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egzemplarz bezpłatny
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Fot. Grzegorz Narojczyk

Samorządowe władze
dzielnicy kontynuowały
spotkania z mieszkańcami.
Przedstawiały dokonania
ze szczególnym uwzględnie-niem tego, co zrobiono
w poszczególnych osiedlach. Mieszkańcy zgłaszali
bolączki utrudniające im życie. Na zdjęciu mieszkańcy
Zerzenia i Lasu.
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SPIS TREŚCI

Przedszkole jak z marzeń
Rodziło się w bólach. Przyszło na świat później niż planowano. Ale kiedy zobaczono je w pełnej krasie,
nie zabrakło słów podziwu. Nowe przedszkole przy ul. Krupniczej w Międzylesiu w pełni zasłużyło na
miano jednego z najnowocześniejszych w Warszawie. Decydują o tym przestronne sale, zaplecze rehabilitacyjne, w tym do terapii sensorycznej, bogate wyposażenie w sprzęt i zabawki edukacyjne, atrakcyjny
plac zabaw. Dzięki zmianom w projekcie udało się wygospodarować powierzchnię na dwa dodatkowe
oddziały, zmniejszające deficyt miejsc przedszkolnych w Wawrze. W uroczystym jego otwarciu uczestniczyła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz, podkreślając, że ta nowa placówka wpisuje się w realizowany przez miasto program rozwoju edukacji najmłodszych. Do tego nowego przedszkola przeniosły
się dzieci z Przedszkola nr 86, korzystającego dotąd z nieprzystosowanych do tego celu wynajmowanych
pomieszczeń w hotelowym budynku CZD. Uroczystego otwarcia placówki dokonały maluchy w towarzystwie Hanny Gronkiewicz – Waltz, wiceburmistrza Adama Godusławskiego i dyrektor Marii Szypnickiej
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Szpital
informatyzowany »6
Międzyleski Szpital Specjalistyczny otrzymał prawie
5-milionowe dofinansowanie z UE na stworzenie
systemu informatycznego,
usprawniającego pracę
tej placówki.

Elektrownia
na dachu

»7
Firma Plastoma
zainstalowała na dwóch
wynajmowanych obiektach
magazynowych w Zerzeniu
panele fotowoltaiczne
o łącznej mocy 100 kW.

Tegoroczny budżet większy

Zadania wykonane dobrze

Ponad 183 mln zł zapisano w budżecie Wawra na 2014 r.
To o 10 mln zł więcej niż było w dzielnicowej kasie w roku minionym
o tej samej porze. 163,9 mln zł jest przeznaczone na wydatki bieżące,
a 19,4 mln zł na inwestycje. Część przewidywanych do wykorzystania
środków dzielnice muszą uzyskać z własnych dochodów; w Wawrze
będzie to kwota w wysokości 52,2 mln zł. Najwięcej pochłoną tradycyjnie
zadania związane z edukacją i wychowaniem – 92,3 mln zł. Z kwoty
przeznaczonej na inwestycje powstaną m.in. przedszkole w osiedlu Las,
rondo na skrzyżowaniu ul. Mozaikowej z ul. Bysławską, ul. Nowozabielska do ul. Stoczniowców, bezpieczniejsze skrzyżowanie ul. Bysławskiej
z Wałem Miedzeszyńskim, parkingi przy stacjach PKP Międzylesie, Radość
i Gocławek.
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Wawerscy radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z wykonania planu dochodów i wydatków w 2013 r.
Po stronie dochodów własnych było 51 mln zł, tj. 86 proc. planu,
a po stronie wydatków 159,7 mln zł, a więc 98 proc. zaplanowanych.
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych
– wyegzekwowane w 90 proc., z podatku rolnego – 121 proc., od nieruchomości – 90 proc. (zebrano 22,3 mln zł). Dochody z mienia (w tym
za użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, wpływy z czynszów)
to kwota 9,9 mln zł, oznaczająca wykonanie 90 proc. planu. Na zadania inwestycyjne, takie jak budowa ul. Panny Wodnej, chodnika wzdłuż
ul. Technicznej, przedszkola przy ul. Krupniczej, dzielnica wydała
18,8 mln zł, realizując plan wydatków majątkowych w 90 proc.
»4
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Kurier urzędowy

Kurier inwestycyjny | Nowoczesna placówka w Międzylesiu

Karta Warszawiaka Przedszkole marzeń – otwarte

Złóż PIT
przez internet
W każdy poniedziałek od 10 lutego do 28 kwietnia
włącznie, w godz. od 13 do 17 pracownicy Urzędu Skarbowego w holu wydziału obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy pomagają w składaniu
zeznań rocznych z wykorzystaniem platformy
e-podatki (przez Internet).
W tym celu niezbędne jest posiadanie informacji o uzyskanych dochodach w 2013 r. (PIT-11,
PIT-8C, PIT-40A, PIT-11A) oraz dokumentów
dających możliwość zmniejszenia kwoty dochodu
lub podatku oraz informacji o wysokości przychodu za 2012 r. lub kopii zeznania za 2012 r. (są one
niezbędne do wysłania zeznania podatkowego
za 2013 r. za pośrednictwem platformy e-podatki).

