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Rozstrzygnięty został
konkurs fotograficzny
pt. „Życie moje to…”.
Wpłynęło na niego ponad
80 prac, wykonanych przez
22 autorów – dorosłych,
młodzież i dzieci. Wśród
zgłoszonych i nagrodzonych
prac dominowały zdjęcia
o charakterze przyrodniczym. Na fot. nagrodę
odbiera Piotr Bechler. »5

Wzorcowa Wawerska Parada Niepodległości

Podczas gdy niepodległościowym i „niepodległościowym” marszom w centrum Warszawy towarzyszyły
zwiększone siły pilnujące bezpieczeństwa i porządku, co nie do końca się udało, udział policji w Wawerskiej
Paradzie Niepodległości, zorganizowanej przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne i Urząd Dzielnicy ograniczył
się tylko do pilotowania pochodu i czasowego zamknięcia ulic poprzecznych w stosunku do trasy przemarszu.
Wawerczycy pokazali, nie od dziś zresztą, że kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości może być
świętem przeżywanym przez wszystkich tak, jak ona na to zasługuje. Była więc msza za Ojczyznę, przemarsz
licznych mieszkańców i władz samorządowych Wawra ulicami Falenicy z biało-czerwonymi proporczykami
w rękach, z orkiestrą dętą, która przyjechała z Warki i koncert patriotyczny z „żywymi obrazami” historycznymi.
»3
A na koniec pokaz sztucznych ogni i rozgrzewający żurek.

Spis treści
JUBILEUSZ PORADNI
RODZINNEJ
»3
Wawerska Specjalistyczna
Poradnia Rodzinna powstała 10
lat temu. Każdego roku udziela
od kilku do kilkunastu tysięcy
nieocenionych porad w trudnych
sprawach życiowych.
WYNIKI ANKIETY
»4
Aż 700 ankiet wypełnili mieszkańcy dzielnicy, pytani o to czy
korzystają z organizowanych
w Wawrze imprez kulturalnych
i czego by w tym zakresie
oczekiwali.

Rzeczowe wysłuchanie publiczne

Rozpoczynają się spotkania w osiedlach

Było pierwszym wysłuchaniem publicznym w Warszawie. Trwało 2,5 godziny. Uczestniczyło
w nim kilkudziesięciu Wawerczyków, goście zaproszeni przez grupę mieszkańców poruszonych
tragicznymi wypadkami drogowymi na ul. Mrówczej, władze samorządowe Wawra. Każdy
uczestnik wysłuchania mógł przedstawić swój punkt widzenia na stan bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania, zaproponować niezbędne, według niego, rozwiązania. Według
prof. Wojciecha Suchorzewskiego z Politechniki Warszawskiej, Wawer nie jest najniebezpieczniejszą dzielnicą. Jego zdaniem 30 proc. kierowców nie respektuje przepisów. Co zrobić, gdy
brakuje pieniędzy na kompleksowe rozwiązanie problemów? Radzi uspokajać ruch, budować
małe ronda, egzekwować przepisy, edukować dzieci i młodzież.
»2

Na początku grudnia rozpoczynają się spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządowych władz Wawra, merytorycznych pracowników Urzędu
Dzielnicy i mieszkańców osiedli.
Władze przedstawią plany inwestycyjne i inne zamierzenia na terenie poszczególnych osiedli, skonsultują je z uczestnikami tych spotkań, odpowiedzą na zadawane pytania, ustosunkują do zgłaszanych propozycji.
Kampania ta ma zbliżyć do siebie mieszkańców i władze, spowodować lepszy
przepływ informacji. Pierwsze spotkania, w grudniu, odbędą się z mieszkańcami
Nadwiśla (7 bm) i Anina (9 bm). 
»4
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Kurier samorządowy | Pierwsze wysłuchanie publiczne w Warszawie

Zaradzić niebezpieczeństwu

To było pierwsze w historii warszawskiego samorządu wysłuchanie publiczne.
Można powiedzieć, że przecierające niepraktykowany dotąd szlak. Trwało dwie
i pół godziny, złożono podczas niego kilkadziesiąt na ogół konkretnych wniosków
dotyczących bezpieczeństwa drogowego w dzielnicy, a przebiegało, dzięki ściśle
określonym zasadom, w spokojnej atmosferze.
Odbyło się 13 listopada na wniosek grupy mieszkańców poruszonych tragicznymi wypadkami,
jakie wydarzyły się w tym roku
na ul. Mrówczej. Zgłaszano miejsca równie niebezpieczne i propozycje rozwiązań poprawiających
bezpieczeństwo.
Jak podkreślił występujący w roli
gospodarza wysłuchania publicznego przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański (w spotkaniu wzięli udział także burmistrz
Jolanta Koczorowska, jej zastępca
Adam Godusławski oraz niemal
wszyscy radni) powinno ono stać W wysłuchaniu publicznym wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców
się punktem wyjścia do dalszych dzielnicy. Większość z nich przedstawiła miejsca szczególnie ich zdaniem
działań na rzecz poprawy stanu niebezpieczne w ruchu drogowym
bezpieczeństwa w ruchu drogoulicy, będziemy mieli Mrówczą i Lucerny -bis – przewym Wawra. Zapowiedział, że zestawienie miejsc
strzegał przewodniczący rady Osiedla Anin Janusz
zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu
Gałda, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę
drogowego zostanie wysłane do wszystkich tych,
wykonania zatok autobusowych, azyli na przejktórzy mogą podjąć działania naprawcze, zarówno
ściach dla pieszych, chodników i sygnalizacji świetldo odpowiednich komórek w Urzędzie Dzielnicy,
nej na skrzyżowaniu z ul. Alpejską. – Po Kajki najak i służb miejskich.
wet autobusy jeżdżą z prędkością 80 km/h – mówił
Ulica Mrówcza, chociaż wyznaczono na niej strefę
Tomasz Kosmacki. – A brak jej odwodnienia stwakontroli prędkości (między Zagajnikową i Odeską),
rza niebezpieczeństwo oblodzenia w zimie – dodał
wciąż jest niebezpieczna. – Patrol drogowy Straży
Piotr Chełstowski.
Miejskiej powoduje dyscyplinowanie kierowców
na tym odcinku – mówiła Anna Olszewska – ale
po opuszczeniu tej strefy natychmiast przyspieszają, chcąc nadrobić stracony czas. Zbyt mało
jest – podkreślano – przejść dla pieszych na tej
ulicy. Bardzo niebezpieczne jest jej skrzyżowanie
z ul. Cylichowską, która od Rogatkowej w kierunku wschodnim ze względu na znaczne zwężenie
(do ok. 3 m) jest oznakowana jako jednokierunkowa. – Cóż z tego, kiedy kierowcy nie zważają
na znaki – informowała Teresa Świeczak. Jarosław
Koselski zwrócił uwagę, że ta ulica nie ma chodników i zaproponował wprowadzenie jednego kierunku ruchu na całym jej odcinku, od Mrówczej
do Traktu Lubelskiego.
Niebezpieczną stała się ul. Borowiecka. Najpierw
mieszkańcy walczyli o jej utwardzenie, a kiedy położono na niej destrukt, zwiększył się ruch samochodów i szybkość jazdy. Progi zwalniające niewiele
poprawiły sytuację – uważa Wiesława Sypowicz.
Jest przy tym wąska, pozbawiona chodników i częściowo zawężana w lecie przez parkujące wzdłuż
samochody działkowców.
Mieszkańcy Anina jeszcze niedawno narzekali
na stan nawierzchni ul. Kajki, jednej z ważniejszych
w układzie komunikacyjnym dzielnicy. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych od ul. Pożaryskiego
Na ul. Mrówczej oraz na zachodniej nitce ul. Patriotów
w kierunku północnym wykonano nową nakładkę
powstały strefy kontrolowane mobilnym fotoradarem
Straży Miejskiej
asfaltową. – Jeśli położy się asfalt na całej długości

