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150 lat gminy Wawer
– to b´dà huczne obchody!
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Od poczàtku 2016 roku szereg wydarzeƒ kulturalnych wpisuje si´ w obchody 150-lecia
powstania gminy Wawer, ale kluczowe imprezy jubileuszowe dopiero przed nami!
WÊród nich m.in. uroczysty koncert Chóru Filharmonii Narodowej, wyÊcig kolarski
Poland Bike Marathon, przejazd przez dzielnic´ zabytkowego pociàgu parowego,
koncert Ryszarda Rynkowskiego, gra miejska, kabareton i Zielone Âwiàtki na Urzeczu
z koncertem Kapeli ze Wsi Warszawa. Tego nie mo˝na przegapiç!
■ Ju˝ 14 maja du˝a folklorystyczna impreza –
piknik flisacki „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”.
O godz. 15.00 do wawerskiego brzegu Wis∏y zawinà prawdziwe ∏odzie flisackie, którymi b´dzie mo˝na przep∏ynàç na drugà stron´ rzeki. W ramach
pikniku odb´dà si´: pokazy teatralne, koncert
kapeli ludowej, warsztaty ceramiczne, wystawy ludowego r´kodzie∏a, pokazy strojów flisackich, koncert zespo∏u Kapela ze Wsi Warszawa i zabawa
z DJ-em. Wawerska impreza jest cz´Êcià wydarzenia „Zielone Âwiàtki na Urzeczu” organizowanego przez Fundacj´ Szerokie Wody w dniach
12–15 maja w takich miejscowoÊciach jak Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Karczew, Otwock.
Miejsce: Klub Golfowy, ul. Droga Golfowa 1,
w pobli˝u ronda przy Wale Miedzeszyƒskim.
Wi´cej informacji: www.zieloneswiatki.pl
■ Dzieƒ póêniej, 15 maja o 19.00 w zabytkowym koÊciele 600-letniej parafii w Zerzniu odb´dzie si´ koncert muzyków Chóru Filharmonii Narodowej, inaugurujàcy cykl koncertów pod nazwà „Mazowsze w Koronie. Muzyczne wieczory
w zabytkach architektury mazowieckiej”.
O godz. 18.00 uroczystà Msz´ Êw. w intencji
mieszkaƒców dzielnicy odprawià Arcybiskup
Henryk Hoser i Kardyna∏ Kazimierz Nycz.

Miejsce: KoÊció∏ Wniebowzi´cia NMP, ul.
Trakt Lubelski 157
Wi´cej informacji: www.mazowszewkoronie.pl
■ W sobot´ 4 czerwca obchodziç b´dziemy nie tylko
150-lecie gminy Wawer, ale
i 20-lecie Biblioteki Wawerskiej. Wielowàtkowa impreza
pn. „Dzieƒ Zielonego Konstantego” przypominaç b´dzie twórczoÊç znanych artystów, którzy w okresie
przedwojennym mieszkali w wawerskim Aninie, m.in. K. I. Ga∏czyƒskiego czy Juliana Tuwima. Obejmuje plenerowe
przedstawienia teatralne
aktorów scen warszawskich, koncert i wystaw´
prac artystów plastyków, a tak˝e prezentacj´
pierwszego na Mazowszu BIBLIOBUSA – mobilnej wypo˝yczalni ksià˝ek.
Miejsce: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Trawiasta 10
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu imprezy):
www.bibliotekawawer.pl
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■ Fani kina samochodowego tak˝e b´dà mieli
okazj´ do Êwi´towania wawerskiego jubileuszu.
Od 30 czerwca do 15 sierpnia w ka˝dy czwartek, podobnie jak w ubieg∏ym roku, na parkingu
przed Urz´dem Dzielnicy dzia∏aç b´dzie kino samochodowe. W tym roku obejrzymy hity kina
gangsterskiego.
Miejsce: ul. ˚egaƒska 1 (parking przed Urz´dem Dzielnicy)
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu wydarzenia):
www.wawer.warszawa.pl
■ 27 sierpnia w WCK filia Anin odb´dzie si´ zlot
mi∏oÊniczek powieÊci „Cukiernia pod amorem”
z okazji 5-lecia wydania tej bestsellerowej sagi autorstwa mieszkanki wawerskiego Anina Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Projekt zak∏ada, ˝e na
czas zlotu filia WCK zamieni si´ w XIX-wiecznà cukierni´, gdzie przy akompaniamencie muzyki
uczestnicy, wraz z autorkà powieÊci, b´dà wspominali najpi´kniejsze chwile z ˝ycia trzech rodów
sagi: Zajezierskich, CieÊlaków i Hryciów. Ale có˝ to
by by∏a za cukiernia bez ciastek! B´dà ciastka,
a nawet wybieranie wypieku, który móg∏by zostaç
ciastkiem wawerskim, tak jak Zygmuntówka wybrana zosta∏a cukierniczym symbolem Warszawy.
Miejsce wydarzenia: Wawerskie Centrum
Kultury filia Anin, ul. V Poprzeczna 13
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu wydarzenia):
www.wck-wawer.pl/anin
Jesieƒ równie˝ obfitowaç b´dzie w jubileuszowe wydarzenia kulturalne i sportowe.
■ 4 wrzeÊnia organizatorzy zapraszajà na Wawerskie Spotkanie Kabaretowe z udzia∏em
gwiazd polskiego kabaretu (kabaret „Neonówka” i Tadeusz Drozda) w pi´knej, leÊnej scenerii
wawerskiego Hotelu Boss. Jak co roku wejÊciówki b´dzie mo˝na uzyskaç w zamian za
wsparcie wawerskiej Biblioteki, tym razem
jednak nie ksià˝kà, a darowiznà.
Miejsce: Hotel Boss, ul. ˚wanowiecka 20
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu wydarzenia): www.wawer.warszawa.pl
■ 11 wrzeÊnia w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „NadwiÊle” odb´dzie si´ rodzinny piknik – Wawerski
Dzieƒ Sportu. Nie zabraknie zawodów sportowych dla najm∏odszych, koncertów i pokazów tanecznych. Zawodom
sportowym patronuje by∏y pi∏karz, a obecnie trener, przez wiele lat mieszkaniec Wawra, radny
Sejmiku Mazowieckiego Dariusz Dziekanowski.
Miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„NadwiÊle”, ul. Trakt Lubelski 67
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu wydarzenia):
www.wawer.warszawa.pl
cd. na str. 2
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PANELE OGRODZENIOWE
Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

NOWE CENY 2016
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl
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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...

= Wysoka jakoÊç skór naturalnych
ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4 / ul. ˚egaƒska
tel. 22 205 81 40
www.facebook.com/sigmashoesferio
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Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy
Temat, który kontynuowany by∏ przez ostatni
miesiàc, dotyczy∏ planowanej budowy Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy. Podczas posiedzenia
Komisji Inwestycyjnej zosta∏a podj´ta uchwa∏a akcentujàca bardzo jednoznaczne negatywne stanowisko wzgl´dem budowy otwartej wanny na w´êle Patriotów, jak
równie˝ skrócenia estakad biegnàcych przez
Mazowiecki Park Krajobrazowy. Stanowisko to
zosta∏o poparte uchwa∏à Rady Dzielnicy oraz
przes∏ane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W zwiàzku z tà inwestycjà miasto przygotowuje si´ równie˝ do obs∏ugi dróg dojazdowych
do samej POW. Jednym z priorytetów b´dzie
przebudowa ul. Wa∏ Miedzeszyƒski od ronda na
skrzy˝owaniu z Traktem Lubelskim. Pod koniec

kwietnia odby∏o si´ spotkanie Zarzàdu Miejskich
Inwestycji Drogowych, Zarzàdu Dzielnicy Wawer oraz projektanta – firmy Mosty Katowice.
Na spotkanie przyby∏a du˝a liczba mieszkaƒców, którzy równie˝ zg∏aszali swoje uwagi do
planów ZMID. Majà one byç uwzgl´dnione
przez inwestora. Celem inwestycji jest po∏àczenie uk∏adu komunikacyjnego miasta z siecià tras
ekspresowych i autostrad. Przypomn´, ˝e inwestycja ta dotyczy odcinka o d∏ugoÊci ok. 1000 m
i w za∏o˝eniach ma mieç 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w ka˝dà stron´. Projektowana jest równie˝
Êcie˝ka rowerowa.
Dzielnica, planujàc strategicznie rozwój komunikacji na Wale Miedzeszyƒskim, przystàpi∏a do
realizacji kolejnej inwestycji drogowej polegajàcej na budowie ronda na skrzy˝owaniu ul. Wa∏
Miedzeszyƒski z ul. Bys∏awskà. Taki uk∏ad komunikacyjny pozwoli nam w przysz∏oÊci na lepszy
dojazd zarówno z pó∏nocy, jak i z po∏udnia do
Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy.

Ponadto trwa ca∏y czas sezon inwestycyjny.
Coraz wi´cej ulic, m.in. Bajkowa, Artystyczna czy
Orzechowskiego, doczeka∏o si´ podbudowy
z kruszywa, a na wierzchnià warstw´ wylana zosta∏a kilkucentymetrowa warstwa nak∏adki asfaltowej. OsobiÊcie mia∏em okazj´ byç na wizji lokalnej, przyglàda∏em si´, jak przebiegajà prace.
Staramy si´, ˝eby by∏y one jak najmniej ucià˝liwe dla mieszkaƒców. Dzi´kujemy z góry za wyrozumia∏oÊç.
Zapraszam do uczestnictwa w obchodach 150lecia gminy Wawer, a w szczególnoÊci: 14 maja
o godz. 15.00 w pikniku flisackim Zielone Âwiàtki na Urzeczu przy ul. Droga Golfowa 1, 15 maja
o godz. 19.00 w koncercie Chóru Filharmonii Narodowej w koÊciele w Zerzniu i 4 czerwca w Dniu
Âwi´tego Konstantego na terenie Biblioteki (ul.
Trawiasta 10) z okazji Jubileuszu 20-lecia Biblioteki Wawerskiej. Wi´cej na temat tych wydarzeƒ
przeczytacie Paƒstwo w artykule na I str. ok∏adki.
Zatem do zobaczenia!
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Trzy wa˝ne inwestycje drogowe w Wawrze
Mieszkaƒcy Mi´dzylesia
z niecierpliwoÊcià oczekujà
zakoƒczenia budowy tunelu drogowego pod linià
kolejowà numer 7, d∏ugo
te˝ czekali na zakoƒczenie
budowy po∏àczenia ze Starà Mi∏osnà. Tunelem pojedziemy na jesieni, a alejà
Dzieci Polskich od paru dni mo˝na ju˝ swobodnie
przejechaç. Jednak to nie koniec utrudnieƒ drogowych w Wawrze. Front robót przeniesie si´ bardziej na po∏udnie. W przysz∏ym roku, prawdopodobnie na wiosn´, rozpocznà si´ trzy wa˝ne inwestycje drogowe o znaczeniu ogólnomiejskim.
B´dzie to budowa trasy ekspresowej numer
S2, rozbudowa Wa∏u Miedzeszyƒskiego na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Rosiczki
oraz przebudowa Traktu Lubelskiego od ulicy
Zwoleƒskiej do ulicy Borowieckiej.
W przypadku tych trzech inwestycji trwa projektowanie i uzgadnianie rozwiàzaƒ drogowych.

