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egzemplarz bezpłatny

fot. AWOJ

Bardzo udanie rozpoczęli
tegoroczny sezon sportowy
wawerscy sumocy. Podczas
zawodów o Puchar Polski
juniorów i seniorów w Krotoszynie zdobyli 11 medali
w tym pięć złotych. Najbardziej cieszy to, że nasi
juniorzy z powodzeniem
walczyli z seniorami.  »8

fot. am

Spis treści

Mamy wspaniałe dzieci i młodzież

Trwa samorządowy konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, organizowany przez Fundację „Świat na Tak”. Wyłania dzieci
i młodzież wyczulone na ludzką krzywdę i potrzeby, pomagające tym, którzy nie radzą sobie w szkole, w życiu, tym,
którzy chorują i potrzebują wsparcia innych. W Wawrze zakończył się I etap tego konkursu. Jury zapoznało się z rekomendacjami szkół, pracujących w nich pedagogów, organizacji pozarządowych i przeprowadziło z kandydatami
rozmowy (od lewej Katarzyna Piasek, Marta Januszaniec i Konrad Czarnecki). I z dokumentów, i z rozmów wynika,
że dzieci oraz młodzież nie są tacy źli, jak się o nich sądzi. Potrafią poświęcić swój wolny czas na pomaganie w nauce innym, sprawdzają się jako inicjatorzy i organizatorzy zbiórek darów na rzecz poszkodowanych w powodziach,
dla schronisk dla bezdomnych zwierząt. Odwiedzają szpitale oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze, są wolontariuszami
pracującymi na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Widać, jak dobrze się czują jako społecznicy, jaką radość
sprawia im ta pasja. Są dobrymi uczniami, lubianymi przez koleżanki i kolegów.
»4-5

TRUDNO ZAPROJEKTOWAĆ
FALENICĘ
»3
Opracowana została koncepcja
planu zagospodarowania
trzech obszarów na terenie
wschodniej części Falenicy.
Po dyskusji radnych z udziałem
mieszkańców widać, że trudny będzie kompromis dotyczący
centrum osiedla oraz przeznaczenia terenu leśnego naprzeciw kościoła.
CZEKOLADOWA KAMERA »3
Uczniowie G nr 106 zdobyli
nagrodę publiczności – czekoladową kamerę Wedla za
film „Fizyka różowego królika”
na Praskim Festiwalu Filmów
Młodzieżowych.

Nie żyje Orest Pęgierski

Budżet 2011 – zmiana priorytetów

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie pierwszy burmistrz samodzielnej Gminy Wawer, Orest Pęgierski, mieszkaniec Anina. Był
gorącym zwolennikiem usamodzielnienia się Wawra, wiedząc
że dla Pragi Południe jego teren był tylko peryferiami. Miał duże
doświadczenie samorządowe i ono predestynowało Go do objęcia stanowiska burmistrza. Bardzo przeżywał to, że Rada Gminy nie potrafiła dla dobra Wawra wznieść się ponad podziały. Mimo choroby bardzo interesował się tym, co się w dzielnicy działo. Zmarł człowiek dla Wawra bardzo zasłużony.
Więcej o Nim w następnym numerze.

Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie Dzielnicy propozycje zmian w inwestycyjnej części budżetu
na 2011 r. Pierwotna jej wersja była opracowana przez poprzednie władze samorządowe. Rada
Dzielnicy większością głosów pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany. W nowej wersji zachowane zostały najważniejsze inwestycje, takie jak budowa ul. Panny Wodnej czy przedłużenia do Falenicy ul. Mozaikowej. Uda się dokończyć inwestycje, których nie zakończono
w 2010 r. Władze miasta zgodziły się, na wniosek nowych władz, pozostawić w dzielnicowej kasie 3,3 mln zł niewykorzystanych środków. Nastąpiło przeorientowanie priorytetów w zakresie
budowy dróg. Wprowadzono do planu budowę ul. Ciepielowskiej, ul. Podkowy. Rozpoczną się
»2
przygotowania do rewitalizacji terenów mieszkaniowych przy ul. Kresowej.
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Dojrzali
kompetentni

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje projekt „Dojrzali, kompetentni w pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do osób powyżej 45
roku życia (wiek wymagany w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa), zamieszkałych w wybranych
dzielnicach Warszawy, w tym w Wawrze, które są
zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji lub
uzupełnieniem, podwyższeniem już posiadanych,
poza czasem i miejscem pracy.
Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2012 r. Kandydaci nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej, być karani. O zakwalifikowaniu na kurs
decyduje staż pracy, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia, wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci
muszą złożyć deklarację uczestnictwa w Urzędzie
Dzielnicy Wawer lub drogą pocztową pod adresem
biura projektu: ZDZ, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa. Deklaracje dostępne są w urzędach dzielnic
lub na stronie WWW.kompetentniwpracy.pl
Każdy kandydat może skorzystać z porady doradcy
zawodowego – tel. 22 532 22 08, 22 532 22 41 lub
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Ciołka 10a, pok. 306 i 307. Zainteresowani mogą skorzystać tylko z jednego kursu zawodowego i dodatkowo z kursu rozwijającego umiejętności interpersonalne. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, jednak nie dłużej niż do rozpoczęcia ostatniego
kursu, to jest do 1 marca 2012 r.

KURIER EKOLOGICZNY

Elektrośmieci

W każdą sobotę, w godz. 10 do 14, na parkingu
Urzędu Dzielnicy ustawiany jest kontener, do którego można bezpłatnie odstawić tzw. elektrośmieci.
Przyjmowane są m.in. telewizory, komputery, monitory, pralki, lodówki, suszarki, grzejniki elektryczne,
radioodbiorniki.
Jednak, jak informuje Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy, ze względu na długie weekendy, zbiórki nie będzie w dniach 23 oraz 30 kwietnia.

Kurier URZĘDOWY | Priorytety drogowe, oświatowe i społeczne

Budżet inwestycyjny – reorientacja

Nowy zarząd dzielnicy dokonał przeglądu zadań inwestycyjnych przygotowanych
przez poprzedni zarząd. Szczupłość tegorocznych środków finansowych spowodowała
konieczność zmiany priorytetów inwestycyjnych.
– W miejsce budowy dróg lokalnych proponujemy – mówił na sesji Rady Dzielnicy zastępca burmistrza Adam Godusławski – drogowe inwestycje
o znaczeniu strategicznym dla układu komunikacyjnego Wawra.
Budżet inwestycyjny powiększył się dzięki temu, że
miasto pozostawiło Wawrowi po staraniach burmistrz Jolanty Koczorowskiej 3,3 mln zł, które z różnych względów nie zostały wykorzystane w 2010 r.
W praktyce oznacza to, że wcześniej zaplanowane
zadania na tę łączną kwotę zostaną zrealizowane po
przesunięciu w czasie.