Kurier obywatelski

Zgłoś problem

Urząd Dzielnicy Wawer uruchomił specjalny
adres internetowy wawer.zgloszenie@um.warszawa.pl, pod który można zgłaszać sytuacje
w dzielnicy utrudniające życie mieszkańcom
i wymagające pilnej interwencji. Władze oczekują zdjęć, adresu miejsca, opisu sytuacji i zapewniają, że po zapoznaniu się ze sprawą podejmą
odpowiednie działania, aby rozwiązać problem.
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Zanim 3 lutego dzieci z Przedszkola z Odzerwana. Do przeprowadzenia inwentaryzadziałami Integracyjnymi nr 86 w Międzylesiu
cji wykonanego stanu Zarząd Dzielnicy zana dobre opanowały nową siedzibę przy ul.
angażował 25 osób. Zanim uporali się z tym
Krupniczej w tym osiedlu, 31 stycznia odbyło
zadaniem, nastąpiły zaproponowane przez
się jej uroczyste otwarcie z udziałem prezydent
dzielnicowe władze zmiany w projekcie,
Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, posłów
dzięki którym wygospodarowano powierzchLeszka Jastrzębskiego i Marcina Kierwińskiego,
nię na dwa dodatkowe oddziały. Rozpisano
radnych z przewodniczącą Rady m.st. Warsza9 nowych przetargów. Działania te spowowy Ewą Masny, władz samorządowych Wawra.
dowały oszczędności przekraczające milion
Dzieci oprowadziły gości po swoim nowym
złotych. Część tych pieniędzy przeznaczono
przedszkolu, chociaż właściwie same były
na dodatkowe wyposażenie tego przedszkola,
w nim po raz pierwszy.
Odwiedzano po kolei sale
wyposażone w nowoczesne mebelki, zabawki oraz
sprzęty służące edukacji
i rekreacji. Dzieci otrzymały kartki, na których wydrukowano wybrane elementy wyposażenia. – Waszym zadaniem będzie
zaznaczenie, czy to wyposażenie
rzeczywiście
w tym przedszkolu się
znajduje – poinstruował
maluchy zastępca burmistrza Adam Godusławski,
odpowiedzialny w Zarzą- Plac zabaw przedszkola marzeń
dzie Dzielnicy za sprawy
inwestycyjne.
w tym w komputery zainstalowane w każdym
Goście podziwiali przestronność korytaoddziale.
rzy, wielkość sal, pastelowe kolory ścian,
- W 2006 r. podjęliśmy działania na rzecz poprzyrządy w sali terapii sensorycznej, noprawy w sferze edukacji oświatowej w Warszawoczesne łazienki, salę multimedialną wywie - przypomniała prezydent Hanna Gronposażoną w najnowocześniejszy sprzęt
kiewicz - Waltz. - Od tego czasu zbudowaliśmy
audiowizualny, którą można podzielić na
w stolicy 7 nowych przedszkoli, a ponad
dwie połowy, plac zabaw. Jednym słowem
40 zmodernizowaliśmy. O 13 tys. zwiększy- przedszkole marzeń. Kto widział dotychczała się liczba miejsc w naszych placówkach.
sową siedzibę tego przedszkola, a mieściło
W 97 proc. miasto pokrywa zapotrzebosię ono przez wiele lat w nieprzystosowanych
wanie na miejsca w przedszkolach i oddo tego celu pomieszczeniach hotelu dla perdziałach przedszkolnych w szkołach. Warsonelu Centrum Zdrowia Dziecka, widział,
szawa rozwija się, czego przykładem
jak szokująca jest różnica.
Nie bez przesady gospodarze podkreślali, że jest
to jeśli nie najnowocześniejsze, to jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w Warszawie.
W każdym razie na miarę XXI w. Droga do tego
celu nie była prosta. Pech
chciał, że przetarg na
budowę wygrał Zambet,
firma, z którą poprzednie władze samorządowe
Wawra użerały się przy
realizacji pływalni w Aninie. Ostatecznie umowa Pierwsi przedszkolacy ze swoimi opiekunkami i w towarzystwie wiceburmistrza
z tym wykonawcą została Łukasza Jeziorskiego w nowym przedszkolu
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Kurier urzędowy

Rodziło się w bólach. Przyszło na świat później niż planowano.
Ale kiedy zobaczono je w pełnej krasie, nie zabrakło słów zachwytu.

Fot. Grzegorz Narojczyk

Osoby mieszkające w Warszawie, które chcą sobie wyrobić Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka i rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. nie muszą
czekać aż ich dane pojawią się w bazie Ministerstwa Finansów lub zostaną w niej zweryfikowane. Mogą zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM lub wydziałów obsługi
mieszkańców urzędów dzielnic z poświadczoną
przez urząd skarbowy, właściwy dla miejsca zamieszkania, pierwszą stroną formularza PIT –
informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Fot. AM
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Wspólne pierwsze zajęcia plastyczne – kolorowanie rysunku przedszkola przez dzieci
i zastępcę burmistrza Adama Godusławskiego

Fot. AM

Komentarze

Bartosz Świernoga jest zachwycony nowym przedszkolem, przestronnymi salami, placem zabaw za oknami, ze zjeżdżalnią. Mama
Joanna zwraca uwagę na kolorystykę, przystosowane do potrzeb
dzieci łazienki, na dobrze wyposażoną salę do terapii sensorycznej.
A starszy brat zazdrości, że już wyrósł z wieku przedszkolnego.

Fot. AM

Fot. AM

jest Wawer, który jeszcze kilkanaście lat temu był pokryty polami kapuścianymi i chrzanowymi. Przybywa dzieci, w związku
z tym miasto przeznaczyło 10 mln zł na dodatkowe zajęcia, w tym
na naukę j. angielskiego. Bierzemy pod uwagę to, że od 2015 r.
będzie w Polsce obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach
wszystkim czterolatkom. Na lata 2014 - 2017 dzielnice dostały
75 mln zł na budowę przedszkoli. Rozwój tej bazy jest niezwykle
istotny, gdyż zapewnienie opieki i edukacji dzieciom wpływa na
sytuację rodzinną. Rodzice mogą poświęcić się pracy zawodowej
i poprawiać swój status finansowy.
O planach dotyczących oświaty w Wawrze mówiła burmistrz Jolanta
Koczorowska. – Rozpoczyna się w tym roku budowa nowego przedszkola w osiedlu Las. Będziemy się starać o to, aby powstała szkoła wraz
z przedszkolem w Nadwiślu, gdyż obecna, w osiedlu Zerzeń, jest już
przeciążona, nauka odbywa się w niej na trzy zmiany. Miejsce w przedszkolu to nie tylko ułatwienie życia rodzicom, to rozwój dziecka. Widać
to jeśli się porówna te maluchy, które chodziły do przedszkola z tymi,
które do niego nie posyłano.
Prezydent Hanna Gronkiewicz - Waltz i pozostali goście,
w tym architekci, twórcy projektu tej placówki, uczestniczyli
w pierwszych zajęciach plastycznych - kolorowały rysunek
przedszkola. Przedszkolaki wręczyły burmistrz Jolancie Koczorowskiej wyklejankę z kwiatów w kształcie serca, jej zastępcy,
Adamowi Godusławskiemu - plastyczną mapę dzielnicy, z naniesionymi nowymi obiektami, a pani prezydent - mapę Warszawy
z umiejscowieniem na niej Wawra.
Andrzej Murat
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Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz otrzymała od przedszkolaków narysowaną
przez nich mapę Warszawy z zaznaczeniem na niej Wawra

