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egzemplarz bezpłatny

fot. G Narojczyk

Powiększyła się baza rekreacji
i wypoczynku dla dzieci
w Wawrze. W Międzylesiu
dzielnica oddała do użytku
gruntownie odnowiony
plac zabaw, a w Marysinie
Wawerskim, obok bloków
komunalnych przy ul. Kresowej,
zbudowano podobny od nowa.
Dzięki temu w dzielnicy jest już
15 ogólnodostępnych ogródków jordanowskich.
»6-7

Spis treści

„Letnisko z artystami” po raz drugi

Klub Kultury Falenica przygotowuje II edycję projektu „Letnisko z artystami”. Zaprasza mieszkańców do podróży
w czasie oraz poznania dorobku wawerskich pisarzy i poetów. Punktem kulminacyjnym będzie przejazd zabytkowego
pociągu parowego, który 14 września dwukrotnie pokona trasę Warszawa Gdańska – Warszawa Falenica. Parowóz,
sześć wagonów osobowych i wagon cafe, a wśród pasażerów artyści, m.in. Teatru Akt, The Warsaw Dixiellanders.
Przewidziana jest gra „Śladami Wawerskich Poetów” oraz wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci w Strefie Kultury. Znajdą
się w niej Czekoladowa Kawiarnia Literacka, Królestwo Króla Maciusia Pierwszego, odbędą koncerty oraz inauguracja
nowego teatru – Wawerskiej Sceny Kameralnej. Projekt finansują m.st. Warszawa, dzielnica Wawer, Ministerstwo
Kultury. W przygotowaniach uczestniczą m.in. Wawerska Biblioteka Publiczna i Kinokawiarnia „Stacja Falenica”.
Szczegółowe informacje w KK Falenica, www.kkf.waw.pl. Telefoniczna rezerwacja biletów 22 612 62 44, a ich
sprzedaż od 20 bm.

SPOTKANIA
Z DIALOGIEM
»2
Burmistrz Jolanta Koczorowska
pozytywnie ocenia cykl spotkań
władz samorządowych z mieszkańcami wawerskich osiedli,
podczas których przekazano im
wiedzę na temat zrealizowanych
zadań i planów.
PIKNIK KU PRZESTRODZE»3
Przy Urzędzie Dzielnicy odbył się
piknik poświęcony problematyce
bezpieczeństwa na drodze. Był
pokaz symulowanego dachowania, ratownictwa drogowego,
sprawdzian refleksu, zdawanie
egzaminu na kartę rowerową.

Letnia rekreacja, edukacja, wypoczynek Komunalny dług można odpracować

Sprzyjająca słoneczna pogoda oraz bardzo atrakcyjne programy spowodowały, że
tegoroczną akcję „Lato w mieście”, adresowaną głównie dla dzieci ze szkół podstawowych, a zorganizowaną także w klubach kultury, należy uznać za bardzo udaną
i nie mniej interesującą niż wyjazdy kolonijne. Wawerskie dzieci uczestniczyły w wycieczkach, odwiedziły Sejm, Pałac Prezydencki, Starówkę i Łazienki, Centrum Nauki
Kopernik, ZOO, Centrum Sztuki Współczesnej, brały udział w zajęciach plastycznych,
byli „małymi podróżnikami”, m.in. na Dzikim Zachodzie, w starożytnym Egipcie
i Grecji, zobaczyły, jak się produkuje cukierki i lizaki, jak się bawili ich rówieśnicy
w XX w. Korzystały z dzielnicowej bazy sportowej: basenu, skateparku, boisk na terenie „Syrenki” i hali przy ul. Poezji.
»4

Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami jako pierwszy w Warszawie, pilotażowo, przy dużym zainteresowaniu mediów, od kilku miesięcy realizuje
program oddłużania się mieszkańców domów komunalnych przez pracę społecznie użyteczną. Jak twierdzi wiceburmistrz Adam Godusławski, oddanie sprawy
ściągania zadłużeń na drogę sądową i egzekucję komorniczą jest rozwiązaniem
najprostszym. Dzielnica chce zadłużonym pomóc w wyjściu z ich trudnej sytuacji.
Jeśli podpiszą stosowną umowę z ZGN, organizowana jest dla nich praca, polegająca na porządkowaniu terenów, wykonywaniu drobnych prac remontowych, które i tak ZGN musiałby komuś zlecić. Pierwsi, którzy przystąpili do projektu, bardzo
go sobie chwalą. 
»4
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Kurier SAMORZĄDOWY | Z burmistrz Jolantą Koczorowską rozmawia Andrzej Murat

– Pani burmistrz, władze samorządowe poprzedniej kadencji spotykały się z mieszkańcami tylko niektórych osiedli. Obecne już wszystkich. Jaki był ich cel? Co obecne władze chciały poprzez te kontakty osiągnąć?
– Spotkania i dialog z mieszkańcami są po prostu
potrzebne. To niezbędny element pracy osób pełniących funkcje samorządowe. Podczas wielu różnych
spotkań doszliśmy do wniosku, że mieszkańcy bar-

Kurier KULTURALNY | Zastów

Odkrywanie Meksyku
28 i 29 sierpnia, w godz. 11–16 w KK Zastów,
ul. Lucerny 13, odbędą się pod patronatem ambasady Meksyku bezpłatne warsztaty „W drodze
do Meksyku – tajemnica kaktusa” dla osób w wieku
od 8 lat wzwyż. Padną odpowiedzi na pytania skąd
wzięły się w godle Meksyku orzeł, opuncja i wąż?
Jaka wiąże się z tym legenda? Egzotyczny Meksyk
będzie odkryty z archeologiem i kulturoznawcą.
Także kulinarnie! Zapisy 15–19 i 26 bm. w godz.
15–19 (tel. 22 815 67 63, klub@kkzastow.com).
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dzo identyfikują się ze swoimi osiedlami, a niewiele wiedzą o dzielnicy i jej kompetencjach. Pomysł
na formułę cyklu spotkań we wszystkich osiedlach
przedstawił mój zastępca Adam Godusławski. Myślę, że koncepcja się sprawdziła. Mieszkańcy uzyskali
sporo informacji o dzielnicy i mieście, a my mogliśmy zebrać, w bardzo bezpośredni sposób, mnóstwo
ważnych uwag, wniosków, postulatów i informacji.
– Czy przyjęta formuła zakładająca, że byli
do dyspozycji mieszkańców pracownicy kluczowych wydziałów urzędu, że poprzez prezentację
multimedialną pokazano co się w ostatnim czasie udało w dzielnicy zrobić, że mieszkańcy mogli
przedstawić swoje uwagi i wnioski, sprawdziła się
w praktyce?
– Taka formuła, moim zdaniem, spowodowała, że
spotkania z mieszkańcami przestały wyglądać jak
anachroniczne zebrania wiejskie, a stały się usystematyzowanym cyklem spotkań informacyjno-konsultacyjnych.
– Co było zaskoczeniem dla władz podczas tych
spotkań?
– Pozytywnym zaskoczeniem było duże zainteresowanie prezentacją przedstawianą na początku każdego spotkania.
– Jakie, Pani zdaniem, były korzyści z tych spotkań dla mieszkańców?

