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Festiwal Obyczajów
na wawerskim brzegu Wis∏y
Sobota 14 maja up∏yn´∏a w dzielnicy pod znakiem folkloru. Tego dnia na nadwiÊlaƒskich
terenach Wawra (terenie udost´pnionym przez firm´ J&M Tronic) odby∏a si´ tegoroczna
edycja „Zielonych Âwiàtek na Urzeczu”. By∏o to jedno z wydarzeƒ z kalendarza obchodów 150-lecia gminy Wawer. Has∏o przewodnie brzmia∏o „Festiwal Obyczajów”.
Zgodnie z tym podtytu∏em ca∏e wydarzenie
nacechowane by∏o tradycjà i ludowoÊcià nawiàzujàcà do historii Urzecza. Organizatorem imprezy, podobnie jak w ubieg∏ym roku, by∏o Wawerskie Centrum Kultury, które przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Wawer i Urz´du m.st. Warszawy
przygotowa∏o niezwyk∏y wachlarz atrakcji.
Obszar dzia∏aƒ by∏ podzielony na kilka stref.
Pierwszà, na którà trafiali uczestnicy tego barwnego pikniku, by∏a strefa tradycji. Filie Wawerskiego Centrum Kultury i zaproszeni goÊcie zorganizowali jà w oryginalny sposób, znakomicie oddajàcy klimat imprezy. By∏o wspólne wicie wianków,
które póêniej z dumà nosi∏y panie i dziewcz´ta,
warsztaty wikliniarskie, ceramiczne, plastyczne,
a tak˝e tworzenie wycinanek. Na pasjonatów farby i p´dzla czeka∏a wielkoformatowa kolorowanka z wizerunkami wiÊlanych flisaków. Strefa smaku kusi∏a aromatem tradycyjnych urzeczaƒskich
potraw, takich jak szare kluski czy pierogi.
Bogaty repertuar zaprezentowano w strefie
artystycznej. WCK filia Zastów przygotowa∏a porywajàcy program, którego wieƒczàcym elementem by∏ hymn flisacki. Autorem s∏ów jest Grzegorz Âwitalski, a muzyk´ skomponowa∏ Benedykt Rokicki, który akompaniowa∏ m∏odzie˝y. Na

fina∏ swojego wyst´pu m∏odzi artyÊci zaÊpiewali
hymn wspólnie z publicznoÊcià. Na scenie wystàpi∏ tak˝e Micha∏ So∏tan, który zaprezentowa∏
wspó∏czesne inspiracje nadwiÊlaƒskimi obszarami. Ogromnym zainteresowaniem cieszy∏ si´ wyst´p dzieci z grupy Magdy Dakowskiej i Katarzyny ˚ytomirskiej „Teatralne ˚ywio∏y”. PodziwialiÊmy je w obszernych fragmentach widowiska
„Po kolana w WiÊle”, które by∏o przygotowane
g∏ównie z myÊlà o „Zielonych Âwiàtkach na Urzeczu”. Zespó∏ dzia∏a pod
egidà Wawerskiego Centrum Kultury. W cz´Êci artystycznej nie zabrak∏o te˝
m∏odzie˝y ze Spo∏ecznego
Ogniska Muzycznego im.
A. Kulikowskiego. M∏odzi
wokaliÊci zaprezentowali
znane piosenki treÊcià nawiàzujàce do profilu ca∏ego wydarzenia. Akompaniowa∏ im prof. Krzysztof
Heering – wyk∏adowca
Uniwersytetu F. Chopina
oraz prowadzàcy Ognisko
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Muzyczne. Niezwykle barwnie wyglàda∏ Zespó∏
PieÊni i Taƒca Ludowego „Przepióreczka”, który
wystàpi∏ w pi´knych kolorowych strojach. Grupa
na co dzieƒ dzia∏a w Konstancinie-Jeziornie,
a w Wawrze wystàpi∏a goÊcinnie.
Gdy na scenie pojawi∏ si´ Zawo∏any Sk∏ad
Weselny, temperatura imprezy wzros∏a znaczàco.
Zespó∏ rozbawi∏ publicznoÊç do tego stopnia, ˝e
przed scenà zacz´∏y si´ taƒce i korowody. Zabawa
by∏a wst´pem do koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa, której wyst´p przyj´to ogromnym aplauzem,
a publicznoÊç nie pozwoli∏a jej skoƒczyç bez kilku
bisów. Przez ca∏y czas mo˝na by∏o oglàdaç wystaw´ poÊwi´conà 150-leciu Wawra oraz fotogramy
autorstwa Jakuba Chmielewskiego, przedstawiajàce urzeczaƒskich flisaków. Gdy rozpoczyna∏a si´
impreza, do po∏o˝onej w pobli˝u zatoki – nazwanej przez organizatorów Port Wawer – przybi∏a
flota ∏odzi flisackich (pychówek, batów, galarów).
W tym roku wodny orszak zasili∏y nawet ∏odzie
z Ciechocinka! Flisaków powitali chlebem i solà
burmistrz dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, zast´pca burmistrza Leszek Baraniewski i dyrektor
Wawerskiego Centrum Kultury Barbara Karniewska. Folklorystyczne wydarzenie na Urzeczu swojà obecnoÊcià zaszczycili te˝ wiceprezydent m.st.
Warszawy Jaros∏aw Jóêwiak, dyrektor Biura Marketingu m.st. Warszawy Robert Zydel, przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer Norbert Szczepaƒski
oraz radni Wawra. Wydarzenie by∏o relacjonowane przez rozg∏oÊni´ Polskiego Radia RDC.
Humoru nie popsu∏a nikomu nawet ma∏o
sprzyjajàca aura, a uczestnicy wychodzili z imprezy z przekonaniem, ˝e Wawerskie Centrum
Kultury i Urzàd Dzielnicy za rok zorganizujà kolejnà edycj´ „Zielonych Âwiàtek na Urzeczu”.
WCK, jak dotychczas, zaprasza „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” do obj´cia tego wydarzenia
patronatem medialnym.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
fot. Wojciech Rozenek
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PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2016
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