Jeden z przyrządów służących terapii sensorycznej

Stasia Pilarskiego także zachwyca plac zabaw, szkoda, że jeszcze nie
można, ze względu na zimę, z niego korzystać. Mamę Monikę zachwyciła sala widowiskowa, duża, bardzo dobrze wyposażona, jakże
różniąca się od malutkiej salki w CZD. Syn czuje się w tym nowym
przedszkolu doskonale – mówi. Marzena Dulas nie poznaje syna
Igora. Już w sobotę nie może doczekać się poniedziałku. Helenka
Postek, kryjąca się pod pachą mamy Anny, zaprosiła starszego brata
Krystiana i ciocię, aby podziwiali jej nowe przedszkole.
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Kurier urzędowy | Z roku na rok rosną wydatki
na oświatę i wychowanie

Budżet 2014 na początek
o 10 mln zł większy
Ostatni budżet Wawra w tej kadencji władz samorządowych.
Jaki jest - wiadomo. Jaki ostatecznie będzie – zobaczymy.
Do dzielnicowej kasy trafi 100 proc. podatku
od nieruchomości, od środków transportu,
rolnego i leśnego oraz wpływy z opłat lokalnych. Ponadto - 70 proc. wpływów z majątku
m.st. Warszawy, który znajduje się na terenie
Wawra. W budżecie zapisano proporcjonalną
(w stosunku do innych dzielnic) część środków
przekazywanych miastu przez budżet państwa, środki wypłacane dzielnicom na zadania,
jakie miasto im zleca oraz tzw. wyrównawcze,
uchwalone przez Radę m.st. Warszawy, mające
zmniejszyć dysproporcje między dzielnicami
bogatszymi i biedniejszymi.
Wawer otrzyma w tym roku 183,3 mln zł. Z tej
kwoty 163,9 mln zł jest przeznaczone na wydatki bieżące, a 19,4 mln zł na majątkowe, czyli na
inwestycje. Część przewidywanych do wykorzystania środków dzielnice muszą uzyskać z własnych dochodów; w Wawrze będzie to kwota
w wysokości 52,2 mln zł.
Największą pozycję w budżecie stanowią tradycyjnie wydatki na edukację publiczną i niepubliczną. W 2014 r. przewidziano ich 3-proc.
wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
Na edukację Wawer ma 92,3 mln zł.
Z podatków i opłat dzielnica ma zebrać 26 mln
zł, za realizację zadań zleconych dostanie
8,9 mln zł, z majątku miasta znajdującego się
na terenie Wawra do kasy wpłynie 12 mln zł,
subwencja oświatowa to 27,4 mln zł, dotacje
celowe z budżetu państwa - 10,6 mln zł.
Na gospodarkę mieszkaniową Wawer ma
do dyspozycji 12,6 mln zł, z czego 2,2 mln na remonty. Ochrona środowiska pochłonie 1,8 mln
zł, na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim
na pomoc społeczną, pójdzie 20 mln zł, na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa
narodowego – 4,8 mln zł, na sport, rekreację
i turystykę – 6,3 mln zł. Zarządzanie strukturami samorządowymi ma kosztować 19 mln zł.

Z 19,4 mln zł przeznaczonych na dzielnicowe
inwestycje sfinansowane będą m.in.: budowa
ronda na skrzyżowaniu ul. Mozaikowej z ul. Bysławską, wykonanie oświetlenia nowego odcinka
ul. Panny Wodnej, budowa ul. Nowozabielskiej
od ul. Kadetów do ul. Stoczniowców, wykonanie dalszego odcinka ul. Gruszy, utwardzenie
ul. Południowej, przebudowa na bezpieczniejsze skrzyżowania ul. Bysławskiej z Wałem
Miedzeszyńskim. Z tych środków powstaną
trzy kolejne parkingi przy stacjach PKP Międzylesie, Radość i Gocławek. Zmodernizowany
zostanie plac zabaw w Falenicy oraz parking
naprzeciw bazaru. Kontynuowane będą prace
nad odwodnieniem Aleksandrowa, Nadwiśla
i Zbójnej Góry. W tym roku zagospodarowane
zostanie poddasze użytkowe nowego przedszkola przy ul. Krupniczej w Międzylesiu,
rozpocznie się budowa przedszkola w osiedlu
Las, zaplanowano budowę boiska sportowego dla XXV Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Halnej.
Jak tegoroczny budżet ma się do ubiegłorocznego? Porównywać można jedynie budżety
wyjściowe, ponieważ w ciągu roku następują,
zwłaszcza w wydatkach, przesunięcia między
zadaniami oraz zasilanie dzielnicy dodatkowymi pieniędzmi z miasta.
W analogicznym czasie 2013 r. Wawer miał budżet w wysokości 174,4 mln zł, a w nim dochody
własne sięgające 53 mln zł. Na inwestycje przeznaczano wówczas 22,3 mln zł, na gospodarkę
mieszkaniową – 16 mln zł, na transport i łączność (głównie na drogi) 13,2 mln zł, na oświatę
i wychowanie 86,1 mln zł, na ochronę zdrowia
i pomoc społeczną 17,7 mln zł, na kulturę 4,7
mln zł, na sport i rekreację 6,7 mln, na ochronę
środowiska 2,2 mln zł, na zarządzanie strukturami samorządowymi 19,1 mln zł.
Andrzej Murat

Kurier urzędowy | Rozliczenie ubiegłego roku

Zadania wykonane dobrze
Wawerscy radni, pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z wykonania planu dochodów
i wydatków w 2013 r. Po stronie dochodów własnych
było 51 mln zł, tj. 86 proc. planu, a po stronie wydatków 159,7 mln zł, a więc 98 proc. zaplanowanych.
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu podatków
i opłat lokalnych – wyegzekwowane w 90 proc., z podatku rolnego – 121 proc., ale to kwota 233 tys. zł ,
od nieruchomości – 90 proc. (zebrano 22,3 mln zł).
Dochody z mienia (w tym za użytkowanie wieczyste,
z najmu i dzierżawy, wpływy z czynszów) to kwota