Podczas wszystkich spotkań, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, postawiono
prawie 200 pytań dotyczących problemów związanych z życiem w dzielnicy.
– Z jednej strony mieszkańcy mieli możliwość uzyskania usystematyzowanej informacji o aktualnej sytuacji w dzielnicy jeśli chodzi realizację takich zadań
jak np. oświata, kultura, sport czy inwestycje, z drugiej
mogli poruszyć ważne dla nich sprawy lub publicznie zgłosić uwagi do pracy urzędu. Zapraszani też
byli przedstawiciele jednostek ogólnomiejskich, jak
MPWIK czy ZMID oraz Policji i Straży Miejskiej,
z którymi też można było porozmawiać.
– Jakie wnioski na przyszłość należy wyciągnąć, podsumowując tę akcję dialogu z wawerskim społeczeństwem?
– Najkrótszą oceną jest stwierdzenie, że spotkań
i dialogu z mieszkańcami nigdy nie jest za wiele, a ich
formuła powinna być nowoczesna i interesująca.
– Czy takie, ewentualnie zmodyfikowane kontakty, będą kontynuowane w przyszłości?
– Już myślimy o następnym cyklu spotkań. Wiceburmistrz Adam Godusławski zdradził tylko, że
ma pomysł na tę nową edycję, bo przecież trzeba ją
zorganizować z jakąś myślą przewodnią.

Kurier INWESTYCYJNY
Spełnienie postulatów mieszkańców Falenicy

Bezpieczniejsza droga na perony
dotąd z narażeniem życia i zdrowia przez szyny
lub wzdłuż nich usiłowali dostać się do południowych krańców peronów, gdzie czekało ich jeszcze
wdrapanie się na nie. Przy czym
środkowy peron dla inwalidów
i matek z dziećmi w wózkach
był niedostępny nie tylko z tej
strony, ale także od tunelu,
gdzie nie wykonano odpowiednich podjazdów.
O wybudowanie bezpiecznych
wejść i zejść na perony od strony południowej od miesięcy
zabiegali wawerscy radni,
mieszkańcy Falenicy, Helena
Kroszczyńska i Marek Wilczyński. Jak widać – z sukcesem, chociaż nie było to łatwe
ze względu na stanowisko
spółki Polskie Linie Kolejowe,
zarządzającej m.in. dworcami.
Ostatnie prace, do których zobowiązała się dzielnica, a więc m.in. układanie kostki
Ostatecznie PLK wykonały
brukowej, nadzorował zastępca burmistrza Adam Godusławski
projekt techniczny i część rotrwały ostatnie związane z tym prace. Były już
bót, a resztę dzielnica. Przygotowanie i realizacja
wykonane barierki, część chodników i pochylnie
tej inwestycji trwały dość długo, ale trzeba było
umożliwiające bezproblemowy wjazd i zjazd osodokonać wielu uzgodnień i uwzględnić surowe
przepisy kolejowe.
bom niepełnosprawnym oraz matkom z wózkami.
Jest to spełnienie postulatów mieszkańców, którzy
am
Od niedawna pasażerowie korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich i SKM w Falenicy bezpieczniej dostają się na perony. Pod koniec lipca

fot. am

fot. GRZEGORZ NAROJCZYK

Spotkania i dialog z mieszkańcami są niezbędne
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Kurier POLICYJNY
Podziękowania funkcjonariuszom za trud służby

Fot. Iwona K aczorowsk a

Świąteczne awanse

Liczna grupa funkcjonariuszy Komendy Rejonowej nr 7
w Warszawie, pełniących służbę na Pradze Południe, w Wesołej,
Rembertowie i w Wawrze zostało 12 lipca awansowanych na wyższe
stopnie. Okazją było święto tej formacji, ustanowione 21 lipca 1995 r.

Spośród funkcjonariuszy pracujących w Wawrze na nadkomisarza awansowano Michała Banaszka, a na starszych aspirantów: Artura Bieleckiego, Sławomira Bujaka,
Jacka Drygasia, Janusza Gańko, Bogdana Nosala, Krzysztofa Przybyła, Dariusza
Remiszewskiego, Krzysztofa Rękawka, Piotra Sarzyńskiego, Roberta Sobotkę i Katarzynę Zagórską.

Za codzienny trud podziękowanie policjantom złożyli przedstawiciele
lokalnych, dzielnicowych samorządów. W mieniu wawerskiego – wiceburmistrz
Łukasz Jeziorski

Fot. Iwona K aczorowsk a

W uroczystości odbywającej się w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej
uczestniczyli m.in. zastępca komendanta stołecznego Policji, młodszy inspektor Robert
Szydło, komendant Komendy Rejonowej nr 7 przy ul. Grenadierów podinspektor Jacek
Piątkowski, przedstawiciele samorządów Pragi Południe, Wesołej, Rembertowa i Wawra.
– Służba w policji to nie jest łatwa służba – mówili przedstawiciele samorządów lokalnych,
a wśród nich wiceburmistrz Wawra Łukasz Jeziorski, którzy podziękowali policjantom
za ich pracę w komendach i na ulicach. Życzono funkcjonariuszom jak najlepszej wykrywalności przestępstw, jeśli się już zdarzają, ale i aby ich było jak najmniej. Życzono im,
aby mieli czas dla siebie i swoich rodzin, bez wsparcia których trudno byłoby pełnić tak
odpowiedzialną służbę.
Mł. inspektor Robert Szydło odczytał zebranym list od komendanta stołecznego, nadinspektora Dariusza Działo, który podziękował policjantom z KR nr 7 za ofiarną służbę
na rzecz bezpieczeństwa publicznego, za szybkie reagowanie w przypadku naruszeń prawa, za wrażliwość na ludzką krzywdę.
am