Znamy ju˝ jednak pewne szczegó∏y.
Trasa ekspresowa S2 na terenie Wawra b´dzie
mia∏a dwa w´z∏y drogowe: Wa∏ Miedzeszyƒski
i Patriotów, most drogowy nad Wis∏à oraz estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. W w´êle Patriotów powstanie tzw. wanna
drogowa, a nad nià trzy wiadukty drogowe.
W w´êle Wa∏ Miedzeszyƒski czeka nas przebudowa Wa∏u Miedzeszyƒskiego od ulicy Rosiczki do ulicy Czarnuszki. B´dà te˝ dwie k∏adki dla
pieszych i rowerów w okolicy ulicy Rozchodnikowej i ulicy Rosiczki. Powstanà wiadukty drogowe
nad trasà wzd∏u˝ ulic Tawu∏kowej, Mozaikowej,
Zabawnej i Izbickiej, jednak bez mo˝liwoÊci zjechania na nowà tras´.
Druga inwestycja jest powiàzana z budowà
w´z∏a Wa∏ Miedzeszyƒski i b´dzie to rozbudowa
Wa∏u Miedzeszyƒskiego od ulicy Rosiczki do ulicy Trakt Lubelski.
Po obu stronach ulicy powstanà drogi serwisowe obs∏ugujàce ruch lokalny. Zjechaç z nich
b´dzie mo˝na na skrzy˝owaniu z ulicà Przewo-

dowà i z ulicà Rosiczki, gdzie powstanie sygnalizacja Êwietlna. Wzd∏u˝ drogi zostanà wybudowane nowe Êcie˝ki rowerowe, chodniki oraz zatoki autobusowe. Powstanà nowe przystanki autobusowe przy ulicy Przewodowej i Rosiczki.
Rondo na skrzy˝owaniu z Traktem Lubelskim
zmieni si´ w rondo turbinowe.
Ostatnia wa˝na inwestycja, która ruszy
w przysz∏ym roku, to przebudowa Traktu Lubelskiego od ulicy Zwoleƒskiej do ulicy Borowieckiej. Ulica zyska nowà jezdni´, chodniki, Êcie˝k´
rowerowà, azyle dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Na skrzy˝owaniach z ulicami Cylichowskà, Borków oraz Borowieckà powstanà ronda.
Przy OÊrodku Sportu NadwiÊle stworzone zostanà miejsca parkingowe.
W nast´pnych latach czekajà nas kolejne inwestycje, chocia˝by przebudowa linii kolejowej
numer 7. B´dziemy o nich pisaç, gdy poznamy
wi´cej szczegó∏ów.
Krzysztof Soko∏owski
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■ 24 wrzeÊnia do Wawra zjadà si´ kolarze MTB
z ca∏ej Polski, aby wziàç udzia∏ w Finale Poland
Bike Marathon. To ostatni etap najwi´kszego
w Polsce wyÊcigu kolarzy amatorów MTB, organizowany przez by∏ego reprezentanta Polski w kolarstwie Grzegorza Wajsa. Odb´dzie si´ na wawerskiej trasie MTB, która zyska∏a ocen´ najlepszej trasy rowerowej tego rodzaju na Mazowszu!
Wi´cej informacji: www.polandbike.pl

w pociàgu i w Wawerskim Centrum Kultury przy
ul. ˚egaƒskiej 1a. Przed WCK b´dziemy si´ bawiç na pikniku rodzinnym, a w Stacji Falenica b´dzie wspólne Êpiewanie piosenek letniskowych.
Miejsca: pociàg przeje˝d˝ajàcy od Dw. G∏ównego
do stacji PKP Falenica, stacje kolejowe w Wawrze,
teren przed WCK w Mi´dzylesiu, Stacja Falenica.
Wi´cej informacji (bli˝ej terminu wydarzenia):
www.wck-wawer.pl

■ 25 wrzeÊnia wydarzenie, na które z pewnoÊcià
czekajà przez ca∏y rok wawerskie dzieci oraz pasjonaci kolejnictwa – „Kolej na Wawer”. Przez dzielnic´ przejedzie zabytkowy pociàg parowy z 1916 r.
Imprezie towarzyszyç b´dzie koncert Ryszarda
Rynkowskiego i spotkania z artystami na stacjach,

■ W paêdzierniku zaplanowana jest sesja popularnonaukowa poÊwi´cona historii oraz przysz∏oÊci
Wawra i jego mieszkaƒców w Mazowieckim
Instytucie Kultury, a 11 listopada – rodzinny bieg
Sztafeta Patriotów ulicà Patriotów z okazji Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. To rodzinne wydarzenie, w którym

Rozbudowana klinika i nowy pokój
dla mam w Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Centrum
Zdrowia Dziecka jest najwi´kszà tego typu
klinikà w Polsce. Wybudowana zosta∏a
w 2006 roku przez Fundacj´ Polsat. W tym
roku powsta∏a nowa cz´Êç Kliniki, z ∏àcznie
57 stanowiskami, w tym 18 stanowiskami
intensywnej terapii, gabinetami lekarskimi
i specjalnym pokojem, w którym b´dà mog∏y odbywaç si´ konsultacje i narady z rodzicami, lekarzami i rehabilitantami, przed
wypisywaniem dzieci ze szpitala. Po rozbudowie i renowacji Kliniki mo˝liwe b´dzie
przyj´cie, diagnozowanie i leczenie wielospecjalistyczne blisko 3500 najci´˝ej chorych noworodków z ca∏ego kraju rocznie.
Ratowanie zdrowia i ˝ycia dzieci jest naszym najwa˝niejszym celem ju˝ od prawie 20 lat, kiedy to
wspólnie z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka” stworzyliÊmy t´ Klinik´. [...] W tym roku
najwi´kszà i najbardziej naglàcà potrzebà Kliniki
okaza∏o si´ powi´kszenie jej o dodatkowe pi´tro,
dzi´ki czemu powsta∏o m.in. wi´cej miejsc opieki
poÊredniej dla noworodków. Ca∏y czas wspieramy
tak˝e Klinik´ pod kàtem Êrodków na zakup specjalistycznego, nowoczesnego sprz´tu – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

JednoczeÊnie, w ramach globalnej kampanii
„Dzi´kuj´ Ci Mamo”, firma Procter & Gamble zainicjowa∏a projekt bezp∏atnych pokojów socjalno-hotelowych dla mam
w polskich szpitalach. Na stworzonà w szpitalu
przestrzeƒ „Z dumà wspieramy Mamy” sk∏adajà
si´: pokój z 17 ∏ó˝kami, toaleta, ∏azienka z prysznicem, wyposa˝ona m.in. w pralki i suszarki ufundowane przez firm´ Beko, a tak˝e aneks kuchenny po∏àczony z jadalnià. Do dyspozycji mam b´dà
równie˝ uzupe∏niane na bie˝àco produkty po-

mo˝na wziàç udzia∏, biegnàc lub jadàc na rowerze,
rolkach czy hulajnodze, a póêniej do∏àczyç do Wawerskiej Parady Niepodleg∏oÊci. Wi´cej informacji
(bli˝ej terminu wydarzenia): www.wck-wawer.pl.
Na zakoƒczenie jubileuszowego roku – w grudniu 2016 odb´dzie si´ uroczysta sesja Rady
Dzielnicy Wawer.
Wydarzenia rocznicowe organizujà Urzàd
Dzielnicy Wawer, Wawerskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, OÊrodek
Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer oraz organizacje pozarzàdowe. A my, jako patron medialny,
serdecznie zapraszamy!
Hanna Kowalska
/ Urzàd Dzielnicy

trzebne w ˝yciu codziennym, takie jak m.in.: p∏yn
do mycia naczyƒ, szampony czy pasty do z´bów.
Ju˝ na etapie planowania rozbudowy, niezwykle wa˝ne by∏o, by w nowej cz´Êci Kliniki znalaz∏y
si´ pokoje dla mam, aby by∏y integralnà cz´Êcià
oddzia∏u. Taka swobodna przestrzeƒ socjalna dla
mam jest niezwykle istotna, zw∏aszcza w sytuacji
hospitalizacji noworodków, dla których sta∏y kontakt z matkà, jej pokarm, dotyk i obecnoÊç, sà
niezb´dne do szybkiego powrotu do zdrowia.
Warto tak˝e zaznaczyç, ˝e dla m∏odych mam koniecznoÊç roz∏àki z nowo narodzonym dzieckiem
by∏aby niezwykle dotkliwa, czemu na wszelkie
sposoby staramy si´ przeciwdzia∏aç – dodaje
prof. Anna Dobrzaƒska,
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Inicjatywa Fundacji Polsat zwiàzana z budowà, remontem i modernizacjà Kliniki zbieg∏a si´ z projektem
„Z dumà wspieramy Mamy”, co pozwoli∏o na stworzenie miejsca dla mam
w CZD. ¸àczny koszt inwestycji zwiàzanej z rozbudowà i modernizacjà Kliniki oraz stworzeniem pokoju dla mam wyniós∏ ponad milion z∏otych.
Redakcja na podst. materia∏ów
pras. CZD, Fundacji Polsat i P&G