9,9 mln zł, oznaczająca wykonanie 90 proc. planu. Dochody majątkowe, ze sprzedaży mienia i lokali, zostały
zrealizowane w 69 proc., gdyż nie wszystkie przetargi
doszły do skutku z braku zainteresowanych.
W 2013 r. 3,8 mln zł zostało wydane na utrzymanie
i remonty dróg (93-proc. wykonanie). 2 mln zł przeznaczono na remonty mieszkań komunalnych. Przeprowadzono je w 192 lokalach i 27 pustostanach.
Ochrona środowiska pochłonęła 937 tys. zł (72 proc.
planu). W 100 proc. sfinansowano potrzeby wawerskiej oświaty i edukacji (kwota 89,1 mln zł), z czego

Kurier urzędowy |
Działka przy ul. Stradomskiej

Ogłoszenie
przetargu

Prezydent Warszawy ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Wawrze, ul. Stradomska.

To grunt niezabudowany, własność miasta,
dz. ew. nr 56/2 o pow. 1587 m2, obręb 3-11-19,
będący częścią nieruchomości uregulowanej
w KW Nr WA6M/00142539/3.
Teren objęty jest planem zagospodarowania
przestrzennego Anina, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXII/2262/2010 Rady m.st. Warszawy
z 18.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75,
poz. 1162 z późn. zm).
Działka znajduje się na obszarze MJ/31 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Cena wywoławcza nettox): 1.255.000 zł,
wadium: 130.000 zł,
minimalne postąpienie: 12.550 zł
Do ceny będzie doliczony VAT.

x)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i prawne. Wadium należy wnieść na rachunek dzielnicy Wawer nr 33 1030 1508 0000 0005 5003 2058,
do 27.03.2014 r.
Zgłoszenie udziału w przetargu - do 27.03.2014 r.
do godz. 15 w Dziale Zbywania Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
pl. Starynkiewicza 7/9, pok.112.
Należy się zapoznać z informatorem przetargowym dostępnym w Delegaturze Biura Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Żegańska 1, pok.
nr 104 i w Dziale Zbywania Nieruchomości BGN,
pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 112.
Przetarg odbędzie się 2.04.2014 r. o godz. 10
w siedzibie Biura Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.
Prezydent Warszawy może odwołać przetarg
z ważnych powodów. Więcej informacji można
uzyskać w BGN Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112 tel. 22 44-32-169.
na remonty placówek poszło 1,2 mln zł. Ochrona
zdrowia i opieka społeczna kosztowały dzielnicę
w ub. r. 20,8 mln zł (98 proc. planu).
Stuprocentowe wykonanie zadań zanotowano
w dwóch działach: kulturze oraz sporcie i rekreacji.
W pierwszym przypadku wydano 5,9 mln zł, w drugim
4,8 mln zł.
Na zadania inwestycyjne, takie jak budowa ul. Panny
Wodnej, chodnika wzdłuż ul. Technicznej, budowa
przedszkola przy ul. Krupniczej, dzielnica wydała
18,8 mln zł, realizując plan wydatków majątkowych
w 90 proc., przy czym mieszczą się w tym środki tzw.
niewygasające, które będą wydane do końca czerwca.
am
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Kurier urzędowy | „Wawer – dodaj do ulubionych”

Spotkania z mieszkańcami Marysina, Zerzenia i Lasu
Odbyły się dwa następne spotkania z mieszkańcami, jedno w Marysinie Wawerskim, drugie wspólne dla osiedli Las i Zerzeń.

Marysin Wawerski
Mieszkańców - 10 574
Ulic - 62
Długość ulic - 26 km
Liczba Inwestycji
w latach 2010-13 - 37

Mieszkańcy Lasu i Zerzenia są rozczarowani, że podczas odbudowy Traktu
Lubelskiego nie powstają zatoki dla
autobusów. – Inwestorem jest MPWiK
- wyjaśniał Adam Godusławski. Ich
wykonanie wymagałoby wykupienia
gruntów, a to opóźniłoby odbudowę
o 2 – 3 lata. Zapowiedział odnowienie
ul. Zwoleńskiej i Kadetów, poszerzenie
Wału Miedzeszyńskiego do drogi szybkiego ruchu S2, rozpoczęcie w 2014 r.
budowy tunelu w Międzylesiu, oświetlenie ul. Panny Wodnej, budowę nowej kładki dla pieszych nad Płowiecką.
Ruszyła budowa Nowozabielskiej,
utwardzono ul. Poprawną od Stoczniowców po Trasę Siekierkowską. W tym roku ruszy budowa przedszkola przy SP nr 123 w osiedlu Las. Podczas
Oczyszczony został kilometr Kana- spotkania z mieszkańcami odbyło się uroczyste ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy przetargu na jego budowę. Burmistrz Jolancie Koczołu Zagoździańskiego, co zwiększyło rowskiej w kliknięciu ogłaszającym przetarg towarzyszyły dzieci z przedszkola
skuteczność odwodnienia terenu, w osiedlu Las: Zosia Czubak, Weronika Walicka i Cezary Pieróg.
utwardzono gruzem ponad 400 m
gdzie mogłyby spędzać czas z dziećmi. – Nie mamy
ul. Zerzeńskiej, położono asfalt na ul. Lebiodowej.
w planach utworzenia dzielnicowego parku – odpoMieszkańców interesował los planu zagospodarowiadała burmistrz Jolanta Koczorowska. Przybywa
wania os. Las, to, dlaczego nie mogą się podłączyć
mieszkańców, a SP nr 109 pęka w szwach. Nie ma też
do prywatnej kanalizacji wykonanej przez dewelopera
w pobliżu gimnazjum. – Myślimy o budowie podstana ul. Narodowej. Plan zagospodarowania przygowówki w zespole z przedszkolem obok ul. Skalnicowej.
towuje miasto i prawdopodobnie w I półroczu jeszcze
A gimnazjum można by zlokalizować przy XXV LO.
nie uda się go uchwalić. Podłączenia do kanalizacji
w Narodowej będą możliwe po wykupieniu sieci przez
Andrzej Murat
MPWiK. poinformował wiceburmistrz Łukasz Jeziorski.
Młode mamy narzekały, że nie ma w Zerzeniu parku,