Swój niebezpieczny rejon ma – zdaniem Anny
Kozelskiej – także Radość. Chodzi o ul. Osterwy od Izbickiej do Wilgi, przy której są placówki
oświatowe. Na połowie tego odcinka nie ma chodnika, a chodzą tą ulicą uczniowie, dowozi się nią
dzieci do szkół i przedszkola. Zaapelowała o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i wykonanie
spowalniaczy. Na ul. Wiązanej w Międzylesiu – jak
poinformował zebranych Jacek Skwara – jest tylko jeden spowalniacz. Wiązana jest wąska z niebezpiecznym wyjazdem w Zwoleńską, przy której
przydałoby się lustro pokazujące, kto nadjeżdża
z boku.
– Zwoleńska też jest ulicą, po której jeździ się
za szybko, nie zważając na przejścia dla pieszych –
mówił Cezary Dziuban. Zwrócił uwagę na bezkarne
przekraczanie linii ciągłych naprzeciw przystanków
autobusowych.
Ul. Lucerny mogłaby od pewnego czasu wydawać
się bezpieczna, gdyż zainstalowano na niej światła
zatrzymujące ruch po przekroczeniu dopuszczalnej
prędkości, cóż jednak z tego, skoro światło czerwone jest nagminnie wywoływane.
Wiele uwag padło na temat dojść do stacji kolejowych – w Falenicy, w Aninie i przez tory, które są
przekraczane na dziko.
Andrzej Olszewski oraz Adam Lewandowski zaproponowali wytypowanie „Stref zamieszkania”,
głównie w pobliżu placówek oświatowych. W obrębie takich stref obowiązuje zgodnie z przepisami
prędkość do 20 km/h, a pieszy ma pierwszeństwo
w stosunku do zmotoryzowanego.
Łukasz Oleszczuk, występujący z ramienia Stowarzyszenia Integracji Społecznej Komunikacji, zaapelował, aby poprawiać bezpieczeństwo na większych obszarach, a nie wyrywkowo. I uprzytomnił
zebranym, że przy opracowywaniu koncepcji poprawy bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę interesy
nie tylko pieszych, ale także kierowców indywidualnych, autobusów, pasażerów komunikacji zbiorowej, służb ratunkowych.
Prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej śledzi inicjatywę mieszkańców Wawra.
– Ta dzielnica – stwierdził – nie jest pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego takim wyjątkiem
w Warszawie, jak się sądzi. Profesor za paradoks
uznał, że dla bezpieczeństwa lepsza jest zła nawierzchnia niż dobra. Jego zdaniem 30 proc. kierowców nie respektuje przepisów. Co zrobić, gdy
brakuje pieniędzy na kompleksowe rozwiązanie
problemów? Radzi uspokajać ruch, budować małe
ronda, egzekwować przepisy, edukować dzieci
i młodzież. Jest zwolennikiem fotoradarów. Ich zainstalowanie we Francji spowodowało zmniejszenie
liczby wypadków o 20 proc.
Po wysłuchaniu publicznym powstanie dostępny
dla wszystkich protokół – zapewnił przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański, dodając:
– Mieliśmy dzisiaj dowód troski o naszą dzielnicę
i otrzymaliśmy mocne wsparcie oraz motywację
do działania.
Andrzej Murat
W następnym numerze przedstawimy działania
władz Wawra na rzecz bezpieczeństwa drogowego w latach 2011–2012.
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Kurier OBYWATELSKI | Wawerska Parada Niepodległości

Święto z historyczno-patriotycznym pomysłem

fot. am

Tak w dużym skrócie wyglądała kolejna Wawerska
Parada Niepodległości, zainicjowana i organizowana przy współudziale organizacji społecznych, szkół
i samorządowców przez Falenickie Towarzystwo
Kulturalne pod kierunkiem Agnieszki Kurowskiej.
Podczas gdy niepodległościowym i „niepodległościowym” marszom w centrum Warszawy towarzyszyły zwiększone siły pilnujące bezpieczeństwa
i porządku, co nie do końca się udało, udział policji
w Falenicy ograniczył się tylko do pilotowania pochodu i czasowego zamknięcia ulic poprzecznych
w stosunku do trasy przemarszu.