REKL AMA

Warszawa Wawer
Zaprasza wszystkich chêtnych na spotkanie z Pani¹ Pose³ Kamil¹ Gasiuk-Pihowicz.
Spotkanie odbêdzie siê w dniu 6 czerwca 2016 o godz. 18 30
w Klubie Sosnowym, ul. Trakt Lubelski 40A w Warszawie.
.NowoczesnaWarszawaWawer
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kontakt: warszawa-wawer@nowoczesna.org
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Chcesz poznaç sàsiada? Jest okazja!
Na prze∏omie maja i czerwca b´dziemy obchodziç Dzieƒ Sàsiada, czyli Êwi´to aktywnych mieszkaƒców, które ju˝ od kilkunastu
lat z sukcesem odbywa si´ na ca∏ym Êwiecie.
Tylko w zesz∏ym roku wydarzenie to zgromadzi∏o ponad 30 milionów uczestników z 36
krajów, którzy chcieli odkryç si∏´ swoich sàsiedzkich spo∏ecznoÊci. Tak˝e w Warszawie!
W 2015 roku z okazji Warszawskiego Dnia
Sàsiada odby∏o si´ ponad 70 sàsiedzkich inicjatyw, takich jak sk∏adkowe pikniki czy grille na
skwerach i podwórkach, quizy wiedzy o osiedlu,
wystawy zdj´ç w kamienicach, konkursy ciast
i przysmaków, zabawy podwórkowe, potaƒcówki pod go∏ym niebem, wyprzeda˝e gara˝owe czy
wspólne prace ogrodnicze przed blokiem.
A wszystko po to, ˝eby budowaç wspólnot´ aktywnych mieszkaƒców, którzy mogà na siebie
wzajemnie liczyç w potrzebie i razem dzia∏aç na
rzecz swojego najbli˝szego otoczenia.

chodzi o wiek, jak i sta˝ zamieszkania) jest najcz´stszym impulsem do zainicjowania sàsiedzkiego wydarzenia. Co wi´cej, doÊwiadczenie pokazuje, ˝e takie dzia∏ania przynoszà realne efekty:
– Wychodz´ na skwer i ju˝ nie jest tak, ˝e jestem anonimowy, tylko spotykam ludzi i rozmawiamy: co u nich, co u mnie – opowiada radoÊnie Konrad, organizator tego Dnia Sàsiada.
Skwer, któremu sàsiedzi nadali nazw´ „Sierpnia
1944”, sta∏ si´ odtàd miejscem sàsiedzkich spotkaƒ i projekcji historycznych filmów.

„Bo dobry sàsiad, to znajomy sàsiad”
Takie has∏o przyÊwieca∏o sàsiadom z okolic ulic
Wolskiej i P∏ockiej, którzy w zesz∏ym roku po raz
pierwszy zorganizowali Dzieƒ Sàsiada na pobliskim skwerze. To w∏aÊnie ch´ç poznania swoich
sàsiadów oraz zintegrowania m∏odszego i starszego pokolenia mieszkaƒców (zarówno jeÊli

Weê udzia∏ w Warszawskim Dniu Sàsiada!
Jak Êwi´towaç Dzieƒ Sàsiada w swojej okolicy?
Mo˝liwoÊci jest wiele. To przede wszystkim okazja,
aby zapoczàtkowaç przyjazne relacje: spotkaç si´
i porozmawiaç z sàsiadami. Na poczàtek mo˝na po
prostu uÊmiechnàç si´ do sàsiada czy sàsiadki, po-

wiedzieç „dzieƒ dobry”, wspólnie zastanowiç si´,
co mo˝emy zrobiç na rzecz naszego sàsiedztwa.
Tegoroczny fina∏ akcji odb´dzie si´ w sobot´
18 czerwca. JeÊli te˝ chcesz Êwi´towaç, ale nie wiesz,
od czego zaczàç – zg∏oÊ si´ do Q-Ruchu Sàsiedzkiego, który wspiera sàsiedztwa w przygotowaniach do
inicjatyw, a organizatorom zapewnia pakiety startowe Warszawskiego Dnia Sàsiada, zawierajàce materia∏y do rozkr´cenia sàsiedzkiej imprezy.
Zg∏oszenia i wi´cej informacji o Warszawskim
Dniu Sàsiada: www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Warszawski Dzieƒ Sàsiada odbywa si´ w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy.
Agata Konarzewska / Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL

Do∏àcz do nas – Kobiety
wspólnie mogà wi´cej!
W czerwcu rusza wyjàtkowy, bezp∏atny projekt
dla kobiet, mieszkanek Wawra. Rozwój osobisty / zarzàdzanie sobà / tworzenie spo∏ecznoÊci kobiet – tym b´dziemy si´ zajmowaç.
Szczegó∏y: e-mail: fundacjaija@gmail.com,
tel. kom. 606-92-49-59, Facebook: Kobiety
wspólnie – poznajmy si´ w Wawrze oraz na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Fundacja „I Ja”
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Feliks Zaremba ps. „˚mudzin”
– harcerz, twórca i dowódca AK w RadoÊci
Nasza dzielnica jest powoli inrach Szarych Szeregów, a potem
tegrujàcà si´ spo∏ecznoÊcià. Sk∏aOddzia∏ów Specjalnych ZWZ.
da si´ z kilkunastu osiedli o w∏aOd listopada 1942 r. podlega∏
snej historii. Dla ocalenia od
Kierownictwu Dywersji Okr´gu
zapomnienia ˝yciowych dróg wyWarszawskiego AK jako ˝o∏nierz
bitniejszych mieszkaƒców upai dowódca Grupy „RadoÊç” –
mi´tniamy ich w nazwach ulic
cz´Êci Oddzia∏u Dyspozycyjnego
i skwerów. Dzi´ki spo∏ecznikom
„Kedywu” dowodzonego przez
rondo na skrzy˝owaniu ul. Patriocichociemnego, ppor. Józefa Czutów i Panny Wodnej w RadoÊci
m´ ps. „Skryty”. Ukoƒczy∏ podod 2010 r. nosi imi´ podporuczziemnà szko∏´ podchorà˝ych. Bra∏
nika Feliksa Zaremby. By∏ to cz∏oudzia∏ we wszystkich akcjach
wiek o wybitnym wk∏adzie w waloddzia∏u – m.in. w wysadzeniu
Feliks Zaremba – zdj´cie
k´ z niemieckim okupantem w latransportu wojskowego w nocy
z lat 80-tych XX wieku.
tach 1939–1944.
z 12 na 13 grudnia 1943 r. pod
Fot. ze zbiorów autora.
Pochodzi∏ z ¸om˝y, gdzie urodzi∏
Pogorzelà warszawskà, co skutsi´ 27 marca 1922 r. z ojca Adama i Stefanii z Pokowa∏o Êmiercià ponad 100 ˝o∏nierzy niemieckich.
p∏awskich. By∏ dru˝ynowym harcerzy w RadoÊci.
(Oddzia∏ przeprowadzi∏ 9 takich akcji, a tak˝e liWe wrzeÊniu 1939 r. po bitwie pod Falenicà jako
kwidowa∏ szpicli, niszczy∏ dokumenty w∏adzy okuzaufana osoba przeprowadza∏ ˝o∏nierzy Wojska
pacyjnej oraz dokona∏ szeregu innych dzia∏aƒ).
Polskiego w kierunku Wis∏y (w tym dowódc´
W nocy w styczniu 1944 r. „˚mudzin” wraz z kpr.
13 DP p∏k. W∏adys∏awa Kaliƒskiego). Od razu po
„Nemo” zniszczy∏ magazyn broni oddzia∏u podwalkach, jeszcze przed kapitulacjà Warszawy wraz
czas obrony przed akcjà policyjnà SD z Warszawy
z kolegami zbiera∏ broƒ na okolicznych pobojowi– sam wraz z kpr. Mrozowskim uciek∏.
skach i magazynowa∏ jà w opuszczonych budynPo wkroczeniu wojsk sowieckich ukrywa∏ si´
kach. Utworzy∏ oddzia∏ z∏o˝ony z m∏odzie˝y, która
zagro˝ony wi´zieniem lub wywózkà do ZSRR.
szkoli∏a si´ wojskowo. Do 1941 r. by∏ w struktuAresztowany przez NKWD w marcu 1945 r.
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w Warszawie, by∏ wi´ziony w siedzibie UB na
Pradze, a potem w obozie w Rembertowie.
Uwolni∏ go atak AK w nocy 21 maja, który umo˝liwi∏ ucieczk´. W czerwcu 1945 r. o˝eni∏ si´ z Danutà Szymaƒskà ps. „Monika”, ∏àczniczkà z konspiracji. W obawie przed powtórnymi represjami
wyjecha∏ z ˝onà do Gdaƒska. Zosta∏ tam znów
aresztowany (15 wrzeÊnia 1945 r.), ale na podstawie amnestii z 22 lipca 1945 r. zwolniono go.
Do 1948 roku pracowa∏ w gdaƒskich urz´dach, zaÊ po zamieszkaniu w Falenicy od 1951 r.
w Wydziale Komunikacji w Aninie, a potem w centrali Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego „PZZ”
w stolicy. Od 1951 r. by∏ cz∏onkiem Towarzystwa
Przyjaêni Polsko-Radzieckiej oraz Frontu JednoÊci
Narodu. Od 1973 r. by∏ cz∏onkiem falenickiego
ZBOWiD-u, pracujàc w komisji weryfikacyjno-odznaczeniowej, potem jako sekretarz Ko∏a
i spo∏ecznik prowadzàcy pogadanki w szko∏ach.
13 grudnia 1990 r. wystàpi∏ z tego zwiàzku,
wst´pujàc do otwockiego Ko∏a Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK. Zmar∏ w 1993 r. i jest pochowany w Aleksandrowie. Rondo w RadoÊci przypomina o tym dzielnym patriocie z naszej okolicy.
Ca∏y czas trwa akcja zbierania podpisów
poparcia dla nazwania imieniem por. Józefa
Czumy „Skrytego” ronda w Falenicy u zbiegu ul. Mozaikowej i Bys∏awskiej (szczegó∏y
w kwietniowym numerze WWS).
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. 609 869 359

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
4
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sà dla Was najzdrowsze, które produkty
pszczele stosowaç codziennie, a które tylko
w przypadku os∏abienia odpornoÊci.
Na miejscu znajdziecie równie˝ w∏oskie
konfitury, pyszne kremy balsamiczne (koniecznie spróbujcie kremu z gruszki Williamsa), oleje kokosowe i ekologiczne oliwy
z oliwek.

W ka˝dà niedziel´ mieszkaƒcy Mi´dzylesia i okolic majà okazj´ sp´dziç czas
w dobrym towarzystwie, raczàc si´ najlepszà kuchnià. To za sprawà
Smacznego Targu – plenerowej imprezy, która odbywa si´ cyklicznie do
koƒca wrzeÊnia przy Cafe Peron, w samym sercu Mi´dzylesia.
Smaczny Targ w Mi´dzylesiu to gratka
dla wielbicieli pysznej kuchni i mi∏ego towarzystwa. Cz´Êç stoisk serwuje jedzenie
na miejscu, a cz´Êç – produkty na wynos.
Na targu mo˝na posiliç si´ egzotycznà
kuchnià indyjskà, lekkimi daniami wegaƒskimi, hummusem, daniami z grilla, domowymi pierogami lub libaƒskimi falafelami.
Nie brakuje tak˝e s∏odkoÊci: tortów bezowych, domowych ciast, cha∏wy, baklawy
i wegaƒskich lodów!

