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Wawerscy
rowerzyści
nagminnie
nie respektują przepisów
drogowych. W wielu przypadkach poruszają się
bez praw jazdy. Jeżdżą, na
ogół bezkarnie, po chodnikach, niczym po ścieżkach
rowerowych, zagrażając
pieszym i sobie.
»5

Wydłuża się kolektor W

SPIS TREŚCI

Minęły dwa miesiące od dnia, w którym rozpoczęły się roboty związane z przedłużeniem przez firmę
Strabag kolektora kanalizacyjnego, który po pierwszym etapie budowy realizowanej w latach
2011–2012 zakończył się na ul. Zwoleńskiej przy ul. Rogatkowej. Teraz trwa podziemne drążenie
otworów i jednoczesne montowanie w nich rur od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów. Jest to odcinek liczący
kilkaset metrów. Czekał na realizację do czasu budowy tunelu pod torami kolejowym w Międzylesiu
i jest jednym z zadań tej drogowej inwestycji. Będzie łącznikiem z innym kolektorem, biegnącym wzdłuż
ul. Patriotów od strony Falenicy. Dzięki połączeniu z kolektorem W zwiększy się jego przepustowość.
Na początku trzeciej dekady kwietnia żółte metalowe kontenery, widoczne na zdjęciu, z instalacjami
służącymi do drążenia kanału kolektora W, wyznaczały miejsce, do którego nowy odcinek
został ułożony. Było to na wysokości stacji benzynowej.
»2-3

ZJAZD ABSOLWENTÓW »3
Anińskie XXVI Liceum obchodzi
w tym roku siedemdziesiątą rocznicę
powstania. Z tej okazji 13 czerwca
odbędzie się zjazd absolwentów tej
placówki oświatowej.
ANKIETOWE BADANIA
RUCHU
»4
Do 27 czerwca trwa w Warszawie
ankietowe badanie, które ma
udzielić odpowiedzi na pytanie
czym, jak długo i dokąd jeżdżą
mieszkańcy.

Wawer w statystyce Policji i SM

Budżet obywatelski 2015 – już realizacja

Jak wynika z informacji służb porządkowych – policji i Straży Miejskiej – przedstawionych komisji społecznej i zdrowia Rady Dzielnicy, Wawer jest średnio zagrożony przestępczością i wykroczeniami. Z porównania danych statystycznych
z lat 2013 i 2014 wynika, że jednych wydarzeń notowanych przez funkcjonariuszy
jest mniej, innych nieco więcej, ale nie widać jakichś niepokojących sygnałów,
które by wskazywały na pogorszenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. W 2014 r.
w porównaniu z 2013 spadła w Wawrze liczba przestępstw, bójek, kradzieży
samochodów, zwiększyła się liczba wykroczeń, mniej więcej tyle samo było
włamań do domów i mieszkań, założono więcej Niebieskich Kart.
Mieszkańcy i ich przedstawiciele – radni wciąż jednak odczuwają brak widocznych patroli służb porządkowych. Narzekają też na brak kontaktów z dzielnicowymi.
»2-3

Z 33 wawerskich projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego pierwsze są już urzeczywistnione, kolejne przechodzą formalności – uzgodnienia, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów. Najłatwiejsze
w realizacji były projekty nieinwestycyjne. Takie, jak zakup sprzętu audiowizualnego do rejestrowania szkolnych wydarzeń, cyfrowego pianina, multimedialnego studia do nauki języka obcego. Nie było potrzeba większego zachodu aby
wykonać sieć internetową w szkole podstawowej osiedla Las, uruchomienia
zajęć dla dzieci, ich mam i miłośników nordic walking w Marysinie Wawerskim. W 40 miejscach dzielnicy na drzewach zawisły domki – hotele dla owadów zapylających kwiaty, krzewy i zasiewy. W dawnym kinie „Wrzos” w Aninie
kończy się dzięki pieniądzom z budżetu partycypacyjnego wyposażanie sali
bokserskiej.
»4
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Sprzedaż
nieruchomości

Kolektor W coraz dłuższy

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku
VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2015 r. o godz. 11
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, sala nr 112, I piętro.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej
wiadomości w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer
przy ul. Żegańskiej 1, na stronie internetowej m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, pok.
nr 129, I piętro,tel. (22) 443 70 04, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8-16.

Minęły dwa miesiące od dnia, w którym rozpoczęły się roboty związane
z przedłużeniem przez firmę Strabag kolektora kanalizacyjnego W.
Kolektora, który po pierwszym etapie budowy
Trasę przebiegu nowego odcinka kolektora W wyrealizowanej w latach 2011-2012 zakończył się
znaczają wkopywane betonowe kręgi. To studnie,
na ul. Zwoleńskiej przy ul. Rogatkowej. Teraz
między którymi biegną główne rury ściekowe. Do
trwa podziemne drążenie otworów i jednoczesne
tych studni doprowadzane będą ścieki z bocznych
montowanie w nich rur od ul. Rogatkowej do ul.
przyłączy domowych i w przyszłości z sieci biePatriotów.
Jest to odcinek liczący kilkaset
metrów. Czekał na swą realizację
do czasu budowy tunelu pod torami kolejowym w Międzylesiu
i jest jednym z zadań tej drugiej,
drogowej inwestycji. Będzie łącznikiem, który zostanie spięty z innym kolektorem, wybudowanym
przed laty i biegnącym wzdłuż
ul. Patriotów od strony Falenicy.
Dzięki połączeniu z kolektorem W
zwiększy się jego przepustowość,
nie mówiąc już o tym, że ścieki
z niego kolektorem W będą kieroPo dwóch miesiącach już układano rury kolektora W przy stacji benzynowej
wane do oczyszczalni Czajka.

