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Liczna grupa polskich aktorów
wzięła udział w kolejnych
Mistrzostwach Polski
w pływaniu. Zawody zostały
rozegrane na basenie w Aninie
i była to pierwsza impreza
o tak wysokiej randze na tym
obiekcie. Zawodnicy startowali
na dwóch dystansach – 25 i 50
metrów oraz w trzech stylach:
kraulem, klasycznym i delfinem,
indywidualnie i w sztafetach.»5
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Spis treści

Dobre wykonanie ubiegłorocznego budżetu
Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany w 94 proc. W 2010 r. Wawer miał zaplanowane wydatki
w wysokości 189,4 mln zł, a wydatkował 177,2 mln zł, m.in. na budowę basenu z lodowiskiem
(na zdjęciu). To drugi tak dobry wynik w minionej kadencji władz samorządowych. Wyższe były wpływy
z podatków i opłat lokalnych w rezultacie skuteczniejszej ich ściągalności. Wawer miał uzyskać 34,7 mln zł
bieżących dochodów, a osiągnął 37,4 mln zł, co oznacza, że zrealizował to zadanie w 107,6 proc.
Na utrzymanie i remonty dróg lokalnych, a jest ich 308 km, wydano 4,8 mln zł, 96,5 proc. środków.
Na realizację programu drogownictwa w 2010 r. dzielnica miała 23,7 mln zł, a wydała prawie 87 proc.
tej kwoty, a to tylko dlatego, że zaoszczędzono na przetargach. Na zadania z zakresu ładu przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami skierowano niemal co 10 złotówkę – łącznie 14,2 mln zł. Na pomoc
społeczną zaplanowano 19,3 mln zł i wydano niemalże wszystkie te pieniądze. Edukacja pochłania prawie
połowę środków budżetowych każdego roku. W 2010 r. było to 78,6 mln zł.
»2-3

Jak nie dostać
mieszkania
»3
Sprawa pani P. pokazuje, jak
należy postępować, aby nie
dostać mieszkania komunalnego. Według jej „przepisu”
trzeba odmawiać przyjęcia
składanych propozycji przez
wydział zasobów lokalowych
i wprowadzać w błąd komisję
mieszkaniową.
Recytowali z humorem»6
W prywatnej szkole podstawowej przy ul. Żwanowieckiej
odbył się II Konkurs Recytatorski
„Śmiechu nam trzeba”. Uczestnicy, także z placówek publicznych, najczęściej prezentowali
utwory Wandy Chotomskiej.

Mimo mrozu ferie były ciekawe

Propozycja planistyczna dla Międzylesia

Ponad 1200 uczniów wawerskich szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyła od 14 do
25 lutego w tegorocznej akcji „Zima w mieście”. Interesujące zajęcia przygotowały dla nich
szkoły, kluby sportowe oraz dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Siarczyste mrozy trochę
pokrzyżowały wcześniej nakreślone plany – mniej było zabaw i gier na świeżym powietrzu,
więcej imprez w obiektach zamkniętych – w halach sportowych, na basenie, na lodowiskach,
w klubach, kinach. Zbyt mała warstwa śniegu uniemożliwiła zorganizowanie kuligów. Na
lodowiskach, w halach sportowych i na basenie zorganizowano cykl zawodów sportowych
o puchar burmistrza Wawra. W klubach kultury dzieci i młodzież brała udział w warsztatach
plastycznych, teatralnych, tanecznych, ceramicznych.
»4-5

Opracowano koncepcję zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
centrum Międzylesia. Uwzględnia ona usytuowanie na terenie ABB Rodzinnej Galerii Handlowo – Usługowej Ferio Wawer, planowaną przez spółkę Raiffeisen Evolution oraz budowę
tunelu dla bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi, wraz z poszerzeniem ul. Żegańskiej. Rozwiązanie komunikacyjne z tunelem jest już w końcowej fazie projektowania,
chociaż nie wzbudza entuzjazmu nawet wśród fachowców. Natomiast o galerii krążyły dotąd tylko plotki. Raiffeisen Evolution proponuje rewitalizację zabytkowych hal po fabryce
Szpotańskiego, które leżą na terenie wykupionym przez tę spółkę i wybudowanie budynku,
w którym byłyby sklepy, punkty usługowe i biura.
»4-5
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Kurier urzędowy | Wyniki zbliżone do 100 procent

Dobre wykonanie ubiegłorocznego budżetu
W 2010 r. Wawer miał zaplanowane wydatki w wysokości 189,4 mln zł, a wydatkował 177,2 mln zł co
oznacza, że zrealizował budżet w 94 proc. Wskaźnik ten jest jednym z najlepszych, jakie osiągnięto
w ostatnich latach.
Wyższy był tylko w 2008 r. – 96 proc. Nic dziwnego,
że radni Wawra większością głosów (opozycja nie
była ani za, ani przeciw) 17 lutego podjęli uchwałę
pozytywnie oceniającą realizację budżetu w 2010 r.
Budżet dzielnicy składa się z dochodów bieżących i majątkowych, oraz dodatkowych środków
finansowych przekazanych do dyspozycji dzielnicy
przez miasto, a jednocześnie z wydatków bieżących i majątkowych.
Bieżące dochody
Biorą się m.in. z podatków i opłat lokalnych,
z dochodów czerpanych z posiadanego mienia

w postaci mieszkań komunalnych, z wynajmu
nieruchomości, z wpływów z usług, opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego. Wawer
miał uzyskać 34,7 mln zł bieżących dochodów,
a osiągnął 37,4 mln zł, co oznacza, że zrealizował
to zadanie w 107,6 proc. W kwocie tej największy
udział mają wpływy podatkowe i opłaty lokalne,
wynoszące 21,4 mln zł (106,1 proc. wykonania planu). Składały się na to: podatek od nieruchomości
– 20,1 mln zł, w mniejszym stopniu od środków
transportu – 1,1 mln zł. Za zajęcie pasa drogowego
wpłynęło do dzielnicowej kasy 683 tys. zł, za najem
i dzierżawę – 5,5 mln zł.
Mniejsze od planowanych okazały się faktyczne
dochody majątkowe – 3,6 mln zł zamiast 5,3 mln,
głównie ze względu na mniejszą sprzedaż gruntów
przez miejskie Biuro Nieruchomości. Natomiast
wyższe od planowanych były wpływy ze sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
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Wydatki dzielnicowe (bez majątkowych)
Na ten cel przeznaczonych było 150,2 mln zł, wydano 146,2 mln zł, tj. 97 proc.

