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egzemplarz bezpłatny

fot. am

Po polsku, z ułańską w tańcu
fantazją, bawili się uczestnicy jubileuszowego, dziesiątego Balu
Charytatywnego wawerskiego
oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Tańcząc do samego rana
w przerwach brali udział w loterii fantowej oraz w aukcji przekazanych TPD przedmiotów,
m.in. tkaniny artystycznej
i szafki podarowanej przez ambasadora w. Brytanii.
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SPIS TREŚCI

Trwa budowa nowego pawilonu ZOZ

wawerski ZOZ w ubiegłym roku rozpoczął budowę nowego pawilonu przychodni przy ul. strusia. Będzie
on połączony z dotychczasowym budynkiem łącznikami na każdej kondygnacji. Inwestycja ta, szacowana na
ok. 10 mln zł, realizowana jest w oparciu o własne środki ZOZ, ale przewidziano także znaczące doﬁnansowanie
przez miasto. w tej chwili trwają prace przy wznoszeniu czwartej kondygnacji. w nowym pawilonie oprócz gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dzieci, specjalistycznych oraz rehabilitacji znajdzie się miejsce na
potrzebną w wawrze przychodnię, w której leczone byłyby różnego rodzaju uzależnienia. Przewiduje się, że budowa zakończy się w końcu października tego roku, a pacjentów zacznie przyjmować od 1 stycznia 2012 r. Ubiegły rok wawerski ZOZ zakończył dodatnim wynikiem ﬁnansowym. Zabiega o odpowiednie kontrakty z NFZ. Ma zakontraktowane usługi na poziomie ubiegłorocznego ﬁnansowana, ale nie uwzględnia ono wyższych kosztów. Będzie prowadził nocną opiekę medyczną nie tylko dla mieszkańców wawra, ale także sąsiedniej wesołej.
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BASEN MA POWODZENIE »4
Do 1000 osób dziennie korzysta z atrakcji basenu w Aninie. Odwiedzana jest nie tylko
pływalnia, ale także sala do ﬁtness oraz z urządzeniami typu
kardio. wielu wawerczyków,
ale i mieszkańców sąsiednich
dzielnic, przychodzi na lodowisko, do saun.
JEST WOLA
WSPÓŁDZIAŁANIA
»6
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze komisji Dialogu społecznego, grupującej
działające na terenie dzielnicy organizacje pozarządowe.
wzięła w nim udział burmistrz
Jolanta koczorowska oraz radni wawra, deklarując chęć ścisłego współdziałania.

Stypendia zostały dobrze wykorzystane

Odroczono wybory do Rad Osiedli

kilkoro młodych, artystycznie uzdolnionych mieszkańców wawra oraz wychowanków Domu Dziecka
nr 14 w Otwocku otrzymało w ubiegłym roku stypendia ufundowane przez fundację Polish Orphans
Charity. Zbiera ona pieniądze wśród kanadyjskiej Polonii, ale nie tylko. Finansuje budowę ogródków
jordanowskich, wspiera ﬁnansowo dziecięce szpitale, m.in. przy ul. Niekłańskiej, oraz przyznaje jednorazowe stypendia dzieciom i młodzieży, których rodzice nie są w stanie wspierać i rozwijać ich artystycznych talentów. Ubiegłoroczne stypendia, równowartości 1 tys. dolarów kanadyjskich w złotówkach, zostały dobrze wykorzystane. Potwierdziła to wystawa prac i prezentacja uzdolnień w klubie kultury Anin. Istnieje szansa, że w tym roku po stypendia nie będzie się jeździć do Radomia, jak
dotychczas, a będą wręczane także w warszawie.
»2

Nie będzie wyborów do Rad Osiedli w wawrze 20 marca, jak wcześniej zaplanowano. Powodem są błędy i niejasności prawne w statutach jednostek pomocniczych
niższego rzędu, jakimi są osiedla. Po ich stwierdzeniu prezydent warszawy hanna
gronkiewicz-waltz zwróciła się do rady m.st. warszawy o unieważnienie uchwały,
która zatwierdzała statuty. gdyby w porę nie unieważniono tych dokumentów, wybory przeprowadzone na ich podstawie bardzo łatwo zostałyby zaskarżone i w efekcie należałoby je powtórzyć, ponosząc dodatkowe koszty ﬁnansowe, o społecznych
nie wspominając. Teraz należy opracować nowe statuty i rozpocząć przygotowania
do nowych wyborów w późniejszym terminie.
»3

 OD MARYSINA PO FALENICĘ

Podział kompetencji
Zarządu Dzielnicy
1 lutego Zarząd Dzielnicy Wawer podjął uchwałę określającą podział kompetencji jego członków.
Burmistrz Jolancie Koczorowskiej podlegają następujące komórki organizacyjne:
Wydział Budżetowo-Księgowy (WBK)
Wydział Kadr (WKD)
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR)
Wydział Oświaty i Wychowania (WOW)
Wydział Organizacyjny (WOD)
Wydział Prawny (WPR)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (WSZ)
Współpracuje z:
Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
Delegaturą Biura Ochrony (BO)
Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty (DBFO)
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS)
Placówki oświatowymi
Specjalistyczną Poradnią Rodzinną (SPR).
Burmistrzowi Przemysławowi Zaboklickiemu
podlegają:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG)
Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)
Wydział Informatyki (WIN)
Wydział Kultury (WKU)
Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)
Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ)
Wydział Sportu i Rekreacji (WSR)
Współpracuje z:
Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
Wydziałem Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
Biblioteką
Klubami Kultury
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer.
Burmistrzowi Adamowi Godusławskiemu podlegają:
Wydział Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń (WDG)
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN)
Wydział Funduszy Europejskich (WFE)
Wydział Infrastruktury (WIR)
Wydział Zamówień Publicznych (WZP)
Wydział Zasobów Lokalowych (WZL)
Współpracuje z:
Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościami
(GK)
Delegaturą Biura Geodezji i Katastru (BG)
Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami (ZGN).
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Kurier CHARYTATYWNY | PREZENTACJA PRAC I UZDOLNIEŃ