Przy Trakcie Lubelskim, w pobliżu ul. Skalnicowej,
planuje się budowę „Orlika” wraz z placem zabaw
dla dzieci. W przypadku Centrum Sportu i Rekreacji
w Miedzeszynie sfinansowany będzie tylko projekt
architektoniczny, gdyż wiadomo, że w obecnej sytuacji finansowej dzielnica sama, na przykład bez
partnera prywatnego, nie udźwignie tak kosztownego zadania.
Zarząd zaproponował zmniejszenie środków na
budowę ul. Świebodzińskiej, planując jej dokończenie w 2013 r. W tym roku wykonany będzie
projekt techniczny ul. Nowozabielskiej, a zakończenie jej budowy planuje się w 2014 r.
Nie ma szans na wykonanie w tym roku
ul. III Poprzecznej gdyż w dalszym ciągu nie są w jej przypadku uregulowane
stany prawne gruntów. Na razie będą
jedynie wykonane mapy podziałowe
i wykupiona jedna działka. Zbyt wysokie
koszty wykupu gruntów powodują, że
czasowo odstępuje się od rozpoczęcia
budowy ul. Strzegomskiej i ul. Czarnoleskiej. Ul. Gruszy będzie wykonana
tylko na odcinku między ul. Mrówczą
a ul. Tadżycką, gdyż dalszy fragment jest
słabiej zabudowany. Ul. Planetowa, od
ul. Osterwy do Traktu Napoleońskiego,
Domy komunalne przy ul. Kresowej. Tu mogą powstać dwa nowe
będzie budowana dopiero wówczas, gdy
budynki mieszkalne
MPWiK ułoży wzdłuż tego odcinka sieć
Zarząd zamierza odwodnić Aleksandrów i inne
wodociągową i kanalizacyjną. Ul. Garncarska popodtapiane osiedla. Chce kontynuować budownicczeka na budowę CSiR w Miedzeszynie. Zbyt duży
two komunalne, wykorzystując teren przy ul. Krekoszt przebudowy linii energetycznej powoduje,
sowej. W planach jest modernizacja Szkoły Podstaże nie będzie zrobiony fragment ul. Warsztatowej
wowej nr 128 w osiedlu Las z jednoczesną budową
od Lipkowskiej do Wolęcińskiej. Mieszkańcom Paprzedszkola. Dzięki temu poprawiłyby się warunki
jęczej na razie musi wystarczyć położony destrukt.
Budowę ul. Porostowej przesuwa się na 2013 r.
lokalowe szkoły i powstałoby centrum oświatowe
w tym osiedlu. Tym samym dzielnica odstępuje od
Zrezygnowano z budowy skateparku przy ul. Włózamiaru budowy przedszkola przy ul. Węglarskiej.
kienniczej, bo na planowanym dla niego terenie
fot. am
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Kurier EDUKACYJNY | Dla dzieci z Wawra

Zajęcia wyrównujące szanse
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Dzieci w wieku 3–5 lat i ich rodzice mogą skorzystać
z programu „Wyrównać szanse”, adresowanego do
maluchów, które, będąc w wieku przedszkolnym, nie
chodzą do przedszkoli. Realizuje go Stowarzyszenie
dla Rodzin, wspierane finansowo przez Urząd m.st.
Warszawa.
Stowarzyszenie prowadzi 2–4 razy w tygodniu zajęcia edukacyjno-rozwojowe grupowe i indywidualne oraz wykonuje diagnozy z zakresu psychologii, pedagogiki, integracji sensorycznej, logopedii,
a także warsztaty umiejętności wychowawczych
i inne zajęcia edukacyjne dla rodziców, terapię rodzinną.

Zajęcia odbywają się w Zespołach PsychologicznoTerapeutycznych „Nowodwory”, ul. Światowida
63B m 85, tel./fax 22 302 63 85, tel. 695 509 924
i „Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39 m 1,2, tel./fax
22 619 42 67.
Dodatkowe – indywidualne i diagnoza integracji
sensorycznej, odbywają się w zespole „Zacisze”,
ul. Pszczyńska 26 m 57, tel./fax 22 253 49 47, tel.
518 452 047.
Więcej informacji na powyższe tematy udziela się
telefonicznie, zapisy przyjmowane są także e-mailowo sdr.zapisy@interia.pl. Zajęcia są bezpłatne,
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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postawiono sztuczne lodowisko. Poszukiwana będzie nowa lokalizacja.
Zaproponowano zwiększenie nakładów na budowę ul. Ciepielowskiej od Włókienniczej do Mozaikowej. Do zadań z zakresu drogownictwa wprowadzono propozycję budowy ul. Podkowy, prowadzącej do dużego osiedla w Aleksandrowie. Kilka ulic zyska potrzebne oświetlenie, na co są już
wykonane projekty techniczne. Jaśniej będzie na
ul. Polany, Napoleona Bonaparte, na Ligustrowej
i Wierzby. W tym i w przyszłym roku będzie budowany chodnik wzdłuż ul. Technicznej, o co od wielu lat zabiegali mieszkańcy. Przeznacza się pierwsze
środki na budowę dwóch budynków komunalnych
przy ul. Kresowej, każdy po 45 mieszkań (lub po 35
z 5 lokalami użytkowymi). Jednocześnie planuje się
modernizację dwóch istniejących tam, ale zdewastowanych, podobnie jak teren osiedlowy, domów
z lokalami socjalnymi. W tym roku wykonana byłaby koncepcja nowej zabudowy komunalnej. Także
pierwsze pieniądze urząd przeznacza na odwodnienie Aleksandrowa, Zbójnej Góry i Nadwiśla. W tym
roku są środki na koncepcję. W przyszłym byłby wykonywany projekt. Liceum Ogólnokształcące przy
ul. Halnej pozbędzie się starej węglowej kotłowni
– na wykonanie nowej wraz z wymianą instalacji
zapisano w budżecie dalszych 500 tys. zł. Zagwarantowano środki na ogrodzenie terenu i wykonanie
bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu nr 264 na Marysinie Wawerskim oraz na dostosowanie liceum przy ul. Alpejskiej do przyjęcia
uczniów niepełnosprawnych, co warunkuje przeniesienie do XXVI LO Gimnazjum nr 103 z Międzylesia. Jeśli ta przeprowadzka nastąpi od nowego
roku szkolnego, budynek pogimnazjalny zostanie
dostosowany do potrzeb Urzędu Dzielnicy.
Propozycja zmian budżetowych była jednym
z punktów porządku dziennego sesji Rady Dzielnicy 15 marca. Z dyskusji wynikło, że radni klubu PiS oraz reprezentujący Wawer 2002 mają swoje priorytety. Dla Andrzeja Krasnowolskiego jest to
ul. III Poprzeczna, dla Włodzimierza Zalewskiego
jak najszybsza budowa domów komunalnych przy
ul. Kresowej, a dla Wiesława Domańskiego przedłużenie ul. Świebodzińskiej do ul. Bursztynowej. Projekt uchwały zmieniającej budżet 2011 r. zyskał poparcie 14 radnych, 7 było mu przeciwnych.
Andrzej Murat

