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Nowa p´tla w Falenicy otwarta

Plebiscyt na Artyst´ 150-lecia Wawra
NASZ PATRONAT

Drodzy Mieszkaƒcy i Sympatycy gminy,
a obecnie dzielnicy Wawer, doczekaliÊmy si´
pi´knej rocznicy – 150-lecia naszej gminy i z tej
okazji zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o zasugerowanie kandydatów do miana „Artysty
150-lecia Wawra”. Poszukujemy wybitnych osobistoÊci, które wnios∏y wa˝ny wk∏ad w oblicze
naszej gminy, mieszka∏y i tworzy∏y w Wawrze
lub w jakikolwiek inny sposób ozdobi∏y histori´
Wawra swoim talentem.
Prosimy o przypomnienie sobie artystów ˝yjàcych lub tych, którzy ju˝ dawno odeszli. Poszukajmy nazwisk wÊród poetów, pisarzy, dziennikarzy, malarzy, rzeêbiarzy, architektów, konstruk-

torów, kompozytorów, wokalistów, artystów estrady i muzyków sal koncertowych.
Prosimy o podanie nazwiska i specjalnoÊci artystycznej kandydata (ew. krótkiego uzasadnienia) drogà mailowà na adres j.drzewiecki@interpiano.pl lub osobiÊcie w recepcji Hotelu Boss
(ul. ˚wanowiecka 20) do 1 czerwca 2016 roku.
Na Gali Fina∏owej Wawer Music Festival „Brawo Maestro – nad pi´knà, modrà Wis∏à” w dniu
5 czerwca o godz. 17.30 w Hotelu BOSS odb´dzie
si´ g∏osowanie na wytypowanych przez Paƒstwa
20 kandydatów, a pod koniec roku og∏osimy laureatów nagrody „Artysty 150-lecia Wawra”.
Otwieramy list´ kandydatów nast´pujàcymi
nazwiskami:
1. Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski – poeta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Julian Tuwim – poeta
Aldona Kraus – poetka
Barbara Wizimirska – pisarka
Tatiana Szebanowa – pianistka
Aleksander Kulikowski – kompozytor
Kayah – piosenkarka
Anna Maria Jopek – piosenkarka
Robert Gawliƒski – piosenkarz
Ryszard Rynkowski – piosenkarz
Cezary Milowicz – aktor
Tadeusz Drozda – aktor
Cezary ˚ak – aktor
Janusz Rewiƒski – aktor
Ewa Szykulska – aktorka
Andrzej Skar˝yƒski – malarz
prof. Jaros∏aw Drzewiecki
mieszkaniec Wawra,
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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Pomoc architekta wnętrz
przy koncepcji urządzenia
mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel.: 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie

Sigma shoes to sklep który skupia polskich
producentów skórzanego obuwia oraz torebek
w jednym miejscu.
Cechuje nas starannie dobrana kolekcja
przy Êcisłej współpracy z producentami
oraz ich projektantami.

I wiele innych Polskich marek...
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ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4 / ul. ˚egaƒska
tel. 22 205 81 40
www.facebook.com/sigmashoesferio
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wanna to nie to samo co tunel
W Êrod´ 16 marca w SP nr 216 w Miedzeszynie odby∏o si´ spotkanie mieszkaƒców z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz firmà Warbud SA poÊwi´cone budowie Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy (drogi
ekspresowej S2) na odcinku od w´z∏a Pu∏awska
do w´z∏a Lubelska (odcinek „C”). Ten fragment
trasy b´dzie przechodzi∏ przez Wawer, przecinajàc
w Miedzeszynie naszà g∏ównà kolejowo-drogowà
niç komunikacyjnà – ulic´ Patriotów.
W wype∏nionej po brzegi sali gimnastycznej atmosfer´ zag´szcza∏y dodatkowo du˝e emocje, jakie ˝ywià mieszkaƒcy w zwiàzku z niebezzasadnym poczuciem, ˝e zostali oszukani, jako ˝e mimo
przeprowadzonych wczeÊniej konsultacji spo∏ecznych inwestor chce zrealizowaç innà, taƒszà, ale
bardziej ucià˝liwà dla mieszkaƒców wersj´ POW.
Wy∏oniony w przetargu wykonawca – firma
Warbud SA – próbowa∏ przekonaç na spotkaniu
do nowego, w∏asnego wariantu, w którym trasa
by∏aby poprowadzona nie pod torami i ulicà Patriotów, ale estakadà nad nimi. Wariant ten zosta∏
mocno oprotestowany zarówno przez obecnych
na spotkaniu, jak i przez Komisj´ Inwestycyjnà Rady Dzielnicy, Prezydent m.st. Warszawy (której list
w tej sprawie odczyta∏ Burmistrz Dzielnicy Wawer
¸ukasz Jeziorski), a tak˝e – jednog∏oÊnie – przez
Rad´ Warszawy. Przy tak du˝ym poparciu wa˝nych, decyzyjnych instytucji prawdopodobnie nie
musimy si´ obawiaç realizacji estakad zamiast tunelu. Tym bardziej ˝e decyzja Êrodowiskowa dla tej
trasy wydana zosta∏a dla wariantu z przeprawà
podziemnà, nie nadziemnà, a jak informowa∏a ju˝
w 2014 r. sama GDDKiA, POW posiada wa˝nà Decyzj´ Ârodowiskowà, której integralnymi elementami sà ukszta∏towanie trasy w planie jak i w profilu, co wyklucza wprowadzanie znaczàcych zmian
dla tych elementów w wykonywanym projekcie.
Jednak nie rozwiàzuje to naszych problemów
z POW. Inwestycja ta ma bowiem jeszcze dwa
punkty zapalne:
- proponowane przez Warbud znaczne skrócenie estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i cz´Êciowe zastàpienie ich nasypami, co zdaniem mieszkaƒców mocniej b´dzie
ingerowaç w nasz przyrodniczy skarb, jakim
jest MPK. W pobli˝u przebiegu trasy planowany jest rezerwat Bia∏y ¸ug i to w∏aÊnie g∏ów-

nie o niego martwià si´ osoby zatroskane
o walory przyrodnicze i zielone p∏uca Wawra;
- pomys∏ wybudowania pod torami nie tunelu,
ale „otwartej wanny”, a wi´c takiej przeprawy
drogowej, która nara˝aç nas b´dzie na wi´kszy ha∏as ni˝ w przypadku ukrycia drogi ca∏kowicie pod ziemià.
Wi´kszoÊç spotkania poÊwi´cona by∏a dyskusji nad tym ostatnim punktem. Wykonawca usi∏owa∏ przekonaç mieszkaƒców, ˝e na takie w∏aÊnie rozwiàzanie zgodzili si´ w przeprowadzonych w 2013 roku konsultacjach spo∏ecznych,
mieszkaƒcy i radni zaÊ jednog∏oÊnie twierdzili, ˝e
by∏a wtedy mowa o tunelu, a dopiero potem
– ju˝ bez wiedzy i zgody mieszkaƒców – tunel
zastàpi∏a „wanna”. Nie sposób „przekopaç si´”
przez wszystkie dokumenty wydane w zwiàzku
z POW na przestrzeni lat 2010–2016, ale na 13
stronie decyzji Êrodowiskowej dla tej inwestycji,
wydanej w dniu 29 kwietnia 2011 roku, napisane jest „W Wawrze droga przejdzie w tunelu pod
torami kolejowymi PKP i ul. Patriotów”. Dokument ten mogà Paƒstwo znaleêç w internecie
pod adresem: http://siskom.waw.pl/materialy/rdos_decyzje/dus_s2_pow.pdf.

Przedstawiciele wykonawcy i GDDKiA, chcàc
za∏agodziç konflikt, argumentowali, ˝e owa
otwarta wanna daje tak naprawd´ efekt tunelu,
a tak˝e ˝e nie jest wykluczone wykonanie w przysz∏oÊci jakiejÊ lekkiej konstrukcji przykrywajàcej
„wann´”, choç nie widzà oni takiej potrzeby. Oba
argumenty zosta∏y przez mieszkaƒców wyÊmiane.
Na spotkaniu pad∏o wa˝ne pytanie ze strony
radnego dzielnicy: czy GDDKiA przewiduje mo˝liwoÊç rozpisania nowego przetargu i wybrania
innego wykonawcy odcinka „C” obwodnicy, jeÊli
zajdzie taka koniecznoÊç. Udzielono odpowiedzi,
˝e sà na to zarezerwowane Êrodki, jednak takiej
koniecznoÊci na chwil´ obecnà nie ma. Mieszkaƒcy sà innego zdania...
W∏adze dzielnicy zwróci∏y si´ do GDDKiA
z proÊbà o przeanalizowanie uwag mieszkaƒców,
Zarzàdu Dzielnicy i w∏adz Warszawy. Sprawa jest
wi´c rozwojowa i zapewne przed wydaniem kolejnego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” pojawià si´ jakieÊ nowe informacje. Do paêdziernika
br. wykonawca ma przed∏o˝yç do zatwierdzenia
przez Generalnà Dyrekcj´ projekt budowlany. Zanim to jednak nastàpi, mieszkaƒcy – wspierani
przez radnych – b´dà dalej walczyç o tunel, który w tej sytuacji w pe∏ni si´ im nale˝y.
Hanna Kowalska

Otwarcie Klubu Seniora w Mi´dzylesiu
Drogi Seniorze, Droga Seniorko! JeÊli chcesz
mile i aktywnie sp´dziç czas, zapraszamy do nowo otwieranego Klubu Seniora przy ul. Paprociowej 2 w Mi´dzylesiu.
Oferujemy Wam:
■ Gimnastyk´ usprawniajàco-profilaktycznà
■ Zaj´cia ruchowe: nordic walking, basen, srebrnà zumb´, aerobik po szeÊçdziesiàtce
■ Warsztaty plastyczne, patchworkowe
■ Warsztaty kulinarne
■ Pogadanki tematyczne
■ Klub filmowo-dyskusyjny i czytelniczy
■ Spotkania integracyjne, relaksacyjne
■ Opiek´ piel´gniarskà, psychologicznà i pracownika socjalnego

Klub b´dzie czynny od 22 kwietnia, codziennie w godzinach 12.00–16.00.
Zapisy: Ewelina Belter, ul. Korkowa 119/123
Tel. (22) 613 38 44 wew. 16; 515 526 917
e-mail: ewelina.belter@opswawer.waw.pl

Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne.
Serdecznie zapraszamy!

