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Fot. jacek świercz

Zmarł Zbigniew Czarski (Cacko),
ostatni z tych mieszkańców
Wawra, którzy zostali
wytypowani do rozstrzelania
w pamiętną noc 27 grudnia
1939 r.,podczas pierwszej
masowej egzekucji dokonanej
przez Niemców na cywilnej
ludności. Zbigniewa Czarskiego
uratował wówczas młody
wiek. Później działał w AK,
uczestniczył w powstaniu
warszawskim.
»5

Spis treści

Witaj szkoło

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. 2 września w wawerskich placówkach oświatowych odbyła się jego uroczysta
inauguracja. Burmistrz Jolanta Koczorowska z tej okazji odwiedziła XXV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Halnej,
jej zastępca Adam Godusławski był w Szkole Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej, a wiceburmistrz Łukasz Jeziorski
– w Zespole Szkół nr 70 w Radości, gdzie wizytował rozpoczęcia roku szkolnego przez klasy „zerówkowe”. W tym
dniu w wawerskich placówkach publicznych w szkolnych ławkach zasiadło i zapełniło przedszkola ok. 7400 dzieci
i młodzieży. Przedszkola zaoferowały na ten rok 1330 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 51 oddziałach.
W szkołach podstawowych w 24 oddziałach znalazło miejsce 589 dzieci w wieku 5-6 lat. Zwiększyła się w tym roku
o 29 proc. liczba sześciolatków rozpoczynających szkołę podstawową (335), a o 26 proc. – siedmioletnich (339).
W 16 pierwszych klasach gimnazjalnych naukę będzie w tym roku szkolnym pobierać 397 uczniów, a w pięciu
pierwszych klasach licealnych 120 absolwentów gimnazjów.

Wzrosły dochody budżetowe

Mniejsze od wymaganego dofinansowanie wawerskiej oświaty przez miasto oraz
mniejsze niż przed rokiem środki przyznane na inwestycje sprawiły, że konieczne stało
się poszukiwanie dodatkowych pieniędzy. Władze dzielnicy przeanalizowały planowane wydatki i możliwości uzyskania oszczędności, np. w sferze funkcjonowania
Urzędu Dzielnicy, gdzie zmniejszono liczbę drukarek, faksów na rzecz pojedynczych
na każdym piętrze urządzeń tego rodzaju. Efektem oszczędności, lepszej ściągalności
podatków i opłat, korzystniejszym dla dzielnicy, jako inwestora, wynikom przetargów
udało się w I półroczu zasilić budżet dodatkową kwotą wynoszącą ponad 5,5 mln zł.
Te środki zmniejszają deficyt oświatowy oraz umożliwiają zaplanowanie i przeprowadzenie nowych inwestycji oraz remontów, głównie w zakresie drogownictwa.»2-3

Ekumeniczne
spotkanie
»3
Wiceprezydent Warszawy Michał
Olszewski, wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy Ewa
Masny, wiceburmistrz Adam Godusławski i mieszkańcy uczestniczyli w obchodach 71 rocznicy
likwidacji getta w Falenicy
IV liga w Wawrze
»4
Piłkarze PKS Radość awansowali
do IV ligi na terenie Mazowsza –
Południe. W związku z tym rosną
koszty utrzymania drużyny. Klub
szuka więc sponsorów, licząc na
wsparcie lokalnych firm.

Kadencja inwestycji drogowych

Bieżąca kadencja samorządowa jest kadencją inwestycji drogowych. Zakończono
w niej realizację ostatniego odcinka ul. Mozaikowej, zmieniono technologię budowy dróg – stosując podbudowę z gruzu betonowego z nakładką asfaltową, gwarantującą dłuższą żywotność niż mają ulice wyłożone destruktem. Realizowana
jest w tej kadencji największa inwestycja drogowa – budowa ul. Panny Wodnej
od ul. Zasadowej w Radości po skrzyżowanie z Traktem Lubelskim i ul. Skalnicową w Nadwiślu, gdzie powstanie bezkolizyjne rondo. Drugie zostanie wykonane
przy skrzyżowaniu z ul. Zasadową, a trzecie przy Mozaikowej. Jeszcze w tym roku
będzie przebudowywany stary odcinek Panny Wodnej – od Zasadowej do ul. Patriotów. Tu powstanie nowa nawierzchnia, chodniki oraz odwodnienie.
»2-3
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Kurier SAMORZĄDOWY | Zmniejszył się deficyt oświatowy

Dzielnica pozyskuje
dodatkowe pieniądze

Zarząd Dzielnicy przeprowadził analizę wykonania planu dochodów, zapisanego
w tegorocznym budżecie. Okazało, że udało się pozyskać o ponad 5,5 mln zł więcej
niż pierwotnie przewidywano.
urządzić nowe place zabaw itp. Uświadomienie tego
wpłynęło prawdopodobnie na to, że do dzielnicowej
kasy wpływa odtąd więcej pieniędzy potrzebnych na
inwestycje. Dzielnica ponadto sprzedaje działki zabudowane zdekapitalizowanymi budynkami, z których nie ma żadnego pożytku, gdyż nie nadają się
do zamieszkania.
Prawie 690 tys. zł trzeba było zdjąć z budowy ul.
Gruszy ze względu na niemożność przeprowadzenia w tym roku wykupu gruntów pod nią. Nie zostanie wydana kwota 150 tys. zł, jaką przewidywano na rozpoczęcie budowy boiska sportowego przy
XXV LO przy ul. Halnej, ze względu na niezakończone postępowanie o zasiedzenie gruntu. Na następny rok przeniesiono 880 tys. zł, jakie dzielnica
zamierzała wydać na odwodnienie Aleksandrowa,
Zbójnej Góry i Nadwiśla. 
Andrzej Murat

Kurier ekologiczny

Kurier URZĘDOWY | Remonty i nowe ulice

Jak informuje wawerski wydział ochrony środowiska, 8 października 2013 o godz. 17.30 w tzw.
sali teatralnej w Wawerskiej Strefie Kultury, ul.
Żegańska 1a (dawny budynek Gimnazjum nr 103)
odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące
bezpieczeństwa i zachowania porządku nad Wisłą
w dzielnicy Wawer.
Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Obecni będą przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Porozmawiamy o zagospodarowaniu
plaż wiślanych, ścieżkach rowerowych z punktami
obserwacji ptaków, a także o problemach rozjeżdżania międzywala quadami i zwałkach odpadów.

Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer
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Po wielu latach starań o wybudowanie chodnika wzdłuż
ul. Technicznej, łączącej Aleksandrów z Falenicą, władze
dzielnicy wzięły sprawy w swoje ręce. Wykonano chodnik od
ul. Hiacyntowej do ul. Napoleona Bonaparte oraz wjazdy
na posesje, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo –
dotąd bowiem piesi musieli chodzić po jezdni

Kadencja inwestycji drogowych

Podczas sierpniowej sesji Rady Dzielnicy zastępca burmistrza Adam Godusławski
obszernie poinformował wawerskich samorządowców o realizacji programu budowy
nowych dróg i remontach istniejących.

Jak wynika z przedstawionej przez wiceburmistrza
stanie bez wpływu na płynność ruchu. Realizuje się
prezentacji, Wawer realizuje jedną z największych
też mniejsze budowy drogowe oraz remonty istnieinwestycji drogowych ostatnich lat po ciągu ul.
jących dróg.
Mrówcza - Mozaikowa – budowę ul. Panny WodTrwa realizacja I etapu budowy ul. Panny Wodnej
od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski. Na ten
nej, od ul. Patriotów po Trakt Lubelski.
cel dzielnica przeznaczyła 4,5 mln zl. Jak się jedNie ogranicza się jednak tylko do tego ważnego
zadania, które spowoduje wykształcenie się ważnak okazało, trzeba było zmienić wcześniejsze zanej trasy drogowej w poprzek linii kolejowej dziełożenia, gdyż wiosenne roztopy i opady ujawniły,
lącej Wawer na dwie części,
co komunikacji nie ułatwia.
Ten ciąg połączy mieszkańców Aleksandrowa, Radości, Miedzeszyna i Falenicy,
a także zmotoryzowanych józefowian, świdrzan i otwocczan z Wałem Miedzeszyńskim przez dochodzącą do
niego ul. Skalnicową, bez
potrzeby przejeżdżania przez
północną część dzielnicy,
która poza ul. Zwoleńską,
Bronowską i Lucerny nie
ma poprzecznych wyjazdów w kierunku zachodnim.
A przecież w przyszłym roku
ma ruszyć, realizowana przez
Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych, budowa tune- Tak będzie wyglądało rondo u zbiegu ul. Panny Wodnej, Traktu Lubelskiego i ul.
lu pod torami kolejowymi Skalnicowej. Przeprowadzony przetarg na jego wykonanie przysporzył 800 tys. zł
w Międzylesiu, co nie pozo- oszczędności

fot. am

Spotkanie
konsultacyjne

fot. am

Ponieważ od początku roku wiadomo było, że dzielnica otrzyma mniej dotacji niż to wynikało z potrzeb
placówek oświatowych, prawie cała dodatkowo wypracowana kwota została przeznaczona na załatanie
oświatowego deficytu. Tylko 200 tys. zł zasili kasę
dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Największy
udział w powiększeniu tegorocznych dochodów ma
wzrost ściągalności podatku od nieruchomości (1,2
mln zł), wpływy z najmu i dzierżawy gruntów (1,6 mln
zł), sprzedaż nieruchomości (ok. 1,4 mln zł).
Większe wpływy z podatku od nieruchomości cieszą, gdyż – jak władze samorządowe uświadomiły
mieszkańcom podczas cyklu spotkań z nimi we
wszystkich osiedlach dzielnicy – zaległości nagromadzone w ostatnich latach były spore. W niektórych przypadkach sięgały rocznych zobowiązań, za
które można by wybudować nowe kilometry dróg,
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Kurier historyczny | rocznica zagłady getta

Ekumeniczne spotkanie przy pomniku

że teren przez który ta ulica ma przebiegać, jest
zbyt grząski. Podniesiono zatem niweletę jezdni
po wschodniej stronie Kanału Zagoździańskiego.
W innym miejscu w hałdzie ziemi z wykopu zagnieździły się jaskółki brzegówki. Decyzją ornitologów trzeba było do końca sierpnia wstrzymać w tym
miejscu roboty. Nie powinno to jednak zasadniczo
wpłynąć na termin zakończenia budowy tego fragmentu, co ma nastąpić w końcu listopada br.
Drugim zadaniem związanym z powstaniem tego
ciągu komunikacyjnego będzie budowa ronda na
skrzyżowaniu ul. Panny Wodnej z Traktem Lubelskim i ul. Skalnicową. Jego realizacja została wprowadzona do budżetu inwestycyjnego tego roku. Przetarg został rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał
120 dni na wybudowanie ronda, a więc zakończenie
tej inwestycji nastąpi w połowie grudnia 2013 r.
Koszt budowy będzie o 800 tys. zł mniejszy niż
przewidywano.
Jeszcze w tym roku, także w połowie grudnia, zakończy się kompletna przebudowa ul. Panny WodAdam Godusławski,
zastępca burmistrza
Nauczeni doświadczeniem baczniej przyglądamy się temu, jak
wykonawcy inwestycji
drogowych wywiązują
się z powierzonych im
zadań. Nasze dzielnicowe służby infrastrukturalne kontrolują jakość wykonywanych prac.
Pobierają m.in. próbki (patrz zdjęcie obok), na
podstawie których widać czy firmy budujące nasze drogi ułożyły zgodne z projektem warstwy
podbudowy i nawierzchni. W ten sposób dbamy
o nasze interesy i o to, by nasze ulice wytrzymały próbę czasu.