Stypendia zostały dobrze
wykorzystane

Kiedy w połowie października grupka artystycznie uzdolnionych dzieci z Wawra oraz z Otwocka
wracała z Radomia, gdzie uroczyście przyznano
im jednorazowe stypendia ufundowane przez
kanadyjską fundację Orphans Charity, padła
propozycja zorganizowania wystawy ich prac.
I w lutym taka wystawa miała miejsce w Klubie Kultury Anin. Na jej otwarciu była obecna burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska, dyrektor polskiego oddziału fundacji, mieszkanka
dzielnicy Edyta Krassowska, stypendyści, opiekunowie oraz członkowie ich rodzin, z Radomia
przyjechał członek Rady Doradczej Orphans
Charity i członek kapituły stypendium Krzysz- Wśród stypendystów Krzysztof Gajewski, członek kapituły
przyznającej finansową pomoc (pierwszy z lewej), Mirosława
tof Gajewski.
Przyznane młodzieży stypendia, równowarto- Skoczeń, naczelnik wydziału kultury (trzecia z lewej), dyrektor
Polish Orphans Charity Edyta Kassowska (czwarta z lewej)
ści 1000 dolarów kanadyjskich, zostały z po- i burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska(szósta od lewej)
żytkiem wykorzystane. Oliwia Woźniak kupiła
za nie nowoczesny aparat fotograficzny. Jest
być może talentów. – Przyznawane przez Orphans
uczennicą technikum o profilu fototechnicznym.
Charity stypendia pomogą tym diamentom nabrać
Na wystawie pokazała swoje fotografie wykonane
blasku – mówiła burmistrz Jolanta Koczorowska.
jeszcze starym sprzętem. Można spodziewać się,
Krzysztof Gajewski poinformował zebranych, w jaki
że nowy Nikon pozwoli jej osiągnąć jeszcze wyżsposób fundacja gromadzi środki, dzięki którym
szy stopień artyzmu.
buduje ogródki jordanowskie, funduje stypendia
Linus Cieślak – Powałowski, którego interesuje
i pomaga szpitalom dziecięcym. Pieniądze pochokomponowanie muzyki, podczas spotkania dał kondzą z darowizn i zapisów testamentowych, z kwest,
cert na zakupionym za stypendium ksylofonie. Zez aukcji i z polonijnych balów charytatywnych.
brał w pełni zasłużone oklaski, chociaż nie odważył
– Wszystkie pozyskiwane fundusze przeznaczamy
się jeszcze wykonać utworów, które sam stworzył.
na statutowe cele fundacji – zapewniała Edyta KrasSkromna Joanna Leitner, mająca uzdolnienia tasowska. O czym świadczy fakt, że polski oddział nie
neczne i plastyczne, pokazała swoje obrazy. Z tej
ma siedziby, nie ma samochodów służbowych.
niewielkiej prezentacji wynikała jej wszechstronność
Krzysztof Gajewski, wybierający się służbowo do
zainteresowań i technik malarskich. To samo możKanady, wyraził chęć zabrania ze sobą prac wykona powiedzieć o Kamili z Domu Dziecka nr 14
nanych przez wawerskich i otwockich stypendystów.
w Otwocku.
Jest bowiem przekonany, że zaświadczą o tym, że
Na tle wystawionych prac podkreślano, jak ważne
stypendia trafiają do osób potrzebujących i zostaną
wystawione na kolejnej aukcji.
jest wspieranie młodych, nie oszlifowanych jeszcze
am
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KURIER URZĘDOWY

Kurier SAMORZĄDOWY | BO BYŁY BŁĘDY

Nazwy ulic do poprawki
Rada m.st. Warszawy postanowiła uporządkować
nazwy stołecznych ulic, skwerów i placów. Niektóre zawierają ewidentne błędy, nawet ortograficzne. Zdarzają się przypadki, że na tabliczkach
wszystko jest w porządku, a pomyłki są w uchwałach, na podstawie których nazwy zostały nadane. Problem dotyczy niemal 300 ulic, w tym także wawerskich.
Mamy na Starym Wawrze ul. Barburki. Większość
językoznawców uważa, że powinno się ją pisać
przez ó. Mieszkańców pytano w referendum czy
chcą zmiany nazwy. Opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej. Teraz komisja ds. nazewnictwa ulic Rady m.st. Warszawy ponownie wnioskuje
o Barbórkę. Tymczasem prof. Witold Doroszewski
twierdzi, że Barburka też jest nazwą poprawną. Na
tej podstawie Rada Dzielnicy opiniując propozycje

wszystkich zmian wystąpiła z wnioskiem, aby Barburki nie zmieniać.
Gremplarska w Radości stanie się poprawnie Gręplarską, prof. Włodzimierza Skalmowskiego w Nowym Wawrze – Włodzimierza Skalmowskiego, gdyż
rezygnuje się z określania w nazwach informacji,
kim był patron, 27-go Grudnia zostanie ul. 27 Grudnia. Formalnością będzie poprawienie błędów w dokumentach dotyczących nazw, bo w naturze są poprawne. Dotyczy to ul. Montażowej, Popradzkiej,
Radłowskiej, Juliusza Osterwy, Gruntowej, II Poprzecznej i Iglastej.
Istniejące nazwy: Stanisława Jachowicza, Morąska,
Mrągowska, Otwarta, Planetowa i Zakładowa będą
musiały być poddane głosowaniu, ponieważ wcześniej tego nie zrobiono.
am
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Kurier SAMORZĄDOWY | Statuty skierowane do poprawy

Wybory do Rad Osiedli jeszcze nie w marcu
Jak już informowaliśmy, na 20 marca br. zarządzone zostały wybory do
13 wawerskich Rad Osiedli. Rozpoczęły się pierwsze do nich przygotowania.
Powołana została przez Radę Dzielnicy Dzielnicowa Komisja Wyborcza. Ze względów
formalnych trzeba je jednak przełożyć.
Dzielnicowa Komisja Wyborcza odbyła trzy spotkania. Podczas nich pojawiły się wątpliwości czy
uchwalone statuty osiedli są prawidłowe pod względem prawnym. I okazało się, że nasi radni mieli rację. Nie mieli wątpliwości, że gdyby przeprowadzono wybory w oparciu o te statuty, łatwo dałoby się
je unieważnić. Błędów dopatrzyli się także prawnicy Urzędu m.st. Warszawy i na podstawie ich opinii prezydent m.st. Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz zarządzeniem z 28 stycznia br. wstrzymała
wykonanie uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyborów do Rad Osiedli. Uchwały te zostały przekazane do Rady m.st. Warszawy dla stwierdzenia
ich nieważności.
Błędów w statutach jest cała masa. W uzasadnieniu dołączonym do zarządzenia prezydent wykazała tylko ich część. Na przykład to, że to osiedle,

a nie Rada Osiedla jest jednostką niższego rzędu.
W statutach wawerskich Rad Osiedli zapisano, że
mogą one otrzymywać fundusze gminne na poprawę osiedlowej infrastruktury oraz spadki i darowizny. Jest to sprzeczne z przepisami o finansach publicznych i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
A spadków i darowizn RO nie mogą przyjmować
gdyż nie posiadają zdolności prawnych. Nie mogą
zawierać umów.
Statuty określają z ilu osób mogą składać się rady
w zależności od liczby mieszkańców. Jako górną
granicę przyjęto osiedla do 20 tys., a co w przypadku gdy osiedle jest liczniejsze? Stwierdzono,
że przewodniczący RO nie może być jednocześnie
przewodniczącym zarządu osiedla. To na podobnej
zasadzie, że przewodniczący Rady Dzielnicy nie
może być równocześnie burmistrzem. Nie sprecy-