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Artur Pawlak,
tel. 884-864-592, reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Marzec w Radzie Dzielnicy
Ostatnie tygodnie sta∏y
pod znakiem bardzo intensywnych spotkaƒ z wykonawcà Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy firmà
Warbud. Pierwsze z nich
odby∏o si´ w ramach posiedzenia Komisji Inwestycyjnej dnia 15 marca. Zosta∏y zaprezentowane dwie koncepcje rozwiàzania w´z∏a Patriotów. Jedno rozwiàzanie
zak∏ada∏o przepraw´ pod torami kolejowymi
w postaci otwartej wanny, drugie zaÊ budow´
wiaduktu nad torami kolejowymi. Zaproponowane rozwiàzania absolutnie nie spotka∏y si´
z akceptacjà Komisji, dowodem czego by∏a podj´ta stosowna uchwa∏a w tym zakresie. Du˝o
kontrowersji budzi równie˝ propozycja skrócenia
pó∏torakilometrowych estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym na rzecz wyd∏u˝onych nasypów. Dzieƒ póêniej, tj. 16 marca, mia∏o miejsce spotkanie Warbudu oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkaƒcami i Zarzàdem Dzielnicy. W∏adze Warszawy
i dzielnicy stanowczo wyrazi∏y swoje niezadowolenie i zaapelowa∏y do powrotu do pierwotnej
koncepcji – czyli tunelu pod torami, na który wydana zosta∏a decyzja Êrodowiskowa. Proponowane zmiany przygotowane przez Warbud sà
niekorzystne dla mieszkaƒców. W swoim apelu

zwróciliÊmy si´ do Inwestora, czyli do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o przeanalizowanie uwag mieszkaƒców i w∏adz dzielnicy
i przedstawienie opinii w powy˝szym temacie.
Spotkanie z inwestorem, czyli GDDKiA, odb´dzie
si´ 5 kwietnia, po zamkni´ciu numeru marcowego. O szczegó∏ach poinformuj´ Czytelników
w nast´pnym wydaniu WS.
Tymczasem wiosna to najlepszy moment na
remonty i dzia∏ania poprawiajàce bezpieczeƒstwo i jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców. Dzi´ki dobrze
skoordynowanej i zaplanowanej pracy nied∏ugo
przyb´dzie kilka wa˝nych inwestycji, gdy˝ m.in.
dobiegajà koƒca ostatnie prace na rondzie Bys∏awska/Mozaikowa – otwarcie ulic i p´tli nastàpi przed weekendem 9–10 kwietnia. Równolegle zosta∏ wprowadzony wykonawca na budow´ ronda Wa∏ Miedzeszyƒski/ ul. Bys∏awska.
Trwa post´powanie zmierzajàce do wy∏onienia
wykonawcy budowy chodnika przy ul. Przylaszczkowej. Trwa odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow´ ulic Jeziorowej,
Mydlarskiej i Wiàzanej. Rozpoczynajà si´ remonty dróg gminnych – zosta∏ wprowadzony wykonawca m.in. na ul. Bajkowà, Âródborowskà, Herbacianà, Nowo Âwiebodziƒskà, X Poprzecznà,
Artystycznà i Tokarskà. W trosce o bezpieczeƒstwo uczniów trwajà równie˝ remonty chodników gminnych – m.in. przy szkole na ul. Walcowniczej, na ul. Bartoszyckiej i Po˝aryskiego.

Rondo Bys∏awska/Mozaikowa, fot. Hanna Kowalska

Przed nami d∏u˝szy weekend majowy, pogoda sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, zach´cam do wyprawy do Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, gdzie czekajà dobrze przygotowane i oznaczone trasy rowerowe. Dostosowane sà zarówno do potrzeb najm∏odszych,
jak i seniorów – jest to bardzo atrakcyjna propozycja dla ca∏ych rodzin.
Zapraszam równie˝ do w∏àczenia si´ w dyskusj´
o celach rozwojowych i wyzwaniach miasta sto∏ecznego Warszawy w perspektywie do 2030 roku. W kwietniu odb´dzie si´ ponad 30 wydarzeƒ:
debat, spotkaƒ dyskusyjnych i warsztatów. Wi´cej
informacji na stronie www.2030.um.warszawa.pl.
Z wiosennymi pozdrowieniami,
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

REKL AMA

Oddaj ksià˝k´
w dobre r´ce!
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Szanowni Czytelnicy „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”, jeÊli zechcielibyÊcie pomóc pacjentom Kliniki Budzik i ich
rodzicom poprzez przekazanie ksià˝ek dla dzieci oraz dla doros∏ych, b´dziemy bardzo wdzi´czni.
Wi´cej informacji:
Bogda Ró˝ycka
Piel´gniarka Oddzia∏owa Kliniki Budzik
tel. 22 122 18 07
bogumila.rozycka@klinikabudzik.pl
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Podpisano umow´ na przebudow´ ulic Marsa i ˚o∏nierskiej
Tu˝ przed Êwi´tami, 24 marca 2016 r., w sto∏ecznym ratuszu podpisano umow´ z wy∏onionym w przetargu wykonawcà – firmà Metrostav
a.s. – na przebudow´ ulic Marsa i ˚o∏nierskiej
na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzaƒskiej do
granicy miasta. Firma zobowiàzana jest do realizacji powierzonego zadania w okresie 26 miesi´cy. A zatem w maju 2018 r. pojedziemy ju˝
nowymi drogami.
Co b´dzie si´ dzia∏o na naszym najwi´kszym
w´êle komunikacyjnym przez te dwa lata? Wydarzy si´ sporo, a my musimy uzbroiç si´ w du˝o cierpliwoÊci na czas zwiàzanych z tym utrudnieƒ drogowych. W planach sà:

■

■

■

■

budowa dwóch wiaduktów jezdni g∏ównych
ul. Marsa o d∏ugoÊci ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa – Dorohusk,
budowa estakady o d∏ugoÊci ok. 600 m prowadzàcej ruch w stron´ granicy miasta nad
skrzy˝owaniami ul. Marsa z ulicami Che∏m˝yƒskà i Okularowà oraz ˚o∏nierskà i Rekruckà,
budowa k∏adki dla pieszych i rowerzystów
(z dwiema pochylniami i dwoma ciàgami
schodów) nad ul. ˚o∏nierskà na wysokoÊci
osiedla Wygoda,
rozbiórka wiaduktów z prze∏omu lat 70. i 80.
i budowa dwóch nowych o d∏ugoÊci ok.
100 m na ul. ˚o∏nierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa – Terespol,

Pierwszy w Polsce oÊrodek
przeszczepów dla dzieci otwarty w CZD
Przed Wielkanocà, 23 marca 2016 r., w Centrum Zdrowia Dziecka dokonano otwarcia nowoczesnego i kompleksowego Dzieci´cego Centrum Transplantacji. Od teraz mali pacjenci b´dà
w jednym miejscu przygotowywani do operacji,
poddawani przeszczepowi i dalszej terapii.
Oprócz wykonywanych ju˝ przeszczepów wàtrób, nerek i serca b´dà tu mo˝liwe tak˝e bardziej skomplikowane operacje, jak transplanta-

cja jelit, p∏uc czy przeszczepy wielonarzàdowe.
Nowe centrum to 20-∏ó˝kowy oddzia∏ transplantacji narzàdów, 6-stanowiskowy oddzia∏ intensywnej terapii oraz Poradnia Transplantacyjna
i Chorób Wàtroby z trzema gabinetami lekarskimi.
Kierownik Kliniki Chirurgii Dzieci´cej i Transplantacji Narzàdów, prof. Piotr Kaliciƒski, o koniecznoÊci stworzenia takiego centrum mówi∏ ju˝
ponad 10 lat temu, bo ju˝ wtedy potrzeby w tym
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przebudowa w´z∏a na skrzy˝owaniu ul. ˚o∏nierskiej z ul. Stra˝ackà z wiaduktami o d∏ugoÊci ok. 60 m,
budowa dwóch wiaduktów nad skrzy˝owaniem ul. ˚o∏nierskiej z ul. Czwartaków o d∏ugoÊci ok. 70 m,
budowa drugiej jezdni ul. ˚o∏nierskiej od ul.
Stra˝ackiej do granicy miasta,
budowa po wschodniej stronie ul. ˚o∏nierskiej
ciàgu pieszo-rowerowego o szerokoÊci 4 m,
przebudowa instalacji podziemnych.
Hanna Kowalska
na podst. informacji Biura Koordynacji
Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

zakresie przekracza∏y mo˝liwoÊci, jakie dawa∏o
Centrum Zdrowia Dziecka. Jego rozbudowa pod
kàtem transplantologii by∏a niezb´dna i po 11
latach ta nadzieja doczeka∏a si´ spe∏nienia.
Z okazji otwarcia oÊrodka Centrum Zdrowia
Dziecka przygotowa∏o 9-minutowy film pt. „Zostaw serce na ziemi”, w którym krótko prezentuje histori´ transplantacji w CZD oraz wn´trza nowo otwartego DCT. Mo˝na go obejrzeç na profilu Centrum Zdrowia Dziecka na Facebooku, pod
adresem: https://www.facebook.com/Centrum
ZdrowiaDziecka/videos/1175795422433262/.
Marta Frejtan

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZÑT

z tà ulotkà RABAT 5%

Na Paƒstwa ˝yczenie sprowadzimy ka˝dà karm´
i dostarczymy bezpoÊrednio do domu.