Zakończona została budowa największej inwestycji
ostatnich lat – pływalni w Aninie

Kurier urzędowy

Transport i komunikacja
Na utrzymanie i remonty dróg lokalnych, będących
w zarządzie dzielnicy, a jest ich 308 km, Wawer wydał 4,8 mln zł, 96,5 proc. posiadanych środków.
W kwocie tej mieści się układanie nawierzchni
z destruktu, usuwanie awarii, remonty chodników,
konserwacja urządzeń odwadniających, budowa
progów spowalniających ruch drogowy. Na realizację programu drogownictwa w 2010 r. dziel-

nica miała 23,7 mln zł, a wydała prawie 87 proc.
tej kwot. To oznacza, że zaoszczędzono, głównie
na przetargach 3,3 mln zł. Na przykład ponad
12,2 mln zł wydano na wykupy gruntów pod budowę przedłużenia ul. Panny Wodnej w kierunku Traktu Lubelskiego, 1,9 mln zl na wykonanie
dalszego odcinka ul. Mozaikowej (do ul. Halnej),
milion zł na budowę ul. Junaków.
Ład przestrzenny i gospodarka
nieruchomościami
Wydatki dotyczące tych spraw to poważna kwota
w budżecie. W 2010 r. na ten cel skierowano niemal co 10 złotówkę – łącznie 14,2 mln zł. Ponad
3,5 mln zł poszło na pokrycie kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych, których jest 1491.
Przeszło 2,5 mln zł kosztowały remonty, w tym 23
pustostanów, termomodernizacja budynków. Około milion zł przeznaczono na budowę przyłączy gazowych i wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach komunalnych, podnosząc ich standard, na
budowę parkingu i ogrodzenia w osiedlu komunalnym przy ul. Ciepielowskiej i Włókienniczej.
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dzielnica jest rozległa, z dużymi połaciami terenów
zielonych, z wieloma kilometrami dróg lokalnych.
Na cały dział przypadło w ub. r. 2,1 mln zł, a wydatkowano 93,4 proc. środków będących w dyspozycji. Największymi pozycjami były: sprzątanie
dzielnicy oraz utrzymanie zieleni przyulicznej,
kosztujące po ok. 400 tys. zł. Na zimowe odśnieżanie ulic poszło ponad 660 tys. zł, a 102 tys. zł –

Kasy otwarte inaczej
Od 1 lutego kasy w Urzędzie Dzielnicy
czynne są inaczej niż dotychczas.
Kasa nr 1 czynna jest w poniedziałki od godz. 8.30 do 18,
a od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 16.
Kasa nr 2 czynna jest w poniedziałki od godz. 8 do 17.30,
a od wtorku – do piątku od godz. 8 do 15.30.
W przypadku nieobecności jednej z kasjerek kasa czynna
będzie w poniedziałki od godz. 8.30 do 18,
a od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 16.
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Kurier szkolny | Film z Wawra na praskim festiwalu

Młodzi nakręcili nauczycielkę
16 marca 2011 roku o godz. 17 w Novym Kinie
Praha przy ul Jagiellońskiej 26 odbędzie się IV
edycja Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych (www.ffm.org.pl). Swoje filmy zaprezentują
młodzi twórcy z całej Polski, mający nie więcej
niż 18 lat. Filmy oceni profesjonalne jury, przyznając cenne nagrody. Także i my postanowiliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.
Wspólnie z moimi kolegami z Gimnazjum nr 106
przy ul. Bajkowej mieliśmy okazję wziąć udział
w warsztatach filmowych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci.
Od dawna interesuje mnie film. Zgłosiłam się
na zajęcia. Rozmawialiśmy na temat różnych filmów, obejrzeliśmy kilka projektów wykonanych
przez naszych rówieśników. Mogliśmy dotknąć
profesjonalnej kamery i spróbować sił w kręceniu.
Bohaterką naszego filmu jest dobrze znana
uczniom i absolwentom nauczycielka fizyki
(a moja wychowawczyni)i Beata Charyta-Galas.
Wiele osób pytało mnie, dlaczego kręcimy film

właśnie o niej.
To naprawdę
wspaniały pedagog i fascynujący
człowiek. Traktuje
nas jak dorosłych, rozumie
młodzież i ma
luźne podejście do życia. Nie boi się śmiać z samej siebie, co jest rzadkością wśród dorosłych.
Ma w sobie wiele pozytywnych emocji i zawsze
jest gotowa pomóc. I nie jest ważne czy jest czyjąś wychowawczynią, czy nie. Chcieliśmy pokazać pedagoga, który ma autorytet u młodzieży,
który pracuje z powołania. Tak rzadko prezentowane są pozytywne przykłady i właśnie tę lukę
postanowiliśmy zapełnić.
Do dyspozycji mieliśmy profesjonalną kamerę,
statyw i oświetlenie. Przeprowadziliśmy wywiad
z panią Beatą, a potem kręciliśmy ujęcia w szkole.
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na ten cel wydano 5,3 mln zł, a oznaczało to wykonanie planu w 99,6 proc. Na funkcjonowanie
osiedlowych klubów kultury wydano 3 mln zł,
a 1,8 mln zł na działalność kulturalną w placówkach bibliotecznych Wawra. W ub. r. odbyło się 25
dzielnicowych imprez kulturalnych, w tym „Dni
Wawra” i kolejny kabareton w Miedzeszynie.
Sport i rekreacja
To dziedzina, w której wykonanie budżetu było
najniższe – 81,9 proc. Działalność ta pochłonęła
2,6 mln zł. Planowano więcej biorąc pod uwagę umowny termin oddania do użytku pływalni
w Aninie, budowa jednak się przeciągnęła o kilka
miesięcy. 1,6 mln zł kosztowało utrzymanie obiektów sportowych Wawra. Prawie milion zł wydano
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez m.in. organizowanie zawodów Grand Prix
oraz na wsparcie dla organizacji pozarządowych
w postaci dotacji. Na akcje otwartych sal i boisk
dzielnica przeznaczyła w ub. r. 750 tys. zł. Kontynuowane były inwestycje sportowe
i rekreacyjne. Ostatnie prace związane z budową basenu kosztowały
ok. 6,5 mln zł, na przygotowania
projektowe przyszłego Centrum
Sportu i Rekreacji wydano ok.
390 tys. zł.
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W budżecie na zadania z tego zakresu zapisano
19,3 mln zł i wydano niemalże wszystkie te pieniądze. Niewiele ponad 1,1 mln zl skierowano na
realizację programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Stąd czerpano pieniądze na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, udział w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”. 7,4 mln zł przeznaczono
na pomoc społeczną, z czego 1,3 mln zł kosztowały
usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i gospodarcze
dla osób starych, chorych, samotnych, niezaradnych życiowo, a 0,5 mln zł na pomoc i aktywizację
zawodową bezrobotnych. Prawie 800 tys. zł pochłonęło dożywianie, głównie dzieci, 10,6 mln zł
wyasygnowano na zasiłki i świadczenia oraz pomoc w naturze. Z zasiłków okresowych skorzystały 103 osoby, 372 kupiono opał, 128 dzieciom
sfinansowano obozy i kolonie, 890 mieszkańcom
opłacono rachunki za energię elektryczną. Niemal

7 mln zł pochłonęły świadczenia rodzinne, a ok.
700 tys. zł dodatki mieszkaniowe.

