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W 101. rocznicę 
urodzin ks. Jana 
Twardowskiego 

na prywatnej posesji doktor 
Aldony Kraus (na zdj.), 
mieszkającej w Aninie, odbyło 
się spotkanie miłośników jego 
niepowtarzalnej poezji. Kwiaty 
przy głazie upamiętniającym 
poetę złożył wiceburmistrz 
Leszek Baraniewski.      »7

POWITANIE LATA  »4-5
Nie czekając aż przyjdzie 

kalendarzowe, Wawer wcześniej, 

siłami WCK, prywatnych szkół

z ul. Żwanowieckiej i Rady Osiedla 

Miedzeszyn, powitał tegoroczne 

lato. Atrakcją programu były występ 

zespołu jazzowego i Mariana Opani.

AUTOBUSEM PO WAWRZE »8
Biblioteka Publiczna uruchomiła 

Wakacyjną Linię Turystyczną. 

Umożliwia zwiedzenia Wawra przez 

okna zabytkowych autobusów

i jest jednym z przedsięwzięć 

organizowanych w ramach 

obchodów jubileuszu 150-lecia 

Gminy Wawer. 

SPIS TREŚCI
 XXV LO im. Józefa Wybickiego przy ul. Halnej obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji odbył się 

zjazd absolwentów, wręczenie osobom zasłużonym dla tej placówki oraz byłym i obecnym pracownikom 

pamiątkowych, jubileuszowych medali, występy artystyczne, wystawa obrazująca przemiany w tej placówce 

oraz bal. Początki historii XXV LO to szkoła średnia mieszcząca się w drewnianym budynku przy obecnej

ul. Kosodrzewiny, bez wygód, ale jak i dziś bardzo wiele wymagająca od uczniów przez dawnych nauczycieli. 

Jej absolwenci nie mieli żadnych problemów aby się dostać na wyższe uczelnie. I dziś nauczyciele, z których 

wielu to byli uczniowie tej placówki, stawiają licealistom z ul. Halnej wysoko poprzeczkę, co przekłada się 

na dobrą zdawalność matur. Szkoła w ostatnim czasie przeszła znaczny remont, została ocieplona, ma 

nową elewację, wzbogaciła się o spory kompleks boisk, uzupełniany przez siłownię plenerową. Do programu 

wprowadziła wiele zmian, w tym nowe połączenia języków obcych z przedmiotami o rozszerzonym zakresie, 

co oznacza wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Na pierwszym planie z prawej burmistrz 

Łukasz Jeziorski, z-ca dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy Mieczysława Nowotniak, naczelnik wydziału 

oświaty i wychowania Renata Potrzebowska i absolwent, były zastępca burmistrza, Adam Godusławski. »4-5

XXV LO to szkoła z charakterem
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Kadencja o społecznym charakterze Przemoc niejedno ma imię
Budżet wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekraczający 10 mln zł, przygo-
towywany program budownictwa mieszkań komunalnych, a także placówek oświato-
wych, tworzenie Rady Seniorów, wspieranie Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, otwarcie w Międzylesiu Klubu Seniora, działalność zespołu do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanie jadłodajni dla bezdomnych i ubo-
gich – to tylko część prospołecznej działalności władz samorządowych w tej kaden-
cji. Mówi o tym w wywiadzie zastępca burmistrza Zdzisław Gójski. A to przecież nie 
wszystko. Władze dbają o to, by stawka bazowa czynszów komunalnych była w Waw-
rze niższa niż gdzie indziej, umożliwiają odpracowywanie zaległości mieszkaniowych, 
finansują szkolne obiady dzieciom z uboższych rodzin, realizują programy wychodzenia 
z sytuacji wykluczenia społecznego. »2

Przemoc w rodzinie to nie tylko awantury, rękoczyny. To także mobbing: ubliżanie, poni-
żanie. To stosowanie nieakceptowanych zachowań  w sprawach seksualnych, niezaspo-
kajanie potrzeb finansowych, uniemożliwianie podejmowania pracy, zabieranie pienię-
dzy, brak podstawowej opieki nad chorymi, osobami starszymi. Jak wynika z obserwacji 
dzielnicowego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy, zjawiska te się nasilają. 
Z jednej strony wynika to ze wzrostu zachowań agresywnych, z drugiej coraz więcej  
kobiet, bo to one najczęściej są ofiarami przemocy, szuka pomocy, domaga się założe-
nia sprawcy Niebieskiej Karty, a wtedy doświadczana w ten sposób rodzina uzyskuje 
wszechstronne wsparcie psychologiczne, pomoc prawną, społeczną, przeprowadzane 
są rozmowy dyscyplinujące ze sprawcami, motywujące ich do zmiany nieakceptowal-
nych zachowań.  »3
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Panie burmistrzu, jak by Pan określił bieżącą 
kadencję samorządową?
Według mnie jest to kadencja, w której  rozwiązu-
jemy ważne społeczne problemy, dostrzegając to, 
że nasze wawerskie społeczeństwo starzeje się, że 
przybywa nam nowych, młodych mieszkańców.  
Nie każdy wawerczyk to właściciel okazałej po-
sesji. Obok ludzi dobrze sytuowanych znajdują się 
chorzy, samotni, mniej życiowo zaradni.

Co Zarząd Dzielnicy oferuje seniorom?
Wspieramy Wawerskie Towarzystwo Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, dzięki któremu starsi dziś 
ludzie kontynuują swoje życiowe pasje lub odkry-
wają nowe, pozwalające się im rozwijać intelektu-
alnie poprzez uczestnictwo w wykładach, integro-
wać się, wyrwać z czterech ścian domu. WUTW 
organizuje zajęcia gimnastyczne, rehabilitacyjne, 
plastyczne, muzyczne. Popieramy takie inicjatywy, 
jak marsze z kijkami Nordic Walking, dzięki któ-
rym seniorzy poprawiają swoją kondycję fi zyczną 
i przebywają w towarzystwie ludzi o podobnych 
zainteresowaniach. Nie tak dawno u sióstr zakon-
nych przy ul. Paprociowej w Międzylesiu, i dzięki 
ich uprzejmości, otworzyliśmy punkt dziennego 
pobytu emerytów i rencistów. Liczba chętnych,
a jest ich dziś już ponad 80, przekroczyła nasze 
obecne możliwości zaoferowania zajęć wszystkim. 
Wyposażyliśmy ten obiekt w meble, w sprzęty,
a zadaniem seniorów jest wykorzystanie tego klu-
bu zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Trwają przy-
gotowania do powołania Rady Seniorów.