Uczniowie Gimnazjum nr 106 odtworzyli obraz Jana
Matejki pt. „Rejtan”

W tym roku pogoda dopisała, nie padało i nie było
za zimno, jak to się zdarzało w latach poprzednich.
I pochód był liczniejszy, zabarwiony biało-czerwonymi proporczykami, z którymi w rękach spłynął
tłum w ul. Bartoszycką po zakończeniu mszy za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa, w czasie której padło wiele ważnych słów o historii Polski oraz patriotyzmie.
Maszerowano też Narcyzową i Walcowniczą w rytm
marszów w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej
„Moderato” w Warce, powstałej ok. 1910 r., a od kilku lat prowadzonej przez Artura Gębskiego.
Niepodległościowy koncert zorganizowano w tym
roku na terenie wybudowanego w centrum Falenicy
parkingu. Elżbieta Marciniak zaśpiewała piosenki
pt. „Deszcz, jesienny deszcz” oraz „Po ten kwiat
czerwony”, a solista wareckiej orkiestry, baryton
Krzysztof Błaszkiewicz, starsze utwory patriotyczne. W poprzednich latach elementami wiodącymi
tej imprezy oprócz występów artystycznych były
przypinane do orła białego życzenia dla Polski, sfilmowane wypowiedzi na temat tego, co mieszkańcy
rozumieją pod pojęciem patriotyzm. W tym roku
zaprezentowano wyświetlane na ekranie obrazy historyczne nawiązujące do dziejów Polski, a obok ich
żywe repliki w strojach „z epoki”. I tak między inny-
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Była msza za Ojczyznę, przemarsz mieszkańców, dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej
ulicami Falenicy z biało-czerwonymi proporcami w rękach, konna banderia na czele
pochodu, orkiestra z Warki grająca przez całą drogę marsze, koncert patriotyczno-historyczny, „żywe obrazy”, fajerwerki, a na koniec żurek rozgrzewający zmarzniętych.

Na teren parkingu, przy którym odbył się koncert z okazji
11 listopada, licznie przybyli mieszkańcy i władze
dzielnicy. Na pierwszym planie od lewej ks. proboszcz
Krzysztof Pietrzak, radny Andrzej Wojda, burmistrz
Jolanta Koczorowska, radny Marek Wilczyński, radna
Joanna Waligóra i przewodniczący Rady Dzielnicy
Norbert Szczepański z żoną

mi uczniowie SP nr 124 w Falenicy zainscenizowali
sytuację z obrazu Leona Wyczółkowskiego „Stańczyk”. Faleniccy artyści Tomasz Tuczko i Krystyna
Krajewska „wystąpili” na obrazie Józefa Simmlera,
przedstawiającego śmierć Barbary Radziwiłłówny,
Klub Kultury Aleksandrów – odwzorował obraz
Jana Matejki zatytułowany „Król Sobieski z rodziną w Częstochowie przed wyprawą wiedeńską”,
a uczniowie Gimnazjum nr 106 – „Rejtana”.
A na koniec odbył się pokaz sztucznych ogni, wieńczący paradę, której przebieg i nastrój mógł być
przykładem, jak powinno się świętować rocznice
odzyskania tak ważnego wydarzenia jak odzyskanie
niepodległości.
Andrzej Murat

Kurier JUBILEUSZOWY | Dziesięciolecie wawerskiej Poradni Rodzinnej

Wawerska Specjalistyczna Poradnia Rodzinna obchodziła niedawno 10-lecie istnienia. W 2002 r.
ówczesne władze gminy utworzyły placówkę, która
miała zajmować się leczeniem uzależnień. Z czasem okazało się, że problemem w Wawrze są nie
tylko uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, ale
brak fachowej pomocy w rozwiązywaniu kłopotów
rodzinnych.
I tak Ośrodek Pomocy Rodzinie oprócz przeciwdziałania alkoholizmowi zaczął prowadzić psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży – odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne. Dwa lata później
OPR przekształcono w Specjalistyczną Poradnię
Rodzinną, zajmującą się głównie psychoterapią,
a osoby uzależnione zaczęto od tego czasu kierować do innych wyspecjalizowanych ośrodków.
Zespół jest młody, dobrze wykształcony, podnoszący
swoje kwalifikacje zawodowe. Regularne superwizje
z udziałem bardzo doświadczonych psychologów
i terapeutów pozwalają ocenić stosowane metody
i postęp w zajęciach terapeutycznych, poprawiać
je na bieżąco, gdy zachodzi taka potrzeba.
Pracownicy poradni współpracują na co dzień z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i pra-

cownikami pomocy społecznej, którzy jako pierwsi
dostrzegają problemy czy dysfunkcje występujące
w przypadku nauki, w rodzinach.
O tym, jak ważna jest diagnoza, uświadomił gościom
jubileuszowego spotkania psycholog – analityk, podając podczas wykładu przykłady, gdy dolegliwości
pacjentów leżały w sferze psychiki, a nie powstawały
z przyczyn, które się leczy farmakologicznie.
Wawerska poradnia proponuje różne formy pomocy.
Rodzinom i parom – spotkania terapeutyczne poprawiające wzajemne relacje. Dorosłym, młodzieży
i dzieciom – terapie grupowe lub indywidualne.
Na pomoc mogą liczyć osoby, które przechodzą
zmiany w swoim życiu w związku z urodzeniem się
dziecka, chorobą lub śmiercią bliskiej osoby, utratą
pracy, przejściem na emeryturę, osoby, które doświadczają emocjonalnych trudności w relacjach
z innymi i z samym sobą.
Minione 10 lat to tysiące porad, warsztatów, terapii
każdego roku. To nieoceniona pomoc w rozwiązywaniu ludzkich problemów. Podkreślano to podczas jubileuszowej uroczystości.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że państwa praca
jest specyficzna, oparta na misji – podkreśliła bur-
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Tysiące przypadków nieocenionej pomocy

Gratulacje z okazji jubileuszu od burmistrz Jolanty
Koczorowskiej odbiera dyrektor poradni, Anna
Jędrzejowska-Perzyńska (z lewej)

mistrz Jolanta Koczorowska, zwracając się do zatrudnionych psychologów. – Wiemy, że codziennych
problemów jest coraz więcej, a to oznacza, że i pracy nie ubędzie. Zdaniem Jolanty Koczorowskiej
podobnie wyspecjalizowane placówki powinny powstać także w tych dzielnicach Warszawy, w których
ich jeszcze nie ma.
am
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Kurier KONSULTACYJNY | Wyniki ankiety na temat przyszłości wawerskiej kultury

Ocena i oczekiwania

Aż 700 mieszkańców Wawra wypełniło ankiety, które są jednym z elementów
konsultacji społecznych, podczas których wypracowany ma być nowy model
działalności kulturalnej w dzielnicy.
Aż 28 proc. wypełniających ankietę przyznało,
że w ciągu ostatniego roku ani razu nie uczestniczyło w dzielnicowej imprezie kulturalnej, co piąta
osoba, że było to od jednego do dwóch razy, a tylko
ok. 10 proc. częściej. Co nie znaczy, że chętniej mieszkańcy dzielnicy korzystają z imprez i wydarzeń kulturalnych oferowanych przez miasto Warszawa. 21 proc.
respondentów nie wybrało się w tym celu (kino, teatr,
filharmonia, koncert) „do miasta” ani razu.
Dlaczego tak się dzieje? 61 proc. osób stwierdziło,
że nie spotkały się z dzielnicową ofertą kulturalną,