KURIER SPOŁECZNY | WAWER W STATYSTYCE POLICJI I SM

Jednych zdarzeń jest mniej,
innych więcej
W 2014 r. w porównaniu z 2013 spadła w Wawrze liczba przestępstw, bójek,
kradzieży samochodów, zwiększyła się liczba wykroczeń, mniej więcej tyle samo
było włamań do domów i mieszkań, założono więcej Niebieskich Kart.
Przedstawiciele Straży Miejskiej – Mirosław Dąbrowski i Policji – Robert Matusik, przedstawili
radnym z komisji społecznej i zdrowia Rady Dzielnicy wyniki pracy swoich funkcjonariuszy w latach
2013 – 2014, a radni oraz mieszkańcy – swoje spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa.
Z danych przedstawionych przez Straż Miejską
wynika, że nie widać wzrostu zdarzeń, które mogłyby pogarszać poczucie braku bezpieczeństwa,
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Mieszkańcy uważają, że za mało jest patroli policyjnych

a w niektórych przypadkach daje się zaobserwować
poprawę. Funkcjonariusze Straży Miejskiej najczęściej interweniują w przypadkach, gdy zakłócany
jest ład i porządek w dzielnicy oraz gdy łamane
są przepisy związane ze spożywaniem alkoholu
(w 2013 r. straż reagowała 2728 razy z własnej
inicjatywy i na prośbę mieszkańców) oraz w sprawach tzw. komunalnych (kontrola infrastruktury
dzielnicowej, umów na wywóz nieczystości, ujawnianie nielegalnych wysypisk,
łącznie 2813 razy). Rok temu
takich reakcji było odpowiednio
2252 i 2979. Wzrosła natomiast
liczba interwencji dotyczących
ruchu drogowego (przekraczanie prędkości, złe parkowanie,
porzucenie samochodów) –
z 3645 do 4264.
Strażnicy stosowali w swojej pracy w zakresie ładu i porządku publicznego takie instrumenty jak
pouczenia, mandaty karne, skierowania spraw do sądu, odstawienie nietrzeźwych do izby wy-

FOT. AM

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy,
położona przy ul. Derkaczy 61, uregulowana w
księdze wieczystej KW Nr WA6M/00441224/8,
oznaczona jako działka ewidencyjna nr 68/4 w obrębie 3-12-85, o powierzchni 4100 m².
Została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem prezydenta Warszawy nr 24/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
Cena wywoławcza
2 400 000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu)
240 000,00 zł
Minimalne postąpienie
24 000,00 zł
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gnących kanałami wzdłuż ulic
poprzecznych, takich jak Rogatkowa, Mrówcza.
Na początku trzeciej dekady
kwietnia żółte metalowe kontenery, zawierające instalacje
służące do drążenia kanału kolektora W, wyznaczały miejsce,
do którego nowy odcinek został
ułożony. Było to na wysokości
stacji benzynowej.
Ułożenie głównego kanału ściekowego to jeszcze nie koniec tej
inwestycji. Tak jak poprzednio
budowane będą przyłącza bocz- Jak widać, nie jest łatwo przejechać przez ulicę Rogatkową
ne. Kiedy i one zostaną wykonaA i one mają kłopoty z przejazdem, ponieważ na
ne, przyjdzie czas na odbudowę ul. Zwoleńskiej na
poboczach, zamiast na posesjach, parkują swoje
obecnie rozgrzebanym odcinku. Przy tym będzie
samochody właściciele położonych przy tej ulicy
ona miała już kształt odpowiadający połączeniu jej
domów. Blokują je także samochody oddane do
z nowym, większym rondem przy skrzyżowaniu
naprawy w warsztacie przy Rogatkowej 34. Aż się
z ul. Mrówczą oraz mniejszym po zachodniej stroprosi, aby na okres zamknięcia ul. Zwoleńskiej do
nie przed obecnym przejazdem kolejowym.
Patriotów wprowadzić zakaz postoju na ul. RogatRuch kołowy, w związku z budową kolektora W oraz tunelu, został m.in. skierowany w ul.
kowej.
Rogatkową, wyłożoną betonowymi płytami,
z ziemnymi poboczami. Płyty są wąskie, trudno
na nich minąć samochody większe od osobowych.
Andrzej Murat

trzeźwień. W 2013 r. pouczeń było 1114, mandatów
837, wniosków do sądów 12, a do izby wytrzeźwień
odwieziono 396 osób. W 2014 r. wszystkich tych
działań było mniej: pouczeń 856, mandatów 766,
wniosków sądowych 9, nietrzeźwych 334.
Podobne działania podejmowane są w sprawach dotyczących ruchu drogowego. W tym przypadku niektóre dane rosną. W 2014 r. udzielono kierowcom
480 pouczeń (przy 421 rok wcześniej), „wlepiono”
364 mandatów (było 358), wymuszono 171 usunięć
pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami
(180 rok wcześniej), wystawiono 1055 mandatów
włożonych za wycieraczki (było 1257), zatrzymano
4 kierowców jadących po spożyciu alkoholu (przedtem 7), zarejestrowano 118 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości (wcześniej 25).
Sprawców wykroczeń w zakresie komunalnym
ukarano w 2013 r. 203 mandatami, wystosowano
22 wnioski do sądów, doprowadzono do usunięcia 25 porzuconych wraków samochodowych.
W ubiegłym roku zwiększyła się tylko (do 41) liczba usuniętych pojazdów.
Straż Miejska reaguje na sygnały dotyczące zwierząt. EKO-patrol wzywano w 2013 r. 321 razy,
a rok później już 490. Funkcjonariusze SM
w 2013 r. ukarali mandatami 40 osób niewłaściwie
sprawujących nadzór nad zwierzętami, a w 2014
było ich o 7 więcej.
Jak wynika ze statystyki komisariatu policji w Wawrze, w 2013 r. na terenie dzielnicy dokonano 2002
przestępstwa, a rok później – 1944. Spadła liczba
bójek i pobić z 11 do 5, tyle samo, po 24, było uszkodzeń ciała, z 17 do 23 zwiększyła się liczba rozbojów,
prawie tyle samo było (niewiele ponad 300) włamań
do domów i mieszkań, spadła liczba kradzieży pojazdów z 82 do 68 i uszkodzeń mienia ze 144 do 128.

