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egzemplarz bezpłatny

Anita Ścichocka,
pracująca
w UD Wawer,
pomyślnie przeszła przesłuchania kandydatów do
programu Must BeThe Music.
W eliminacjach, już w TV,
uzyskała dwie oceny
na TAK i dwie na NIE. »11

Powstaje nowa przychodnia w Marysinie Wawerskim
W Marysinie Wawerskim, przy ul. Begonii, trwa budowa nowej przychodni zdrowia. Będzie to jednopiętrowy
budynek o dwukrotnie większej powierzchni (ok. 1000 m2) niż ma ją dotychczasowy obiekt przy ul. Korkowej
(480 m2). Inwestycję tę Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego finansuje
z wypracowanych przez siebie środków, jest to bowiem ZOZ, który generuje przychody, a nie straty, jak inne
w Warszawie. Wcześniej sam sfinansował budowę nowego pawilonu przy ul. Strusia. W dotychczasowym
marysińskim obiekcie panuje uciążliwa ciasnota dla pacjentów, których placówka ta ma zarejestrowanych
8,5 tys. oraz dla lekarzy i personelu pomocniczego. A wkrótce można spodziewać się zwiększenia listy
pacjentów, gdyż właśnie przy ul. Begonii powstają nowe bloki mieszkalne. W nowej przychodni znajdą się
gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, stomatologia, a ponadto realizowane
będą takie usługi medyczne, jakie zakontraktuje w wawerskim ZOZ Narodowy Fundusz Zdrowia.
»2

SPIS TREŚCI
ZMIANY W RD
»2, 4
Małgorzata Sołtysiak i Monika
Laskowska – Ludwiczak
zostały nowymi radnymi.
Rada powołała siedem stałych
komisji problemowych i ich
kierownictwa.
„ZADRA”
Z SUKCESAMI
»9-10
Kabaret „Zadra” ma od kilku
miesięcy nowe szefostwo
artystyczne. 10 lutego w filii
Anin WCK zaprezentował nowy
program pt. „Jeden dzień z życia
sąsiada”.

Większe plany budżetowe 2015 r.

Przybędzie 25 km sieci wodociągowej

Radni pozytywnie zaopiniowali budżet nakreślony dzielnicy na 2015 r. Z jednym zastrzeżeniem. Stwierdzili, że nie pokrywa on wszystkich potrzeb na funkcjonowanie
dzielnicowej oświaty. Tegoroczny początkowy budżet (początkowy, gdyż w ciągu
roku dokonywane są zmiany) to nieco ponad 195 mln zł, o 13 mln zł więcej niż przewidywał budżet ubiegłoroczny. To prawie tyle, ile wynosił końcowy wynik 2014 r.
Z kwoty 195 mln zł ponad 107 mln zł pochłonie oświata i wychowanie. Na zadania
inwestycyjne, w tym na realizację zadań wynikających z budżetu partycypacyjnego,
jest ponad 16 mln zł. Dwa miliony złotych są przeznaczone na remonty obiektów
oświatowych, a 2,5 mln – na naprawę dróg. Z większych zaplanowanych inwestycji wymienić trzeba rozpoczęcie przygotowań i budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadwiślu, prace dotyczące odwodnienia Aleksandrowa, Zbójnej Góry
i Nadwiśla.
»3

Podobnie jak w przypadku kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w tym roku będzie realizowało na terenie dzielnicy Wawer
35 zadań inwestycyjnych. Co ważne, będzie to rok, w którym spółka ta zakończy wiele zadań rozpoczętych w latach poprzednich, nawet tych z 2006
czy 2008 r. Takich jak 2,5-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej wzdłuż
ul. Izbickiej w Radości i Zagórzańskiej w Aleksandrowie. T oznacza, że niektóre ulice, te gruntowe, będzie można włączyć do planów budowy docelowej nawierzchni, jeśli będą miały zakończone już także roboty kanalizacyjne.
Kontynuowana będzie, do roku 2018, rozpoczęta w 2011 r., budowa sieci
wodociągowej w ul. Mozaikowej i Mrówczej od Zwoleńskiej do Bysławskiej
(I etap) oraz w rejonie Wału Miedzeszyńskiego (II etap), oraz II etap budowy
wodociągu w ul. Ślimaka od Zasadowej do Mozaikowej
»9
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Bliski koniec utrudnień dla pacjentów i lekarzy
Jeszcze w tym roku skończą się utrudnienia dla mieszkańców Marysina
Wawerskiego, korzystających z usług osiedlowej przychodni zdrowia, wchodzącej
w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego i
lekarzy. Będą się leczyć w nowym obiekcie.
Nowa inwestycja wawerskiego SZPZLO zlokalizowana jest przy ul. Begonii na terenie Marysina
Wawerskiego Północnego, w pobliżu, co jest ważne, starych bloków, zamieszkałych przez wiekowych już ludzi i nowych, stawianych tuż obok.
Będzie to budynek jednopiętrowy o powierzchni
ok. 1000 m kw. To dwa razy więcej niż jest w dotychczasowej przychodni przy ul. Korkowej. Koszt
tej inwestycji to ok. 5,5 mln zł, wliczając w to wyposażenie, a będzie ono nowoczesne, gdyż wawer-
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Wspierajmy 1 proc.

Zmiany w składzie Rady Dzielnicy

Rozliczamy się z fiskusem. Mamy możliwość zadecydowania o tym, na co powinien pójść 1 proc.
naszych podatków. Podpowiadamy:
Na rehabilitację dzieci z ośrodka TPD „Helenów”.
KRS 0000114345 (dopiskiem „Helenów”).
Na zajęcia organizowane przez wawerski oddział TPD dzieciom z niezamożnych rodzin. KRS
0000134684 (z dopiskiem na TPD Wawer).
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Budowa nowej, jednopiętrowej przychodni przy ul. Begonii

ski ZOZ dba o to, by sprzęt nie miał więcej jak pięć
lat. Jak podkreśla dyrektor SZPLZO Maria Kąkol,
to kolejna budowa sfinansowana z własnych środków. Wcześniej zbudowany został nowy pawilon
obok starej przychodni przy ul. Strusia.
– Kiedy 12 lat temu przenosiliśmy marysińską
przychodnię z bloku, gdzie zajmowała zwykłe,
niewielkie dwupokojowe mieszkanie, do siedziby przy Korkowej, byliśmy szczęśliwi z poprawy warunków – przypomina dyrektor. Ale czas
leci, mieszkańcy się starzeją, częściej chorują i ten
nowy obiekt zaczął pękać
w szwach. We znaki dawały
się zbyt ciasne korytarze, na
których nie można manewrować noszami, gdy zachodzi konieczność transportu
chorego.
W nowej przychodni podobnych problemów nie będzie.
Na parterze znajdą się po
trzy gabinety podstawowej
opieki zdrowotnej dzieci
i dorosłych oraz stomato-

Gdy w takim korytarzu siedzą pacjenci, trudno się obok
nich przecisnąć

logia, wszystkie nowocześnie wyposażone, a na
piętrze…, na piętrze cztery gabinety lekarskie,
a na jednej trzeciej powierzchni takie świadczenia
medyczne, jakie zakontraktuje NFZ – mówi Maria Kąkol. W dotychczasowej przychodni gabinetów jest tylko sześć.
Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2014 r., jej zakończenie przewidywane jest w lipcu. Do września
powinno się zakończyć wyposażanie gabinetów.
Z usług osiedlowej przychodni korzysta 8,5 tys. pacjentów, wśród których jest ok. 600 dzieci.
am

Po wyborze Leszka Baraniewskiego oraz Zdzisława Gójskiego na stanowiska
zastępców burmistrza dzielnicy Wawer, zwolniły się dwa mandaty w Radzie
Dzielnicy, jeden z listy Platformy Obywatelskiej, a drugi z listy Wawerskiej
Inicjatywy Samorządowej. Pierwszy objęła Izabella Małgorzata Sołtysiak, drugi
Monika Laskowska-Ludwiczak. Podczas sesji 9 lutego obie panie złożyły ślubowanie
i stały się radnymi Rady Dzielnicy.
Małgorzata Sołtysiak
Jest mężatką, ma wykształcenie ekonomiczne. Pracuje w Narodowym Banku Polskim, jest
w nim redaktorką i korektorką tekstów przygotowywanych do wydawnictw NBP. Dotychczas
nie działała w strukturach
samorządowych. Do Rady Dzielnicy startowała
z drugiego miejsca na liście PO. Lubi podróżować,
interesuje się ogrodnictwem, jest miłośniczką książek beletrystycznych.
Kontakt: malgorzata.soltysiak@gmail.com