Fot. Dorota Głażewska

Mieszkańcom Marysina doskwiera brak poczucia
bezpieczeństwa, zły stan ulic, braki odwodnienia,
zmiany na gorsze w obsłudze komunikacyjnej. Wnioskowali o monitoring w centrum osiedla, o doświetlenie zaciemnionych rejonów, gdzie młodzież i pijacy się
spotykają.
Krytycznie wypowiadano się o organizacji ruchu
na czas budowy ul. Marsa. Wydzielono jeden pas
ruchu w kierunku najbardziej obciążonym, a dwa
w mniej uczęszczanym. Jako niebezpieczne wskazano
skrzyżowanie ul. Akwarelowej z Cedrową. Poprawiła się sytuacja na ul. Potockich, bo wyremontowano
chodniki i są przejścia dla pieszych. Mieszkańcy wciąż
są przeciwni planom wprowadzenia na niej komunikacji autobusowej. Ul. Skrzyneckiego w części jest
zalewana. Rozlewiska tworzą się przy ul. Króla Maciusia obok studni oligoceńskiej, w pobliżu ul. Kościuszkowców z jej skrzyżowaniem z ul. B. Czecha,
w okolicy piekarni „Grzybki”.
Zła jest nawierzchnia ul. Gąsienicowej – ma tylko
podbudowę betonową, na Korkowej w pobliżu banku
jest zniszczona przez dewelopera, zapada się kostka
na ul. Przyjaźni. – W sprawie odbudowania zniszczeń
na ul. Korkowej rozmawiamy z deweloperem, może
uda się to zrobić na wiosnę – wyjaśnił Adam Godusławski.
Mieszkańcy obawiają się, że osiedlowy klub przestanie istnieć. – Powołanie WCK nie oznacza likwidacji
klubów w osiedlach – zapewnił wiceburmistrz Łukasz
Jeziorski. – Chodzi tylko o wypracowanie wspólnego
programu kulturalnego w dzielnicy.

Zerzeń

Mieszkańców - 7274
Ulic - 40
Długość ulic - 20 km
Liczba Inwestycji
w latach 2010-13 - 14

Las

Mieszkańców - 2793
Ulic - 10
Długość ulic - 10 km
Liczba Inwestycji
w latach 2010-13 - 10

Kurier zdrowotny | REHABILITUJĄC Można złagodzić objawy

Ludzie z chorobą Parkinsona żyją wśród nas

SZPZLO w Wawrze od ponad roku prowadzi dzienny ośrodek bezpłatnej rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.

Rehabilitacją objęto już drugą 40-osobową grupę
pacjentów w wieku 20 do 64 lat, którzy w godzinach
od 8 do 16 przebywają w ośrodku przy ul. Strusia.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mają pierwsze
objawy Parkinsona: upośledzenie węchu, gwałtowne ruchy kończyn i ciała w czasie snu, bóle mięśni,
zmęczenie, zaparcia, obniżenie nastroju.
Choroby tej nie można wyleczyć. Udaje się złagodzić objawy oraz spowolnić przebieg, np. przez regularną rehabilitację, dbanie o stan psychiczny, masaże, terapię zajęciową i mowy, zajęcia relaksacyjne,
samodzielne ćwiczenia. Dobre rezultaty przynosi
ruch, aktywność społeczna i zawodowa, dążenie
do samodzielności, kontakty z ludźmi, utrwalenie
czynności dnia codziennego, ćwiczenia oddechowe,

pływanie na basenie, gimnastyka rąk.
Mieszkania chorych na Parkinsona trzeba pozbawić progów, dywanów, zamontować poręcze lub
uchwyty, stosować maty antypoślizgowe, wannę
zastąpić prysznicem, wyposażyć w sprzęt rehabilitacyjny, zapewnić łatwy dostęp do przedmiotów
codziennego użytku, zmniejszyć wysokość mebli.
Zaleca się częste spożywanie posiłków, jedzenie dużej ilości warzyw i owoców, picie dużo wody mineralnej gazowanej.
Chory nie musi unikać wychodzenia z domu, ale
jeśli go opuszcza, powinien pamiętać o zabraniu
ze sobą leków, kontaktów telefonicznych z rodziną,
lekarzem, telefonu, kul lub laski do podpierania się,
plecaka, który uwalnia ręce, a prostuje postawę.

„Parkinsonowcy” mają prawo do renty, mogą
ubiegać się o zwrot kosztów dostosowania mieszkania, mają ulgi na przejazdy w komunikacji,
w abonamencie RTV, mogą wystąpić o kartę N+,
uprawniającą do korzystania z wydzielonych miejsc
parkingowych.
Mają prawo do odpisania sobie od podatku wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub leków
powyżej 100 zł. Mogą wystąpić o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej.
Jak twierdzi główny rehabilitant wawerskiego ZOZ Marcin Golański, po roku realizowania programu widać,
że codzienna dawka rehabilitacji przynosi efekty, u wielu
pacjentów zaobserwowano zahamowanie choroby.
Henryka Murat
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Kurier zdrowotny | Międzyleski Szpital Specjalistyczny wciąż nowocześnieje

Więcej informatyki w szpitalnych murach
Urząd Marszałkowski reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski,
członek zarządu Wiesław Raboszuk, dyrektor
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski, a szpital
– jego dyrektor Jarosław Rosłon i przewodnicząca Rady Społecznej MSS, burmistrz Wawra,
Jolanta Koczorowska.
Całkowity koszt tej informatyzacji to nieco ponad 6 mln zł, a dofinansowanie – prawie 5 mln
zł. – Jeszcze w tym roku będziemy dysponowali
chyba najnowocześniejszym szpitalnym systemem informatycznym w Polsce - podkreślił dyrektor Rosłon. Jolanta Koczorowska wyraziła
przekonanie, że informatyzacja przyczyni się
do jeszcze lepszej ochrony zdrowia w regionie.
- To już dwudziesta piąta umowa o dofinansowanie projektu z zakresu przeciwdziałania
wykluczeniu informacyjnemu mazowieckich
placówek służby zdrowia. Liczymy na szybką
realizację tego zadania i na skuteczne wdrożenie jego efektów. To ważny projekt nie tylko dla
administracji i personelu szpitala, lecz także dla
pacjentów. Kompleksowa informatyzacja wpłynie bowiem na podwyższenie standardu ich
obsługi, a personelowi pozwoli na oszczędność
czasu w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej – powiedział Wiesław Raboszuk.
I podkreślił, że nie jest dziełem przypadku, że to
Międzyleski Szpital Specjalistyczny wywalczył
w drodze konkursu te środki. – Po prostu złożył
bardzo dobrze przygotowany wniosek – dodał.
Dzięki realizacji programu szpital wzbogaci
się o nowoczesne rozwiązania informatyczne,
służące optymalizacji zarządzania tą placówką
i oszczędnościom funkcjonowania.
Informatyzacja zagwarantuje elektroniczny
obieg dokumentów. Zainstalowane komputery
umożliwią zdalne opisy wyników badań obrazowych. Lekarze zyskają łatwiejszy dostęp do
dokumentacji medycznej. Wprowadzony zo-

