Fototechnicznych przy ul. Spokojnej w Warszawie.
I dało się zauważyć, co podkreślił przewodniczący
jury, fotografik Leszek Pogorzelski, wyższy poziom
nadesłanych zdjęć.

NAGRODZENI
Kategoria do 13 lat: Barbara Suchorab, Paweł
Szymański, Marta Oleszczuk.
Kategoria 13–15 lat: Joanna Perkowska, Zuzanna Bechler, Mateusz Łotyszyński.
Kategoria 16–18 lat: Katarzyna Tausiewicz, Katarzyna Kempińska.
Dorośli: Alina Krasowicz, Ilona Szymańska,
Wojciech Suchorab, Piotr Bechler.

Praca Katarzyny Tausiewicz

Praca Joanny Perkowskiej

weł Szymański), grzyba w lesie (Ilona Szymańska),
biedronki gramolące się na liściu (Katarzyna Kempińska) czy przysiadłe na chwilę motyle (Joanna
Perkowska), słońce przebijające się przez konary
drzew (Marta Oleszczuk).
am
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Jak wypadły oblicza wawerskiej jesieni, bo to ona
była tematem przewodnim w 2011 r.? Niewątpliwie
interesująco. Wśród nagrodzonych prac dominowały bliskie plany – zbliżenia liści, owoców, owadów,

rzadziej uwieczniano średnie, a do wyjątków należały dalekie, o szerszym spojrzeniu na otaczającą
nas przyrodę.
Konkurs ma swoich fanów. Jest nią bez wątpienia
Katarzyna Tausiewicz. Bodajże po raz pierwszy prace nadsyłał ktoś z dorosłych i dziecko, np. Zuzanna
i Piotr Bechlerowie, Paweł i Ilona Szymańscy, Wojciech i Barbara Suchorabowie.
Co wpadło w oczy jurorów, można zobaczyć na ścianach klatki schodowej Urzędu Dzielnicy. Jest więc
ascetyczne zdjęcie jednego, zbrązowiałego jesiennie
liścia, właśnie Katarzyny Tausiewicz. Są przepiękne
perły rosy na źdźbłach trawy Joanny Perkowskiej.
I stara furtka, jakby prowadząca do zaniedbanego
ogrodu, nie wiedzieć czemu pomalowana na niebiesko, sfotografowana przez Alinę Krasowicz. Są
szaro, jesiennie, wyglądające Wyspy Zawadowskie,
zatrzymane w kadrze przez Mateusza Łotoszyńskiego, które, w zależności od stanu wody w Wiśle raz
są większe, łachowate, a raz mniejsze. Ktoś uchwycił frunące po niebie kormorany (Zuzanna Bechler),
pytanie tylko czy są one aby miejscowe, wawerskie.
Ktoś sfotografował pękające łupiny kasztanów (Pa-

Alina Krasowicz odbira nagrodę z rąk zastępcy burmistrza Przemysława Zaboklickiego

Praca Aliny Krasowicz

Kurier SPOŁECZNY | Charytatywna aleksandrowska „Pętelka”

Sekcja robótek ręcznych przy KK w Aleksandrowie
przeprowadziła aukcję swoich wyrobów. Na sprzedaż wystawiono bombki z szydełkowymi ozdobami,
z wzorami zrobionymi metodą decoupeagu, aniołki, św. Mikołaje, „wyszywane” kartki świąteczne.
W pierwszym „rzucie” rozeszło się 90 proc. wystawionych na aukcję prac, w drugim, z udziałem seniorów – uczestników Wigilii zorganizowanej przez
Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III Wieku
sprzedała się reszta. – Uzyskane pieniądze przezna-

czamy na pomoc potrzebującym – poinformowała
nas Bogumiła Borkowska, prowadząca zajęcia w tej
sekcji. – Dla oddziału noworodków porzuconych
przez matki w szpitalu przy ul. Batorego w Otwocku
kupujemy pampersy. Wspieraliśmy finansowo Dom
Samotnej matki „Nazaret”, obecnie postanowiliśmy
wesprzeć kogoś w Aleksandrowie. Wybór padł na
Wiktorię. To dziewczynka chora na autyzm, wymagająca kosztownej rehabilitacji. Chory na autyzm
jest też jeden z dwóch jej braci.
am