zowano w statutach jednoznacznie kto może, a kto
nie, wchodzić w skład osiedlowej komisji rewizyjnej. Nie określono ról skarbików i sekretarzy RO.
Podkreślono, po przeanalizowaniu statutów, że nie
można odgórnie zadekretować obowiązku współpracy radnych dzielnicy i miasta z Radami Osiedli,
chociaż takie współdziałanie jest potrzebne i uzasadnione. Błędem jest umieszczenie w statutowych
zapisach, że głosowanie jest powszechne, podczas
gdy powszechne są wybory.
Ocena uchwalonych statutów jest miażdżąca. W poważnym stopniu są niezgodne z przepisami prawa
i nie zachowują minimum standardów poprawności
legislacyjnej – napisano w uzasadnieniu.
Rada m.st. Warszawy podzieliła zdanie pani prezydent i stwierdziła nieważność uchwał w sprawie statutów Rad Osiedli w dzielnicy Wawer. A to
oznacza, że wybory do nich zostaną przesunięte
w czasie. Statuty trzeba będzie napisać od nowa
i od nowa rozpocząć procedurę przygotowań do
wyborów.

Henryka Murat

Kurier ZDROWOTNY | Mury nowego pawilonu pną się do góry

Leczy się pacjentów, a liczy pieniądze
Mury nowego pawilonu wawerskiego ZOZ przy ul. Strusia zostały podciągnięte
do wysokości trzeciej kondygnacji w ogóle, a drugiej naziemnej.

o ok. 500 tys. zł mniej niż wynikało to z szacowanych
potrzeb, co oznacza, że pieniędzy będzie tyle, ile
w roku minionym, w którym w każdym miesiącu były
to kwoty o 50 tys. niższe. ZOZ ratował się przed tym
niedoborem szukając dodatkowych
możliwości zarobkowych.
– Ale trzeba wziąć w tym roku pod
uwagę fakt, że zdrożały opłaty choćby za centralne ogrzewanie, energię
elektryczną, gaz, benzynę – wyjaśniła swój brak entuzjazmu z tego powodu Maria Kąkol. Dodała jednak,
że dyrekcja stara się o środki z innych źródeł.
Nasz ZOZ dostał o 200 tys. zł mniej
na rehabilitację, co przekłada się na
to, że przyjętych zostanie na nią od
7 do 7,5 tys. mniej chorych. Na razie większość z nich ustawiła się
w kolejce na wyznaczenie im terminu, bowiem nie uśmiechają im się
podróże do innych dzielnic – mówi Budowa nowego pawilonu przychodni przy ul. Strusia
dyrektor Kąkol.
Dotychczas sposobem na zarobienie pieniędzy było
tam lekarz wyjedzie do pacjentów w prostszych
prowadzenie nocnej pomocy lekarskiej. W Wawrze
przypadkach chorobowych. Wesoła, która jest małą
objętych nią było trzy czwarte pacjentów. Świaddzielnicą, ale sąsiedzką, wystąpiła do naszego ZOZ,
czył ją także Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ale
aby nocną pomocą lekarską objął i jej mieszkańców.
z pewnych względów z tego zrezygnował. Pacjentów
To też spowoduje zastrzyk dodatkowych pieniędzy
nie przekazał jednak do ZOZ Wawer, ale Pradze Pow kasie przychodni.
łudnie. Nie wiadomo czy MSS wystąpił o ten rodzaj
Andrzej Murat
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Budowa, zgodnie z harmonogramem, powinna
zakończyć się 30 października tego roku, a już
1 stycznia 2012 r. – jak obiecuje dyrektor Maria
Kąkol – progi tej placówki przekroczą pierwsi pacjenci.
Będą to chorzy korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetów specjalistycznych, rehabilitacyjnych oraz uzależnień. Dla tych ostatnich
przewidziano oddzielne wejście oraz osobną windę.
I nareszcie Wawer będzie oferował ten rodzaj świadczeń na miejscu, a potrzeby są duże. Nowy pawilon
będzie połączony ze starym łącznikami na wysokości każdego piętra. Miasto obiecało partycypować
w kosztach tej budowy i dyrekcja ZOZ ma nadzieję, że się z tej obietnicy wywiąże. Gdyby tak się nie
stało, konieczne byłoby ratowanie się kredytem, co
oczywiście podrożyłoby tę inwestycję.
Ale inwestycje to jedno, a wykorzystanie bazy lokalowej – to drugie. Koniec każdego roku i początek
nowego to czas wielkiej niepewności czy Narodowy
Fundusz Zdrowia zakontraktuje w danej placówce
tyle usług medycznych, ile gwarantuje jej utrzymanie się na powierzchni. I właśnie o tym była także
mowa na posiedzeniu komisji zdrowia Rady Dzielnicy Wawer.
Pomyślna informacja to taka, że wawerski ZOZ zakończył 2010 r., kolejny już w ostatnich latach, bez
długu. Wynik finansowy jest dodatni i pozwolił
na współfinansowanie budowy nowego pawilonu.
NFZ dał wawerskiej placówce w ramach kontraktów

świadczeń w tym roku, wiadomo natomiast, że nocna pomoc lekarska od 1 marca musi być w każdej
dzielnicy.
Do świadczenia tej usługi przystosowana jest przychodnia przy ul. Strusia, gdyż ma i rentgen, i laboratorium na miejscu, ale już nie placówki przy Żegańskiej i Korkowej. W nocy będzie można przyjechać
lub przyjść po pomoc na ul. Strusia, a zatrudniony
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Kurier REKREACYJNY | Funkcjonują także sale do squasha, fitness, kardio, lodowisko, sauna i barek

Basen okazał się strzałem w dziesiątkę

fot. am

Frekwencja na pływalni świadczy o tym, jak potrzebna
była budowa basenu

Lodowisko w Aninie jest drugim po tym, które już drugi
sezon jest czynne w Falenicy

– Szacowaliśmy, że zarobi na siebie. W styczniu
odwiedziło pływalnię kilkanaście tysięcy ludzi –
mówi dyrektor wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Janusz Olędzki.
Jako pierwsza zaczęła służyć mieszkańcom pływalnia z basenem 25-metrowym i rekreacyjnym,
a także sauny – sucha i mokra, jaccuzi, zaplecze
w postaci recepcji, szatnia na wierzchnie okrycia
oraz dwie sale do squasha (na miejscu można wypożyczyć rakietki i piłeczki, jeśli się nie ma swoich,
trzeba tylko pamiętać o odpowiednim obuwiu na
jasnej podeszwie).
Podczas gdy wawerczycy i goście z innych dzielnic,
a przyjeżdża ich coraz więcej gdyż i obiekt jest ładny i ceny niższe niż gdzie indziej, korzystali z basenu, trwało wyposażanie sali fitness (oferującej bardzo zróżnicowane ćwiczenia dla początkujących
i zaawansowanych) oraz drugiej, w urządzenia
typu kardio z bieżniami, orbitrekami, steperami,
rowerkami.
Gdy temperatura powietrza spadła do określonego poziomu, ruszyło sztuczne lodowisko, mające
odrębne kasy i szatnie. Do dyspozycji łyżwiarzy
jest wypożyczalnia – można wypożyczyć ok. 300
łyżew w różnych rozmiarach, a także zlecić obsłudze przyjęcie sprzętu do naostrzenia. Mieszkańcy bardzo sobie chwalą pomysł wyodrębnienia
mniejszego lodowiska dla początkujących i dzieci,

fot. am
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Zainteresowanie, jakim cieszy się basen w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22
potwierdza, jak bardzo potrzebny był taki obiekt w dzielnicy.