Na osoby na diecie wegaƒskiej lub bezglutenowej czekajà stoiska z pierogami
z màki gryczanej, domowymi pasztetami
i najró˝niejszymi pesto – np. z kolendry
i marakui.

i jaja kacze, wyjàtkowe w´dliny bez konserwantów czy austriackie sery to tylko cz´Êç
oferty targu.

Pan Pawe∏ przywozi na targ ryby – w´dzone oraz Êwie˝e. Mo˝na spróbowaç
u niego np. w´dzonej troci, która jest z rodziny ∏ososiowatych, przy czym jest rybà
dzikà, wi´c wyjàtkowo naturalnà i zdrowà.
Pan Pawe∏ zapowiada, ˝e niebawem b´dzie
te˝ mo˝na nabyç ryby w´dzone na miejscu.

W ka˝dà niedziel´ do koƒca wrzeÊnia od
10:00 do 16:00 na odwiedzajàcych czekajà
koce piknikowe, le˝aki, atrakcje dla dzieci
i sielska atmosfera wiosny. Wszystko to na
podwórku przy dobrze znanej kawiarni
Cafe Peron (ul. Patriotów 303) w samym
sercu Mi´dzylesia, w pobli˝u stacji kolejowej. Mile widziane sà rodziny z dzieçmi
i czworonogami oraz rowerzyÊci.

Mi´dzyleski targ daje tak˝e mo˝liwoÊç
zakupu bezpoÊrednio u producenta najwy˝szej jakoÊci wyrobów spo˝ywczych,
trudno dost´pnych w sklepach.
Warzywa i owoce z gospodarstwa ekologicznego, wiejskie jaja od zielononó˝ki jak
Zaglàdajcie tak˝e na Facebooka:
www.facebook.com/
smacznytargmiedzylesie
Pieczywo kurpiowskie przyje˝d˝a Êwie˝o
wypieczone na targ, warto skosztowaç bu∏ek ˝ytnich i naturalnych chlebów na zakwasie, produkowanych wed∏ug wieloletniej tradycji. Na targu dowiecie si´ równie˝
bezpoÊrednio od pszczelarza, które miody

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Co niedziel´
Patriotów 303
10:00–16:00
Wst´p bezp∏atny
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Tekst sponsorowany

Smaczny Targ w Mi´dzylesiu
– pomys∏ na rodzinnà niedziel´
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Gala Fina∏owa Wawer Music Festival
i g∏osowanie na artyst´ 150-lecia
Urzàd Dzielnicy Wawer
oraz prof. Jaros∏aw Drzewiecki z Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury zapraszajà mieszkaƒców Wawra
i ca∏ej Warszawy na Gal´ Fina∏owà VII edycji Wawer
Music Festival w dniu
5 czerwca o godz. 17.30
do Sali Koncertowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss przy
ul. ˚wanowieckiej 20. Na
spotkanie z Paƒstwem przyjedzie Êwietny zespó∏ orkiestrowy ze Lwowa oraz
dwójka wirtuozów-solistów:
Nazar Pylatyuk (skrzypce)
i Klaudiusz Baran (bandoneon). Najpi´kniejsze melodie Piazzolli, Brubecka,
Brahmsa i Vivaldiego na powitanie lata w najlepszym mo˝liwym wykonaniu.

Dwuosobowe zaproszenia dost´pne u p. Anny
Orzechowskiej w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu,
ul. ˚egaƒska 1, pokój 305,
tel. (22) 443-68-98. Dla
czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy
10 dwuosobowych zaproszeƒ. Aby otrzymaç zaproszenie, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod
nr. tel.: 22 810-26-04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).
W czasie Gali Fina∏owej
WMF rozpocznie si´ g∏osowanie na Artyst´ 150-lecia Wawra spoÊród wy∏onionej dwudziestki nazwisk osób zas∏u˝onych
dla spo∏ecznoÊci wawerskiej i dla polskiej kultury. Poni˝ej przestawiamy list´ kandydatów:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski – poeta
Julian Tuwim – poeta
Agnieszka Osiecka – pisarka
Leon Kruczkowski – dramaturg
Tatiana Szebanowa – pianistka
Aleksander Kulikowski – kompozytor
Kayah – piosenkarka
Anna Maria Jopek – piosenkarka
Robert Gawliƒski – piosenkarz
Ryszard Rynkowski – piosenkarz
Stan Borys – piosenkarz
Agnieszka Kurowska-Janecka – wokalistka
Tadeusz Drozda – aktor
Krystyna i Cezary ˚ak – aktorzy
Janusz Rewiƒski – aktor
Wojciech Malajkat – aktor
Marian Opania – aktor
Ewa Szykulska – aktorka
Andrzej Skar˝yƒski – malarz
Marta Wiatr – dyrygent chóru

G∏osowanie potrwa 3 miesiàce. Wyniki og∏osimy
na jesiennym koncercie WMF. A wszystkich, którzy
lubià dobrà zabaw´ bez s∏ów, zapraszamy na majowy Wawer Music Festival – 29 maja o 17.30 wystàpi znakomity mim Ireneusz Krosny. Bilety dost´pne
w recepcji Hotelu i na www.ebilet.pl.
PFRK

Rodzinny Piknik na 150-lecie Wawra w ZS 120
NASZ PATRONAT

BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
m.st. Warszawy
SZKO¸A PODSTAWOWA nr 124
zapraszajà do aktywnego udzia∏u w

XII BIEGU
„M∏odzi w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II”
Impreza odb´dzie si´ 21 maja (sobota)
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 124
w Falenicy, ul. Bartoszycka 45/47.
Start pierwszego biegu planowany jest
na godzin´ 10.30.
Zapraszamy do udzia∏u wszystkich
mieszkaƒców naszej dzielnicy:
dzieci, m∏odzie˝, rodziców i dziadków.
W ramach imprezy odb´dzie si´:

BIEG KRASNOLUDKÓW
(dla przedszkolaków – dystans ok. 150 m)
Swoim licznym udzia∏em uczcimy pami´ç

naszego Wielkiego Rodaka
– Papie˝a Jana Paw∏a II.
Wszyscy uczestnicy otrzymujà
certyfikaty ukoƒczenia Biegu
oraz pamiàtkowe medale.
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Spo∏ecznoÊç szkolna serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny, który odb´dzie si´ w Zespole Szkó∏
nr 120 przy ul. Wilgi 19 w RadoÊci w dniu 21 maja, w zwiàzku z obchodami 150-lecia Wawra.
W tym dniu b´dzie mo˝na wziàç udzia∏ w historycznej grze terenowej zwiàzanej ze 150-leciem
Wawra oraz ró˝nych konkursach przygotowanych
przez uczniów naszej szko∏y. Szkolne grupy teatralne „Zebra w kratk´” oraz „Assunta” uÊwietnià wydarzenie wspania∏ymi wyst´pami. W programie znajdà si´ równie˝ bardzo interesujàce
warsztaty i pokazy artystyczne grup tanecznych.

MEN’s CUP 2016
Ch∏opcy, mali i duzi, lubià ze sobà rywalizowaç –
to ich natura. A jeÊli w gr´
wchodzi taka super nagroda dla twardzieli jak w tegorocznym MEN'S CUP, to
poziom testosteronu, emocji, potu i walki na korcie
roÊnie b∏yskawicznie. Dzi´ki
sponsorom (KT Break, Piotr
Zeszuta, Sushi Weso∏a, Auto Cz´Êci M. ˚elazowski,
Salon fryzjersko-kosmetyczny Margo, Firma Spinnex, Firma Rescue Team, Pan Aleksandr Owramko
oraz Serwis Rakiet) ka˝dy z uczestników otrzyma∏
upominek, a zwyci´zcy podzielili si´ nagrodami
wartymi ponad 10 000 z∏. Triumfowa∏ Maciej Si-

Dla wszystkich goÊci b´dzie przygotowana wspania∏a kawiarenka oraz stra˝acki grill.
Podczas pikniku b´dzie mo˝na bezp∏atnie oddaç
zalegajàce i zu˝yte elektroÊmieci: lodówki, pralki,
telewizory, radia, zmywarki i inny drobny sprz´t
AGD RTV oraz ró˝nego rodzaju narz´dzia. Ju˝ dziÊ
zach´camy do przejrzenia strychów i piwnic!
W zamian za przyniesione sprz´ty otrzymacie
Paƒstwo sadzonki oraz nasiona, a pozyskane zu˝yte elektroÊmieci wymienimy na pomoce dydaktyczne dla uczniów.
Wi´cej szczegó∏ów na www.rodzice120.pl oraz
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
Agnieszka Wójcik

