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Opiekowanie
się dziećmi i
podejmowanie
starań, aby zapewnić im jak
najlepsze warunki, to jedno z
najważniejszych i najbardziej
satysfakcjonujących zadań
w życiu dorosłych.
»7
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SPIS TREŚCI

Więcej pieniędzy i więcej projektów
17 lutego o godz. 24 minął termin składania projektów do budżetu partycypacyjnego na 2016 r.
drogą elektroniczną. Do godz. 16 można je było dostarczyć do Urzędu Dzielnicy osobiście.
Ponad 230 pomysłów na wykorzystanie 2 mln zł, jakie dzielnica Wawer wydzieliła z budżetu ogólnego
na zrealizowanie zadań, które według obywateli są im najbardziej potrzebne. – To o ok. 100 projektów
więcej niż było zgłoszonych w ubiegłym roku – podkreśliła Katarzyna Pałasz, pełnomocnik burmistrza,
pracująca w zespole dzielnicowego budżetu partycypacyjnego. – Z tego co wiem, ten wynik plasuje
Wawer w czołówce stołecznych dzielnic. Niewątpliwy wpływ na tak dużą liczbę pomysłów miała
szeroko zakrojona akcja informacyjna: prasowa, inetrenetowa, ulotkowa i plakatowa.
Na wiele pytań dotyczących budowy chodników czy oświetlenia ulic odpowiadali pracownicy wydziału
inwestycji (na zdjęciu).
»4

Zmieni się centrum Falenicy
W Falenicy ma powstać osiedlowe Centrum Integracji Lokalnej. Objęłoby zmodernizowane targowisko oraz teren do niego przyległy.
Miasto ma na ten cel 4,7 mln zł. Pomysł tworzenia takich Centrów Integracji Lokalnej powstał w wyniku dyskusji z mieszkańcami,
prowadzonych w ramach cyklu zatytułowanego „Warszawa 2.0. Zmieniamy Warszawę”. Mając to na uwadze, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała ich tworzenie, a Rada m.st. Warszawy projekt zaakceptowała. Uznano, że odpowiednim miejscem na
integrację środowiskową, sąsiedzką, są targowiska . Miasto zaprosiło do współpracy przy opracowywaniu koncepcji takich centrów
integracyjnych studentów Pracowni Kompozycji Urbanistycznych Politechniki Warszawskiej. Na temat przeobrażenia centrum Falenicy odbyło się spotkanie kupców i mieszkańców z wiceprezydentem Michałem Olszewskim.
»2

ROCZNICA BITWY
»3
25 lutego minęła 184. rocznica bitwy
pod Olszynką Grochowską. Z tej
okazji w Rembertowie, przy krzyżu
z tablicą pamiątkową odbyły się
uroczystości z udziałem władz, wojska, kombatantów i mieszkańców.
WIĘCEJ PROJEKTÓW
»4
Mieszkańcy Wawra wykorzystali
szansę i zgłosili do budżetu
partycypacyjnego na 2016 r.
ponad 230 projektów. Jest to
o ok. 100 więcej niż złożono
podczas jego pierwszej edycji.
BUDOWA
UL. POŁUDNIOWEJ
»4-5
Wszczęte zostało postępowanie
administracyjne, poprzedzające
budowę ul. Południowej od ul.
Wojtyszki w kierunku ul. Borków.
BAL DOBROCZYNNY
»6
Wawerski oddział TPD po raz 14
zorganizował na zakończenie karnawału bal dobroczynny, tym razem
o charakterze walentynkowym.
Dochód z tej imprezy przeznaczy na
zorganizowanie dla podopiecznych
letnich kolonii nad morzem.
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Po zakupach na kawę lub na ploteczki