Na wyższe stopnie, od starszego posterunkowego wzwyż, awansowano
kilkudziesięciu funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Wawra

Kurier REKREACYJNY | Dachowanie, sprawdzanie refleksu

Piknik ku przestrodze

Symulacja dachowania pojazdu – niesamowite przeżycie

Dzielnica oddała do dyspozycji organizatorów
pikniku parking za urzędem. Atrakcji nie brakowało. Poland Bike i Giant Polska zorganizowały
zawody rowerowe. Był to II etap Mistrzostw MTB
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na urzędowym parkingu rozlokowało się miasteczko ruchu

fot. am

drogowego, na którym można było
sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć kartę rowerową. Wielu młodych
ludzi skorzystało z tej możliwości.
Dużą popularnością cieszyły się
stoiska wyposażone w telewizyjne
programy symulacji jazdy samochodami wyścigowymi. O wiele większe
emocje czekały tych, którzy zechcieli
się przekonać, jak zachowuje się kierowca podczas zderzenia samochodów. Można było sprawdzić swój
refleks, wygaszając, na specjalnym
urządzeniu, przypadkowo zapalające się lampki. Nie brakowało chętnych do uczestniczenia w symulacji
dachowania samochodu. Strażacy zademonstrowali umiejętności
i sprzęt potrzebny do ratowania uczestników wypadków drogowych. Rowerzyści mogli się naocznie
przekonać, jak wygląda w praktyce ich zderzenie się
z pojazdem samochodowym. Lot i odległość spadania robiły na widzach, a przecież oto chodziło,
spore wrażenie.
am

Strażacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, pokazali,
jak czasem trzeba zadziałać, aby uwolnić ludzi
– uczestników wypadków drogowych

Fot. Konrad Rajca

fot. am

Do Wawra zawitał II Piknik Drogowy zorganizowany przez Zarząd Dróg Miejskich,
Poland Bike byłego czołowego polskiego kolarza Grzegorza Wajsa i firmę Giant Polska.

Zwycięzcy mistrzostw MTB szkół podstawowych
z (od lewej) Grzegorzem Wajsem, zastepcą burmistrza
Łukaszem Jeziorskim i naczelnikiem wydziału sportu
i rekreacji Radosławem Ziółkowskim

4 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPOŁECZNY | Program korzystny dla obu stron

Dług mieszkaniowy można odpracować
Polega to na tym, że zadłużony
lokator podpisuje z ZGN umowę,
na mocy której zobowiązuje się
zaległości czynszowe odpracować,
a ZGN mu taką pracę organizuje.
– Stosujemy godziwe stawki godzinowe – zapewnia dyrektor
wawerskiego ZGN Arkadiusz
Kuranowski. Jest to 7,5 zł za godzinę, a można wykonywać prace
porządkowe, drobne naprawy i remonty.
Jest to jedna z form oddłużania.
Osoby mające problem z regulowaniem należności mogą ubiegać się o rozłożenie zadłużenia
na raty, mogą, jeśli spełniają warunki, wystąpić o dodatek mieszkaniowy, o świadczenie z opieki
społecznej lub zamienić zamieszkiwany lokal na taki, który gwa-

fot. am

Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami jako pierwszy w Warszawie
pilotażowo realizuje program oddłużania lokatorów budynków komunalnych
przez pracę na rzecz dzielnicy.

Andrzej Jurgiel z Falenicy jest jednym z pierwszych, którzy skorzystali
z możliwości odpracowania zaległości czynszowych

rantuje niższy czynsz i niższe pozostałe koszty
utrzymania.
– Oprócz rozłożenia zadłużenia na raty, czy innego rodzaju pomocy socjalnej chcemy dać dłużnikom dodatkową możliwość spłaty ich zadłużenia
– mówi zastępca burmistrza Adam Godusławski.
– Korzysta na tym zarówno dzielnica jak i dłużnik
– podkreśla.
Problem z dłużnikami występuje nie tylko w Wawrze. Ale w naszej dzielnicy zaległości wynoszą już
ok. 3,5 mln zł skumulowanych w ciągu kilku lat.
Odpracowanie w praktyce wygląda tak, że dłużnik
uznaje swój dług i wyraża chęć jego odpracowania,
w całości lub w części. Wartość długu przeliczana
jest na roboczogodziny. Warunkiem jest, aby bieżące należności były już regulowane terminowo.
– Nie ma górnej granicy zadłużenia, która by eliminowała chętnych do odpracowania zaległości czynszowych – twierdzi dyrektor ZGN. – Przy większych
kwotach odpracowanie jest częścią oddłużenia.
ZGN nie tylko czeka na chętnych, sam się zwraca z ofertą do tych, którzy potencjalnie mogliby
pracą na rzecz dzielnicy pozbyć się długu. Każdy
wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. ZGN
przyjął już ok. 30 wniosków, kilka umów jest podpisanych.

Kurier rekreacyjny | „Lato w mieście” bez cienia nudy

Sport, zabawa, wypoczynek i edukacja w jednym
Akcja „Lato w mieście” w toku. Zakończyła się już w Szkołach Podstawowych
nr 76 w Falenicy, 204 w Radości, w SP nr 109 w Zerzeniu, w Klubach Kultury Zastów
i Radość.

fot. am

Odwiedziliśmy te placówki. Dzieci
zapisane na zajęcia w KK Radość
pojechały do centrum Warszawy,
na ul. Emilii Plater, przy której
mieści się firma produkująca cukierki i lizaki. Jedna z grup spędzających wakacje w SP nr 109
tego samego dnia wybrała się
do ZOO. Maluchy chodzące
na zajęcia w KK Zastów były natomiast na miejscu.
Każdy tydzień akcji w Zastowie
przebiega pod innym hasłem. Uczestnicy akcji w SP nr 109 jedną z wizyt złożyli w Centrum Sztuki Współczesnej
W pierwszym „mali podróżnicy”
odbyli wyprawę w kosmos przy pomocy zrobionych
nie starożytnych cywilizacji. Gdy dzieci przebrnęły
przez siebie rakiet, poznali planety Układu Słoneczprzez czas dawnego Egiptu, w formie plastycznej
wykazały się znajomością hieroglifów. Nie obyło się
nego, przekonali się, jak to się dzieje, że jest dzień
bez sklejania papierowych piramid.
i noc. Innym razem wyruszyli na Dziki Zachód.
Gdy odwiedziliśmy zastowski klub, trafiliśmy
W drugim tygodniu przeistaczali się w młodych
na dzień poświęcony starożytnej Grecji. Dzieci ponaukowców: robili doświadczenia i eksperymenty.
Przekonali się, jakie kolory powstają ze zmieszaznawały cechy charakterystyczne kolumn doryckich,
jońskich, korynckich. Jak Grecja, to kolebka spornia różnych farb. Nad naczyniem z gorącą wodą
umieszczali talerz, na którym był położony lód.
towych olimpiad. Dzieci zastygały w pomnikowych
Różnica temperatur powodowała, że para z garnka
pozach biegaczy, oszczepników, zapaśników.
skraplała się, tworząc deszcz. Kolejny tydzień poA to nie koniec atrakcji z jednoczesną edukacją.
Zaplanowano dzień słowiański z uczestniczeniem
święcony był archeologii, która umożliwiała pozna-