Monika Laskowska
-Ludwiczak
Mężatka, ma syna. Posiada wyższe wykształcenie.
Ukończyła studia podyplomowe z branży nieruchomości w szkole Leona Koźmińskiego. Pracuje w firmie
związanej z zarządzaniem
nieruchomościami. W Radzie Dzielnicy po raz
pierwszy. Jednak od 2009 r. działała sama, dbając
o bezpieczeństwo i infrastrukturę w dzielnicy. Interesuje się turystyką.
Kontakt: Monika_Laskowska@onet.pl,
tel. 510 662 112.
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Dochody i wydatki z wyższym
poziomem finansowym
Wawerscy radni pozytywnie, choć z jednym wyjątkiem, zaopiniowali zaproponowane
przez stołeczne władze wydatki budżetowe na 2015 r. Ten wyjątek to zastrzeżenie, że zbyt
mało środków przyznał ratusz na oświatę.
Budżet 2015 r. to ok. 195 mln zł i jest to kwota większa niż przewidziana dla Wawra na początku 2014 r.
i bardzo zbliżona do tej, która widniała w dokumentach finansowych dzielnicy na koniec ub. r. W pierwotnej wysokości wynosiła 183 mln zł, by w ciągu
roku urosnąć do 195,5 mln zł. Zwykle budżet jest w
ciągu roku zwiększany, w miarę wzrostu dochodów
miasta, zatem w tym roku Wawer startuje z wyższego finansowego pułapu.
Na transport i łączność przeznaczono w tym roku
kwotę nieco przekraczającą 13,7 mln zł, w tym 9,5
mln pójdzie na inwestycje drogowe, a 3,6 mln zł na
utrzymanie i remonty dróg dzielnicowych.
Na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami pójdzie 15 mln zł, z czego finansowane będzie
m.in. utrzymanie budynków mieszkalnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy stanu technicznego
obiektów i urządzeń, remonty mieszkań (w tym roku
87), utrzymanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
dzielnica wyda 5,2 mln zł, w tym na zimowe i letnie
utrzymanie ulic, utrzymanie i konserwację zieleni,
placów zabaw oraz na inwestycje w wysokości prawie 3 mln zł.
Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia Wawer ma
19,6 mln zł, z czego blisko 9,9 mln zł przeznaczy
na wypłatę świadczeń oraz zasiłków i na pomoc
najuboższym w naturze, a 6,6 mln zł na świadczenia rodzinne.
Na kulturę jest zapisanych 5,6 mln zł, w tym ok. 3,3
mln zł na działalność Wawerskiego Centrum Kultury, a 1,8 mln zł na biblioteki.
Na sport wyasygnuje się ok. 6,5 mln zł, na zarządzanie strukturami samorządowymi 21,2 mln zł i jak
zwykle najwięcej na oświatę – 107,4 mln zł. Prowadzenie publicznych przedszkoli będzie kosztować
14,6 mln zł (dotacje dla niepublicznych pochłoną

12,7 mln zł), publicznych szkół podstawowych 20,4
mln zł (dotacje dla niepublicznych – 9,1 mln zł), prowadzenie publicznych gimnazjów 11 mln zł (dotacje
dla niepublicznych wyniosą 2,5 mln), na publiczne
licea zarezerwowano 3,2 mln zł, a na dotacje dla niepublicznych – 900 tys. zł.
W 2015 r. na Wawer nałożony został obowiązek wypracowania dochodów w wysokości ok. 53,6 mln zł,
na które złożą się podatki i opłaty lokalne w kwocie
26,1 mln zł, w zdecydowanej większości pochodzącej z podatku od nieruchomości.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano nieco ponad
16 mln zł, na remonty placówek oświatowych 2 mln
zł, na remonty dzielnicowych dróg – 2,8 mln zł.
W 2015 r. nastąpi przebudowa niebezpiecznego
skrzyżowania ul. Bysławskiej z Wałem Miedzeszyńskim. Na budowę w tym miejscu
ronda przeznaczono 820,5 tys. zł. Ułożenie jednostronnego chodnika o długości prawie 600 m wzdłuż ul. Złotej
Jesieni od ul. ks. Szulczyka do ul. Podkowy w Aleksandrowie pochłonie 975
tys. zł. Na przedłużenie oraz budowę
ulicy Wiązanej o długości 960 m (od
ul. Zwoleńskiej do Lebiodowej) wraz
z chodnikiem jest w budżecie kwota
nieco ponad 2 mln zł.
Na projekt techniczny i budowę ul.
Jeziorowej od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Masłowieckiej, o długości Niebiezpiecznie skrzyżowanie ul. Bysławskiej z Wałem Miedzeszyńskim
1160 m, zarezerwowano 2,5 mln zł,
dla owadów w Nadwiślu i w Międzylesiu, sadulski
na wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy drogi
zakątek rekreacyjny, mobilne studio radiowo – telepomiędzy ul. Zagórzańską i ul. ks. Szulczyka, zwywizyjne w SP nr 218 w Aninie, wyposażenie SP nr
czajowo zwanej Procesyjną – ponad 400 tys. zł, na
124 w Falenicy w sprzęt komputerowy i pomoce
przedłużenie ul. Mydlarskiej w kierunku południoedukacyjne, a w Marysinie Wawerskim trasa do gry
wym, od Sadula po Międzylesie – 1,1 mln zł, na
terenowej, kino plenerowe.
budowę chodnika przy ul. Przylaszczkowej od ul.
Andrzej Murat
Poezji do Wału Miedzeszyńskiego – 860 tys. zł, na
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Jeden numer dla tysiąca spraw
Warszawa 19 115 to centrum kontaktowe dla mieszkańców z Urzędem m.st. Warszawa i miejskimi
jednostkami organizacyjnymi. Jego zadaniem jest
usprawnienie i uproszczenie kontaktów między warszawiakami a administracją samorządową miasta.
W ramach Warszawy 19 115 mieszkańcy mają do
dyspozycji jeden ogólnomiejski numer telefonu –
właśnie 19 115, samoobsługowy portal internetowy
– www.warszawa19115.pl, pocztę elektroniczną i czat
przez ten portal, fax – 19 115.
Co ważne, usługi centrum Warszawa 19 115 dostępne
są przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

budowę w Nadwiślu czterokondygnacyjnego zespołu szkolno-przedszkolnego – 2,7 mln zł, na wykonanie odwodnienia w osiedlach Aleksandrów, Zbójna
Góra i Nadwiśle – 2,4 mln zł.
Ponadto 45 tys. zł przewidziano na adaptację poddasza w przedszkolu przy ul. Krupniczej w Międzylesiu, na budowę parkingu w Falenicy – ok. 260
tys. zł, na budowę ronda na styku ul. Mozaikowej i
Bysławskiej w Falenicy – ok. 450 tys. zł, na dalsze
prace związane z boiskiem liceum przy ul. Halnej
– ok. 290 tys. zł, na ścieżki rowerowe, rekreacyjne
i szlaki rowerowe – 300 tys. zł, na budowę placu
zabaw w osiedlu Las – 300 tys. zł, na modernizację
placu zabaw przy ul. Starego Doktora w Marysinie
Wawerskim (wykonanie bezpiecznej nawierzchni) 130 tys. zł, na projekt żłobka na ok. 150 maluchów
przy Trakcie Lubelskim – 300 tys. zł
W ramach budżetu partycypacyjnego wykonane
będą w 2015 r. m.in.: parking przy ul. Żegańskiej
naprzeciw ul. Bursztynowej na 20 stanowisk, zagospodarowanie terenu wokół Morskiego Oka w Aleksandrowie dla celów rekreacyjnych, plac zabaw przy
Trakcie Lubelskim lub ul. Widocznej, modernizacja
zaplecza przy boisku PKS Radość, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Botanicznej, budowa
skoczni w dal na terenie SP nr 109 w Zerzeniu i na
poprawiony stan parkietu w jej sali gimnastycznej,
nastąpi cyfryzacja SP nr 128 w Lesie, doposażenie
sekcji bokserskiej PKS Radość, powstaną domki

To jakby jedno okienko, za pośrednictwem którego
można zasięgnąć potrzebnych informacji lub zgłosić interwencję, np. w sprawie drzewa powalonego przez wichurę, powstałej dziury w jezdni lub na chodniku, nielegalnego wysypiska śmieci, zdewastowania przystanku
czy znaku drogowego, błąkającego się zwierzęcia.
Warszawa 19 115 dostarcza szerokich informacji
o usługach i funkcjonowaniu warszawskiego samorządu, dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych,
edukacji, zdrowia, remontów, działalności gospodarczej, spraw komunalnych, urzędu stanu cywilnego
i innych spraw.

KURIER CZYTELNIKÓW

Należy kontrolować
Mieszkańcy oceniają, że możliwość zgłaszania nieprawidłowości to dobry pomysł, ale, jak zauważa
jeden z czytelników, warto, aby była kontrola nad
tym, jak miejskie służby reagują na sygnały mieszkańców.
On zgłosił zanieczyszczenie rowu odwodnieniowego
przy ul. Lucerny róg Antenowej i Mieleckiej. Przyjechała ekipa, wybrała z rowu śmieci, a woda jak stała, tak stoi. Gdyby ktoś z centrum zgłoszeniowego
zapytał, jak zostało przeprowadzone oczyszczenie
rowu, można by wymusić skuteczniejszą reakcję
pracowników odpowiedniej firmy.
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Powołano komisje problemowe Rady Dzielnicy
Rada Dzielnicy Wawer na sesji 9 lutego podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji problemowych i ich składów.
Rada Dzielnicy wiele ważnych decyzji dla mieszkańców podejmuje na podstawie opinii i materiałów przygotowanych przez
jej komisje problemowe. Posiedzenia komisji, sygnalizowane na stronie Rady Dzielnicy, są jawne, otwarte dla mieszkańców
zainteresowanych poruszaną tematyką.
W tej kadencji praca Rady Dzielnicy będzie się
opierać na pracy następujących komisji problemowych: budżetowej, inwestycyjnej, społecznej, ładu
przestrzennego, oświaty, kultury i sportu, mieszkaniowej oraz rewizyjnej. W stosunku do poprzedniej kadencji jest o jedną mniej, a to dlatego, że
postanowiono połączyć komisje oświaty z komisją
kultury i sportu.
Decyzją klubu radnych PiS jego członkowie zrezygnowali z kandydowania na przewodniczących
i zastępców komisji w tej kadencji.