Kurier URZĘDOWY | Koncepcja dla trzech obszarów Falenicy

Jakie centrum i co naprzeciw kościoła
Opracowana została, wariantowo, koncepcja miejscowego planu
zagospodarowania wschodniej Falenicy.
Nie jest to obszar jednolity. Propozycje dotyczą
trzech fragmentów. Jeden obejmuje północno
– wschodnią część, przylegającą do planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy, ul. Napoleona Bonaparte, Technicznej i Lokalnej, drugi – wschodnią
część centrum osiedla w obszarze pomiędzy ul. Bystrzycką, ul. Trocinową, Podjazd, Patriotów i Kronikarską, a trzeci – obecnie leśny obszar na pograniczu z Michalinem.
Obszar pierwszy byłby terenem zabudowy jednorodzinnej na obszarach leśnych. Plan sankcjonuje
działki zajmowane przez oświatę przy ul. Bartoszyckiej oraz przy ul. Lokalnej. Określa w jednym z wariantów przeznaczenie terenu leśnego naprzeciw
kościoła przy Bartoszyckiej i Szkole Podstawowej
nr 124 jako zieleń urządzoną, czyli park, z możliwością zabudowy do 5 proc. powierzchni działki i wysokości zabudowy do 8 m, w drugim natomiast pozostawia tu las.
Obszar drugi ma dwa warianty przeznaczenia.
W jednym między ul. Bystrzycką a ul. Patriotów
mogłyby powstać parkingi i garaże, w drugim takie przeznaczenie ograniczone byłoby do strefy od
ul. Bystrzyckiej do wysokości ul. Rożek.
Obszar trzeci obejmuje zabudowę jednorodzinną
na obszarach leśnych, przy czym w jednym wariancie ta zabudowa jest gęstsza, w drugim z dużą przewagą lasu.
W zakresie komunikacji ul. Patriotów byłaby jak
obecnie ulicą o charakterze zbiorczym, powiązaną
z Południową Obwodnicą Warszawy. Ulice Walcownicza, Petunii i Techniczna tworzyłyby ciąg ulic
zbiorczych z bezkolizyjnym przekroczeniem linii kolejowej. Ulica Napoleona Bonaparte, po zbudowaniu, byłaby ulicą lokalną, podobnie jak Brucknera,
Bystrzycka, Sarny, Lokalna.
W pierwszym obszarze sporo emocji podczas
przedstawiania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania na posiedzeniu komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy wzbudziła propozycja

przekształcenia obecnego lasku naprzeciw kościoła
w park z możliwością niewielkiej zabudowy. Jak
wiadomo, Falenickie Towarzystwo Kulturalne już
w poprzedniej kadencji występowało z inicjatywą
wybudowania na tym tereniej sceny plenerowej. Już
wtedy powstał protest mieszkańców uważających,
że koncerty organizowane na niej będą przeszkadzały kościołowi i wiernym. Argumenty te i tym razem powtórzyła Janina Przychodzeń, jakby nie wiedząc o tym, że letnie koncerty odbywają się przy kościele i świat się od tego nie zawalił. Włodzimierz
Zalewski przypomniał, że były propozycje zlokalizowania sceny plenerowej nad Morskim Okiem
lub na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Miedzeszynie. Joanna Waligóra opowiedziała się za
parkiem. Ktoś przekonywał, że park będzie oznaczał porządek, a lasek, rachityczny, teraz jest jednym wielkim śmietniskiem.
Druga sporna kwestia – jak zagospodarować centrum Falenicy. Projektanci przewidują, zgodnie
z planami Biura Drogownictwa, wybudowanie pod
torami tunelu w ciągu ul. Walcowniczej. Uczestniczący w dyskusji nad koncepcją uważają, że to zbytnio ingeruje w centrum Falenicy i wskazują, że obwodnica będzie umożliwiać przejazd pod torami od
strony północnej, a od południowej planowany tunel lub wiadukt na granicy z Józefowem.
Trzecia sporna sprawa to przyszłość terenu w centrum, na którym miasto zaplanowało parking systemu „Parkuj i Jedź”, a dzielnica parking dla obsługi bazaru z niewielką częścią rekreacyjną. Przeciwniczką parkingów w tym miejscu jest prezes Towarzystwa Miłośników Falenicy Lucyna Wośko,
która chciałaby innej wizji centrum niż parkingowa.
Andrzej Wojda uważa, że parking „P&R” powinno
się przenieść na tereny kolejowe. Popiera go w tym
Joanna Waligóra.
Zatem co będzie naprzeciw kościoła i jak ma wyglądać centrum Falenicy jest wciąż sprawą otwartą.
am

Kurier KULTURALNY | IV Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych

Czekoladowa kamera dla wawerczyków
Gwiazdy polskiej kinematografii przyznały nagrody młodym, niezależnym twórcom filmowym
podczas gali IV Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych.
Czwarta edycja ogólnopolskiego festiwalu filmowego, adresowanego do młodzieży zajmującej
się amatorsko produkcją filmową, dobiegła końca. Finałem był przegląd konkursowy 16 marca, którego gospodarzem było warszawskie NoveKino Praha. W jego eleganckich salach od rana
odbywały się towarzyszące festiwalowi: pokaz filmu „Matka Teresa od kotów”, spotkanie i dyskusja z reżyserem Pawłem Salą, pokaz filmów pozakonkursowych.

Głównym sponsorem nagród każdej edycji jest firma E. Wedel. Funduje specjalnie wykonywaną na
tą okazję czekoladową kamerę naturalnych rozmiarów, która trafia do filmowców nagradzanych nagrodą publiczności. W tym roku nagrodę tę otrzymał film „Fizyka różowego królika”, nakręcony
przez uczniów Gimnazjum nr 106 przy ul. Bajkowej. Bohaterką jest nauczycielka fizyki Beata Charyta – Galas – według młodzieży wspaniały pedagog i fascynujący człowiek. Film powstał jako efekt
warsztatów filmowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci.
Przyznano złote, srebrne i brązowe Praskie Klisze
w kategoriach fabuła, animacja oraz dokument.

Nagrodzeni uczniowie z Bajkowej
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Kierunek – zespoły efektywniejsze
pedagogicznie i ekonomicznie
W Liceum Ogólnokształcącym nr XXVI przy ul. Alpejskiej kilkanaście klas świeci
pustkami. Podobnie jest w Gimnazjum nr 103 w Międzylesiu, chociaż w mniejszej
skali. Tak wygląda sytuacja dziś. Za rok może być jeszcze gorzej, na co wskazują
prognozy demograficzne.
Władze Wawra postanowiły podejść do tematu po
gospodarsku. Zaproponowały przeniesienie Gimnazjum nr 103 do Anina i utworzenie tam Zespołu Szkół. Powołanie nowego zespołu zaplanowały
także na Marysinie Wawerskim, gdzie pod jednym
dachem jest szkoła podstawowa i gimnazjum, ale
i tam widać skutki niżu demograficznego – więcej
jest uczniów w podstawówce, za to mniej w gimnazjum. Połączenie obu placówek wydaje się rzeczą naturalną.
O ile pomysł utworzenia zespołu szkół na Marysinie
Wawerskim nie wzbudził emocji, gdyż dla uczniów,

rodziców i nauczycieli praktycznie zmienia się niewiele, o tyle w przypadku Gimnazjum nr 103 one się
pojawiły. Zamiar przeniesienia tej placówki na Alpejską został co prawda poparty przez grono pedagogiczne oraz przez Radę Rodziców, ale nie spodobał się grupie rodziców, czego wyraz dali podczas
sesji Rady Dzielnicy 15 marca.
Jakie, oprócz ekonomicznych, względy przemawiają za przeniesieniem gimnazjum i połączeniem z liceum? Nie jest dla nauczycieli tajemnicą, że zmniejszanie się liczby uczniów w szkole oznacza jeśli
nie zwolnienia z pracy, to konieczność szukania jej