w spektaklu bajkowym o Lechu, Czechu i Rusie oraz
dzień pod hasłem „Mały artysta” z poznaniem narzędzi malarskich, stylów tworzenia, rodzajów obrazów.
– Te dzieci, które zostały przyjęte na zajęcia w Zastowie, to prawdziwi szczęściarze – uważa Olga
Grądzka. – Chętnych było więcej niż miejsc. Zapisy
rozpoczęliśmy o godz. 19, ale pierwszy rodzic zjawił się przezornie już o 12.30. Zawiązał się komitet
kolejkowy, jak za czasów PRL, była lista społeczna
i rezerwowa z nazwiskami rodziców mających nadzieję, że ktoś zrezygnuje.
Podczas gdy w klubach kultury na zajęcia przyjęto
po ok. 30 dzieci, w szkołach przygotowano od 85
do 130 miejsc. W Zerzeniu, w SP nr 109 z przygotowywanych zajęć korzystało codziennie ponad 120. –
Prowadzę zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”
kolejny już rok – mówi Hanna Ratańska – Szot.
– Staram się zmieniać program, gdyż część dzieci
korzysta u nas z akcji „Lato w mieście” nie pierwszy raz. Każdego dnia uczestnicy akcji mają wybór,
w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. Nikt nie chce
zostawać w szkolnych murach.
W programie były warsztaty w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Szkoła skorzystała z oferty firmy
budującej w Warszawie II linię metra. Dzieci zobaczyły plany, filmy o stosowanych technologiach
drążenia tunelu i wizualizację przyszłej nitki. Grały
w kręgle w „Hula-Kula”. W Mennicy Państwowej
zobaczyły, jak produkuje się monety, jak powstają
medale i odznaczenia. Któregoś dnia jedna z grup
wybrała się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie
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Z wyprawy do wytwórni słodyczy dzieci spędzające
wakacje w Klubie Kultury Radość wróciły z własnoręcznie
zrobionymi lizakami

zaprezentowano pamiątki po Janie Pawle II i kardynale Stefanie Wyszyńskim.
Stałym punktem programu jest zwiedzanie Łazienek
oraz Starego Miasta. Tu ciekawostka: przewodnikami
są szkolni opiekunowie, gdyż mają dużą historyczną
wiedzę po latach prowadzenia akcji „Lato w mieście”.
– Szukamy różnych możliwości zainteresowania
dzieci. Pomagają nam znajomości, rodzice, korzystamy z nadsyłanych do nas ofert – mówi Hanna
Ratańska – Szot. Stąd wizyta w Komisji Nadzoru
Finansowego, planowana w siedzibie prezydenta
RP i w Sejmie. Instytut Pamięci Narodowej zaprosił dzieci z Zerzenia z zamiarem przybliżenia im historii ostatniej dekady PRL, gdy nie było Internetu,
gier komputerowych, gdy dżinsy i walkmany były dla
większości nieosiągalne, a telewizja dysponowała tylko dwoma kanałami. IPN zaproponował dawne rozrywki, jak gra w kapsle, w gumę, obejrzenie dawnych
dobranocek i przedstawienie sylwetek ludzi, którzy
odegrali dużą rolę w polskich przeobrażeniach.
W Radości program „Lata w mieście” poświęcono
kolorom. Począwszy od mieszania kolorów podsta-

Kurier URZĘDOWY | Termin minął 19 lipca 2013

Nie wszyscy złożyli deklaracje śmieciowe
Do 19 lipca mieszkańcy Warszawy powinni złożyć deklaracje dotyczące odbioru śmieci w okresie
przejściowym – od 1 lipca br. do końca stycznia
2014 r. A do 29 lipca wnieść pierwszą opłatę na konto wskazane w potwierdzeniu deklaracji.
Tymczasem w Wawrze od 13 czerwca, kiedy wprowadzono okres przejściowy i zmieniono na niższe
stawki za odbiór odpadów komunalnych, do 19 lipca złożono osobiście lub drogą pocztową 13 150 nowych i skorygowanych deklaracji.
– Spodziewaliśmy się – przyznaje naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców Anita Kopcińska
– ok. 20 tys. deklaracji, na tyle bowiem szacujemy
liczbę gospodarstw domowych w naszej dzielnicy.
Ostatniego dnia ustalonego na przyjmowanie deklaracji w uchwale Rady m.st. Warszawy – 19 lipca
urząd przyjął ponad 1300 tych dokumentów. Mieszkańców obsługiwało średnio osiem osób dziennie,
także w wydłużonym czasie pracy i w soboty. Po tym
terminie WOM wciąż jeszcze przyjmował, w tym
nadsyłane pocztą, deklaracje.
Akcja składania nowych deklaracji i korekt do złożonych wcześniej nabrała tempa od chwili, gdy
do skrzynek pocztowych mieszkańców Wawra trafiły roznoszone przez urzędników koperty
z osobistym listem prezydent Warszawy Hanny