Nie tylko basen cieszy się dużym powodzenie, ale również
fitness i sala kardio

co sprzyja bezpieczeństwu. Mieszkańcy południowych osiedli Wawra nie muszą się fatygować do
Anina, mają do dyspozycji lodowisko w namiocie
w Falenicy przy ul. Włókienniczej, które oddano
w tym sezonie do użytku trochę później, gdyż instalowano w nim plastikowe rurki w miejsce skradzionych miedzianych.
Z basenu mogą korzystać posiadacze karnetów
Benefit. Do dyspozycji gości jest nowoczesne solarium. W obiekcie przy ul. V Poprzecznej po pływaniu, wizycie w saunie, po grze w squasha czy
wysiłku na siłowni, można się posilić w funkcjonującym od niedawna barku.
hm

Kurier SKARBOWY | Dzień otwarty, dyżury, przedłużone godziny pracy, skarbomat

Pomoc podatkowa
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer
informuje, iż w celu ułatwienia mieszkańcom dokonania rocznego rozliczenia za 2010 r. ustalił następujące dyżury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wawer przy ul. Żegańskiej 1:
23 marca 2011 r. godz. 10–15
20 kwietnia 2011 r. godz. 10–15

W tych terminach w Urzędzie Dzielnicy będzie można złożyć zeznanie roczne na ręce pracownika urzędu skarbowego.
5 marca 2011 r. w godz. 9–13 naczelnik US Wawer zaprasza na tzw. „Dzień otwarty” na ul. Mycielskiego 21.
W dniach 28-29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r.
Urząd Skarbowy Warszawa – Wawer będzie czynny w godzinach 8–18.

Informujemy jednocześnie wawerskich płatników
podatków od dochodów osobistych, że w na parterze Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 usytuowany jest tzw. skarbomat – urządzenie przyjmujące zeznania podatkowe w wersji papierowej.
Jego obsługa jest prosta dzięki zainstalowanej instrukcji „krok po kroku”. Po zakończeniu wysyłania
PIT-a – drukuje pokwitowanie. Na miejscu można zaopatrzyć się w druki PIT-ów oraz w instrukcje
ułatwiające ich wypełnienie.

Kurier szkolny | Powiało chłodem w XXV Liceum Ogólnokształcącym

Bliski koniec zabytkowej kotłowni
Do XXV Liceum Ogólnokształcącego zawitała ekipa TVN Warszawa, ściągnięta przez zmarzniętych
uczniów lub ich przewrażliwionych rodziców. Podobna sytuacja była w ubiegłym roku, inna była
tylko ekipa – przyjechała wówczas z Telewizyjnego
Kuriera Warszawskiego. Obie wizyty miały wspólny mianownik – zostały zaalarmowane wtedy, gdy
już mróz zelżał…
Liceum przy Halnej ma problem z ogrzewaniem budynku. Przyczyną jest przestarzała kotłownia węglo-

wa, prawdopodobnie ostatnia taka w warszawskich
placówkach oświatowych. Awaryjna i kosztowna
w eksploatacji.
Jest jednak szansa na wyposażenie tej szkoły w nowoczesną kotłownię gazową. Staje się to możliwe
dzięki temu, że do ul. Halnej podciągnięto w końcu nitkę zasilającą w gaz. W ub. r. wykonana została dokumentacja techniczna przewidująca zainstalowanie nowego pieca oraz wymianę starej instalacji CO w całym budynku. W budżecie na 2011

zarezerwowano na ten cel dodatkowe 250 tys. zł.
Ponieważ jednak jest to kwota zbyt mała, Zarząd
Dzielnicy zwrócił się do komisji budżetowej Rady
m.st. Warszawy o zwiększenie wydatków na cel
o dalszych 600 tys. zł.
Ponieważ takiej modernizacji nie można przeprowadzać w okresie nauki, gdyż trzeba zdemontować
stare grzejniki i rury oraz zainstalować nowe, planuje się ją w wakacje.
am

OD MARYSINA PO FALENICĘ 
Kurier CHARYTATYWNY | Jubileuszowy X bal wawerskiego oddziału TPD

Po polsku, z ułańską fantazją

Spotkali się szalikowcy, górale w tradycyjnych kapeluszach, z ciupagami w rękach,
góralki z czerwonymi koralami na szyjach, przedstawiciele szlachty w kontuszach i
cywile w typowych garniturach, pod krawatami.

fot. am

Nagrodę za najciekawsze przebranie otrzymali „górale”

przyniosła poprzednia zabawa. Tym razem z dumą
zakomunikowała, że podczas balu rosyjskiego z aukcji i sprzedaży losów loteryjnych oraz zaproszeń
zebrano ponad 10 tys. zł.
A podczas pierwszego balu
10 lat temu była to kwota dziesięć razy mniejsza.
Z każdym jednak rokiem
hojność balowiczów rosła.
Jubileuszowy bal zaszczycił swoją obecnością prezes Zarządu Głównego
TPD Wiesław Kołak. Przyjechał do Falenicy, do
siedziby zarządu WSH
„Fala”, w której odbywa
się większość tych zabaw,
z misją wręczenia Złotych
Odznak TPD Marzannie
i Jarosławowi Rosińskim.
Marzanna zawsze ma
duży udział w organizacji
balów, zwłaszcza jeśli cho- W ramach aukcji licytacji poddano tkaninę artystyczną, wykonaną na zajęciach
dzi o kulinaria, natomiast w jednym z ognisk TPD
Jarek, dziennikarz „Radia
dla Ciebie”, przygotowuje niezwykle profesjonalprzeznaczyć na unowocześnienie sprzętu komputenie oprawę muzyczną i konferanrowego w świetlicach, służącego nie tylko zabawie,
sjerkę. – Proszę Państwa – mówił
ale przede wszystkim edukacji.
skromnie, wspominając minione
Tradycją balów TPD jest wybór uczestników najdziesięciolecie – beze mnie te bale
lepiej przebranych. W tym roku nieobecni byli
mogłyby się odbyć, bez Państwa
państwo Szymańscy, odnoszący zwycięstwa w taudziału – nie. Katarzyna Zdzieborkiej konkurencji. Pod ich nieobecność rywalizację
ska i jej mąż Tadeusz zostali uhowygrała rodzina Łagodów przebrana za górali
norowani Orderami dr. Jordana za
oraz znacznie liczniejsza – Drobików, reprezenzasługi dla dzieci.
tująca kulturalny odłam kibiców – szalikowców.
Na publiczną aukcję w tym roku wyW nagrodę otrzymali zaproszenia do teatrów Polstawiono tkaninę artystyczną, szafskiego i Buffo.
kę ozdobioną metodą decoupeagu
Katarzyna Zdzieborska zakomunikowała balowioraz fantazyjny kapelusz. Tkanina
czom, że organizację następnych zabaw charytazatytułowaną „Karpa dębu” wytywnych przekazuje państwu Bachmatom, znanym
konana została na zajęciach w gimw środowisku TPD działaczom, gdyż sama chcianazjalnym ognisku TPD w liceum
łaby już odpocząć. Aż trudno uwierzyć, że spełni tę
przy ul. Halnej. Była ozdobą kilku
obietnicę…
wystaw. Zmieniła właściciela za 500
Henryka Murat