Koliberek to: karmy suche, wilgotne, weterynaryjne,
przysmaki, ˝wirki, trociny, krople,
oraz obro˝e przeciw pchłom i kleszczom... itp.
Zapraszamy: pon.–pt. 1100–2000, sob. 900–1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Âwieckiej)
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com
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Urzekajàce Urzecze
14 maja odb´dzie si´ jedna z najbarwniejszych imprez w dzielnicy Wawer. „Zielone Âwiàtki na Urzeczu” to wydarzenie
majàce na celu przypomnienie pi´knych
tradycji nadwiÊlaƒskiego pasa, który rozP
ciàga si´ po obu brzegach Wis∏y, od dawA
nego ujÊcia Pilicy i Wilgi a˝ po mokotowT
R
skie Siekierki i prawobrze˝nà Saskà K´p´.
O
W ten historyczny i etnograficzny mikroN
region wpisujà si´ nadwiÊlaƒskie tereny
A
Wawra. Wzorem roku ubieg∏ego WawerT
skie Centrum Kultury przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Wawer oraz Biura Marketingu m.st.
Warszawy i Sto∏ecznej Estrady organizuje piknik
nad Wis∏à. Jak pokazuje scenariusz, impreza b´dzie zorganizowana z ogromnym rozmachem.
Organizatorzy przewidujà uruchomienie kilku
stref dzia∏ania. MnogoÊç pomys∏ów mo˝e przyprawiç o zawrót g∏owy.
Oko∏o godz. 15.00 w nadwiÊlaƒskiej zatoczce,
czyli w Strefie Flisackiej, nastàpi przywitanie flisaków, którzy przyp∏ynà tradycyjnymi ∏odziami
– galarami i pychówkami. Flisacy zwani te˝ orylami b´dà przebrani w tradycyjne stroje wilanowskie. Barwny korowód przejdzie nast´pnie
na miejsce w∏aÊciwego pikniku (skraj ulicy Droga
Golfowa), gdzie b´dà dzia∏a∏y kolejne strefy.
W obszarze tradycji przewidziano szerokà gam´
zaj´ç warsztatowych. B´dzie mo˝na spróbowaç
N
A
S
Z

swoich si∏ w wikliniarstwie, garncarstwie, hafciarstwie, ceramice,
a nawet w pleceniu wianków
i wycinankach urzeczaƒskich. Zaj´cia poprowadzà wytrawni r´kodzielnicy, ale tak˝e instruktorzy Wawerskiego Centrum Kultury.
Ci, którzy zg∏odniejà, b´dà mogli odwiedziç
Stref´ Smaku, gdzie zaplanowano warzenie i degustacj´ potraw z Urzecza. Imponujàco zapowiadajà si´ te˝ prezentacje w Strefie Muzyki
i Âpiewu. Wyst´p zapowiedzia∏a m.in. grupa Teatralne ˚ywio∏y. B´dzie to pokaz obejmujàcy nauk´ dawnych zabaw, taƒców, pieÊni wiÊlanych
oraz odkrywanie zapomnianych historii i warszawskich tradycji. Dzieci´ca grupa zwiàzana
jest na co dzieƒ z Wawerskim Centrum Kultury.
Z ubieg∏orocznej edycji „Zielonych Âwiàtek na
Urzeczu” pami´tamy fantastyczne widowisko
oparte na operze „Flis” St. Moniuszki, zaaran˝owane przez prof. Krzysztofa Heeringa z Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina, prowadzàcego
tak˝e Spo∏eczne Ognisko Muzyczne im. A. Kulikowskiego. W przedstawieniu wystàpili wówczas artyÊci WCK i Ogniska. To, co szykujà na tegoroczne „Urzecze”, ma byç niespodziankà.
Folkowy klimat imprezy podkreÊli te˝ wyst´p
zespo∏u Zawo∏any Sk∏ad Weselny, który oprócz
prezentacji na scenie plenerowej b´dzie uczy∏
taƒców tradycyjnych. Natomiast gwiazdà wydarzenia ma byç formacja Kapela ze Wsi Warszawa,
na której repertuar sk∏adajà si´ awangardowe interpretacje muzyki tradycyjnej szeroko poj´tego

terenu Mazowsza. Na fina∏ zaplanowano wspólnà zabaw´ przy muzyce, której elementem ma
byç nauka szota – tradycyjnego taƒca flisackiego.
Jako preludium tej barwnej imprezy Wawerskie Centrum Kultury organizuje 28 kwietnia
spotkanie z dr. ¸ukaszem Maurycym Stanaszkiem, wspó∏autorem ksià˝ki „Strój wilanowski
nadwiÊlaƒskiego Urzecza”, b´dàcej cz´Êcià presti˝owej serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”. Temu wydarzeniu b´dzie towarzyszyç
wystawa fotogramów w Wawerskim Centrum
Kultury przedstawiajàcych tematyk´ traktujàcà
o tradycjach terenów nadwiÊlaƒskich.

„Zielone Âwiàtki na Urzeczu” zosta∏y wpisane
przez Urzàd Dzielnicy Wawer do kalendarza obchodów 150-lecia gminy Wawer. Zosta∏y obj´te
honorowym patronatem burmistrza dzielnicy
Wawer, a patronat medialny sprawujà „Wawerskie
WiadomoÊci Sàsiedzkie”. 14 maja spotykamy si´
na Urzeczu, ul. Droga Golfowa 1 (nieopodal
ronda na Wale Miedzeszyƒskim). Poczàtek o godz.
15.00. Szczegó∏y mo˝na Êledziç na fb i stronie Wawerskiego Centrum Kultury www.wck-wawer.pl.
Jaros∏aw Rosiƒski

KURS PIERWSZEJ POMOCY
Zapraszamy na certyfikowane kursy pierwszej
pomocy dzieciom! Na szkoleniu b´dziemy poruszaç nast´pujàcà tematyk´:
■ resuscytacja dzieci i niemowlàt,
■ pierwsza pomoc w nag∏ych stanach pediatrycznych,
■ post´powanie w wypadku zad∏awienia,
■ urazy (rany, z∏amania, oparzenia),
■ uk∏adanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Bardzo ma∏e grupy çwiczeniowe! Maksymalnie
7–9-osobowe! Ka˝dy b´dzie mia∏ okazj´ samodzielnie poçwiczyç na fantomach i innym sprz´cie na ró˝nych stanowiskach.

Zaj´cia b´dà prowadzone przez ratowników medycznych z du˝ym doÊwiadczeniem medycznym
oraz dydaktycznym.
Czas trwania kursu: minimum 7 h.

Tekst sponsorowany

JesteÊ rodzicem? Mo˝e ju˝ nied∏ugo?
Opiekujesz si´ dzieçmi lub masz m∏odsze
rodzeƒstwo?

Uczestnik kursu dostaje:
■ certyfikat
■ materia∏y ze szkolenia
■ saszetk´ do udzielania pierwszej pomocy
■ pocz´stunek kawowo-ciasteczkowy
Termin szkolenia: 23.04.2016 r. godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Wawerskie Centrum Kultury
filia Anin, ul. V Poprzeczna 13
Koszt szkolenia: 120 z∏/os. Zni˝ka dla par: –10%!
Zapisy oraz informacje dotyczàce kursu:

tel. 500 200 192; biuro@twojratownik.pl
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Poczwórny tytu∏ mistrzowski dla bliêniaków
W sobot´ 2 kwietnia w hali sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 111 do rywalizacji na najwy˝szym poziomie stan´li sumici z ca∏ego kraju w ramach
odbywajàcych si´ w tym dniu Mistrzostw Polski
m∏odzie˝y do lat 23 i Mistrzostw Polski seniorów. Impreza, pod patronatem JE Ambasadora
Japonii Shigeo Matsutomi, obecnego na zawodach wraz z ma∏˝onkà, by∏a tak˝e kolejnà ods∏onà obchodów 150-lecia gminy Wawer.
Znani ju˝ Paƒstwu z wczeÊniejszych artyku∏ów
bracia bliêniacy Pawe∏ i Tomasz Wojdowie odnieÊli spektakularny sukces! Pawe∏ wywalczy∏ z∏oty
medal w kategorii wagowej do 85 kg w grupie
m∏odzie˝owców i takie samo trofeum w grupie
seniorów. Tomek, startujàcy w kategorii wagowej do 92 kg, tak˝e zdoby∏ dwa z∏ote krà˝ki.
Jeszcze nie zdarzy∏o si´ w historii polskiego
sumo, aby jednego dnia dwóch zawodników

Jak mówi trener naszych „z∏otych ch∏opaków”,
Andrzej Wojda, Tomek i Pawe∏ od wielu lat nale˝à do czo∏ówki europejskiej i krajowej i majà na
swoim koncie wiele medali, w tym z∏otych z mistrzostw Europy i oczywiÊcie Polski w ró˝nych
grupach wiekowych. Jednak do tej pory nie uda∏o im si´ równoczeÊnie osiàgnàç takiego wielkiego sukcesu sportowego.
Przed nimi kolejna szansa na powi´kszenie kolekcji medali – Mistrzostwa Europy m∏odzie˝owców i seniorów, które odb´dà si´ w dniach
23–24 kwietnia w Krotoszynie. Zawody z poczàtku kwietnia by∏y ostatnià kwalifikacjà sumitów
do reprezentacji Polski, Pawe∏ i Tomasz oczywiÊcie b´dà reprezentowaç nasz kraj na Mistrzostwach Europy. Trzymamy kciuki za zwyci´stwo!
z jednego klubu, w dodatku braci bliêniaków,
zdoby∏o cztery tytu∏y mistrzów Polski.