Zjazd absolwentów
XXVI Liceum
Ogólnokształcącego
Anińskie XXVI Liceum obchodzi w tym roku siedemdziesiątą rocznicę powstania.
Przez te wszystkie lata szkoła wrosła w pejzaż nie
tylko Anina, ale również całej dzielnicy Wawer.
Dawni uczniowie liceum są rozproszeni po całym
świecie.
Zjazd absolwentów może być więc niepowtarzalną okazją spotkania po latach. Komitet organizacyjny zaprasza na wspólne wspominanie szkoły
– młodych lat, profesorów i wspólnych przeżyć
13 czerwca br. w godzinach 14-20.
Spotkanie w szkole będzie poprzedzone o godz.
12.30 mszą w intencji profesorów, uczniów i pracowników szkoły w kościele anińskim pw. Matki Bożej Królowej Polski. Bliższe informacje na
stronie internetowej Zespołu Szkół nr 114 (http://
www.zs114.edu.pl/)
Zapraszają dyrekcja XXVI Liceum Ogólnokształcącego i Komitet Organizacyjny Absolwentów

Natomiast w 2014 r. odnotowano więcej wykroczeń – 3112
w stosunku do 2163. Najwięcej – dotyczących porządku publicznego z 74 do 351. W dalszym ciągu notuje dużo zakłóceń w środkach komunikacji
– było 1341 w ub. r. wobec
712 w 2013 r. Mogą niepokoić dane dotyczące przemocy
w rodzinie. Dwa lata temu założono 58 Niebieskich Kart,
rok temu już 96.
Wawer jest terenem, na którym
łatwo się ukryć osobom poszu- Straż Miejska często karze kierowców zastawiających miejsca parkingowe
kiwanym. W 2013 r. ujawnio- dla niepełnosprzawnych
no ich 66, a w ub. r. już 135.
przestępczością w dzielnicy jest średnie, biorąc
Policja monitoruje szybkość swojego działania.
pod uwagę całą Warszawę. Większa aktywność
W 2013 r. średni czas reakcji na zgłoszenie przefunkcjonariuszy i lepsze rozpoznanie środowisk
stępstwa lub wykroczenia wynosił 12 minut i 17
przestępczych spowodowało, że ostatnim czasie
sekund, a rok temu 11 minut i 9 sekund. Przy czym
wzrosła wykrywalność kradzieży z włamaniem
dane te nie dotyczą przypadków natychmiastowej
z kilku do 18 proc. W tym roku, co jest pocieszająpotrzeby interwencji, gdy zagrożone jest np. czyjeś
ce, zaobserwowano spadek włamań o 36 proc.
zdrowie i życie.
Mieszkańcy i ich przedstawiciele – radni wciąż
Zwiększenie liczby wykrytych przestępstw i wyjednak odczuwają brak widocznych patroli służb
kroczeń to nie wzrost patologii w Wawrze, a efekt
porządkowych. Narzekają na brak kontaktów
pracy patroli i służb ponadnormatywnych, a także
z dzielnicowymi, kontroli radarowych tam, gdzie
monitoringu rejonów najbardziej zagrożonych. To
zagrożenie w ruchu drogowym jest realne, podczas
także rezultat częstszych kontaktów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami – np.
gdy „drogówka” łapie piratów drogowych na niezabudowanych odcinkach ulic, np. w sąsiedztwie laseniorami, których przestrzega się przed metodą
sów. Zwracają uwagę na zagrożenia w sąsiedztwie
„na wnuczka”, dziećmi i młodzieżą oraz pedagogacałodobowych sklepów z alkoholem. I na to, że…
mi szkolnymi w sprawach bezpieczeństwa, przezbyt często zmieniają się komendanci wawerskiego
mocy i narkomanii.
komisariatu.
Zdaniem podinspektora Rafała Matusika, komenAndrzej Murat
danta komisariatu Policji w Wawrze, zagrożenie
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Przekuwanie projektów w czyn
Rozpoczęła się realizacja projektów wybranych do realizacji w ramach wawerskiego budżetu partycypacyjnego 2015 r.
Wiszą już domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół, wkrótce rozpoczną się treningi wawerskich bokserów z
wykorzystaniem nowego wyposażenia treningowego, uczniowie szkoły podstawowej w Aninie nagrywają szkolne wydarzenia
nowoczesnym sprzętem, zaktywizowani zostali mieszkańcy Marysina Wawerskiego

Jeden z modeli domków dla skrzydlatych pasiastych
przyjaciół

mieli od września przyszłego roku bieżący wgląd
do elektronicznego dziennika klasowego.
W marysińskiej filii Wawerskiego Centrum Kultury realizowane są począwszy od trzeciej dekady
kwietnia zajęcia dla maluchów i zajęcia aktywizujące młode mamy oraz innych mieszkańców. – Zgłoszeń nie brakuje, dzieciom oferujemy plastykę oraz
zabawy ruchowo-taneczne pod okiem naszych instruktorów, ich mamy będą ćwiczyć aerobik, a inni
chodzić kijkami – wyjaśnia zakres projektu kierownik filii Urszula Rola.
Andrzej Murat

sprzętu i instaluje go w dawnym kinie „Wrzos”
w Aninie.
Nie ma większych problemów ze zrealizowaniem
tych projektów, które polegają na zakupach. Szkoła Podstawowa nr 218 w Aninie, w roku obchodów
60-lecia istnienia otrzymała w ramach budżetu
partycypacyjnego sprzęt, który sprawia, że liczące ok. 20 uczniów koło informatyczno-dziennikarsko-muzyczne ma znacznie lepsze techniczne
możliwości rejestrowania najważniejszych szkolnych wydarzeń. – Przy pomocy tego nowoczesnego sprzętu uczniowie rejestrują wszystkie wydarzenia szkolne, w tym te rocznicowe – informuje
dyrektor Ewa Skiba. Szkoła zyskała też pianino z
cyfrowo uzyskiwanym dźwiękiem i multimedialne studio do nauczania języka angielskiego przez
uczniów klas IV - VI. Zakończono budowę sieci
internetowej w Szkole Podstawowej w osiedlu
Las, dzięki której, między innymi, rodzice będą

W ramach budżetu partycypacyjnego na rok
2015 w Wawrze do realizacji skierowano
33 projekty wyłonione drogą powszechnego
głosowania. Są one realizowane za łączną
kwotę 726 032 zł.