Największą pozycję w wydatkach stanowią nakłady na oświatę i wychowanie

Zmontowaliśmy ten film dzięki koledze, który od
tego roku szkolnego jest już absolwentem naszego gimnazjum. Rozmawialiśmy z pracownikami
szkoły, wykorzystaliśmy też nagrania z wydarzeń
sprzed kilku lat. Skąd tytuł naszego filmu ,,Fizyka Różowego Królika”? Nie chciałabym zdradzać szczegółów, ale nasz film nie jest propagandową laurką, ale próbą pokazania prawdziwego
człowieka, nauczyciela.
Podczas kręcenia oprócz świetnej zabawy naprawdę wiele dowiedzieliśmy się o filmie i o sobie nawzajem. W zespole były osoby, o których
wcale nie wiedziałam, że mają zbliżone do moich zainteresowania. Mamy nadzieję, że nasz
film spodoba się na festiwalu. A jeśli okaże się,
że jest ciekawy tylko dla nas, to i tak warto było
poświęcić czas na poznanie tajników filmowych.
Koło filmowe ma się rozwinąć. Mamy również
spróbować sił w fotografii. Może być naprawdę
ciekawie. W zajęciach będą mogli uczestniczyć
uczniowie również innych wawerskich szkół, tak
więc zachęcamy i zapraszamy na Bajkową. Kolejna edycja zajęć fotograficzno-filmowych rusza
na początku drugiego semestru, dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu biuro@
serduszko.org.pl lub telefonicznie 0 504 30 30 80.
Ozanna Jarczewska, III kl Gimnazjum nr 106

Zarządzanie strukturami
samorządowymi
Funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy,
obsługa Rady Dzielnicy, Rad Osiedli, organizacja wyborów kosztowało Wawer 19,5 mln zł, przy czym
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na letnie ich oczyszczanie. Inwestycje w tym dziale
pochłonęły 526 tys. zł. Wykonano w 2010 r. m.in.
plac zabaw przy ul. Żwanowieckiej i zmodernizowano dwa inne – przy ul. Frenkla i Pożaryskiego.

Jedną z większych imprez kulturalnych był kolejny
kabareton, tym razem z udziałem Kabaretu Moralnego
Niepokoju

w kwocie tej mieszczą się remonty obiektów administracyjnych.
Edukacja
Dział ten pochłania prawie połowę środków budżetowych każdego roku. W 2010 r. – 78,6 mln zł. A są
to środki na funkcjonowanie szkół publicznych, na
dofinansowanie niepublicznych, na remonty, płace,
dofinansowanie kształcenia nauczycieli. Na prowadzenie przedszkoli dzielnica wydała 12 mln zł,
szkół podstawowych - 22,3 mln zł, nie licząc klas
„O” w nich ulokowanych, na gimnazja 13,5 mln zł,
a na licea 4,8 mln zł. Ponad 3 mln zł kosztowało
prowadzenie świetlic, a 1,4 mln zł – stołówek. Na
inwestycje w oświacie wydano 3,4 mln zł, w tym
1,3 mln na budowę nowego przedszkola przy
ul. Świebodzińskiej, ok. 900 tys. zł na nowe boisko
przy Szkole Podstawowej przy ul. Pożaryskiego,
prawie 900 tys. zł na przystosowanie budynku
Gimnazjum nr 103 na przyjęcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Kurier urzędowy | Historia ku przestrodze

Jak nie dostać mieszkania
Na sesji Rady Dzielnicy 17 lutego pojawiła się
grupa gości z wpiętymi w klapy znaczkami organizacyjnymi Komitetu Obrony Lokatorów. Przyszli – jak się okazało – bronić pani P.
Pani P. wynajmowała mieszkanie o powierzchni
ok. 28 m kw. w kamienicy zwróconej właścicielom. Od siedmiu lat stara się o przydział mieszkania komunalnego. W 2010 r. była wysoko na
liście oczekujących. Z tego tytułu dostała dwie
propozycje: mieszkania dwupokojowgo o pow.
ok. 40 m kw. przy ul. Bartoszyckiej, wyremontowanego, którego nie przyjęła ze względu na stan
klatki schodowej i jednopokojowego mieszkania
w nowym bloku komunalnym w Falenicy, o powierzchni ok. 30 m kw., którego także nie przyjęła
tłumacząc, że nie będzie mieszkać w jednym pokoju z synem.
Społeczna komisja mieszkaniowa sprawdziła dotychczasowe warunki pani P. – Zastaliśmy mieszkanie zadbane, czyste, ale brakowało jakichkolwiek śladów przebywania w nim syna, który – jak
nam wyjaśniła pani P. – wyjechał na trzy tygodnie

do Anglii. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynikało, że w ostatnich latach syn
był w kraju bardzo rzadko – wyjaśniała sprawę
Grażyna Sierakowska z komisji mieszkaniowej. –
Mieszkanie w nowym bloku komunalnym zostało
przyznane innej osobie, a klatka schodowa przy
Bartoszyckiej została wyremontowana później,
bo ważniejsze wydawało się odnowienie mieszkania.
Tymczasem w sądzie toczyła się sprawa o eksmisję pani P. z powództwa właścicieli odzyskanej
przez nich kamienicy. Eksmisja została orzeczona, a na dzielnicę spadł obowiązek zapewnienia
pani P. mieszkania socjalnego. Dostała wskazanie na ul. Kresowej, gdzie lokale socjalne apartamentów oczywiście nie przypominają, a i sąsiedzi do wzorowych lokatorów nie należą. Pani P.
i tę decyzję oprotestowała. Mało tego, poczuła
się dyskryminowana ze względu na swoje członkostwo w Stowarzyszeniu Obrony Lokatorów.
I o tym starała się przekonać radnych. A po prostu pokpiła swoją sprawę.
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Kurier inwestycyjny | propozycja ZmianY miejscowego planu zagospodarowania centrum Międzylesia

Ferio Wawer początkiem centrum Wawra?
Opracowana została koncepcja zmiany planu zagospodarowania centrum Międzylesia, dotycząca
obszaru zawartego między ulicami: Szpotańskiego, Patriotów, Kożuchowską, Pożaryskiego i ewen-

Tak by wyglądało Ferio Wawer

tualną uliczką za zabudowaniami w północnej
części ABB.
Zmiany na tym obszarze umożliwiłyby spółce
Raiffeisen Evolution wybudowanie Rodzinnego
Centrum Handlowo – Rekreacyjnego Ferio. Byłoby ono położone
na części terenu (2,2 ha) kupionego w 2003 r. od ABB, i wykorzystywałoby dwie zabytkowe hale
po dawnych zakładach Szpotańskiego. Koncepcja wprowadza do
planu przebudowę ul. Żegańskiej
wraz z tunelem pod linią kolejową,
chociaż ta inwestycja mogłaby być
zrealizowana w oparciu o tzw. specustawę drogową.
We wcześniej uchwalonym miejscowym planie dla centrum Międzylesia zapisano, że teren po dawnym ZWAR jest przeznaczony na
usługi i produkcję. ABB z produkcji zrezygnowało już kilka lat temu,

Kurier rekreacyjny | Akcja „Zima w mieście” 2011 r.