fot. am

Zabrakło osób o plebejskim wyglądzie – nikt nie
przyszedł w kufajce, w gumofilcach czy pod krawatem w biało-czerwone paski członków Samoobrony.
Można zatem powiedzieć, że tym razem uczestnikom dorocznego charytatywnego balu organizowanego przez wawerski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zabrakło trochę fantazji, której nie brakowało, gdy były bale latynoamerykańskie, włoskie
czy francuskie.
Fantazja nie opuściła prezes wawerskiego TPD Katarzyny Zdzieborskiej, która wystąpiła jako… Kopiec Kościuszki, udowadniając, że poczucie humoru jej nie opuszcza. X Charytatywny Bal TPD
zaplanowano tym razem jako polski.
Na stołach królowały typowo rodzime potrawy:
schabowy, bigos, sałatka jarzynowa, żurek z kiełbasą, czerwony barszczyk z pasztecikami, ryba faszerowana. Z głośników płynęły polskie melodie,
polskie przeboje śpiewał zespół „Fahrt” z XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej, w którym mieszczą się dwie świetlice socjoterapeutyczne
TPD. Zabrakło co prawda ognistego oberka, ale zatańczono poloneza, a pod koniec balu – mazura.
Zwykle Katarzyna Zdzieborska w przerwie między tańcami składa sprawozdanie z wpływów, jakie

zł. Szafkę ofiarował wawerskiemu TPD ambasador
Wielkiej Brytanii. Po renowacji i decoupeagu zyskała na wyglądzie i „poszła” podczas licytacji za 750
zł. Inne prace podopiecznych TPD sprzedawano na
zasadzie negocjacji cenowych indywidualnie. Zgromadzone środki, tym razem w wysokości 9,7 tys.
zł, co świadczy, że kryzys nie dotknął zbyt mocno
mieszkańców dzielnicy Wawer, TPD postanowiło

Kurier CHARYTATYWNY | Wesprzyj potrzebujących

Mądrze zarządź 1 proc. swoich podatków
Rozliczamy się podatkowo z Urzędami Skarbowymi. Mamy możliwość zadecydowania, jakiej organizacji pozarządowej chcemy przekazać równowartość jednego procenta z płaconych przez nas
podatków. Jeśli tego nie zrobimy, ów 1 proc. rozdysponuje bez naszego udziału fiskus. Jak co roku
podajemy na naszych łamach numery rejestracji
fundacji czy stowarzyszeń, dokonanej w Krajowym

Rejestrze Sądowym, które należy wpisywać w odpowiednie okienko PIT.

Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych – KRS 0000126459.

W tym numerze podajemy nr KRS na prośbę dwóch
organizacji:
Wawerskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
– KRS 0000134684, koniecznie z dopiskiem „dla
TPD Wawer”,

Oczekujemy, że i inne organizacje pozarządowe,
w tym zwłaszcza wawerskie, przekażą nam swoje
numery KRS do spopularyzowania w okresie rozliczeń podatkowych.

* * *

 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPOŁECZNY | Partnerstwo samorządu z organizacjami społecznymi

Jest wola ściślejszej współpracy
Pierwsze w tym roku zebranie dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego w Wawrze odbyło się 1 lutego, a poświęcono je omówieniu możliwości współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Było to jednocześnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze, chociaż w ograniczonym
zakresie, dotyczącym sprawozdania, ponieważ komisja ta dopiero raczkuje, albowiem powstała we
wrześniu 2010 r.
Jak wynika z rozeznania przeprowadzonego przez
dotychczasowego przewodniczącego prezydium
KDS Macieja Barczyńskiego, w Wawrze zarejestrowanych jest około 200 organizacji pozarządowych:
fundacji, stowarzyszeń, klubów itp., co aż zaskakuje. Wśród nich są te o charakterze lokalnym, ale także deklarujące działalność ogólnopolską. Ocenia
się, że wiele z nich, chociaż na dobrą sprawę nikt
nie wie ile konkretne, figuruje tylko na papierze.
W ubiegłym roku chęć uczestniczenia w pracach
Komisji Dialogu Społecznego w Wawrze deklarowało 17 organizacji, obecnie jest ich o kilka więcej.
Ciało to dopiero stara się wypracować formy i reguły współpracy z wawerskim samorządem, chociaż już KDS brał udział w opiniowaniu wniosków
o przyznanie środków wyasygnowanych przez miasto na projekty z zakresu kultury, oświaty i sportu, zgłaszane przez organizacje pozarządowe, które – jak wiadomo – pomysłów na działalność mają
sporo, zaś pieniędzy zawsze za mało.
Spektrum organizacji tworzących wawerską KDS
jest szerokie. W jej pracach biorą udział fundacje zajmujące się opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak „Chata z po-

mysłami”, prowadząca w domu parafialnym w Aninie środowiskowy dom samopomocy dla 25 podopiecznych. Jak Stowarzyszenie „Karan”, ruch antynarkotykowy, zajmujący się profilaktyką społeczną
dzieci z marginesu, prowadzące świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Kościuszkowców na Marysinie
Wawerskim. Księżą orioniści realizują program usamodzielniający dzieci i młodzież według programu
„Trampolina”. Falenickie Towarzystwo Kulturalne
jest od 10 lat organizatorem letnich koncertów plenerowych oraz listopadowych Parad Niepodległości. Fundacja Innowacji Społeczno – Kulturalnych
zainicjowała przegląd filmów edukacyjnych „Edukino”, z którego skorzystało ok. tysiąca wawerskich
dzieci. Ponad 50 członków liczy Ochotnicza Straż
Pożarna w Radości, mająca 85-letnią historię i młodzieżową drużynę o średniej wieku 22 lat. Strażacy
ci uczestniczyli w ubiegłorocznej akcji przeciwpowodziowej. W Wawrze zarejestrowane jest Centrum
Praw Ojca i Dziecka, propagujące rodzinę jako antidotum na patologię. Ośrodek TPD „Helenów” rehabilituje młodych ludzi, a teraz przygotowuje się
do otwarcia przedszkola dla niepełnosprawnych, bo
taka jest społeczna potrzeba. Wawerski oddział TPD
prowadzi 4 świetlice, do których po lekcjach przychodzi ok. 120 dzieci i realizuje program pedagoga
ulicy, dzięki czemu na Marysinie przestępczość spadła w ostatnim okresie o ponad 60 proc. Na terenie
Wawra aktywny jest „Caritas”, mający świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Korkowej, a podopiecznych w dużej mierze z budynków socjalnych przy
ul. Kresowej. Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu
III Wieku organizuje zajęcia edukacyjne, kulturalne,