Fot. Grzegorz Narojczyk

Władze Warszawy na uroczystości przy pomniku żydowskich ofiar likwidacji gett w Falanicy i Rembertowie reprezentował
wiceprezydent Michał Olszewski i wiceprzewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy Ewa Masny, a dzielnicy Wawer –
zastępca burmistrza Adam Godusławski

nej od ul. Patriotów do ul. Zasadowej. Zyska ona całkowicie nową
nawierzchnię, wzdłuż niej powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Będzie
wykonane odwodnienie, gdyż teraz
tworzą się na niej rozlewiska wodne,
i dwa ronda – u zbiegu z ul. Mrówczą oraz z Zasadową, co zagwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Przy okazji budowy ul. Panny Wodnej zwrócono uwagę na potrzebę poprawy skomunikowania jej z ulicami
do niej prostopadłymi. Na pierwszy
ogień wytypowano ul. Południową,
a ściślej mówiąc jej polny odcinek od
ul. Borków do ul. Wojtyszki. W tym
roku na realizację tego zadania przewidziano co prawda tylko 50 tys. zł,
ale już w przyszłym – 1 mln zł.
W planie inwestycji drogowych

fot. am

20 sierpnia, w 71. rocznicę tej tragedii, przed pomnikiem upamiętniającym zagładę Żydów w Falenicy spotkali się ci, którzy zechcieli uczcić jej
ofiary. Modlitwę ekumeniczną zainicjował ksiądz
Wojciech Lemański, do niedawna proboszcz
parafii w Jasienicy, obecny na takiej rocznicowej
uroczystości w Falenicy nie po raz pierwszy.

nadążali. Dzień później w podobny sposób zlikwidowano getto w Mińsku Mazowieckim. 26 sierpnia
hitlerowcy przystąpili do mordowania żydowskich

Najbardziej newralgiczne miejsce na budowie ul. Panny Wodnej, po
wschodniej stronie Kanału Zagoździańskiego. Podmokłe. Podniesiono na
tym odcinku niweletę przyszłej jezdni, wykonując mocniejszą podbudowę.
Nowym odcinkiem ul. Panny Wodnej oraz przebudowanym starym będzie
można przejechać w końcu tego roku

fot. grzegorz narojczyk

71 lat temu, w cieniu zagłady Żydów Warszawy, dokonała się tragedia żydowskich mieszkańców pasa
osiedli położonych na wschód od centrum stolicy.
20 sierpnia 1942 r., w dzień po inicjującej zbrodnicze dzieło likwidacji getta w Otwocku, hitlerowcy
uczynili to samo z gettem w Falenicy. Sześć i pół
tysiąca jego mieszkańców załadowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów
i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem
z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych
półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie,
których tego samego dnia przepędzono na rampę
kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, którzy nie

więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja dobijania resztek Żydów linii otwockiej trwała aż do wiosny. W maju 1943 r. wysadzono w powietrze barak
w tartaku Najwera, z uwięzionymi w nim ostatnimi
Żydami falenickimi.
Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska, lokalna społeczność obywateli Rzeczypospolitej.

Wawra w tym roku znajduje się ul. Nowozabielska.
Będzie ona budowana we wspólnym zadaniu dzielnicy i MPWiK.
Z planowanych w tym roku budów drogowych zakończone zostało wykonanie 277-metrowego odcinka ul. Świebodzińskiej od ul. Pożaryskiego do nowej
części Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jest to alternatywny dojazd do tej placówki, zmniejszający ruch kołowy na wąskiej ul. Bursztynowej.
Ma nawierzchnię z mieszkanki bitumicznej, jednostronny chodnik z wjazdami na posesje.
Dużą wagę przykładają władze dzielnicy do remontów ulic. Przeznaczono w tym roku na ten cel ponad
750 tys. zł, a dzięki tej kwocie poprawi się stan nawierzchni o łącznej powierzchni 32 tys. m kw.
Nowe nawierzchnie układane są na podbudowie
z gruzu betonowego, co gwarantuje ich dłuższą żywotność. Betonowe podbudowy wykonano m.in. na
ul. Arniki, Serdecznej, Wolęcińskiej, Wisełki, Hermanowskiej, Garncarskiej.
W ramach remontów ułożono 36 tys. m kw. nakładek asfaltowych m.in. na ulicach: Radłowej, Sztumskiej, Hafciarskiej, Zespołowej, Lebiodowej.

Andrzej Murat
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Kurier sportowy | Z prezesem klubu, Piotrem Wąsowskim, rozmawia Marcin Sędek

PKS Radość w IV lidze – tego jeszcze nie było!

– Macie takie środki?
– Możemy się utrzymać z wpłat sponsorskich oraz
wynajmu boisk, organizacji festynów itp. Dotacje,
jakie otrzymujemy z dzielnicy bądź miasta, mogą
być przeznaczone tylko na piłkę dziecięcą i młodzieżową lub na inwestycje w infrastrukturę. To
co dotąd otrzymywaliśmy od sponsorów, których
można policzyć na palcach jednej ręki, wystarczało
na egzystowanie w lidze okręgowej. Zawodnicy na
mecze jeździli własnymi samochodami. Korzystając z okazji chciałbym się zwrócić do wszystkich
firm i przedsiębiorców z dzielnicy, aby pomyśleli

Zostań sponsorem

Fot. pks radość

PKS Radość ma Złotego Sponsora, którym jest Eko Farma Żelechów, Srebrnych
– firmę KIM z branży budowlanej, oraz
szkoły nauki jazdy Czarny i Happy driver.pl. Szuka szerszego wsparcia – w tym
Sponsora Strategicznego.
Kontakt: 509-218-822

PKS Radość – zespół w IV lidze

o współpracy z klubem i wsparli nas na wszelkie
możliwe sposoby.
– Co im możecie zaoferować w zamian?
– Reklamę na naszej stronie internetowej www.
pksradosc.futbolowo.pl,
którą
odwiedzana
dziennie 3 tysiące osób. Jesteśmy aktywni na facebooku. Mamy też kanał na serwisie youtube.
com, gdzie co tydzień wrzucamy jakieś nowości:
bramki, skróty, kontrowersyjne decyzje. Jednym
słowem nasz potencjalny sponsor i jego reklama
może trafić do blisko 5 tysięcy osób dziennie!
Jest też możliwość reklamowania się na naszym
stadionie czy na koszulkach naszych zawodników.