Komisja
budżetowa,
przewodniczący
Adam Godusławski
Przewodniczącym komisji budżetowej został
wybrany Adam Godusławski, a jego zastępcą
Andrzej Wojda. Ponadto
w jej skład weszli: Rafał
Czerwonka, Andrzej Olszewski, Łukasz Kubik,
Sławomir Kacprowicz, Janusz Grodecki, Włodzimierz Zalewski, Izabela Wolf-Jedynak i Janusz
Barciński.
Komisja budżetowa rekomenduje Radzie Dzielnicy budżet na każdy rok oraz jego doraźne zmiany,
dokonuje okresowej oceny wykonania budżetu,
opiniuje inne sprawy z zakresu gospodarki finansowej dzielnicy.

Komisja
inwestycyjna,
przewodniczący
Andrzej Wojda
Przewodniczącym komisji inwestycyjnej został Andrzej Wojda, a
jego zastępcą Wojciech
Godlewski. Ponadto w
jej skład weszli: Andrzej Olszewski, Monika Laskowska-Ludwiczak,
Wiesław Domański, Hanna Chodecka, Joanna Buczyńska, Małgorzata Sołtysiak, Rafał Czerwonka,
Janusz Barciński, Sławomir Kacprowicz, Janusz
Grodecki, Barbara Fajkowska, Włodzimierz Zalewski i Marcin Kurpios.
Komisja inwestycyjna analizuje potrzeby w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej i inwestycji dzielnicowych, opiniuje plan remontów
i inwestycji komunalnych, opiniuje wnioski
Rad Osiedli, dotyczące problematyki inwestycyjnej.
Ponadto w jej gestii znajdują się sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją dzielnicowych

obiektów administracyjnych, utrzymaniem dróg
lokalnych, inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie wykorzystania funduszy unijnych i innych,
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Komisja oświaty,
kultury i sportu,
przewodniczący
Wojciech Godlewski
Przewodniczącym komisji oświaty, kultury
i sportu wybrano Wojciecha Godlewskiego, jego
zastępcą została Joanna
Buczyńska, a w jej skład
weszli ponadto Marcin Kurpios, Hanna Chodecka,
Norbert Szczepański, Łukasz Kubik, Przemysław
Zaboklicki, Jerzy Debert.
Komisja oświaty, kultury i sportu zajmuje się
rozwojem sportu, turystyki i rekreacji, opiniuje
potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.
Aktywizuje osoby w wieku 50+ do uprawiania
sportu, popularyzuje sport w dzielnicy, współpracując w tym z organizacjami pozarządowymi, opiniuje i wspiera imprezy sportowo-rekreacyjne, a także rozwój bazy, rozwija sport
szkolny.
Zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania oraz kultury, opiniuje ich potrzeby inwestycyjne i remontowe, promocją dzielnicy,
nazewnictwem ulic.

Komisja ładu
przestrzennego,
przewodniczący
Przemysław Zaboklicki
Przewodniczącym komisji ładu przestrzennego został Przemysław
Zaboklicki, a jego zastępcą Łukasz Kubik.
Skład uzupełniają Monika Laskowska-Ludwiczak, Małgorzata Sołtysiak,
Wiesław Domański, Sławomir Kacprowicz, Janusz
Grodecki, Barbara Fajkowska, Włodzimierz Zalewski, Andrzej Krasnowolski, Andrzej Olszewski,
Marcin Kurpios, Michał Żebrowski i Joanna Buczyńska.
Komisja ładu przestrzennego opiniuje studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz proponowane w nim zmiany, opiniuje koncepcje i projekty miejscowych
planów zagospodarowania. Wnioskuje i opiniuje
sprawy dotyczące utrzymania zieleni i ochrony przyrody, opiniuje inwestycje pod kątem ich

zgodności z obowiązującymi w Wawrze planami
zagospodarowania przestrzennego.

Komisja społeczna,
przewodnicząca
Hanna Chodecka
Przewodniczącą komisji
społecznej jest Hanna
Chodecka, a jej zastępczynią Izabela WolfJedynak. W skład tej
komisji wchodzą także
Norbert Szczepański,
Janusz Barciński, Jerzy Debert, Barbara Fajkowska, Andrzej Krasnowolski, Michał Żebrowski.
Komisja społeczna inicjuje założenia programowe
ochrony zdrowia, polityki społecznej i prorodzinnej, zajmuje się bezpieczeństwem i porządkiem
publicznym, wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Komisja
mieszkaniowa,
przewodnicząca
Monika Laskowska
-Ludwiczak
Przewodniczącą komisji mieszkaniowej została Monika Laskowska
-Ludwiczak, ale na razie
ciało to nie będzie funkcjonowało, gdyż do pracy w niej zgłosiło się zbyt
mało radnych (oprócz przewodniczącej Jerzy Debert i Przemysław Zaboklicki).
Komisja mieszkaniowa opiniuje wnioski o najem
lokali w budynkach komunalnych, a także plany
remontów i inwestycji w komunalnym zasobie
dzielnicy.

Komisja rewizyjna,
przewodniczący
Michał Żebrowski
Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano
Michała Żebrowskiego,
a zastępczynią Izabelę
Wolf-Jedynak. Ponadto w jej skład wchodzą
Wojciech Godlewski,
Andrzej Krasnowolski i Adam Godusławski.
Komisja rewizyjna rozpatruje skargi mieszkańców
na członków Zarządu Dzielnicy, pracowników
urzędu, kierownictwo jednostek takich jak Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami, Wawerskie Centrum Kultury,
Ośrodek Pomocy Społecznej.

www.wck-wawer.pl
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2 marca (poniedzia³ek), godz. 10.00
Zajêcia plastyczne dla przedszkolaków
poprzedzone projekcj¹ filmu o tematyce baœniowej
9 marca (poniedzia³ek), godz. 17.30
„BALLADA O KOBIECIE”
Koncert zespo³u „Alex i Babki”
Po koncercie o godz. 18.30 SPOTKANIE SASIEDZKIE
zapraszamy wszystkie panie i panów na
s¹siedzkie zabawy stolikowe pod wspólnym tytu³em:
„Jak byæ najpiêkniejsz¹?”
Prowadzenie: Joanna Janisz Dzia³ Animacji Kultury
i Projektów
13 marca (pi¹tek) godz. 17.00
Spotkanie autorskie Waldemary Kossak - Chodnickiej
Wieczór z poezj¹ i amatorsk¹ fotografi¹ Waldemary
Kossak - Chodnickiej.
16 marca (poniedzia³ek) godz. 16.00
Wielobarwna kultura plemion Namibii
Himba, Buszmeni, Herero, Damara
prelekcja podró¿nika Krzysztofa Dworczaka z pokazem
slajdów
21 marca (sobota)
WERNISA¯ MARII NIEWIADOMSKIEJ „KWIATY”
Z okazji I Dnia Wiosny zostan¹ zaprezentowane prace
artystki o tematyce florystycznej.

biuro@wck-wawer.pl
22 443 70 73

www.wck-wawer.pl
MARZEC
MARZEC
2015
2015
NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
Programy mog¹ ulec zmianom
z przyczyn niezale¿nych od organizatorów!

www.wck-wawer.pl
6 marzec (pi¹tek), godz. 19.00 - 20.30
„Bilet na Ksiê¿yc”re¿.: Jacek Bromski
Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”
Jest to pe³na ciep³a i humoru opowieœæ o m³odoœci,
przyjaŸni i mi³oœci w czasach, gdy cz³owiek stawia³
pierwsze kroki na Ksiê¿ycu.
13 marzec (pi¹tek), godz. 19.00 - 20.30
„D³ug”re¿.: Krzysztof Krauze
Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”
Polska rzeczywistoœci lat 90. M³odzi ludzie by rozkrêciæ
interes, potrzebuj¹ pieniêdzy - gdy bank odmawia im
kredytu, otrzymuj¹ propozycjê po¿yczki od...
20 marzec (pi¹tek), godz. 19.00 - 20.30
„Pi¹ta pora roku”re¿. Jerzy Domaradzki
Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”
Z pozoru wszystko ich dzieli - pochodz¹ z odmiennych
œrodowisk, wyznaj¹ inne wartoœci, ró¿ni ich nawet
doœwiadczenie ¿yciowe...
27 marzec (pi¹tek), godz. 19.00 - 20.30
„Zakochana bez pamiêci” re¿yseria: Sylvie Testud
Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”
Marie utraci³a pamiêæ ostatnich 15 lat swojego ¿ycia…
Teraz musi zdobyæ wiedzê o tym, co siê w nim przez ten
czas wydarzy³o i kim teraz jest ona sama.
Wstêp biletowany 5 z³

www.wck-wawer.pl .pl
2 marzec (poniedzia³ek), godz. 16.00 - 18.00
Spotkanie s¹siedzkie
Kontynuacja ustaleñ z poprzedniego spotkania.
Prowadzenie: El¿bieta Kucharska - Dzia³ Animacji
Kultury i Projektów
14 marzec (sobota), godz. 16.00 - 18.00
Wernisa¿ wystawy malarskiej Ma³gorzaty
Rynarzewskiej.
Wystawa czynna do 8 kwietnia.
18,19 marzec (œroda,czwartek), godz. 10.00 - 17.00
XXXVIII Konkurs Recytatorski dla dzieci i m³odzie¿y y
„Warszawska Syrenka”
Eliminacje dzielnicowe dla recytatorów wy³onionych
w konkursach szkolnych. Zwyciêzcy eliminacji wezm¹
udzia³ w finale wojewódzkim w MCKiS.
21 marzec (sobota), godz. 15.00 - 16.00
Œpi¹ca królewna
Bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu teatru „Art..-Re”
z Krakowa. Adaptacja jednej z najs³ynniejszej baœni
Charles'a Perrault'a.
Wstêp biletowany 6 z³
28 marzec (sobota), godz. 12.00 - 17.00
VI Jarmark Wielkanocny
Rozdanie nagród w konkursach plastycznych i warsztaty ty
plastyczne dla dzieci w Starym M³ynie w Hotelu Boss.
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FUNDACJA AD HOC
Zapisy: tel. 889 981 780, fundacja@adhoc.org.pl
sala 112, II piêtro