W chwili obecnej na bazarze w Falenicy jest
108 pawilonów, a ponadto miejsca do sprzedaży towarów z samochodów i naręcznej.
Większość z nich, po 42, oferuje artykuły
spożywcze oraz przemysłowe. Po modernizacji można się spodziewać zwiększenia
oferty usługowej oraz gastronomicznej. Teren bazaru należy do miasta i jest dzierżawiony WSH Fala. Przewiduje się, że funkcję
administratora przejmie dzielnicowy Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami.
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poświęconych centrum Falenicy
wybrano i nagrodzono koncepcję
opracowaną przez Adriannę Białęcką. – Wzięłam pod uwagę fakt, że
w okolicy targowiska jest niska zabudowa jednorodzinna, więc zapro- Założenia przyszłego Centrum Integracji Lokalnej przedstawił
ponowałam pawilony maksymalnie kupcom i mieszkańcom wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski
jednopiętrowe, zadaszone stoiska,
stałe i przenośne ławy oraz stoły do
wykładania towaru, elementy małej
architektury oraz zieleń.
– To spotkanie – zaznaczył na wstępie
wiceprezydent Michał Olszewski –
ma wyjaśnić mieszkańcom i kupcom,
co jest na tym terenie planowane.
Planowany do przekształcenia obszar
obejmuje kwartał wyznaczony ulicami Filmową, Trocinową, Bystrzycką
i Frenkla. W I półroczu 2015 r. przewidziane są konsultacje (prezydent
woli je nazywać warsztatami, na Tak, według jednej z koncepcji powstałej w ramach prac semestralwzór tych, które pozwoliły wypra- nych studentów Politechniki Warszawskiej, mogłoby wyglądać ucycować wytyczne do zaprojektowania wilizowane targowisko
nowego Bazaru Różyckiego) i przygotowanie projektu architektonicznego. W II półroczu, po uzyskaniu
niezbędnych pozwoleń, mogłaby się
rozpocząć realizacja modernizacji
na wyznaczonym terenie. Centrum
byłoby miejscem spotkań w kawiarni
czy na wolnym powietrzu, a także na
terenie placu zabaw, który znajduje
się na planowanym obszarze CIL.
Stoiska handlowe byłyby zlokalizowane na parterach, a na piętrach inteTemat przekształcenia centrum Falenicy wzbudził duże zainteresowaresujące mieszkańców usługi.
nie uczestników pierwszego, na jego temat, spotkania
Prezydent, mający doświadczenia
4,7 mln zł, nie będzie się starało odzyskać tej
wyniesione z rozmów z mieszkańcami zainteresokwoty podnosząc czynsze. – To bardzo ważne, że
wanymi innymi dzielnicowymi centrami, uprzemiasto nie będzie chciało na tym zarobić – zauwadził ewentualne pytania.
żył radny Wojciech Godlewski.
Zapowiedział więc dalsze spotkania, w tym odMiasto będzie budować nowe pawilony, ale nie
dzielne z kupcami, na tematy tylko ich dotyczące.
wyklucza się, że zrobią to sami kupcy, ale będą
Zapowiedział, że w grę będzie wchodzić ewentumusieli się dostosować do przyjętych przez proalne wyłączanie którejś z przyległych ulic z ruchu
jektanta standardów. Odpowiedź ta zadowoliła
w te dni, w których handel jest najbardziej intenLucynę Wośko, przedstawicielkę Towarzystwa
sywny.
Miłośników Falenicy, architekta z wykształcenia.
Nie przewiduje całkowitego zamknięcia bazaru
Nie przewiduje się podziemnego parkingu z tego
na czas jego przebudowy. Dotychczasowe tarwzględu, że znacznie podniósłby koszty realizagowisko będzie mogło być przeniesione w inne
cji. Jak poinformował mieszkańców burmistrz
miejsce lub nowe zostanie budowane etapami.
Łukasz Jeziorski, po zachodniej stronie stacji
Obecni kupcy nie muszą się obawiać, że stracą
kolejowej będzie zbudowany już niedługo parmiejsca pracy, zapewni się im skorzystanie z praking przesiadkowy dla dojeżdżających do pracy,
wa pierwszeństwa przy dzierżawieniu pawilonów
a wówczas zwolnią się miejsca na parkingu mięczy stoisk.
dzy ul. Patriotów, a Bystrzycką.
Michał Olszewski nie przesądził wysokości czynszów. Zapowiedział, że miasto, chociaż zainwestuje w falenickie Centrum Integracji Lokalnej
Andrzej Murat
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Z liczną grupą mieszkańców i kupców falenickiego bazaru spotkali się wiceprezydent Warszawy
Michał Olszewski, nota bene mieszkaniec dzielnicy Wawer, i jej władze samorządowe z burmistrzem Łukaszem Jeziorskim, przedstawiając pomysł na stworzenie w tym osiedlu nowoczesnego
targowiska z przyległościami, w którym po godzinach handlu dalej toczyłoby się życie.
Pomysł tworzenia takich Centrów Integracji Lokalnej powstał w wyniku dyskusji z mieszkańcami, prowadzonych w ramach cyklu zatytułowanego „Warszawa 2.0. Zmieniamy Warszawę”.
Mając to na uwadze, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała ich tworzenie, a Rada
m.st. Warszawy projekt zaakceptowała. Uznano,
że odpowiednim miejscem na integrację środowiskową, sąsiedzką są targowiska. Wytypowano
pierwsze lokalizacje, a wśród nich znalazło się
i falenickie targowisko.
Miasto zaprosiło do współpracy przy opracowywaniu koncepcji takich centrów integracyjnych
studentów Pracowni Kompozycji Urbanistycznych Politechniki Warszawskiej. Wykonali je
w ramach prac semestralnych. Z opracowań
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W Falenicy ma powstać osiedlowe Centrum Integracji Lokalnej.
Objęłoby zmodernizowane targowisko oraz teren do niego przyległy.
Miasto ma na ten cel 4,7 mln zł i zapewnia kupców, że nie wliczy tej
kwoty do przyszłych czynszów.
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KURIER HISTORYCZNY | OBCHODY 184. ROCZNICY BITWY POD OLSZYNKĄ GROCHOWSKĄ

Wspomnienia ku przestrodze
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Mszą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego, odprawioną 22 lutego br., z udziałem ordynariusza diecezji warszawskopraskiej abp Henryka Hosera, rozpoczęły się uroczystości związane z 184. rocznicą bitwy pod Olszynką
Grochowską, najkrwawszą ze wszystkich stoczonych
podczas powstania listopadowego.
Uczestniczyli w niej mieszkańcy Pragi Południe,
Rembertowa, Wawra, kombatanci, żołnierze, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele władz samorządowych miasta i dzielnic, członkowie stowarzyszeń patriotycznych.
Dalszy ciąg tych uroczystości odbył się przy krzyżu
– pomniku na terenie Olszynki Grochowskiej. Aleją
Chwały, jaką jest rembertowska ul. Traczy, przeszedł,
po odegraniu „Warszawianki”, w takt wojskowej orkiestry, pochód uczestników tej patriotycznej imprezy. Przy krzyżu zgromadzeni zaśpiewali hymn Polski
i modlili się w intencji poległych powstańców, w tym
żołnierzy „Czwartaków”, dowódców powstania.
Wojsko oddało trzy salwy honorowe.