FOT. AM

FOT. AM

FOT. WOŚ

W ponad 40 miejscach dzielnicy, w tym przy ulicach Trakt Lubelski, Cyklamenów, Halki, Motylkowej, Mrówczej, Garncarskiej, Lucerny pojawiły
się domki dla pasiastych przyjaciół – owadów,
które przyczynią się do powszechniejszego zapylania kwiatów, drzew i krzewów. Przeznaczono na
nie 1800 zł. Przy każdym z nich jest informacja,
że to realizacja społecznego pomysłu. – Bardzo
ciekawie wyglądają, niektóre podobne są do budek dla ptaków, ale zamiast wolnej przestrzeni
pod daszkami mają rurki z naturalnych surowców
lub otwory wydrążone w pniach, w których owady będą mogły mieszkać. Przyjeżdżają je oglądać
pracownicy innych stołecznych dzielnic – chwali się Teresa Guberow z wawerskiego wydziału
ochrony środowiska.
W końcowej fazie wyposażania jest sala treningowa Racing Boxing Team. Klub ten, jeszcze jako
sekcja PKS Radość, dostał pieniądze na zakup

Koło Informatyczno-Dziennikarsko-Muzyczne w SP nr
218 wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt do nagrywania

Dzięki środkom z budżetu partycypacyjnego w filii Marysin WCK organizowane są zajęcia dla maluchów

KURIER KOMUNIKACYJNY | PRZYJDZIE ANKIETER I ZAPYTA

Czym jeździmy, dokąd, ile zajmuje nam to czasu
Od kwietnia do 27 czerwca trwa Warszawskie
Badanie Ruchu 2015. Stołeczne władze chcą wiedzieć, jakimi środkami komunikacji poruszają się
mieszkańcy, dokąd jeżdżą codziennie, a dokąd
okazjonalnie, ile czasu im to zajmuje. Chcą poznać codzienne zachowania pasażerów miejskiej
komunikacji, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, a nawet pieszych.
W oparciu o zebrane przez ankieterów informacje od dorosłych, młodzieży i dzieci od lat 6,
specjaliści z dwóch politechnik – warszawskiej

i krakowskiej, stworzą matematyczny model ruchu, który będzie wykorzystywany w przyszłości
m.in. do planowania przyszłych szlaków drogowych, linii komunikacji zbiorowej, a także tras
ewentualnych objazdów.
Do 27 czerwca ankieterzy zapukają do losowo
wybranych domów i mieszkań warszawiaków,
by przeprowadzić trwający ok. 10 minut wywiad.
Będą pytać o wszystkie miejsca odwiedzane przez
ankietowanego w dniu poprzedzającym badanie,
od momentu wyjścia z domu, przez miejsce pracy,

nauki, zakupów, uczestniczenia w wydarzeniach i
zajęciach kulturalnych, sportowych, aż po powrót
do domu. Na tej podstawie powstanie „dzienniczek
podróży”. Pytania będą dotyczyć celów podróży,
sposobów przemieszczania się, czasu dotarcia.
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy.
Każdy ankieter wyposażony jest w identyfikator
z imieniem, nazwiskiem, ze zdjęciem i logo Instytutu Badawczego PBS Sp. z o. o. W razie wątpliwości można, dzwoniąc pod nr 19 115, czynny
całą dobę, potwierdzić jego tożsamość.
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KURIER KOMUNIKACYJNY | KAŻDY CHODNIK ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ?

KURIER EKOLOGICZNY

Niebezpieczni cykliści

Taksówkarz
podrzutek

Jak można zaobserwować od wiosny do późnej jesieni, w Wawrze zdają się nie
obowiązywać przepisy ruchu drogowego, dotyczące rowerzystów.

FOT. AM

Cykliści w różnym wieku i płci, mniej lub bardziej sprawni, często na nieprawidłowo wyposażonym sprzęcie, bez prawa jazdy, poruszają się po
chodnikach. Po chodnikach, które w dzielnicy są
wąskie Powszechne są przypadki, gdy rowerami
przejeżdżają po pasach na drugą stronę, a powin-

Jedno wahnięcie roweru i niczego nieprzeczuwający
pieszy (lub sam rowerzysta) może wylądować pod kołami
samochodu

ni zebry pokonywać pieszo prowadząc rower.
Wiele rowerów nie ma sprawnych dzwonków,
nie ma przedniego światła, elementów odblaskowych. Ich użytkownicy przeciskają się między
pieszymi, co w każdej chwili grozi zepchnięciem
ich na jezdnię, pod pędzące samochody, a i sami
mogą stracić równowagę gdy pieszy, niewidzący
i niesłyszący rowerzysty, wykona jakiś niespodziewany ruch ciałem.
Indagowani przez nas przekraczający przepisy rowerzyści (zwłaszcza ci starsi wiekiem, z których
sporo nie ma odpowiedniego prawa jazdy) w jeździe po chodnikach nie widzą nic złego. – Wszak
w Wawrze tak jeździ się od dawna – mówią
z rozbrajającą szczerością. Inni wręcz przyznają,
że boją się poruszać po jezdniach w trosce o zdrowie i życie. Patrole Straży Miejskiej i policjanci
– jak można zauważyć – na łamiących przepisy
rowerzystów nie zwracają uwagi.
Tymczasem z kodeksu drogowego jasno wynika,
że po chodnikach można jeździć tylko wówczas,
jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość powyżej 50 km/h, a trotuar ma przynajmniej dwa metry
szerokości, gdy jezdnia jest zalana wodą i gdy na
rowerze towarzyszy się dziecku do lat 10. W każdym innym przypadku jazda po chodniku podlega
ukaraniu mandatem.

Tą widoczną na zdjęciu taksówką kierowca, który
prawdopodobnie wykorzystując kurs do Wawra,
przywiózł i porzucił w lesie, w okolicy ul. Czeladniczej w Międzylesiu, zużyte opony. Na szczęście
dla lasu, ale nie dla niego, incydent ten zauważyła,
dokumentując fotograficznie, pracownica jednego
z wydziałów Urzędu Dzielnicy.
Taksówka miała otwockie numery rejestracyjne.
Pikanterii tej sytuacji dodaje to, że na prawym
boku karoserii ma przyklejony znaczek z napisem… EKO, co jak nic kojarzy się z ekologią.
A to warszawska korporacja.
O zachowaniu tego taksówkarza korporację powiadomił dzielnicowy wydział ochrony środowiska. Jak zapewniła kierownik Centrali EKOCALLCENTER, kierowca został zobowiązany
do usunięcia podrzuconych opon i to zrobił. Straż
Miejska, do której też została skierowana sprawa,
nałożyła na podrzutka mandat karny.