FUNDACJA RADOŒÆ dla LUDZI
tel. 600 383 676
email: info@radoscdlaludzi.pl, sala nr 119/87 II piêtro

3, 4 marca (wtorek, œroda), godz.18.00
Arduino
Warsztaty podstaw robotyki

Zapraszamy na warsztaty:

5, 6 (czwartek, pi¹tek), marca godz.17.00
Stratch/Stencyl
Nauka pos³ugiwania siê aplikacjami umo¿liwiaj¹cymi
proste tworzenie gier nawet przez
osoby niepotrafi¹ce jeszcze pisaæ w kodzie.
Zajêcia bezp³atne. Informacje u organizatora.
IMPROWIZACJE MUZYCZNE - Jakub Œcichocki
28 marca (sobota), godz. 12.00 - 15.00
Warsztaty w obrêbie ró¿nych stylów muzycznych,
podstawy kompozycji pierwszych utworów
(gitara klasyczna, elektryczna, basowa, kontrabas,
perkusja) od podstaw i dla œredniozaawansowanych.
Zapisy: tel. 22 443 70 75.
PRACOWNIA Z WIDOKIEM - FUNDACJA FURU
biuro@furu.waw.pl sala 118, II piêtro
15 marca (niedziela), godz. 13.00 - 15.00
Cztery Strony Œwiata
czyli otwarte warsztaty opowiadania historii
Warsztaty dla ka¿dego, kto ma potrzebê wzbogaciæ
swoj¹ wiedzê oraz umiejêtnoœci opowiadania historii.
Warsztaty poprowadzi: aktorka Barbara Songin.
Informacje i zapisy na warsztaty: biuro@furu.waw.pl
koszt udzia³u 40 z³.
15 marca (niedziela), godz. 15.30
„Bajkowanie wêdrowanie”
czyli opowieœci z ró¿nych kultur z muzyk¹ na ¿ywo
dla dzieci i doros³ych - poprowadzi Barbara Songin.
rezerwacja tel. 22 443 70 73 lub 443 70 75, wstêp 5 z³
Integracyjne Poniedzia³ki Teatralne
„Czary z krainy A.”
2 marca (poniedzia³ek), godz. 12.00
spektakl w wykonaniu grupy teatralnej
z „Chaty z Pomys³ami”
re¿yseria i opieka artystyczna Joanna Janus
Pracownia IKON Otwarta
sobotnie warsztaty dla osób doros³ych, gdzie mo¿na
poznaæ technikê tempery i napisaæ w³asn¹ ikonê,
godz. 9.00 - 15.00
Zajêcie odp³atne: sesja 2,5 h 100 z³
liczba miejsc ograniczona (6 osób w ci¹gu sesji 2,5 h)
Pracownia zapewnia podstawowe materia³y
Pracownia Ikon pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy
www.ikony.eu, tel. 664 615 156
Zapraszamy do nowo otwartej sekcji tañca: HIP-HOP,
DISCO, FREESTYLE, JAZZ dla dzieci w wieku od 6
do 12 lat, w Filii WCK Wawerska Sterfa Kultury
Miêdzylesie oraz w Filii WCK Aleksandrów. Zajêcia
odbywaæ siê bêd¹ pod patronatem Klubu Tanecznego
Shock Dance Roberta Jakubowskiego.
Zapisy i informacje: tel. 502 356 762
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Warsztaty kreatywnoœci.
3, 10, 17, 24, 31 marca (wtorek), godz.15.30 - 17.00
Warsztaty dla dzieci. Koszt udzia³u: 10 pln.
Klub Szalonego Naukowca
4, 11,18, 25 marca (œroda), godz. 17.00 - 18.00
Warsztaty dla dzieci. Koszt 10 z³.
Obs³uga komputera
5, 19 marca (czwartek), godz. 19.00 - 21.00
Warsztat dla doros³ych. Koszt 10 z³

Zaprasza
do
Gitara
CAFE
SZA
6, 13, 20 marca (pi¹tek), godz. 15.00 - 18.00
(kawa, cias
Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y. Koszt 5 z³.
grillowane ka
Rysunek
6, 13, 20,27 marca (pi¹tek), godz. 17.00 - 18.00
Warsztaty dla dzieci. Koszt 10 z³.
RzeŸba: plastyka 3D
3,10,17,24 marca (wtorek), godz. 17.00 - 20.00
Plastyczne warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych.
Koszt 15z³
Taniec breakdance (pocz¹tkuj¹cych)
4, 11, 18, 25 marca (œroda), godz. 15.30 - 16.30
Warsztat tañca dla dzieci i m³odzie¿y. Koszt 5 z³.
Taniec breakdance (dla zaawansowanych)
4, 11, 18, 25 marca (œroda),godz. 17.00 - 18.00
Warsztat tañca dla dzieci i m³odzie¿y. Koszt 5 z³.
Nauka sztuczek Yoyo
4, 11,18, 25 marca (œroda),godz. 18.00 - 19.00
Warsztat dla dzieci i m³odzie¿y. Koszt 5 z³.

ul. ¯ega
Miêdz

CENTRUM W RUCHU
Zrzeszenie choreografów
sala, 118, II piêtro
Improwizacja ruchowa
dla doros³ych i seniorów (50+)
11, 18, 25 marca (œroda), godz. 10.00 - 11.30
Warsztaty gimnastyki twórczej.
Zapisy - iza.szostak84@gmail.com, zajêcia bezp³atne
14 marca (sobota), w godz. 15.00 - 21.00
2 Urodziny Centrum w Ruchu - to œwiêtowanie 2 lat
Centrum w Ruchu, g³ównym elementem bêdzie
improwizacja taneczna z udzia³em wszystkich cz³onków
oraz zaproszonych muzyków i tancerzy
15.00 improwizacja taneczna
16.00 instalacja video, rozmowy, bankiet
W FILII WCK WAWERSKA STREFA KULTURY DZIA£A
WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU, sala nr 58

www.wck-wawer.pl
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STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO
Zapisy: 603 345 949,klubdlarodzin@mierzwysoko.org.pl,
sala nr 91, 92 i 115 II piêtro
Wawerski Klub dla Rodzin
poniedzia³ki godz. 16.30 - 17.00 oraz 17.00 - 17.30
warsztatowe zajêcia plastyczne dla dzieci (1,5 - 4 lata)
Spotkania Mam
wtorki godz. 10.30 - 12.30
Wokó³ ci¹¿y, porodu i pierwszych miesiêcy
macierzyñstwa
Warsztatowe zajêcia muzyczno - ruchowe
œrody godz. 10.30 - 11.00 oraz 11.00 - 11.30
dla dzieci w wieku 1,5 - 4 lata

amy

TNIA.
stka,
anapki)

Joga dla mam z ma³ymi dzieæmi
œrody godz. 14.15 - 15.15
wstêp 10z³
Warsztaty z doradc¹ zawodowym
30, 31 marca (wtorek) godz.16.30 - 18.30
Adresaci - doroœli
Warsztaty z coachem
11,25 marca (Œroda), godz. 16.30 - 19.00
Adresaci - doroœli.
Otwarty Czwartek - Dzieñ Maluszków
czwartki godz. 10.00 - 12.00
spotkanie dla opiekunów z dzieæmi
w wieku 0 - 1 roku ¿ycia
Warsztaty rêkodzielnicze
5,12,19,26 marca (czwartki)
godz. 17.00 - 18.30
Adresaci- doroœli

añska 1a
zylesie

Jêzyk angielski dla maluszków
pi¹tki godz. 10.30 - 11.00 oraz 11.00 - 11.30
wstêp - 5z³
Spotkanie z psychologiem dzieciêcym
6 marca w godz. 12.00 - 14.00
17 marca w godz. 6.00 - 18.00
Warsztaty florystyczne dla doros³ych
9 marca w godz. 9.30 - 11.30
koszt udzia³u 25z³