Atrakcyjniejsza niż przed rokiem
Ponad 1200 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Wawra
uczestniczyło w tegorocznej akcji „Zima w mieście”. Akcji, która miała zapewnić
dzieciom i młodzieży odpowiedni, atrakcyjny wypoczynek.
Sportu i Rekreacji i wyjazdów do kin, na kręgielnię,
do „Hulakuli”.
Na kortach TKKF przy ul. Lokalnej w Miedzeszynie odbył się halowy turniej tenisowy. Wzięli
w nim udział uczniowie podstawówek i gimnazjów, dziewczęta i chłopcy. Poziom był zróżnicowany ponieważ i umiejętności zawodników były
różne. Podczas gdy jedni – co było widać – serwowali i odbijali piłki w bardzo prosty sposób,
inni grali fachowo, z forhendami, beckhendami, lobowaniem,
smeczami. Zabawnie wyglądali
zawodnicy niewiele więksi od tenisowych rakiet. Grano jednosetowe
mecze systemem tie-breakowym.
W grupie najmłodszych zamiast
odbijania piłeczki tenisowej była
zabawa w jej rzucanie i odrzucanie
z pozycji, w której była złapana. Na
zakończenie zawodów przyjechała
burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska i to ona, w towarzystwie
radnego, wiceprzewodniczącego
komisji sportu i rekreacji Łukasza
Kubika, wręczyła zwycięzcom puchary, dyplomy i drobne upominki.
Wiele interesujących zajęć odbyło
się przez tych kilkanaście dni w kluZwycięzcy zawodów tenisowych w towarzystwie burmistrz Jolanty
bach kultury. Lepiono w glinie,
Koczorowskiej i radnego Łukasza Kubika

fot. am

Wcześniejsze plany trochę pokrzyżowały solidne
mrozy, więc ograniczono nieco zajęcia na świeżym powietrzu. Zrezygnowano z wyjazdów na
przykład do Łazienek, ze zjeżdżania na sankach
z górki na terenie kompleksu sportowego „Syrenka” przy ul. Starego Doktora czy rozgrywania na
jego boiskach meczów piłki nożnej na śniegu, za to
więcej imprez odbyło się w szkolnych halach i na
obiektach zarządzanych przez wawerski Ośrodek

tworząc w Międzylesiu jedynie w biurowcu i dużej
hali fabrycznej centrum logistyczne dla swojej grupy. Pozostałe obiekty, poza zabytkowymi, ABB wynajmuje innym podmiotom gospodarczym.
Twórcy nowej koncepcji uważają, że wybudowanie Rodzinnego Centrum Handlowo – Rekreacyjnego mogłoby być istotnym krokiem w kierunku
kształtowania przyszłego centrum dzielnicowego,
którego wyraźnie brakuje, a które jest zapisane
w studium zagospodarowania przestrzennego dla
Warszawy.
Opracowane zostały dwa warianty koncepcji.
W obu przewiduje się tworzenie centrum dzielnicowego i w obu wytycza się lokalną drogę, utworzoną z wewnętrznej obecnie uliczki na terenie
ABB. Biegłaby od ul. Szpotańskiego do ul. Pożaryskiego i odciążała ul. Żegańską, co miałoby istotne
znaczenie po wybudowaniu Rodzinnego Centrum
Handlowo – Rekreacyjnego.
Autorzy koncepcji zmiany planu uważają, że nie
ma przyszłości dla północnej zabudowy handlowo
– usługowej wzdłuż ul. Żegańskiej w takim kształ-

oglądano filmy, słuchano bajek, uczono się tańców, zachowania na deskach scenicznych, rozwiązywania krzyżówek, rysowania i malowania, grania
na różnych instrumentach muzycznych.
Każdego dnia dzieci mogły, za okazaniem legitymacji szkolnej, skorzystać z basenu w Aninie
oraz z lodowisk w Aninie i Falenicy, a nawet wziąć
udział w kursach ratownictwa wodnego.
23 lutego na lodowisku przy ul. V Poprzecznej
22 odbywały się zawody sportowe uczniów szkół

W turnieju tenisowym startowało
42 uczniów
I miejsca wśród uczniów klas 1 – 3 zajęli:
Krystian Pstrąg i Weronika Dąbrowska,
wśród uczniów klas 4 – 6:
Piotr Roszkowski (II miejsce zajął Michał
Marchewka, który rzucił wyzwanie kolegom
z tej grupy, chociaż mógł grać w grupie
uczniów młodszych) i Emilia Sobotka,
wśród gimnazjalistów:
Jan Peche i Ada Ciesielska.
podstawowych. Tym atrakcyjniejsze, że pod okiem
kamery TVN Warszawa, z kilkakrotnym wejściem
na antenę na żywo między godz. 8 a 10. Ośrodek
Sportu i Rekreacji wypożyczał zawodnikom bezpłatnie łyżwy, częstował dla rozgrzewki, bo było
zimno, gorącą herbatą.
Te zawody potraktowano jako przetarcie się przed
dzielnicowymi zawodami, zaplanowanymi w terminie późniejszym. Jacek Sadomski, wspierany
przez pracowników OSiR, dwoił się i troił, aby impreza dobrze wypadła przed kamerą i aby zawodnicy zbytnio nie zmarzli. A pokonywali drużyno-

OD MARYSINA PO FALENICĘ 5
cie jak obecnie. Biorą bowiem pod uwagę konieczność poszerzenia ul. Żegańskiej jak i kiepski stan
techniczny budynków. Proponują utworzenie między przyszłym centrum handlowym, a Lidlem pieszego przejścia, umożliwiającego także dojście do
usług po drugiej stronie ul. Żegańskiej. Dla dużej
hali ABB przewidują przekształcenie jej w obiekt
wystawienniczo – handlowy.
W drugim wariancie duża hala ABB pełniłaby rolę
dotychczasowego centrum logistycznego tej firmy,
co by pomniejszało centrum dzielnicowe. I nie
byłoby pieszego pasażu do Lidla i do Żegańskiej.
Przedstawiciele Raiffeisen Evolution zaprezentowali zrealizowane już, bądź będące w budowie,
centra Ferio, a także koncepcję Ferio w Wawrze. RE
tworzy czterech udziałowców: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Holding, Strabag
AG i Uniqua. Wybudowało Ferio Gaj we Wrocławiu o powierzchni 11 tys. m kw. Następne w Legnicy jest o 2 tys. m. kw. większe. Ferio Galeria Zielona
w Puławach jest jeszcze większe, a na jego dachu
zaprojektowano… lodowisko. Największe obiekty
tego typu powstają w Koninie i w Szczecinie.
Ferio Wawer zajmowałoby powierzchnię ok.
18,5 tys. m kw. Na handel firma przeznacza 10 tys.
m. kw., a na usługi – 3 tys. Zabytkowe hale po fabryce Szpotańskiego poddane byłyby rewitalizacji.