am

KURIER KULTURALNY | NAD WISŁĘ Z WAWERSKIM CENTRUM KULTURY

Niecodzienne widowisko plenerowe
Urząd Dzielnicy Wawer i Wawerskie Centrum
Kultury zapraszają w niedzielę 24 maja na barwne
widowisko plenerowe. W pięknej nadwiślańskiej
scenerii odbędzie się impreza pod nazwą „Zielone
Świątki na Urzeczu”.
Pomysłodawcą jest Fundacja „Szerokie Wody”,
która wspólnie z sześcioma gminami i dzielnicami
postanowiła przywołać piękne tradycje nadwiślańskiego pasa, który rozciąga się po obu brzegach
Wisły, od dawnego ujścia Pilicy i Wilgi, aż po mokotowskie Siekierki i prawobrzeżną Saską Kępę.
Urzecze to historyczny mikroregion etnograficzny, który przez minione wieki kształtowali jego
mieszkańcy. Tradycyjnie związane było z handlem
wiślanym, flisakami zwanymi tu orylami, a także z
osadnictwem olęderskim, które pojawiło się tu już
w początkach XVII wieku.
„Zielone Świątki na Urzeczu” to dwudniowa impreza. 24 maja odbędzie się spływ Wisłą. Środkiem transportu będą łodzie tradycyjne: galary,
galarki, baty i pychówki, umajone i przyozdobione odświętnie przez uczestników. Organizatorzy
zachęcają także do pokonania całej trasy drogą

lądową na rowerach. Finał imprezy będzie miał
miejsce 25 maja w Wilanowie, gdzie zostanie zorganizowana Biesiada Zielonoświątkowa.

Część wawerska zaplanowana jest na niedzielny
wieczór 24 maja. W pobliżu wiślanego nabrzeża
będzie można obejrzeć przygotowaną specjalnie
na tę okazję przez Wawerskie Centrum Kultury
współczesną adaptację „Flisa” Stanisława Moniuszki, zaaranżowaną przez prof. Krzysztofa

Heeringa z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, której kształt artystyczny nadaje Philippe
Chauvin – francuski aktor i reżyser. Będzie też
okazja obejrzeć ekspresyjny występ dzieci, który
jest efektem realizowanego przez WCK projektu
„Teatralne Żywioły”, a prowadzonego przez animatorkę Magdalenę Dakowską i etnologa Katarzynę Żytomirską. Całość zakończy ognisko, wspólne
śpiewanie, tańczenie szota (tradycyjnego tańca
nadwiślańskich flisaków) i biesiadowanie. Impreza odbędzie się w Klubie Golfowym, na skraju
ulicy Droga Golfowa (nieopodal ronda na Wale
Miedzeszyńskim) w godz. 18 – 20. Na miejsce będzie można dojechać samochodem, rowerem lub
po prostu dojść pieszo. Od Wału Miedzeszyńskiego wejście umajoną bramą. Zarówno WCK, jak
i Urząd Dzielnicy liczą, że piękny nadwiślański
teren będzie w przyszłości miejscem stałych wawerskich spotkań plenerowych. „Zielone Świątki
na Urzeczu” patronatem objął burmistrz Dzielnicy
Wawer Łukasz Jeziorski.
Bieżące informacje na www.wck-wawer.pl
Jarosław Rosiński
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KURIER SPOŁECZNY | MAMA, TATA, NOWORODEK I... SMUTEK

O tym, czym jest baby blues i jak sobie z nim poradzić
Wydarzenie, jakim jest pojawienie się na świecie
dziecka jest dla młodych rodziców emocjonalną
bombą. Doświadczają oni niezwykle intensywnych
ale też skrajnych emocji. Jest ogromna radość wręcz euforia, lecz pojawia się także lęk i zagubienie. Świeżo upieczeni rodzice w jednej chwili mogą
być dumni i mieć poczucie spełnienia, a krótko
potem przeżywać bezradność. W tym pierwszym,
burzliwym okresie życie pary zostaje wywrócone
do góry nogami. Od tej pory uczą się funkcjonować we troje. Dla obojga partnerów/małżonków
stanowić to może nie lada wyzwanie (jak to zostało
opisane w poprzednim tekście cyklu).
Zdarza się również i tak, że młoda mama w pierwszych dniach po porodzie coraz częściej i mocniej
zaczyna odczuwać smutek, rozdrażnienie i zmęczenie. Nie ma siły opiekować się dzieckiem. To
wszystko wzbudzać może poczucie winy; pojawiają się myśli, że jest niedobrą matką, co jeszcze
bardziej pogarsza jej samopoczucie. Taki stan psychologowie i lekarze opisują jako baby blues.
Jest on udziałem ponad połowy kobiet (50-80
proc.) i może przybierać różne nasilenie – od dyskomfortu, nie mającego zasadniczego wpływu na
samopoczucie młodej mamy, po dotkliwy smutek,
rozdrażnienie i niechęć do opieki nad dzieckiem,
które niepokoją ją samą i otoczenie.

Baby blues związany jest silnie z fizjologią kobiety –
a zatem wszystkimi zmianami w jej organizmie, które
zachodzą po porodzie. We znaki daje się zmęczenie
– ostatnimi tygodniami ciąży, gdy nie można się wyspać, bo każda pozycja ciała jest równie niewygodna, samym porodem, który jest przecież ogromnym
fizycznym wysiłkiem, pierwszymi dniami i nocami
z noworodkiem. Dodatkowo w pierwszym tygodniu
po porodzie zachodzą potężne zmiany hormonalne,
związane z jednej strony z zakończeniem ciąży, ale w
tym samym momencie z początkami laktacji. W około 3-5 dobie po porodzie nadchodzi czas nawału pokarmu, który dla wielu kobiet jest po prostu bolesny.
To wszystko sprawiać może, że trudno jest skupić się
na dziecku, niełatwo jest rozpoznawać czego ono w
danej chwili chce i potrzebuje. To z kolei rodzi frustrację, bezradność, brak wiary w swoje możliwości
bycia dobrą mamą, poczucie winy a czasem złość.
Jednocześnie może być trudno młodej mamie podzielić się swoimi obawami, trudnymi emocjami
w stosunku do dziecka i przeżyciami z otoczeniem.
Wszystkim wokół bardziej naturalna wydaje się radość w sytuacji, gdy powiększa się rodzina. Obawa
przed niezrozumieniem i oceną może powstrzymywać
kobietę przed szukaniem wsparcia wśród bliskich.
Tymczasem to właśnie pomoc najbliższych, w szczególności zaś małżonka/partnera w tym pierwszym