Fot. AM

29 stycznia br. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym nastąpiło podpisanie umowy z przedstawicielami samorządowymi
Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie projektu na kompleksową informatyzację tej placówki ze środków Unii Europejskiej.

W podpisaniu umowy na dofinansowanie kompleksowej informatyzacji międzyleskiego szpitala udział wzięli przewodnicząca
Rady Społecznej szpitala Jolanta Koczorowska, jego dyrektor Jarosław Rosłon, członek zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski i dyrektor Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz
Frankowski

stanie system komputerowej rejestracji czasu
pracy i kontroli dostępu do szpitalnych pomieszczeń, a także kontroli wentylacji i oświetlenia, co spowoduje efektywniejsze wykorzystanie tych systemów i wymierne korzyści
finansowe.
Na informatyzacji zyskają także pacjenci i osoby
ich odwiedzające. Pacjenci będą otrzymywać drogą elektroniczną, podobnie jak inne placówki medyczne, jeśli o to wystąpią, dane na temat ich hospitalizacji wraz z wynikami przeprowadzonych
badań diagnostycznych. W szpitalu zafunkcjonuje system komunikacyjny połączony z systemem
alarmowo – przywoławczym dla pacjentów i personelu, zagwarantowany będzie dostęp do bez-

przewodowego Internetu oraz trzy tzw. infokioski.
Czasu, jak na tak duże przedsięwzięcie, nie pozostało zbyt wiele, bo trzeba będzie zbudować
sieć, zainstalować nowe stanowiska komputerowe, przeszkolić personel. – Jestem dobrej myśli,
gdyż nie czekając na rozstrzygnięcie konkursu
o dofinansowanie przygotowaliśmy już wszystko
do ogłoszenia przetargu na realizację tego skomplikowanego zadania – pochwalił się dyrektor Jarosław Rosłon.
To już kolejne dofinansowanie międzyleskiego
szpitala ze środków Unii Europejskiej. Jest on placówką wielospecjalistyczną z 380 łóżkami. Rocznie z jego usług korzysta 22 tys. chorych.
Andrzej Murat

Kurier sportowy | Oni rozsławiają Wawer, cz. II

Mistrzowie docenieni przez samorządowe władze
W 18 dyscyplinach odnieśli w minionym roku
medalowe sukcesy młodzi wawerscy sportowcy. Zaproszeni zostali ze swoimi trenerami na
posiedzenie komisji sportu oraz rekreacji Rady
Dzielnicy i otrzymali dyplomy uznania.
Anna Więcek uprawia jeździectwo. Po raz piąty została Mistrzynią Warszawy i Mazowsza,
jest Akademicką Mistrzynią Polski w skokach
przez przeszkody.
Michalina Jurek, z UKS Wawer Warszawa
w zawodach pływackich „Od młodzika do
olimpijczyka” była 8 w finale na 100 m stylem

zmiennym. Maciej Konarski z tego klubu był
na tych zawodach III na 50 m kraulem i VI na
50 m delfinem. Wiktor Forjasz z UKS Fir był
w 2013 r. wicemistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarskiej klasie L’Equipe.
Jego koleżanka Wiktoria Wróblewska zdobyła
na tej imprezie brązowy medal. Maksymilian
Jabłecki, też z UKS Fir, na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży wywalczył złoto. Na
ME był VI, a na MŚ IX. Jakub Płoski z Fir został wicemistrzem juniorów na MP w klasie laser radial i zajął III miejsce w klasie laser stan-

dard. Michał Gaj zajął III m na MP juniorów
w klasie ok. dinghy, a Mikołaj Kowalski był
IV na MŚ juniorów. To nie wszystkie sukcesy zawodników UKS Fir. Michał Jodłowski to
brązowy medalista MP w klasie finn, Mikołaj
Lahn srebrny także w finnie, a Paulina Czubachowska srebrna w MP klasy laser radial.
Aleksandra Mirowska uprawia karate tradycyjne i jest złotą medalistką Mistrzostw Warszawy, tak jak Jakub Thomas. Jego brat Kacper,
junior młodszy, w Mistrzostwach Warszawy
zdobył złoty medal w kata i srebrny w kumite.
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Kurier ekologiczny | Największa słoneczna na Mazowszu