Pomiędzy nimi powstałby przeszklony łącznik prowadzący do nowego obiektu w części północnej
działki, stanowiącego główny element centrum.
W wawerskim Rodzinnym Centrum Handlowo –
Rekreacyjnym przewidziane są butiki, sklepy, pomieszczenia usługowe, fitness. W głównym obiekcie na poziomie -1 będzie podziemny garaż oraz
większy sklep spożywczy (w wybudowanych już
centrach są to delikatesy Bomi lub Piotr i Paweł).
Na parterze, także w halach zabytkowych, rozlokowany byłby handel, kawiarnie, mała gastronomia
i usługi, podobnie na pierwszym piętrze, a na trzecim powierzchnia biurowa pod wynajem.
Nowy budynek handlowo – usługowy miałby elewację w kolorze cegły, aby harmonizował z zabytkami. Dla klientów przewidziano 320 miejsc parkingowych naziemnych i podziemnych, dalszych
120 przybyłoby gdyby nie był budowany tunel pod
torami kolejowymi. Przedstawiciele inwestora zapewniali, że centrum jest dostosowane do potrzeb
mieszkańców Międzylesia.
Oba warianty koncepcji uwzględniającej budowę centrum Ferio zostały zaprezentowane na
posiedzeniu komisji ładu przestrzennego Rady
Dzielnicy.
Radni mieli zróżnicowane poglądy na przedstawione im propozycje. Andrzej Krasnowolski opo-

wiedział się przeciwko zmianom dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie przewidywał w Międzylesiu
tunelu, a wiadukt. Tunel określając jako fanaberię
planistyczną. Zdaniem Joanny Waligóry w nowym planie należałoby dopuścić po południowej
stronie ul. Żegańskiej funkcję mieszkalną z usługami na parterach, podobnie jak przy ul. Patriotów naprzeciw stacji kolejowej.
Z niepokojem wysłuchali propozycji zmian obecni na posiedzeniu komisji międzylescy kupcy. Ich
zdaniem Ferio Wawer, nowe centrum, zniszczy
ich jako drobnych handlowców i usługodawców. Były radny Marek Nerc podawał przykłady
ochrony drobnych kupców przed dużymi hipermarketami w innych krajach Europy. Przedstawiciele inwestora przekonywali, że możliwość przeniesienia się do centrum sprawi, że działalność
kupców zostanie podniesiona na wyższy poziom
i usatysfakcjonuje klientów. – Czy będziemy mogli skorzystać z jakichś ulg przy wynajmowaniu
powierzchni w Ferio Wawer – dopytywała jedna
z osób. – Nie, wszystkich naszych partnerów musimy traktować jednakowo – mówił przedstawiciel spółki.

Andrzej Murat

Kurier sportowy | Mistrzostwa Polski na basenie w Aninie

Aktorzy jak ryby w wodzie
fot. am

Kilkudziesięciu polskich aktorów starszego i młodszego pokolenia wzięło udział
w Mistrzostwach Polski zorganizowanych na pływalni wawerskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji 20 lutego. Startowali indywidualnie i w sztafetach, w grupach wiekowych,
na dystansach 25 i 50 m, w stylu dowolnym, klasycznym i delfinem.

Najcelniej do bramki strzelali uczniowie SP nr 218

Slalom:
I m - SP nr 218, II m - SP nr 76,
III m – SP nr 204
Jazda na czas ze strzelaniem bramek:
I m – SP nr 218, II m – SP nr 109,
III m – SP nr 204
W klasyfikacji łącznej zwyciężyła SP nr 218
przed SP nr 204 i SP nr 76
zarobiła ekipa reprezentująca Szkołę Podstawową
nr 218 z Anina, gdyż jej zawodnicy trafili do bramki
cztery razy. Niektórym trudność sprawiało nawet
omijanie tyczek, o zawracaniu nie mówiąc.
W sumie z tegorocznej „Zimy w mieście” zadowoleni są nie tylko jej uczestnicy, ale także rodzice i organizatorzy. Bo dzięki nowym sportowym
obiektom w Wawrze oferta była szersza i ciekawsza
ni z przed rokiem.
am

dyrektor wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Janusz Olędzki, bo takie zawody to doskonała promocja tego obiektu.
am

fot. am

Zawody łyżwiarskie

Wśród nich na przykład Tomasz Stockinger,
Krzysztof Hanke, artysta kabaretowy, znany jako
Bercik („Rak”) i filmowy (Święta wojna”), wielu
młodych aktorów i studentów aktorskich szkół.
Imprezę prowadził niezmordowany, doświadczony
sprawozdawca sportowy Dariusz Szpakowski.
Klasą samą dla siebie była Justyna Sieniawska, aktorka występująca w serialach, najczęściej w „Plebanii”, ale także w filmach pełnometrażowych jak
„Ciacho”, która w kategorii kobiet zdobyła wszystkie możliwe do zdobycia złote medale. Startując
w sztafecie na ostatniej zmianie nie tylko odrobiła
do najpoważniejszej rywalki kilka metrów, ale wyprowadziła swoją drużynę na pierwsze miejsce.
Wśród mężczyzn nie do pokonania we wszystkich
konkurencjach był Piotr Duda, także wiele grający
w serialach telewizyjnych („Klan”, „Samo życie”),
ale i w filmach („Pan Tadeusz”, „Fuks”, „Popiełuszko”). W ubiegłym roku w Pruszkowie także nie dał
szans aktorom młodego pokolenia.
Zawody obserwowała burmistrz Wawra Jolanta
Koczorowska. Otwierając mistrzostwa życzyła aktorom pobicia życiowych rekordów. Ostatnie konkurencje śledziła także prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz – Waltz, która zwycięzcom wręczyła
puchary. Pływacy – aktorzy bawili się świetnie i byli
pełni uznania dla anińskiego basenu. Zacierał ręce

Rywalizacja w każdym stylu i w każdej grupie wiekowej
była bardzo zacięta

fot. am

wo slalom. Ponadto dziewczynki jeździły na czas,
a ich koledzy w drużynach strzelali gole kijami
hokejowymi. Gole miały duże znaczenie, ponieważ
za każdy wbity do bramki powodował odjęcie od
czasu przejazdu jednej sekundy. Najwięcej na tym

Zwycięskie męskie drużyny sztafetowe w towarzystwie
prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz i burmistrz Jolanty
Koczorowskiej
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Kurier konkursowy | „Śmiechu nam trzeba”