Są mieszkańcy, którzy z różnych względów nie 
zapiszą się na Uniwersytet Trzeciego Wieku
i  nie zajrzą do Klubu Seniora…
Wiemy o tym. Ci schorowani, gorzej uposaże-
ni, mniej zaradni życiowo, bezrobotni, a nawet 
bezdomni, bo i tacy się na naszym terenie poja-
wiają, otaczani są opieką społeczną. Nasz Ośro-
dek Pomocy Społecznej, na którego działalność 

KURIER KONKURSOWY | NIECH WYMYŚLĄ WAWERSKIE CIASTKO

Wyzwanie dla cukierników
Do 15 lipca br. nasze lokalne cukiernie mogą się 
zgłosić do konkursu na „Ciastko Wawerskie”. 
Ogłoszony został w związku ze 150-leciem utwo-
rzenia Gminy Wawer oraz 5-leciem wydania książ-
ki pt. „Cukiernia Pod Amorem”, mieszkanki naszej 
dzielnicy, Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. 
Chodzi o wykonanie i spopularyzowanie cał-
kowicie nowego ciastka, o ciekawym smaku, 

które by mogło stać się wawerskim specjałem.
15 sierpnia zgłoszone do konkursu wypieki po-
winny znaleźć się w sprzedaży, z informacją
o zasadach głosowania. Głosowanie odbędzie się 
27 sierpnia podczas podwieczorku w „Cukierni 
Pod Amorem”, w jaką przekształci się tego dnia 
anińska fi lia Wawerskiego Centrum Kultury przy 
ul. V Poprzecznej 33.

przeznaczyliśmy w ub.r. 10,2 mln zł, ma pełen 
przegląd potrzeb i wie, jak można ludzi fachowo 
wspierać. Nie chodzi tylko o przyznawanie zasił-
ków pieniężnych, ale o pomoc rzeczową, opiekę 
pielęgnacyjną, gospodarczą, o realizowanie przez 
podopiecznych programów wychodzenia ze sta-
nu wykluczenia społecznego. 

Jakie są tego rezultaty?
Odnotowaliśmy w ub.r. zmniejszenie się liczby 
rodzin wymagających pomocy pieniężnej i nie-
fi nansowej, wzrost liczby osób występujących
o jednorazową pomoc ze względu na przejściowe, 
krótkookresowe pogorszenie się ich sytuacji ma-
terialnej. Ośrodek fi nansuje posiłki 600 dzieciom
w szkołach, aby nie czuły się gorsze od koleżanek 
i kolegów z zamożniejszych rodzin i dla 73 doro-
słych. Zaobserwowaliśmy spadek ubóstwa, bezro-
bocia, alkoholizmu – i to są pocieszające sygnały.

Osoby starsze, samotne, gorzej uposażone, 
składają wnioski o przydział mieszkań komu-
nalnych. Tymczasem ostatnie budynki tego ro-
dzaju zasiedlone były kilka lat temu.
Dla wszystkich starających się o lokale komu-
nalne mamy dobrą wiadomość. Otóż uzyskali-
śmy z miasta dodatkowe, pozabudżetowe środki 
fi nansowe z przeznaczeniem na budownictwo 
komunalne. Wybraliśmy już dwie lokalizacje, na 
Marysinie Wawerskim i w Falenicy. Teraz musi-
my opracować założenia koncepcyjne, uwzględ-
niające fakt, że w najbliższych latach potrzebne 
nam będą mieszkania niewielkie, dla gospo-
darstw jednoosobowych. Przydział mieszkania 
nie jest jedyną formą pomocy mieszkańcom
o niskich dochodach. Nie od dziś staramy się, aby 
ze względu na położenie dzielnicy i stan naszych 
budynków komunalnych stawka bazowa czyn-
szów była o 10 proc. niższa niż gdzie indziej. 
W ub. r. zmniejszyliśmy czynsze 128 wniosko-
dawcom. Umożliwiamy zadłużonym lokatorom 
odpracowanie zaległości, z czego skorzystało
w minionym roku 16 najemców. Staramy się po-
prawiać warunki mieszkaniowe poprzez remon-
ty i modernizacje, na które wydaliśmy w 2015 r. 
prawie 3 mln zł.

Czego po obecnych władzach samorządowych 
mogą oczekiwać z kolei młode rodziny?
Co prawda w szkołach średnich występuje niż 
demografi czny, ale nie jest on zjawiskiem trwa-
łym. W szkołach podstawowych mamy wyż, co 
sprawia, że w niektórych placówkach trzeba było
z konieczności zorganizować naukę na zmiany.
I znów dobra wiadomość: mamy przyznane środki 
fi nansowe na budowę nowej szkoły podstawowej, 
a także zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Obie te 
placówki będą już wkrótce budowane (na razie są 
w fazie projektowania) w osiedlu Nadwiśle, tam, 
gdzie dysponujemy terenem i gdzie najczęściej 
osiedlają się młode, rozwojowe rodziny. Dzięki 
żłobkowi mamy będą mogły bez dłuższej zwłoki 
kontynuować studia lub pracę zawodową. 

Pomocy u władz szukają też kobiety doświad-
czające przemocy w rodzinie.
To godne potępienia zjawisko występuje także
u nas i nie jest charakterystyczne tylko dla rodzin 
patologicznych. Robimy bardzo dużo, aby takich 
przypadków było jak najmniej. Współpracujemy 
w tym zakresie z policją, mamy zespół ds. prze-
ciwdziałania przemocy i każdy taki przypadek za-
kończony sukcesem cieszy.
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KURIER SPOŁECZNY | OFIARY MOGĄ LICZYĆ NA WSZECHSTRONNĄ POMOC

KURIER SPOŁECZNY | RADA DZIELNICY POZYTYWNIE OCENIŁA DZIAŁALNOŚĆ OPS I ZGN W 2015 R. 