Pod krzyżem z tablicą ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, z wyrytymi na niej słowami „Przechodniu, powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umieraliśmy bez trwogi, ale z troską
w sercu o losy Polski, losy przyszłych pokoleń – Wasze losy”, przedstawiciele władz Warszawy, organizacji kombatanckich i samorządów dzielnicowych
złożyli kwiaty i wieńce. Zarząd Dzielnicy Wawer reprezentował zastępca burmistrza Zdzisław Gójski.
Podczas przemówień okolicznościowych podkreślano bohaterstwo polskich dowódców i żołnierzy, którzy w liczbie ok. 36 tys., wspierani przez 114 dział,
mężnie stawili czoło ok. 60-tysięcznej armii rosyjskiej, dowodzonej przez feldmarszałka Iwana Dybicza, której zadaniem było wejście do Warszawy.
Kilka dni wcześniej, 19 lutego 1931 r., Rosjanie napotkali opór, ścierając się podczas tzw. pierwszej bitwy pod Wawrem z wojskami gen. Franciszka Żymirskiego i Piotra Szembeka. Brak wsparcia dla polskich
wojsk sprawił, że pochód armii rosyjskiej nie został
powstrzymany. Dybicz poczekał cztery dni na korpus
pod dowództwem gen.
Iwana Szachowskiego
i dopiero wtedy postanowił przez Olszynkę Grochowską przedrzeć się
za Wisłę. Walki toczyły
się od rana, a sytuacja
zmieniała się jak w kalejdoskopie. Bitwa pod
Olszynką Grochowską
nie została rozstrzygnięta, oba wojska wycofały
się z pola bitwy usianego
poległymi.
Przypominając tamte czasy, buntu przeciw impePo wspomnieniu powstańczych czynów nawiązywano do obecnej polityki Rosji wobec
rialnej polityce carskiej,
sąsiadów, jakby ku przestrodze, że historia kołem się toczy

KURIER OBYWATELSKI | KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ulepszanie inicjatywy lokalnej
Od lipca 2013 roku mieszkańcy Warszawy mogą
współpracować z miastem na rzecz najbliższego
otoczenia poprzez realizację inicjatywy lokalnej.
To idealne narzędzie dla nieformalnych grup sąsiedzkich, które dostrzegają lokalne potrzeby
swojej społeczności.
Mieszkańcy z pomocą miasta realizują ważne
dla swojej okolicy przedsięwzięcia – organizują
lokalne pikniki, zmieniają podwórka, tworzą społeczne ogrody itp. Zasady tej współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz towarzyszące jej zarządzenie
prezydenta Warszawy.

Co zmienić, aby inicjatywa lokalna była bardziej
przystępna?
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń planowane są zmiany dotyczące składania wniosków
i realizacji inicjatyw lokalnych. Konsultacjom
poddane będą zmiany w formularzu wniosku oraz
kryteria oceny. Są to załączniki do uchwały nr
LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 11 lipca 2013 w sprawie określenia i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Proponowane zmiany w formularzu wniosku pomogą mieszkańcom przy jego wypełnianiu – nie
będzie wątpliwości, jakie aspekty planowanych
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Mimo nierównych sil, dzięki bohaterstwu i męstwu, polscy powstańcy listopadowi,
chociaż nie wygrali tej walki, dzielnie stawili czoło rosyjskiemu imperializmowi.

W imieniu władz samorządowych Wawra wieniec pod
krzyżem i tablicą poświęconą czynowi powstańczemu
złożył zastępca burmistrza Zdzisław Gójski

nawiązywano w przemówieniach do tego, co się dziś
dzieje za naszymi wschodnimi granicami, gdy na
Ukrainie powtarza się scenariusz sprzed lat.
Pamięć o bitwie pod Olszynką Grochowską pozostała w pamięci Polaków. Stanisław Wyspiański zainspirowany nią napisał „Warszawiankę”, była tematem batalistycznych obrazów Wojciecha Kossaka.
Już przed II wojną światową powstał pomysł upamiętnienia bitwy pod Olszynką Grochowską. Poświęconą jej bohaterom Aleję Chwały planował
prezydent Stefan Starzyński. Nawet wykupiono pod
nią grunty. Po latach do tego pomysłu wrócili bracia
Melakowie, z których Andrzej jest dziś radnym Rady
Warszawy, oraz znany wawerczykom ksiądz Wacław
Karłowicz, którzy w 1974 r. założyli konspiracyjny
Krąg Pamięci Narodowej.
Ale Aleja Chwały zaczęła się urzeczywistniać dopiero w 1999 r., kiedy to przy rembertowskiej ul. Traczy
stanęły pierwsze kamienie z tablicami upamiętniającymi dowódców powstańczych. Dziś jest tych tablic
ponad 30.
Andrzej Murat

działań należy opisać. Precyzyjne informacje przyśpieszą również proces oceniania wniosków.
Kryteria oceny również doprecyzowano, aby
mieszkańcy składający wniosek mieli jasność, co
będzie oceniane. Proces oceny podzielono na dwa
etapy – dzięki temu pozostawiona będzie przestrzeń na uzupełnienie wniosku, który został wysoko oceniony merytorycznie, ale którego kosztorys wymaga uszczegółowienia lub poprawienia.
Weź udział w konsultacjach zmian dotyczących
formularza wniosku i kryteriów oceny inicjatyw
i podziel się z nami swoimi pomysłami codziennie
do 9 marca od poniedziałku do piątku w godz. 9-16
w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, pok. 138 (Zespół Inicjatyw Społecznych).
Więcej na ten temat na www.inicjatywa.um.warszawa.pl i na www.konsultacje.um.warszawa.pl
Kontakt: inicjatywa@um.warszawa.pl,
tel. 224433496
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Jest więcej pieniędzy
i projektów
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Niewątpliwy wpływ na tak dużą liczbę pomysłów
miała akcja informacyjna prasowa, internetowa,
ulotkowa, plakatowa. Ale nie tylko. Otóż 13 lutego zastępca burmistrza Leszek Baraniewski rozdawał interesantom odwiedzającym wydział obsługi
mieszkańców informacje dotyczące zasad budżetu
obywatelskiego oraz… walentynkowe serduszka,
zachęcające do zakochania się w Wawrze. 14 lutego urząd poszedł jeszcze dalej, zorganizował Maraton Pisania Projektów, podczas którego pracownicy kluczowych wydziałów i członkowie zespołu do