wowych i tworzenia w ten sposób barw pośrednich.
Po tym powstawały prace malarskie – niezwykle
kolorowe abstrakcje. Każde dziecko brało udział
w tworzeniu tęczy, odciskając na papierze dłonie
umoczone w farbach.
Nawet inne zajęcia związane były z kolorystyką.
Jak muzyczne, w czasie których śpiewano piosenkę
zespołu Gawęda pt. „Gra w kolory”. A gdy uczono się wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, każda
wymieniona przez autora postać była przez dzieci
malowana. Gdy czytano wiersz pt. „Lokomotywa”,
malowano pociąg. Dzieci odwiedziły grotę solną,
gdzie przekonały się, że sól nie musi być śnieżnobiała, że ma różne barwy w zależności od domieszek,
z których jedne bywają szkodliwe, a inne nie.
Kolorowe były także lizaki, z którymi uczestnicy klubowych zajęć wrócili z fabryki produkującej słodycze.
Na ich oczach odbywał się cykl produkcyjny – od wytworzenia podstawowej masy, dodania barwników,
przez zmianę kolorów pod wpływem napowietrzania, po ostateczne kształtowanie wyrobów. Na koniec
każde dostało kawałek lizakowej masy do własnoręcznego uformowania na patyku. Z takimi lizakami
wróciły na obiad na ul. Planetową.
– Nasze warunki lokalowe nie pozwalają na przyjęcie w wakacje większej grupy dzieci. Dwadzieścia
kilka to nasz limit. Niektóre dzieci rodzice zapisywali
na trzy, cztery dni, ale one zostawały na dwa tygodnie. Widocznie zajęcia okazały się dla nich atrakcyjniejsze niż rodzice początkowo sądzili – uważa Dorota Wajner, dyrektor radościańskiego klubu.
Oprócz wytypowanych szkół oraz klubów kultury
w akcję „Lato w mieście” po raz kolejny angażuje
się wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. – Dla dzieci i młodzieży, mieszkańców dzielnicy, bezpłatnie
do końca sierpnia, z przerwą od 29 lipca do 15 sierp-

Gronkiewicz-Waltz, z przeprosinami za kłopoty,
z wyjaśnieniem nowych zasad odbioru, z formularzami do wypełnienia, a także z ulotkami informacyjnymi.
Miasto zawarło porozumienie z kilkudziesięcioma firmami zajmującymi się odbiorem odpadów,
na mocy którego powinny obsługiwać tych mieszkańców, z którymi mieli dotychczas podpisane
umowy, nawet jeśli zostały one wypowiedziane.
Wszystkie deklaracje urząd wprowadzał do systemu, weryfikował poprawność ich wypełnienia.
Do 13 sierpnia wpłynęły 16 884 deklaracje, w tym
15 100 od właścicieli domów jednorodzinnych.

am
Zdarzało się, że brakiem obsługi byli zdenerwowani ci, którzy złożyli deklaracje, ale wcześniej
nie mieli podpisanych umów. Otóż w takich
przypadkach należy zawrzeć umowę z wybraną firmą na czas określony do końca stycznia
2014 r. i wówczas śmieci będą odbierane. Jeśli
ktoś teraz chciałby, aby odbierano od niego
odpady częściej niż dotychczas lub chce je segregować, także powinien porozumieć się w tej
sprawie ze swoją firmą.

fot. am

fot. am

Andrzej Jurgiel, od pewnego czasu bezrobotny
mieszkaniec domu komunalnego w Falenicy to jeden z tych, którzy się oddłużają. Zastaliśmy go
podczas pracy na zielonym terenie między blokami
w Marysinie Wawerskim. – Przycinaliśmy żywopłot,
kosiliśmy trawę, teraz robimy porządki – mówi. –
Ponieważ w moim wieku o zatrudnienie jest trudno,
a żony dochody nie są zbyt duże, nagromadziło się
nam ok. 3 tys. zaległości czynszowych. Żona poszła
do ZGN z wnioskiem o rozłożenie długu na raty,
a ZGN zaproponował nam inne rozwiązanie problemu – odpracowanie. Przystałem na taką formę
spłaty, uważam bowiem, że żadna praca nie hańbi.
Po sobie widzę, że taka możliwość to strzał w dziesiątkę. Pracę na podstawie umowy z ZGN rozpocząłem w czerwcu i mam nadzieję, że już w sierpniu będę oddłużony. Zachęcam innych, aby poszli
w moje ślady.
Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron.
– Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłaby droga sądowa i komornicza egzekucja długu.
Ale… komornikowi trzeba z góry zapłacić, bez
gwarancji, że uda mu się ściągnąć dług od niesolidnego lokatora. Ta droga wymaga i czasu, i pieniędzy. Tymczasem odpracowujący zadłużenie
wychodzą z tarapatów w jakie wpadli, a my mamy
dodatkowe ręce do pracy- tłumaczy dyrektor Arkadiusz Kuranowski. I ma nadzieję, że chętnych
do wykorzystania tej formy pozbycia się zaległości
będzie przybywać.
Andrzej Murat

Klub Kultury Zastów – na przykładzie plastikowych
klocków dzieci poznały różnice w kolumnach typu
korynckiego, jońskiego czy doryckiego

nia ze względu na przerwę techniczną, oddajemy
we władanie w wyznaczonych dniach (poniedziałek
– piątek) i godzinach basen oraz skatepark, z których mogą korzystać nie tylko grupy zorganizowane
– informuje dyrektor Janusz Olędzki. Do dyspozycji
uczestników akcji jest hala sportowa przy ul. Poezji,
w której można grać w piłkę nożną, ręczną, w koszykówkę, siatkówkę, i kompleks sportowy „Syrenka”
przy ul. Starego Doktora w Marysinie Wawerskim,
który daje możliwość gry ponadto w kometkę, szachy, warcaby i uprawiania biegów oraz skoków.
Andrzej Murat

Akcja w sierpniu

Akcję Lato w mieście w sierpniu prowadzą jeszcze dla dzieci z klas I – IV: od 12 do 23 bm.,
w godz. 8 – 16 SP nr 140, ul. Wilgi 19, tel. 22 615
26 06, 22 615 73 04, a od 19 do 30 bm., od 7.30
do 16 SP nr 138, ul. Pożaryskiego 2, tel. 22 615
72 41. A także KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10, tel. 612 63 85.
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Kurier REKREACYJNY | W Międzylesiu i przy ul. Kresowej

Podczas uroczystego otwarcia placu zabaw w Międzylesiu i pani burmistrz, i ksiądz proboszcz apelowali o jego poszanowanie

Powstał na terenie dotychczasowego ogródka jordanowskiego, zaniedbanego, niespełniającego obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa i oczekiwań użytkowników oraz rodziców.
Otwierając uroczyście ten kolejny plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia w Wawrze, burmistrz Jolanta Koczorowska życzyła licznie przybyłym dzieciom, aby czerpały radość z zabawy, ale jednocześnie by dbały o ten obiekt i jego wyposażenie.
Na nowym placu jest m.in. zadaszona piaskownica, dwa stoły do gry w szachy i warcaby, kamienny
stół do ping-ponga, siatka wspinaczkowa, karuzele,
urządzenia o charakterze rehabilitacyjnym, huśtawki oraz zjeżdżalnia linowa.
W pierwszym dniu użytkowania tego nowego placu bawiły się na nim dzieci mieszkańców osiedla
„zwarowskiego”, przedszkolaki z „Leśnego Zakątka”, najmłodsi uczniowie ze SP nr 138. – Mamy
na szkolnym terenie plac zabaw, ale tu są takie urządzenia, których u nas nie ma, dlatego nasze maluchy będą tu przychodzić – zapowiedziała dyrektor
Anna Głowacka.
W dniu otwarcia było wiele atrakcji dzięki wsparciu
Fundacji Radość dla Ludzi, której założyciel Artur
Woltyński częstował dzieci pizzą oraz Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Była wesoła muzyka, klaun
puszczający bańki mydlane i organizujący rytmiczne zabawy oraz malowanie buziek.