Elektrownia na… dachu

W końcu stycznia w Wawrze uruchomiona została największa na Mazowszu elektrownia słoneczna o mocy 100 kW.
nadwyżki uzyskanej energii elektrycznej do sieci
czy ogniw fotowoltaicznych. W tym roku może
takiego operatora jak RWE Stoen po atrakcyjnej
być podobnie.
cenie.
Nasuwa się pytanie czy inwestowanie w pozyskiWawerska elektrownia słoneczna gwarantuje
wanie energii solarnej przez właścicieli domów
wytworzenie ok. 90 MWh energii rocznie przy
jednorodzinnych jest opłacalne. Wymaga to doraczej niedużym, 15-procentowym
nachyleniu dachów, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne.
Ta wielkość zależy też od stopnia
nasłonecznienia. Na Mazowszu
trwa ono od 1300 do 1400 godzin
w ciągu roku. Nie jest to pierwsza
tego rodzaju instalacja w dzielnicy,
kilka lat temu niewielki panel fotowoltaiczny założono na budynku
Zespołu Szkół nr 111 przy ul. Poezji
w Falenicy.
Jak poinformował gości zaproszonych na uroczystość uruchomienia
wawerskiej dachowej elektrowni
słonecznej Grzegorz Wiśniewski,
prezes prywatnego Instytutu Energii Montaż paneli fotowoltaicznych na jednej z hal wybudowanych przez
Odnawialnej, Polska znajduje się na Plastomę w Zerzeniu przy ul. Cylichowskiej
28 miejscu w Europie pod względem wytwarzakładnej kalkulacji, której podstawą powinno być
nia energii tzw. zielonej. Łączna moc z elektrowzapotrzebowanie na energię elektryczną i możlini wiatrowych, słonecznych, z instalacji biogazu
wości finansowe. Panel fotowoltaiczny o mocy
to zaledwie 2 MW, a jej podwojenie zapewnią in250 W z tzw. falownikiem (przetwarza prąd stały
westycje dopiero realizowane. To jest miara naw zmienny) kosztuje od ok. 850 zł, do tego trzeszego zacofania i braku jednoznacznej polityki.
ba doliczyć koszty zamocowań oraz przewodów
W ub. r. do uzyskania były dopłaty z Narodowei oczywiście robociznę. Za zestaw paneli o mocy
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar1,44 kW przyjdzie zapłacić już ponad 8 tys. zł.
ki Wodnej, chociaż nie obyło się bez kłopotów.
A Plastoma zapowiada realizację następnych
W trakcie roku zmieniano zasady ich przyznaprojektów budowlanych z wykorzystaniem
wania i wstrzymywano przyjmowanie wniosków,
odnawialnych źródeł energii.
co nie sprzyjało podejmowaniu decyzji o instaAndrzej Murat
lowaniu pomp ciepła, kolektorów słonecznych

Dawid Mirkowski, uczeń Gimnazjum 105
uprawia tajski kick boxing. Wygrał zawody
o Puchar Świata i był najlepszym zawodnikiem
ligi Spartanwear w kategorii młodzików.
Wawer słynie z biegów na orientację. Urszula
Podgórska z UKS Falenica została Mistrzynią
Warszawy i Mazowsza, a Bartosz Niebielski powtórzył sukces koleżanki, a w zawodach „Puchar
najmłodszych” był I w sprincie, II na dystansie
klasycznym i III na średnim.
Hubert Niemczyk ze SP nr 124 zajął III miejsce
w MW w sumo i w Pucharze Warmii i Mazur.
Dziewczyny z Wawra odnoszą sukcesy
w żeńskiej piłce nożnej. Wyniki w tej dyscyplinie
zależą w dużym stopniu od Angeliki Krawczyk,
Magdaleny Roniszewskiej i Marty Witek.
Czołową zawodniczką UKS Bushi w Otwocku
jest wawerka Agnieszka Winek, uprawiająca karate kyo-kushin. Ma brązowy medal ME, zdobyła
Puchar Polski.
W Marysinie Leszek Blautenberg propaguje zapasy. Karolina Osóbka jest w tej dyscyplinie wicemistrzynią Polski młodziczek i mistrzynią War-

szawy kadetek, jej
brat Maksymilian
to mistrz Warszawy
w zapasach do lat
11 w wadze do 34
kg, a Patryk Łukaszewski ma także
ten tytuł, tyle że
w wadze do 28 kg.
Weronika Berdyńska z PSP nr 92
uprawia taekwondo. Jest mistrzynią
Wśród wyróżnionych znaleźli się bracia Krystmanowie walczący na kije.
Polski w układach Dyplomy wręcza radny Leszek Baraniewski.
formalnych i srebrną medalistką MP w taekwondo ITF.
zawodach w dwuboju nowoczesnym dzieci.
Jeden z dwóch złotych medali wywalczoBracia bliźniacy Pawel i Tomasz Wojdowie
nych w nowej edycji Warszawskiej Olimpiato czołowi sumocy, Paweł jest wicemistrzem
dy Młodzieży zdobyła Julia Bonat w biegach
Europy młodzieżowców, a Tomasz brązoprzełajowych, jest mistrzynią Polski w sztafewym medalistą ME młodzieżowców. Zuzanna
cie sprinterskiej biegów na orientację i zajęła
Rybicka to brązowa medalistka MŚ i ME
w bojerach.
III m na średnim dystansie. Andrzej Gutowski
am
z PSP nr 92 zajął II miejsce w ogólnopolskich
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Fot. Plastoma

Panele fotowoltaiczne o powierzchni 400 m kw.,
każdy o mocy 250 W, zostały zainstalowane
na dwóch budynkach magazynowo – biurowych firmy Plastoma, położonych przy ul. Cylichowskiej 4 i 6. Firmy od 1981 r. zajmującej się
najpierw przetwórstwem tworzyw sztucznych,
a następnie budową domów mieszkalnych oraz
obiektów magazynowych i biurowych na wynajem.
W przedsięwzięciu tym uczestniczyła krakowska
firma Solartech Invest S.A. trudniąca się m.in.
kompleksowym wykonawstwem farm solarnych
oraz Stowarzyszenie Ekowawer, popularyzujące
wśród mieszkańców montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
- W dzisiejszych czasach przy podejmowaniu
decyzji o wynajmie powierzchni biurowo – magazynowych firmy kierują się przede wszystkim
względami ekonomicznymi. Dla wielu istotne są
troska o środowisko naturalne, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne, bo to poprawia
wizerunek firmy – twierdzi właściciel Plastomy
Michał Żydek. I dodaje: dzisiaj standardowe
obiekty magazynowo – biurowe wymagają zastosowania innowacyjnych instalacji cieplnych
i klimatyzacyjnych w celu zapewnienia nie tylko
odpowiednich warunków składowania i pracy,
ale także optymalnych kosztów utrzymania.
Chodzi nie tylko o instalowanie ogniw fotowoltaicznych, w których następuje zamiana energii
promieni słonecznych w energię elektryczną.
Jeśli do tego doda się instalację pomp ciepła,
koszty ogrzewania wody i budynku w zimie,
a klimatyzacji w okresie letnim, spadają nawet
o 40 proc.
Dodatkowa korzyść to możliwość odsprzedania
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Kurier kulturalny | Przekonanie do kultury twórczej