Fot. pks radość

większość fachowców w IV lidze już widziała
naszych rywali. Na szczęście nasz trener Ryszard Brychczy świetnie przygotował zawodników do rewanżu, który wygraliśmy 4:0, z czego
trzy gole strzelił nasz najlepszy zawodnik Dominik Dukalski. Bardzo duży udział w awansie mieli też bracia Andrzej i Wojtek Kocińscy.
– Awans i co dalej?
– Czeka nas nie lada wyzwanie. IV liga to już
zdecydowanie większe koszty. Dalsze wyjazdy
na mecze, większa liczba spotkań. Rosną opłaty wynikające z samej organizacji meczów. Sędziowie nie będą już do nas przyjeżdżać tylko
z Warszawy, ale również z całego Mazowsza.

Fot. pks radość

– Awans do IV ligi dla PKS Radość to historyczny moment?
– W 17-letniej historii klubu jest to sukces bez
precedensu. Nigdy wcześniej drużyna z dzielnicy
Wawer nie grała na tym szczeblu rozgrywek. Dla
nas IV liga to piłkarskie Himalaje. Gdy zostałem
prezesem klubu byliśmy średniakiem w A-klasie,
baza była w opłakanym stanie, a szkolenie dzieci
i młodzieży w zasadzie nie istniało. W tej chwili
mamy drużynę seniorów w IV lidze, trybunę na
ponad 200 miejsc, oświetlone trzy boiska trawiste,
wyremontowane szatnie i blisko 150 trenujących
regularnie piłkarzy (w tym 120 dzieciaków w naszej akademii – Fundacja Akademia Młodego

Niepohamowana radość po zwycięstwie w barażach o wejście do IV ligi

Piłkarza). Na najciekawsze spotkania przychodzi
i 500 kibiców. Co dowodzi, że ciężką pracą można
osiągnąć bardzo wiele.
– Droga do IV ligi wiodła przez baraże…
– Łatwo nie było. W lidze okręgowej zajęliśmy 2
miejsce i o awans musieliśmy walczyć z wicemistrzem drugiej warszawskiej okręgówki - Przyszłością Włochy. W pierwszym meczu w Radości zremisowaliśmy 1:1 i przed rewanżem

Dramatyzm sytuacji w meczu z UKS Łady

Za jednego arbitra z okolic Radomia czy Siedlec klub będzie musiał zapłacić ok. 200 zł.
Ponadto kosztuje rejestracja zawodników, licencje, przygotowania boiska do rozgrywek.
– O jakich pieniądzach mówimy?
– Koszt organizacji meczu przez gospodarza spotkania to kwota ok. 1000 zł . Z meczami wyjazdowymi wiążą się koszty transportu, a wynajem busa
to ok. 600 zł.

– Jakie cele przed PKS Radość w najbliższej
przyszłości?
– Rozwój naszych młodych zawodników. Dzięki
temu, że mamy teraz zespół w IV lidze, w przyszłości będą mieli łatwiejszy start w dorosłą piłkę. Łatwiej będzie nam wypromować naszych
wychowanków. Kto wie czy kiedyś nie doczekamy
się zawodnika, który zagra na boiskach ekstraklasy?
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Kurier wspomnieniowy | Zmarł Zbigniew Czarski (wcześniej Cacko)

27 lipca zmarł Zbigniew Czarski (wcześniej Cacko),
ostatni z tych, którzy uratowali się przed pierwszą
w Warszawie masową egzekucją na ludności cywilnej 27 grudnia 1939 r. Miał ukończone 89 lat. Radni
Wawra uczcili go podczas sesji 13 sierpnia minutą
ciszy. W 2010 r. „Kurier Wawerski” (nr 24/79) opublikował jego wspomnienia.
W chwili wybuchu II wojny światowej miał 15 lat.
O wydarzeniach w Wawrze z 26 na 27 grudnia mówił tak: „Około drugiej w nocy usłyszeliśmy łomotanie w okiennice. Myśleliśmy, że to jacyś bandyci,
a okazało się, że to niemieccy żołnierze. Kazali się
nam ciepło ubrać, bo trzymał silny mróz, i zabrać
dokumenty.”
Niemcy odstawili ich: jego, ojca i brata, w okolicę
dworca kolejowego w Wawrze, gdzie już stali ludzie
z podniesionymi rękami. Po drugiej stronie torów,
anińskiej, zabranych z domów spisywano, Niemcy
byli agresywni. Zbigniew Cacko, wykorzystał swoją
gimnazjalną znajomość niemieckiego i poinformował jednego z oficerów, że ma dopiero 15 lat. Ten,
upewniwszy się, że ten młody chłopak nie jest Żydem, przeprowadził go tunelem na wawerską stronę
i – na szczęście - puścił wolno.
Gdy dotarł do domu, już było słychać strzały z broni maszynowej, nie wróżące nic dobrego. Gdy uci-

chły, z matką poszedł na miejsce kaźni, gdzie już
mieszkańcy w stosach ciał szukali swoich bliskich.
Odnaleźli ojca i brata. Gdy zabroniono im zabrać
ciała, zdołali tylko wyjąć ich dokumenty. Portfel ojca
był przestrzelony. Stał się pieczołowicie przechowywaną pamiątką rodzinną. W maju 1940 r. ciała
zamordowanych ekshumowano i pozwolono przenieść na Cmentarz Ofiar Wojny na Glinkach.
Zbyszek Cacko w 1942 r. wstąpił do AK, później
wziął udział w powstaniu warszawskim, walcząc na
Mokotowie. Traktował to jako patriotyczny obowiązek i spłacenie długu wobec nieżyjących bliskich.
Po kapitulacji Mokotowa dostał się do niemieckiej
niewoli, przebywał w stalagu pod Hamburgiem. Do
kraju wrócił w grudniu 1945 r. Powrotem do normalnego życia było jego dostanie się na kurs wstępny na Politechnikę Warszawską.
Gdy powstało Stowarzyszenie Rodzin Po Rozstrzelanych w Wawrze, został jego sekretarzem. W 1951
r. ożenił się i na prośbę żony zmienił nazwisko na –
Czarski. Ukończył Politechnikę Warszawską, pracował w przemysłach fermentacyjnym, mięsnym, piwowarskim, w Biurze Projektów Handlu Wewnętrznego, w Mostostalu i na zagranicznych budowach.
Bardzo sobie cenił odznaczenia – jak wspomina
żona – Krzyż Walecznych, przyznany przez rząd