W ka¿d¹ œrodê i w ka¿dy pi¹tek w godz. 10.00 - 13.00
Dni Otwarte - czas i miejsce do wspólnej zabawy
dla rodziców/opiekunów z ma³ymi dzieæmi
( 4 roku ¿ycia)
y )
(1"Teatralne ¿ywio³y"
Warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat zakoñczone
spektaklem w maju 2015 roku w ramach projektu
"Zielone Œwi¹tki na Urzeczu". Zajêcia poprowadz¹
Magdalena Dakowska (animator teatralny)
i Katarzyna ¯ytomirska (etnolog, pisarka, aktorka).
2, 9, 16, 23, 30 marca (poniedzia³ek), godz. 16.00

w sali teatralnej w Filii WCK Wawerska Strefa Kultury.
Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.
Zapisy: 22 443 70 75, 22 443 70 73

www.wck-wawer.pl
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7 marca (sobota), godz. 10.00 - 17.00
OCH! KOCIE, Dzieñ Pañstwa Kotów
w programie m.in. panele dyskusyjne, warsztaty
artystyczne, kiermasz z ró¿noœciami, z którego dochód
zostanie przeznaczony na pomoc zwierzakom.
zapisy i informacje: ochkocie@gmail.com
ZESPÓ£ FUNDACJI AZIS AKADEMIA ZDROWIA
I SPRAWNOŒCI
tel.: 609 787 575
7 marca (sobota), godz. 11.00
Godzina Lotosu pogaduchy, bajki, opowieœci
o Dalekim Wschodzie.
Udzia³ w spotkaniach bezp³atny
ZAPRASZAMY DO DRUGIEJ W WARSZAWIE
KAWIARNI NAUKOWEJ
12 marca (czwartek), godz. 18.30
KAWIARNIA NAUKOWA 1a
“CZ£OWIEK PRZEZ GENETYKÊ OPISANY”
Wyk³ad poprowadzi prof. dr hab. Magdalena Fikus
S¹ to otwarte dla wszystkich spotkania z ludŸmi nauki
maj¹ce za zadanie w przystêpny sposób popularyzowaæ
osi¹gniêcia naukowe z ró¿nych dziedzin
Informacje tel. 22 443 70 73
28 marca (sobota), godz. 11.00 - 15.00
z cyklu „Prezentacje. Organizacje pozarz¹dowe.”
W programie prezentacja Wawerskich Organizacji
Pozarz¹dowych (NGO’s), instytucji kultury, oœwiaty
i urzêdu miasta oraz dzielnicy. Poza tym warsztaty,
pokazy, gry i zabawy dla dzieci.
Informacje: tel. 22 443 70 75
BITAMBUTAM
29 marca (niedziela), w godz. 14.00 - 17.00
"PORTRET ZWIERZA"
Zapraszamy ze swoimi pupilami do studia
na niepowtarzaln¹ sesje zdjêciow¹.
www.facebook.com/StudioBitambutam
Marcin@bitambutam.com
SIEMIANKOWO
Zapisy: tel. 511 254 628, siemiankowo@wp.pl
7, 21 marca (sobota)
Warsztaty z robotami LEGO ”Robomind”
godz.10.00 - 11.00 (gr. 5 - 8 lat) 30z³
godz.11.00 -13.00 (gr. 9 - 13 lat) 40 z³
Poniedzia³ki i œrody godz: 16.00
Ju - Jitsu Fun - zajêcia dla przedszkolaków
Poniedzia³ki i œrody godz: 17.00
Ma³a Akademia Szachowa
Czwartki godz: 18.00
Zajêcia naukowe dla dzieci przeprowadzanie
doœwiadczeñ z zakresu biologii, chemii i fizyki
Wielkanocne warsztaty florystyczne dla dzieci
Termin zajêæ zostanie ustalony po zebraniu grupy
3 marca (czwartek), 24 marca (wtorek), godz. 18.30
DECO PARTY
Œwiat dekoracji i aromatów Partylite - warsztaty
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8 marca (niedziela), godz. 16.00
„Design sprzêtów domowych”
Spotkanie warsztatowe, aran¿owanie przestrzeni
z odnawianiem wyposa¿enia, zapisy tel. 22 612 62 44

3 marca (wtorek), w godz. 11.30 - 12.30
„Baranek wielkanocny"
Warsztaty ceramiczne z projektu „Jest taki kraj…Polska”
dla uczniów ZSS nr 102. Prowadzenie Joanna Bereda.

15 marca (niedziela), godz. 16.00
„Ksiê¿niczka na ziarnku grochu” wg H.Ch. Andersena
spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru FANTAZJA
Bilety: 5 z³

7 marca (sobota), w godz. 12.00 - 13.00
„Pipi Wêdrowniczka”
spektakl w wykonaniu teatr URWIS na podstawie
powieœci „Pipi Langstrumpf” Astrid Lindgren

21 marca (sobota), godz. 18.00
„Narkotyczne piosenki” w re¿. Szczepana Szczykno
Premiera spektaklu opartego na tekstach Witkacego
w wykonaniu Grupy Teatralnej Falenica
Bilety: 10 z³ (z cateringiem)

18 marca (œroda), w godz. 16.00 - 17.00
Spotkanie s¹siedzkie „Przy kominku…”
Wieczór z piosenk¹ w Klubie seniora. Prowadzenie: Ewa
Jab³oñska - Dzia³ Animacji Kultury i Projektów

22 marca (niedziela), godz. 16.00
„Portret Pupila” wernisa¿ wystawy fotograficznej
zorganizowanej z udzia³em KULTURALNEJ RADY
S¥SIADÓW Falenicy, projekt prowadzi: Aleksandra
Sarnowska - Dzia³ Animacji Kultury i Projektów.
22 marca (niedziela), godz. 17.00
„Narkotyczne piosenki” w re¿. Szczepana Szczykno
Spektakl oparty na tekstach Witkacego
25 marca( œroda), godz. 12.30
„Natura - Manufaktura Artystyczna”
Inauguracja projektu adresowanego do dzieci.

www.wck-wawer.pl

18 marca (œroda), w godz. 16.00 - 17.00
„Przyb¹dŸ wiosno”
Familijne warsztaty plastyczne na których uczestnicy
zrobi¹ marzannê. Prowadzenie: Joanna Bereda.
20 marca (pi¹tek), w godz. 18.00 - 19.30
„Zatrzymane w kadrze”
Wernisa¿ prac Anny Wachowiec - Grudzieñ.
23 marca (poniedzia³ek), w godz. 16.00 - 17.00
„Magia Œwi¹t Wielkiej Nocy”
Spotkanie z etnografem Katarzyn¹ Ambroziak,
która opowie o tradycji pisanek w Polsce

www.wck-wawer.pl

3 marca (wtorek), godz. 18.30
Spotkanie S¹siedzkie.
Miêdzynarodowy Dzieñ Pisarzy, ci¹g dalszy warsztatów
literackich prowadzonych przez Micha³a Wichowskiego.

13 marca (wtorek)
XIX Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer”
Ostateczny termin nades³ania zg³oszeñ

7 marca (sobota), godz. 17.00
„Wiosna jest kobiet¹” wystawa Bogdana Wajnera
i koncert muzyczny Adama Tkaczyka.

21 marca (sobota), od godz. 17.00
XIX Wawerskie Œwiêto Wiosny
Po¿egnanie zimy i przywitanie wiosny przy ognisku,
w którym sp³on¹ tradycyjne Marzanny.

12 marca (czwartek), godz. 18.00
A Audycja muzyczna
Uczniowie muzycznej grupy Lucyny Affeltowicz
z zaprezentuj¹ utwory z kanonu muzyki klasycznej.
17 marca (wtorek)
,,Najpiêkniejsza Pisanka''.
Rozpoczêcie zbierania prac konkursowych.
19 marca (czwartek), godz.18.00
Kulturalna Akademia Seniora: Warsztaty Pisankowe.
Prowadzi Bogdan Wajner.
2 21 marca (sobota), godz. 15.00
,,Z³ote jajko'' spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru
Igraszka, na motywach bajki W³adimira Or³owa
2 28 marzec (sobota), godz. 12.00 - 17.00
V VI Jarmark Wielkanocny
W W Starym M³ynie w Hotelu Boss.

23 marca (poniedzia³ek), godz. 19.15
„Dobry Wieczór S¹siedzki”
Spotkanie s¹siedzkie wokó³ marcowego dnia kobiet
po³¹czone z warsztatami florystycznymi. Prowadzenie :
Agnieszka Redzisz -Dzia³ Animacji Kultury i Projektów
28, 29, 30 marca (sobota, niedziela, poniedzia³ek)
„XIX Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer”.
Przes³uchania konkursowe.
24 marca (wtorek)
„Rozœpiewany Wawer”
Ostateczny termin na dokonanie zmian w zg³oszeniach.
„Co komu w duszy gra” - ca³y marzec
Wystawa prac plastycznych
wykonanych przez uczestników sekcji plastycznych.
Zajêcia prowadzi artysta plastyk Ma³gorzata Szybiñska.
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KURIER INFRASTRUKTURALNY | W TYM ROKU ODDANA BĘDZIE DO UŻYTKU SIEĆ O DŁUGOŚCI OK. 25 KM