Recytowali na wesoło

po wyrośniętych gimnazjalistów, na ogół sięgnęli
po klasyków wesołej i dowcipnej poezji. Nie mogło
zabraknąć twórczości Wandy Chotomskiej (recytowano m.in. „Samochwałę”, „W Ślimakowie”, „Ma-

Warszawa da się lubić
„Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tutaj
szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić”
– ta piosenka rozbrzmiewała w Przedszkolu nr 110
podczas wieczoru muzyczno-poetyckiego poświęconego stolicy. Nic dziwnego, placówka ta nosi imię
Warszawskiej Syrenki. Było to spotkanie, na którym
dzieci deklamowały wiersze znanych poetów sławiące Warszawę, przypominające jej historię, legendy, zabytki, tradycję i sztukę.
Spotkanie uświetnił zespół złożony z muzyków grających utwory Chopina, Moniuszki oraz melodie
warszawskie na pianinie, wiolonczeli i skrzypcach.
Wspaniała oprawa plastyczna w blasku świec znakomicie podkreślała uroczysty nastrój.
Celem wieczoru było doskonalenie umiejętności
recytatorskich, promocja talentów, umiejętności
małych artystów oraz rozwijanie zainteresowania
stolicą i popularyzacja utworów literackich. Młodzież gimnazjalna ubrana w charakterystyczne
dla dawnej Warszawy stroje – absolwenci naszego
przedszkola – zaprezentowali piosenki w klimacie
utworów Kapeli Czerniakowskiej.

fot. am

Ponad 20 uczniów wawerskich szkół podstawowych
i gimnazjów stanęło w konkursowe szranki, recytując wiersze. Ten poważny konkurs mało poważnych
wierszy już po raz drugi zorganizowała Prywatna

Kurier przedszkolny

Szkoła Podstawowa nr 105 w Miedzeszynie. Sam
tytuł – „Śmiechu nam trzeba” – mówi sam za siebie.
A i uczniów chyba łatwiej namówić do nauczenia
się wesołych strof niż do deklamowania utworów
wieszczów. - W naszych czasach za mało jest śmiechu, a za dużo rechotu – wyjaśniał skąd się wziął
pomysł na taki konkurs jego pomysłodawca, nauczyciel języka polskiego Andrzej Michalski. I trudno się z nim nie zgodzić.
Do jury dyrekcja szkoły zaprosiła dwoje znanych,
zaprzyjaźnionych z tą placówką aktorów – Ewę
Gawryluk oraz Waldemara Błaszczyka, a także niżej podpisanego. Uczniowie, od bardzo małych

karon”, „Kurczę blade”), Jana Brzechwy („Kaczkę
dziwaczkę”, „Kwokę”), Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego („Ballada o trzęsących
się portkach”, Marii Konopnickiej („Stefka Burczymuchę”, Małgorzaty Strzałkowskiej
Poziom był zróżnicowany. Można powiedzieć, że
zaprezentowano recytacje i interpretacje. Te drugie
– w cenie u jurorów. Waldemar Błaszczyk, zanim to
fachowe grono ogłosiło werdykt, dał wykład jak należy recytować, jak interpretować wiersze, aby nie
popaść w skrajność. Jeśli wykonawcy wezmą sobie
te rady do serca, poziom przyszłorocznego konkursy z pewnością będzie jeszcze wyższy.

Kurier edukacyjny | Projekt realizowany w CZD

Przełączają się na tryb
oszczędny
Czy świat dziecka widziany z perspektywy szpitalnego łóżka wypełniają jedynie kroplówki i igły?
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 im.
Ewy Szelburg- Zarembiny w Centrum Zdrowia
Dziecka wiedzą, że jest inaczej. Dzięki nam mają
możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności, które dostępne są ich zdrowym rówieśnikom. Tym razem przygotowaliśmy dla pacjentów,
ich rodziców, personelu szpitala i społeczności
lokalnej kolejne przedsięwzięcie - projekt edukacyjny „Nie trać energii! – przełącz się z nami na tryb
oszczędny” pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy Wawer, dofinansowany z Funduszu
Partnerstwa „Szkoły dla Ekorozwoju”, który trwa
do czerwca 2011 r.

Poprzez warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców i personelu szpitala, zorganizowane m.in.
przez Fundację Zdrowa Planeta, Ośrodek Działań
Ekologicznych „Źródła”, Fundację Forum Atomowe, warsztaty dla nauczycieli klas I-III, przygotowane przez organizatorów kampanii Warszawskie
Ciepło, konkursy plastyczny i wiedzy ekologicznej,
skierowane również do dzieci z placówek wawerskich, wycieczki, lekcje otwarte i imprezę plenerową na terenie CZD chcemy integrować, uczyć,
bawić i podnosić świadomość ekologiczną w zakresie oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w domu, pracy czy
szkole.
Monika Wójtowicz

fot. P nR 110

Laureaci tegorocznego konkursu

Kurier skarbowy

Pomoc podatkowa
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, iż w celu ułatwienia mieszkańcom
dokonania rocznego rozliczenia za 2010 r. ustalił
następujące dyżury w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Warszawa-Wawer przy ul. Żegańskiej 1:
23 marca 2011 r. godz. 10 -15
20 kwietnia 2011 r. godz. 10 -15
W tych terminach w Urzędzie Dzielnicy będzie
można złożyć zeznanie roczne na ręce pracownika
urzędu skarbowego.
W dniach 28-29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. Urząd
Skarbowy Warszawa – Wawer będzie czynny w godzinach 8 -18, a 30 kwietnia w godz. 9 - 13.
Informujemy jednocześnie wawerskich płatników
podatków od dochodów osobistych, że w na parterze Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1 usytuowany jest tzw. skarbomat – urządzenie przyjmujące zeznania podatkowe w wersji papierowej. Jego
obsługa jest prosta dzięki zainstalowanej instrukcji
„krok po kroku”. Po zakończeniu wysyłania PIT-a drukuje pokwitowanie. Na miejscu można zaopatrzyć się w druki PIT-ów oraz w instrukcje ułatwiające ich wypełnienie.
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Kurier sportowy | Rola lokalnych samorządów