By dzielnica była czystsza, mieszkanka Zatrzebia w Nadwiślu przygotowywała się do złożenia projektu umieszczenia koszy na śmieci w pobliżu nowych osiedli domów
jednorodzinnych. Konsultowała się w tej sprawie z pracownicą wydziału ochrony środowiska Teresą Guberow

spraw budżetu partycypacyjnego udzielali wskazówek, jak poprawnie napisać projekty, informowali,
ile kosztuje realizacja zgłaszanych pomysłów, kto
jeszcze w urzędzie może projektodawcom pomóc.
Z tych usług skorzystało ponad 50 osób.
Mieszkanka Zatrzebia w Nadwiślu przyszła z pomysłem ustawienia koszy na śmieci w rejonie rozbudowujących się osiedli domów jednorodzinnych
w jej okolicy. – Jak zaznaczyć we wniosku ich lokalizację na mapie – pytała Teresę Guberow z wydziału ochrony środowiska. W stoisku obsługiwanym
przez pracowników wydziału inwestycji mieszkańcy dopytywali, jakie są szanse postawienia latarni
oświetlających ciągi piesze, wykonania monitoringu. – Odradzałem wpisywanie do projektu montażu latarni, gdyż z praktyki wiadomo, że w ciągu
jednego roku nie da się uzyskać wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji takiego pomysłu
i zamknąć zadanie, a taki jest podstawowy wymóg
budżetowy – powiedział nam Wojciech Mróz.
Komendant Szczepu ZHP „Błękitni” Marcin Świderski konsultował przed złożeniem projekty dotyczące wawerskich harcerzy. – Chcemy pozyskać
z budżetu partycypacyjnego pieniądze na zorganizowanie dwóch imprez – biegów na orientację
z wykorzystaniem nadajników GPS, jednego na
wiosnę, drugiego na jesieni oraz na lepsze wyposażenie harcówki.
Ktoś inny dopytywał o sens składania wniosku polegającego na budowie budek dla ptaków. Poza tym
zapowiadano wystąpienia o siłownie plenerowe,

KURIER INWESTYCYJNY | WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Budowa ulicy Południowej
Na podstawie art.11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.687, z późn.
zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
267) prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek z 23.12.2014 r. po wezwaniu uzupełnionego 21.01.2015 r. i 4.02.2015 r. inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer,
reprezentowane przez Burmistrza Dzielnicy Wawer Jolantę Koczorowską i Zastępcę Burmistrza
Dzielnicy Wawer Łukasza Jeziorskiego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie ul. Południowej, na odcinku od ul.
Wojtyszki w Warszawie w kierunku ul. Borków
(dł. ok. 450 m) w zakresie branży: drogowej
i oświetlenia na działkach położonych w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Nieruchomości objęte inwestycją:
I. Działki znajdujące się w istniejącym pasie drogowym:
- nr ew. 61/1, 59/4 , 10/3, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6,
28/2, 129, 37, 118/2, 41/2, 43/2, 45, 117, 69, 56,
57 w obrębie 3-13-48,
- nr ew. 62/3, 90/1, 91, 92, 62/4, 400, 62/2, 62/5,
62/6, 90/4, 87, 89, w obrębie 3-13-49,
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Mieszkańcy Wawra nie zaprzepaścili okazji i wiedząc o tym, że dzielnica na
budżet partycypacyjny przeznaczyła 2 mln zł, zgłosili ponad 230 pomysłów na ich
wydanie, a to jest o ok. 100 więcej niż złożono podczas pierwszej edycji.
Zastępca burmistrza Wawra Leszek Baraniewski w towarzystwie Katarzyny Pałasz, pełnomocnika ds. budżetu
partycypacyjnego wręczał interesantom w wydziale
obsługi mieszkańców informacje przydatne do składania
projektów oraz… walentynkowe serduszka

place zabaw, ławki dla strudzonych przechodniów,
budowę chodników, organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych.
Kolejnym etapem będzie wstępna weryfikacja projektów, sprawdzenie czy dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty: lista poparcia, zgoda
dysponenta terenu, zgoda rodziców, gdy pomysłodawca jest niepełnoletni, czy wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zostały wypełnione.
Jeśli projekt będzie zawierał braki lub błędy, weryfikujący je pracownicy urzędu skontaktują się
z autorem, który będzie miał trzy dni robocze na
wprowadzenie poprawek.
W terminie od 27 lutego do 22 marca odbywają się
spotkania dyskusyjne z udziałem projektodawców
i zainteresowanych mieszkańców, poświęcone
zgłoszonym projektom, które umożliwią tym drugim podjęcie decyzji co do głosowania.
Nie jest to jedyna możliwość poznania obywatelskich propozycji budżetowych. Projekty są do
wglądu na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.
pl Znajdą się na niej także terminy dyskusji, a głos
w niej można zabrać wchodząc na forum internetowe poświęcone budżetowi obywatelskiemu.
Andrzej Murat

- nr ew. 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 64/3, 100,
64/4, 63/2, 65/3, 65/4 w obrębie 3-13-53.
II. działki przewidziane do trwałego zajęcia pod
projektowany pas drogowy:
dz. ew. nr 28/24 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 28/2,
dz. ew. nr 129/1 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 129,
dz. ew. nr 37/1 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 37,
dz. ew. nr 118/9 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 118/2,
dz. ew. nr 41/3 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 41/2,
dz. ew. nr 43/3 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 43/2,
dz. ew. nr 45/1 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 45,
dz. ew. nr 117/1 z obrębu 3-13-48 powstała
w wyniku podziału dz. ew. nr 117,
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KURIER INWESTYCYJNY | PRZEBUDOWA CENTRUM MIĘDZYLESIA ROZPOCZĘTA