Przemoc niejedno ma imię

Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami

Podobna tendencja występuje w całej Warszawie. 
Zjawisko to można tłumaczyć na dwa sposoby: 
albo przemocy w rodzinie  jest coraz więcej, albo 
osoby nią dotknięte są bardziej zdeterminowane, 
aby ujawnić ten wstydliwy fakt. 
Nie bez znaczenia jest też to, że osoby doświad-
czające przemocy mają wsparcie zespołów in-
terdyscyplinarnych, działających w dzielnicach. 
W ich skład wchodzą przedstawiciele policji, 
ośrodków pomocy społecznej, służby zdrowia, 
oświaty, kuratorzy sądowi oraz organizacji poza-
rządowych. 
Na założeniu sprawcy przemocy Niebieskiej 
Karty sprawa się nie kończy. Zespół interdyscy-
plinarny diagnozuje zebrany materiał i ocenia, 
jaką specjalistyczną opieką trzeba objąć poszko-
dowanych.
Udowodnić przemoc stosowaną wobec żony
i dzieci (bywa, chociaż rzadziej, wobec mężów) 
nie jest łatwo. Nękanie, używanie siły fi zycznej 
odbywa się bardzo często w czterech ścianach. 
Wiele zależy od postawy sąsiadów, do których 

Ośrodek zatrudnia 63 osoby. Budżet 
wynosił 10, 2 mln zł i był o ok. 600 
tys. zł wyższy od budżetu 2014 r. 
OPS musi uwzględniać struktu-
rę mieszkańców. W 2015 r. ludzie
w wieku poprodukcyjnym stanowili 
19,4 proc. mieszkańców (to ponad 
13 tys. osób) i z nich wywodzi się 
najwięcej podopiecznych OPS.
W 2015 r. pomocą pieniężną i nie-
pieniężną objęto 1391 wawerskich 
rodzin (2626 osób). Tylko z pracy 
socjalnej, bez pomocy fi nansowej, 
skorzystało 87 rodzin.
Wśród osób objętych pomocą było 880 osób samotnych, 434 rodziny
z dziećmi, 389 rodzin emerytów i rencistów. Najczęstsze przyczyny udzie-
lania wsparcia to długotrwała i ciężka choroba (1085 przypadków), ubó-
stwo (820), bezdomność (42), bezrobocie (313), niepełnosprawność (653 
osoby), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach 
wychowawczych (293 rodziny). Z usług, takich jak sprzątanie, zakupy,
w 2015 r. skorzystało 326 osób, z zasiłków celowych 2729. 
Z zakupu żywości skorzystały 745 rodziny, z zakupu odzieży i obuwia 317 
osób, z zakupu lekarstw 283, opału na zimę 283, z dopłat do energii 449, 
z dopłat do czynszu 115, do kolonii dla dzieci i młodzieży 32. Zasiłek sta-
ły otrzymywały 433 osoby, a 415 OPS opłacał składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Zatrudnienie 74 osoby. W zarzą-
dzaniu w ub. r. ZGN posiadał 286 
budynków z 1651 lokalami miesz-
kalnymi i użytkowymi. W pla-
nie miał 8,2 mln zł dochodów. 
Pozytywnie rozpatrzył 128 wnio-
sków o obniżenie czynszów.
78 najemców przystąpiło do pro-
gramu jednorazowej pomocy
w spłacie zadłużenia, a 16 odpra-
cowało dług wobec ZGN na kwotę ok. 40 tys. zł. ZGN pobrał 226 tys. zł 
opłaty targowej.
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych wyniosły ponad 3,8 mln zł, a z użyt-
kowych 471 tys. (mniej od planowanych o ponad 6 proc.). Wyższe od plano-
wanych były dochody z najmu garaży, dzierżawy gruntów. Wciąż wysokie 
są zaległości czynszowe, wynoszą 4,9 mln zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 17 mln zł, w tym inwestycyjne pochłonęły 
460 tys. zł. Na eksploatację budynków i mieszkań wydatkowano 3 mln zł, 
a na remonty i modernizacje poszło 2,9 mln zł. Zimowe utrzymanie dróg 
kosztowało 70 tys. zł, a letnie 391 tys. Na likwidację dzikich wysypisk ZGN 
wydał 22 tys. zł, na 14 placów zabaw 240 tys. zł.
W 2015 r. ZGN przeprowadził kompletne remonty 27 pustostanów, o łącz-
nej powierzchni 930 m kw. Ponadto m.in. przeprowadził remont czterech 
dachów, ocieplił stropy w dwóch budynkach, w 9 wymienił instalacje wodne 
i kanalizacyjne, w 15 – elektryczne, 40 budynków doposażył w pomieszcze-
nia sanitarne i instalacje wod.-kan., wyremontował 32 ogrodzenia posesji.

 W 2015 r. – jak wynika ze sprawozdania komisariatu policji – w Wawrze były 

założone 104 Niebieskie Karty osobom stosującym przemoc w rodzinie. Niepokojące 

jest to, że ta liczba nieznacznie, ale z roku na rok rośnie.

docierają odgłosy awantur, od nauczycieli, pie-
lęgniarek i szkolnych pedagogów, którzy widzą 
siniaki na ciele uczniów lub zły stan psychiczny 
dzieci.
Gdy przemoc jest udowodniona, dotknięta nią ro-
dzina jest monitorowana, otrzymuje wskazówki, 
gdzie może uzyskać specjalistyczną pomoc psy-
chologiczną, prawną, społeczną, pedagogiczną. 
To jest praca z całą rodziną. Najpierw rozmawia 
się z ofi arami, a następnie ze sprawcami, który 
dowiaduje się, że stosowanie siły fi zycznej wo-
bec najbliższych i presji psychicznej to jest prze-
stępstwo, które może skutkować ograniczeniem 
władzy rodzicielskiej, zakazem zbliżania się do 
poszkodowanych, nakazem opuszczenia miesz-
kania, zobowiązaniem do leczenia odwykowego 
zdiagnozowanego alkoholizmu. Motywuje się 
go do zmiany zachowań wobec najbliższych po-
przez uczestnictwo w programach edukacyjno-
-korekcyjnych.
Wawerski zespół interdyscyplinarny odbył w mi-
nionym roku z osobami objętymi procedurami 

wynikającymi z założenie Niebieskiej Karty 376 
spotkań. – Największą satysfakcję odczuwamy 
– mówią członkowie zespołu – gdy przemoc
w rodzinie ustaje i można taką kartę, oby na za-
wsze, zamknąć.

am

Przemoc fi zyczna: wszelkie rękoczyny. 
Przemoc psychiczna: obrażanie, wyzywa-
nie, wmawianie choroby psychicznej, ograni-
czanie kontaktu z innymi ludźmi, wymusza-
nie posłuszeństwa, grożenie, zawstydzanie, 
szantażowanie.
Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia, 
nieakceptowanych praktyk seksualnych, pod-
glądanie drugiej osoby, zmuszanie do ogląda-
nia pornografi i.
Przemoc ekonomiczna: zabieranie pienię-
dzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 
materialnych, uniemożliwianie pracy zarob-
kowej, zaciąganie długów bez zgody współ-
małżonka, niszczenie czyjejś własności.
Przemoc polegająca na zaniedbaniu: nie-
zapewnienie wyżywienia, ubrań, opieki me-
dycznej, opieki nad osobami starszymi, cho-
rymi.
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 Wawer nie czekał na formalne nadejście lata. Już po raz drugi witał je

w swoim czasie. Tegoroczne ogłosił 12 czerwca. I to jak!

 „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Te słowa 

Tadeusza Kotarbińskiego stały się mottem obchodów 70-lecia istnienia XXV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego przy ul. Halnej w Miedzeszynie. 