kora, który wygra∏ tym samym jednodniowe szkolenie z instruktorem wojsk specjalnych na quadzie
RZR 1000 o mocy 144 koni mechanicznych!! Drugie
miejsce zajà∏ Micha∏ Stosio, a trzecie Robert Wysocki oraz Marcin Olton.
W turnieju pocieszenia Karol Pietruk pokona∏ w finale Roberta Walend´. Serdecznie gratulujemy!
Dzi´kujemy i zapraszamy na nast´pne turnieje
oraz eventy organizowane przez Klub Tenisowy
Break. Zdj´cia i wyniki na naszej stronie internetowej www.tenisbreak.pl i na profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. A. C.
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AKTYWNI
W WAWRZE
Kolejny miesiàc dzia∏alnoÊci Komitetu. To jeszcze bardzo m∏ody organizm, ma raptem 5 miesi´cy ☺.
Pewnie wi´kszoÊç z Was widuje nas na manifestacjach lub Êledzàc wydarzenia w telewizji.
Marsze i pikiety sà najbardziej namacalnym
Êwiadectwem aktywnoÊci KOD-u, ale w rzeczywistoÊci najwi´cej dzieje si´ w grupach lokalnych. To tutaj rodzà si´ pomys∏y, tu trwajà dyskusje, powstajà przyjaênie i to tutaj mozolnie
tworzy si´ spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
Regularnie obejmujemy dy˝ury pod licznikiem naprzeciwko KPRM. Licznik ten odmierza
dni od nieopublikowania wyroku Trybuna∏u
Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Podczas tych
ca∏odobowych dy˝urów mo˝na nas odwiedziç
i poznaç, ale nie tylko: jako lokalna grupa zorganizowaliÊmy ju˝ wystaw´ fotografii, tworzyliÊmy bransoletki z koralików, malowaliÊmy chodnikowe kola˝e, opowiadaliÊmy równie˝ o naszych projektach itp.
Ruszy∏ ju˝ projekt warsztatów „W krainie konstytucji”. Jest to cykl comiesi´cznych, bezp∏atnych zaj´ç edukacyjno-artystycznych dla dzieci
w wieku 8–12 lat, podczas których – poprzez
opowieÊç, rozmow´, zabaw´ i zaj´cia plastyczne
– przybli˝amy im wa˝ne poj´cia, takie jak paƒstwo, konstytucja, demokracja, Unia Europejska,
prawo (w tym tak˝e prawa dziecka). JesteÊmy
Êwie˝o po warsztatach, których tematem by∏o
„Paƒstwo”, a przed nami ju˝ kolejne wyzwanie:
tym razem zmierzymy si´ z równie ciekawym zagadnieniem i b´dziemy wspólnie zastanawiaç
si´, co to jest prawo i do czego nam s∏u˝y.
Ju˝ 21 maja o godz. 10.30 serdecznie zapraszamy dzieci do EZO Wawer przy ul. Patriotów
303 (nad Cafe Peron). Zapisy wy∏àcznie drogà
mailowà pod adresem edu.grupa.wawer@
gmail.com. Liczba miejsc ograniczona.
22 maja wspólnie z bliêniaczà grupà z Pragi-Po∏udnie planujemy rodzinny sp∏yw kajakowy.
Wybieramy si´ w okolice Twierdzy Modlin, gdzie
w zale˝noÊci od pogody b´dziemy wios∏owaç
Wkrà lub Narwià. Po po∏udniu zamierzamy zwiedzaç Twierdz´ – tyle razy mija si´ to miejsce, ale
zawsze brakuje czasu, by stanàç i zobaczyç, co
kryjà te wysokie mury.
Wiosna ju˝ w pe∏ni, wi´c a˝ si´ prosi o wycieczki rowerowe. „Mówisz i masz” – nasza zakodowana grupa si´ integruje i wspólnie zwiedzamy najciekawsze rejony Wawra i nie tylko.
Udzielamy si´ te˝ w innych dziedzinach sportu.
Przedstawiciele KOD Wawer brali udzia∏ w PZU
Pó∏maratonie Warszawskim, Orlen Warsaw Marathon, Maratonie Sztafet. Nic dziwnego –
w czasie marszów forma roÊnie ☺.
Na zakoƒczenie, jak zawsze, zapraszamy do
nas. Ka˝dy spotka si´ z mi∏ym przyj´ciem i szybko
si´ u nas zadomowi. Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Do zobaczenia na Stacji!
JeÊli jest maj, a ty jeszcze nie widzia∏eÊ
musicalu #WszystkoGra, to musisz
wiedzieç, ˝e przesadzasz z pracà. Polski musical to ryzykowna mieszanka,
ale zarówno obsada, jak i nazwisko re˝yserki, znanej g∏ównie z wybitnych
realizacji w warszawskich teatrach,
czyli Agnieszki Gliƒskiej, gwarantujà
dobry poziom.
Ale maj to te˝ od lat szczególny miesiàc
dla warszawskich kinomanów. 13 maja startuje jeden z najwi´kszych festiwali filmów
dokumentalnych w Europie – warszawski
DOCS Against Gravity Film Festival (dawny Planete Doc). Kino Stacja Falenica ju˝ po
raz drugi stanie si´ jednym z kin festiwalowych. Seansom towarzyszyç b´dà spotkania
i prelekcje. W ramach lokalnej falenickiej
edycji poka˝emy 6 filmów.
„Szwedzka teoria mi∏oÊci” to krytyczny
film o szwedzkim eksperymencie spo∏ecznym,
który obecnie rodzi coraz wi´cej problemów.
„Dobry Amerykanin” to polityczny thriller
o tym, jak interes amerykaƒskich s∏u˝b przewa˝y∏ nad bezpieczeƒstwem obywateli. „Sonita” opowiada histori´ afgaƒskiej raperki,

która walczy o w∏asnà wolnoÊç. W niedziel´
zobaczymy film o Korei Pó∏nocnej – „Pod
os∏onà wiecznego s∏oƒca” oraz histori´
zmagaƒ bohatera – nastoletniego Olega z zespo∏em Aspergera w filmie „Don Juan”. Po
raz kolejny oka˝e si´, ˝e najlepszà terapià jest
mi∏oÊç oraz sztuka. W niedziel´ 15 maja
o 18.00 zobaczymy film specjalnie przygotowany przez ekip´ festiwalowà dla jedynego
kolejowego kina w Polsce. „Pociàgiem
w doros∏oÊç” to film o budapesztaƒskiej linii
kolejowej nadzorowanej przez... dzieci. Po
pokazie spotkamy si´ z dzieçmi kolejowych
rodzin z Falenicy i powspominamy dawne
czasy. Do zobaczenia na Stacji!
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program
na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu
FB/StacjaFalenica.

REKL AMA
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Muzyczna sobota w Filii Zastów
W sobot´ 16 kwietnia odby∏ si´ Koncert Laureatów XX Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki
Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Emocji by∏o co niemiara. Jurorzy Ewa Ânie˝anka, Dominika Âwiàtek i Anna Urbanowska,
po trwajàcych trzy dni marcowych przes∏uchaniach, spoÊród 223 solistów i 26 zespo∏ów wy∏onili tych najlepszych. Czasami niewielki drobiazg
decydowa∏ o tym, czy ktoÊ zajà∏ pierwsze czy
drugie miejsce. Przyznano 72 nagrody, w tym
13 pierwszych miejsc, 16 drugich i 18 trzecich
oraz 25 wyró˝nieƒ.
Z ogromnà przyjemnoÊcià wys∏uchaliÊmy koncertu laureatów. Nast´pnie przyszed∏ czas na

wr´czenie pucharów i nagród oraz podzi´kowaƒ
dla opiekunów artystycznych. To dzi´ki instruktorom mogliÊmy obejrzeç wyst´py m∏odych wokalistów na tak wysokim poziomie. Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏a nas pani Barbara Karniewska,
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury, która
podzi´kowa∏a laureatom za wspania∏y koncert,
˝yczàc im dalszych sukcesów.
Po gali wr´czenia nagród odby∏y si´ warsztaty wokalne z jednà z jurorek przeglàdu dr Annà
Urbanowskà. Prowadzàca w bardzo przyst´pny
sposób udzieli∏a wskazówek dotyczàcych wyst´pów scenicznych i odpowiedzia∏a na wszystkie
pytania trapiàce m∏odych wykonawców.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA MAJ

O godzinie 18.00 odby∏ si´ koncert pt. „Prze˝yj
to jeszcze raz”, podczas którego zaÊpiewali laureaci
XX „RozÊpiewanego Wawra” z najstarszych kategorii wiekowych. Licznie zgromadzona publicznoÊç
oklaskiwa∏a wyst´py, a my ju˝ czekamy na kolejny,
XXI „RozÊpiewany Wawer”.
Filia Zastów WCK
24 maja (wtorek), godz. 16.30–17.30
„Moja mama” – impreza okolicznoÊciowa z okazji Dnia
Matki w sekcji baletowej. W programie: pokaz taneczny w wykonaniu dzieci i wr´czenie mamom kwiatów.

WCK FILIA ZASTÓW
WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
21 maja (sobota), godz. 14.00
Otwarte Pracownie Artystyczne – rajd rowerowy.
Uczestnicy rajdu odwiedzà falenickie, miedzeszyƒskie
i aleksandrowskie ogrody. Na rowerach b´dà przemieszczaç si´ z miejsca na miejsce i uczestniczyç
w wydarzeniach kulturalnych proponowanych przez
gospodarzy poszczególnych ogrodów. Wst´p wolny.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
13 maja (piàtek), godz. 18.00
ZGRANY WAWER – spotkanie z grami planszowymi.
Zapraszamy zarówno doÊwiadczonych graczy, jak
i osoby, które swojà przygod´ z grami dopiero zaczynajà. Dysponujemy bibliotekà z grami, ale zach´camy
te˝ do przynoszenia w∏asnych tytu∏ów. Wst´p wolny.
13 maja (piàtek), godz. 19.00
„TAJEMNICE OCEANU”, re˝. Andy Byatt, Alastair Fothergill. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”, od 12
lat. Wst´p: 5 z∏.
15 maja (niedziela), godz. 13.00
ZAMBEZIA – seans filmowy w „Kinie za Rogiem”, od
5 lat. Wst´p: 5 z∏.
18 maja (Êroda), godz. 17.30
W OGRODZIE. BUDUJEMY DOMKI DLA OWADÓW. Dajmy owadom nocleg i schronienie. W zamian ochronià nasz ogród przed szkodnikami i zapylà roÊliny, umo˝liwiajàc im wytwarzanie owoców.
Wst´p: 5 z∏.
20 maja (piàtek), godz. 17.30
Spotkanie z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin.
20 maja (piàtek), godz. 19.00
„GO¸ÑB PRZYSIAD¸ NA GA¸¢ZI I ROZMYÂLA
O ISTENIENIU”, re˝. Roy Andersson. Seans filmowy
w „Kinie za Rogiem”, od 16 lat, wst´p: 5 z∏.
22 maja i 29 maja (niedziela), godz. 10.00
IX i X TURNIEJ BRYD˚A SPORTOWEGO O MISTRZOSTWO DZIELNICY WARSZAWA WAWER 2016. Turniej
s´dziowany przez s´dziego PZBS Mariana ¸ukasiaka.
Wst´p: 20 z∏ od pary (op∏ata wpisowa).
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22 maja (niedziela), godz. 17.00
¸ADNE KWIATKI Z OKAZJI DNIA MATKI – warsztaty florystyczne dla dzieci prowadzone przez GrochoWianki. Florystka Katarzyna Deda pomo˝e dzieciom
w stworzeniu niepowtarzalnych kwiatowych kompozycji. Zaj´cia przeznaczone sà dla dzieci w wieku 4-12
lat. Zapisy do 18 maja pod adresem anin@wck-wawer.pl lub pod numerem telefonu 22 815 41 40. Liczba miejsc ograniczona. Wst´p: 35 z∏.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
14 maja (sobota), godz. 17.00
IDÑC NA PO¸ONIN¢ – bieszczadzkie filmy Renaty Lipiƒskiej-Kondratowicz. Projekcja filmów dokumentalnych: Na koƒcu Êwiata, Droga na po∏onin´, Na
Rusinowej Polanie oraz spotkanie z autorkà. Adresaci:
m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
21 maja (sobota), godz. 14.00
KWITNÑCE SZCZEBLE – inauguracja projektu
OTWARTE PRACOWNIE ARTYSTYCZNE. Koncert
piosenek z Kabaretu Starszych Panów oraz Radiowego Teatrzyku ETEREK w Altance Âwidermajer w wykonaniu Teatru FALENICA. Wspó∏praca WCK filia Aleksandrów. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
22 maja (niedziela), godz. 17.00
MAJOWY BAL U TEOFILA – spektakl muzyczny wg
KABARETIANÓW Juliana Tuwima. Wykonanie Teatr
FALENICA. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
16 maja (poniedzia∏ek), godz. 11.00
„DZIE¡ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI” – warsztaty
plastyczne dla dzieci. Uczestnicy wykonajà bukiety
niezapominajek i zaniosà pod miejsca pami´ci w RadoÊci. Adresaci – dzieci. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
21 maja (sobota), godz. 17.00–21.00
„Majówka z sàsiadem” – zabawa dla mieszkaƒców
przy muzyce „na ˝ywo”, w ramach projektu spotkaƒ
sàsiedzkich „Sàsiad – kultura kreatywnoÊç”. Uczestnictwo w zabawie p∏atne – 20 z∏/osoba.

ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
Od 4 do 30 maja, godz. 10.00–19.00
„Dla mojej Mamy” – wystawa prac plastycznych
sekcji dzia∏ajàcych w Filii. Osoba odpowiedzialna Ma∏gorzata Szybiƒska. Wst´p wolny.
19 maja (czwartek), godz. 11.00–11.45
Bajka niespodzianka (tytu∏ bajki podamy w póêniejszym terminie). Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–5 lat. Czy mo˝na wyobraziç sobie dzieciƒstwo bez bajek? Zapraszamy na spotkanie z bohaterami bajki niespodzianki.
19 maja (czwartek), godz. 17.15–18.15
„Okiem m∏odego krytyka” – miniwarsztaty kreatywnego patrzenia na sztuk´ dla uczestników sekcji.
Prowadzenie Ma∏gorzata Szybiƒska.

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
14 maja (sobota), godz. 15.00
Zielone Âwiàtki na Urzeczu – Festiwal Obyczajów.
Impreza plenerowa, miejsce – Klub Golfowy, ul. Droga Golfowa 1 w pobli˝u ronda. Wi´cej informacji na
I stronie ok∏adki.
21 maja (sobota), godz. 12.00
Wawerskie Sobótki Artystyczne. „Lalka i Teatr”
– pokaz spektaklu dla dzieci, warsztaty robienia lalek,
przytulanek. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4
21 maja (sobota), godz. 17.30
Retro cafe – spektakl w wykonaniu Teatru 6/9 na
podstawie tekstów przedwojennych kabaretów, re˝.
Hubert Zimolàg, Bartosz Potrzebowski. Wst´p wolny.
21 maja (sobota), godz. 19.00
Potaƒcówka z DJ – zabawa taneczna przy najwi´kszych przebojach lat 80., 90. i wspó∏czesnych. Bilety
– 10 z∏.

WCK
e-mail: biuro@wck-wawer.pl
tel. 22 443 70 73, www.wck-wawer.pl
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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Cudze chwalicie, swego nie znacie
Majà niespe∏na dwa lata i sà najbardziej nieprawdopodobnym zjawiskiem na kulturalnej
mapie Wawra. Rozpoznawalni w Êrodowisku
amatorskiego ruchu teatralnego stolicy, we w∏asnej dzielnicy nieodkryci. Teatr Ani Pó∏. TAP.
Niewàtpliwie Teatr Ani Pó∏ jest towarem eksportowym Wawra, chocia˝ na w∏asnym terenie
wydaje si´ nie istnieç w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców. To dosyç zabawne, ˝e jesteÊmy rozpoznawalni w Êrodowisku teatralnym Warszawy, natomiast
w Wawrze ma∏o kto o nas s∏ysza∏ – ˝artujà. Jest to
tym dziwniejsze, ˝e Teatr Ani Pó∏ dzia∏a doÊç pr´˝nie i odnosi sukcesy w swojej dziedzinie.
Na koncie tego m∏odzie˝owego zespo∏u jest
kilka doÊç znaczàcych osiàgni´ç. Przede wszystkim debiut. Rok temu Teatr Ani Pó∏ przebojem
do∏àczy∏ do teatrów amatorskich stolicy. Swoim
autorskim spektaklem Czasem zdoby∏ II nagrod´
Warszawskiego Festiwalu Teatralnego M∏odych
w Starej Prochowni. Chwil´ póêniej do∏àczy∏
do ogólnopolskiej akcji happeningowej Medz
Yeghern – palimpsest pami´ci. Za swój flash mob
otrzyma∏ podzi´kowania z Instytutu Grotowskiego we Wroc∏awiu. TAP wspó∏pracuje z Fundacjà

ChrzeÊcijaƒskà „Barwy ˝ycia”, jest zapraszany do
udzia∏u w warszawskich projektach teatralnych
takich jak Teatralna Scena Talentów czy Podaj dalej, organizuje warsztaty i pokazy otwarte.
Wiosnà 2015 r. Teatr Ani Pó∏ z∏o˝y∏ projekt pt.
Media show i otrzyma∏ dofinansowanie w ramach
Funduszu Animacji Kultury. By∏ to jedyny projekt
z dzielnicy Wawer, któremu przyznano dotacj´.
Dzi´ki wsparciu z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej mo˝liwa sta∏a si´ realizacja wielostopniowego projektu kulturalnego. Przede
wszystkim powsta∏ niezwyk∏y, ca∏kowicie autorski
spektakl SHOW, który ukazuje pu∏apki wspó∏czesnego Êwiata mediów. W spektaklu zosta∏y wykorzystane elementy multimedialne, dzi´ki czemu
zyska∏ on rys autentycznoÊci. NowoÊcià dla Teatru
Ani Pó∏ jest tak˝e to, ˝e jest to jego pierwszy spektakl z ca∏kowicie autorskà muzykà.
Oprócz spektaklu odby∏y si´ tak˝e warsztaty
edukacyjne dla szkó∏, podczas których uczniowie
dotykali problemów poruszonych w przedstawieniu, np. manipulacji w mediach. Wielka szkoda, ˝e
mimo rozes∏anych informacji i kontaktu ze szkolnymi koordynatorami edukacji kulturalnej z warsztatów skorzysta∏y tylko dwie wawerskie szko∏y.
Warsztaty bardzo podoba∏y si´ uczniom i zdecydowanie podnios∏y ÊwiadomoÊç odbioru przekazów

Akademia Rodzinnych Tradycji (ART)
– to projekt obejmujàcy cykl warsztatów poÊwi´conych piel´gnowaniu
tradycji takich jak Êpiew, taniec,
r´kodzie∏o. Logo projektu – motyw haftu z Urzecza – zaprasza do
odkrywania nadwiÊlaƒskich korzeni zielonej dzielnicy Warszawy.
Realizacja projektu autorstwa Magdaleny Dakowskiej mo˝liwa jest dzi´ki partnerstwu, jakie tworzà Wawerskie Centrum Kultury
i Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”. Najnowszym przedsi´wzi´ciem w ramach ART jest cykl
bezp∏atnych rodzinnych warsztatów r´kodzielniczych poÊwi´conych r´kodzie∏u Urzecza (czyli mi-

kroregionu, którego cz´Êcià jest nadwiÊlaƒski brzeg Wawra). Zaj´cia organizowane przy wsparciu finansowym
Dzielnicy Wawer odbywajà si´ zarówno w WCK, jak i w pracowni
„Chaty z pomys∏ami” w Aninie.
Ogromnà popularnoÊcià cieszà si´
zaj´cia z haftu wilanowskiego, które prowadzi Ewa Rdzanek. Ten rodzaj haftu by∏
obecny w stroju ludowym mieszkaƒców obu brzegów Wis∏y, w tym dzisiejszego Wawra. Warsztaty
sta∏y si´ okazjà zarówno do integracji mi´dzypokoleniowej, jak i do spotkania przedstawicieli ró˝nych
organizacji dzia∏ajàcych na rzecz piel´gnowania

medialnych – mówi prowadzàca zaj´cia warsztatowe. Jak bardzo warsztaty poruszy∏y m∏odzie˝ do
dzia∏ania, mo˝na zobaczyç na stronie internetowej.
Wa˝ny element projektu Media show stanowi
tak˝e wystawa Ciàg dalszy nastàpi∏. Znalaz∏y si´
na niej grafiki Karoliny Czelej i Jacka Zduƒczyka
dokumentujàce realizacj´ projektu. Wszystkie
prace utrzymane sà w stylu vaporwave. Wystawa prezentowana by∏a podczas premiery spektaklu SHOW w grudniu 2015.
Praca m∏odych artystów ponownie zosta∏a doceniona ca∏kiem niedawno. Spektakl SHOW zosta∏
okrzykni´ty jednà z najciekawszych premier sezonu
teatralnego 2015/16 wÊród teatrów amatorskich
i zaproszony do udzia∏u w presti˝owych M∏odzie˝owych Spotkaniach Teatralnych, które ju˝ po raz trzeci odby∏y si´ w sercu stolicy, na du˝ej scenie Teatru
Studio. Najnowszym wyró˝nieniem dla tego spektaklu jest II nagroda otrzymana na Grochowskich Spotkaniach Teatralnych „Na rogatkach” w kwietniu br.
Przed Teatrem Ani Pó∏ jeszcze wiele wyzwaƒ
i na pewno niejeden sukces. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e ich pasja do dzia∏aƒ artystycznych przyciàgnie nie tylko pasjonatów teatru amatorskiego
w odleg∏ych dzielnicach Warszawy, ale tak˝e
mieszkaƒców Wawra.
Joanna Sosnowska

tradycji, m.in. Stowarzyszenia Semper Fidelis Res
Publicae czy Fundacji Rok Rzeki Wis∏y. „To by∏a
Êwietna zabawa. Mi∏e hafciarki wokó∏ wielkiego
sto∏u i cudna, rzadka dzisiaj, atmosfera spokoju
i ∏agodnoÊci. Takie jest w∏aÊnie moje wyobra˝enie
dawnej hafciarskiej manufaktury...” – dzieli∏a si´
wra˝eniami jedna z uczestniczek. Efekty pracy
warsztatowej mo˝na by∏o zobaczyç na wystawie
prac w WCK podczas spotkania z autorami ksià˝ki
„Strój wilanowski nadwiÊlaƒskiego Urzecza” – Maurycym Stanaszkiem i El˝bietà Piskorz-Branekovà.
Kolejny rodzinny warsztat poÊwi´cony nadwiÊlaƒskim wycinankom w WCK 8 czerwca o godz.
18.00. Wi´cej informacji o projekcie na stronie FB
Akademia Rodzinnych Tradycji i pod numerem telefonu 503 344 803.
Magdalena Dakowska