Zobacz jak chodzić i jeździć
Od 27 lutego zostały wprowadzone pierwsze
ograniczenia w ruchu, związane z przebudową
ulic Zwoleńskiej, na której rozpoczęła sie budowa kolektora W od strony ul. Rogatkowej do
ul. Patriotów, i Żegańskiej, która od ronda Braci
Skórów przy Pożaryskiego będzie dwujezdniowa
do ul. Patriotów oraz budową tunelu pod torami
kolejowymi.
W pierwszym etapie prac, który potrwa do końca
roku, zamknięta dla ruchu samochodowego jest

ul. Zwoleńska od ul. Rogatkowej do ul.
Patriotów, oraz ul. Mrówcza na odcinkach
o długości ok. 150 m po obydwu stronach
skrzyżowania z ul. Zwoleńską.
Na zamkniętych fragmentach ulic dopuszczony jest ruch pieszych i dojazd do
posesji. Objazd zamkniętego fragmentu
ul. Zwoleńskiej poprowadzono ulicami:
Patriotów, Lucerny, Traktem Lubelskim.
Zamknięty fragment ul. Mrówczej moż-

na objechać ul. Patriotów i następnie ul. Odeską,
a w przeciwnym kierunku – utwardzoną ulicą bez
nazwy (znajdującą się na południe od ul. Odeskiej)
i ul. Patriotów. Ulica bez nazwy oraz Odeska są jednokierunkowe (Odeska do Mrówczej z kierunkiem
jazdy na zachód od ul. Patriotów, ulica bez nazwy
od ul. Mrówczej do ul. Patriotów na wschód).
W pierwszym etapie prac budowana będzie m.in.
kanalizacja, wodociąg, sieć gazowa i teletechniczna oraz docelowy układ drogowy. Rozpoczęcie
drugiego etapu, który obejmie ul. Żegańską od ul.
Patriotów do ul. Pożaryskiego, zaplanowane jest
na kwiecień. Prace na tym odcinku potrwają około 18 miesięcy.

dz. ew. nr 69/1 z obrębu 3-13-48
w wyniku podziału dz. ew. nr 69,
dz. ew. nr 56/1 z obrębu 3-13-48
w wyniku podziału dz. ew. nr 56,
dz. ew. nr 57/1 z obrębu 3-13-48
w wyniku podziału dz. ew. nr 57,
dz. ew. nr 90/5 z obrębu 3-13-49
w wyniku podziału dz. ew. nr 90/4,
dz. ew. nr 87/1 z obrębu 3-13-49
w wyniku podziału dz. ew. nr 87,
dz. ew. nr 89/1 z obrębu 3-13-49
w wyniku podziału dz. ew. nr 89,
dz. ew. nr 65/14 z obrębu 3-13-53
w wyniku podziału dz. ew. nr 65/3,
dz. ew. nr 65/16 z obrębu 3-13-53
w wyniku podziału dz. ew. nr 65/4.

powstała
powstała
powstała
powstała
powstała
powstała
powstała

73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r.
Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):
dz. ew. nr 10/2, 10/4, 10/5, 10/6 z obrębu 3-13-48
dz. ew. nr 62/4, 400, 62/2, 62/5, 62/6 z obrębu
3-13-49
dz. ew. nr 100, 64/4, 63/2 z obrębu 3-13-53
- nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny
i gospodarczy, na podstawie art. 17 ustawy z 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U z. z 2013 r., poz. 267)

powstała

III. działki ewidencyjne, które z mocy prawa
przechodzą w całości na własność m.st. Warszawy o ile wcześniej nie stały się jego własnością
na podstawie przepisów szczególnych (w tym art.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Akta sprawy
do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla
Dzielnicy Wawer z siedzibą przy ul. Żegańskiej 1

w Warszawie, II piętro, pok.213 w dniach przyjęć
interesantów: w poniedziałki w godz.12-16 oraz
środy w godz. 10-14. Sprawę prowadzi Małgorzata Kalbarczyk.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania
wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej
sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa
Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer za
pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców,
Warszawa ul. Żegańska 1
Zgodnie z art. 49 ustawy z14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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KURIER SPOŁECZNY | AUKCJA NA WSPARCIE LETNIEGO WYPOCZYNKU

Dobroczynność powiązana z zabawą
Już po raz czternasty wawerski oddział TPD zorganizował
karnawałowy bal dobroczynny, z którego dochód przeznacza na
wsparcie dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

FOT. AM

pracownik Wawerskiego Centrum
Kultury (które współorganizowało
tę imprezę), a przez wiele lat muzyczny dziennikarz radiowy, przygotował do tańca odpowiednie melodie, a także te utwory muzyczne,
do których tańczono podczas balów
poprzednich, np. przebój sprzed lat
„Biełyje rozy”.
Jak zawsze podczas tych imprez
są występy, umożliwiające nogom
chwilę wytchnienia. Dla balowiczów zaśpiewali solo i w due- Bawiono się do samego rana
cie Ewa Jarzymowska-Kałudow
ków balu i przyjaciół wawerskiego oddziału TPD.
oraz Leszek Płoński, przed laty pracownik Klubu
Jak zwykle dostarczająca wielu emocji. Zmieniły
Kultury w Aleksandrowie. Piękny pokaz tanga
właścicieli dwa obrazy, w sumie za 550 zł. Nie
argentyńskiego dali Justyna Jędrzejewska i Anbyły to jedyne wpływy, za zestaw trzech „przedrzej Bernaś, zmutworów” w szklanych opakowaniach jedna z par
szeni do bisowania,
zapłaciła 250 zł, a była jeszcze tzw. cicha licytacja
dynamicznie nowopoza parkietem, obejmująca prace podopiecznych
cześnie zatańczyła
TPD wykonywane podczas zajęć plastycznych.
grupa dziewcząt z
– Liczy się dla nas każdy grosz – podkreśla zafilii WCK w Marywsze przewodnicząca wawerskiego oddziału TPD
sinie Wawerskim, a
Katarzyna Zdzieborska. – W ubiegłym roku z orWaldemara Kossakganizacji balu mieliśmy 8,5 tys. zł i była to kwota
Chodnicka odczytała
dzięki której mogliśmy zorganizować kolonie nad
wiersz napisany spemorzem, którego, gdyby nie ten wyjazd, niektócjalnie na ten bal.
re dzieci nie widziałyby na oczy. Podobną kwotę
I kolejny stały eleuzyskaliśmy od podatników, którzy na naszą dziament – aukcja przedłalność przekazali rozliczając się z fiskusem.
miotów ofiarowaHenryka Murat
nych przez uczestniRodzina Drobików i ich przyjaciele, jak co roku w dużym składzie
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Uzyskane z tegorocznego balu pieniądze mają być
wydane na zorganizowanie letnich kolonii nad
morzem, a przydałyby się na nową siedzibę dla
świetlicy socjoterapeutycznej. Z której, mimo że
była przystosowana do tego celu przez rodziców,
podopiecznych i wolontariuszy w domu parafialnym w Miedzeszynie, oddział musiał zrezygnować ze względu na czynsz przekraczający jego
finansowe możliwości.
Poprzednie bale TPD miały narodowe charaktery.
Były m.in. południwoamerykański, włoski, francuski (na które przychodzili przedstawiciele ambasad), rosyjski, polski. W tym roku odstąpiono od
tej tradycji, był to bal „Walentynkowy”, jako że
wypadał w dzień zakochanych.
I zakochanych, w wieku od młodzieżowego po
senioralny, nie zabrakło. Jarek Rosiński, obecnie