fot. am

Ostatni z uratowanych przed egzekucją w Wawrze

RP na uchodźctwie, Krzyż Powstania Warszawskiego, Krzyż Partyzancki, Krzyż AK. Często, jako
kombatant, spotykał się młodzieżą szkolną. Jego
wnuk, Łukasz Kubik, jest radnym dzielnicy. Zgromadził pokaźny zbiór wydawnictw poświęconych
AK, powstaniu warszawskiemu. Na 30 lipca był
zaproszony do zrobienia fotografii na dokumentacyjne potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przygotował mundur, przypiął do niego odznaczenia. Nie zdążył…
am

Kurier osiedlowy| fundacja radość dla ludzi

Pamięta, że bazarek w Radości to przed laty było
kwitnące pod względem handlowym miejsce. Podobnie jak w Falenicy tu także sprzedawano owoce,
warzywa i inne płody rolne, wyroby rękodzieła, ziarno dla ptaków.
Ubolewa, że od strony ul. Panny Wodnej powstały pawilony, gdyż całkowicie zasłoniły bazarek. Nie
widać, co się dzieje za nimi. Miedzy innymi przez to
handel owocowo – warzywny prawie zanikł.
Gdy Artura Woltyńskiego, od kilkunastu lat właściciela miejscowej pizzerii, udziałowcy spółki zawiadującej bazarkiem wybrali na prezesa, postanowił
zmienić istniejący stan. – Uznałem, że trzeba odnowić elewacje pawilonów, bo to ma znaczenie wizerunkowe. I w jakiś sposób przyciągnąć klientów
– mówi.
Pomysłem na to było zorganizowanie na terenie
bazaru „pchlich targów”. I chociaż okres nie był
najlepszy, bo pierwsze trzy odbywały się w zimnym
IV kwartale ubiegłego roku, sprzedających i kupujących nie brakowało. Targom tym zapewnił atrakcje.
– Nawiązałem kontakt z firmą Fiku Miku, która wypożycza pneumatyczne zamki, zjeżdżalnie. -Poprosiłem o ulgowe potraktowanie finansowe, gdyż nie
zamierzałem sprzedawać biletów wstępu. Zgodzili
się – nie kryje zadowolenia.
Kolejnym pomysłem prezesa Woltyńskiego było założenie fundacji Radość dla Ludzi. – Chodziło o to
– wyjaśnia – aby dzięki niej można było rozwinąć
działalność na rzecz mieszkańców i pozyskać środki
na rozwój z darowizn i odpisów. Do tego czasu był
praktycznie jedynym sponsorem.

fot. am

Aktywizuje bazarek i lokalne społeczeństwo

Od ubiegłego roku na bazarku w Radości odbyło się kilka , cieszących się powodzeniem, „pchlich targów”

– Żeby mnie nikt nie podejrzewał, że organizując
„pchle targi” i inne działania promuję pizzerię, postanowiłem część działalności przenieść do Wawerskiej Strefy Kultury po dawnym Gimnazjum nr 103
przy ul. Żegańskiej w Międzylesiu – wyjaśnia
swój następny krok. I nie byłby Arturem Woltyńskim, gdyby i w tym przypadku osiadł na laurach.
W WSK chce organizować zajęcia, m.in. plastyczne,
muzyczne, uczyć dzieci chodzić na szczudłach, wy-

konywać różne sztuczki i akrobacje. – Chciałbym,
aby frontowa ściana dawnego Gimnazjum nie wyglądała jak ściana biurowca. Niech ją pokryją kolorowe rysunki, informacje. Niech użytkownicy strefy
wyjdą ze swoich pomieszczeń na zewnątrz, na parking, który w soboty i niedziele jest pusty. Niech tam
pokażą swoją ofertę. Niech grają na bębnach, niech
zaprezentują capoeirę. A wtedy strefa także, jak bazarek w Radości, ożyje – jest przekonany.
am
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Kurier kulturalny | Comenius w Szkole Podstawowej przy ul. Wilgi

Międzynarodowo i ekologicznie

Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Zespole Szkół nr 120 w Radości
brali wraz ze szkołami z Niemiec, Włoch i Słowacji udział w międzynarodowym
projekcie Comeniusa „Protecting the Environment - Protecting the World”. W jego
ramach realizując różnorodne działania o tematyce ekologicznej.

koni. Kolejna zbiórka obejmowała
elektrośmieci.
Dzięki tablicy interaktywnej, zakupionej ze środków pochodzących
z projektu, możliwe było przeprowadzenie dla uczniów klas trzecich
szkoły podstawowej programu
„Mały przyjaciel przyrody”.
Kolejne międzynarodowe spotkanie uczestników projektu odbyło
się w bawarskiej miejscowości
Fürstenfeldbruck. Reprezentanci
współpracujących szkół zapoznali
się z twórczością Andy Goldwortha – brytyjskiego rzeźbiarza i fotografika, zaliczanego do nowej Uczniowie szkół partnerskich z Włoch, Niemiec, Słowacji oraz z Polski
generacji artystów sztuki ziemi, podczas wizyty na Mazowszu - zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej
tworzącego rzeźby i instalacje w Sierpcu
w przyrodzie. Uczestniczyli w zajęekologicznych i zapoznać się ze zróżnicowaną prociach terenowych, w ramach których rozpoznawali
gatunki drzew oraz ślady zwierząt, a także wykoblematyką ochrony środowiska. W ramach wykonynywali plastyczne prace plenerowe z naturalnych
wanych zadań pisali bajki ekologiczne, prowadzili
materiałów.
blog internetowy, wydali kalendarz, wykonywali
Szkoła przy ul. Wilgi gościła parterów realizujących
prace plastyczne, prezentacje multimedialne itp.
projekt. Grupy z Włoch, Niemiec i Słowacji zwieW praktyce mogli przekonać się, jak ważne są zadzały Mazowsze, poznawały polską kulturę i higadnienia odzyskiwania surowców oraz właściwej
utylizacji śmieci.
storię. W ramach działań ekologicznych przeprowadzone zostały różnego typu zajęcia i warsztaty,
Beata Scelina