Z Radości, z ul. Izbickiej w kierunku hotelu Boss 
wyruszył kolorowy pochód złożony z kilkuset 
mieszkańców. Poprzedzony samochodem cięża-
rowym, na którego pace zasiedli muzycy tworzą-
cy zespół Vistula River Brass Band, grający stary 
dobry jazz. Podobnie jak przed rokiem, kiedy 
nastąpiła inauguracja tej imprezy rekreacyjnej, 
przemarsz wzbudził duże zainteresowanie ludzi 
mających domy położone wzdłuż ul. Żwanowiec-
kiej. Pochód pęczniał z każdym metrem przeby-
wanej drogi.
A na terenie wokół Starego Młyna, będącego 
częścią hotelowego kompleksu, na uczestników 
pochodu czekały liczne atrakcje, o które zadba-

Jego obecna dyrektor, Anna Czubarowicz, uwa-
ża, że wspaniale jest jeśli młody człowiek trafi  
w cudowne miejsce i spotka niezwykłych lu-
dzi. – Taka jest właśnie nasza szkoła. Od ponad 
trzech pokoleń towarzysząca młodości naszych 
uczniów, pomagająca im w odnoszeniu sukce-
sów, we wchodzeniu w dorosłość, w podejmo-
waniu ważnych w życiu decyzji.
Starsi wiekiem absolwenci ze zdumieniem prze-
cierali oczy, widząc odnowiony budynek, no-
woczesne boiska, siłownię plenerową. Najstarsi 

pamiętali, że po II wojnie światowej uczyli się
w innym miejscu, w Falenicy, w drewnianej willi 
z nieszczelnymi oknami, ze spartańskimi warun-
kami higienicznymi.
Z sympatią wspominali ówczesne grono peda-
gogiczne z dyrektorem Marianem Nałęczem
i jego żoną Lidią, którzy w czasie niemieckiej 
okupacji, wspierani przez Alicję Wittmajer, Ka-
zimierza Stajudę, Bogumiłę Czaplicką, Czesła-
wa Orzażewskiego i ks. Sylwestra Szulczyka, 
prowadzili tajne nauczanie na poziomie szkoły 

KURIER REKREACYJNY | ZE STARYM DOBRYM JAZZEM I WYSTĘPEM MARIANA OPANI

KURIER OŚWIATOWY | 70 LAT XXV LO PRZY UL. HALNEJ

Do Wawra lato zawitało wcześniej

„Kowbojówka”, szkoła z charakterem

Inscenizacja w wykonaniu uczniów, osadzona w obecnych realiach, nawiązywała w dowcipny sposób do patrona – Józefa 
Wybickiego

W pochodzie Wawerskiego Powitania Lata przeszło kilkaset osób

Prezent dla jubilatki, rzutnik, wręczył na ręce dyrektor 
Anny Czubarowicz burmistrz Łukasz Jeziorski
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średniej. 1 września 1945 r. zaczęło przy ul. Po-
niatowskiego w Falenicy działać Samorządowe 
Liceum i Gimnazjum, pięć lat później upaństwo-
wione, a w 1956 r. przemianowane na XXV LO
i ten numer ma do dnia dzisiejszego. 
W 1971 r. przestało być bezimienne, jego patro-
nem stał się twórca hymnu narodowego Józef 
Wybicki.
Jego słowa zdobią dziś frontową ścianę szkoły, 
jego popiersie stoi na poczesnym miejscu w odre-
montowanym budynku, wspomniany jest w hym-
nie szkoły, a pierwszy wers hymnu Polski jest 
wypisany na szkolnym sztandarze.
Miedzeszyńskie liceum w ciągu 70 lat istnienia 
miało tylko, co samo w sobie jest ewenementem, 
tylko 6 dyrektorów.
Najdłużej kierowali tą placówką Tadeusz Zawad-
ka przez 22 lata i Barbara Kaliniecka przez 21 
lat. To oni i ich poprzednicy borykali się z przy-
ziemnymi kłopotami: brakiem szkolnego boiska 
z prawdziwego zdarzenia, z przestarzałym ogrze-

ła Rada Osiedla Miedzeszyn, prywat-
ne Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
im. Astrid Lindgren, szkoły publiczne 
oraz Wawerskie Centrum Kultury i jego
fi lie.
Muzycy Vistuli opanowali scenę i dali 
popis doskonalonych od 48 lat umiejęt-
ności. Zagrali m.in. hymn o Wawrze, do 
słów Piotra Ulatowskiego, nauczyciela 
historii w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 105, 
piosenkę „Umówiłem się z nią  na dziewiątą”, 
melodię przewodnią fi lmu „Vabank”, a zakoń-
czyli tradycyjnie przebojem Louisa Armstronga 
„Gdy wszyscy święci idą do nieba”.

Zorganizowany został konkurs ze znajomości 
150 lat Wawra. Wygrała go rodzina Chmielików. 
Nagrodami były bilety na przejazd we wrześniu 
zabytkowym pociągiem przez Wawer i książki 
wydane na jubileusz dzielnicy. Pokaz tańca nowo-
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Występ zespołu Vistula River Brass Band rozruszał i młodych, i starszych Gwoździem programu był występ niezrównanego aktorsko i komicznie Mariana Opani
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czesnego dał zespół PSP nr 105. Ponadto grano w 
tenisa stołowego, ćwiczono siłę na stacjonarnym 
kajaku, odbywały się warsztaty ceramiczne. Pro-
pagowane były projekty zgłoszone do realizacji 
w ramach budżetu partycypacyjnego. Można 

było podziwiać obrazy namalowane przez uczest-
ników zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Gwoździem programu „Wawerskiego powitania 
lata” był jednak występ Mariana Opani, aktora te-
atralnego, fi lmowego i kabaretowego, niezwykle 

charakterystycznego, nawet wówczas gdy wystę-
puje bez Wiktora Zborowskiego. Marian Opania 
śpiewał, odgrywał scenki kabaretowe, śmieszył 
według najlepszych wzorców.