KURIER SPOŁECZNY | PROGRAM FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH

Warto sięgnąć po mikrodotacje
W marcu rusza kolejny Konkurs Programu FIO-Mazowsze Lokalnie, w ramach Priorytetu 1 Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego celem
jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. W ramach programu udzielane jest
wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa mazowieckiego.
Program wspiera mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności przyznając
mikrodotacje do 5000 zł.
Nowe zasady przewidują, że 30 proc. środków
przeznaczonych będzie na wsparcie rozwoju organizacji, pozostałe 70 proc. na realizację inicjatyw
oddolnych (latach 2014 – 16 organizatorzy zamierzają udzielić 600 mikrodotacji ma łączną kwotę 2,1

mln zł). Uproszczeniu ulega wniosek konkursowy,
redukujący formalności do niezbędnego minimum.
Oprócz zmian w przygotowaniu wniosków i ich
ocenie, w kalendarzu Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim
roku rozwiązań. Odbędzie się cykl seminariów internetowych oraz seminariów w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw
Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli
wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.
Więcej informacji o rozpoczęciu i założeniach
konkurs na stronie Programu: www.mazowszelokalnie.pl

OD MARYSINA PO FALENICĘ 7
KURIER KULTURALNY | WYSTAWY, FILMY, SPOTKANIA

KURIER OBYWATELSKI

Oferta wawerskiej Biblioteki Publicznej Wspierajmy 1 proc.
Wystawy, filmy
„Zaczarowane domy Andriollego”. Wystawa fotograficzna tradycyjnego budownictwa drewnianego
linii otwockiej, tzw. świdermajerów i „Klamra –
w przedsionku śmierci” – projekcja filmu o mjr
Adamie Lazarowiczu., ul. Trawiasta 10.
16 marca 75. rocznica śmierci Selmy Lagerlof
(1858-1940), pisarki szwedzkiej, laureatki Nagrody Nobla w 1909 r., ul. Izbicka 7.
23 marca 115. rocznica urodzin Ericha Fromma
(1900-1980), filozofa, socjologa i psychoanalityka
amerykańskiego, ul. Izbicka 7.
95. rocznica urodzin Anny Kamieńskiej (19201986), polskiej poetki, pisarki, tłumaczki i krytyka
literackiego, autorki książek dla dzieci i młodzieży,
ul. Trawiasta 10.
Zimowa biblioteka
14 marca, godz. 16 – promocja książki Marka
Ławrynowicza „Patriotów 41”. Wypożyczalnia nr
121, ul. Żegańska 1.
18 marca, godz. 17 – „Nadwiślańskie Urzecze”,
spotkanie z Łukaszem Maurycym Stanaszkiem, etnografem, znawcą kultury materialnej Mazowsza,
autorem książki „Nadwiślańskie Urzecze” o zapomnianym regionie etnograficznym na południe od
Warszawy, ul. Trawiasta 10.
21 marca, godz. 16 – spotkanie z cyklu spotkań
poetyckich „Cztery pory roku z poetami”, Wypożyczalnia nr 121, ul. Żegańska 1.
23-29 marca – „Tydzień z Internetem”, spotkania
przybliżające różnorodne możliwości Internetu,

Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
25 marca, godz. 16 – spotkanie z Joanną Zawadzką, podróżniczką mieszkanką Wawra, Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.
25 marca – Światowy Dzień Czytania Tolkiena.
J.R.R. Tolkien to nie tylko „Hobbit” Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteczne konsultacje komputerowe” – zajęcia
dla seniorów w godz. 9-12, Wypożyczalnia nr 82,
ul. Agrestowa 1.
Warsztaty malarstwa i rysunku dla dorosłych. Prowadzi Bożena Bienias, każdy czwartek w godz.
11-12.30, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Zajęcia dla dzieci
17 marca, godz. 10 – spotkanie z Hanną Niewiadomską, autorką książki dla dzieci pt. „Bajczytanki” (kl. I - III SP), ul. Trawiasta 10.
18 marca, godz. 11.30 – „ABC polszczyzny”, spotkanie na temat poprawności języka polskiego dla
kl. VI SP, ul. Trawiasta 10.
27 marca, godz. 12-13, głośne czytanie i zajęcia
plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Prowadzi
Renata Gałka, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Głośne czytanie baśni i bajek
We wtorki, w godz. 13-14, przy Trawiastej 10:
17 marca „Piast Kołodziej”, 24 marca – „Waligóra
i Wyrwidąb”, 31 marca „Jurata, królowa Bałtyku”
W piątki, godz. 15-16:
20 marca „O Wandzie, co nie chciała Niemca”,
27 marca „Kwiat paproci”.