Ankiety miały formę internetową i papierową. Powinny udzielić organizatorom badania – Urzędowi Dzielnicy i stołecznemu Centrum Komunikacji
Społecznej odpowiedzi na wiele pytań, poznanie
opinii i potrzeb kulturalnych
Dwie trzecie wypełniających ankietę, to, co ciekawe,
kobiety. Bardzo nikłe uczestnictwo w tej ankietowej
akcji, zaledwie 2-procentowe, było dzieci i młodzieży do lat 17. Być może ta grupa mieszkańców
jest zadowolona z działalności kulturalnej istniejących w dzielnicy klubów kultury, z ich oferty. PraStruktura próby: płeć i wiek
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W jakiego rodzaju wydarzeniach kulturalnych chciał(a)by Pan(i)
uczestniczyć na terenie dzielnicy Wawer w przyszłości?

7%

Koncert muzyki rozrywkowej

69%

31%

gorocznej – „Lato z aktorami. Kierunek Wawer”,
zorganizowanej z dużym rozmachem i z przejazdem zabytkowym pociągiem z Dworca Gdańskiego
do Falenicy – jeszcze mniej, 29 proc. O Falenickich
Koncertach Letnich – 46 proc., o Wawerskich Spotkaniach Kabaretowych (udział ok. tysiąca osób)
– 32 proc., ale już o Wawer Music Festiwal tylko
13 proc.
Prawie co trzeci ankietowany brał udział w organizowanym na terenie dzielnicy koncercie muzyki rozrywkowej (np. w Aninie, w ramach „Muzyki naturalnie”),
24 proc. – w koncercie muzyki poważnej, jakie odbywają się najczęściej w Falenicy i w Aleksandrowie.
40 proc. ankietowanych uczestniczyło w imprezach
dla dzieci, które mają w swojej ofercie wszystkie kluby
kultury oraz szkoły. 27 proc. – w spektaklach teatralnych, a 36 – w seansach filmowych (te, po zlikwidowanych już dawno wawerskich kinach „Jaskółka”,
„Wilga” i „Wrzos”, wyświetla Kinokawiarnia Stacja
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Koncert muzyki poważnej
23%

16%

37%

Impreza dla dzieci

40%

Spektakl/przedstawienie teatralne

51%

Występ kabaretu

42%

Pokaz ﬁlmu

50%

Wystawa

40%

Impreza plenerowa

16%

50%

Wycieczki

23%
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Inne
kobieta

mężczyzna

do 17 lat

25-34 lata

45-54 lata

18-24 lata

35-44 lata

55-64 lat

wie połowa ankietowanych to ludzie w przedziale
wiekowym 25 – 44 lata i niemalże tyle samo starsi,
co już mniej dziwi, bo to zwłaszcza oni przychodzą
na koncerty letnie w Falenicy czy w Aninie, na wystawy, spotkania.
Dwie trzecie uczestników badania to ludzie z wykształceniem wyższym niż średnie. Najwięcej ankiet,
bo 22 proc., wypełnili mieszkańcy Falenicy, osiedla
tradycyjnie aktywnego kulturalnie, 16 proc. – Międzylesia, a tylko 1 proc. Nadwiśla, które z jednej
strony jest osiedlem z zasiedziałymi tubylcami,
a z drugiej z mieszkańcami w znacznej liczbie napływowymi. W przypadku tych dwóch osiedli nie widać
żadnej prawidłowości – i w jednym i w drugim nie
ma klubów kultury.

65 lat
lub więcej

W żadnym

co dziwi, gdyż jest ona podawana zarówno przez
„Kurier Wawerski” jak i przez inne lokalne media, że o Internecie czy plakatach nie wspomnę.
Co czwarta osoba ujawniła, że na kulturę dzielnicową po prostu nie ma czasu, dla 13 proc. imprezy
są za daleko (!). Co dziesiątej oferta najzwyczajniej
nie odpowiada.
Na bardziej uszczegółowione pytanie, dotyczące wydarzeń i zajęć kulturalnych w wawerskich klubach,
prawie połowa pytanych odpowiedziała, że informacje o nich są im nieznane. O organizowanej przy
Urzędzie Dzielnicy imprezie „Kolejka do kultury”,
z udziałem takich sław jak Kayah, aktorzy z serialu „Ranczo” czy zespół „Wilki” z Robertem Gawlińskim, wiedziało 42 proc. ankietowanych, a o te-

7%
3%

Falenica, oferując obrazy ambitne, a nie komercyjnie
atrakcyjne). Do innych miejskich placówek kulturalnych wawerczycy jeżdżą na koncerty (44 proc. ankietowanych), do teatrów (51 proc.).
A czego by oczekiwali? Jakie mają kulturalne preferencje? Na te pytania odpowiada wykres powyżej.
Mieszkańcy chcą skuteczniejszej informacji o ofercie kulturalnej (36 proc. przez Internet, 25 proc.
w postaci SMS, e-maila, 23 proc. przez gazety lokalne). Widzą potrzebę zwiększenia funduszy przeznaczanych przez wawerskie władze samorządowe
na działalność kulturalną, wybudowania sali widowiskowej, centrum kulturalnego z prawdziwego
zdarzenia, kina.
Henryka Murat

Kurier URZĘDOWY | Bądźmy bliżej siebie

Rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami

Rozpoczyna się cykl spotkań władz dzielnicy z mieszkańcami wawerskich osiedli. Posłużą przekazaniu
mieszkańcom informacji dotyczących tego, co się
obecnie dzieje nie tylko na ich terenie, ale również
całej dzielnicy. Będą dotyczyć inwestycji w najbliższej
przyszłości, ale również innych kwestii szczególnie
ważnych dla mieszkańców konkretnych osiedli.
Podczas tych spotkań odbędą się dyskusje i konsultacje z mieszkańcami w sprawach związanych
z załatwianiem spraw, wypełnianiem i złożeniem
formularzy NIP 3 w przypadku, gdy ktoś mieszka

w Wawrze, ale jeszcze jest zameldowany poza Warszawą i tam płaci podatki, które powinny wpływać
do stołecznej kasy, z której finansuje się różne, ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia.
Uczestnicy spotkań z przedstawicielami samorządowych władz Wawra będą mogli zadawać ważnych
z ich punktu widzenia pytania, na które otrzymają
odpowiedzi na miejscu, w sprawach bardziej skomplikowanych zostaną opracowane przez pracowników
odpowiednich komórek urzędu i przesłane listownie.
Warto w tych spotkaniach uczestniczyć, aby z pierw-

szej ręki dowiedzieć się, jak funkcjonuje urząd, jakie
ma środki, na co je przeznacza. Będzie to też okazja,
aby wyrazić swój pogląd na różne sprawy.