okresie jest na wagę złota. Nieoceniona będzie pomoc
w opiece nad dzieckiem, tzn. uczestniczenie bądź
przejęcie części zabiegów pielęgnacyjnych dziecka
(kąpiele, przewijanie, etc.) oraz pewne odciążenie z
codziennych obowiązków. Niemniej jednak ważna
jest cierpliwa obecność, akceptacja i zrozumienie dla
trudności żony/partnerki. Poczucie młodej mamy,
że może liczyć na pełną bliskości i bezpieczeństwa
relację z partnerem/mężem jest czynnikiem, który
ma największe znaczenia dla powrotu do równowagi emocjonalnej i ponownej gotowości do stawiania
czoła wyzwaniom macierzyństwa.
Smutek poporodowy, czyli baby blues, jest doświadczeniem wielu kobiet. Pojawia się z reguły
podczas pierwszych dni po porodzie (3-5 dzień)
i mija po upływie tygodnia bądź dwóch. W sytuacji, kiedy kobieta może liczyć na wsparcie,
przede wszystkim ze strony męża/partnera, ale
także innych bliskich osób, baby blues przemija
samoczynnie i nie wymaga podejmowania innych
kroków (np. szukania specjalistycznej pomocy).
Jeśli zaś stan ten przedłuża się lub pogłębia, warto
skonsultować się ze specjalistą (psychologiem).
Karolina Małek
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
m.st. Warszawy w Wawrze

KURIER PRZEDSZKOLNY | „SKOWRONEK 2015”

16 kwietnia (specjalnie ten dzień, gdyż to światowy
Dzień Głosu), Przedszkole „Sosnowa Stacyjka” w
Falenicy wybrało na przeprowadzenie II Wawerskiego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Skowronek 2015”.
Śpiewać – jak wiadomo – każdy może i na każdy
temat. Organizatorzy przeglądu postawili jednak
uczestnikom wymagania. Dopuścili do przesłuchań
piosenki ściśle związane ze zdrowym trybem życia.

A zdrowy tryb życia do ruch, odpowiednia dieta,
sport. A czym skorupka za młodu nasiąknie…
Reprezentacje dziewięciu wawerskich placówek
śpiewały więc o witaminach („Promyk”), o jarzynach
(„Leśny Zakątek” i „Zielony Domek”), o spacerach
(„Warszawska Syrenka”), o ruchu („Pluszowego Misia” i „Sosnowa Stacyjka”), o potrzebie mycia rąk
(„Bajkowe Przedszkole”), o cukierkach (Przedszkole
348) i ogólnie o zdrowiu (Przedszkole nr 86).

FOT. AM

Zaśpiewali o zdrowiu
Piosenkę o zupie jarzynowej zaśpiewały przedszkolaki
z Przedszkola „Leśny Zakątek” z Międzylesia

Niektóre specjalnie przygotowały na te występy
stroje i rekwizyty. Były więc kucharskie czapki na
głowach, a w rękach chochle.
am

KURIER OŚWIATOWY | DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LICEUM PRZY HALNEJ

Szkoła na miarę Twoich oczekiwań
XXV LO przy ul. Halnej 20 od lat szczyci się świetnie zorganizowanym procesem edukacyjnym i bardzo dobrymi wynikami nauczania. Wyniki, które
mówią o wzroście poziomu wiedzy ucznia w ciągu
nauki w liceum, plasują nas na 35. miejscu wśród
ok. 100 liceów Warszawy.
Wysoka zdawalność matur, tradycja i chęć doskonalenia stawiają przed szkołą nowe wyzwania. Dostosowujemy naszą ofertę do nowych potrzeb edukacyjnych i rynku pracy. Służy ona uzyskiwaniu takich
rezultatów, które umożliwiają naszym absolwentom
kontynuację nauki na wyższych uczelniach.
Od dwóch lat uczymy drugiego języka obcego spo-

śród trzech do wyboru (rosyjski, niemiecki, hiszpański) w grupach międzyoddziałowych. W tym roku
idziemy dalej, proponujemy klasy z następującymi
rozszerzeniami:1a – język angielski, matematyka,
1b – język angielski, biologia, 1c – język angielski, język polski. Od klasy drugiej uczniowie będą
wybierać trzeci przedmiot rozszerzony spośród
pięciu: fizyki, geografii, chemii, historii i wiedzy
o społeczeństwie. Taka oferta (także w grupach
międzyoddziałowych) z kombinacjami przedmiotów, stwarza możliwość nauki według „własnego
pomysłu” i z jednej strony zaspokoi wymagania stawiane przez wyższe uczelnie, z drugiej zaś pozwoli

rozwijać własne zainteresowania i pasje. Niewątpliwą atrakcją w naszej szkole są zajęcia edukacyjne
prowadzone metodami aktywizującymi – praca
w grupach, metodą projektu, prace badawcze, udział
w zajęciach pozaszkolnych – wycieczki krajoznawcze połączone z obserwacją zjawisk natury, lekcje
muzealne, wycieczki zagraniczne połączone z praktyczną nauką języka. Ciekawym pomysłem jest
także realizacja programu wychowawczego szkoły
w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych – udział
w prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi
oraz edukacja filmowa we współpracy ze „Stacją
Falenica”. Szczycimy się także nowymi boiskami
sportowymi, siłownią na powietrzu.
Zapraszamy do Wybickiego, przyjdź i sprawdź nas!
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KURIER KONKURSOWY | WARSZAWSKI KONKURS RECYTATORSKI