Henryka Murat

waniem budynku. To w XXV LO w XXI wieku 
była jeszcze węglowa kotłownia. Gdy odmawiała 
posłuszeństwa, natychmiast w szkole pojawiała 
się ekipa telewizji TVN Warszawa, o czym, dziś 
już w żartobliwym tonie, przypomnieli ucznio-
wie przedstawiając w skrócie historię tej pla-
cówki. XXV LO najdłużej ze wszystkich wawer-
skich szkół czekało na kompleks boisk (do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, do 
tenisa ziemnego), ponieważ latami ciągnęła się 
sprawa zasiedzenia gruntu.
Z jubileuszowych wspomnień XXV LO wyła-
nia się jako szkoła „rodzinna”. Wiedzę w niej 
zdobywali dziadkowie, ojcowie, dzieci i dzieci 
tych dzieci. Szkoła, która miała niepospolitych 
pedagogów. Z uznaniem w głosie wymieniała 
ich absolwentka Ewa Chmielewska, a dziś na-
uczyciel tej placówki. To m.in. Tadeusz Zawad-
ka, Małgorzata Bukowska-Sarnecka, Tadeusz 

Tyburczy, Zofi a Gulina, określona mianem le-
gendy szkoły, Małgorzata Dmochowska, Joan-
na Gołębiewska.
Bez tych legendarnych nauczycieli nie byłoby 
znakomitych w swych profesjach absolwentów. 
Takich jak Adam Strzembosz b. prezes Sądu 
Najwyższego, niekwestionowany prawniczy 
autorytet i jego brat Tomasz, historyk, Jolanta 
Pieńkowska – prezenterka telewizyjna, Domi-
nika Wielowieyska – dziennikarka „Gazety Wy-
borczej”, psychoterapeuta Jacek Santorski, wie-
loletni dyrektor Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk, 
dramaturg Andrzej Jarecki. 
I chociaż taki jubileusz to poważna sprawa, 
uczniowie i nauczyciele udowodnili, że poczu-
cie humoru nie jest im obce. Ujawnili to żarto-
bliwie komentując wydarzenia z historii szkoły 
oraz w części artystycznej o ciekawym scena-
riuszu. Zaprezentowano w niej współczesną 

rodzinę Wybickich, której wszyscy członkowie 
chodzili do XXV LO. I gdy wydawało się, że 
najmłodsza latorośl chluby tej szkole i tej ro-
dzinie raczej nie przyniesie, stało się coś wprost 
przeciwnego.
Obchody trwały, zasłużeni pracownicy otrzymali 
pamiątkowe medale.
Prezydent Warszawy listownie pogratulowa-
ła szkole osiągnięć. Burmistrz Wawra Łukasz 
Jeziorski komplementował „Wybickiego” pod-
kreślając, że jest to szkoła dobrze prowadzona, 
fajne miejsce do nauki, co potwierdzają przede 
wszystkim uczniowie. Podzielono okazały (mu-
siał starczyć dla kilkuset osób) jubileuszowy 
tort, Uczestnicy jubileuszu zebrali się rocznika-
mi w klasach, wspominając stare dzieje i odna-
wiając dawne przyjaźnie. A na koniec polone-
zem rozpoczęto szkolny bal – fi nałowy punkt 
programu.

Andrzej Murat

Teresa Bojanowicz, z domu Szczepłek,
prezes Wawerskiego Towarzystwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Uczyłam się w tej szkole w latach 1952–1956. 
Mieściła się wówczas przy ul. Poniatowskiego, 
dziś Kosodrzewiny. W drewnianym budynku,
z toaletami na zewnątrz. Ale nawet w tych spar-
tańskich warunkach mieliśmy dobrze wyposa-
żone pracownie przedmiotowe. Naszą szkołę 

nazywano „kowbojówką” od „kowboja”, bo taką ksywę miał dyrektor 
Marian Nałęcz. Była piekielnie wymagająca za sprawą bardzo dobrych 
nauczycieli, co nam, absolwentom, tylko na dobre wyszło. Kto ją skoń-
czył, nie miał problemu z dostaniem się na wyższe uczelnie.  Ja studio-
wałam polonistykę. Jest mi bardzo bliska i z tego względu, że związana 
z nią była moja rodzina. Brat Jan Szczepłek przez rok uczył w niej histo-
rii, drugi, Stefan Szczepłek, jej  absolwent, jest znanym dziennikarzem 
sportowym, kolejna rodzinna absolwentka Anna Szczepłek-Piekarska 
jest dyrektorem XIX LO na Pradze Południe. Ja w latach 70. praco-
wałam w XXV LO jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki
i przez trzy lata byłam zastępcą dyrektora. Moje dzieci też chodziły do 
tego liceum. 

Wojciech Godlewski, absolwent Politechniki 
Warszawskiej i paryskiej Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussees, radny Wawra 
Z wyboru XXV LO im. Wybickiego cieszyłem się 
już od pierwszego dnia, ponieważ jako mieszka-
niec Falenicy nie musiałem tracić czasu na dojaz-
dy. Dostrzegałem także inne zalety tej szkoły. Miło 
wspominam przede wszystkim ludzi: nauczycieli, 
którzy chcieli się podzielić z nami swoją wiedzą, 

jak i uczniów, których pewne pomysły daleko przekraczały moją wyobraź-
nię. Wiele przyjaźni z tamtych czasów przetrwało do dzisiaj. Z niektóry-
mi osobami współpracuję na gruncie zawodowym. To liceum dało nam 
możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności gwarantujących dostanie 
się na najlepsze uczelnie tym, którzy taki cel sobie obrali. Jednocześnie 
szkoła nie zmuszała do bycia „kujonami” osób, które nie widziały takiej 
potrzeby. Nikt nie czuł się w niej anonimowy. Poza edukacją formalną 
zdobyliśmy wiele umiejętności przydatnych później w życiu prywatnym
i zawodowym, takich jak współpraca, kreatywność. Wymiany młodzieży 
i wycieczki umożliwiły nam zwiedzenie wielu interesujących  miejsc oraz 
poprawienie umiejętności językowych. Z przyjemnością przychodziłem 
na lekcje, nawet jak zapominałem odrobić pracę domową. 
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KURIER URZĘDOWY

KURIER URZĘDOWY |

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017 R.

KURIER REKREACYJNY | DZIEŃ DZIECKA W „HELENOWIE”

Sprzedaż działki

Nasi mieszkańcy
najaktywniejsi

Piknik z żoną prezydenta

Wystawy
Poświęcona Konstantemu Ildefonsowi Gał-
czyńskiemu, wypożyczona z leśniczówki Pranie, 
ul.Trawiasta 10 
„Po wąskim torze kolejka Karczew-Warsza-
wa-Jabłonna”, poświęcona historii wąskotoro-
wej kolejki, Urząd Dzielnicy. 
„150 Lat Gminy Wawer – kartki z dziejów”, 
wystawa plenerowa poświęcona historii Wawra 
i osiedli tworzących dzisiejszą dzielnicę, Urząd 
Dzielnicy, ul.Trawiasta 10, ul. Błękitna 32, przy-
stanki PKP Międzylesie, Radość, Miedzeszyn.