Najbliższe spotkania
7 grudnia godz. 18, osiedle Nadwiśle, Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii nr 3, ul. Trakt Lubelski 40.
13 grudnia godz. 18, osiedle Anin, Zespół Szkół
nr 114, ul. Alpejska 16.
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Kurier KONKURSOWY
Przyroda wiecznie tematem nr 1

Ich życie… w fotografii
Szeroki zakres tematyczny tegorocznego konkursu fotograficznego – „Moje
życie to…” – wcale nie wpłynął na wzrost liczby uczestników. Prawie 90 prac
zgłosiły 22 osoby. Jury nie miało jednak łatwego zadania, było wiele interesujących prac w różnych grupach wiekowych.
Jak ocenił zgłoszone prace jeden z jurorów, fotografik i grafik Jacek Sasin, konkurs gwarantował szerokie spektrum tematyczne, ale jednocześnie stawiał duże
wyzwanie intelektualne.
Najczęstszym tematem była, jak i w poprzednich edycjach, przyroda. Tym razem nie tylko wawerska. Uwieczniona podczas wycieczek, urlopów, wypadów
do lasu, nad jeziora, do parków.

Fotografia lądującego na wodzie łabędzia, wykonana przez Piotra Bechlera

Bartek Michalski ukazał bezkres tajemniczo wyglądającego morza, znad którego zniknęło słońce, a na falach odbiły się ciemne chmury. Elżbieta Czeleń
uchwyciła krajobraz z jeziorem, dla odmiany jeszcze przed wschodem słońca.
Zamglony, nieostry, jeszcze wyciszony.
Piotr Bechler, który w wawerskim konkursie wziął udział bodajże już piaty raz,
zrobił zdjęcia lądującym na stawie przy Królikarni łabędziom. Kolorowe fotografie poddał obróbce, tworząc z nich obrazy czarno-białe i eliminując mało
ciekawe – jak powiedział – tło.
Joanna Perkowska długo się „czaiła”, aby uwiecznić moment, w którym ptak
mazurek karmi swoje pisklę. A w innym przypadku sfotografowała jaszczurkę
przycupnietą na gałęzi.
Ilona Szymańska (wyróżnienie) zaskoczyła jurorów fotografią śpiącego dziecka. Tchnęła ta fotografia, jak i owo dziecko, delikatnością. Córka Piotra Bechlera, Zuzanna (wyróżnienie), sfotografowała… szarlotkę, a Anna Szczerbik
(wyróżnienie) – grupę przyjaciół w radosnym wyskoku, ale tak, że nie widać ich
twarzy, a dynamikę sytuacji oddają wyrzucone w górę ręce i rozwiane włosy.
Joanna Dobrodziej, pierwszy raz uczestnicząca w konkursie, uwieczniła osobę,
która zrobiła sobie przerwę w rowerowej podróży i siadła nad wodą. Z chwilą
zadumy.
Wyróżnione prace jeszcze przez pewien czas można oglądać na dwóch półpiętrach Urzędu Dzielnicy. Uczestniczący w rozdaniu nagród burmistrz Jolanta
Koczorowska i jej zastępca Przemysław Zaboklicki pogratulowali uczestnikom
umiejętności fotograficznych, ale też zasugerowali, aby w przyszłym roku ponownie zawęzić tematykę konkursu do Wawra.
am

Ptaka mazurka karmiącego pisklę podpatrzyła Joanna Perkowska

Nagrodzeni
Kategoria dzieci i młodzież – I miejsce Joanna Perkowska, II miejsce Joanna
Dobrodziej, III miejsce Mateusz Łotoszyński
Kategoria dorośli – I miejsce Piotr Bechler, II miejsce Elżbieta Czeleń,
III miejsce Anna Tomaszewska

Kurier URZĘDOWY | Budowa ul. Panny Wodnej

Wszczęcie postępowania
Prezydent m.st. Warszawa zawiadamia, że zostało
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 9.10.2012 r. Prezydenta m.st. Warszawa, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Wawer,
w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:
– budowie ulicy Panny Wodnej na odcinku od ulicy
Zasadowej do ulicy Trakt Lubelski bez wykonania
skrzyżowań z ulicą Zasadową i ulicą Trakt Lubelski
w Warszawie oraz rozbiórce budynków nr 3 i nr 4
na działkach ew. nr: 33, 49/1, 50, 52/3, 55/1, 56/5,
56/6, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1,61/1, 67/1, 68/1 z obrębu 3-12-21; 1/1 z obrębu 3-12-35; 10/3, 59/4, 61/1
z obrębu 3-13-48; 45/1, 48/1, 61, 104/1, 107/1, 62/3,
90/1, 90/2, 90/3,91, 92, 93, 94, 138 z obrębu 3-1349; 8/1, 8/2, 9/1, 10/1, 11/1,12/1, 14/1, 16/1, 17/1,
18/1, 19/1, 21/3, 22/1, 23/1, 24/1, 28/1, 37/1, 38/1,

64/3, 65/3, 66/3, 196/1, 197/1, 248/1, 235/1 z obrębu 3-13-53 położonych w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy
– nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny
i gospodarczy – na podstawie art. 17 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U z 2008r. Nr 193, poz. 1194,
z późn. zm.)
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Akta sprawy do wglądu
znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer

z siedzibą przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 213 w dniach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz. 12.00 – 16.00 oraz środy w godz.
10.00 – 14.00. Sprawę prowadzi Jerzy Bagiński.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania
wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer
za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców,
Warszawa, ul. Żegańska 1 – do dnia wydania rozstrzygnięcia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
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Kurier URZĘDOWY | Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na prowadzenie domu samopomocy

Rozstrzygnięcie konkursów
Zarząd Dzielnicy podjął ostatnio dwie uchwały –
pierwszą, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie oraz
na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w dzielnicy.
W pierwszym przypadku chodziło o prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy
alkoholowe, zagrożenie przemocą i wykluczenie
społeczne. Na ten cel dzielnica przeznaczyła w tym
roku 60 tys. zł, w przyszłym – 738 tys. zł, w 2014