Plany budowy wodociągu w 2015 r.
W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizuje, podobnie jak w przypadku kanalizacji, 35 wodociągowych
zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Wawer. Zakończy zadania obejmujące ok. 25 km sieci.
Będzie to kontynuacja prac wcześniej już rozpoczętych i rozpoczęcie nowych, z których zdecydowana
większość zostanie zakończona w 2015 r.
Zadania kontynuowane
W marcu skończone będą rozpoczęte wcześniej prace, polegające na trwającej od ub. r. budowie przewodu wodociągowego wzdłuż ul. Lokalnej od Hiacyntowej do Technicznej, o długości 368 m i wzdłuż ul.
Włókienniczej, Halnej, Prasowej, Derkaczy i drodze
dojazdowej do ul. Włókienniczej, o łącznej długości
ponad kilometra. Zadanie to rozpoczęto w 2013 r.
W maju nastąpi kres czterech zadań na terenie Radości. Zakończona będzie budowa wodociągu w ul.
Wisełki od Patriotów do Traktu Napoleońskiego, w
ul. Limby od ul. Wilgi do ul. Wisełki, w Trakcie Napoleońskim od Wisełki do Planetowej i krótkiego
odcinka w ul. Orłowskiego. To zadanie realizowane
od 2008 r. Po kilkunastu miesiącach budowy nastąpi kres układania sieci wodociągowej w ul. Planetowej do Traktu Napoleońskiego, wzdłuż ul. Ulanowskiej od ul. Bajkowej do ul. Patriotów i Zasobnej
od Garncarskiej do Patriotów. W tym roku w maju
gotowa będzie sieć w ul. Bysławskiej od ul. Waltera, w ul. Waltera od Bysławskiej do Kminkowej,
w ul. Kminkowej od Zagrodowej do posesji nr 24,
w ul. Połanieckiej od Zagrodowej do Kosaćcowej
i w Zagrodowej od Bysławskiej do posesji nr 33.
Także w Falenicy, tyle że w czerwcu, skończy się
układanie wodociągu w ulicy równoległej do ul.
Ochoczej od Narcyzowej do Ochoczej, wzdłuż ul.
Filmowej od Ochoczej do Centurii i w ul. Centurii
od Filmowej do ostatniego przyłącza, w ul. Bier-

nackiej i w drodze dojazdowej między ul. Biernacką, a ul. Podkowy i w ul. Podkowy.
Także w czerwcu gotowy powinien być wodociąg
w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej nr 15A.
W lipcu MPWiK planuje zakończyć rozpoczęte w
2008 r. zadanie polegające na budowie przewodu
wodociągowego w Marysinie Wawerskim w ul.
Działowej od Korkowej do Bychowskiej i w ul. Bychowskiej od Działowej do ul. Strusia, w ul. Azaliowej od Bychowskiej do Karpackiej, w ul. Botanicznej od Karpackiej do Skrzyneckiego.
Na terenie Borkowa skończona będzie budowa wodociągu w ul. od Zabłudowskiej do posesji nr 14,
w Radości w ul. Ezopa od Warsztatowej do Traktu
Napoleońskiego.
Miesiąc później należy się spodziewać końca prac
wodociągowych w Radości w ul. Bajkowej od Zagajnikowej do Borkowskiej oraz w Montażowej
od Bajkowej do ul. Patriotów, w ul. Patriotów od
Borkowskiej do Zagajnikowej, w ul. Zagajnikowej,
odcinek Patriotów – droga dojazdowa, w Skwierzyńskiej od Łosickiej do Patriotów, w Łosickiej od
Borkowskiej do Zagajnikowej.
Na terenie Międzylesia w sierpniu nastąpi koniec
budowy wodociągu w ul. Kaczy Dół od Konopnej
do Daliowej, w ul. Rosnącej od Czatów do Hafciarskiej.
Wrzesień będzie miesiącem kończenia wcześniej
rozpoczętych robót wodociągowych w Radości
w Kockiej. W tym miesiącu zakończona będzie zaczęta w 2006 r. budowa prawie 2,5-kilometrowego
wodociągu w ul. Izbickiej w Radości i Zagórzańskiej w Aleksandrowie.

i duże zadanie w Falenicy, gdzie od 2014 r. budowany jest wodociąg w ul. Kudowskiej od Podkowy,
w Wakacyjnej, w Żmigrodzkiej od Bystrzyckiej,
w Sieniawskiej od Podkowy do Ochoczej, w Ropczyckiej od Sieniawskiej do Filmowej, w Stawiszyńskiej od Sieniawskiej do Filmowej.
Na październik MPWiK zaplanowało w Falenicy
ukończenie układania sieci wodociągowej w ul.
Podkowy od Złotej Jesieni do Podkowy, w Aninie
w ul. Marysińskiej od IV Poprzecznej do Bosmańskiej oraz od B. Czecha do II Poprzecznej, w Radości
w ul. Jaszczurczej od Zasadowej do Mozaikowej.
W listopadzie spodziewany jest kres rozpoczętej
w 2008 r. budowy sieci w Międzylesiu w ul. Krupniczej od Kolarskiej do Kożuchowskiej, w Kożuchowskiej od Patriotów do Krupniczej, w Dworcowej od
Kożuchowskiej do połączenia w Dworcowej.
W grudniu natomiast – rozpoczętej w 2007 r. w Falenicy budowy przewodu w ul. Poezji i Jachowicza
od Bysławskiej do Sztumskiej.
Zadania nowe, rozpoczynające się w tym roku
We wrześniu zakończy się budowa sieci w drodze
dojazdowej do ul. Borków na Borkowie W grudniu
należy spodziewać się ukończenia budowy wodociągu w Radości w ul. Ślimaka od Mozaikowej do
Halki.
Kontynuacje
Kontynuowana będzie, do roku 2018, rozpoczęta
w 2011 r., budowa sieci wodociągowej w ul. Mozaikowej i Mrówczej od Zwoleńskiej do Bysławskiej
(I etap) oraz w rejonie Wału Miedzeszyńskiego
(II etap), oraz II etap budowy wodociągu w ul. Ślimaka od Zasadowej do Mozaikowej.

KURIER KULTURALNY | PREMIEROWY SPEKTAKL POD NOWYM KIEROWNICTWEM ARTYSTYCZNYM

„Zadra” z sukcesami

Nie jest to ani pierwszy, ani jedyny sukces „Zadry”. Cztery lata wcześniej, na IX Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów „Zadra” zajęła I miejsce. Wówczas jej kierownikiem i reżyserem była
Barbara Szczepańska, teraz jest nim Sławomir
Kuczek, absolwent muzykologii na KUL, student
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w klasie dyrygentury chóralnej, związany z Zespołem
Pieśni i Tańca SGH.
W 2009 r. „Zadra” wystąpiła przed profesjonalistami – aktorami, pensjonariuszami „Domu Aktora”

w Skolimowie, co zostało odnotowane
w Biuletynie Informacyjnym Związku
Premiera spektaklu pt. „Jeden dzień z życia sąsiada”
Artystów Scen Polskich.
Kronikarka „Domu Aktora” Zofia Perczyńska naniliśmy ich bardzo wysoko. Piosenki: „Czy tutaj
pisała w nim m.in.: „... 24 czerwca występ kabaretu
mieszka panna Agnieszka?“, „Dziś panna Andzia
„Zadra“ z Domu Kultury w Aninie pt. „Dawnych
ma wychodne“, „Czy pani Marta jest grzechu
wspomnień czar – lata 20-te, lata 30-te“. 6-osowarta?“, kuplety warszawskie i na koniec „Walc
bowy amatorski zespół aktorów – śpiewaków
Francois“ przeniosły nas w lata naszej młodości;
i akompaniatorka. Artyści bardzo starannie dobrali
rozmarzyły, odmłodziły, rozweseliły. Bardzo nam
repertuar, zmieniali kostiumy i widać było wielką
się podobało i pięknie podziękowaliśmy.“
ich pasję i zaangażowanie. My, zawodowcy, oceHasłem przewodnim anińskiego kabaretu jest

FOT. AM

Kabaret Seniorów „Zadra”, działający od 34 lat przy filii Anin Wawerskiego
Centrum Kultury, odniósł kolejny sukces. Zajął I miejsce w XII Ogólnopolskim
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz my”,
organizowanym przez Dom Kultury „Włochy”. Pierwszym miejscem dla
najlepszego wykonawcy uhonorowano członka „Zadry”, Dariusza Niedzielskiego.
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KURIER OŚWIATOWY | WAWERSKIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W RANKINGACH

Wyniki zależą od kryteriów
Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej w Radości według rankingu portalu egzaminy.edu.pl
zajęło 16 miejsce wśród 45 warszawskich placówek publicznych.

FOT. AM

Pod tym względem w kategorii przedmiotów matematyczno-przyrodniczych najwyżej w Warszawie
wypadli uczniowie Gimnazjum im. Władysława
IV, zdobywając średnio 15,33 pkt. Zdecydowanie
wyprzedzając, lepsze w wyżej przedstawionym
rankingu Gimnazjum im. Reytana – 12,78 pkt. Na
piątym miejscu sklasyfikowano wawerskie prywatne Gimnazjum nr 1 z ul. Patriotów – 10,99 pkt,
na szóstym Gimnazjum sióstr felicjanek z ul. Azaliowej w Marysinie Wawerskim – 10,92 pkt, a na
18 Gimnazjum „Żagle” – 7,91 pkt. Gimnazjum
z Bajkowej miało punktów 7,4.
W kategorii przedmiotów humanistycznych najlepsze było także Gimnazjum im. Władysława IV
z wynikiem 12,68 pkt. Z wawerskich placówek
najwyżej, na szóstym miejscu, uplasowało się prywatne Gimnazjum nr 1 – 10 pkt, a na 13 – „Żagle”,
które uzyskało 8,84 pkt.
Przy klasyfikowaniu liceów miesięcznik „Perspektywy” brał pod uwagę osiągnięcia uczniów

FOT. AM

W innym – biorącym pod uwagę kryterium tzw.
EWD (edukacyjnej wartości dodanej), z udziałem także gimnazjów niepublicznych, najwyższe,
piąte i szóste miejsce, w kategoriach matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznej, zajęło
prywatne Gimnazjum nr 1 z ul. Patriotów. Z kolei
miesięcznik „Perspektywy” sklasyfikował licea
w stolicy. Trzy z czterech wawerskich znalazły się
w pierwszej setce.
W Warszawie najlepsze Gimnazjum to Gimnazjum im. Ryetana. Uzyskało 92,8 pkt, na który to
wynik złożyły się średnie z egzaminów na poziomie podstawowym z j. polskiego, angielskiego, historii, matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie.
Gimnazjum z ul. Bajkowej zgromadziło 79,1 pkt.
W innym rankingu wpływ na zajęte miejsce ma
wskaźnik EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej. Zestawia on poziom wiedzy dziecka przed rozpoczęciem nauki w gimnazjum i po jego ukończeniu, pokazując wzrost poziomu zdobytej wiedzy.