Kurier KULTURALNY | Kolejne „Spotkanie Janowe”

Kurier KULTURALNY | Anin

Nowe place zabaw

Fot. KR

20 nowych urządzeń, ścieżki z kostki brukowej, dwa stojaki na rowery,
połączenie z pobliskim osiedlem mieszkaniowym, zabezpieczenie przed bezpośrednim
wyjściem na pasy dla pieszych, oświetlenie – tak wygląda od niedawna plac zabaw
przy ul. Pożaryskiego w Międzylesiu.

Pamięć o ks. Twardowskim
niezmiennie żywa

Fot. am

O tym, że pamięć o ks. Janie Twardowskim jest, przynajmniej w Aninie,
żywa, świadczą ci, którzy przed dniem
imienin księdza odwiedzają doktor
Aldonę Kraus w jej ogrodzie przy
ul. Niemodlińskiej.
Gałczyński i Tuwim w Aninie mieszkali, ks. Twardowski bywał. Bywał
w wakacje i te pobyty raczej u schyłku
jego życia nie były przy Niemodlińskiej przypadkowe. Doktor (okulistka)
Aldona Kraus kiedyś odważyła się
pokazać swoje wiersze już znanemu
wtedy poecie w sutannie i – dzięki
Bogu – otrzymała od niego zachętę
do dalszego tworzenia. Zachęta podziałała, a przy okazji między Aldoną
Kraus i „księdzem piszącym wiersze” Tradycją jest składanie kwiatów pod głazem z tablicą upamiętniającą
nawiązała się taka przyjaźń, że Jan pobyty ks. Jana Twardowskiego w Aninie. W tym roku składali je burmistrz
Twardowski spędzał w Aninie u niej Wawra Jolanta Koczorowska i syn Aldony Kraus-Sergiusz
wakacje.
Górkę” recytując i śpiewając, co nie jest przecież
Gdy zmarł, Aldona Kraus zaczęła organizować cotakie łatwe, wiersze Jana Twardowskiego.
roczne „spotkania Janowe” na swojej posesji. TegoOprócz aktorów (np. w poprzednich latach byli
roczne były ósmymi z kolei.
Jerzy Zelnik i Jan Nowicki) zawsze prezentują się
Goście siedzą u Aldony Kraus w ogrodzie, pod,
na scenie, którą jest taras domu Aldony Kraus,
na przykład czereśniami, słuchają recytacji, wierszy
uczniowie szkoły specjalnej przy ul. Karolkowej
śpiewanych o miłości, o przyrodzie, refleksyjnych
w Warszawie, tworzący zespół „Pauza, raz, dwa,
w odniesieniu do życia, jak o tym, że trzeba spieszyć
trzy” i laureaci konkursu poetyckiego, organizowasię kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą.
Podczas ósmego spotkania z poezją księdza Jana
nego przez Funduję Ave.
aktorsko wystąpiło Towarzystwo Teatralne „Pod
Henryka Murat

„Muzyka naturalnie”
Jeśli nadchodzi sierpień, to wiadomo, że na terenie
Klubu Kultury Anin, ul. V Poprzeczna 13, odbędzie
się cykl sobotnich, rozpoczynających się o godz. 16,
plenerowych koncertów pod wspólnym hasłem
„Muzyka naturalnie”.
Jak zwykle gromadzą one melomanów głównie
z Anina, ale zdarza się, i to wcale nierzadko, że
i z innych osiedli dzielnicy. W przeciwieństwie niejako do „Letnich koncertów” organizowanych przez
Falenickie Towarzystwo Kulturalne, w Aninie panuje muzyka lekka, łatwa i przyjemna, której nie przeszkadza nawet przelotny deszcz. Do Anina mogą
na koncert przyjść rodziny z dziećmi. Jeśli maluchy
nie są zainteresowane występami, znajdą zajęcie
w kąciku plastycznym.
Tegoroczna impreza rozpoczęła się 10 sierpnia piosenką z balladą, która, jak wiadomo, najlepiej sprawdza się w warunkach plenerowych, a nie w murach.
17 sierpnia klubowi goście przekonają się, że właściwie „Każdemu coś w duszy gra”. I będzie można
być pewnym, że taki dobór repertuaru zachęca nie
tylko do słuchania.
24 sierpnia Kasia Michalska da koncert pt. „Ale
to już było”. Ale wbrew tekstowej przepowiedni że
„i nie wróci więcej”, właśnie wraca podczas takich
wspomnieniowych występów.
31 sierpnia nastąpi przypomnienie, że 74 lata temu
był to dzień poprzedzający wybuch II wojny światowej. Zaprezentowane zostaną piosenki oczywiście
żołnierskie.
Na zakończenie cyklu, 7 września odbędzie się występ zatytułowany „Wawerville”. To z kolei koncert
country i rockowy.
Henryka Murat
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jest to obiekt otwarty dla wszystkich chętnych.
Podczas uroczystości dyplomami uznania wyróżniono mieszkańców, którzy pomagali w budowie tego
ogródka jordanowskiego. Byli to nie tylko dorośli,
ale także młodzież i dzieci, w tym nastoletni bracia
Święczkowscy, którzy rozwozili piach pod biegnący
wzdłuż placu zabaw chodnik i kilkuletni Andrzej Dąbrowski, który pomagał im załadowywać taczki.
Plac przy Kresowej jest 15 obiektem tego typu
w dzielnicy.
am

Fot. KR

Kolejny, 15 już ogólnodostępny ogródek jordanowski oddano do użytku w Marysinie Wawerskim
obok komunalnych budynków przy ul. Kresowej.
Jego budowa to jeden z elementów programu pobudzania do aktywności społecznej ludzi mieszkających w tych domach, realizowanego przez wawerski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
W pobliżu siostry sercanki prowadzą niepubliczne przedszkole, którego dzieci były obecne podczas otwarcia, i które będą korzystać z niego, gdyż