turystyczne, sportowe i rehabilitacyjne dla ok. 300
starszych mieszkańców, co służy przy okazji przeciwdziałaniu samotności. Oddział Polskiego Związku Niewidomych ma na terenie Wawra prawie 100
członków. Stara się o ich integrację, prowadzi zajęcia kulturalno – oświatowe. Stowarzyszenie Wawer
2002 wpisało w statut dbanie o dzielnicę i wszechstronną pomoc mieszkańcom.
Ta pobieżna charakterystyka organizacji pozarządowych, faktycznie działających, pokazuje, jak wielka
jest w nich społeczna siła. Burmistrz Wawra Jolanta
Koczorowska ma bardzo pozytywne doświadczenia
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi na
Pradze Północ. Tam powstały zespoły zajmujące się
opiniowaniem konkretnych dziedzin. Wawerska Komisja Dialogu Społecznego też zmierza w tym kierunku. Myśli o bliższej współpracy z problemowymi
komisjami Rady Dzielnicy: społeczną, kultury, sportu i rekreacji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański zadeklarował otwartość na taką
współpracę. Kilku radnych uczestniczyło w tym
spotkaniu, nie kryjąc chęci współdziałania. Teraz
wszystko zależy od tego, jak szybko powstaną grupy
czy zespoły robocze w ramach KDS.
To zadanie na najbliższe tygodnie dla nowego prezydium komisji, do którego wybrano Macieja Barczyńskiego, powierzając mu funkcję przewodniczącego, Marię Pusz z Wawerskiego Towarzystwa
Uniwersytetu III Wieku, Katarzynę Zdzieborską
z TPD, Andrzeja Ciuktę ze Stowarzyszenia Wawer
2002 i Ireneusza Dzierżęgę z Centrum Praw Ojca
i Dziecka.
Andrzej Murat

Kurier KONKURSOWY
Uwieczniona w wierszach, opowiadaniach, pracach plastycznych i na fotografiach

Falenica, która młodych zachwyca

Willa o. jezuitów była obiektem fotografii Olgi Czeranowskiej (16 – 18 lat), która zajęła I miejsce w tej
kategorii. Tejże willi poświęciła ona wiersz zatytułowany „Czar starych fotografii”, który zajął I miejsce w grupie wiekowej 16 – 18 lat. W grupie 10 – 12
lat I miejsce przyznano Karolinie Kanozie za
wiersz poświęcony Mazowieckiemu Parkowi
Krajobrazowemu.
Za najciekawsze opowiadanie uznano pracę
„Wehikuł czasu i… pęknięta perła”, autorstwa
Igi Czeranowskiej, dotyczące stacji dawnej kolejki wąskotorowej w Falenicy.
W innych wyróżnionych konkursowych wierszach była mowa o willi Feinera, podziemnym
przejściu przy stacji PKP, Kinokawiarni Stacja
Falenica. Rysowano świdermajer przy ul. Derkaczy 79, Pomnik Pamięci Żydów z Getta w Falenicy, kościół pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Opowiadania poświęcono
także szkolnej wycieczce do Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego, budynkowi starej elektrowni.
am
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Po raz dziesiąty Towarzystwo Miłośników Faleni(przedział wiekowy 7 – 9 lat), który uwiecznił wilcy we współpracy z Urzędem Dzielnicy oraz Odlę o. jezuitów przy ul. Początkowej 14/16 i Igi Czedziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów
ranowskiej (przedział wiekowy 10 – 12 lat), która
Polskich zorganizowało dla dzieci i młodzieży ze
narysowała budynek dawnej stacji kolejki wąskotoszkół Wawra oraz sąsiednich miejscowości konkurs
rowej przy ul. Obszarowej 17.
pt. „Falenica nas zachwyca po raz drugi”.
Przyjmowano prace plastyczne, opowiadania, wiersze i fotografie poświęcone tym fragmentom tego osiedla, które mają urok szczególny dzięki walorom architektonicznym, historycznym czy przyrodniczym. – Chcemy
uczulić dzieci i młodzież między innymi na historię i obiekty zabytkowe – mówiła Agnieszka
Wośko, prezes TMF.
Uroczyste zakończenie konkursu z wręczeniem nagród i wystawą najlepszych prac odbyło się tradycyjnie w Szkole Podstawowej
nr 124 przy ul. Bartoszyckiej. O oprawę artystyczną zadbał szkolny chór, śpiewając bożonarodzeniowe kolędy.
W kategorii prac plastycznych I miejsca przyznano rysunkom Tomasza Diaza Castanosa Laureaci jubileuszowego konkursu

OD MARYSINA PO FALENICĘ 
Kurier SZKOLNY | W marcu konferencja dla zainteresowanych

Alternatywne pedagogiki Montessori i waldorfska
Co łączy ze sobą pedagogikę Montessori i waldorfską poza tym, że wywodzą
się ze wspólnego nurtu tzw. pedagogiki reformy, bardzo żywiołowo rozwijającej się
w Europie na początku XX wieku? To że wychodzą „od dziecka”, robią wszystko dla
dziecka i pozostają temu wierne.
Są do siebie trochę podobne a jednak bardzo odmienne. Co je jeszcze łączy oprócz wspólnego pochodzenia i braterskich więzi? To że są jedyną dostępną w naszej dzielnicy alternatywną formą edukacji. Sprawdzoną – trzeba dodać. I jest to ewenement chyba na skalę całej Warszawy.
Przedstawiciele obu nurtów pedagogicznych organizują 12 marca wspólnie konferencję, by móc szerzej przedstawić społeczności Wawra specyfikę obu
kierunków oraz podzielić się doświadczeniem i zapraszają na nią wszystkich chętnych, a zwłaszcza
tych, którzy poszukają. Odbędzie się w Gimnazjum
nr 103 w Międzylesiu, w godz. 10–14.
Maria Montessori na początku XX wieku opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą edukację dziecka od narodzin po wiek dorosły, którą zbudowała na gruncie filozofii chrześcijańskiej, w której rozwój traktuje holistycznie,
jako integralną całość rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego, która
jest nierozerwalnie związana z wychowaniem, ale
przede wszystkim oparta jest na poszanowaniu potrzeb i natury dziecka.
Dr. Montessori uważała, że każde dziecko ma wewnętrzny plan rozwoju i wystarczy stworzyć mu
optymalne warunki, aby rozwijało się zgodnie
z nim. Otoczenie jest źródłem bodźców, które motywują i ukierunkowują działanie dziecka i to ono
odgrywa kluczową rolę. Ma być pomostem między