Kurier SZKOLNY | Pomagają sobie, koleżankom i kolegom, zwierzętom

Bardzo wspaniali „Wspaniali”

Wawer ma już za sobą „przesłuchania” kandydatów
pierw uczył się bycia strażakiem „na sucho”, a po
do wyróżnień i tytułów przyznawanych w samorząosiągnięciu pełnoletności zaczął brać udział w akdowym konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Konkursie
cjach gaśniczych. W 2009 r. został sekretarzem OSP
zorganizowanym już po raz 17, w którym kandydaci
w Józefowie. Uczestniczył w akcjach ewakuacyjnych
z Wawra dochodzili do ścisłego finału.
podczas ubiegłorocznych powodzi. Myśli o nauce
Aby zostać jednym z ośmiu „Wspaniałych” w gruw szkole pożarniczej. I pomyśleć, że nikt w jego ropie młodzieży ponadpodstawowej czy „Ósemeczdzinie strażakiem nie był…
ką” w gronie uczniów szkół podstawowych,
trzeba wykazać się wieloma pozytywnymi cechami, wśród których największe znaczenie
ma wrażliwość na krzywdę i potrzeby innych: rówieśników, osoby starsze, sąsiadów,
ale i członków rodziny. Należy udzielać bezinteresownej pomocy, angażować się na zasadach wolontariatu, propagować dobro, zarażać swoimi społecznikowskimi pasjami koleżanki i kolegów.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 28 uczniów
wawerskich podstawówek, gimnazjów i liceów,
„wyposażonych” w rekomendacje szkolnych
pedagogów, organizacji społecznych. Z konkursowych „przesłuchań” – rozmów z kandydatami na „Wspaniałych” wynika, że w szkol- Kandydaci do miana „Wspaniałych” ze szkół podstawowych
nej uczniowskiej masie znajdują się osoby widzące dalej niż czubek własnego nosa, młodzi ludzie
Przyszła lekarka z aktorską pasją
o otwartych sercach, których stać na daleko idącą
Marta Januszaniec, uczennica III kl XXV Liceum
bezinteresowność, na poświęcenie potrzebującym
Ogólnokształcącego. Dobra uczennica, wysoka kulswojego wolnego czasu i sił oraz umiejętności.
tura. Ma zdolności aktorskie, występuje w szkolnym teatrze „Maska”. Wicemiss Mazowsza w konStrażak
kursie piękności. W nagrodę dostała kino domowe.
Konrad Czarnecki jest uczniem III klasy XXV LiPrzekazała je szkole w Borkowie, wsi leżącej w Płocceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej. Ma dwie
kiem, dotkniętej powodzią. Wydeptywała ścieżki,
pasje: sport i działanie w Ochotniczej Straży Poaby Bank Żywności pomógł tej placówce w zaopażarnej. W KS Józefovia trenuje młodzież w tenisie
trzeniu kuchni, gdyż marzeniem dyrektor było, aby
stołowym. Od 12. roku życia należy do OSP. Najdzieci zjadły przynajmniej zupę na obiad. Chce stu-

gdzie indziej dla wyrobienia obowiązkowego pensum godzinowego. Dyrektorzy zachwyceni nie są
takimi dochodzącymi nauczycielami, gdyż nie wiążą się oni ze szkołą tak jak pełnoetatowcy, co odbija
się na uczniach.
Pedagodzy twierdzą, że połączenie gimnazjum z liceum będzie dla gimnazjalistów działało rozwojowo – wcześniej staną się dorosłymi w pozytywnym
tego słowa znaczeniu. Stresu być nie powinno, ponieważ gimnazjaliści przejdą ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. W Gimnazjum nr 103 są klasy dwujęzyczne, co spowoduje, że będzie je można
wprowadzić do liceum, czyniąc je atrakcyjniejszym
podczas rekrutacji.
Jeśli absolwenci gimnazjum wybiorą XXVI LO do
dalszej nauki, będą mieli poczucie stabilizacji, bo
i mury te same, i nauczyciele w jakimś stopniu poznani, i część koleżanek oraz kolegów zostanie. Bliskość basenu przy ul. V Poprzecznej stworzy możliwość prowadzenia innych niż dotąd, ale niewątpliwie atrakcyjnych, zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Dziwiono się, dlaczego to gimnazjum się przenosi,
a nie liceum. Otóż Gimnazjum nr 103 mieści się
w budynku adaptowanym na jego potrzeby, w przeciwieństwie do obiektu licealnego, który jest typową
szkołą. W Gimnazjum 103 jest fatalna akustyka,

diować medycynę, a aktorstwo traktować jako drugą życiową pasję.

Wrażliwa

Emilia Pluskota z Gimnazjum nr 106. Dowiedziała się, że w CZD leży chory chłopiec ze wsi
Dziechcinica z okolic Sandomierza, którą zalała
woda powodziowa. Jego rodzice stracili cały dobytek. Postanowiła im pomóc. Poruszyła wiele
serc, zbierając dary od szkolnych koleżanek i kolegów, znajomych rodziców, parafian. Oprócz pieniędzy były to sprzęty potrzebne w gospodarstwie
domowym. Zawiozła je, zaprzyjaźniła się z tą
rodziną. Gra na gitarze i jest duszą towarzystwa. Pomaga koleżance w prowadzeniu parafialnej scholi.

Doroślejąca

fot. am

Kurier OŚWIATOWY | Szkołami rządzi demografia

Katarzyna Piasek, uczennica III klasy XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej od
6 lat jest wolontariuszką. Bierze udział w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy kwestując. Jest harcerką. Pracuje społecznie w ognisku TPD, które stało się jej drugim domem. Pomaga dzieciom w rozwijaniu
ich talentów. – Praca z nimi pozwala mi stać
się osobą odpowiedzialną, dorosłą – mówi.

Poukładana

Katarzyna Mrowiec z III klasy Gimnazjum nr 105
wystawiana jest do szkolnego pocztu sztandarowego. Nic dziwnego, ma średnią ocen 4,69. Bierze
udział w programie „Szkoła bez przemocy”, pomaga w szkolnej bibliotece, a swoim rodzicom w opiece nad 18-miesięcznym bratem, u którego wykryto
autyzm. Lubi muzykę współczesną, matematykę,
ale chciałaby studiować jakąś naukę humanistyczną. Mówi o sobie, że stara się być altruistką, osobą poukładaną. Nauczyciele twierdzą, że jest empatyczna, życzliwa, dyskretna.