Radna Hanna Chodecka i wiceburmistrz Adam Godusławski wraz z dziećmi otwierają furtkę na plac zabaw przy Kresowej

Kurier KONKURSOWY

Jeśli Wawer zachwyca
Wydział Kultury ogłasza konkurs fotograficzny pt.
„Wawer – to mnie zachwyca…”, pod patronatem
burmistrz Jolanty Koczorowskiej, popularyzujący
fotografowanie oraz utrwalanie uroków życia, przyrody, otoczenia.
Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, średnich i dorosłych amatorów.
Zdjęcia (tylko prace indywidualne) powinny mieć
formę odbitki zdjęciowej na błyszczącym papierze
fotograficznym lub wydruku w wysokiej rozdzielczości na papierze do drukowania zdjęć. Minimalny format 20x30 cm. W przypadku zdjęć cyfrowych, powinny być dodatkowo dostarczone na płycie CD (700 MB), zapisane lub zeskanowane w formacie JPG RGB, w rozdzielczości min. 300 dpi.
Do prac analogowych muszą być dołączone skany
z negatywu w standardowym formacie 15x10 cm
(300 dpi). Zdjęcia tylko w formie cyfrowej bez płyty
lub tylko papierowej bez skanów nie będą oceniane.
Prace należy składać do18 października br., pod adresem: Wydział Kultury, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny” lub osobiście w pokoju 305. Oprócz nagrody głównej w wysokości 1000 zł przyznane będą nagrody rzeczowe.

Kurier OŚWIATOWY | 75 lat Szkoły Podstawowej nr 140 w Radości

Szkoła tworzona przez uczniów, rodziców i nauczycieli
Bardzo aktywnym dyrektorem był Feliks Tkaczyk,
na tym stanowisku do 1963 r. Nawiązał korespondencyjny kontakt z młodzieżą we Francji i w Belgii.
Gdy odchodził, żegnano go z nieskrywanym żalem.
Przez wiele lat dyrektorką w tej placówce była Anna
Żbikowska. Gdy po niej konkurs na dyrektora wygrała Beata Scelina, Anna Żbikowska pokazała jej szkołę
jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. – Chciałam, aby powoli wchodziła w swoją rolę. Mówiła jej:
dotknij tych murów i postaraj się tę szkołę pokochać.
Ewa Masny, wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy, do dziś pamięta, jak po raz pierwszy przekraczała jej próg. Najpierw w oczy rzuciła się jej czar-

Fot. am

Jak podkreślono podczas jubileuszowej uroczystości, zawsze stanowiła zwartą społeczność, tworzoną
przez uczniów, rodziców i nauczycieli. A to m.in.
dzięki temu, że od początku pracowały w niej osoby
kreatywne.
Nie sposób nie wspomnieć Stanisława Miecznikowskiego, który był w tej placówce formalnie woźnym
od 1930 do 1969 r., którego jednak uczniowie i personel nazywali życzliwie „sekretarzem szkoły”, gdyż
załatwiał wiele spraw urzędowych. Inna zasłużona
dla szkoły postać to Felicja Adamkiewicz, ucząca
i j. polskiego, i historii, szkolna poetka. To pod jej
nadzorem uczniowie sadzili las w pobliżu szkoły.

Pierwszy dzień jubileuszowych uroczystości – spotkanie z historią tej placówki

Fot. am

Szkoła Podstawowa nr 140 w Radości obchodziła 75-lecie istnienia.

Okolicznościowa wystawa szkolnych pamiątek,
dzienników, list uczniów i zdjęć

na tablica, następnie kaflowy piec w rogu, wieszaki
na ubrania, a następnie wychowawczyni, którą nazywano „babcią”. Jubileuszowej uroczystości – rozpisanej na dwa dni, pierwszego dnia okolicznościowa
akademia, drugiego zjazd absolwentów – towarzyszyła wspaniała oprawa. Na ścianach korytarza rozwieszono historyczne szkolne fotografie, fotokopie
dokumentów. Były wyłożone szkolne dzienniki, listy
uczniów w poszczególnych latach i zgromadzone
pamiątki. Jak zeszyty Barbary Piekutowskiej, ofiarowane szkole przez jej męża Andrzeja.
Tradycją szkoły są organizowane co pięć lat zjazdy
absolwentów. Zjeżdżają z tej okazji profesorowie,
politycy, inżynierowie, artyści, lekarze, nauczyciele
i przedstawiciele wielu innych profesji, niektórzy
specjalnie aż zza oceanu. I zawsze bawią się z tej
okazji przednio.
Andrzej Murat

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier KULTURALNY | Spotkanie z satyrą po raz dziewiąty

Wawerski Kabareton z Bałtroczykiem
Mieszkańcy Wawra po raz dziewiąty odbędą spotkanie ze znanymi polskimi kabaretami. 8 września
do Miedzeszyna, na teren Starego Młyna Centrum
Konferencyjnego Hotelu Boss, zawitają Piotr Bałtroczyk oraz kabarety Ciach i K2. Można mieć nadzieję, że wawerczycy będą się i tym razem bawić
świetnie, zwłaszcza że na tę imprezę zaplanowano
cztery godziny (14 – 18).
Piotra Bałtroczyka właściwie przedstawiać nie trzeba, to jedna z ikon polskiego kabaretu ostatnich lat.
Człowiek o dużym poczuciu niekoniecznie przaśnego humoru, niezrównany konferansjer, artysta
w swoim fachu, niezwykle łatwo nawiązujący kontakt z publicznością. Monologista, o którym jeden
z forumowiczów napisał tak: Trzeba mieć nieźle

w bani, żeby tyle godzin stać na scenie, samemu ciągle gadać (we dwóch zawsze łatwiej) i tym samym
bawić publiczność.
Żyjący nie tylko z uprawiania satyry, ale także,
jako mieszkaniec podolsztyńskiej miejscowości,
z uprawy zboża, potwierdzając jednak krytykowane
w miastach powiedzenie, że chłop śpi (tu: występuje
na scenie), a zboże mu samo rośnie.
Ciach pochodzi z Zagłębia, ale nie tego z południa
Polski, a z Zielonogórskiego, i to nie węglowego,
a kabaretowego. Chwali się wiekiem (młody) i nie boi
przyznać, że jest bogaty (duchem). Jeśli go ktoś widział w którymś z programów, może się zdziwić, jeśli
występ w Wawrze będzie się różnił od pierwowzoru,
ponieważ Ciach lubi improwizować na scenie.