dzieckiem a światem. W samym założeniu jest „mikroświatem otaczającego nas makroświata”. Zarówno aspekt materialny, czyli budynek, pomoce,
aspekt osobowy, czyli osoba nauczyciela, a także
aspekt duchowy, czyli zestaw pryncypiów, według
których traktuje się każdego człowieka. Klasy dziecięce są domami dziecięcymi – z włoskiego – case
dei Balbini. Dlatego właśnie otoczenie montessoriańskie jest przebogate w zestawy, pomoce i akcesoria dostosowane wielkością i użytecznością do
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Ma budzić naturalne zainteresowanie, powinno być atrakcyjne i uporządkowane, aby dziecko chciało do niego sięgnąć. Poprzez samodzielność, a tym samym
niezależność od osób dorosłych, dziecko nabywa
wiedzę o samym sobie, buduje samoświadomość,
poczucie własnej wartości, staje się silniejsze i odpowiedzialne.
Podejście montessoriańskie to nie tylko pedagogika, czy metoda, lecz filozofia i sposób na życie
i mimo tego, że od stuleci wartości w tym nurcie się
nie zmieniają, idealnie integruje się z pryncypiami
obecnej reformy szkolnictwa, gdzie najważniejszy
ma być uczeń, jego możliwości i potrzeby.
Pedagogika waldorfska jest sprawdzonym, działającym od ponad 90 lat systemem oświaty. Należy
do nurtu europejskiej pedagogiki reformy i jako jedna z nielicznych wytrzymała próbę czasu. Obecnie
znana jest na wszystkich kontynentach. Jej początki

sięgają 1919 roku, kiedy to w Stuttgarcie powstała
pierwsza tego typu szkoła.
W pedagogice waldorfskiej postrzega się człowieka
bardzo wszechstronnie i holistycznie. W przeciwieństwie do myśli wywodzącej się od J. Locke’a, że
człowiek rodzi się jako tabula rasa, przyjmuje ona,
że dziecko przychodząc na świat przynosi ze sobą
duchową indywidualność, a z nią różne zdolności,
możliwości, zalążki idei (w tym sensie jest już zapisaną tablicą), a rolą nauczyciela jest dopomóc mu
je rozwijać.
To sprawia m.in., że nauczanie jest podporządkowane wychowaniu, a do wychowania podchodzi się jak
do sztuki (pedagogika określana jest też jako sztuka
wychowania a nauczyciel powinien być w wychowaniu artystą), u dzieci rozwija się wszystkie obszary
ich istoty – nie tylko sferę intelektualną (kognitywną) ale w równym stopniu wyrażającą się głównie
w elemencie artystycznym sferę uczuć i twórczej
aktywności (wolę), dostosowuje się metody, treści
i program nauczania do zmieniających się z wiekiem potrzeb rozwojowych dziecka (zorientowanie
na rozwój dziecka), w unikalny sposób podchodzi
się do kwestii odpowiedzialności i sposobu pracy
nauczycieli (kolegialne zarządzanie szkołą, brak tradycyjnie rozumianej funkcji dyrektora).
Wiele idei pojawiających się współcześnie jako nowatorskie zostało już zrealizowanych kilkadziesiąt
lat wcześniej w szkołach waldorfskich (np. nauczanie zintegrowane, język obcy od 1 klasy, jeden nauczyciel prowadzący klasę przez kilka lat). W szkołach montessoriańskich i waldorfskich nie używa się
podręczników i nie stosuje ocen.
O tym wszystkim i o wielu jeszcze innych rzeczach będzie się można dowiedzieć na konferencji
w marcu.

Kurier SPORTOWY | Grand Prix Wawra na szachownicy

Wylicytowali najwyższe nagrody
W ósmym turnieju zebrał 6,75 pkt, a w 12
– tylko 2 pkt. Mirosław Łopaciuk mógłby
zmienić układ sił w czołówce, gdyby nie odnotował absencji w trzech zawodach w początkowej fazie cyklu.
Już trwa nowa tura zawodów, których w tym
roku będzie 14. Pierwszy turniej wygrali Halina i Andrzej Borewiczowie i szkoda, że
„odpuścili” sobie drugi, w którym, podobnie jak w pierwszym, przypomniał o sobie
jeden z czołowych brydżystów ostatnich lat
Mirosław Sołgała.
Sekcja Brydża Sportowego działająca Wyróżnieni brydżyści, uczestnicy cyklu o Grand Prix Wawra
w Klubie Kultury Anin jest otwarta dla w 2010 r. Pierwszy z prawej – sędzia zawodów Włodzimierz
Suchecki, a czwarty od lewej – Kazimierz Włodarczyk, który
wszystkich chętnych. Spotkania – w każdą wręczał nagrody w imieniu wydziału sportu i rekreacji
środę o godz. 18. Wpisowe to 8 zł od osoby, Urzędu Dzielnicy
kawa i herbata gratis. Zajęcia i turnieje prowadzi licencjonowany sędzia Polskiego Związku
nej. Do turnieju o Grand Prix Wawra można przyBrydża Sportowego Włodzimierz Suchecki. Więkstąpić w każdym momencie, oczywiście im wczeszość zawodników gra systemem „Wspólny język”,
śniej, tym lepiej.
ale są też pary grające systemem licytacji naturalHenryka Murat

Fot. KK A

W połowie stycznia okazało się, kto był w 2010 r.
najlepszym brydżystą uczestniczącym w cyklu turniejów o Grand Prix Wawra. Cyklu, który ma już
wieloletnią tradycję.
Najlepsza szóstka brydżystów w ub. r. to: Marian
Łukasiak, zdobywca 380 pkt, Grzegorz Chądzyński – 345 pkt, Mirosław Łopaciuk – 335 pkt, Halina Borewicz – 328 pkt, Andrzej Borewicz – 328 pkt
i Zofia Szuchnik – 322 pkt. Nagrodzono ponadto
gracza najstarszego wiekiem – Eugeniusza Wójcika, najlepszą parę mikstową – Halinę i Andrzeja
Borewiczów oraz zawodnika, który zagrał w największej liczbie turniejów – Tadeusza Wojdę.
W rankingu cyklu sklasyfikowano 103 brydżystów.
W najsilniej obsadzonym turnieju startowało
30 par, w najsłabiej – 15. W ubiegłorocznych rozgrywkach zaskoczeniem były wysokie lokaty pań.
Zwycięstwo w Grand Prix nie przyszło Marianowi
Łukasiakowi łatwo. W dziesiątym turnieju zdobył tylko 7 pkt, w 14 – zaledwie 1, a jeden opuścił. Grzegorz Chądzyński też miał słabsze dni.