Zielony Punkt Kontrolny otwarty
W sobot´ 2 kwietnia dokonano uroczystego
otwarcia tras Zielonego Punktu Kontrolnego
w Mi´dzylesiu. Trasy na orientacj´ otworzyli zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, nadleÊniczy NadleÊnictwa Celestynów
Artur Dawidziuk, wspó∏autorzy koncepcji gry te-

w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Frekwencja
by∏a znakomita i wra˝enia uczestników po pokonaniu trasy tak˝e.
Jeszcze przed oficjalnym rozpocz´ciem zawodów o godz. 8.00 do rywalizacji na najd∏u˝szych
trasach ruszyli zawodnicy bioràcy udzia∏ w Wiosennym 360°. Do klasyfikacji warszawskiego Pucharu liczy∏a si´ tutaj pierwsza po∏ówka trasy liczàca ok. 55 km z 21 punktami kontrolnymi. Jednak tym razem nie sprawdzi∏o si´ powiedzenie,

Marta Frejtan

˝e w grupie raêniej i szybciej. Raêniej mo˝e tak,
ale szybciej to ju˝ niekoniecznie. Zawody w RJnO
to nie wyÊcig szosowy, gdzie im wi´ksza liczba
uczestników, tym szybciej mo˝na pokonaç tras´.
Dwa pierwsze miejsca na trasie czarnej zaj´li zawodnicy startujàcy indywidualnie po uroczystym
otwarciu tras ZPK – Marcin Krasuski i Dariusz Bogumi∏. Podobnie na trasie czerwonej, liczàcej ok.
20 km, szybsi okazali si´ zawodnicy startujàcy
indywidualnie. 3 kwietnia rywalizacja by∏a kontynuowana w Marysinie Wawerskim.
Urzàd Dzielnicy Wawer

Zajàczek
w Breaku
renowej ZPK Barbara Szmyt i Jan Cegie∏ka oraz
gospodarz centrum zawodów, dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 138 Joanna Wichowska.
Po oficjalnym otwarciu tras wystartowa∏ pieszy i rowerowy maraton na orientacj´ Wiosenne
360° oraz wyÊcig drugiej rundy Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix Dzielnicy Wawer

To ju˝ CZWARTA edycja wielkiego
otwartego eventu Êwiàtecznego, jakim
jest Zajàczek Break. Ponad 90 dzieci
przez dwie godziny bawi∏o si´ na kortach
przy ul. Korkowej. By∏y jajka na twardo,
jajka czekoladowe i baƒki mydlane oraz
„jajka” sportowe, czyli balony, pi∏ki tenisowe i pi∏eczki pingpongowe wyskakujàce z kurczakowych piniat. Pocz´stunek, upominki dla ka˝dego uczestnika oraz losowanie nagród – te
wszystkie atrakcje sprawiajà, ˝e z roku na rok klub
BREAK odwiedza coraz wi´ksza liczba goÊci, co

Dziewczyny na boiska!
W naszej dzielnicy nie tylko ch∏opcy mogà rozwijaç swojà pi∏karskà pasj´, trenujàc w tutejszych
klubach sportowych. Tak˝e dziewczynki mogà tu
trenowaç pi∏k´ no˝nà, od kwietnia równie˝ w nowym – stuprocentowo ˝eƒskim – klubie. Trenerki
Diamonds Academy, pasjonatki futbolu, na tylko
zdradzajà tajniki tej dyscypliny sportu, ale przede

6

wszystkim zara˝ajà swojà pasjà. Bo to w∏aÊnie
pasja nap´dza ch´ç rozwoju, wciàga bez reszty,
kszta∏tuje osobowoÊç i wp∏ywa na relacje z innymi. Za∏o˝ycielki akademii mówià: Kobieca pi∏ka
no˝na jest w Polsce wcià˝ sportem anonimowym
i zmaga si´ z licznymi przeszkodami. Tymczasem
nasz projekt pokazuje pi´kniejszà stron´ futbolu

nas ogromnie cieszy. Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdj´ç na stronie Breaka www.tenisbreak.pl
oraz na profilu na fb Break Klub Tenisowy.
trenerka Magda, fot. Aga Caruk

i potwierdza fakt, ˝e coraz wi´cej dziewczàt baletki zamienia na korki i w pogoni za pi∏kà odnajduje rywalizacj´ i wol´ walki.
Stereotyp, ˝e w nog´ grajà ch∏opaki, a dla
dziewczynek lepszy b´dzie rower czy hulajnoga,
dawno ju˝ odszed∏ do lamusa. Cieszymy si´, ˝e
Wawer tak˝e idzie z duchem czasu, i ˝yczymy
m∏odym pi∏karkom nies∏abnàcego zapa∏u i licznych sukcesów na boisku!
Hanna Kowalska
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WYBRANE PROPOZYCJE NA KWIECIE¡
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury

WCK FILIA ANIN

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

CENTRUM W RUCHU – sala 118, II pi´tro
20, 27 kwietnia (Êrody), godz. 10.00–11.30
Zaj´cia ruchowe dla seniorów – zaj´cia w formie
improwizacji ruchowej, w której dzi´ki zadaniom
otwartym uczestnicy majà mo˝liwoÊç decydowania
o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyra˝ania swojej indywidualnoÊci. Wst´p bezp∏atny. Kontakt
i zapisy: iza.szostak84@gmail.com

Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem”:
■ 15 kwietnia (piàtek), godz. 19.00 – „KOCHANIE, CHYBA CI¢ ZABI¸EM”, re˝. Kuba NieÊcierow. Od 12 lat, wst´p: 5 z∏.
■ 22 kwietnia (piàtek), godz. 19.00 – „BODY/
CIA¸O”, re˝. Ma∏gorzata Szumowska. Od 12 lat,
wst´p: 5 z∏.
■ 29 kwietnia (piàtek), godz. 19.00 – „KRET”,
re˝. Rafael Lewandowski. Od 12 lat, wst´p: 5 z∏.

STREFA KREATYWNOÂCI
17 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
Muzyczna scena m∏odych – warsztaty Uwolnij muzyk´. Wi´cej na str. 9.
16 kwietnia (sobota), godz. 12.00–16.00
Wawerskie sobótki. Ka˝da trzecia sobota miesiàca
to okazja do spotkania z animatorami WCK. Poka˝emy
Wam, jak malowaç, rysowaç, lepiç z gliny, tworzyç komiksy, naklejki, zabawki i dobrze si´ bawiç. Ferio Wawer przy ul. K. Szpotaƒskiego 4.
23 kwietnia (sobota)
EKO-ROZSADNIK zielonych pomys∏ów – Eko kiermasz wiosennego rozsadnika. Wi´cej na str. 10.
Ch´tnych do w∏àczenia si´ w tworzenie wydarzenia
prosimy o kontakt: 22 443 70 75.
27 kwietnia (Êroda), godz. 18.30
Mi´dzy sàsiadem a sàsiadem. 150 lat gminy –
Mi´dzylesie na przestrzeni lat. Otwarte spotkanie sàsiedzkie osiedla Mi´dzylesie.
28 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Promocja nowej ksià˝ki „Strój wilanowski z nadwiÊlaƒskiego Urzecza” autorstwa Maurycego Stanaszka i El˝biety Branekov-Piskorz.
KAWIARNIA NAUKOWA 1A
14 kwietnia (czwartek), godz. 18.30
Poczàtki polskiego chrzeÊcijaƒstwa – wyk∏ad poprowadzi wybitny historyk prof. dr hab. Przemys∏aw
Urbaƒczyk. Wst´p wolny.
TEATRALNE ˚YWIO¸Y
Zapisy i informacje: 22 443 70 75, aredzisz@wckwawer.pl, facacebook.com/rodzinnetradycje
Ârody, godz. 18.00–19.30
Druga edycja cyklu Po kolana w WiÊle. Bezp∏atne zaj´cia teatralno-muzyczne dla dzieci (5-10 lat) bazujàce
na êród∏ach kultury tradycyjnej. Skupiamy si´ zw∏aszcza
na tradycjach urzeczaƒskich. Sala teatralna, 1 pi´tro.
Akademia Rodzinnych Tradycji ART
22 443 70 75; facacebook.com/rodzinnetradycje
21 kwietnia (czwartek), godz. 17.00–18.30
Haft nadwiÊlaƒski – cz´Êç II (pierwsza odby∏a si´
1 kwietnia). Warsztaty r´kodzie∏a dla doros∏ych i dzieci
(od lat 7). Wst´p bezp∏atny, zapisy wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Mo˝liwoÊç do∏àczenia nowych osób. Kontakt:
22 443 70 75; aredzisz@wck-wawer.pl. Miejsce wydarzenia: WCK ul. ˚egaƒska 1a, sala nr 41, 1 pi´tro.
Projekt dofinansowany przez Urzàd m.st. Warszawy.
PRE-TEKST
27 kwietnia (Êroda), godz. 10.30
O czytaniu. W marcu temat spotkania zainspirowany
jest esejem Virginii Woolf. Do pobrania na stronie:
wck-wawer/strefakultury. Informacje: 22 443 70 75.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