To już kolejny Warszawski Konkurs Recytatorski
„Śmiechu mi trzeba”, organizowany przez prywatne miedzeszyńskie szkoły – Podstawową nr 105 i
Gimnazjum nr 8. I coraz bardziej warszawski, ponieważ zgłaszają się do niego coraz liczniej placówki spoza Wawra.
Z niezmiennie profesjonalnym jury, w którym zasiadają aktorzy. W tym roku byli to Katarzyna Żak,
Ewa Gawryluk, jej mąż Waldemar Błaszczyk. Ze
składu „usunięto” dyrektor szkoły Mirosławę Potyrę, zastępując ją dyrektor Wawerskiego Centrum
Kultury Barbarą Karniewską.
Co się rzucało w tym roku w oczy? Aranżacja sali

gimnastycznej, w której konkurs się odbywał. W minionym był to gabinet lekarski,
w tym – zbiorowa sypialnia. Uczniowie,
przedstawiciele organizatora i szacowne
jury założyli piżamy, na głowach pań widać było rurki do zakręcania włosów. No Bez tremy przed profesjonalnym jury
i zmienił się, a właściwie rozszerzył, reKowalski SP nr 105, Lubka Lipov prywatne G nr 8
pertuar recytowanych wierszy, mniej było klasyki
(grupa klas 4 – gimnazja), w kategorii recytacji w j.
(Brzechwy, Tuwima, Gałczyńskiego), a więcej
angielskim: Aleksandra Słowik z Warsaw Bilingual
wierszy autorów współczesnych.
School II, Piotr Tomaszewski SP nr 80, Marta SoA oto laureaci: Antoni Kołodziejczyk SP nr 143,
lecka SP nr 143.
Teo Kulczycki i Dominika Liwska ze SP nr 105
am
(grupa klas 0-3), Iga Świerżewska SP nr 300, Marta

KURIER KULTURALNY | PROJEKT WARSZAWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Nowe Ogrody Kultury
Nowe Ogrody Kultury to projekt, który ma połączyć dwa obszary z pozoru bardzo odmienne:
kulturę i naturę. W zamierzeniu ma otworzyć
przestrzeń do rozmów na temat pracy u podstaw,
jaka musi dokonać się w przypadku planowania
ogrodów jak i planów rozwoju kultury. W kulturze, jak i w naturze, powinniśmy: zdiagnozować
„podłoże” - jego braki, zasoby i potrzeby, dobrać
odpowiednie narzędzia pracy i metody pielęgnacji, aby po jakimś czasie cieszyć się owocami.
Nowe Ogrody Kultury to próba pokazania, jak
ważna jest odpowiedzialna polityka kulturalna,
wieloletnie programy edukacyjne, dbanie o prawidłowy, wielowymiarowy rozwój człowieka na
każdym etapie życia - od przedszkola po Uniwersytety III Wieku. To na poziomie idei. W praktyce
chcemy tworzyć sytuacje, w których osoby angażujące się we wspólne prace ogrodnicze, stają

się współodpowiedzialne za to, jak wygląda nasz
wspólny ogród. Ile czasu i zabiegów wymaga
jego utrzymanie. Jak ważna jest systematyczność,
wrażliwość na potrzeby, cierpliwość w oczekiwaniu na efekty (owoce), cechy dobrego ogrodnika
jak i animatora kultury.
Z drugiej strony, wspólne dbanie o ogród jest też
dbaniem o relacje, o utrzymywanie kontaktu na co
dzień, wspólne radości, smutki, walka z przeciwnościami ale i wspólne świętowanie.
Korzystając z możliwości jakie daje nam zielony
Wawer, zapraszamy do współpracy i twórczych
rozmów przy zakładaniu Nowych Ogrodów Kultury!
Osoby zainteresowane uprawianiem natury i kultury prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub
osobisty. Tel. 22 443 70 75, eandrearczyk@um.warszawa.pl, WCK ul. Żegańska 1a, pok. nr 11.

KURIER KULTURALNY

Pływalnia
w obiektywie
Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Wawer zaprasza miłośników fotografowania do udziału
w konkursie fotograficznym „Pływalnia Anin –
okiem obiektywu”.
Udział w konkursie mogą brać osoby dorosłe, a
niepełnoletnie w przypadku potwierdzenia zgody
rodziców lub opiekunów, wyrażonej w karcie zgłoszeniowej. Każdy uczestnik może nadesłać jedno
zdjęcie o rozdzielczości min. 4 megapikseli.
Do wygrania atrakcyjne nagrody. Za I miejsce – karnet na pływalnię wartości 200 zł, za II – 10 bezpłatnych voucherów dwuosobowych na basen, za III –
10 jednoosobowych voucherów na pływalnię. Przewidziane są też nagrody pocieszenia dla pozostałych
uczestników. Fotografie należy przesyłać do 10 maja
br. do godz. 23.59 pod adres mwasowska@um.warszawa.pl. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.osir-wawer.warszawa.pl/aktualnosci/.

KURIER PRZEDSZKOLNY | KONKURS RECYTATORSKI

OSIEDLOWY
Wiersze szczęśliwego dzieciństwa KURIER
Potrzebne zgody

FOT. O NR 85

Pod takim tytułowym hasłem odbył się w Przedszkolu nr 85 „Leśny Zakątek” konkurs recytatorski
poświęcony twórczości Wandy Chotomskiej. Jego
gościem specjalnym była Ewa Chotomska.

Recytację wierszy rozpoczęła trójka dzieci z najmłodszej grupy – „Misiów”. Po nich wystąpiły
„Biedronki”, które pokazały, że te same wiersze
można różnie interpretować i 10-osobowa reprezentacja „Szpaków Mądraków”.
Interesujące były podczas konkursu przerywniki. Dziewczynki z najstarszej grupy wykonały
„Przedszkolną sambę”, a wszyscy – recytatorzy
i widzowie – wzięli udział w improwizacji ruchowej żywiołowej piosenki Ewy Chotomskiej (założycielki zespołu „Fasolki”) pt. „Ruch, ruch, ruch”.
W konkursie wzięło udział 22 dzieci.
Jury przyznało dyplomy i książki Wandy Chotomskiej za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach, a zwycięzcy dodatkowo dedykacje od autorki.
Beata Kałowska

właścicieli

Zakończyły się prace nad projektem odwodnienia
Aleksandrowa. Ta inwestycja pomoże rozwiązać
problemy związane z podtapianiem nieruchomości.
Jej realizacja nastąpi dopiero po uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości, przez które przebiegną drenokolektory. Koniecznych jest zebranie 1092 zgód,
a jest ich zaledwie 194. Apelujemy do pozostałych
właścicieli nieruchomości, przez które mają przebiegać urządzenia odwadniające, o dostarczenie zgód
do UD na drukach ze strony internetowej. W razie
wątpliwości należy kontaktować się z wydziałami
inwestycji tel. 22 443 68 87 lub ochrony środowiska
tel. 22 443 68 67.