OD MARYSINA PO FALENICĘ 
nie przeprowadziły konsultacji społecznych. Bogumił Tomasiewicz,
blisko związany z międzyleską parafią, o konsultacjach nie słyszał
w swoim środowisku. Burmistrz
Jolanta Koczorowska ripostowała
twierdząc, że szerokie konsultacje
w przypadku oświatowym nie są dobrym rozwiązaniem. Pomysł był jednak przedstawiony reprezentantom
rodziców tworzącym szkolną radę.
Ci pozytywnie zaopiniowali zamierzenia władz pod warunkiem, który wydaje się być oczywistym, że
przeprowadzka będzie zrobiona po
przystosowaniu budynku liceum do
przyjęcia gimnazjalistów niepełnosprawnych. – Nie nastąpi połączenie
obu placówek bez tego – zapewniała burmistrz Jolanta Koczorowska.
Decyzja o powołaniu licealno-gimnazjalnego zespołu szkół jeszcze nie zapadła. Za takim rozwiązaniem
opowiedziało się 14 radnych, przeciwni byli pozostali. O ewentualnym połączeniu obu placówek zadecyduje ostatecznie Rada m.st. Warszawy.

Kochająca zwierzęta i ludzi

Pomocna także za granicą

Angela Lorenc, uczennica III klasy w Gimnazjum
nr 104 startuje w konkursie po raz drugi. Od 6 klasy szkoły podstawowej współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt. W Azylu pod Psim
Aniołem sprząta boksy, karmi psy, wyprowadza zwierzęta na spacery. Pomagała zorganizować 60-lecie Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego w Radości. Zbierała żywność
w sklepie „Alma” po 12 godzin dziennie.
Padała z nóg, ale warto było – stwierdziła.
Nawiązała kontakt z fundacją „Dobrze, że
jesteś”, odbyła spotkania przygotowawcze
z psychologiem, pielęgniarkami i lekarzem
na temat radzenia sobie ze śmiercią, ale dopiero za rok, gdy będzie miała 16 lat, wejdzie z pomocą na oddział szpitalny.

wym Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Chata
z pomysłami”. Lubi pracować z niepełnosprawnymi
i myśli, aby studiować rehabilitację na AWF. Jest
– mówi – życiowym optymistą.

fot. am

co nie ułatwia kontaktu nauczycieli
z uczniami i przyswajaniu wiedzy. W lecie jest jeszcze gorzej, bo gdy otworzy
się okna wychodzące na ul. Żegańską,
do sal wdziera się hałas i spaliny. Ta sytuacja niewątpliwie się pogorszy, jeśli
rozpocznie się budowa tunelu pod torami kolejowymi wraz z poszerzeniem
ul. Żegańskiej. Hałas i kurz tylko się
wzmogą. Mniej bezpieczne będzie dojście do szkoły. A po zakończeniu tej inwestycji ulica przybliżyłaby się do ścian
budynku. Tymczasem liceum przy Alpejskiej położone jest w przyjemnym,
zielonym otoczeniu. Ma oddany niedawno nowoczesny zespół boisk i uporządkowane otoczenie. Gimnazjum nie Gimnazjum nr 103 w poprodukcyjnym budynku, z zabetonowanym terenem
ma boisk i żadnych realnych szans na
nie, a otoczenie – zabetonowane. Ma lepszą halę
ale także pedagogicznych. Są jednak rodzice, np.
gimnastyczną od tej przy Alpejskiej, ale przy AlAnna Kaczmarczyk, którzy wątpią w pozytywne
pejskiej można ją powiększyć. Połączenie budżetów
skutki zgromadzenia gimnazjalistów z licealistami.
obu placówek spowoduje możliwość wykonania poOdpowiedzi w pewnym sensie udzieliła jej wieloletważniejszych inwestycji czy remontów.
nia pedagog, Teresa Bojanowicz, mówiąc, że dzieci
W dyskusji Andrzej Wojda podkreślał, że zespopowinny być przygotowywane do dorosłości, o co
trudno przebywając tylko w swojej grupie wiekowej.
ły szkół, a działają takie w Radości przy ul. BajKilkoro rodziców, którzy wzięli udział w sesji Rady
kowej i w Falenicy przy ul. Poezji, są dobrym rozDzielnicy, zarzucało władzom samorządowym, że
wiązaniem nie tylko ze względów organizacyjnych,

Henryka Murat

Ewa Zaręba, uczennica Gimnazjum nr 102 jest
członkinią szkolnego koła wolontariatu, harcerką.
Uczestniczy w organizacji balów dla niepełnosprawnych. Zbiera fundusze na obozy, pomagając
w supermarketach pakować ludziom zakupy.
Zbierała żywność dla mieszkańców Ukrainy
i Białorusi. Pełniła służbę harcerską przy krzyżu na Krakowskim Przedmieściu po tragedii
smoleńskiej oraz na płycie lotniska, gdy do
kraju wracały zwłoki prezydenckiej pary.

Pracuje nad sobą i innymi

Jakub Ćwikowski z klasy V Szkoły Podstawowej nr 195 działa w samorządzie,
zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt
i apel propagujący idee wolontariatu. Przygotowuje słabszych uczniów do poprawiania stopni z j. angielskiego. Gra na pianinie podczas szkolnych uroczystości, jest
w szkolnej czołówce pod względem uzyskiwanych wyników w nauce, reprezentuje Młodych wolontariuszy wspierają szkolni pedagodzy
szkołę w różnych konkursach, propaguje
wśród uczniów muzykę… klasyczną. A przy tym
Terapeutka ze szkolnej ławki
skromny, pogodny.
Julia Ładno, uczennica Szkoły Podstawowej nr
216 chodzi do klasy integracyjnej. Nie miała opoOptymista z natury
rów, aby usiąść w jednej ławce z uczniem, który miał
Łukasz Łuniewski, uczeń II klasy XXVI Liceum
duże kłopoty z czytaniem, pisaniem i był wycofaOgólnokształcącego w 2008 r. rozpoczął pracę
ny, jakby nieobecny. Zaczęła mu pomagać w naw wolontariacie praskiego „Caritasu”. Zajmuje się
uce, w odpowiadaniu na lekcjach. Z czasem nabrał
dziećmi niepełnosprawnymi. W Ośrodku TPD „Heśmiałości, prawie wyrównał zaległości. A to dzięlenów” prowadzi zajęcia z hipoterapii. To nie dziki temu, że Julia, jak zauważa wychowawczyni, jest
wi gdyż mieszka na terenie tego ośrodka, w którym
cierpliwa, konsekwentna, delikatna. Chce w przypracuje jego mama. Często gości w Środowiskoszłości studiować psychologię.

fot. am

Człowiek orkiestra

Sebastian Popiołek – Szkutnik, uczeń klasy VI w Szkole Podstawowej nr 216, miał
kłopoty z samym sobą z powodu ADHD.
Z tego względu zanotował porażki edukacyjne, zmieniał szkoły. Był buntowniczy, zamknięty w swoim świecie, odrzucony przez
rówieśników. Instynktownie lgnął do takich
jak on „innych”. Do autystycznej koleżanki
i kolegi na wózku inwalidzkim. Przekonał się,
że oni bardziej potrzebują pomocy niż on.
Krok po kroku walczył ze swoimi problemami i jednocześnie pomagał koleżance i koledze. I już w V klasie otrzymał świadectwo
z czerwonym paskiem, bierze udział w konkursach i olimpiadach. Marzy, aby dostać się
do liceum Batorego.