 OD MARYSINA PO FALENICĘ

Wybierz się na spacer … z kijkami

Jeśli mąż (żona) nie zabiera cię na spacer – my cie zabierzemy! Gimnazjum 104
zaprasza wszystkich, bez wyjątku, do sekcji Nordic Walking. W każdą sobotę
o godzinie 9 spotykamy się na szkolnym parkingu przy ulicy Wilgi 19.
Jeśli czujesz potrzebę poprawienia swojej sprawności, masz ochotę poznać nowych ludzi, zrób sobie
przedświąteczny prezent i dołącz do nas! Na miejscu wypożyczamy kijki. Gwarantujemy fachową
opiekę – zajęcia prowadzi instruktor Nordic Walking. Już od czterech lat jesteśmy razem; ćwiczymy nasze ciała (dwa razy w tygodniu gimnastyka,
raz Nordic Walking), organizujemy wyjazdy, bierzemy udział w wernisażach, przedstawieniach teatralnych, wieczorkach poetyckich – słowem czynnie uczestniczymy, a nawet współtworzymy życie
kulturalne naszej dzielnicy!

Zaczęło się w 2007 roku…

Fot. WR

Grupa zapaleńców z Aleksandrowa, Radości i Miedzeszyna postanowiła zrobić coś z wolnym czasem.
Była zima, więc Nordic Walking wydawał się idealnym sportem! Wszędzie śnieg, zasypane leśne dukty, nierówności terenowe, ślisko. Kije dawały nam
poczucie bezpieczeństwa. „Trzecia i czwarta noga”
– żartowali niektórzy i rzeczywiście łatwość z jaką
pokonywaliśmy długie trasy, dziwiła nas samych.
W 2008 roku wspólny projekt Klubu Kultury Aleksandrów i Gimnazjum nr 104 znalazł życzliwe zrozumienie, a my pomoc finansową w wydziale spraw
społecznych i zdrowia oraz w Ośrodku Pomocy

Społecznej. Dzięki Urzędowi
Dzielnicy Wawer mamy do
dyspozycji kijki Nordic Walking (najnowsze wzory firmy Exel) i organizujemy coroczne rajdy i imprezy Grand
Prix Nordic Walking. OPS dofinansowuje gimnastykę w KK Aleksandrów i KK Falenica. Nasza grupa
liczy ponad 60 osób. Z tej licznej grupy chodzenie
z kijkami systematycznie uprawia 25 osób, a z pozostałymi spotykamy się na gimnastyce, wyjazdach,
wystawach i innych organizowanych przez nasz
klub imprezach.
Zorganizowaliśmy już 7 obozów rekreacyjnych nad
morzem, wyjazdy w Bieszczady, obóz narciarsko
– nordikowy w Krynicy Górskiej, liczne wyjazdy
jednodniowe do Kazimierza, Sandomierza, Puszczy Kampinoskiej, nad Biebrzę. W najbliższym czasie planujemy dwudniowy wyjazd do Puszczy Białowieskiej i obóz narciarsko – nordikowy w Krynicy
Górskiej.

Dobre rady

Do czasu pierwszego marszu z instruktorem radzę
wstrzymać się z kupnem kijków. Liczni sprzedawcy
wykorzystując modę na NW oferują klientom (świadomie, ale czasem wynika to z niewiedzy)
kijki trekkingowe lub hikingowe, nienadające
się do marszu nordyckiego.
Kijki należy dobierać do wzrostu, umiejętności i potrzeb. Wzrost x 0,62 do 0,72
(uproszczony współczynnik, to 0,68). Do
marszu sportowego pełnym krokiem – kijek
wyższy, do marszu spokojnego – kijek niższy, do marszu rekreacyjnego kijek niższy,
do treningu sportowego kijek wyższy, na teren miękki (kopny śnieg, piaszczysta plaża)
– kijek wyższy.
Wiesław Ruta

Kurier klubowy | Koncerty, spotkania, wystawy, prelekcje

Nie przeocz tej oferty
Dla dzieci
8 marca, godz. 17 – „Mała Królewna”, bajka dla
dzieci. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
Wystawy, warsztaty, konkursy
1 marca – Ogłoszenie X edycji ogólnopolskiego
konkursu literackiego „O Złote Pióro”. KK Radość,
ul. Planetowa 36.
2 marca, godz. 11 – „Filcowanie”, warsztat rękodzieła artystycznego Zofii Bisiak. KK Falenica,
ul. Włókiennicza 54.

2 marca, godz. 16 – zwiastuny wiosny, rodzinne
warsztaty plastyczne, robienie kolorowych ptaków.
KK Marysin, ul. Korkowa 96.
5 marzec, godz. 17 – Otwarcie wystawy fotograficznej Aleksandra Załęskiego. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
Koncerty, przeglądy
4 marca, godz. 18.30 – „20 mil od miasta”, koncert
zespołu blues-rockowego. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.

Kurier KLUBOWY

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia „Skrzaty” i „Plastusie” z Klubu Kultury
Zastów zaprosiły babcie i dziadków na uroczystość
z okazji ich święta, w tym na koncert. Były okolicznościowe wiersze i piosenki. „Skrzaty” i „Plastusie” odśpiewały ”Sto lat”. Nie zabrakło konkursów, w których goście chętnie brali udział. Nie
lada wyzwaniem okazało się przyszywanie guzików
przez dziadków i wbijanie gwoździ w deskę przez
babcie. Rozpoznawanie wnuków po stopie nie sprawiło gościom większych trudności. Mieliśmy okazję
wysłuchać zabawnych historyjek o wnukach. Babcie
i dziadkowie na ich podstawie rozpoznawali swoje wnuczęta.
KKZ

Fot. KKZ

Kurier REKREACYJNY
Klub Sportowy Radość zaprasza do sekcji Nordic Walking

Kurier POETYCKI

Do wazy

Zajrzę do twej duszy
dolepię coś tam jeszcze
i może cię to ruszy
no, chociażby miej dreszcze…
Tylko nie pękaj, miła
masz jeszcze iść do ludzi
i żebyś mi nie piła,
bo to też ludzi nudzi.
Stój im na meblu godnie,
wszak z dobrej jesteś gliny,
nieważne czy wygodnie,
ważne, że są przyczyny.
Dariusz Andrzej Osiński
Z tomu „Wiersze gliniane”

5 marca, godz. 17 – „Piosenka jest dobra na
wszystko”, recital Lucyny Affeltowicz – śpiewaczki,
pianistki. KK Radość, ul. Planetowa 36.
Spotkania, projekcje, wykłady
4 marca, godz. 11.40 – spotkanie z literatem i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Strefa
równikowa”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
11 marca, godz. 12.40 – spotkanie z literatem i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Australia”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
Inne
2 marca, godz. 16 – ostatkowy wieczorek w Klubie
Seniora. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
3 marca – Tłusty czwartek, konkursy i zabawy w sekcjach klubowych. KK Marysin, ul. Korkowa 96.