FOT. AM

Śmiech na sali

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
KURIER SPORTOWY | „WARS I SAWA GRAJĄ W SZACHY”

Drużynowe i indywidualne zwycięstwa SP nr 124
etapu, zwyciężając w Międzydzielnicowym Turnieju pt. „Wars i Sawa grają w szachy”, w którym
uczestniczyły drużyny z Wawra i Wesołej.
Turniej ten rozgrywany jest w ramach dwuletniego pilotażowego programu „Edukacja
przez szachy w szkole”, realizowanego przez
miasto stołeczne Warszawa oraz Polski Związek Szachowy. Biorą w nim udział 72 szkoły podstawowe, wystawiające 6-osobowe
zespoły. W międzydzielnicowym turnieju,
w którym zmierzyli się szachiści z Wawra
oraz z Wesołej, wzięły udział reprezentacje
siedmiu szkół podstawowych naszej dzielnicy: SP nr 86, SP nr 124, SP nr 109, SP nr 140,
SP nr 128, SP nr 204 i SP nr 216 (więcej zakwalifikowało się tylko z Targówka i Bielan).
Walka, jaką indywidualnie stoczyli 16 kwietDo międzydzielnicowych rozgrywek przystąpiło 54 zawodników.
nia, zaskoczyła zaciętością zastępcę burmiZwycięska drużyna ze SP nr 124. Na zdjęciu w towarzystwie
strza Leszka Braniewskiego. – Zaimponowali
zastępcy burmistrza Leszka Baraniewskiego (po prawej)

mi szybkością podejmowania decyzji. Nic
dziwnego, każdy z zawodników miał tylko 15 minut na rozegranie partii,
a odpowiadał swoim wynikiem także za drużynę.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy w składzie; Filip Rutkowski, Maciej Wilczyński, Michał
Trassowski, Jędrzej Grzywacz, Tomasz Jakubaszek,
Bartłomiej Mielcuch, na dwóch pozostałych medalowych miejscach uplasowały się szkoły z Wesołej
– SP nr 173 oraz SP nr 353.
Na trzech pierwszych miejscach indywidualnie znaleźli się młodzi szachiści ze SP nr 124: Filip Rutkowski, Maciej Wilczyński i Michał Trossowski,
trzy kolejne miejsca przypadły w udziale szachistom
z Wesołej.
Turniej warszawski rozegrany zostanie 30 maja.
am

KURIER REKREACYJNY | JEDENASTE BIEGANIE

Niezbyt sprzyjająca pogoda, wszak w 18 kwietnia
było zimno, wietrznie i czasami zaczynał padać
śnieg, nie wystraszyła wawerskich dzieci i młodzież
od udziału w XI Biegu „Młodzi w hołdzie Janowi
Pawłowi II”. W kilku grupach wiekowych wystartowało na leśnych trasach w pobliżu ul. Podkowy
prawie 600 osób.
Gospodarzem zbiórki i współorganizatorem imprezy wraz z dzielnicowym wydziałem promocji, kultury i sportu była jak zawsze Szkoła Podstawowa
nr 124. Jej dawna dyrektor Helena Kroszczyńska
niepogodą nie była zaskoczona. – Pamiętam większe opady śniegu podczas tej imprezy, ale także bardzo ciepłe dni.

Uczniowie tej placówki przypomnieli zebranym ulubioną piosenkę papieża Jana
Pawła II - „Barkę” i ideę przyświecającą
tej sportowej, a właściwie rekreacyjnej
imprezy. Rekreacyjnej, gdyż biegi te nie
mają być z założenia wyścigiem, ale
w praktyce wielu uczestników chce
sprawdzić po zimie swoją kondycję. No
Start dziewczynek – „krasnoludków”
i w każdym drzemie duch rywalizacji.
mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale,
Jak zwykle na początku odbywa się najbardziej
talony na przekąskę i rozgrzewający napój oraz
emocjonujący bieg, na najkrótszym, 150-metroduplikat numeru startowego, uprawniający do
wym dystansie, w którym startują „krasnoludki”
udziału w losowaniu nagród rzeczowych na zaczyli przedszkolaki i dzieci jeszcze młodsze. Jedkończenie imprezy.
am
ne samodzielnie, drugie w parze z rodzicami. Na

FOT. AM

Dla upamiętnienia Jana Pawła II

KURIER EDUKACYJNY | XI EKSPOZYCJA W PRZEDSZKOLU NR 84 „PROMYK”

Kolory na wielkanocnym stole
Dziesięć lat temu Czesława Kaczyńska z Kurpi poprowadziła szkolenie na temat ludowych dekoracji
świątecznych dla pracowników przedszkola „Promyk”. Spotkanie to było inspiracją do wykonania
prac plastycznych w przedszkolu, którą nazwano –
„Kolory na wielkanocnym stole”. Nauczyciele zaprezentowali swoje umiejętności, talenty i odtąd przekazują dzieciom tradycję rękodzieła artystycznego.
W tym roku sala ekspozycyjna wyglądała jak w
Muzeum Etnograficznym. Ściany i stoły przykryte
zostały obrusami, bieżnikami, serwetami i serwetkami. Większość haftowana kaszubskim haftem i
wykończona mereżką. Były jeszcze kilimy, makaty
oraz pasiasta narzuta z owczej wełny, kołowrotek,

dzieża, stary drewniany kufer, kopańka oraz drewniane miarki do zboża i kaszy. Dzięki tej ekspozycji
można było się dowiedzieć, że kołowrotek służył do
wytwarzania przędzy z włókien, że dzieża to naczynie służące do rozczyniania mąki i wyrastania ciasta
chlebowego, że stary drewniany kufer to skrzynia
posagowa panien, a kopańka to naczynie drewniane, w którym lub zagniatano ciasto lub przechowywano solone mięso.
W tak przygotowanej sali umieszczono koszyczki
wielkanocne, stroiki, palmy, jajeczka zdobione różnymi technikami, w tym szydełkowane, zajączki,
baranki cukrowe, babeczki wielkanocne wykonane
przez rodziców.
Agata Pyrgies

FOT. „PROMYK“

FOT. AM

Sześcioosobowa drużyna uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy przeszła do miejskiego