Ogłoszony jest przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, położonej  przy ul. Przewodowej.
To działka ewidencyjna nr 144/2 o pow. 2956 
m2 w obrębie 3-12-57, będąca częścią nierucho-
mości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 
WA6M/00450599/3, stanowiącej własność miasta 
m.st. Warszawy.
Dla tego terenu brak jest miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Według studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy, działka nr 144/2  znaj-
duje się w obszarze o symbolu M2.12 – tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, wysokość zabudowy do 12 m.
Cena wywoławcza 1 300 000 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 130 000 zł
Minimalne postąpienie 13 000 zł
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 
29.04.2016 r. 
W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne oraz 
osoby prawne. Wadium należy wnieść na rachu-
nek bankowy dzielnicy Wawer nr 33 1030 1508 
0000 0005 5003 2058 do  28 lipca 2016 r. Zgło-
szenie udziału w przetargu do 28 lipca 2016 r. do 
godz. 15 w Dziale Zbywania Nieruchomości, pl.
S. Starynkiewicza 7/9, pok.112.
Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. o godz. 10 
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, 
sala 210, II piętro.
Dodatkowe informacje w Dziale Zbywania Nieru-
chomości, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112, 
tel. 0-22 443 21 69 w godz. 8-16.

Zakończyły się kolejne etapy tworzenia budże-
tu partycypacyjnego do zrealizowania w 2017 r.: 
promowanie zweryfi kowanych pomyślnie pro-
jektów oraz głosowanie na nie. W połowie lipca 
powinniśmy poznać te, które uzyskały społeczne 
poparcie.
Z 2649 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców 
Warszawy, pozytywnie zostało zweryfi kowanych 
1752. Najwięcej projektów – 221 – w 2016 roku tra-
fi ło pod głosowanie na Mokotowie. Ale to jednocze-
śnie najbardziej zaludniona część Warszawy. Według 
danych GUS za rok 2015 ma 218 492 mieszkańców. 
W zestawieniu z liczebnością dzielnicy najaktyw-
niejsi są w tym roku mieszkańcy Wawra. 73 tysiące 
mieszkańców zgłosiło 141 projektów. 

Piknik z okazji Dnia Dziecka w Centrum Reha-
bilitacji, Edukacji i Opieki TPD  „Helenów” jest 
imprezą szczególną. Tegoroczny przyciągnął 
jeszcze większe grono uczestników niż w latach 
poprzednich. 
Poza podopiecznymi „Helenowa” licznie stawiły 
się zorganizowane grupy z innych placówek TPD, 
z wawerskich szkół oraz mieszkańcy Międzyle-
sia, którzy znają walory rekreacyjne Centrum. Nic 
dziwnego, w programie było wiele atrakcji rozlo-
kowanych na malowniczym i rozległym zielonym 
terenie. Zaprezentowali się między innymi laure-
aci konkursów piosenki ze Staromiejskiego Domu 

Prom przeznaczony do obsługi turystycznej między Waw-
rem a Wilanowem zlustrował zastępca burmistrza Leszek 
Baraniewski

KURIER KULTURALNY | WYSTAWY, KONKURSY

Oferta Wawerskiej Biblioteki Publicznej
„Nietypowa książka”, wystawa konkursowa prac 
uczniów SP nr 86 w ramach projektu „Crazy Abo-
ut Books”, Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.  
25 rocznica śmierci Isaaca Bashevisa Singera, 
pisarza amerykańskiego, ul. Izbicka 7.
160 rocznica urodzin Georga Bernarda Sha-
wa, dramaturga angielskiego, ul. Izbicka 7.
Zajęcia dla dzieci 
„Czytanie w środowe południa”. Czytanie dzie-
ciom książki Barbary Wicher pt. „Przygody roz-
targnionej czarownicy”, godz.14 Wypożyczalnia 
nr 26, ul. Błękitna 32.  

– To będzie duża atrakcja dla mieszkańców War-
szawy lubiących spędzanie wolnego czasu nad 
wodą – przewiduje zastępca burmistrza dzielnicy 
Wawer Leszek Baraniewski. 
Planowany koszt przeprawy to 5 zł. Jednostki 
promowe będą kursowały do Wawra także z Po-
mostu 511 w porcie czerniakowskim. Inicjatywa 
jest fi nansowana przez stołecznego Pełnomocnika 
ds. Zagospodarowania Brzegów Wisły. Władze 
dzielnicy Wawer działają także na rzecz ożywienia 
pięknych brzegów wawerskiej Wisły, która jest wy-
jątkowo atrakcyjna i nadal dzika. We współpracy
z warszawskim Pełnomocnikiem ds. Zagospo-
darowania Brzegów Wisły przygotowywany jest 
projekt uatrakcyjnienia brzegów wawerskiej Wisły
w okolicach ul. Romantycznej. Powstanie tam 
m.in. plaża, ścieżka rowerowa i dla pieszych, znaj-
dą się tam stojaki na rowery, boisko, plac zabaw, 
wieża widokowa, tablice informacyjne i parking.
– Chcemy przyciągnąć do Wawra mieszkańców ca-
łej Warszawy, aby mogli miło spędzić czas nad brze-
giem wawerskiej Wisły – podkreśla zastępca bur-
mistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski. Ten 
projekt ma być zrealizowany jeszcze w tym roku.

Konrad Rajca

KURIER REKREACYJNY | JESZCZE W TYM MIESIĄCU

Prom połączy Wawer z Wilanowem
W lipcu zostanie uruchomiona przeprawa promo-
wa dla pieszych i rowerzystów, łącząca Wawer
z Wilanowem. Będzie czynna w weekendy do 
końca sierpnia w rejonie ul. Romantycznej i mos-
tu Siekierkowskiego.
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Kultury, niezwykle barwne były występy gości
z Białorusi  i Ukrainy, „czadu” dał zespół Collers. 
Najmłodszych przyciągały dmuchane budowle – 
zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, strzelnica, 
stoiska z zajęciami plastycznymi, które zorgani-
zował ZG TPD. Wiele emocji było – jak zwykle 
– podczas przejażdżek samochodami terenowymi 
po  leśnych duktach.
Uroczystość uświetniła swą obecnością żona pre-
zydenta, Agata Konhauser-Duda, obecna w „He-
lenowie” już po raz drugi. Była oblegana przez 
amatorów autografów oraz wspólnych fotografi i.