22 kwietnia (piàtek), godz. 17.30
Kana∏ek wawerski – historia, warunki hydrogeologiczne. Spotkanie z Towarzystwem Przyjació∏
Warszawy oddzia∏ Anin, którego goÊciem – prelegentem b´dzie hydrolog Tomasz Szymczak. Kana∏ek Wawerski przep∏ywa przez gmin´ Halinów i dzielnic´ Wawer na d∏ugoÊci 14 km. Pierwsze wzmianki o kana∏ku
pojawiajà si´ w dokumentach w 1779 r.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
16 kwietnia (sobota), godz. 10.00–10.30
Muzyka dla ucha malucha – zaj´cia umuzykalniajàce dla dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat (wst´p: 10 z∏
za dziecko), godz. 10.45–12.15. Muzyczne poranki
z Panià Ewà – zaj´cia umuzykalniajàco-rytmiczne dla
dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wst´p: 15 z∏ za dziecko).
16 kwietnia (sobota), godz. 12.30
Klub Odkrywców Ksià˝ek zaprasza dzieci w wieku
6–10 lat na „Cyrk na kó∏kach”, czyli weso∏e warsztaty
poÊwi´cone j´zykowi polskiemu, a w szczególnoÊci
zwiàzkom frazeologicznym. B´dziemy malowaç, uk∏adaç, szukaç, ∏àczyç i rozwiàzywaç zagadki. Wst´p
wolny. Liczba miejsc ograniczona.
22 kwietnia (piàtek), godz. 18.00
20 dni na 20 lat klubu – wernisa˝ wystawy. Wst´p
wolny.
24 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
Wieczór z operetkà. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli, seniorzy. Wst´p: 20 z∏.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
16 kwietnia (sobota), godz. 8.00–18.00
„XX Wawerski Przeglàd Taƒca Nowoczesnego”
– impreza taneczna, w której wezmà udzia∏ zespo∏y
taneczne z Wawra i okolic. Z okazji jubileuszu na Przeglàd zaproszeni b´dà goÊcie specjalni, wÊród nich: instruktorzy pierwszych przeglàdów taƒca.
22 kwietnia (piàtek), godz. 17.00–18.00
„Raz, dwa, trzy – Êwiat i my” – spektakl grupy teatralnej prowadzonej przez Bogumi∏´ Stachurskà.
23 kwietnia (sobota), godz. 12.00-13.00
„Weso∏e instrumenty” – interaktywny spektakl teatralno-muzyczny z projektu „KALEJDOSKOP KULTURY
– dzieci´ce spotkania z muzykà”.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
16 kwietnia (sobota), godz. 17.00
Wiosenny bal u Teofila – spektakl wg KABARETIANÓW Juliana Tuwima z piosenkami z radiowego Te-

atru ETEREK w wykonaniu Teatru FALENICA. Adresaci:
m∏odzie˝, doroÊli, wst´p wolny.
17 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
„MiÊ Jogi – o ekologii” – spektakl w wykonaniu teatru Fantazja. Bajka uczy dzieci poprawnego zachowania w lesie, a tak˝e ekologii. WejÊciówki 5 z∏.
28 kwietnia (czwartek), godz. 11.00
Wiosenna ∏àka – warsztaty interdyscyplinarne w ramach cyklu „Akademia Ma∏ego Artysty”. W programie: wykonanie wspólnej instalacji pt. ¸àka (recykling)
oraz zabawy ruchowe przy muzyce. Adresaci: dzieci
z opiekunami od lat 3, wejÊciówki 5 z∏.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
14 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
„Dzieƒ patrzenia si´ w niebo” – spotkanie sàsiedzkie, w czasie którego b´dziemy patrzeç w b∏´kit nieba,
ale te˝ i na ziemi´... Posadzimy kwiaty – niebieskie,
˝ó∏te, czerwone... Adresaci – doroÊli, m∏odzie˝, dzieci.
Wst´p wolny, ale przynosimy sadzonki kwiatów.
16 kwietnia (sobota), godz. 15.00
„Tymoteusz wÊród ptaków” – przedstawienie teatralne dla dzieci. Bardzo zabawna akcja, Êwietne dialogi Misia i Taty, rozmowy Tymcia z Ptaszkami, które te˝
wysiadujà swoje jajeczka, Êmieszà widowni´ i gwarantujà dobrà zabaw´! Adresaci – dzieci. Wst´p wolny.
23–24 kwietnia (sobota, niedziela), godz. 10.00
„XVIII Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y Kogucik 2016”. Przes∏uchania konkursowe.
Adresaci: wszyscy – patrz REGULAMIN! Wst´p wolny.
27 kwietnia (Êroda), godz. 17.00
„Mi´dzynarodowy dzieƒ taƒca”. Popisy grup tanecznych dzia∏ajàcych w filii RadoÊç. Pi´kne, kolorowe
stroje, gracja i wdzi´k to tylko niektóre z elementów
tej roztaƒczonej imprezy. Wst´p wolny.
28 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
„Kulturalna Akademia Seniora – warsztaty
z decupaque”. Kolejne warsztaty plastyczne dla doros∏ych, wy˝sze wtajemniczenie. Adresaci – wszyscy.
Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
16 kwietnia (sobota), godz. 12.00
Gala wr´czenia nagród i koncert laureatów XX Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Wst´p za zaproszeniami.
16 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Prze˝yj to jeszcze raz” – koncert m∏odych wokalistów nagrodzonych w XX Ogólnopolskim Przeglàdzie
Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany
Wawer”. WejÊciówki do odbioru w Filii Zastów od
dnia 11 kwietnia w godz. 10.00–19.30.
20 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
„Wiosenne porzàdki przy wiosennej herbacie” –
spotkanie sàsiedzkie, wst´p wolny.
21 kwietnia (czwartek), godz. 11.00
„Czerwony Kapturek” b´dzie w Zastowie –
warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–5
lat. Zapraszamy na spotkanie z bohaterami bajki opowiedzianej z humorem. Poznajcie prawdziwà histori´
o Czerwonym Kapturku. Wst´p wolny.
21 kwietnia (czwartek), godz. 17.15
„Okiem m∏odego krytyka” – miniwarsztaty kreatywnego patrzenia na sztuk´.

WCK
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów! Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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Wawer Music Festival

na d∏ugo pozostanie w sercach i pami´ci publicznoÊci.
Bilety na wydarzenie dost´pne w recepcji Hotelu
Boss (tel. 22 516-61-00) oraz
na https://www.ebilet.pl/.
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowaliÊmy 3 dwuosobowe
zaproszenia. Aby otrzymaç
zaproszenie, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod
nr. tel.: 22 810-26-04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).

IRENEUSZ KROSNY
– muzyka i humor jednego mima
Wawer Music Festival zaprasza 29 maja
o godz. 17.30 na kolejny koncert festiwalowy w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS przy ul. ˚wanowieckiej
20 w Miedzeszynie. Na estradzie Sali Koncertowej wystàpi autentyczny mistrz Êwiata
w swojej dziedzinie, jedyny i niepowtarzalny Ireneusz Krosny. Sztuka Mowy Cia∏a to
najstarszy j´zyk naszej cywilizacji, którym
ka˝dy si´ pos∏uguje, choç nie ka˝dy Êwiado-

mie. Mistrz Krosny
od 25 lat doskonali
swój gest, swój ruch,
doprowadzajàc cia∏o
do niewiarygodnej
plastyki. D∏ugo oczekiwany spektakl b´dzie wydarzeniem ∏àczàcym muzyk´ z humorem i z pewnoÊcià

Podkarpacka Fundacja
Rozwoju Kultury

Z okazji 150-tej rocznicy powstania gminy Wawer
Mazowiecki Instytut Kultury i Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski
zapraszajà na:

koncert inauguracyjny

CHÓRU FILHARMONII NARODOWEJ
WIELKIE DZIE¸A
15 maja 2016 roku (niedziela), godzina 19.00
KoÊció∏ parafialny pw. Wniebowzi´cia N.M.P., ul. Trakt Lubelski 157
WYKONAWCY: Chór Filharmonii Narodowej, Kazimierz Bukat – dyrygent,
Ewa Wilczyƒska – fortepian, Igor Pogorzelski – s∏owo o muzyce
PROGRAM: Muzyka europejska od XIII do XIX wieku. Dzie∏a sakralne i operowe
KOMPOZYTORZY: Wincenty z Kielczy, Wac∏aw z Szamotu∏, Miko∏aj Zieleƒski, Antonio
Vivaldi, Gioacchino Rossini, Georg F. Haendel, Giuseppe Verdi, Stanis∏aw Moniuszko

Koncert odbywa si´ w ramach cyklu „Mazowsze w Koronie”