w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matur
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.
Najwyżej w Warszawie wypadło Liceum im.
Staszica. XXV LO im. Wybickiego z ul. Halnej
w Miedzeszynie uplasowało się na 65 pozycji i
jest to wynik podobny do uzyskanych w latach
poprzednich. Na 83 miejscu sklasyfikowano niepubliczne LO im. Wisławy Szymborskiej w Międzylesiu przy ul. Rogatkowej, a na 89 – Katolickie
Liceum im. Pawła z Tarsu z ul. Poezji w Falenicy.
Jak przyznała Monika Prochot, dyrektor Zespołu
Szkół nr 70, w skład którego wchodzi Gimnazjum
nr 106, placówka ta cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców uczniów kończących szkoły
podstawowe. Co roku przeżywa oblężenie podczas rekrutacji. Wpływ na to mają niewątpliwie
miejsca w rankingu według punktacji egzaminu
gimnazjalnego, osiągnięcia sportowe i edukacyjne uczniów, ale także szeroka oferta zajęć. Uczeń
z Bajkowej może liczyć na gruntowne przygotowanie do egzaminu końcowego, na udział w interesujących miejskich i międzynarodowych projektach i na możliwości wszechstronnego rozwoju.
Henryka Murat

Zespół Szkół nr 70 z Gimnazjum nr 106

„Chcemy być zawsze młodzi” i jest ono realizowane w monologach, wierszach, piosenkach oraz
skeczach.
Kiedy Sławomir Kuczek objął kierownictwo
„Zadry”, zaproponował odejście od programów
typowo składankowych, na rzecz kabaretu akcji.
10 stycznia „Zadra” zaprezentowała anińskiej
publiczności premierowy spektakl, zatytułowany „Jeden dzień z życia sąsiada”, toczący się
wokół osiedlowej ławeczki, miejsca, z którego
wszystko widać, na którym toczy się sąsiedzkie życie towarzyskie, nawet bogate w pikantne
szczegóły. Wplecione w to zostały rodzajowe
scenki, skecze, piosenki. Reżyser wykorzystał
dorobek twórców dawnych kabaretów. Artyści
zagrali wspaniale, premierowy występ się podobał. Może liczyć na zainteresowanie publiczności.
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury Barbara
Karniewska widzi już „Zadrę” na scenie przy Żegańskiej, a może także w filii w Falenicy.
am

Prywatne Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu

KURIER REKREACYJNY | WIZYTA NA STADIONIE NARODOWYM

Ferie z Dariuszem Dziekanowskim
Dariusz Dziekanowski, przed laty reprezentacyjny
piłkarz, a obecnie przewodniczący komisji polityki
społecznej i prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zaprosił 23 stycznia liczną grupę dzieci,
podopiecznych wawerskiego i wołomińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wycieczkę, w ramach akcji „Moje ferie z pasją”, po
Stadionie Narodowym.
Dzieci zwiedziły tzw. ścieżkę piłkarską, zobaczyły m.in. jak wygląda szatnia z wiszącymi koszulkami zawodników kadry i skorzystały z innych atrakcji oferowanych przez
stadion. Obejrzały wystawę klocków Lego,
a najodważniejsi zjeżdżali na pontonach
z górki lodowej.
Zimowa inicjatywa realizowana przez OPS
jest kolejną próbą aktywizacji młodych ludzi,

wyposażenia ich w nowe kompetencje i umiejętności
społeczne. Uczestnicy projektu, który będzie kontynuowany, mieli możliwość interesującego, pożytecznego
spędzenia czasu wolnego w okresie ferii zimowych.
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KURIER KULTURALNY | DWA RAZY TAK, DWA RAZY NIE W MUST BE THE MUSIC

Wyśpiewany remis
Tym, czym dla sportowca jest czwarte miejsce w zawodach, tym remis dwa
razy TAK i dwa razy NIE w pierwszych telewizyjnych przesłuchaniach piosenkarzy
programu Must Be The Music. Niby nie porażka, ale i nie sukces. Przekonała się o tym
Anita Ścichocka, pracująca w wydziale spraw społecznych i zdrowia Urzędu Dzielnicy.
Przed Korą, Elżbietą Zapendowską, Adamem Sztabą i Piotrem Roguckim oraz wielomilionową telewizyjną publicznością zaśpiewała piosenkę „Without
you” z repertuaru Mariah Carey, amerykańskiej piosenkarki i kompozytorki, posiadającej 5-oktawową
skalę głosu, większą o jeden od skali Violetty Villas.
W „zanadrzu” miała piosenkę Beaty Kozidrak, swojej idolki, ale jury wolało posłuchać Carey.
Anita Ścichocka, co mogli usłyszeć telewidzowie,
dobrze poradziła sobie z tą piosenką. Za tym, aby
przeszła do dalszego etapu głosowały Kora i Elżbieta Zapendowska, bądź co bądź profesjonalistki
wokalne. Wykonanie nie spodobało się natomiast
Piotrowi Roguckiemu, liderowi grupy Como i Adamowi Sztabie, jak wiadomo – dyrygentowi, który
uznał, że wykonawczyni wybrała nieodpowiednią
dla siebie piosenkę. Taki werdykt zamykał drogę
do dalszych etapów konkursu, w których remis dawał awans.
Trzeba było przełknąć ten remis, jak gorzką pigułkę.
– Cóż mogłam zrobić? Pozostawała satysfakcja, że
w stołecznym castingu znalazła się wśród 100 piosenkarzy i zespołów nominowanych do eliminacji
telewizyjnych z 2 tys. przesłuchanych. – Werdykt

przyjęłam z uśmiechem, ale gdy znalazłam się na
zapleczu, popłakałam się z wściekłości – wspomina
tę telewizyjną przygodę. Później gorycz przegranej
osłodzili członkowie rodziny oraz koleżanki i koledzy w pracy, gratulujący, mimo wszystko, sukcesu.
Anita Ścichocka ma silną osobowość i wcale nie
zamierza rezygnować ze śpiewania oraz szukania
kolejnej szansy na zaistnienie w show-biznesie.
Nie widzi siebie w programie The Voice Poland, ze
względu na jury. – Nie chciałabym, aby mnie oceniała Margaret, której nie traktuję jako profesjonalistki. Problem w tym, że na razie nie ma naboru do
programów Mam talent i X Factor. Rysuje się szansa
ponownego, w czerwcu, udziału w castingu do Must
Be The Music z nadzieją, że może nastąpią jakieś
zmiany w składzie jury.
Jej zdolności wokalne dostrzeżono już w przedszkolu, do którego chodziła. Nauczycielka, która zauważyła ładną barwę głosu małej Anitki i nienaganną
dykcję, namówiła rodziców, aby ją posłali do szkoły
muzycznej. I tak zaczęła się jej nauka gry na fortepianie. W następnej szkole muzycznej, już II stopnia, nauczyciele kładli nacisk głównie na muzykę,
a nie na śpiew, na czym jej zależało. Ponadto była

KURIER SPOŁECZNY | PROPOZYCJA DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW

Inicjatywa lokalna – co to takiego
Mieszkańcy składali do 17 lutego projekty do zrealizowania w 2016 r. w Wawrze w ramach budżetu
partycypacyjnego. Nie jest to jedyna możliwość aktywnego działania na rzecz dzielnicy, osiedla, ulicy,
sąsiadów. Służy temu działanie określane jako „Inicjatywa lokalna”.
Jej założenia zostały przedstawione podczas spotkania wawerskich władz samorządowych na temat
budżetu partycypacyjnego Anno Domini 2016 i dyskusji na temat perspektyw dzielnicy.
W ramach inicjatywy lokalnej można realizować
takie zadania jak:
• budowa lub remonty dróg oraz obiektów architektury,
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• edukacja, oświata i wychowanie,
• upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki
i krajoznawstwa,
• ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach,
a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.