– 777,6 tys. zł, a w 2015 – 730 tys. zł. Pieniądze te
będą przeznaczone na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, terapii, korekcji, kompensacji, logopedii przez co najmniej cztery godziny dziennie przez
pięć dni w tygodniu. Efektem pracy z podopiecznymi powinno być ograniczenie u nich zachowań
ryzykownych w szkole i w domu, zwiększenie liczby
promocji do następnych klas, rozwinięcie umiejętności społecznych, pożytecznego wykorzystania
czasu wolnego.
W drugim konkursie chodziło o wyłonienie organizacji, która by do końca br. poprowadziła środowiskowy dom samopomocy społecznej dla osób prze-

By w XXV LO było cieplej

bickim”. Wygrało go przedsiębiorstwo „Instal Bud”
z Radomia. Pięć dni później, 17 września, prace
ruszyły z miejsca. Zajęcia odbywające się w szkole
nie ułatwiały prowadzenia remontu. Prace prowadzono tak, aby spowodować jak najmniejsze zmiany w planach lekcji – najczęściej podczas przerw
i popołudniami. Ale jak mówi kierownik robót
Waldemar Stelmach, zwłaszcza dzięki sprzyjającej
aurze możliwe było ukończenie prac remontowych
w pierwszych dniach listopada, przed rozpoczęciem pełnego sezonu ogrzewania szkoły.

Kurier KLUBOWY | Zaczarowane domy Andriollego

Andrzej Połosak

Przenosiny w klimaty XIX wieku
Klub Kultury Zastów zachęca do poznania historii
swojej okolicy. Zaprasza 1 grudnia w godzinach
od 12 do 18 na ul. Przewodową 139 na imprezę
pn. „Zaczarowane domy Andriollego”.
W programie: spotkanie ze snycerzem i architektem, plener malarski, wystawa malarstwa i fotografii „Andriolli w obiektywie”, warsztaty, układanie puzzli z domami Andriollego (godz. 17), koncert muzyki klasycznej, pieśni i arie w wykonaniu
sopranu Mileny Dudkowskiej, a na rozgrzewkę
gorąca herbata.
A już od 16 listopada można oglądać „Zaczarowane domy Andriollego” w „Galerii na płocie” przed
Klubem Kultury Zastów przy ul. Lucerny 13. To plenerowa wystawa fotografii wawerskiej architektury
drewnianej. Dziewiętnastowieczny artysta, malarz
i rysownik Michał Elwiro Andriolli zapoczątkował
w architekturze styl nadświdrzański – powszechnie
znany jako „Świdermajer”, do dziś rozpoznawany
i stanowiący inspirację dla wielu architektów.
Wystawa realizowana jest w ramach projektu pod
tym samym tytułem, we współpracy z Biblioteką
Publiczną w Dzielnicy Wawer.
KKZ

I zadanie
Rozdysponowanie środków na lata 2012–2015:
Zgromadzenie sióstr felicjanek – 526 066 zł
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – 314 676 zł
Zgromadzenie orionistów – 216 305 zł
Mazowiecki Oddział TPD – 1 248 553 zł

II zadanie
Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii
Środowiskowej „Azaliowa” – 82,5 tys. zł

Kurier urzędowy

Kurier SZKOLNY | Stare kotły na złom

W XXV LO im. Józefa Wybickiego nowy rok szkolny
upływa pod znakiem zmian. Ster rządów w szkole
przejęła nowa dyrektor, Anna Czubarowicz. Od połowy września trwał też w tej placówce gruntowny
remont systemu ogrzewania. Dotychczasowe piece koksownicze, zainstalowane w budynku liceum
od początku jego istnienia, to już chyba ostatnie
takie w stołecznej oświacie. Były archaiczne, mało
wydajne i awaryjne. Zastępowane nowoczesnymi
gazowymi kotłami CO.
W połowie września rozstrzygnięto przetarg
na przeprowadzenie prac remontowych, związanych z modernizacją systemu grzewczego w „Wy-

wlekle chorych psychicznie, prowadzony przez pięć
dni roboczych w tygodniu po minimum osiem godzin dziennie, podczas których realizowana będzie
terapia zajęciowa, rehabilitacja i pomoc psychologiczna. Przeznaczono na ten cel 82,5 tys. zł.

Sprzedaż
nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer
Miasta Stołecznego Warszawa przy ul. Żegańskiej 1 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Derkaczy 45, uregulowanej
w księdze wieczystej KW Nr WA6M/00323532/7,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 47/4 w obrębie 3-12-94 o powierzchni
715 m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r.
o godz. 11 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, sala nr 112.
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 godz. 8–16, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Kurier OŚWIATOWY

Uzupełnienie
Podając w nr 20 „Kuriera Wawerskiego” wykazy
nauczycieli wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji
Narodowej pominęliśmy, nie z naszej winy, nazwisko Anny Król-Gąsowskiej, wieloletniej nauczycielki
Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki. Pani
Anna została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, wręczonym jej podczas uroczystości na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Kurier SZKOLNY | Uodpornieni na szkodliwe używki

Kurier SPORTOWY

Od kilku lat w szkołach podstawowych i gimnazjach Wawra prowadzona jest ogólnopolska kampania
edukacyjna pt. „Zachowaj trzeźwy
umysł”, przebiegająca pod patronatem ministerstwa edukacji narodowej, ministerstwa sportu i turystyki
oraz Komendy Głównej Policji. Dąży
ona do zwiększenia zaradności dzieci
i młodzieży, rozwijania wśród nich
umiejętności radzenia sobie w życiu,
a w szczególności zachowania się
wtedy, gdy nakłaniane są do palenia
papierosów, picia alkoholu, używania
dopalaczy czy narkotyków. Kampania
stawia też sobie za cel ograniczenie
dostępności tych szkodliwych używek
Laureaci tegorocznej kampanii w towarzystwie burmistrz
dla dzieci i młodzieży. Stąd szeroko Jolanty Koczorowskiej
zakrojona akcja uświadamiająca.
oraz dzielnicowe władze: gry kreatywne, gry pt. „TaW dotychczasowych edycjach tego programu wzięło
lenty”, książki Jasia Meli (niepełnosprawnego, który
już udział ok. 2 tys. gmin. W tym nie od dziś – Dzielz Markiem Kamińskim dotarł na jeden z biegunów
nica Wawer. Tegoroczna akcja w szkołach podstaziemskich) pt. „Poza horyzonty” z autografem auwowych przebiegała pod hasłem „Zdrowy rozsądek
tora, sprzęt sportowy.
daje radę”, a w gimnazjach „Wierzę w siebie – odLaureatami w grupie uczniów szkół podstaworzucam nałogi”. Uczestnicy kampanii w Wawrze,
wych zostali: Maja Erhardt i Antoni Kawęcki z ZS
podobnie jak ich koledzy w całej Polsce, brali udział
nr 111, Julia Niemiec i Łukasz Walczak ze SP nr 128
w konkursach, w tym w plastycznych, apelach, pooraz Konstancja Raczyńska i Justyna Jesiotr ze SP
gadankach edukacyjnych.
nr 109.
8 listopada laureaci wraz ze szkolnymi opiekunami
Laureatami w grupie uczniów gimnazjalnych zostaspotkali się z burmistrz Wawra Jolantą Koczorowli: Emilia Zesławska, Karol Korzeniewski i Emilia
ską i pracownikami wydziału spraw społecznych
Szulc z Gimnazjum nr 104.
i zdrowia. Zostały im wręczone nagrody ufundowane przez organizatora ogólnopolskiej kampanii
am