Wojciech Sys
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o księdzu, jego wierszami recytowanymi
i śpiewanymi. – Ten rok był dla mnie i mojej 
rodziny bardzo ważny – zwierzyła się gospo-
dyni uczestnikom spotkania. – Proszę sobie 
wyobrazić, że nie było w nim dnia bez prze-
czytania choćby jednego wiersza księdza Jana.
Szczególnie ciepło widownia przyjęła pio-
senki zaśpiewane przez zespół „Pauza, 1, 
2, 3” ze szkoły specjalnej mieszczącej się
w Warszawie przy ul. Karolkowej, recytacje wier-
szy Jana Twardowskiego przez młodych laureatów 
dzielnicowych konkursów recytatorskich, Scholę
i Scholkę – zespoły ze Szkoły Podstawowej nr
218 w Aninie oraz „dorosły” spektakl, w którym 
Anna Stankiewicz recytowała i śpiewała, a Janusz 
Strobel grał na gitarze.

KURIER KULTURALNY | 101 ROCZNICA URODZIN KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Wiersze w prywatnym plenerze

Gospodyni z ażurowym szalem narzuconym na ra-
miona osobiście witająca gości, znanych jej i nie 
znanych. I widownia, do której zawsze trzeba do-
stawiać rezerwowe turystyczne krzesła, bo z roku 
na rok przybywa przyjaciół  Jana Twardowskiego 
oraz anińskiej doktor, okulistki Aldony Kraus, któ-
ra gościła w swoim domu księdza piszącego wier-
sze w ostatnich latach jego życia. 
Gdyby Jan Twardowski żył, 1 czerwca skończyłby 
101 lat. Zawsze na początku czerwca, w tym roku 
było to 8, doktor Aldona przy pomocy zaprzyjaź-
nionych mieszkanek Anina, harcerzy ze szczepu 
„Błękitni”, wawerskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Urzędu Dzielnicy organizuje spotkania przyja-
ciół ks. Jana Twardowskiego. W tym roku było 
jedenastym z kolei. Przepełnione wspomnieniami

Kwiaty przed kamieniem upamiętniającym ks. Jana Twardow-
skiego złożyli zastępca burmistrza Leszek Baraniewski i dyrektor 
wawerskiej Biblioteki Publicznej Jacek Czarnowski

Liczne grono przyjaciół twórczości ks. Jana TwardowskiegoNiezwykle ciepło widownia przyjęła występ uczniów szkoły specjalnej przy ul. Karolkowej

Witaj w lesie! Jesteś tu miłym gościem, ale tak
w lesie, jak w innych miejscach są zasady. Po pro-
stu trzeba umieć się zachować! To nie tylko kwe-
stia kultury osobistej ale i twojego bezpieczeństwa. 
Nie zapominaj o tym. Wszystko, o czym przeczy-
tasz ma sens. To nie są zasady stworzone po to, by 
były, by utrudnić ci życie. Wręcz przeciwnie. Gdy 
poznasz i zrozumiesz dlaczego i po co są zasady 
zachowania w lesie wszystko stanie się jasne. Two-
je wyprawy będą przyjemne i bezpieczne.

Pies – na smyczy
Fajnie jest wybrać się na spacer z psem do lasu. 
Jest jeden warunek – twój pies musi być zawsze 
na smyczy. To dla jego bezpieczeństwa i dla spo-
koju dzikich mieszkańców lasu. One w twoim 
psie widzą zagrożenie, będą go odganiać i atako-
wać. Teraz dziki mają młode – pasiaki. Ich mamy 
– lochy są zacięte i nieustępliwe stając w ich
obronie. Pamiętaj o tym.

KURIER EKOLOGICZNY | NIE DOKARMIAJMY, NIE ZABIERAJMY ZWIERZĄT DO DOMU, PSA TRZYMAJMY NA SMYCZY

Jak zachować się w lesie
Pomaganie
Gdy znajdziesz w lesie zwierzę, które według cie-
bie potrzebuje pomocy, nie bierz go na ręce, nie 
zabieraj do samochodu. Zwierzę musi sobie pora-
dzić samo. Takie są prawa natury. Jeśli sytuacja 
jest poważna, zawiadom odpowiednie służby. Fa-
chowcy lepiej zaopiekują się zwierzęciem. Dobre 
serce nie zawsze pomaga, czasami niechcący mo-
żemy zaszkodzić. Oseski dzikich zwierząt nie są 
porzucane przez rodziców. Jeśli ty, twoje dzieci, 
znajdziecie młode dzikie zwierzę, nie dotykajcie, 
nie zabierajcie, nie krzywdźcie go.
Macie nikłe szanse na odchowanie ich, to bardzo 
trudne. Nie będą chciały jeść, czeka ich niepojęty 
stres, choroby (na które uodparnia tylko mleko 
ich matki), a w skrajnych przypadkach śmierć. 
Nigdy nie zwrócicie ich naturze takimi, jakie 
były – dzikimi.
Rodzice maluchów odwiedzają je czasem tylko 
dwa razy na dobę,  nie muszą być w pobliżu. 

 Sceneria niepodobna do scenerii większości imprez kulturalnych: prywatny 

dom zatopiony częściowo w leśnych, a częściowo w owocowych drzewach. 

Duży taras nad garażem służący jako scena. 

 W namiocie fi rmowanym przez wawerską biblio-
tekę można się było zaopatrzyć w „Zielniki dla 
Księdza Jana”, w których pomieszczono  wiersze, 
prace laureatów konkursu Fundacji „Bo Warto”. 
Najwytrwalsi dotarli do ostatniego punktu progra-
mu, a było nim harcerskie ognisko.

Andrzej Murat

Mogą nie rozpoznać swych małych, gdy przez 
dotyk pozostawicie na nich swój zapach.

Dokarmianie
Nie dokarmiaj dzikich zwierząt. Przyzwyczają się 
do łatwego zdobywania pokarmu i będą wyrzą-
dzać szkody, gdy pewnego dnia go nie dostaną.

Dzikie zwierzęta
W lesie nietrudno stanąć oko w oko z dzikim zwie-
rzęciem. Gdy cię to spotka, nie wpadaj w panikę, 
ale zachowaj spokój, nie wykonuj gwałtownych 
ruchów, ostrożnie się wycofuj. 