Fot. KK A

Pieniądze z aukcji na szczytne cele

Aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
aleksandrowian

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier KULTURALNY
Ponad 1000 młodych ludzi obejrzało filmy edukacyjne

Złote Koperniki rozdane

Fot. jch

Już po raz drugi dzielnica Wawer gościła Festiwal Filmów Edukacyjnych – Edukino,
zrealizowany w oparciu o dotację m.st. Warszawy.

Uczniowie wawerskich szkół z dużą ciekawością oglądali
festiwalowe propozycje filmów edukacyjnych

Projekcje festiwalowe trwały trzy dni w Kinokawiarni
Stacja Falenica. Młoda publiczność – łącznie ponad
1000 osób – obejrzała 25 filmów edukacyjnych. –
Nie trzeba przekonywać pedagogów, że film może
być skutecznym narzędziem w procesie nauczania –
mówi dr Józef Chwedorowicz, prezes Fundacji Innowacji Społeczno-Kulturalnych, która jest organizatorem festiwalu. Dysponując dobrym filmem można
nie tylko zainteresować ucznia i przemówić do jego
wyobraźni, ale i zachwycić go niezwykłością zjawisk,
które tak często dla uczniów pozostają tylko nudnymi, abstrakcyjnymi pojęciami – tematami lekcji. Dobry film edukacyjny trwale zapada w pamięć, a często
też zachęca do dalszych poszukiwań. Rzecz w tym,
że filmów, na które czekają nauczyciele i uczniowie,
nie ma wiele. Tegoroczni laureaci festiwalu, wybrani

Kurier KULTURALNY

Nie przeocz
tej oferty
Dla dzieci
23 stycznia, godz. 16-17.30 – „Śpiewaj razem z nami”, impreza karaoke dla dzieci od 6 lat
w ramach akcji „Zima w mieście”. KK Zastów,
ul. Lucerny 13.
31 stycznia, godz. 11.30 – „Dawno, dawno temu”,
Teatr „Bajka” zaprasza na przedstawienie o przyjaźni. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
Spotkania, projekcje
23 stycznia, godz. 14 – „Kinomania”, pokazy
filmów dla dzieci i młodzieży. KK Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10.
8 lutego o godz. 17 Stowarzyszenie Serduszko dla
Dziecki zaprasza do Kinokawiarni Stacja Falenica
na premierowy pokaz filmu „Antyk” o znanym wawerskim fryzjerze z ul. Żegańskiej – panu Stefanie
Barydze. W programie także inne filmy dokumentalne młodych twórców, doceniane i nagradzane na
festiwalach filmowych. Gimnazjalistów i licealistów
z Wawra Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci zapra-

przez jury złożone z filmowców i pedagogów, pod
kierunkiem zeszłorocznego laureata konkursu, dr Jerzego Grębosza, to filmy bardzo różne.
W kategorii obrazów przeznaczonych dla szkół
podstawowych Złotego Kopernika przyznano reżyserom i twórcom scenariusza Ewie i Hubertowi
Stępniewiczom za film pt. ”Giga”. Film, wyprodukowany przez VIS Media z Gliwic, to krótka opowieść
o wizycie 10-letniego chłopca w jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków. Wśród filmów
prezentowanych gimnazjalistom największe uznanie
zdobył film pt. „Romantyzm”, zrealizowany przez
Wydawnictwo WAM, Studio Inigo z Krakowa. To
niezwykle spójny, malarski wizerunek świata kreowanego w poezji epoki romantyzmu. Złotego Kopernika odebrali scenarzysta i reżyser Tomasz Mucha
wraz z operatorem filmu. Trzeci laureat konkursu,
film „O Miłoszu w roku Miłosza” powstał w Studio
Filmowym UAM w Poznaniu, kierowanym przez dr
Stefana Habryło, w ramach cyklu wykładów „Arcydzieła, arcymyśli...”. O przyznaniu nagrody zadecydowała niezwykła osobowość wykładowcy, wybitnego krytyka literackiego, prof. Piotra Śliwińskiego,
który – jak powiedział przewodniczący jury – okazał
się, w pewnym sensie, czarodziejem słowa.
Twórcom najlepszych filmów przyznano także nagrody pieniężne ufundowane przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej. Więcej informacji o festiwalu na
WWW.edukino.pl
Aleksandra Chwedorowicz