Fot. Romana Falińsk a – Czajk a

Pierwsze spotkanie uczestników projektu odbyło się
we Włoszech w miejscowości Torre de Passeri. Nasi
uczniowie przedstawili prezentację dotyczącą Mazowsza i Warszawy oraz problemów ekologicznych
regionu. Uczestniczyli w ciekawym programie edukacyjno – poznawczym regionu Abruzzo.
Po tym szkoła zorganizowała zbiórki: makulatury
(udało się zgromadzić 300 kg!), zużytych wkładów
do drukarek i baterii oraz… kasztanów. Ich zbiórka
prowadzona była we współpracy z Fundacją Nasza
Ziemia i miała na celu ochronę drzew kasztanowca
przed groźnym szkodnikiem szrotówkiem. Zebrane
kasztany posłużą do produkcji kosmetyków, a pozyskane środki finansowe są przeznaczone na zakup
budek lęgowych dla sikorek – naturalnych wrogów
szrotówka.
Zespól Szkół nr 120 zebrał 416 kg kasztanów i zajął
III miejsce wśród warszawskich placówek. Szkoła
otrzymała za to materiały dydaktyczne dotyczące
ochrony lasów ze szczególnym uwzględnieniem
kasztanowców. Kolejny dyplom placówka dodstała od Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina
Człowiek za czynny udział w akcji „Nakrętka”. Zebrane nakrętki pomogły w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla dwójki dzieci. Zbiórka zużytych kartridży odbywała się we współpracy z Fundacją Gaja,
która pozyskuje surowce do recyclingu i część środków finansowych przeznacza na ratowanie chorych

m.in. kulinarne i przyrodnicze. Jednym z efektów
tych działań jest „Ogródek Comeniusa” założony
przed szkołą, w którym zasadzone zostały kwiaty
i zioła przywiezione przez uczestników projektu.
Formuła międzynarodowego programu Comenius
jest wymagająca, stwarza ogromne możliwości
zdobywania nowych doświadczeń i rozwoju. Dzięki
programowi radościańscy uczniowie mieli szansę uczestniczyć w międzynarodowych działaniach

Kurier SPOŁECZNY | nowa inicjatywa integracyjno-edukacyjna

Gimnazjon Wawerski – partner, uzupełnienie czy konkurent?
W Wawrze powstaje platforma edukacyjno – zdrowotna o nazwie Gimnazjon Wawerski. Z założenia
ma to być organizacja społeczna o nieco niższej
randze, i tworzona na nieco innych zasadach, niż
mają ją Uniwersytety Trzeciego Wieku.
– Bodajże dwa lata temu moja żona i jej dwie koleżanki chciały zapisać się na zajęcia Wawerskiego
Uniwersytetu III Wieku, ale nie udało im się z braku
wolnych miejsc. Później uczestniczyłem w inauguracji nowego roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Szkole Głównej Handlowej i… z braku miejsca
siedziałem, jak i inni, na schodach. Uświadomiłem
sobie wtedy, jak duże potrzeby intelektualne i integracyjne mają seniorzy. O tym, co go skłoniło do
idei utworzenia Gimnazjonu Wawerskiego mówi
Adam Zając, mieszkaniec osiedla Wawer, były wojskowy i pracownik polskich służb dyplomatycznych,
członek Stowarzyszenia Wawer 2002.
– Uznałem, że trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska seniorów Wawra, których liczbę
szacuje się na ok. 12,5 tysiąca. - Na początku lipca
zorganizowałem spotkanie z udziałem przedstawicieli wawerskich instytucji i organizacji, obecne były
dyrektor OPS Renata Staruch, dyrektor Wawerskiej
Biblioteki Publicznej Barbara Karniewska, naczel-

nik Wydziału Oświaty i Wychowania Renata Potrzebowska, reprezentanci rad osiedli i klubów seniora
– mówi Adam Zając.
Celem programu jest przeciwdziałanie osamotnieniu
i poprawa kondycji psychofizycznej, a także integracja osób starszych i samotnych, zapewnienie
im dostępu do kultury i rekreacji, organizowanie
zajęć w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, pomoc
w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, korzystanie z oferty towarzyskiej. Ma zapobiec wykluczeniu z aktywności społecznej seniorów. Co

Co to takiego Gimnazjon?
To w starożytnej Grecji obiekt z salami
do ćwiczeń sportowych, pielęgnacji ciała,
ale także z salami wykładowymi oraz do
dyskusji i rozmów. W Gimnazjonach nauczano, stąd nazwa współczesnych szkół
ponadpodstawowych. Stanowiły one integralną część greckich miast, jak np. Delfy,
Aleksandria.

ważne, z uwagi na stan materialny starszych ludzi,
udział we wszystkich zajęciach byłby bezpłatny.
Gimnazjon byłby miejscem zbliżenia do siebie różnych pokoleń: młodzieży i seniorów. Ma to umożliwić inicjatywa pt. „Podziel się swoją pasją”. W jej
ramach osoby aktywne i posiadające ciekawe zainteresowania mogłyby swą na ich temat wiedzę przekazać młodszemu pokoleniu.
We wrześniu pilotażowe zajęcia w ramach Gimnazjonu Wawerskiego odbędą się w Radości oraz
w Miedzeszynie. Jego organizatorzy czekają na
odzew zainteresowanych i na nowe pomysły pod
adresami:adm.zajac@gmail.com i ewelina.belter@
opswawer.waw.pl
Czy współtwórcy Gimnazjonu Wawerskiego nie
obawiają się zarzutu, że chcą się stać konkurencją
dla Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? –
Nie – zapewnia Adam Zając. – My „zagospodarujemy” tych seniorów, którzy i tak by do WUTW nie
poszli. U nas nie będzie wykładów przez duże W.
Nastawimy się na działania praktyczne, nie będzie
u nas zajęć z historii sztuki czy nauki malowania obrazów. Będziemy stanowić uzupełnienie programu
adresowanego do seniorów, a nie konkurencję dla
WUTW.
am
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Kurier osiedlowy | interesująca „FABRYKA ZDARZEŃ”