Jest jednak postawiony warunek: konieczny jest
wkład własny mieszkańców w realizację proponowanych zadań. Może on polegać na:
• pracy społecznej – trzeba dokładnie określić, ile
osób będzie zaangażowanych w prace społeczne,
ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter
tej pracy. policzyć liczbę „osobogodzin” potrzebnych do przepracowania,
• wkładzie rzeczowym – trzeba podać, jakie rzeczy
mieszkańcy są gotowi przekazać na realizację inicjatywy oraz oszacować ich wartość (np. materiały budowlane, sadzonki roślin, sprzęty itp.).
• wkładzie finansowym.
Wniosek inicjatywy lokalnej może być złożony bezpośrednio przez mieszkańców, przez reprezentującą
ich organizację pozarządową lub inny podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych), w dowolnym czasie, w Urzędzie
m.st. Warszawy, w dowolnym miejscu przyjmowania
wniosków (może to być np. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy albo kancelaria urzędu).
Następnie w zależności od miejsca i charakteru proponowanej inicjatywy wniosek zostanie przekazany
kierownikowi komórki odpowiedzialnej za jego rozpatrzenie.

to placówka biedna, będąca na
garnuszku resortu
kultury, wymagająca od rodziców
sponsorowania. –
Moich nie było na
to stać i ostatecznie przeniosłam
się do zwykłego liceum. Ze śpiewania jednak nie
zrezygnowałam, udzielałam się w szkolnym chórze,
zaczęłam brać lekcje śpiewu na miarę finansowych
możliwości rodziców. Poza tym interesowałam się
historią, wiedzą o społeczeństwie, przedsiębiorczością.
Gdy stanęła przed kamerami i szacownym jury, nie
zjadła jej trema. – Miałam za sobą, jeszcze jako
uczennica szkoły muzycznej, publiczne występy,
nawet w Filharmonii Narodowej. Zaprezentowaną
w telewizji piosenkę zaśpiewałam tak, jak ją wyćwiczyłam. Po programie zgłosił się do mnie pewien
producent muzyczny, ale, niestety, z drugiego końca
Polski. Za daleko na dojazdy, a na wynajęcie studia
nagraniowego w Warszawie mnie nie stać. Teraz
uczestniczę w przygotowaniu projektu muzycznego z udziałem raperów, którzy odkryli mnie na You
Tube. No i studiuje prawo na Uczelni Łazarskiego,
a to oznacza, że stawia na dwie ścieżki rozwoju osobowego.
Andrzej Murat

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca (w sprawach
skomplikowanych do dwóch miesięcy).
Wniosek powinien być opatrzony tytułem „wniosek
o realizację inicjatywy lokalnej”. Jego druk jest dostępny na stronie www. inicjatywa.um.warszawa.pl
Warto dodać załączniki. Nie są obowiązkowe, ale
mogą być istotne przy ocenie wniosku (np. wizualizację projektu, oświadczenie osób fizycznych
i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzające zaangażowanie w realizację inicjatywy lokalnej
lub poparacie dla niej i inne dokumenty związane
z projektem).
Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę:
• forma udziału mieszkańców,
• wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej,
• zaangażowanie środków budżetowych miasta st.
Warszawy,
• stan przygotowania lub realizacji zadania,
• celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
W innych dzielnicach Warszawy zrealizowano już
pomysły zgłoszone jako inicjatywa lokalna. W Parku
Szczęśliwickim na Ochocie zostały zamontowane
tablice, będące częścią ścieżki edukacyjnej „Ptaki
Szczęśliwic”. U zbiegu ulicy Oleandrów i Marszałkowskiej w Śródmieściu ustawiono ławeczkę
i donice z kwiatami, w osiedlu Jazdów stanęła altana
piknikowa.

12 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER REKREACYJNY | ZIMA W ZASTOWIE

KURIER OBYWATELSKI

Kulinaria, malarstwo, muzyka i ornitologia Czy szatnia
jest potrzebna?

FOT. WCK F ZASTÓW

W filii WCK Zastów akcja „Zima w mieście” nigdy
nie była nudna. W tym roku jej uczestnicy poznali

Jak się okazało, własnoręczne zrobienie pizzy to duża
frajda

smaki Europy. Zaczęli od spotkania ze słoneczną
Italią. Upiekli pizzę, która smakowała wybornie.
Wiadomo, danie przygotowane samodzielnie jest
najlepsze. Każdy otrzymał przepis, żeby mógł pobawić się w kucharza razem z rodzicami. Viva Anglia to spotkanie kulinarne, podczas którego dzieci
piekły muffiny.
Warsztaty malarskie były okazją do namalowania
niezwykłych pejzaży. Malowanie przy sztalugach
to dopiero była frajda.
Goście zastowskiej filii poznali różne ptaki. Wykonywali je techniką origami, rysowali, a nawet
rozpoznawali ich głosy. Miło było poczuć trochę
wiosny w środku zimy.
Miłośnicy muzyki też znaleźli coś dla siebie. Warsztaty gitarowe, podczas których dzieci poznawały
budowę gitary i podstawowe chwyty, pozwoliły
odkryć ukryte talenty muzyczne. Na koniec każdy
zagrał wyuczoną prostą melodię.

KURIER SPOŁECZNY | W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Punkt porad i informacji
obywatelskiej
Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej otworzył
punkt porad i informacji obywatelskiej, z usług
którego mogą korzystać mieszkańcy. Pełni dyżury
w siedzibach OPS przy ul. Korkowej 119/123 i ul.
Włókienniczej 54, udzielając bezpłatnych porad
podczas zgłoszeń osobistych i telefonicznych.
Punkt przy ul. Korkowej 119/123,
tel. 22 613 38 44
W poniedziałki, w godz. 8–12: doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych (pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny).
We wtorki, w godz. 8–12: pomoc osobom starszym
i niepełnosprawnym, od 9 do 13: pomoc prawna
(wymagane skierowanie od pracownika socjalnego lub wcześniejsze umówienie telefoniczne
– 22 872 15 13 wew. 20), od 12 do 16: pomoc
osobom bezrobotnym w znalezieniu oferty pracy,

poprzez Internet, prasę itd.
W środy, w godz. 8–12: poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,
a od 12 do 14: poradnictwo zawodowe dla młodzieży
w wieku 15–24 lat. Dyżuruje pracownik OHP.
W czwartki od 8 do 12 dyżur coacha.
W piątki, w godz. 8–12: pomoc osobom starszym
i niepełnosprawnym i poradnictwo psychologiczne (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
– 22 612 62 27), w godz. 12–15: poradnictwo dla
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dla osób doświadczających przemocy.
Punkt przy ul. Włókienniczej 54,
tel. 22 872 15 13, wew. 20
W czwartki, w godz. 14 – 16: pomoc prawna (wymagane skierowanie od pracownika socjalnego
lub wcześniejsze umówienie telefoniczne).

KURIER SPOŁECZNY | ROZWIĄZYWANI PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dyżury członków dzielnicowego zespołu
I i III poniedziałek miesiąca, godz. 8 – 9.30, dyżuruje Ryszard Bloch.
I i III wtorek miesiąca, godz. 8,15 – 9.45, Aneta
Moryń.
II i IV środa miesiąca, godz. 16 – 17.30, Marta Bachórz.
I i III czwartek miesiąca, godz. 15.30 – 17, Alicja
Lewandowska – Kolano.

II i IV piątek miesiąca, godz. 9.15 – 10.45, Sebastian Kośla.
Posiedzenia zespołu, pod przewodnictwem Bożeny
Jerzmanowskiej, odbywają się w każdy poniedziałek, w godz. 16 – 19.
Komisja pracuje i odbywa dyżury w Falenicy, ul.
Włókiennicza 54, tel. 22 443 70 77.

ZOZ przy ul. Strusia – z jednej strony profesjonalizm organizacyjny, mogący stanowić wzorzec dla
innych placówek nie tylko w Warszawie, ale – jak
zauważa w liście do „Kuriera” Andrzej Markowski – Wedelstett, brakuje w tej placówce szatni,
w której pacjenci mogliby zostawiać wierzchnie
okrycia udając się do lekarzy. Na korytarzach są
jedynie niestrzeżone punkty wieszakowe, bez możliwości powieszenia nakryć głowy i parasoli.
Z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy poruszonej przez czytelnika zwróciliśmy się do dyrektor
wawerskiego SZPLZO, Marii Kąkol.
– Podobne punkty wieszakowe, jak je określa pan
Andrzej, są w wielu nowoczesnych lecznicach,
choćby w Luxmedzie. Zanim zlikwidowaliśmy
szatnię w starym skrzydle, zleciliśmy wyspecjalizowanej firmie zainstalowanie w przychodni przy ul.
Strusia skutecznego monitoringu. I muszę przyznać,
że obecność kamer odstrasza potencjalnych złodziei.
Raz się zdarzyło, że ktoś wyszedł z przychodni w cudzym kożuchu. Zanim się zorientował, że to nie jego,
już był przez nasz personel zidentyfikowany.
Jako dyrektor muszę dbać o wyniki finansowe placówki. Szatnię utrzymywaliśmy przez cały rok, chociaż w lecie świeciła pustkami. Zamiast marnotrawić pieniądze, wolę przeznaczyć je na zakup wyposażenia gabinetów. Nie ma przeszkód, aby pacjent,
wchodząc do gabinetu lekarskiego, zabrał ze sobą
portfel czy wartościowe przedmioty, jak teczkę, laptop, czapkę. Może je położyć na wolnym krześle.

KURIER SPORTOWY

Turniej im. Żołnierzy
Wyklętych
Młodzi piłkarze uczczą Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych turniejem, który organizuje Uczniowski
Klub Sportowy Żagle. Rozpocznie się 27 lutego,
a zakończy 1 marca.
W rozgrywkach prowadzonych w Józefowie oraz
w Falenicy wezmą udział m.in. Warszawska Akademia Piłki Nożnej, PKS Serce Falenica, MKS Polonia Warszawa, FCB Warszawa. Przyjadą drużyny
z Ukrainy (Pogoń Lwów) i Białorusi (Sokół Grodno).
Młodzi piłkarze poznają historię Żołnierzy Wyklętych, spotkają się z Henrykiem Kończykowskim,
ps. Halicz, a także wezmą udział w konkursach
i warsztatach edukacyjnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął szef
Urzędu ds. Kombatantów oraz Osób Represjonowanych. Patronem medialnym jest Przegląd Sportowy,
a partnerami Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.
Mecze turniejowe będzie można zobaczyć w sobotę
oraz w niedzielę (8-16) w hali sportowej przy ulicy
Poezji .
Więcej informacji: www.ukszagle.pl