sza na warsztaty filmowe. Kontakt: Jarosław Adamczuk, biuro@serduszko.org.pl, tel. 504 30 30 80.
Imprezy okolicznościowe
31 stycznia, godz. 12 – „Kochamy Was!”, program
artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. KK Zastów, ul. Lucerny 13.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej

Wystawy
„Orły niepodległości – polskie cmentarze wojskowe
na świecie” wystawa fotografii Tadeusza Sobieraja,
Wypożyczalnia nr 82 Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Spotkania z pisarzami
26 stycznia, godz. 17 – spotkanie z Małgorzatą
Gutowską-Adamczyk i promocja trzeciego tomu
sagi rodzinnej „Cukiernia pod Amorem. Hryciowie”, Biblioteka Główna, ul. Trawiasta 10.
27 stycznia, godz. 10 – „O książkach”, klub dyskusyjny o „Życiu i twórczości Agaty Christie”, Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
Głośne czytanie
We wtorki godz. 13
24 stycznia – „Zaczarowana jaskinia”, Zuzanna
Marchewka.
31 stycznia – „Drzewo”, Bożena Wrotkowska.
W piątki, godz. 16.30
27 stycznia – „O Maciusiu i motylku”, Magdalena
Sołtysik.

Kurier PRZEDSZKOLNY

Gimnastyka głowy

W Przedszkolu nr 85 zorganizowano quiz sportowy,
propagujący zdrowy styl życia i wyrabiający umiejętności współzawodnictwa z przestrzeganiem zasady fair play. W quizie uczestniczyło 54 pięcioletnich
dzieci z dziewięciu wawerskich przedszkoli.
Quiz ten miał na celu sprawdzenie wiedzy uczestników w zakresie różnych dyscyplin sportu zimowego
i letniego oraz wykorzystywanych w nich przyrządów i sprzętów, jak również znajomości symboli
olimpijskich, sławnych sportowców i ich sukcesów.
Każdy zespół liczył sześciu zawodników z kapitanem na czele.
W jury zasiedli polscy olimpijczycy: Władysław Zieliński (medalista w kajakarstwie) i Kazimierz Czarnecki (medalista w podnoszeniu ciężarów) oraz naczelnik wydziału sportu i rekreacji Radosław Ziółkowski oraz Marcin Olton reprezentujący rodziców,
uprawiający amatorsko hokej.
Zespoły losowały pytania, był czas na uzgodnienie odpowiedzi, za prawidłową otrzymywano punkty w postaci mandarynki. Ze względu na to, że trzy zespoły
zdobyły jednakową ilość punktów, jury zarządziło
dogrywkę. Zwyciężyło Przedszkole nr 85, II miejsce
zajęło Przedszkole nr 84, a III miejsce – Przedszkole nr
86. Jury wręczyło zespołom medale, statuetki, dyplomy oraz upominki.
Beata Kałowska

Kurier SPORTOWY
Figurowo w Aninie

Pokaz jazdy na łyżwach
Prawie dwugodzinny pokaz jazdy figurowej w wykonaniu członków Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Euro 6 odbył się 22 grudnia na
lodowisku przy pływalni w Aninie.
Anna Hunkiewicz, trenerka kadry narodowej i olimpijskiej łyżwiarzy figurowych przyjechała na wawerskie lodowisko by pokazać, jaki poziom można
osiągnąć pod okiem fachowców.
Pokazom jazdy solowej i grup tanecznych przyglądało się wielu młodych amatorów łyżwiarstwa oraz
ich rodziców. Obecny był wiceburmistrz Przemysław Zaboklicki z jedną ze swych córek.
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