Jeśli spotkacie ranne dzikie zwierzę, lub na-
dal macie wątpliwości, czy miejsce, gdzie się 
znajdują jest dla nich bezpieczne, prosimy 
skontaktujcie się ze specjalistami pod całodo-
bowym numerem  600 020 746.
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To prawdziwa gratka dla miłośników starej mo-
toryzacji i jednocześnie dla miłośników lokalnej 
historii. Miłośników starej motoryzacji zainteresu-
je, gdyż na trasę po Wawrze wyruszają autobusy 
Chausson AH48, które znajdowały się w taborze 

Do 31 lipca br. uczniowie, a do 30 września 
uczniowie już po maturze, przyjęci na I rok stu-
diów i studenci mogą składać wnioski o stypen-
dia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Jest ich do 
rozdysponowania ponad 500 w wysokości od 200 
do 1500 zł.
Aby mogły być przyznane, osoby wnioskujące 
muszą wykazać się zaangażowaniem społecznym, 

MZK, Jelcz Mex 272, Jelcz 043, Berliet PR 100, 
San H-100B i Ikarus 260, użyczone przez War-
szawski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.
Natomiast miłośnicy historii mają okazję bardziej 
poznać dzieje Wawra gdyż na trasie przejazdu znaj-

dują się  m.in. Centrum Zdrowia 
Dziecka, Centrum Handlowe 
Ferio Wawer, „skrzydlate” sta-
cje kolejowe (Wawer, Radość, 
Międzylesie), kościoły w Fale-
nicy, Zerzeniu i Marysinie Wa-
werskim, Instytut Elektrotechni-
ki, „Murowanka” i wagon kolejki 
wąskotorowej przy niej, miejs-
ce Zbrodni Wawerskiej z 1939 r.,
stacja kolejki wąskotorowej
w Falenicy, cmentarz ewange-
licki w Aleksandrowie i żydow-
ski kirkut w Radości. O historii 
Wawra i mijanych za oknem 
autobusu obiektach opowiadają 
Paweł Ajdacki lub Adam Cie-
ćwierz.

KURIER OSIEDLOWY | WAWERSKA WAKACYJNA LINIA TURYSTYCZNA

KURIER SPOŁECZNY | POMOC UCZNIOM I STUDENTOM

Dzielnica przez okna zabytkowych autobusów

Stypendia im. Jana Pawła II

KURIER SPORTOWY | SUKCES ZAWODNIKÓW UKS FALENICA KURIER SPOŁECZNY

Zorientowani na medale Higieniczne dary
W Czarnej Białostockiej rozegrane zostały Mi-
strzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orien-
tację na dystansie średnim.
Start zakończył się dużym sukcesem zawodni-
ków Uczniowskiego Klubu Sportowego Fale-
nica, działającego przy SP nr 124. Zdobyli aż
6 medali.
W kategorii M17 – juniorzy opanowali całe po-
dium. Wygrał Bartosz Nowak, drugie miejsce zajął 
Bartosz Niebielski a trzecie Igor Kielak, W katego-
rii młodzieżowców brązowy medal zdobył Hubert 
Kielak. W kategorii seniorów też brązowy medal 

Do wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dy-
rektor przedszkola Ciuchcia Puch Puch, mieszczą-
cego się przy ul. Stradomskiej, przywiozła sześć 
kartonów  wypełnionych artykułami higieniczny-
mi. Były to m.in. mydła, pasty do zębów, szczo-
teczki, szampony, płyny do kąpieli, zebrane przez 
rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.  
Produkty te zostały zgromadzone w ramach ak-
cji „Czysty Aniołek”, prowadzonej przez Sto-
warzyszenie Piękne Anioły. Zostaną przekazane 
przez OPS dzieciom z najuboższych wawerskich
rodzin.

zdobył tata Huberta i Igora Sławomir Kielak, toteż 
można powiedzieć, że jest to „brązowa rodzina”.
W kategorii weteranek K-40 złoty medal zdobyła 
Alida Szymańska.
Jak by nie patrzeć, trening czyni mistrza. Do tych 
sukcesów między innymi przyczynił się start 
tych zawodników w Grand Prix Dzielnicy Wawer
i Pucharze Mazowsza. Mają gdzie w Wawrze 
szlifować umiejętności i podnosić poziom spor-
towy. Warto podkreślić, że trzon klubu stanowią 
rodziny – i to jest jeden z kluczy do sukcesu.

Jan Cegiełka
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Przejazdy odbywają się w soboty. Ich trasa wie-
dzie: Aleją Dzieci Polskich (pętla autobusowa 
CZD) – Aleja Dzieci Polskich – Pożaryskiego – 
Kajki – III Poprzeczna – Wydawnicza – Kaczeń-
ca – Łysakowska – Korkowa – Kościuszkowców 
– Bronisława Czecha – Płowiecka – rondo Marsa 
– Płowiecka – stacja PKP Wawer – Wydawnicza 
– Lucerny – Kadetów – Wał Miedzeszyński – Bro-
nowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Patriotów 
– Bysławska – Obszarowa – Młoda – Walcowni-
cza – Petunii v Techniczna – Złotej Jesieni v pętla 
autobusowa – Złotej Jesieni – Zagórzańska – Izbic-
ka – Patriotów v Świebodzińska – Pożaryskiego 
– Aleja Dzieci Polskich (pętla autobusowa CZD) 
z przystankami ul. Korkowa (przy Potockich),
ul. Wydawnicza (Wawer PKP), ul. Patriotów (Ra-
dość PKP), ul. Patriotów (Falenica PKP), ul. Złotej 
Jesieni (cmentarz).
Kolejne terminy przejazdów Wakacyją Linią Tu-
rystyczną: 16, 23, 30 lipca, 13, 27 sierpnia, 10, 24 
września. Odjazdy z pętli autobusowej w Międzyle-
siu przy Al. Dzieci Polskich w godzinach 10 i 12.30. 
Koszt przejazdu 5 zł. Bilety do nabycia w bibliotece 
przy ul. Trawiastej 10 oraz w jej fi liach.
Więcej informacji na stronie wawerskiej Biblioteki 
http://bibliotekawawer.pl/ lub pod tel. 22 815 33 
21 w. 27 i pod adresem e-mailowym p.ajdacki@
bibliotekawawer.pl

 W czerwcu Biblioteka Publiczna uruchomiła Wakacyjną Linię Turystyczną. Umożliwia 

zwiedzenia Wawra przez okna zabytkowych autobusów i jest jednym z przedsięwzięć 

organizowanych w ramach obchodów jubileuszu 150-lecia Gminy Wawer. 

dorobkiem naukowym, artystycznym, sportowym 
z ostatnich trzech lat. Średni dochód netto w mie-
siącu na jednego członka w ich gospodarstwie do-
mowym nie może przekraczać 1100 zł.
Ważne są kryteria  dotyczące wyników nauczania. 
W przypadku uczniów średnia ocen na koniec 
ostatniego roku szkolnego nie może być niższa niż 
4,0, w przypadku osób, które zdały maturę, które 

dopiero dostały się na I rok studiów,  liczyć się 
będą średnia ocen na koniec szkoły nie mniejsza 
niż 4,0 i wyniki z pisemnych przedmiotów obo-
wiązkowych na egzaminie dojrzałości. Natomiast 
studenci muszą mieć średnią ocen z ostatniego 
roku akademickiego nie niższą niż 3,5.
Elektroniczne wnioski stypendialne znajdują się na 
stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II.

We wnętzru zabytkowego jelcza Łukasz Jeziorski i Leszek Baraniewski