REKL AMA

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

■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

●
●

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
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Wielki Fina∏ Projektu Antydyskryminacyjnego
„Kalejsdoskop” w Stacji Falenica
22 kwietnia w przestrzeniach falenickiej kinokawiarni odby∏ si´ fina∏ Projektu „Kalejdoskop”,
poÊwi´conego zagadnieniom praw cz∏owieka, tolerancji, dyskryminacji, mowy nienawiÊci i rozwiàzywaniu konfliktów bez u˝ycia przemocy, zorganizowanego przez Fundacj´ Mederi w partnerstwie
z Helsiƒskà Fundacjà Praw Cz∏owieka i Fundacjà
Edukacyjnà Jacka Kuronia.
W ramach projektu m∏odzie˝ z trzech M∏odzie˝owych OÊrodków Socjoterapii: „J´druÊ”, MOS nr 8

z RadoÊci i „Kàt” wybranymi przez siebie Êrodkami
ekspresji, pod okiem artystów, dziennikarzy, mediatorów i psychologów stworzy∏a prace (projekty multimedialne, graficzne, plakaty, teksty, galerie fotografii) opowiadajàce o ww. zagadnieniach.
W Stacji Falenica mogliÊmy je tego dnia obejrzeç,
a tak˝e us∏yszeç opowieÊç dzieci w wieku 8–10 lat
o ich projekcie dot. poznawania innych kultur i narodów. Starsi pokazali zrobionà od poczàtku do koƒca
w∏asnor´cznie profesjonalnà gazet´ o prawach dziec-

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ksià˝ki dla Dzieci
w SP 109 z ¸ukaszem Wierzbickim
Nie tylko maj, ale i kwiecieƒ to bardzo ksià˝kowe miesiàce. Pod koniec marca i w kwietniu odbywajà si´ dwie imprezy targowe (poznaƒskie targi Ksià˝ka dla Dzieci, M∏odzie˝y
i Rodziców oraz warszawskie Targi Wydawców Katolickich), no i w kwietniu przypadajà
dwa ksià˝kowe Êwi´ta – Âwiatowy Dzieƒ
Ksià˝ki i Praw Autorskich (23 kwietnia) oraz
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ksià˝ki dla Dzieci –
2 kwietnia. Ta druga data to dzieƒ urodzin
znanego wszystkim dzieciom H. Ch. Andersena. Chyba nie ma na Êwiecie dziecka, które
nie s∏ysza∏oby nazwiska tego duƒskiego baÊniopisarza. Nic wi´c dziwnego, ˝e w∏aÊnie
on zosta∏ wybrany na patrona tego Êwi´ta.
Biblioteka Szko∏y Podstawowej nr 109 w Wawrze
postanowi∏a uczciç ten dzieƒ, zapraszajàc redaktora,
pasjonata podró˝y, wspania∏ego gaw´dziarza i mi∏oÊnika zwierzàt, a przede wszystkim autora ksià˝ek
dla dzieci – ¸ukasza Wierzbickiego z Poznania. GoÊci∏ ju˝ kiedyÊ w tej placówce ze swojà opowieÊcià
o bohaterskim Misiu Wojtku z okazji Âwiatowego
Dnia Misia. Min´∏o od tego czasu kilka lat, a goÊç

zapami´ta∏ to spotkanie za sprawà... niesamowitych
ogromnych kapci-∏ap misiowych, które mia∏a na nogach pani Basia – bibliotekarka.
Pan ¸ukasz Wierzbicki – jak zwykle – pojawi∏ si´
z licznymi rekwizytami i arcyciekawà prezentacjà multimedialnà, gdzie by∏y nie tylko obrazki, ale i odg∏osy
zwierzàt oraz fragmenty filmików. Wszystko to sprawia∏o, ˝e dzieci by∏y zaciekawione, ˝eby nie powiedzieç – zafascynowane ca∏à opowieÊcià. A pisarz

ka i zaprezentowali seri´ fotostory dotyczàcà sytuacji,
które zdarzajà si´ w ˝yciu wielu dzieci trafiajàcych do
M∏odzie˝owych OÊrodków Socjoterapii. Najstarsza
grupa m∏odzie˝y pokaza∏a swój fotokast dotyczàcy
praw cz∏owieka oraz film na temat hejtowania.
Nie zabrak∏o muzyki – na scenie wystàpi∏y trzy
Êpiewajàce dziewczyny ze Schroniska dla Nieletnich
i Zak∏adu Poprawczego dla dziewczàt w Warszawie-Falenicy.
Przyjemnie by∏o zobaczyç tak du˝o zadowolonych m∏odych ludzi – tymi s∏owami spotkanie podsumowa∏a Pani Maria Holzer – dyrektor Polskiej
Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y. Projekt finansowany by∏
z Funduszy OEG.
Redakcja

zgrabnie przeprowadzi∏ s∏uchaczy przez wszystkie swoje historie ksià˝kowe, opowiadajàc nie tylko o czym sà,
ale i jak powstawa∏y. Po Misiu Wojtku, rowerowych
w´drówkach po Afryce, motocyklowej wyprawie do
Chin i nies∏ychanej wyprawie dwóch mnichów po ziemiach Tatarów przysz∏a kolej na mity. Ostatnia ksià˝ka,
o tytule „Drzewo”, która zaistnia∏a w∏aÊnie na ostatnich
targach ksià˝ki dzieci´cej w Poznaniu, to podró˝
przez tajemniczy Êwiat s∏owiaƒskich mitów. Zas∏uchane dzieci ani si´ spostrzeg∏y, a min´∏a ca∏a godzina spotkania. Jeszcze tylko par´ pytaƒ i – oczywiÊcie
– autografy rozdawane hojnie w bibliotece.
Ciekawe co – tym razem – ze spotkania zapami´ta
pan Wierzbicki najbardziej? A co ze spotkania wyniosà jego uczestnicy? Mo˝e filozoficzne przes∏anie i recept´ na wspania∏e i ciekawe ˝ycie. A jakie ono jest?
Otó˝ trzeba nauczyç si´ podejmowaç wyzwania
i szukaç swojej pasji, a potem – nie baczàc na nic – iÊç
jej drogà i nie daç si´ zraziç, ani po˝reç ˝adnemu smokowi. Sam autor jest przyk∏adem pasjonata, który
ciàgle wkracza na szlaki nowych przygód i realizuje
swoje marzenia – pisze, podró˝uje, opowiada, cieszy
si´ ˝yciem i dzieli si´ tym z innymi. Jakie to pi´kne,
oby udzieli∏o si´ ka˝demu – i ma∏emu, i du˝emu!!!
Czy˝ mo˝e byç lepszy prezent z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Ksià˝ki dla dzieci A.D. 2016?
Barbara Micha∏ek
Fot. El˝bieta Mi∏kowska-¸aszkiewicz

SP nr 86 dba o bezpieczeƒstwo swoich uczniów
Dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo uczniów to jeden z najwa˝niejszych priorytetów dzia∏alnoÊci Szko∏y Podstawowej nr 86 w ZS 116. Zgodnie z za∏o˝eniami programu profilaktycznego i wychowawczego realizujemy
wyznaczone cele, wspó∏pracujàc z zaprzyjaênionymi
instytucjami, które wspierajà nas w pracy z dzieçmi.
Staramy si´, aby proponowane zaj´cia by∏y atrakcyjne
i budzi∏y ˝ywe zainteresowanie dzieci.
Kolejny raz mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç w naszej
szkole przedstawicieli Policji i Stra˝y Miejskiej. Przeprowadzili oni prelekcje i warsztaty dotyczàce „Cyberprzemocy” dla klas VI, V i IV (Policja) i pierwszej pomocy dla klas VI „Wiem, pomagam, ratuj´” (Stra˝
Miejska). Zale˝a∏o nam na bezpoÊrednim kontakcie
uczniów z przedstawicielami s∏u˝b mundurowych, poniewa˝ sprawia to, ˝e dzieci postrzegajà policjantów
i stra˝ników miejskich jako przyjació∏ i zaufane osoby,
którym mo˝na zawierzyç w ka˝dej sytuacji.
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Przeprowadzone zaj´cia by∏y bardzo dobrze
przyj´te przez dzieci. Uczniowie mogli osobiÊcie zastosowaç podstawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy, uk∏adania w pozycji bocznej bezpiecznej
oraz przeprowadzania masa˝u serca z wykorzystaniem fantomu. Prelegent, pan Dariusz Kosy∏a ze
Stra˝y Miejskiej, doskonale nawiàza∏ kontakt
z uczniami, stosowa∏ prezentacj´, pokaz i çwiczenia
praktyczne: od w∏aÊciwego informowania s∏u˝b ratunkowych, przez çwiczenia praktyczne, po schemat post´powania ratunkowego w sytuacji zad∏awienia, skaleczenia, omdlenia.
Pani aspirant Ilona Czarkowska z Komendy
Rejonowej Policji Warszawa VII rozmawia∏a
z uczniami klas IV–VI o korzystaniu z sieci internetowej, przypominajàc o zasadach bezpieczeƒstwa
w sieci i odpowiedzialnoÊci prawnej za internetowe
dzia∏ania na szkod´ innych (oÊmieszanie, upublicz-

nianie zdj´ç, „hejtowanie”). W sieci nikt nie jest
anonimowy i ka˝de dzia∏anie niezgodne z prawem
jest wykrywane, a internetowi przest´pcy ponoszà
za nie odpowiedzialnoÊç karnà.
Aneta Moryƒ
Nr 63 / Maj 2016