Kurier kulturalny

W dniach 14, 20 i 21 września odbędą się w Międzylesiu, na terenie dawnej
Fabryki Szpotańskiego (ZWAR), bezprecedensowe wydarzenia kulturalne pod nazwą
„Fabryka Zdarzeń”, z całodniowym piknikiem sąsiedzkim na koniec.

Kiedy w 2009 r. Katarzyna Stramko, pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Międzylesiu przy ul. Przedwiośnie zaproponowała, aby
rodzice wystawili dla uczniów jasełka, nikt nie wierzył, że to się uda, skoro trudno zachęcić dorosłych
do przyjścia na zebrania szkolne. – Prędzej mi tu
kaktus wyrośnie – ktoś powiedział.
A jednak się udało, pierwszy spektakl – „Jasełka”
został wystawiony i przyjęty przez widzów z entuzjazmem. Dzieci były dumne z rodziców, rodzice
szczęśliwi, że dzieci się świetnie bawiły. Jak mówi
Katarzyna Stramko, kiedyś występująca w amatorskim teatrze, a dziś wyszukująca odpowiednie sztuki i reżyser przedstawień: rodzice „otworzyli się na
szkołę”, stworzyli Grupę Teatralną „Grambolubie”.
I szukają nowych artystycznych wyzwań. Po „Jasełkach” wystawili „Kopciuszka”, sztukę „Wybory”,
następnie „Śnieżkę”, kolejne jasełka pt. „Tak, on jest
królem”, „Z prochu i żebra”, a ostatnio widowisko
słowno – muzyczne „W podzięce za dar człowieczeństwa”.

Z wizytą u „Szpotańskiego”

pierwszy międzyleski piknik sąsiedzki pn. „Serwus
Międzylesie”. W godzinach 11–19 będzie okazja do
relaksu na leżakach przy dźwiękach muzyki, a nawet
potańczenia oraz spróbowania poczęstunku przygotowanego przez lokalne kawiarnie i restauracje.
Mieszkańcy są zaproszeni również do przyniesienia
własnych koszy piknikowych i podzielenia się z innymi swoimi specjałami. Przewidziana jest również
strefa rekreacyjna z atrakcjami dla dzieci i możliwością zagrania w gry planszowe i sportowe. Będzie
również okazja aby poznać historię Międzylesia
podczas wycieczki z przewodnikiem.
Wydarzenia na terenie Fabryki Szpotańskiego i piknik to również okazja do zainicjowania wspólnego
działania w ramach ruchu sąsiedzkiego. Dlatego
zachęcamy wszystkich do przesłania propozycji
mailem na adres rozwojwbialydzien@gmail.com
do 15 września. Najlepsze pomysły wesprzemy promocyjnie i organizacyjnie.
Szczegółowych informacji udzielają:
Andrzej Rukowicz – autor i kurator projektu „Fabryka Zdarzeń”, tel. 502 168 278 i Agata Wróblewska oraz Joanna Kozera – Stowarzyszenie Rozwój
w Biały Dzień, tel. 889 161 339, e-mail: rozwojwbialydzien@gmail.com

Fot. zss nr 102

Hale Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego to zabytek niedoceniany i od wielu lat
niedostępny. Już wkrótce ta unikatowa przestrzeń
zostanie zrewitalizowana, przekształcona i oddana ponownie do użytku mieszkańcom Wawra jako
Centrum Handlowe „Ferio”. Zanim to nastąpi,
przez krótki czas, dzięki współpracy autora i pomysłodawcy projektu „Fabryki Zdarzeń” Andrzeja
Rukowicza, inwestora Centrum – spółki „RE Project Development”, Stowarzyszenia Rozwój w Biały
Dzień i wielu innych osób oraz organizacji zaangażowanych w ten pomysł, teren Fabryki Szpotańskiego zostanie udostępniony mieszkańcom po raz
ostatni w obecnym kształcie i przy tym w wyjątkowy
sposób.
Wydarzenia pod hasłem „Fabryka Zdarzeń” będą
okazją do zwiedzenia unikatowej powierzchni hal,
poznania historii fabryki, a w szczególności jego
twórcy – przedwojennego przedsiębiorcy Kazimierza Szpotańskiego. Przez trzy dni trwania imprezy
uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, pokazy
filmów, wystawy, ekspozycje i warsztaty.
Najwięcej atrakcji zostało zaplanowanych na dzień
finałowy, sobotę 21 września, kiedy to odbędzie się

Grają, bo lubią

Fot. am

Kostiumy wypożyczają, ale mają też swój wkład
w ich przygotowanie. Bawią uczniów i sami mają
z występowania wiele radości

Zabytkowa hala, którą będzie można zobaczyć w środku ostatni już chyba raz

Tak będzie wyglądało Centrum Handlowe Ferio na terenie byłej fabryki K. Szpotańskiego