Kurier ekologiczny

Z Jerzym Engelem o szkoleniu

Godzina bez światła

fot. am

dego Piłkarza - Warszawa Radość jest poprawa
U dyrektora dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekrejakości szkolenia, promocja dobrego wychowania,
acji Janusza Olędzkiego odbyło się spotkanie z udziapopularyzowanie zdrowego trybu życia. Fundacja
łem znanego trenera piłki nożnej, odpowiedzialnego
oczekuje od władz dzielnicy – tak przynajmniej wywe władzach PZPN za pion szkolenia, Jerzego Engenikało z dyskusji – większego niż dotychczas wspiela, przewodniczącego komisji kultury fizycznej i sporrania szkolenia młodych piłkarzy PKS „Radość”.
tu Leszka Baraniewskiego, jednocześnie wiceprezesa
Na ten cel oraz na dokształcanie się trenerów i inPKS „Victoria” Zerzeń oraz zarządu nowopowstałej
struktorów dzielnica otrzymuje co roku określone,
Fundacji Akademia Młodego Piłkarza - Warszawa
acz niezbyt duże środki. Dzieli je wśród wnioskoRadość z Anną Spytkowską. Omawiano możliwości
dawców, jeśli spełniają wymagania formalne i mepopularyzowania piłki nożnej wśród młodzieży i firytoryczne. Forma konkursów wyklucza możliwość
nansowania szkoleń.
faworyzowania jednych, kosztem drugich.
Zdaniem Jerzego Engela, duże kluby piłkarskie, często mające prywatnych właścicieli, nie są zainteresoam
wane szkoleniem dzieci i młodzieży.
Dla nich liczą się sukcesy seniorów.
Tylko te drużyny przyciągają kibiców
na stadiony. Jeszcze tylko samorządy
lokalne mają wpływ na rozwijanie zainteresowań piłkarskich wśród dzieci
i młodzieży. Budują i utrzymują stadiony, wspierają małe lokalne kluby.
Bez tego sytuacja w polskiej piłce
nożnej byłaby jeszcze gorsza.
Dzieci i młodzież szkolona jest
w Wawrze w takich klubach jak
Parafialny Klub Piłkarski „Radość”
czy PKS „Victoria” Zerzeń. To one
zatrudniają trenerów – pasjonatów,
takich jak choćby Sebastian Rybak,
organizują turnieje z udziałem najmłodszych.
Celem Fundacji Akademia Mło- Spotkanie z udziałem Jerzego Engela w OSiR

Po raz czwarty w Warszawie odbędzie się (26 marca, w sobotę, w godzinach 20.30 – 21.30) akcja pt.
„Godzina dla Ziemi”. Popularyzuje ją międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF. Polega ona
na wyłączeniu na godzinę świateł przez indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, firmy i miasta. W tych ostatnich zaleca się zrezygnowanie
z iluminacji budynków i budowli miejskich. Wyłączenie świateł na jedną godzinę na całym świecie
jest uświadomieniem pilnej potrzeby podjęcia globalnych działań przeciw zmianom klimatycznym
na Ziemi i możliwości, jakie daje oszczędzanie
energii elektrycznej.

Kurier społeczny

Plastyczne piątki
Klub Integracji Ośrodka Pomocy Społecznej organizuje w swojej siedzibie w Miedzeszynie, przy
ul. Szafirowej 58, bezpłatne warsztaty plastyczne. Adresowane są do dzieci w wieku 2,5 – 5 lat,
które nie uczęszczają do przedszkoli, oraz do ich
opiekunów. Celem tych zajęć jest nauka wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziców i ich
pociechy, wzmacnianie więzi rodzinnych, a także
wyrównywanie szans edukacyjnych maluchów
nieobjętych z różnych powodów opieką przedszkolną. Zajęcia odbywają się w piątki co dwa
tygodnie. Więcej informacji na ich temat udziela
konsultant – koordynator Agnieszka Wysocka,
tel. 22 872 03 85.

Kurier kulturalny | Koncerty, spotkania, konkursy, wystawy, prelekcje

Nie przeocz tej oferty
Dla dzieci
12 marca, godz.12 - teatralny poranek w wykonaniu aktorów teatrów dziecięcych. KK Marysin,
ul. Korkowa 96.
19 marca, godz.15 - „O Królu Apsiku”. przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru
„Narwal”. KK Radość, ul. Planetowa 36.
19 marca, godz. 15 - spektakl „Stoliczku nakryj
się” w wykonaniu aktorów teatru Art-Re. KK Anin,
ul. V Poprzeczna 13.
Przedstawienia teatralne
24 marca, godz. 18 - premiera spektaklu „Nieobecni” teatru KOT w Teatrze Staromiejskim,
ul. Jezuicka.
Koncerty, przeglądy
12,13,14 marca - XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” przesłuchania konkursowe. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
16 marca, godz. 18 - „Kobieto, puchu marny…”,
koncert zespołu „Alex i Babki”. KK Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10.
Spotkania, projekcje, wykłady
14 marca, godz. 16 - „Dookoła chińskich gra-

nic”, spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
16 marca, godz. 18 - „Gdyby nie śnieg, czyli pożegnanie zimy”, spotkanie z cyklu „Środa z poezją”. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
26 marca, godz. 17 - „O czym nie wie nikt”, projekcja filmu z cyklu Nowe Kino Duńskie. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
Wystawy, warsztaty, konkursy
Do 11 marca, godz. 19.30 - przyjmowanie zgłoszeń do XV Konkursu Plastycznego „Marzanna”.
Regulamin na stronie www.kkzastow.com
14, 15 marca, godz. 10 - eliminacje dzielnicowe w XXXIV Konkursie Recytatorskim dla dzieci
i młodzieży „Warszawska Syrenka”. KK Anin, ul. V
Poprzeczna 13.
18 marca, godz.18 - wystawa prac uczestniczek
sekcji malarstwa dla dorosłych. KK Marysin,
ul. Korkowa 96.
21 marca, godz. 17 - rozstrzygnięcie konkursu
i rozdanie nagród w XV Konkursie Plastycznym
„Marzanna” podczas imprezy „Wawerskie Święto
Wiosny”. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
23 marca, godz. 18 - „Podróż po Islandii”, relacja
z projektu Stowarzyszenia „Akademia Łucznica”,
w programie: wernisaż wystawy fotograficznej oraz
projekcja filmu. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.

31 marca, godz. 14 - uroczyste rozdanie nagród w konkursie,,Skrzydlaty świat”. KK Marysin,
ul. Korkowa 96.
Turnieje. inne
21 marca, godz. 13 - „Powitanie Wiosny”, impreza dla uczestników sekcji. KK Radość, ul. Planetowa 36.
21 marca, godz. 17 - „XV Wawerskie Święto
Wiosny” impreza plenerowa. KK Zastów. ul. Lucerny 13.
23 marca, godz. 16.30 - „Bądź zawsze piękna”,
pokaz makijażu, sposoby pielęgnacji, prezentacja
kosmetyków, porady wizażystki. KK Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10.
26 marca, godz. 10 - Amiwawa, ogólnopolskie
spotkanie miłośników komputera Amiga i kompatybilnych. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
26 marca - termin nadsyłania zgłoszeń do XIV
Przeglądu Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Kogucik 2011”. KK „Radość, ul. Planetowa 36.
Oferta kulturalna biblioteki
Wystawy
Wystawa rysunków „Zabawy na śniegu”. Wypożyczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier klubowy | „Jeden dzień w roku”

Kurier klubowy | Zastów

Osiągnięcia w koncertowej
pigułce

Balowały „zwierzęta”

Fot. Filip Modrzejewski

Taki koncert to jedynie cząstka tego, co klub może
zaoferować wszystkim zainteresowanym: dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.
W sobotni wieczór gościnne szkolne progi bardzo
szybko zapełniły się publicznością. Na rozpoczęcie
programu czekała nie tylko widownia, ale również
podekscytowani młodzi wykonawcy.