WST¢P WOLNY
Przed koncertem o godz. 18.00 uroczystà Msz´ Êw. w intencji mieszkaƒców
dzielnicy Wawer odprawià: Arcybiskup Henryk Hoser – Biskup Warszawsko-Praski
i Kardyna∏ Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski

Do zobaczenia na Stacji!
Wszyscy znamy przys∏owie o kwietniu-pletniu. Tak˝e kino
Stacja Falenica dostosowa∏o si´ do klimatu i postanowi∏o
zaserwowaç widzom odpowiednio wywa˝onà filmowà
mieszkank´ klimatów i emocji.
Zaczynamy od mocnego kontrastu. „Moje wielkie greckie wesele 2”
to kontynuacja jednego z najwi´kszych hitów ostatnich lat. Po kilkunastu latach wracamy do perypetii sympatycznych Touli i Iana oraz nieznoÊnej, absorbujàcej, ha∏aÊliwej, zabawnej i kochanej greckiej rodziny. Dla
lubiàcych kino problemowe mamy jeden z najwa˝niejszych tytu∏ów kina
europejskiego ostatnich miesi´cy. „Mustang” przenosi nas do Turcji,
gdzie niewinna zabawa m∏odych dziewczyn na zakoƒczenie roku szkolnego uruchamia mroczne, zakorzenione w tradycji i religii si∏y. Tymcza-
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sem m∏odym widzom, którym nie w g∏owie ani greccy krewni, ani problemy wspó∏czesnego Êwiata, zaproponujemy „Kung Fu Pand´ 3”, czyli
gwarantowanà du˝à dawk´ dobrego humoru, rozrywki, spektakularnych walk oraz sympatycznych t∏ustych pand. I tak metodà kwietnia-pletnia tkaç b´dziemy nasz repertuar. Na przyk∏ad do egzystencjalnego
dramatu religijnego „Bóg nie umar∏ 2” serwowaç b´dziemy niepokojàce, Êwietne kino SF „High Rise”, a w d∏ugi majowy weekend zaprosimy
na przedpremierowe seanse polskiego musicalu „#wszystko gra”. Co
jeszcze wydarzy si´ na Stacji w tym czasie? Zapewniamy, ˝e nudziç si´
nie b´dziecie, a szczegó∏ów szukajcie na stronie i naszym profilu FB.
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
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Muzyczna Scena M∏odych
w Wawerskim Centrum Kultury
Wawerskie Centrum Kultury uruchamia kolejny d∏ugofalowy projekt.
Muzyczna Scena M∏odych to inicjatywa skierowana do m∏odych muzyków i wokalistów mieszkajàcych
w dzielnicy Wawer. W ramach cyklicznych spotkaƒ b´dà organizowane warsztaty, podczas których b´dzie
mo˝na poznaç techniki kompozycji,
interpretacji, emisji g∏osu czy prezentacji scenicznej. To równie˝ oka-
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zja do wymiany doÊwiadczeƒ i wzajemnych
inspiracji, ale tak˝e miejsce spotkaƒ tych,
którzy o muzyce chcà porozmawiaç. Po zaj´ciach b´dà si´ odbywa∏y koncerty w wykonaniu m∏odych artystów.
Zamierzeniem tego przedsi´wzi´cia jest
promowanie uzdolnionej wawerskiej m∏odzie˝y i umo˝liwienie zaprezentowania si´
przed szerszym gronem s∏uchaczy.
Pierwsza edycja Muzycznej Sceny M∏odych odb´dzie si´ w Wawerskim Centrum

W krainie Konstytucji
Sekcja MEDIA donosi ☺
Hurra! KOD jest ju˝ oficjalnie stowarzyszeniem. 1 marca 2016 roku Sàd Rejonowy dla
m.st. Warszawy wpisa∏ Komitet Obrony Demokracji do rejestru stowarzyszeƒ Krajowego Rejestru Sàdowego. Ostatnio odby∏y si´ w Warszawie kolejne manifestacje, uczestniczyliÊmy tak˝e
w spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudà
w Otwocku, ale to zapewne Paƒstwo ju˝ wiecie.
Co nowego w KOD Lokalnie?
7 kwietnia o godzinie 19.00 w Klubie Sosnowym (ul. Trakt Lubelski 40A) odby∏o si´ otwarte spotkanie z senatorem Andrzejem Celiƒskim. Temat spotkania brzmia∏ „Epizod czy
zmiana? Polska 1975–2025”. W ramach spotknia mia∏ miejsce krótka prelekcja i d∏u˝sza dyskusja na temat zmian zachodzàcych w naszym
paƒstwie i spo∏eczeƒstwie.

Od powstania Grupy zastanawiamy si´, jak
dzia∏aç lokalnie, i w tym tyglu myÊli rodzà si´
czasem fajne inicjatywy. Przyk∏adem takim mo˝e byç projekt „W krainie Konstytucji”, który
jest skierowany do najm∏odszych obywateli
Wawra, Weso∏ej i Rembertowa.
„W krainie Konstytucji” to bezp∏atne warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci (grupa ok.
15–20 osób) w wieku 6–12 lat, podczas których b´dziemy podejmowaç tematy konstytucji,
demokracji, prawa (w tym tak˝e praw dzieci).
Poprzez rozmow´, zabaw´ i zaj´cia plastyczne
chcemy przybli˝yç najm∏odszym te pozornie
trudne tematy. OpowieÊci o podstawach naszego paƒstwa b´dziemy przeplataç twórczoÊcià artystycznà i zaj´ciami praktycznymi.
Spróbujemy wspólnie odpowiedzieç na pytania: Co to jest paƒstwo? Dlaczego konstytu-

Kultury 17 kwietnia. Zaj´cia warsztatowe
poprowadzi Micha∏ So∏tan – wokalista,
multiinstrumentalista, kompozytor i muzyk jazzowy, uczestnik programu Must be
the music. Podczas zaj´ç warsztatowych zaprezentuje nowatorskie formy tworzenia
muzyki za pomocà „loop station”. Spotkanie zakoƒczy si´ koncertem artysty, a jako
support wystàpi zespó∏ Chaostream.
Wst´p wolny.
Wawerskie Centrum Kultury zaprasza
m∏odych wawerskich muzyków, którzy
chcieliby zaprezentowaç si´ w ramach Muzycznej Sceny M∏odych.
WCK

cja jest wa˝na? Co nam daje demokracja? Jakie
mamy prawa?
Planujemy cykl 4–6 spotkaƒ, ka˝de po 1,5
godziny. Warsztaty b´dà organizowane raz
w miesiàcu, w soboty, w RadoÊci przy ul.
Orzechowskiego 21a. Pierwsze spotkanie ju˝
wkrótce – 23 kwietnia 2016 roku, o godzinie
10.30. Rezerwacje prosimy przesy∏aç na nasz
adres e-mail.
Nasze wawerskie dzia∏ania sà coraz bardziej dostrzegalne. Transparent KOD Warszawa Wawer, z charakterystycznym niebieskim
opornikiem, jest widoczny w czasie marszów
i manifestacji.
Grupa si´ rozrasta i liczy ju˝ ok. 200 osób. Czekamy tak˝e na Ciebie. W grupie raêniej dzia∏aç
i maszerowaç ☺. Mo˝na do nas trafiç poprzez
adres e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
KOD ∏àczy, nie dzieli!
Tadeusz Korablin

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.

■
■

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213
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EZO Wawer
– matematyka i fizyka inaczej

Sztuka ogrodów
Dobre pomys∏y kwitnà nie tylko
wiosnà. Czasem zebrane i przemyÊlane w∏aÊnie póênà jesienià,
w samym Êrodku zimy mogà
zasmakowaç nieoczekiwanie
Êwie˝o. I taki mia∏ te˝ poczàtek
EKO-ROZSADNIK zielonych pomys∏ów – troch´ w ogródku, potem przy domowym komputerze,
wreszcie w Wawerskim Centrum Kultury.
Zanim ujrza∏ Êwiat∏o dzienne, d∏ugo rozwija∏ si´
schowany pod ziemià. Ale teraz roÊnie. Przed
nami m.in. kwietniowy Kiermasz EKO-ROZSADNIKA w Wawerskiej Strefie Kultury – sà-
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siedzka wymiana sadzonek ogrodowych lub
doniczkowych.
Ca∏oÊç tych wydarzeƒ nie by∏aby mo˝liwa bez inicjatywy i zaanga˝owania
mieszkanki Wawra – Joli Piekarz,
która nawiàza∏a z nami kontakt zainspirowana programem Nowych
Ogrodów Kultury prowadzonym
przez Wawerskie Centrum Kultury.
MogliÊmy udzieliç jej wsparcia, ale
przede wszystkim spotkaç si´ i zaprzyjaêniç. Tworzenie ogrodu jest wszak
sztukà – wymagajàcà znajomoÊci rzeczy,
uwagi i cierpliwoÊci. Nie inaczej jest te˝ w przypadku programu wawerskich Ogrodów Kultury.
To program, który daje okazj´ do porozumienia
i wspó∏pracy, wymiany idei i umiej´tnoÊci mi´dzy WCK a poszczególnymi
mieszkaƒcami, instytucjami, firmami czy organizacjami pozarzàdowymi. Dzi´ki konkretnym
pomys∏om Nowe Ogrody Kultury stajà si´ polem szeroko rozumianej kultury, gdzie mo˝na
kszta∏towaç wolnà osobowoÊç,
zainteresowania, przekazywaç
wartoÊci i uczyç si´ byç razem
z innymi. Ale jak ka˝dy ogród
– tak i te wymagajà zaanga˝owania, piel´gnacji i wytrwa∏oÊci
wielu ró˝nych osób. Za to mogà
kwitnàç przez ca∏y rok!