KURIER SPOŁECZNY | O RADOŚCIACH I TRUDACH RODZICIELSTWA

Jak być rodzicem i przetrwać...

Bycie rodzicem, opiekowanie się dziećmi i podejmowanie starań, aby zapewnić im
jak najlepsze warunki, jest jednym z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących
zadań w życiu wielu dorosłych.
Często jednak zdarza się, że pomimo ogromu wysiłku, który wkładamy w wychowywanie dzieci,
pomimo naszych szczerych chęci, relacje między
nami – rodzicami a dziećmi nie są najlepsze. Obok
radości, dumy i wzajemnej troski pojawiają się negatywne emocje – lęk, złość, bezradność i rozczarowanie.
Jak w każdym związku, tak i w relacji pomiędzy
rodzicami i dziećmi są lepsze i gorsze chwile.
W życiu rodziny wszystkie te emocje mają prawo
pojawić się i wybrzmieć. Czasem jednak pojawiają się tak często, a ich nasilenie jest tak silne, że zarówno rodzicom jak i dzieciom trudno jest czerpać
radość i satysfakcję z bycia razem.
Długi płacz przeziębionego niemowlęcia, tupanie
nogami dwulatka starającego się za wszelką cenę
postawić na swoim, odmowa chodzenia do szkoły
siedmiolatka czy w końcu wieczory poza domem
spędzane przez czternastolatkę mogą stanowić dla
rodziców powody do przeżywania trudnych emocji
w stosunku do dziecka. Na każdym etapie jego rozwoju stają przed rodzicem nowe wyzwania. Dzieci nieustannie czegoś potrzebują, często popadają

w mniejsze lub większe kłopoty, testują rodzicielską cierpliwość, podejmują nie zawsze dobre według dorosłych decyzje, sprzeciwiają się, krytykują... Wydaje się, że lista ta mogłaby nie mieć końca.
Wielu rodziców czuje się przytłoczonych silnymi,
nieprzyjemnymi emocjami i, co zrozumiałe, często
właśnie na nich skupia swoją uwagę. Pojawić się
może zwątpienie czy w relacji z dzieckiem jest jeszcze miejsce na pozytywne uczucia.
Tymczasem sposób, w jaki my – dorośli radzimy
sobie z uczuciami w relacji z dzieckiem, odgrywa kluczową rolę w jego wychowaniu. To poprzez
obserwowanie rodziców i codzienny z nimi kontakt dziecko od najmłodszych lat zdobywa wiedzę na temat emocji. Dowiaduje się o tym, które
z nich są akceptowane, a jakich nie wolno odczuwać
(„no już, już nie wolno się złościć“, „nie wściekaj
się“), jak można a jak nie należy ich wyrażać („nie
płacz“, „nie krzycz“). Często również dowiaduje się o
tym, jak jest widziane przez rodziców, i między innymi na tej podstawie buduje obraz własnej osoby („jesteś ... zdolny, leniwy, niegrzeczny, kochany etc.”).
Co zrobić, gdy jako rodzice czujemy, że nie jeste-

Rozliczamy się z fiskusem. Mamy możliwość zadecydowania o tym, na co powinien pójść 1 proc.
z 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).
Na Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III Wieku. KRS 0000202244.

śmy w stanie poradzić sobie z „burzą“ trudnych
emocji? Jak reagować, gdy nasze pociechy sprawiają coraz więcej kłopotów, a porozumienie się
z nimi wydaje się trudne, jeśli nie niemożliwe?
Gdzie można szukać pomocy, jeśli rozmowy z innymi rodzicami już nie wystarczają?
Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej poradni. Już niebawem rozpoczną się w niej spotkania
dla rodziców, którzy doświadczają różnorodnych
trudności w relacji z dziećmi. Będą one miały charakter grupy wsparcia. W spotkaniach tego rodzaju bierze udział ok. 6-10 osób, odbywają się one
raz w tygodniu przez okres kilku miesięcy. Przez
cały okres spotkań grupy jej skład się nie zmienia, co oznacza, że nie jest możliwe dołączenie do
już spotykających się osób. Poprowadzi je dwoje
psychologów terapeutów – Sabina Grzymowicz
i Marcin Micorek.
Zachęcamy również do śledzenia kolejnych tekstów
dotyczących trudów i radości bycia rodzicem na łamach „Kuriera Wawerskiego”. Dzisiejszy artykuł
jest wstępem do cyklu, w którym nieco dokładniej
będziemy przypatrywać się kłopotom, z jakimi mierzyć się mogą rodzice i dzieci w różnym wieku.
Karolina Małek

Specjalistycza Poradnia Rodzinna
m.st. Warszawy dzielnicy Wawer
ul. Włókiennicza 54 w Falenicy,
tel. 22 612 77 97
www.poradniarodzinna.neostrada.pl
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Interesujące wykłady

Odbiór wielkogabarytów

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza do drugiej
w Warszawie „Kawiarni naukowej”. Wykłady będą
się odbywały w każdy drugi czwartek miesiąca
w WCK, ul. Żegańska 1a. Pierwszym, 12 marca, był
wykład prof. dr hab. Magdaleny Fikus z Instytutu

Odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest nieodpłatnie, z częstotliwością jeden raz
w miesiącu, sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu adresu nieruchomości do firmy Lekaro, dzwoniąc na numer 22 112 02 84 lub pisemnie na adres
e-mail warszawa@lekaro.pl
W zgłoszeniu, składanym co najmniej na dzień przed
ustalonym dniem wywozu, podajemy rodzaj i przybliżoną ilość odpadów, telefon kontaktowy, rodzaj
zabudowy (jedno-, wielorodzinna, firma). Odpady
o dużych gabarytach winny być wystawione przed
posesję do godz. 8 rano (odbiory do godz. 18).
Daty odbiorów do końca czerwca:
W rejonie na wschód od torów, na północ od ul.
Żegańskiej i Al. Dzieci Polskich: 1.04, 6.05, 2,
w rejonie na wschód od torów, na południe od ul. Żegańskiej i Al. Dzieci Polskich: 15.04, 13.05, 10.06,
na zachód od torów, na południe od ul. Zwoleńskiej
i ul. Bronowskiej: 18.03, 22.04, 20.05, 17.06, na
zachód od torów, na północ od ul. Zwoleńskiej i ul.
Bronowskiej: 25.03, 29.04, 27.05, 24.06.