Cierpliwa

Faustyna Komarnicka, uczennica V klasy w Szkole
Podstawowej nr 140. Mówią o niej: miła, pracowita, wrażliwa. Młodszym pomaga w odrabianiu lekcji, co wymaga i umiejętności, i cierpliwości. Bardzo
lubi psy. To z tego powodu była pomysłodawczynią
zbiórki wszystkiego, co jest potrzebne dla zwierząt.
Chciałaby, aby każdy pies miał pana, który by go kochał i się nim opiekował.
Andrzej Murat

 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier EKOLOGICZNY | W Wawrze – w maju

Kurier SPOŁECZNY

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że od 1 kwietnia do 30 maja 2011 r.
prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną
ich stanu technicznego.

„Chata z pomysłami” to Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
którego działanie oparte jest na przekonaniu, że każdy człowiek jest niepowtarzalnym darem i ma innym
wiele do ofiarowania. Prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy w domu parafialnym w Aninie. Przez
cały tydzień odbywają się w nim zajęcia artystyczne
i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, a w soboty próby Teatru Klamra. Stowarzyszenie od 2004 r.
jest organizacją pożytku publicznego.
„Chata z pomysłami” regularnie organizuje warsztaty artystyczno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, imprezy kulturalne,
spektakle, koncerty, wystawy, spotkanie świąteczne
oraz wyjazdy letnie i weekendowe.
Jeśli ktoś chciałby przekazać nam więcej niż 1proc.
podatku, prosimy o wpłaty na konto: Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” VW Bank 30 2130 0004
2001 0510 4088 0001.
Kontakt z nami: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata
z pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa, tel. 22 613 04 48, chata@chatazpomyslami.org,
www.chatazpomyslami.org
Marta Babiuch

Azbestu spis z natury
Spis z natury obejmuje pokrycia dachowe obiektów budowlanych, wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, tzw. „eternit”, na
terenie Bemowa, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Ursynowa, Włoch, Woli, Żoliborza
i Wawra.
Mieszkańcy wymienionych dzielnic, użytkownicy
wyrobów zawierających azbest proszeni są o udzielenie pomocy wykonawcom inwentaryzacji, tj.
umożliwienie dokonania stosownych pomiarów
i oględzin na terenie nieruchomości.
Prowadzona akcja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. Jest pierwszym etapem wieloletniego
programu, którego zadaniem będzie sukcesywne
usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie m.st. Warszawy
do 2032 roku.
Inwentaryzację przeprowadzi firma WGS84 Polska
Sp. z o.o. W dzielnicy Wawer odbędzie się ona od

1 do 30 maja 2011 r. Osoby wykonujące spis będą
posiadały imienne upoważnienia, z numerem dowodu osobistego, do reprezentowania m.st. Warszawy przy wykonywaniu czynności, podpisane
przez dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy – Grażynę Sienkiewicz.
Wyroby zawierające azbest, będące w złym stanie technicznym, mogą negatywnie wpływać na
zdrowie mieszkańców (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć
działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez
wyspecjalizowane i uprawnione firmy (posiadające
decyzję administracyjną zezwalającą na usuwanie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych).

Wesprzyj „Chatę”

Kurier SZKOLNY | Liceum przy Halnej zaprasza

11 kwietnia 2011 roku może być dla wielu gimnazjalistów kończących naukę bardzo ważnym dniem.
To właśnie wtedy w Liceum Ogólnokształcącym im.
Józefa Wybickiego, o godz.18, rozpocznie się dzień
otwarty, podczas którego przedstawione będą najważniejsze informacje o szkole, klasach, nauczycielach i rekrutacji. W sali gimnastycznej przedstawiciele obecnych czterech profilowanych klas opowiedzą o ich specyfice i o wymaganiach stawianych
uczniom.
W roku szkolnym 2011/2012 w XXV LO planowane
są cztery oddziały. Oprócz tradycyjnego mat-fizu,
biol-chemu i humana (z dodatkiem zajęć dziennikarskich, o których szerzej opowie dr Marek Szparaga) z językami: niemieckim, angielskim i, wy-

łączając mat-fiz, łacińskim,
będzie jeszcze jeden oddział
z rozszerzoną matematyką,
geografią i wiedzą o społeczeństwie oraz językiem
rosyjskim zamiast niemieckiego. Jak z tego widać, każdy może znaleźć w tej szkole to, czego szuka.
Nie będzie to jednak nudne,
pozbawione emocji „przedstawienie”. Uroczystość, podczas której kandydaci
dowiedzą się o wymaganej liczbie punktów oraz poznają ogólną charakterystykę profili, potrwa krótką
chwilę, po czym będzie możliwość zwiedzenia szko-

Kurier SPORTOWY | Grand Prix, mityngi, rajdy, mecze „Victorii”

Zawody i rekreacja
W kwietniu odbędą się następujące dzielnicowe imprezy sportowe i rekreacyjne:
Grand Prix Wawra w tenisie stołowym, przemiennie w SP nr 109 w Zerzeniu i w hali przy ul. Bajkowej, w brydżu sportowym w KK Anin, ul. V Poprzeczna 13, w szachach dla dzieci w KK Anin,
ul. V Poprzeczna 13, w sumo przemiennie w hali
przy ul. Króla Maciusia 5 i w hali przy Poezji 5,
w Nordic Walking, Gimnazjum nr 104 w Radości.

W kwietniu rozpoczyna się seria mityngów lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych na „Syrence”, ul. Starego Doktora na Marysinie Wawerskim.
9 kwietnia w Gimnazjum nr 105, ul. Króla Maciusia
5 – odbędzie się Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt ze
szkół podstawowych, a 16 kwietnia – chłopców.
16 kwietnia szkolne koło turystyczne SP nr 124
organizuje rajd „Wiosna – Rezerwat Wyspy Świderskie”.

fot. 25 LO

Dzień otwarty w Wybickim

ły z przewodnikami – starszymi uczniami. To oni
poinformują, jakie są słabe, a jakie mocne strony
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej.
Filip Niepokólczycki, kl. IId

PKS „Victoria” Zerzeń zaprasza do obejrzenia meczów drużyny A-klasy na boisku przy ul. Borków
18. Najbliższe dwa to pojedynek z KS Falenica 10
kwietnia o godz. 16 i 23 kwietnia z MLKS Józefovia
II Józefów o godz. 13.
Następne to 7 maja o godz. 17 MRKS Wisła Maciejowice, 21 maja o godz. 17 z LZS Wisła Dziecinów, 5 czerwca o godz. 17 z PKS Radość II i 11
czerwca o godz. 17 z RKS Bór Regut.
Trampkarze młodsi Mazowieckiej Ligi grają u siebie
16 kwietnia o godz. 11 z Pogonią Siedlce, 30 kwietnia o godz. 11 z MKS Podlasie Sokołów Podlaski,
a 7 maja o godz. 11 z Wisłą Płock.