Tekst sponsorowany

Witamy w Mi´dzylesiu nowo otwarte centrum zaj´ç pozalekcyjnych EZO Wawer. Zaj´cia z matematyki i fizyki dla dzieci sà prowadzone wed∏ug autorskiego programu EZO, czyli „Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz”.
Autorki programu EZO pokaza∏y w swoich placówkach w Krakowie i Wroc∏awiu, ˝e fizyka i matematyka to przedmioty, które mogà byç ciekawe dla ka˝dego dziecka. Wiedzà, jak tych przedmiotów uczyç ju˝ najm∏odsze dzieci, w taki sposób by by∏y nimi zafascynowane i nie mog∏y doczekaç si´ kolejnej lekcji.
Zaj´cia z fizyki polegajà na doÊwiadczeniach i budowaniu urzàdzeƒ, które pokazujà, jak dzia∏ajà prawa fizyki – np. kalejdoskopu
– a nie na nauce teorii, którà zam´cza si´ dzieci w szkole. Z ka˝dych
zaj´ç dzieci wychodzà ze zbudowanym przez siebie urzàdzeniem.
Zaj´cia sà skierowane nie tylko do dzieci w wieku szkolnym, ale
równie˝ do przedszkolaków. Bez wàtpienia jest to klucz do sukcesu w dalszych latach nauki. Nawet jeÊli Twoje dziecko wybierze zawód niezwiàzany z naukami Êcis∏ymi, to zrobi to Êwiadomie, a nie
ze strachu przed matematykà. Logika Êwiata matematyki i fizyki
b´dzie dodawa∏a mu skrzyde∏ przez ca∏e ˝ycie.
EZO Wawer znajduje si´ w samym centrum Mi´dzylesia, w budynku nad Cafe Peron, vis-a-vis PKP Mi´dzylesie (Patriotów 303).
Cztery nowoczesne, wyposa˝one w pomoce naukowe sale sà
Êwietnym miejscem, gdzie Wasze dzieci rozpocznà fascynujàcà
przygod´ z matematykà i fizykà, a Wy w tym czasie mo˝ecie mi∏o
sp´dziç czas w kawiarni.
Zapraszamy na bezp∏atne lekcje pokazowe oraz na naszego
Facebooka: www.facebook.com/ezo.wawer.

Kiermasz EKO-ROZSADNIKA:
23 kwietnia, godz. 13.00–17.00
w Wawerskiej Strefie Kultury.
Program Kiermaszu:
www.wck-wawer.pl/projekty;
http://eko-rozsadnik.blogspot.com/
Zach´camy do przyniesienia m∏odych
roÊlin z w∏asnej uprawy lub wykopanych z ogródka! Ka˝dy kto przyniesie
sadzonk´, ma szans´ wymieniç jà na
innà, wzbogacajàc swój ogród nowym nabytkiem. To nie wszystko. Zapraszamy Paƒstwa na spotkanie z Majà Popielarskà (gospodynià programu
„Maja w ogrodzie” TVN), na wyk∏ady
o bioró˝norodnoÊci (czyli o tym, jak
tworzyç ogród, który ˝yje i daje ˝ycie
innym), ogródkach balkonowych, zio∏ach, na wystaw´ fotografii artystycznej. Chcemy, ˝eby by∏ to dzieƒ dla ca∏ych rodzin: b´dà zabawy dla dzieci,
pokazy ogrodnicze, kiermasz r´kodzie∏a i ksià˝ek. Wcià˝ goràco zach´camy do wspó∏pracy przy dzia∏aniach!
Dzia∏ Animacji Kultury i Projektów WCK
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Porucznik Józef Czuma ps. „Skryty”
– cichociemny, dowódca m∏odzie˝y z linii otwockiej
Rok 2016 zosta∏ og∏oszony
Zrzucony zosta∏ do kraju
Rokiem Cichociemnych. To dow nocy z 17 na 18 lutego 1943
skona∏y moment, aby jeden
roku ko∏o podlaskich Mord. Przy
z nich, mocno zwiàzany z Falelàdowaniu odniós∏ kontuzj´
nicà, zosta∏ patronem nowego
brzucha i przeszed∏ leczenie chironda w naszym osiedlu.
rurgiczne. Po aklimatyzacji i dojJózef Czuma urodzi∏ si´ w NieÊciu do zdrowia zosta∏ przydziepo∏omicach 6 lutego 1915 roku
lony do Kedywu Okr´gu AK
jako syn Józefa i Marii z domu
Warszawa. We wrzeÊniu 1943
Terczyƒskiej. Egzaminem dojrzaroku przejà∏ oddzia∏ dywersyjny
∏oÊci w 1934 roku ukoƒczy∏ gimb´dàcy w dyspozycji Kedywu
nazjum w Bochni. Nast´pnie
z Warszawy. Skupia∏ on m∏oskoƒczy∏ szko∏´ podchorà˝ych
dzie˝ wyszkolonà wojskowo
Józef Czuma w wieku 27 lat
w Komorowie i 1 paêdziernika
z Falenicy, RadoÊci, Otwocka
– rok 1942 (fot. z Archiwum
1938 roku otrzyma∏ promocj´
i okolic. Oddzia∏ dowodzony
oficerskà. W 1939 roku w szere- Polski Podziemnej w Londynie) przez „Skrytego” wykona∏ 9
gach 19 pu∏ku piechoty broni∏
ataków na pociàgi wojskowe, 9
Lwowa przed Niemcami i 23 wrzeÊnia dosta∏ si´ do
razy zniszczono akta urz´dów gminnych, ratujàc
niemieckiej niewoli, ale uciek∏ nazajutrz. 4 grudnia
mnóstwo ludzi przed represjami okupanta. „Skryprzedosta∏ si´ na W´gry. 9 marca 1940 roku dotar∏
ty” by∏ zaciekle tropiony przez Niemców i po kildo Francji, a po jej upadku 22 czerwca do Wielkiej
ku próbach zatrzymania zosta∏ aresztowany 12
Brytanii. Dowodzi∏ plutonem w 1 brygadzie strzellipca 1944 roku w centrum Warszawy. Przes∏uchiców, nast´pnie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej
wany w al. Szucha, niczego nie ujawni∏. Najgen. Maczka. W lipcu 1942 roku zg∏osi∏ si´ na poprawdopodobniej zakatowano go podczas przewrót do Polski i ukoƒczy∏ kurs w zakresie dywersji.
s∏uchania albo rozstrzelano w ruinach getta nie29 listopada 1942 roku zosta∏ zaprzysi´˝ony jako
opodal Pawiaka oko∏o 19 lipca 1944 roku.
˝o∏nierz AK, przyjmujàc pseudonim „Skryty”. 1
Józef Czuma by∏ nie tylko wyjàtkowym dowódstycznia 1943 roku otrzyma∏ stopieƒ porucznika.
cà, ale te˝ wspania∏ym cz∏owiekiem. Na terenie

US¸UGI OGRODNICZE

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

www.hortus.waw.pl

M O N TA ˚ :

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl
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Rabat nie dotyczy prania dywanów i magla.

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

503 150 991

22
1

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

231

◗ Sprzedam dzia∏k´ 1184 m2 z domem do remontu w Rembertowie tel. kontaktowy
502-570-580.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Zatrudni´ panià z doÊwiadczeniem, do
sprzàtania domu w Wawrze. Czas i stawka
do uzgodnienia. tel 602 598 748.

■

tel. 691 260 269

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

196

Dekoracja Okien
Szyte na miar´ tekstylia domowe
Tel. 532 365 303
www.marlenkubuj.pl
marlena.kubuj@wp.pl
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GITARA – NAUKA GRY

DRZEWA TRAWNIKI

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,
15 lat doÊwiadczenia w uczeniu.
Tel. 695-622-848

• CI¢CIE
• WYCINANIE

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

122

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

790 55 47 46
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SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

MEBLE NA WYMIAR

HYDRAULIK

kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

DACHY
17
4

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

„HORTUS”

Profesjonalne zabiegi w zakresie stóp i paznokci
przynoszàce znacznà ulg´ w dolegliwoÊciach
bólowych, w tym usuwanie odcisków, modzeli,
zak∏adanie klamer na wrastajàce paznokcie.

Zamówienia nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

w Mi´dzylesiu zaprasza z kuponem:
25% rabatu na pranie lub
50% zni˝ki na zakup karty rabatowej.
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Gabinet podologiczny

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).