Od 17 grudnia mieszkańcy dzielnicy korzystają
z sezonowego lodowiska przy pływalni w Aninie,
ul. V Poprzeczna 22. Jest to drugie po Torwarze lodowisko już czynne w Warszawie. Można
z niego korzystać od godz. 9 do 21. Płyta główna
ma powierzchnię 600 m kw., a ślizgawka dla dzieci – 60 m kw. Do dyspozycji łyżwiarzy są zamykane na kluczyk szafki ubraniowe i wypożyczalnia
sprzętu.

Fot. AM

Zachowają trzeźwy umysł

Kurier SZKOLNY

Dobrze wiedzieć, co się je

Fot. ZS nr 116

W Zespole Szkół nr 116 odbył się dzielnicowy finał
konkursu „Wiem, co jem”. Wszystko, co się działo
przy tej okazji, było związanie z żywnością.
Już na wstępie goście zostali poczęstowani… owocowymi koreczkami. Po występach uczniów klas
0–VI SP nr 86 nikt nie miał wątpliwości, co warto
jeść, aby być zdrowym i silnym. Uczniowie byli
poprzebierani w stroje owocowo-warzywne, przygotowane przez rodziców i wychowawców. Odbył

się wykład dietetyczki, która przedstawiła zasady
zdrowego odżywiania.
Przeprowadzono konkursy z udziałem delegacji jedenastu wawerskich szkół podstawowych.
Uczniowie sprawdzali swą szybkość w konkurencji
„Kto pierwszy zje banana?”, rozpoznawali owoce
po smaku i dotyku, wymieniali witaminy występujące w wierszu, układali puzzle, wzięli udział
w quizie, odgadywali nazwy grzybów przedstawione w inscenizacji „Grzybobranie”.
Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej
wymieniali produkty, w których występuje
witamina D, obejrzeli pokaz owocowo-warzywnej mody, rozwiązywali zagadki.
Goście obejrzeli wystawę książek na temat
zdrowego żywienia pt. „Jem kolorowo
i zdrowo!”, stragan pod hasłem „Wiem,
co jem!”, wystawę pt. „Od ziarenka do bochenka”, wystawy tematyczne, w tym wystawę pt. „Smakołyki w koszach” oraz plakaty i degustowali pyszne dietetyczne ciasta, sałatki i dania przygotowane przez rodziców, wychowawców i przyjaciół szkoły.
Agnieszka Wróbel

Już się ślizgamy

Wawerski OSiR wprowadził dwie zmiany dotyczące lodowiska. Ponad zewnętrznymi ściankami zawieszono siatki przeciw ptakom, które dotychczas
zanieczyszczały lodowisko i skatepark. Nowością
są dwa kilkudziesięciocentymetrowej wysokości
urocze pingwiny. Trzymające się ich dzieci uczą się
jeździć na łyżwach.
Dorośli za 90 min. pobytu na lodowisku płacą 8 zł,
dzieci, młodzież, emeryci i renciści – 4 zł, zorganizowane grupy (min. 10 osób) szkolne i przedszkolne – 2 zł. Wynajęcie całego lodowiska na godzinę – 400 zł + 23 proc. VAT. Wypożyczenie pary
łyżew na 90 min. kosztuje dorosłych 7 zł, dzieci
i młodzież – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne
i przedszkolne – 2 zł. Kaucja za wypożyczenie łyżew – 150 zł, za kluczyk do szafki 20 zł. Ostrzenie
pary łyżew – 10 zł, wypożyczenie pingwinka na pół
godziny – 10 zł.

Kurier SPORTOWY

Zawody
i rekreacja

Jak informuje wydział sportu i rekreacji, w I połowie
grudnia br. odbędą się następujące zawody sportowe oraz rekreacyjne w naszej dzielnicy do udziału
w których lub ich obejrzenia zachęcamy:
1 grudnia, godz. 9 – mikołajkowy turniej piłki siatkowej gimnazjalistek, ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5.
2 grudnia, godz. 10 – XVII Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2012. Turniej
sędziowany przez sędziego PZBS Włodzimierza
Sucheckiego.
2 grudnia, godz. 11 – Ogólnopolski Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego, ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5.
8 grudnia – Grand Prix Wawra w sumo, hala OSiR,
ul. Poezji 5.
9 grudnia, godz. 13 – mikołajkowy turniej tenisa
ziemnego dla dzieci do lat 10, korty przy Wale Miedzeszyńskim 161.
9 grudnia, godz. 10 – XVIII Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2012. Turniej sędziowany przez sędziego PZBS Włodzimierza Sucheckiego.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPORTOWY | Dobry występ na Mistrzostwach Świata w Hongkongu

Srebrna i brązowa Natalia

Treningi sumo odbywają się w Zespole
Szkół nr 111 przy ul. Poezji 5 w każdy wtorek i czwartek w godz. 16–17.30, a prowadzą
je Andrzej Wojda (kontakt 509 957 117) i Arkadiusz Adamczyk.