OD MARYSINA PO FALENICĘ 
Kurier SPORTOWY | Zapasy w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

Kurier SKARBOWY

W obiekcie sportowym WKS Gwardia Warszawa
odbyły się zawody w zapasach w stylu wolnym,
rozgrywane w ramach Warszawskiej Olimpiady

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer
informuje, iż w celu ułatwienia mieszkańcom dokonania rocznego rozliczenia za 2010 r. ustalił dyżury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wawer
przy ul. Żegańskiej 1: 23 marca 2011 r. i 20 kwietnia 2011 r. godz. 10–15. W tym terminie w Urzędzie Dzielnicy będzie można złożyć zeznanie roczne
na ręce pracownika urzędu skarbowego. W dniach
28–29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. Urząd Skarbowy Warszawa – Wawer będzie czynny w godzinach
8–18. Informujemy jednocześnie wawerskich płatników podatków od dochodów osobistych, że na parterze Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 usytuowany jest tzw. skarbomat – urządzenie przyjmujące zeznania podatkowe w wersji papierowej.
Jego obsługa jest prosta dzięki zainstalowanej instrukcji „krok po kroku”. Po zakończeniu wysyłania
PIT-a – drukuje pokwitowanie. Na miejscu można zaopatrzyć się w druki PIT-ów oraz w instrukcje
ułatwiające ich wypełnienie.

fot. GRAŻYNA DYBKOWSK A

Pierwsze miejsce wawerczyków

Młodzieży. Wawer reprezentował UKS Marysin
Wawerski. Po zsumowaniu wszystkich wyników
młodzików i juniorów, okazało się, że wawerski
UKS zdobył I miejsce drużynowo. Nic
dziwnego, że trener Leszek Blautenberg był
bardzo dumny z postawy i wyników swoich
zawodników. Złote medale wywalczyli Konrad Sobieszczuk, Patryk Zimnowodzki, Szymon Sarna, Adam Brzozowski, srebrne Karolina Osóbka, Mateusz Werner, Damian
Skonieczny, Grzegorz Kobyliński, Dominik
Jagodziński, a brązowe Patryk Ratyński, Michał Celiński.
Na wyróżnienie zasłużył Konrad Sobieszczuk. Po dramatycznej, dobrej technicznie,
walce z czołowym zawodnikiem ze Zdrowego Targówka otrzymał owacje na stojąco.

Na najwyższym podium – Konrad Sobieszczuk, na drugim miejscu
– Grzegorz Kobyliński

Grażyna Dybkowska

Pomoc podatkowa

Kurier KULTURALNY | Spotkania, wystawy, konkursy, prelekcje

parasolem”. Zabawa w przedstawienie ekologiczne,
którego tematem będzie wiosna, las, wiatr i słońce.
W programie również wyprawa do pobliskiej leśniczówki. KK Radość, ul. Planetowa 36.

Dla dzieci
9 kwietnia, godz. 15 – impreza dla dzieci i rodziców pt. „Wielkanocne zabawy”. W programie m. in.:
wykonywanie ozdób świątecznych (pisanki, palmy).
KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
16 kwietnia, godz.15 – „Śmigusek dyngusek”,
przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Narwal” . KK Radość,, ul. Planetowa 36.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej

Nie przeocz tej oferty

Koncerty, przeglądy
16 kwietnia – XIV Przegląd Twórczości Muzycznej
Dzieci i Młodzieży „Kogucik 2011”, uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów, „Najpiękniejsza
Pisanka”, uroczyste wręczenie nagród. KK Radość,
ul. Planetowa 36.
27 kwietnia, godz. 18 – „Wiosna Starszego Pana”
recital Tadeusza Woźniakowskiego. KK Falenica,
ul. Włókiennicza 54.
Spotkania, projekcje, wykłady
13 kwietnia, godz. 18 – „Laureaci Wawerskich Nagród 2010” spotkanie z Barbarą Wizimirską, Ewą
Jaskólską i Ireną Rogowską. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
13 kwietnia, godz. 16 – wieczór filmowy w Klubie
Seniora. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
16 kwietnia, godz. 17 – spotkanie wielkanocne
mieszkańców Aleksandrowa połączone z degustacją
potraw i wypieków świątecznych oraz ponowną prezentacją prac wielkanocnych sekcji robótek ręcznych
„Pętelka”. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
20 kwietnia, godz. 16 – spotkanie świąteczne
w Klubie Seniora. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
Wystawy, warsztaty, konkursy
9 kwietnia, godz. 18 – otwarcie wystawy malarskiej
Małgorzaty Bednarczyk pt.: „Barwy świata”. Zwie-

dzanie: poniedziałek godz. 12 – 18, wtorek godz. 12
– 21, środa, czwartek godz. 12 – 18. KK Anin, ul. V
Poprzeczna 13.
9 kwietnia, godz. 17 – „Wiosennie – kolorowo,
świątecznie – pisankowo”, rodzinne warsztaty z decoupage. Koszt materiałów – 5 zł /osoba. Prowadzenie Katarzyna Ciecieląg. KK Radość, ul. Planetowa 36.
11 kwietnia, godz. 12 – „Wielkanocne inspiracje”, warsztaty rękodzieła artystycznego, w programie m.in.: decoupage, florystyka, prowadzenie
Małgorzata Kruk, zapisy. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
11 kwietnia, godz. 16 – Obrzędy i tradycje wielkanocne, rodzinne warsztaty plastyczne. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
13 kwietnia, godz. 16 – Galeria Młodego Artysty,
wystawa wielkanocna. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
Do 13 kwietnia, godz. 19.30 – przyjmowanie prac
w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kukiełka” na postać z bajki „Alicja w krainie czarów”.
Regulamin konkursu do pobrania na stronie www.
kkzastow.com
15 kwietnia, godz. 12 – uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w konkursach plastycznych „Palma Wielkanocna” i „Projekt Pocztówki Wielkanocnej”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
28 kwietnia, godz. 14 – ,,Życie oceanów”, uroczyste rozdanie nagród i wernisaż prac. Wystawa czynna do 6 maja. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
Turnieje, inne
19 kwietnia, godz. 17 – zajęcia pokazowe w sekcji
„Studio piosenki” dla rodziców i zaproszonych gości. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
22 kwietnia, godz. 9.30 – „Dzień Ziemi”, Klub Naszej Ziemi zaprasza dzieci do „Teatru pod zielonym

Wystawy
Wystawa prac plastycznych „Marzanna zimowa
panna”. Wypożyczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10,
Wystawa „Historia książki”, Wypożyczalnia nr 59,
Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
„Świdermajer pod sosnami”, wystawa fotografii Marty Śliżewskiej, Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.
Spotkania z pisarzami
Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem
12 kwietnia,, godz. 17, Wypożyczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
III Spotkanie z cyklu „Mowy okolicznościowe i ich
znaczenie w naszym życiu”. Moderator spotkania
Bogdan Falicki – poeta, animator kultury. 9 kwietnia, godz. 18, Wypożyczalnia nr 121, Międzylesie,
ul. Żegańska 1.
Pogadanki
Yukio Mishima „Zimny płomień”, 18 kwietnia,
godz. 14, Biblioteka, ul. Trawiasta 10;
Spotkania staropolskie: „Wygnaniec ciała. Klemens Janicki, poeta polsko – łaciński” 27 kwietnia,
godz. 12, Wypożyczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
Kiermasze
Światowy Dzień Książki – kiermasz 20 kwietnia,
Wypożyczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10
Kiermasze taniej książki przeprowadzają wszystkie
wypożyczalnie w dzielnicy.