Kurier SPORTOWY | Piłkarskie święto na „Syrence”

Turniej piłkarski Młodzi z Energią
W Pucharze Dobrej Energii w kategorii szkół podstawowych po dramatycznym meczu zakończonym
remisem 1:1, w rzutach karnych niezwykle zdeterminowani młodzi zawodnicy z miejscowego TPD Ma-

Fot. Piotr Grzankowski

Na marysińskim stadionie „Syrenka” odbył się piłkarski turniej Młodzi z Energią dla gimnazjalnych
jedenastek oraz zawody o Puchar Dobrej Energii.
Zorganizowały je Fundacja MOSTY dla dzieci
i młodzieży z domów dziecka i ośrodków oraz organizacji wychowawczych. Wzięło w nich udział 150
zawodników z 14 drużyn.
Ten pierwszy wygrywają gimnazjaliści z Rynku Nowego Miasta. W finale 5:0 gromią ambitnych gimnazjalistów z TPD Marysin. Bramkarz tych pierwszych, Andrzej Gospodarczyk, tylko raz w całym
turnieju wyjmował piłkę z siatki, a jego brat Łukasz
był najlepszym strzelcem. Trzecie miejsce na podium zasłużenie zajęła drużyna z Domu Dziecka
Łukowska.

Kurier URZĘDOWY | Przetarg

Sprzedaż części nieruchomości

Prezydent Warszawy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części
nieruchomości niezabudowanych w Wawrze przy ul. Rosnącej i Wilgi.

Przedmiotem przetargu I (ul. Rosnąca) jest grunt
niezabudowany, działka ew. nr 69/2 o pow. 1718 m2,
obręb 3-11-35, nieruchomości uregulowanej w KW
nr WA6M/00467541/4.
Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania obszaru UM-4 (Międzylesie). Działka
jest na obszarze o symbolu MJ/3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych.
Cena wyw. netto 860 000 zł, wadium 90 000 zł,
min. postąpienie 8600 zł.
Wadium do przetargu I winno być wpłacone na rachunek bankowy dzielnicy nr 33 1030 1508 0000
0005 5003 2058 do 27.09.2013 r., a zgłoszenie
udziału w przetargu tego samego dnia do godz. 15
w Dziale Zbywania Nieruchomości Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy
pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 112.

Przetarg I odbędzie się 2 października 2013 r.
o godz. 11 w siedzibie BGN Urzędu m.st. Warszawy
przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.
Przedmiotem przetargu II (ul. Wilgi) są grunty
niezabudowane, oznaczone jako działka ew. nr 8/6
o pow. 797 m2 i działka ew. nr 8/7 o pow. 798 m2
w obrębie 3-12-32, nieruchomości uregulowanej
w KW nr WA6M/00441229/3.
Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum
Radość, oznaczony symbolem a4.1MN(U) – teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Cena wyw. działki ew. nr 8/6 560 000 zł, wadium
60 000 zł, min. postąpienie 5600 zł. Cena wyw.
działki nr ew. 8/7 530 000 zł, wadium 60 000 zł, min.
postąpienie 5300 zł. Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony 23 proc. podatek VAT.

K2 jest oszczędny, tylko dwuosobowy. W nazwie zawierają się dwa słowa na K – jak kontynuacja kontentowania. Kontynuacja, gdyż jego członkowie wcześniej
współtworzyli kabarety Hlynur i Babeczki z rodzynkiem, które w Wawrze już kiedyś występowały. K2 jest
szczerym kabaretem, więc wyznaje, że programowo
unika wulgaryzmów i nie stosuje liryki. I zapowiada,
że będzie podkręcać absurdalność sytuacji.
Jak można się spodziewać, występy tych niepoważnych ludzi obejrzy i tym razem około tysiąc widzów. Warunkiem uczestniczenia w IX Wawerskich
Spotkaniach Kabaretowych jest uzyskanie bezpłatnej, w sensie złotówkowym, wejściówki. Każdemu
dorosłemu mieszkańcowi Wawra przysługują dwie
(do wyczerpania zapasów), ale niezupełnie za darmo. Będą 2 września od godz. 14 do 18 i 3 września
od godz. 8 wymieniane na książki w stosunku 1:1,
przy czym powinny to być książki wydane nie wcześniej niż po roku 2010. Zebrane w ten sposób uzupełnią półki wawerskich wypożyczalni.
am
rysin pokonali rewelację i faworyta turnieju – zespół
z Domu Dziecka w Równem. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie z Julina. Dla zawodników
atrakcją finału było spotkanie z byłymi polskimi piłkarzami Tomaszem Kłosem i Markiem Jakubczykiem.
Widowisko sportowe na „Syrence” zakończył efektowny pokaz umiejętności piłkarskich Łukasza Gospodarczyka. – Ten chłopak to objawienie, ogromny
ttalent. Będziemy mu się szczególnie przyglądać –
podkreślił Ryszard Zajączkowski, koordynator projektu Młodzi z Energią, kierownik turnieju i członek
zarządu Fundacji MOSTY. Organizatorzy zapowiadają kontynuację projektu Młodzi z Energią.
– Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w naszych kolejnych działaniach. Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom OSiR Wawer za pomoc w organizacji projektu. – To był naprawdę
udany dzień na naszej „Syrence”. Prawdziwe święto
sportu – skomentował imprezę wiceburmistrz Wawra Łukasz Jeziorski.
Mikołaj Falkowski
Wadium do II przetargu należy wpłacać na rachunek dzielnicy nr 33 1030 1508 0000 0005 5003 2058,
do 4.10.2013 r., a zgłoszenie do tego dnia do godz. 15
w Dziale Zbywania Nieruchomości BGN Urzędu
m.st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 112.
Przetargi te odbędą się w 9.10.2013 r. w siedzibie
BGN Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro, przetarg na sprzedaż
działki ew. nr 8/6 o godz. 10, przetarg na sprzedaż
działki ew. nr 8/7 o godz. 11. W przetargach mogą
brać udział osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu
wadium i zgłoszeniu udziału. Informatory przetargowe są do wglądu w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1 pok. nr 102 i w Dziale Zbywania Nieruchomości BGN Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 112. Można je nabyć w delegaturze
(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16).
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w BGN
Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9,
pok. nr 112 tel. 022 443 21 69 do terminu przetargu,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz Delegaturze BGN w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1
pok. nr 102 tel. 22 443 70 16.