PRALNIA PANDA w CH FERIO WAWER

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359

ZDROWE STOPY

OG¸OSZENIA DROBNE

◗ Us∏ugi KSI¢GOWE dla firm, KPiR, Rycza∏t,
VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003. Odbiór dokumentów od klienta: osobisty lub
korespondencyjny. tel. 609 53 77 47.
◗ Lokal 34 m2 w Mi´dzylesiu na biuro, dzia∏alnoÊç gospodarczà. Tel. 22 615 30 60.
◗ Dzia∏ka leÊna, ogrodzona, 3100 m na wyspie, 50 km od Warszawy, mo˝na zbudowaç domek. tel. 609 683 192.

naszej dzielnicy poza kilkoma tablicami pamiàtkowymi w koÊcio∏ach ten zas∏u˝ony, skromny bohater nie ma ˝adnej pamiàtki! Sàdz´ – jak te˝
wielu ludzi, którzy podpisywali wniosek o nazw´
dla nowego ronda w Falenicy – ˝e nale˝y mu si´
szybkie upami´tnienie. Rondo u zbiegu ulic Bys∏awskiej i Mozaikowej, ko∏o p´tli autobusowej
w Falenicy, jest dobrà lokalizacjà dla pamiàtki po
tym dzielnym Polaku. Z Falenicy pochodzi∏o wielu ˝o∏nierzy „Skrytego”, tutaj te˝ wykonano kilka
akcji. Takie upami´tnienie jest niezb´dne w rejonie zwiàzanym z porucznikiem „Skrytym”. Nie ma
on ˝adnej mogi∏y i powinniÊmy pokazaç m∏odzie˝y, jak pami´tamy o naszych bohaterach.
Uwa˝am, ˝e inni patroni dla tego ronda, niezwiàzani z historià naszych okolic, to nieporozumienie – zw∏aszcza ˝e o „Skrytym” nie pami´ta∏
dotàd nikt, poza jego nielicznymi ˝o∏nierzami. Czy
postaç cichociemnego, porucznika Józefa Czumy,
ma zostaç zapomniana w 2016 roku? Rok ten
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 414 g∏osami (nikt
nie g∏osowa∏ przeciwko, nikt nie wstrzyma∏ si´ od
g∏osu) uzna∏ za Rok Cichociemnych og∏oszony dla
oddania ho∏du wszystkim 316 Cichociemnym, którym nale˝y si´ szacunek ca∏ego Narodu, oraz aby
przekazaç pami´ç o Nich kolejnym pokoleniom...
Czy jako mieszkaƒcy Wawra mamy zapomnieç
o naszych bohaterach? Od poczàtku marca trwa
akcja zbierania podpisów popierajàcych nazw´ dla
ronda im. Porucznika „Skrytego” w Falenicy.
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

160

Tel. 660-769-211
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Honorowy patronat Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina nad konkursem w ZS 111
Mi∏o nam poinformowaç, i˝ Dzielnicowy Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie organizowany
ju˝ po raz siódmy w Zespole Szkó∏ nr 111 zosta∏
obj´ty honorowym patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ostatnia edycja konkursu odby∏a si´ 10 marca 2016 r. Do rywalizacji
zg∏osi∏y si´ dru˝yny siedmiu szkó∏ z dzielnicy Wawer. Konkurs przygotowa∏y i przeprowadzi∏y panie Iwona Myszkowska i Sylwia Morkowska.
Przewodniczàcà komisji konkursowej by∏a Pani
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 111 Maria Maciak,
w pracach jury uczestniczy∏a przedstawicielka

Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Pani
Julia Starostecka oraz nauczycielki wawerskich
szkó∏. Uczniowie klas I–III wykazali si´ ogromnà
wiedzà na temat wszystkich etapów ˝ycia oraz
twórczoÊci naszego wspania∏ego artysty. Znali
opusy i nazwy jego utworów, wiedzieli nie tylko,
jak wyglàda∏ sam Fryderyk Chopin, ale tak˝e bliscy z rodziny oraz otoczenia kompozytora.
I miejsce zaj´∏a dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej nr 216, II miejsce Szko∏a Podstawowa nr
195, III miejsce reprezentacja Szko∏y Podstawowej nr 138. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

„Od Mieszka I do Polaka wspó∏czesnego”
– 1050 rocznica Chrztu Polski w CZD
Mieszkaƒcy Warszawy, a szczególnie Wawra
i sàsiednich dzielnic doskonale wiedzà, ˝e
w Mi´dzylesiu znajduje si´ szczególne miejsce:
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,
który obejmuje opiekà medycznà dzieci z ca∏ej
Polski. Jednak nie wszyscy zdajà sobie spraw´,
˝e w tym szpitalu ju˝ od 31 lat funkcjonuje jedyna w swoim rodzaju jednostka: szko∏a przyszpitalna – Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych nr 78 im. Ewy
Szelburg-Zarembiny. W szkole tej pracuje szerokie grono nauczycieli i pedagogów na czele
z dyrektor Gra˝ynà Lidià Michalczuk. Nie sposób
krótko opisaç szeregu inicjatyw i przedsi´wzi´ç
majàcych miejsce w placówce. W tym roku (od
lutego do grudnia) szko∏a przeprowadza m.in.
projekt w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych finansowanego przez Biuro Edukacji Urz´du m.st. Warszawy „Od Mieszka I do Polaka wspó∏czesnego – 1050 rocznica Chrztu Polski”.
Projekt ten dotyczy dzia∏aƒ zwiàzanych z kultywowaniem tradycji narodowych. Jego g∏ównym
celem jest w∏àczenie si´ w obchody Jubileuszu

Chrztu Polski, zwi´kszenie ÊwiadomoÊci i wiedzy
na temat donios∏oÊci tego wydarzenia oraz jego
wp∏ywu na kszta∏t wspó∏czesnego paƒstwa polskiego. Podj´te dzia∏ania majà przybli˝yç dzieciom, ich rodzicom i Êrodowisku lokalnemu tematyk´, zainteresowaç historià i kulturà. Dzieci przebywajàce w szpitalu nie mogà w∏àczyç si´
w dzia∏ania edukacyjne w sposób d∏ugofalowy.
Cz´sto ze wzgl´du na stan zdrowia nie mogà
uczestniczyç w przedsi´wzi´ciach podejmowanych przez szko∏y macierzyste. Dlatego projekt za-

mali publikacje ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz kubeczki z logo
szko∏y – organizatora konkursu. Laureaci dodatkowo otrzymali ksià˝ki oraz dyplomy ufundowane przez Rad´ Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 111.
Sylwia Morkowska

k∏ada dzia∏ania, w których odnajdà si´ wszystkie
dzieci bez wzgl´du na d∏ugoÊç pobytu w szpitalu.
Podczas realizacji zadaƒ zostanie pokazana rola chrzeÊcijaƒstwa i kultury chrzeÊcijaƒskiej
w dziejach Polski na przyk∏adzie wybranych wydarzeƒ, postaci i dzie∏ sztuki. Za∏o˝eniem bowiem
projektu jest kszta∏towanie postawy patriotycznej
po∏àczonej z otwartoÊcià i tolerancjà, zainteresowanie historià i ukazanie jej jako ˝ywej i barwnej
narracji. Realizatorzy programu pragnà przedstawiç wydarzenia historyczne jako atrakcyjnà opowieÊç, pokazaç ciàg przyczynowo-skutkowy dziejów Polski a˝ do czasów wspó∏czesnych.
W ramach projektu uczniowie wezmà udzia∏
w wielu wydarzeniach kulturalnych: lekcjach
otwartych, zaj´ciach muzealnych, wycieczkach
i licznych konkursach. Przygotowane zostanà
wystawy tematyczne, a w drugiej po∏owie roku
odb´dzie si´ piknik historyczny i teatrzyk kukie∏kowy: „Pierwsi polscy w∏adcy chrzeÊcijaƒscy”.
Realizacja projektu b´dzie podsumowana
i przedstawiona w postaci krótkiego filmu.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej http://www.zss78.warszawa.pl.
Agnieszka Kaczyƒska
koordynator szkolnego projektu,
nauczyciel historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie

Przedsi´biorcza m∏odzie˝ z Gimnazjum 102 na MetLife LifeChanger Cup
W dniu 18 lutego 2016 r. 12 uczniów klas
pierwszych bra∏o udzia∏ w MetLife LifeChanger
Cup. Spotkanie by∏o zwieƒczeniem kolejnej edycji programu MetLife LifeChanger zrealizowane-
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go przez Fundacj´ M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci we wspó∏pracy z firmà MetLife. Uczniowie
ze szkó∏ z ca∏ej Polski spotkali si´, by sprawdziç
wiedz´ oraz umiej´tnoÊci z zakresu ekonomii
i przedsi´biorczoÊci.
Projekt przygotowujàcy m∏odzie˝ do wejÊcia
na rynek pracy realizowany jest we wspó∏pracy
mi´dzy Junior Archievement Europe a MetLife
w pi´ciu krajach. W Polsce istnieje od 2013 roku.
Oprócz poszerzania wiedzy uczniowie odwiedzili Park Miniatur, przewodnik pokazywa∏
równie˝ zakamarki przedwojennego banku
Wilhelma Landaua. Najwi´cej emocji dostarczy∏o zadanie wydostania si´ z zamkni´tego
pokoju – Escape Room, gdzie przez 60 min
uczestnicy rozwiàzywali zagadki oraz korzysta-

li ze wskazówek ukrytych w licznych skrytkach
i schowkach.
Dzi´ki uczestnictwu w programie MetLife LifeChanger uczniowie uÊwiadomili sobie, ˝e w ˝yciu
zawodowym powinni na bie˝àco uzupe∏niaç swojà wiedz´ oraz ˝e w pracy zawodowej wa˝ne sà
nie tylko w∏asne zdolnoÊci i umiej´tnoÊci, ale trzeba byç otwartym na to, co dzieje si´ w najbli˝szym otoczeniu, Êledziç trendy i nowoÊci.
Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo cenne nagrody – ma∏e sportowe kamery!
W przysz∏ym roku mamy nadziej´ ponownie
wziàç udzia∏ w tym programie z pierwszoklasistami.
Danuta Sadowska
doradca zawodowy – pedagog szkolny
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