Biochemii i Biofizyki PAN pt. „Człowiek przez genetykę opisany”. „Kawiarnie naukowe” to otwarte
dla wszystkich spotkania z ludźmi nauki, podczas
których w przystępny sposób popularyzowane są
osiągnięcia z różnych dziedzin.

KURIER OŚWIATOWY | WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Nauka bez granic

FOT. P NR 84

Uczestnicząc w edukacyjnym projekcie Unii Europejskiej eTwinning, dzieci z Przedszkola nr 84
„Promyk” z grupy „Krasnale” nawiązały współpracę z rówieśnikami ze Słowacji. Realizują wspólnie
projekt „Bystra hlavićka”.

Nauczycielki Ewa Rejnus z Polski i Adela Fanfarova
ze Słowacj,i wykorzystując nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, głównie Internet, wspólnie rozwijają umiejętności matematyczne dzieci,
w tym logiczne myślenie poprzez gry i zabawy.
Zaczęło sie od zabaw w labiryntach, które doskonalą i rozwijają wyobraźnię przestrzenną, koncentrację, logiczne myślenie, umiejętność skupienia
uwagi, analizowania i rozwiązywania problemów.
Dzieci bawiąc się odnajdywały drogę do przedszkola, zdobywały flagę Polski i Słowacji. Teraz
labirynty zostaną przesłane do przedszkolaków ze
Słowacji.
Realizacja projektu dokumentowana jest na platformie eTwinning w postaci galerii zdjęć, książeczek elektronicznych i innych prezentacji. Daje to
możliwość zarówno dzieciom jak i nauczycielom
współpracy międzynarodowej. Stwarza okazję do
wymieniania się pomysłami, materiałami i informacjami z wykorzystaniem do tego celu Internetu
i jego narzędzi.
er
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„Jestem Europejczykiem. Pomagam!”
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st.
Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół
podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”.
Konkurs ma za zadanie promowanie aktywności
obywatelskiej, a także korzyści płynących z pomocy rozwojowej w kontekście obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.
Tematyka konkursu związana jest bezpośrednio
z hasłem przewodnim Europejskiego Roku Rozwoju – „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość“.
Prace mogą dotyczyć zarówno globalnej roli Unii
Europejskiej, jak również pomocy w kontekście
lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rozwojowej, przekazywanej biedniejszym państwom. Uczestnicy w swoich pracach mogą przedstawić np. w jaki sposób Unia Europejska i Europejczycy angażują się w walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji osób wymagających pomocy, a także
w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę za-

sobów naturalnych Ziemi. Więcej informacji na temat Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju dostępnych jest na stronie https://europa.eu/eyd2015/pl.
Prace powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik
plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe,
tempera, pisaki, grafika i mieć format A3 lub A4.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
zaś szkoły podziękowania za udział w konkursie.
Nagrodą główną dla autora najwyżej ocenionej pracy jest aparat fotograficzny.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy
przesyłać w terminie do 23 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ul.
Smolna 4, 00-375 Warszawa (z dopiskiem Konkurs
plastyczny – „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”)
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26, (22) 443 03 69;
(22) 443 07 80 lub mailowo na adres: europedirectwarszawa@um.warszawa.pl

KURIER KONKURSOWY

Walka warta podwórka
W lutym ruszył najnowszy społeczny projekt marki Nivea pod nazwą „Podwórko Nivea” Rodzinne
Miejsce Zabaw.
W jego ramach Nivea ufunduje w całej Polsce 40
niepowtarzalnych placów zabaw, przygotowanych
z myślą o całej rodzinie. Będą one kładły nacisk na
jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, z dala od
telewizora czy komputera. Jednocześnie pozwolą
one przenieść się współczesnym rodzicom do czasów, w których sami bawili się na podwórku.
„Podwórko Nivea” stanie się retro-nowoczesnym placem zabaw, który za pomocą zastosowanych elementów będzie odpowiadał na potrzeby dzieci w różnym
wieku oraz nawiązywał do klasycznych zabaw, popularnych w czasach dzieciństwa współczesnych rodziców, takich jak: gra w klasy, skakanka lub zabawa na
trzepaku. Dzięki temu, miejsce to będzie czymś więcej
niż tradycyjnym placem zabaw dostępnym wyłącznie
dla dzieci. „Podwórko Nivea” to jedyne takie miejsce, gdzie rodzice będą mogli aktywnie uczestniczyć
w zabawie, którą sami doskonale pamiętają ze swojego
dzieciństwa.
Przystąpienie do akcji jest bardzo proste. Wystarczy
do 31 marca 2015 r. zachęcić swoją gminę lub spółdzielnię mieszkaniową do wzięcia udziału w konkursie. Następnie gminy oraz spółdzielnie przesyłają
swoje wnioski w formie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do organizatora konkursu (regulamin jest na stronie akcji www.nivea.pl/podworko).
Głosowanie na zwycięskie lokalizacje odbędzie się
za pośrednictwem specjalnie stworzonej platformy internetowej www.nivea.pl/podworko i trwać
będzie od 1 kwietnia do 31 maja. Po zakończeniu
głosowania, 40 lokalizacji z największą liczbą głosów otrzyma „Podwórko Nivea” Rodzinne Miejsce Zabaw.