 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPORTOWY | Juniorzy wygrywają z seniorami

Kurier SPORTOWY

Udany początek sezonu sumoków Ze ZWAR-u
do kadry Polski

Fot. AWOJ

Po ubiegłorocznych sukcesach (m.in. złoto MŚ juniorek Natalii Kołnierzak, złoto ME juniorów Pawła Wojdy), zawodnicy UKS Fuks udanie rozpoczęli
sezon 2011. Podczas Pucharu Polski juniorów i seniorów w Krotoszynie reprezentanci tego klubu zdobyli 11 medali.
W grupie juniorów Paweł Wojda okazał się bezkonkurencyjny w kat. do 90 kg, a jego brat Tomasz
zajął II miejsce. Obydwaj walczyli także w wyższej
kategorii do 100 kg, gdzie potwierdzili prymat, zamieniając się tylko miejscami. Tomek był pierwszy,
a Paweł drugi.

Walczy Paweł Wojda (przodem)

Aktualna mistrzyni świata juniorek Natalia Kołnierzak nie dała szans swoim rywalkom zajmując I miejsce w kategorii wagowej do 60 kg. Startowała również
w cięższej kategorii do 65 kg, gdzie zajęła II miejsce.
Nasi młodzi zawodnicy startowali ponadto w turnieju seniorów, w którym rewelacyjnie powalczył Paweł Wojda, zajmując I miejsce w kategorii do 90 kg.
W drodze do złotego medalu pokonał między innymi aktualnego mistrza Polski seniorów w kategorii
do 100 kg Michała Luto oraz aktualnego brązowego
medalistę ME seniorów Arona Rozuma. W kategorii
do 72 kg reprezentantka UKS Fuks, seniorka Monika Skiba zdobyła złoty medal, udowadniając tym
samym swoją sportową wyższość nad przeciwniczkami. Zawodniczka ta startowała też w kategorii do
80 kg, gdzie zdobyła II miejsce. Natalia Kołnierzak
w kategorii do 65 kg uległa tylko wielokrotnej medalistce ME Jagodzie Jochaniak, zajmując w turnieju seniorek drugie miejsce.
Z UKS Marysin dobrze zaprezentowali się aktualny mistrz Europy juniorów Bartek Struss, zajmując
w grupie seniorów w kategorii open III miejsce oraz
Jakub Krysiak, który w grupie juniorów w kategorii
do 90 kg zajął też III miejsce. Zawody te były pierwszą eliminacją zawodników do reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Bułgarii
w Warnie na początku maja. 
awoj

Do piłkarskiej reprezentacji Polski U-16 już po
raz siódmy został powołany, co może szokować,
piłkarz na co dzień grający w KS ZWAR Międzylesie. To Kamil Dmowski, rocznik 1995. Piłkę
nożną traktuje bardzo poważnie. W klubie gra na
pozycji środkowego pomocnika. Ma niewątpliwy
talent, ale jest to talent poparty ciężką pracą. Nic
dziwnego, że został dostrzeżony przez trenera reprezentacji U-16. Jest też regularnie powoływany
do kadry Mazowsza.

fot. ZWAR

Kurier OSIEDLOWY | Są pieniądze dla Nadwiśla

Inwestycje w planach
Nadwiśle – tu brak kanalizacji, infrastruktury społecznej, zła jest jakość dróg. Są to sprawy szczególnie dotkliwe, zwłaszcza że rosnąca liczba mieszkańców powoduje wzrost potrzeb. Ostatnie zmiany
budżetowe są jednak dla Nadwiśla korzystne i szansą na poprawę. Uchwałą zmieniającą budżet radni wprowadzili takie inwestycje jak plac zabaw przy
zbiegu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. Rejon ulicy Przewodowej jest jednym z najbardziej rozbudowujących się obszarów dzielnicy, przybywa mieszkańców, w tym małych dzieci, dlatego budowa pla-

cu zabaw w 2011 r. jest w pełni uzasadniona. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 500 tys. zł. Druga inwestycja to od dawna oczekiwana przez mieszkańców osiedli Nadwiśle i Zerzeń, i bliska mojemu
sercu, budowa boiska Orlik 2012 (o budowę którego
na miejskiej działce występowałem już w 2008 r.)
wraz z placem zabaw u zbiegu ulic Trakt Lubelski
i Skalnicowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie
projektu technicznego. Mam nadzieję, że realizacja
tych inwestycji zakończy się w 2012 r.
Leszek Baraniewski

W meczach ligowych, reprezentując ZWAR,
i w meczach kadry, jest zawsze w podstawowym
składzie. Rozegrał już mecze międzypaństwowe
z reprezentacjami: Walii, Rumunii, Litwy, Łotwy.
Razem z Kamilem do kadry Polski zostają powołani chłopcy polskiego pochodzenia z takich
klubów jak Hertha Berlin, Edmonton, Juventus.
Może się więc z nimi bezpośrednio konfrontować
pod względem wyszkolenia jak i przygotowania
fizycznego.
Tomasz Skrzypczak

Kurier POMOCOWY | Bezpłatne konsultacje, przygotowanie projektów

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich
Centrum Doradcze EURODOTACJE to jeden
z ośrodków wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Towarzystwo Amicus. Działa w ramach Programu Europejskiego
dla Warszawy, który ma na celu zwiększenie wiedzy
osób i instytucji z terenu Warszawy na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Centrum świadczy bezpłatne usługi mieszkańcom
Warszawy, jednostkom miejskim i organizacjom pozarządowym, a do jego zadań w szczególności należy konsultacja projektów, zarządzanie projektami,

przygotowywanie projektów partnerskich, działania
promocyjne projektów.
W siedzibie Centrum Doradczego EURODOTACJE świadczone są usługi informacyjno-doradcze
w ramach indywidualnych konsultacji. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania z doradcą oraz seminarium lub spotkania informacyjnego
w siedzibie zainteresowanej instytucji.
Centrum Doradcze EURODOTACJE współpracuje
m.in. z drugim ośrodkiem prowadzonym przez Towarzystwo Amicus – Regionalnym Ośrodkiem Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca
dotyczy wsparcia osób zainteresowanych przygotowywaniem i realizacją projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń, które wpływają
na jakość opracowywanych projektów oraz zwiększają szanse na otrzymanie dotacji.
Godziny otwarcia Centrum: pon.–pt. 8–18,
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa,
tel.: 22 627 10 60, cde@um.warszawa.pl