W turnieju drużynowym Natalia
wraz z Jagodą Mazurek z ZST Sokół Lublin po wspaniałych walkach
zajęły trzecie miejsce na świecie,
chociaż brakowało im do kompletu trzeciej zawodniczki i jeden
pojedynek oddawały walkowerem.
Jeśli do tego dodamy udział naszej
zawodniczki w brązowej drużynie
seniorek, start Natalii Kołnierzak
w Mistrzostwach Świata w Hongkongu należy uznać za wielki sukces tej zawodniczki oraz klubu Reprezentująca Polskę Natalia Kołnierzak, zawodniczka UKS Fuks Falenica
UKS Fuks Falenica.
walki o brązowy medal. Uległ wielokrotnemu medaDrugi reprezentant falenickiego klubu na tych miliście mistrzostw świata tej kategorii Brazylijczykowi
strzostwach Paweł Wojda (waga ciała 95 kg) w kaAoyama Ricardo Tadashi.
tegorii do 115 kg po dwóch wygranych walkach nie
sprostał w decydującym pojedynku o możliwość
awoj

Fot. AWOJ

Podczas Mistrzostw Świata seniorów i juniorów, które
odbyły się w Hongkongu w dniach 27-28 października
tego roku, zawodniczka UKS Fuks Falenica Natalia
Kołnierzak co prawda nie obroniła tytułu mistrzyni
świata juniorek z 2010 roku, ale odniosła wspaniały
sukces zdobywając tytuł wicemistrzyni świata juniorek w kategorii do 60 kg, brązowy medal w drużynie
juniorek i brązowy medal w drużynie seniorek. W turnieju indywidualnym zdecydowanie pokonywała
wszystkie swoje rywalki w eliminacjach, w finale tym
razem nie dała rady Marii Okuniewej z Rosji.

Kurier KULTURALNY | wystawy, SPOTKANIA, Koncerty, projekcje

Nie przeocz tej oferty
Klub Kultury Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10, tel. 612 63 85
1 grudnia, godz. 17 – „Młyn Habermanna”, czeski
film Juraja Herza.
3 grudnia, godz. 16 – ,,Z wizytą u Władcy Pierścieni – Nowa Zelandia”, spotkanie z Krzysztofem
Dworczykiem.
7 grudnia, godz. 17.30 – „Chata mazowiecka”,
rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego.
8 grudnia, godz. 17 – „Dopóki Ziemia kręci się…”,
wieczór poświęcony Bułataowi Okudżawie.
9 grudnia, godz. 13.30 – „Opowieść zimowa”,
przedstawienie teatralne. Wstęp 5zł.
12 grudnia, godz. 11.30 – „Balet nie gryzie”,
III „Aleksandrowskie spotkanie z muzyką klasyczną”,
tym razem dla dzieci. Balety „Dziadek do orzechów”
i „Jezioro łabędzie” oraz opera „Jaś i Małgosia”.
15 grudnia, godz. 17 – „Wieczór wigilijny” dla
mieszkańców z wieczerzą, kolędami, teatrzykiem,
św. Mikołaj (zgłoszenia na paczki do 7 grudnia
w godz. 14 – 20. Koszt klubowej paczki 25 zł, można też przynieść własną).
Klub Kultury Anin,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 815 41 40
1 grudnia, godz. 15 – spektakl dla dzieci „Bazyliszek” teatru Art-Re.
3 grudnia, godz. 12.40 – „Święta Bożego Narodzenia na świecie”, a 4 grudnia, godz. 12.40
„Oceania – wyspy Pacyfiku”, spotkania z literatem
i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem.
5 grudnia, godz. 9 – pierwszy seans filmu „Korczak”, 12 – drugi. Film dla uczniów SP z okazji roku
Janusza Korczaka. Zapisy.
8 grudnia – początek wystawy malarskiej Hanny,
Pauliny i Tomasza Gancarczyków pt. „Dwa pokolenia, a trzy spojrzenia”. Czynna do 31 grudnia br.
Zwiedzanie: poniedziałek, wtorek, środa w godz.
12–17, piątek 12–21.

Klub Kultury Falenica,
ul. Włókiennicza 54, tel. 612 62 44
7 grudnia, godz. 10 – ołoszenie wyników konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu
edukacji kulturalnej w Centrum Nauki Kopernik.
Zaproszenia.
12 grudnia, godz. 16 – „Alicja w Krainie Świąt”,
film, fragmenty spektaklu „Alicja w krainie czarów”,
warsztaty.
Klub Kultury Marysin,
ul. Korkowa 96, tel. 812 01 37
4 grudnia, godz. 17 – świąteczne zajęcia pokazowe
sekcji gitary.
5 grudnia, godz. 18 – w Teatrze Staromiejskim,
ul. Jezuicka 4 premiera spektaklu „Podróż” teatru
KOT 2.
8 grudnia, godz. 16 – familijna zabawa pt.” Spotkajmy się z Mikołajem”.
10 grudnia, godz. 18 – świąteczne zajęcia pokazowe sekcji tańca nowoczesnego i studia piosenki.
11 grudnia, godz. 17 – świąteczne zajęcia pokazowe w sekcji baletowej i sekcji formacji tanecznej.
13 grudnia, godz. 14 – rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Szopka betlejemska” i wystawa
nagrodzonych prac.
13 grudnia, godz. 19 – Terminal kultury, spektakl
„Marionetki” teatru KOT w Teatrze Staromiejskim,
ul. Jezuicka 4.
15 grudnia, godz. 17 – Terminal kultury, świąteczny koncert Beaty Kałudow pt. „Cicha noc i aniołowie”, wspólne kolędowanie, degustacja potraw
i kiermasz prezentów świątecznych.
Klub Kultury Radość,
ul. Planetowa 36, tel. 615 73 28
6 grudnia, godz. 13 – ,,Mikołajki”.
8 grudnia, godz. 15 – „Królowa śniegu”, przedstawienie dla dzieci Teatru Narwal.

15 grudnia, godz. 17 – „Opowieść Wigilijna”,
przedstawienie teatralne w auli WBST ul. Szczytnowska 35/39 w Radości z projektu,,Scena dla
każdego, dla dużego i małego”. Scenariusz Doroty
Wajner, reżyseria Marzeny Dzierzby.
Klub Kultury Zastów,
ul. Lucerny 13, tel. 815 67 63
1 grudnia, godz. 12 – „Zaczarowane domy
Andriollego”, impreza artystyczno-edukacyjna,
ul. Przewodowa 139. M.in. warsztat i pokaz pracy
snycerskiej, prezentacja narzędzi cieśli, spotkanie
z architektem, wystawa Konkursu „Cacka, jakich
Warszawa jeszcze nie widziała”,fotografie pt. „Andriolli w obiektywie”, plener malarski, warsztaty
architektoniczne „Fotoplastikon”, o godz. 17 arie
Mileny Dudkowskiej (sopran).
9 grudnia – wręczenie nagród w konkursach „Pocztówka do Świętego Mikołaja” i „Ozdoba choinkowa”.
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