WAWERSKIE

Niezwyk∏e Êwi´to niezwyk∏ych autorek i ich ksià˝ek
Piosenki Gaw´dy, Tadek Niejadek, Jacek i Agatka
oraz zespó∏ Fasolki, Tik-Tak i Domowe Przedszkole,
a tak˝e setki publikacji dla dzieci, to ogromny dorobek
artystyczny autorstwa Wandy i Ewy Chotomskich.
Anin mia∏ to szcz´Êcie, ˝e przez jakiÊ czas mieszka∏y
w∏aÊnie tutaj. Dlaczego piszemy o nich dziÊ? Po sàsiedzku, niedaleko, na Grochowie, szkolnej bibliotece
nadano imi´ Wandy i Ewy Chotomskich.
W piàtkowy poranek 15 kwietnia punktualnie
o 10.00 dyrektor szko∏y, pan Adam Zaporski, w imieniu
swoim, dzieci i pedagogów powita∏ wszystkich zgromadzonych goÊci, a wÊród nich jednà z patronek – Ew´
Chotomskà. By∏o radoÊnie i kolorowo.
To doÊç niecodzienne wydarzenie odby∏o si´
w Szkole Podstawowej nr 246. Panie Chotomskie
od lat przyjaênià si´ z bibliotekà w SP 246, a ka˝da
ksià˝ka ich autorstwa w tym ksi´gozbiorze ma dedykacj´ dla uczniów!
Sala, w której odbywa∏a si´ uroczystoÊç, obwieszona by∏a wieloma kolorowymi plakatami, a to dlatego,
i˝ wszyscy zaanga˝owali si´ w przygotowania do

uroczystoÊci. M∏odsze dzieci namalowa∏y ilustracje do
ksià˝ek lub wybranych utworów, a starsi uczniowie
wykonali plakaty z informacjami o obu poetkach.
By∏o symboliczne przeci´cie wst´gi i nie mniej wa˝ne udekorowanie „Autorek Dzieci´cej RadoÊci” medalami. W imieniu pani Wandy Chotomskiej, która nie
przyby∏a ze wzgl´dów zdrowotnych, odznaczenie
przyj´∏a córka, pani Ewa Chotomska.
Zaskakujàcà wszystkich niespodziankà by∏ krótki
film z nagraniem wypowiedzi Wandy i Ewy Chotom-

skich – niezwyk∏y prezent przygotowany specjalnie
na t´ okazj´ dla ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej. Ogromne wra˝enie na zgromadzonych zrobi∏o odczytanie
na nagraniu przez panià Wand´ Chotomskà pi´knego wiersza „Uliczka UÊmiechni´ta”, którego, jak powiedzia∏a autorka, jeszcze nikt nie publikowa∏ i nie
s∏ysza∏. Pojawi∏y si´ wówczas nawet ∏zy wzruszenia.
UroczystoÊç uÊwietni∏y wyst´py uczniów, b´dàce
monta˝em z wybranych utworów. By∏y wi´c „Fasolkowe” piosenki Ewy Chotomskiej i minispektakle
wg „Kabaretu Horrorek” Wandy Chotomskiej.
Zwieƒczeniem wydarzenia by∏ wyst´p grupy
uczniów grajàcych na fla˝oletach. „Samotny pasterz” w ich wykonaniu urzek∏ wszystkich. Jak si´
dowiedzieliÊmy – uczniowie dzieƒ wczeÊniej dali
podobny popis na konkursie „Rozwiƒ Talent”, zdobywajàc pierwsze miejsce. Na zakoƒczenie goÊcie
otrzymali pamiàtki aktu nadania imienia podpisane
przez obie poetki.
Ma∏gorzata Krupiƒska-Nowicka

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Szanowna Pani,
Na wst´pie bardzo chcia∏bym podzi´kowaç Pani za
g∏os odnoÊnie do budowy mostu Na Zaporze. Warto
rozgraniczyç 2 kwestie – jedna to budowa trasy Na Zaporze, która planowana by∏a ju˝ w latach 80. XX wieku, a druga – budowa mostu Na Zaporze. Inwestycja
pierwsza nie mia∏aby szansy realizacji ze wzgl´du
m.in. na istniejàcà infrastruktur´ – zabudowania oraz
koszty zwiàzane z wykupami. Innà kwestià zaÊ jest budowa mostu Na Zaporze, który b´dzie wychodzi∏ na
wysokoÊci Wilanowa i w swoim za∏o˝eniu ma po∏àczyç
si´ z planowanà ul. Czerniakowskà-bis.
W jednej z lokalnych gazet przeczyta∏em ostatnio, ˝e inwestycja ta nie dojdzie do skutku, bo dotyczy zbyt ma∏ej liczby mieszkaƒców, bowiem
w dzielnicach Wawer i Wilanów mieszka tylko
100 000 mieszkaƒców. Po pierwsze ta liczba jest
o wiele wy˝sza, gdy˝ w samym Wawrze mieszka
obecnie ok. 100 000 osób.

PRALNIA PANDA

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

w FERIO WAWER zaprasza!
W maju –30% na pranie kocy, ko∏der,
poduszek i pokrowców na materace.

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

DRZEWA TRAWNIKI

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

• CI¢CIE
• WYCINANIE

Redakcja

◗ Potrzebna Pani do prac domowych (bez gotowania). Praca od zaraz na terenie os. Stara Mi∏osna. tel. 502 25 48 27.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Hotelik dla psów Szorstek, Stara Mi∏osna,
zapraszamy pieski do pobytu kilkudniowego lub na godziny. Tel. kontaktowy 502
372 779.
◗ Sprzàtanie, pomoc domowa. Spokojna, kulturalna, odpowiedzialna. Posiadam referencje. tel. 889 482 516.

Poszukuj´ Panià do pomocy i sprzeda˝y
w sklepie ze Zdrowà ˚ywnoÊcià w RadoÊci.
Na pó∏ lub ca∏y etat, emerytka, doÊwiadczenie mile widziane. Tel. 503 354 355 lub
CV na mail zielonabrama88@gmail.com

Z¸OTA RÑCZKA

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

GITARA – NAUKA GRY

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

12

503 150 991

USŁUGI OGRODOWE

22
1

tel.

790 55 47 46

tel. 513 148 238

291

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

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

MALOWANIE I G¸ADZIE

HYDRAULIK

◗ Lokal 34 m2 w Mi´dzylesiu na biuro, dzia∏alnoÊç gospodarczà tel. 22 615 30 60.

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

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

◗ Niania z du˝ym doÊwiadczeniem i referencjami zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem od
wrzeÊnia w Wawrze lub Starej Mi∏osnej
510 081 369 (wieczorem).

◗ Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 zatrudni osoby do
pracy: Sprzàtanie pomieszczeƒ szpitalnych,
ciàgów komunikacyjnych, holi. Oferujemy:
umowa o prac´, pe∏ny etat, praca zmianowa, ZFÂS. Kontakt: tel.: 22 47-35-346,
22 47-35-208, e- mail: kadry@mssw.pl

122

290

160

MEBLE NA WYMIAR

tel. 503-759-763

3

„HORTUS”

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

US¸UGI OGRODNICZE

Tel. 660-769-211

www.hortus.waw.pl

36

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

ZDROWE STOPY
Gabinet podologiczny

250

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).
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OG¸OSZENIA DROBNE

Po drugie na tym rozwiàzaniu skorzysta równie˝
dzielnica Praga-Po∏udnie, tak˝e bardzo zakorkowana
– szczególnie wjazdy na Tras´ Siekierkowskà. O koniecznoÊci budowy kolejnego mostu przekonaliÊmy
si´ po po˝arze mostu ¸azienkowskiego i pó∏rocznej
gehennie zwiàzanej z parali˝em komunikacyjnym.
Po trzecie odleg∏oÊci mi´dzy mostami w Warszawie wynoszà ok. 2 km, natomiast pomimo zaplanowanej budowy Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy
odleg∏oÊç do najbli˝szej przeprawy przez Wis∏´
(Trasa Siekierkowska) wyniesie ponad 10 km.
Zgadzam si´ z Panià w kwestii zwiàzanej z pozostaniem zielonà dzielnicà. Nikt nie planuje ingerencji
w istniejàcy drzewostan oraz zrobienia z Wawra dzielnicy tranzytowej. Nie obawia∏bym si´ ruchu i nap∏ywu
samochodów z Trasy Lubelskiej, poniewa˝ zostanie on
niejako obs∏u˝ony Po∏udniowà Obwodnicà Warszawy.
W aspekcie komunikacji publicznej ci´˝ko jest mi
porównaç ˚oliborz z Wawrem, jednak pomimo linii
kolejowej i istniejàcych po∏àczeƒ autobusowych
brak jest metra czy tramwaju. Ci´˝ko jest mi sobie
wyobraziç te inwestycje w najbli˝szym czasie. Ale
– obym si´ myli∏.
Natomiast w mojej opinii ca∏y czas jest miejsce
na t´ inwestycj´ i myÊl´, ˝e nawet potrzeba przysz∏ych pokoleƒ, które mo˝e w∏aÊnie ju˝ nie samochodem, tylko np. rowerem przez most Na Zaporze
b´dà doje˝d˝aç do pracy albo do samego Wilanowa w… kilkanaÊcie minut.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

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

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

tel. 691 260 269

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl
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Szanowni Paƒstwo!
Jestem szczerze zdziwiona pomys∏em budowy
tzw. Trasy i Mostu Na Zaporze, szczególnie, ˝e ma
ona przebiegaç w niewielkiej odleg∏oÊci od wielu
osiedli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych,
bliêniaków i szeregowców licznie zbudowanych
w tej okolicy. Miejsc, do których uciekli wraz ze swymi dzieçmi mieszkaƒcy zurbanizowanej Warszawy,
majàcy doÊç bliskiego sàsiedztwa takich w∏aÊnie
tras jak rzeczona Na Zaporze. Na uwag´ zas∏uguje
tak˝e fakt, ˝e propozycja przebiegu tej trasy biegnie
przez jednà z mniej zanieczyszczonych cz´Êci Wawra. Czy rzeczywiÊcie warto zanieczyszczaç t´ wyjàtkowà enklaw´? Czy dzieje si´ to za zgodà mieszkaƒców, którzy b´dà mieszkaç wraz ze swymi dzieçmi
w niewielkiej odleg∏oÊci od trasy? Czy rzeczywiÊcie
jest to dla ich dobra i w ich interesie?
Warto mo˝e rozwa˝yç budow´ kolejnych bezkolizyjnych przejazdów przez tory biegnàce wzd∏u˝ ul.
Patriotów. Pami´tajmy, ˝e rocznie znacznie wi´cej
ludzi ginie z powodu chorób, tak˝e nowotworowych zwiàzanych z zanieczyszczeniem powietrza,
którym oddychajà oni i ich dzieci, ni˝ w wypadkach
samochodowych. Czy tego pragnà dla swych
wspó∏mieszkaƒców Radni z Wawra? Warto tak˝e
zastanowiç si´, czy Trasa Na Zaporze nie zostanie
zdominowana przez ruch tranzytowy ∏àczàcy Tras´

Lubelskà z Centrum Warszawy. Ten scenariusz wydaje si´ byç bardzo prawdopodobny.
Nowoczesny transport wielkomiejski to przede
wszystkim dobrze rozwini´ta sieç komunikacji publicznej. Bierzmy przyk∏ad z mieszkaƒców ˚oliborza
i nie zanieczyszczajmy zielonego Wawra. Jako matka dwójki dzieci prosz´, aby nie doprowadzono do
tego, by MOJE DZIECI ˝y∏y i rozwija∏y si´ w sàsiedztwie ruchliwej trasy.
Pozdrawiam i apeluj´ o rozsàdek.
MG

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚
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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
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