Ich pierwszy projekt

z Gimnazjum nr 106,
którego uczniów właśnie zachęcono do innego, bardziej twórczego spojrzenia na zjawisko kultury.
I zmieniano ujawniony
w ankietach stereotyp,
podpowiadając, że można uczestniczyć w ży- Uczestnicy programu wraz z animatorkami po jego zakończeniu
ciu kulturalnym i tworzyć ją w zupełnej swobodzie artystycznej wycję-miniaturę kolumny Zygmunta i dmuchapowiedzi.
ny Pałac Kultury i Nauki. Z takimi mobilnymi
Zanim to się stało, grupa młodych ludzi
pomnikami młodzież ruszyła „w miasto”,
musiała poznać siebie, swoje słabe i mocne
wzbudzając spore zainteresowanie.
strony, odpowiedzieć na pytanie, co to jest
Przed świętami Bożego Narodzenia uczestniwolność, bo bez wolności nie ma klimatu dla
cy programu w mikołajkowych czapeczkach
tworzenia.
namawiali ludzi w środkach miejskiej komuA później to już było czyste szaleństwo.
nikacji, na ulicach, w Urzędzie Dzielnicy do
Fundacja Form i Kształtów zaproponowała
uśmiechnięcia się. W innym zadaniu „twouczestnikom programu MP1 stworzenie…
rzyli” życie na bezludnej wyspie. Jednym
mobilnych pomników. Powstała warszawska
słowem – było i twórczo, i niestereotypowo.
am
Syrenka w kształcie wózka, stworzono imita-

Kurier sportowy | Tenis

swojej grupie pokonał Eliego Mizerskiego,
ale musiał uznać wyższość Maćka Gawrońskiego. Janek Brzuchalski w grupie rywalizującej o miejsce 4-6 najpierw pokonał Kubę
Kuczkowskiego, a potem stoczył zacięty bój
z Adrianem Smaterem. Pierwszego seta wygrał
4:2, w drugim 4:3 lepszy był Adrian. O losach
pojedynku zadecydował super tie-break, w którym więcej zimnej krwi zachował Jaś i to on
cieszył się ze zwycięstwa i czwartego miejsca.
Szymon Gugałka rywalizował ze starszymi
i bardziej doświadczonymi przeciwnikami.
Jego starania i wola walki zostały nagrodzone w ostatnim meczu, w którym
pokonał Mizerskiego. Zawody wygrał
Leon Grzesik, który przez cały turniej
prezentował wysoki równy poziom gry.
Z kortu ani razu nie zszedł pokonany
i zasłużenie odebrał puchar za zwycięstwo.
W turnieju dziewczynek barw UKT „Radość 90” broniły Ola Smater i Marysia
Grzebalska. Marysia wywalczyła miejsce
trzecie. Ola rywalizację w swojej grupie
zakończyła bez porażki i o zwycięstwo
w turniej zagrała przeciwko Kamili Wojciechowskiej. Tym razem to Kamila okazała się lepsza, zwyciężyła 4:1 4:0.
Starsi koledzy dziesięciolatków również
zanotowali kilka wartościowych wyników. Mikołaj Goldman zajął I miejsce
w turnieju WTK-5 skrzatów, rozegranym
w Łęcznej. Michał Marchewka podczas
HOTK Seria 1 w Chorzowie razem
z Kubą Świderskim doszedł do finału gry
podwójnej, a Marcin Sadomski w mocno
obsadzonym WTK-5 na kortach Legii do
ćwierćfinału.
Anna Niemiec

Fot. UKT „Radość 90”

Grupa zawodników UKT „Radość 90” wystąpiła w turnieju „Mikołajkowym” w kategorii Tenis 10. Dla niektórych zawodników
zawody te były pożegnaniem z tą kategorią. Najlepiej to rozstanie zapamiętają bracia Antoś i Jaś Brzuchalscy. Antoś walczył
o miejsca 1-3. Jeden mecz wygrał, jeden
przegrał i zajął drugie miejsce. Jego brat w

Z lewej Leon Grzesik, z prawej Antoś Brzuchalski
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Magia klawiszy

W KK Zastów odbył się koncert pt. „Magia
klawiszy”. Wystąpili w nim adepci sztuki muzycznej, którzy szlifują swój talent w klubie
pod okiem Benedykta Rokickiego. Magiczne
dźwięki popłynęły z keyboardu, akordeonu
i klarnetu. Widzowie nie szczędzili braw muzykom. Na zakończenie koncertu w pogodny nastrój wprowadził gości utwór „Don’t worry be
happy”. Nie zabrakło pamiątkowego wspólnego zdjęcia na scenie wszystkich wykonawców.
KKZ

Fot. KKZ

Turniej braci B.

Fot. AM

KK Falenica oraz Gimnazjum nr 106 w Radości zakończyły wspólny projekt edukacyjno –
animacyjny MP1 w Strefie Kultury. MP1 czyli
Mój Pierwszy Projekt. Był on realizowany
w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Jego podstawowy cel to przygotowanie młodzieży do realizowania swoich pasji i zainteresowań kulturalnych tak, aby mogły zostać
urzeczywistnione przy niewielkim wsparciu
animatora – opiekuna.
- Kiedy w maju ub. r. klub przeprowadził
wśród uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej oraz Gimnazjów nr 102
i 103 ankietę, w której należało odpowiedzieć,
jak pojmują znaczenie słowa kultura, wyniki
były zaskakujące.
Najczęściej z kulturą utożsamiano dobre zachowanie i wszelką inną poprawność – podsumowała Ewa Andrearczyk z KK Falenica.
Brak takiej poprawności groził środkami represyjnymi, co było smutną refleksją. Potwierdziła te spostrzeżenia Joanna Wichowska
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Piłkarskie
przedszkole

KS „Zwar” zaprasza dzieci od 3 do 6 lat do zabawy i nauki gry w piłkę nożną. Zapewnia wykwalifikowana kadrę trenerską, doświadczoną
w pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone są w
oparciu o program współpracy PZPN i DFB
(Niemiecki Związek Piłki Nożnej). Informacje
i zapisy, tel. 794 855 322, www.zwar.pl