Jako pierwszy wystąpił Dziecięco – Młodzieżowy
Zespół Estradowy działający przy KK Radość od
wielu lat, przechodzący ciągłe przeobrażenia, przy
zmieniającym się składzie, ale niezmiennie pod
kierunkiem Jerzego Ostrowskiego – muzyka, aranżera, pedagoga. Choreografię przygotowała Anna
Marek – instruktor tańca, pedagog.
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała tradycyjnych kolęd i pastorałek w nowych interpretacjach.
Z zespołami baletowymi na co dzień pracuje Monika Waga – instruktor tańca, fitness, choreograf,

pedagog. Przygotowała do występu dwa zespoły.
Można było zobaczyć jak dziewczynki tańczą
w grupie początkującej i jakie efekty osiągają po
kilku latach ćwiczeń. „Balerinki” – najmłodsze
adeptki tańca klasycznego – podbiły serca publiczności pomimo bardzo okrojonego składu... Wystąpiły tylko trzy dziewczynki, ale za to jakie urocze!
W różowych strojach baletowych wyglądały jak
cukiereczki.
Grupa „Arabesek”, tańcząca już kilka lat, pokazała
klasę, wdzięk, urok, piękną postawę, umiejętności
zaprezentowała w programie pt. „Przebudzenie”.
Wykonywane przez dziewczęta szpagaty, piruety,
pointy nie sprawiały im zbytniej trudności. Publiczność nagrodziła ich występ zasłużonymi brawami.
Kolejnych wykonawców przygotowała Elżbieta
Osiak – muzyk, pedagog. Ludwik van Beethoven
powiedział, że „Muzyka powinna zapalić płomień
w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.” Słuchając gry na pianinie uczniów widać było,
że rozumieją słowa trafnego aforyzmu. Najstarszy
z pianistów Filip Modrzejewski - laureat wielu nagród i wyróżnień – z wielką wprawą wprowadził
zasłuchaną publiczność w fascynujący świat dźwięków. Wystąpiły dwie grupy dziewcząt ze studia
tańca nowoczesnego z elementami gimnastyki
artystycznej „Alexia”. Połączone grupy (młodsze
i starsze dziewczęta) bardzo dynamicznie i żywiołowo zaprezentowały układ taneczny ze wstążkami.

KKR

Kurier sportowy | W Falenicy na lodzie

To był pokaz!

Fot. Łuk asz Jeziorski

Wagi, piruety, kroczki, podnoszenia, skoki, oglądane z zapartym tchem i podziwiane, zaprezentowała
11 lutego br. grupa Walley Ice Story na lodowisku
dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Falenicy przy ul. Włókienniczej 54.

Łyżwiarze tworzący ten zespół przekonywali tych,
którzy z łyżwami mają do czynienia od niedawna,
że jazda figurowa nie jest taka trudna, jak się wydaje. Czy przekonali – trudno powiedzieć, gdyż
osiągnięcie takiego poziomu wymaga doskonalenia techniki jazdy oraz wielu godzin żmudnych
treningów.
Jeździli solo, w duetach i grupowo, poważnie
i z humorem, nie skrywając wrażenia, że jazda
na lodzie sprawia im przyjemność. Popisywali się
przed młodą publicznością w pięknych strojach,
do muzyki Quincy Jones’a, Michaela Jacksona
i z musicalu „Grease”.
Na koniec łyżwiarze Walley Ice Story zorganizowali dla najodważniejszych widzów kilka konkursowych zadań, sprawdzających ich potencjał motoryczny i predyspozycje do jazdy na lodzie. Warto
było popróbować, bo w nagrodę można było dostać słodkie upominki.
am

Fot. KKZ

Koncert noworoczny pod tytułem „Jeden dzień w roku”, przygotowany przez
Klub Kultury Radość, odbył się w Szkole Podstawowej nr 140, w której są lepsze
warunki dla takich imprez, tym bardziej, że gości nie brakowało.

Tego dnia na ulicy Lucerny zrobiło się groźnie... To
lwy, tygrysy, pantery, ale i inne zwierzęta zmierzały
do zaczarowanego lasu w Klubie Kultury Zastów na
bal przebierańców. Wkrótce po tym przy dźwiękach
leśnej muzyki rozpoczęła się wspaniała zabawa. Nie
zabrakło konkursów z nagrodami. Jak się okazało,
goście balu nie mieli kłopotu z odgadnięciem odgłosów wydawanych przez zwierzęta. „Robienie burzy”
magiczną chustą sprawiło frajdę zarówno milusińskim jak i ich rodzicom. Wszyscy wybrali się na konną przejażdżkę, mijając po drodze różne przeszkody. Konkurs przeciągania liny wygrali wszyscy, bo
zwierzęta po zjedzeniu smakołyków miały dużo siły.
Odbyła się też parada zwierząt. Jako pierwsze zaprezentowały się lwy i tygrysy, następnie motyle
i pszczółki, a na koniec pozostałe zwierzęta: małpki,
koty, łabędzie, biedronki i wiele innych.
KKZ

Kurier konkursowy | Zastów

Powitanie wiosny
Do 11 marca do godz. 19,30 Klub Kultury Zastów
przyjmuje (drogą pocztową, faksem lub e-mailem)
zgłoszenia do XV Konkursu Plastycznego „Marzanna 2011”, którego celem jest kultywowanie
polskich tradycji ludowych oraz zaprezentowanie
talentów. Zaprasza do udziału w nim dzieci i młodzież z placówek oświatowych, klubów kultury,
świetlic. Marzanny można wykonywać indywidualnie, w zespołach (do 3 osób w kategorii wiekowej)
i rodzinnie (rodzic plus dziecko). Każdy uczestnik
zgłasza tylko jedną pracę. Marzanny należy dostarczyć do klubu (04 – 687 Warszawa, ul. Lucerny 13,
tel./fax 22 615 67 63, e-mail: klub@kkzastow.com,
21 marca między godziną 8 a 10. O godz. 10,15 jury
rozpocznie pracę. Ogłoszenie wyników (w kilku
grupach wiekowych) odbędzie się o godz. 17 podczas Wawerskiego Święta Wiosny, pełnego atrakcji,
z pieczeniem kiełbasek, konkursów i palenia Marzann w ognisku. Karty zgłoszeniowe znajdują się
na stronie www.kkzastow.com

Sprostowanie
Zwycięzcą Grand Prix Wawra w szachach w 2010 r.
został reprezentujący UKD MDK Otwock Wacław
Jasinowicz, którego przepraszamy za zniekształcenie nazwiska w podsumowaniu tej imprezy na naszych łamach.