Spotykają się regularnie, najpierw jest kawa, herbata, pogaduszki, a po tym żmudna aktorska praca.
Dzięki temu zintegrowali się, dzielą problemami
i możliwościami ich rozwiązania. Są wśród nich
wojskowy, opiekun z miejscowego Domu Pomocy
Społecznej, biznesmen, prawnik, fryzjerka, nauczycielka. Pytani o aktorski talent odpowiadają skromnie: nie nam go oceniać. Wspólnie myślą o dekoracjach, kostiumach, które na ogół wypożyczają, ale
gdy trzeba, sami je szyją. Ćwiczą, ćwiczą, a gdy
przychodzi dzień premiery? – Emocje sięgają szczytu – twierdzą. W Zespole Szkół Specjalnych mają
swoich fanów. Jest ich ponad 60 nie licząc personelu. Ale i wychodzą ze skromnych szkolnych murów,
dali już występ w innym Domu Pomocy Społecznej,
prowadzonym w Międzylesiu przez siostry zakonne
i w Centrum Rehabilitacji, Opieki i Edukacji TPD
„Helenów”.
Teraz Grupę Teatralną „Grambolubie” czeka nowe
wyzwanie. Została zaproszona przez portal Czas
Dzieci na uroczyste wręczenie „Słoneczników”,
wyróżnień przyznawanych instytucjom, które robią
coś pożytecznego dla najmłodszych. Z tej okazji wystawi 21 września na deskach prawdziwego teatru
Kamienica Emiliana Kamińskiego sztukę pt. „Nie
ma tego złego”.
am
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Kurier SPOłeczny | Nowość – wymienialnia rzeczy

Propozycja dla mam

W Wawerskim Klubie dla Rodzin przy ul. Żegańbie już nie jest potrzebne, może służyć innym. Jeżeli
masz niepotrzebne rzeczy dla dzieci (ubrania, zaskiej 1a (budynek Wawerskiej Strefy Kultury, sale
93 i 115) odbywają się cykliczne spotkania dla mm
bawki, książki, meble) i chcesz się ich pozbyć, przyi całych rodzin.
nieś je do nas! Jeżeli potrzebujesz rzeczy dla dzieci,
Mamy, jak to mamy, nie mają dla siebie dużo czasu,
również zapraszamy. Żeby wziąć, trzeba przynieść
a dobrze żeby choć trochę go znalazły. My możemy
(wymiana maksymalnie w stosunku 1:4).
w tym pomóc! Na naszych zajęciach mogą odpoWięcej informacji na temat spotkań dla mam i rocząć, spotkać osoby w podobnej sytuacji i powydzin oraz zasad wymienialni znajdziecie na www.
facebook.com/wawermamuski oraz www.mierzwymieniać się z nimi doświadczeniami, mogą miło
spędzić czas, nauczyć się czegoś nowego i być przez
soko.org.pl. 
JD, AO
chwilę dla siebie. W czasie kiedy
dzieci zostają pod fachową opieką,
mamy mogą oddać się nowym wyzwaniom.
We wrześniu proponujemy spotkania ruchowe dla całych rodzin oraz
zajęcia filmowe dla mam. Poza tym
polecamy Otwarte Środy – w każdą z nich w godz. 10–13 możesz
przyjść do nas z dziećmi, żeby
wspólnie spędzać czas. Będziemy
się bawić, tańczyć, rozmawiać, jeść
i co tylko przyjdzie nam do głowy.
Ale to nie wszystko – we wrześniu
organizujemy pierwszą wymienial- Podczas gdy mamy będą się integrować, ich pociechy – bawić we własnym
nię artykułów dziecięcych. To, co to- gronie

Kurier konkursowy

Jeśli Wawer zachwyca
Wydział Kultury ogłasza konkurs fotograficzny pt.
„Wawer – to mnie zachwyca…”, popularyzujący
fotografowanie oraz utrwalanie uroków życia, przyrody, otoczenia.
Dla uczniów szkół 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 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 sportowy | „Cztery pory roku” – ostatnia szansa

Na przełaj po punkty

Fot. am

21 września o godz. 10 na terenach leśnych przyleElżbieta Czabok i Krzysztof Olejarczyk, powyżej 60
lat Grzegorz Kołodziejek.
gających do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, ul. Hafciarska 80/86, odbędzie
się IV edycja Czwórboju Wawerskiego „Cztery pory
Najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach bieroku”. Będą to biegi przełajowe na dystansach: 600
gów otrzymają medale. Po zakończeniu wszystkich
metrów – do lat 9 dziewcząt i chłopców, 1000 meedycji medaliści w klasyfikacji generalnej w poszczetrów – do lat 12 dziewcząt i chłopców, 1500 metrów
gólnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
– do lat 16 dziewcząt i chłopców, 3000 metrów – do
Regulamin całego cyklu zawodów znajduje się na
lat 19 dziewcząt i chłopców, 5000 metrów – do lat
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer m. st.
40, do lat 60 i powyżej 60 kobiet i mężczyzn.
Warszawy (www.wawer.warszawa.pl).
W zawodach może wystartować każdy, kto zgłosi się do biura zawodów w dniu imprezy, wypełni
Kazimierz Włodarczyk
kartę startową oraz przedstawi
organizatorom badanie lekarskie
stwierdzające zdolność do udziału
w zawodach lub podpisze oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież do lat 18 muszą mieć zgodę
rodziców). Biuro zawodów będzie
czynne od godz. 8.30.
To już czwarta, finałowa edycja
zawodów rozgrywanych w ramach
Wawerskiego Czwórboju.
Po rozegraniu trzech liderami imprezy są: w kategorii do lat 9 Zuzanna Sobiecka i Maciej Żebrowski, do
lat 12 Marta Żebrowska i Paweł Olejarczyk, do lat 16 Dominika Kucharek i Zuzanna Dziuba, do lat 40 Ju- Biegi narciarskie rozpoczęły tegoroczną edycję „Czwórboju wawerskiego”,
styna Małek i Paweł Małek, do lat 60 a biegi przełajowe ją zakończą

Jedna z wyróżnionych prac fotograficznych poprzedniego
konkursu

Kurier URZĘDOWY| wnioski

Świadczenia
i fundusz
alimentacyjny

Jak informuje referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, okres zasiłkowy 2013/2014 r.
w przypadku funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października br., a jeśli chodzi o świadczenia rodzinne – 1 listopada br. Wnioski o ustalenie
prawa do powyższych zasiłków przyjmowane są
w wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy,
ul. Żegańska 1 w poniedziałki w godz. 8 – 18, a od
wtorku do piątku w godz. 8 – 16.