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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Maj w Radzie Dzielnicy
By∏ kolejnym pracowitym
miesiàcem, a to g∏ównie za
sprawà licznych inwestycji
drogowych. Wiele ulic zosta∏o utwardzonych, rozpocz´to d∏ugo oczekiwanà
budow´ na skrzy˝owaniu
ulic Bys∏awskiej i Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Dobrà informacjà jest udro˝nienie ruchu w Mi´dzylesiu przez
Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych i otwarcie
ul. ˚egaƒskiej do skrzy˝owania z ul. Dworcowà.
Dzielnica poza inwestycjami drogowymi koncentruje si´ na równomiernym rozwoju innych
obszarów i zadaƒ statutowych przed nià postawionych. Jednym z nich jest szeroko rozumiany
rozwój kultury. Oferta kulturalna jest stale dopasowywana do mieszkaƒców, a realizowana
przez Wawerskie Centrum Kultury i jego jednostki terenowe – domy kultury. Podobnà rol´ spe∏nia Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, która nota bene obchodzi swoje 20-lecie istnienia.
Cz´Êç z obiektów wymaga doinwestowania albo
nawet zmiany lokalizacji, aby mog∏y lepiej spe∏niaç swojà funkcj´. Tak b´dzie w przypadku
Domu Kultury w RadoÊci – wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców, Dzielnica planuje budow´ obiektu wielofunkcyjnego na
skrzy˝owaniu ulic Junaków i Powojowej. Obiekt
o powierzchni u˝ytkowej przesz∏o 600 m2 ma integrowaç kilka funkcji, znajdzie si´ tam dom kultury, biblioteka wraz z czytelnià, oprócz tego kawiarnia oraz kilka sal wielofunkcyjnych.
Taka sama idea przyÊwieca budowie podobnego obiektu w osiedlu Wawer przy ul. Solidnej.
Powierzchnia u˝ytkowa to 670 m2, budynek b´dzie mia∏ 2 kondygnacje oraz poddasze. PomieÊci czytelni´ z bibliotekà, sal´ wielofunkcyjnà,
kawiarni´, sal´ do rozwoju hobby oraz 2 sale na
dzia∏alnoÊç kulturalnà.
Ponadto zosta∏a uruchomiona Wawerska Wakacyjna Linia Turystyczna. W okresie wakacyjnym od czerwca do wrzeÊnia Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer zaprasza do skorzystania
z mo˝liwoÊci zwiedzenia Wawra z okien zabytkowego autobusu. Uruchomiona w 2016 r. Wawerska Wakacyjna Linia Turystyczna jest jednym
z przedsi´wzi´ç organizowanych w ramach ob-

chodów jubileuszu 150-lecia gminy Wawer. Jest
to prawdziwa gratka dla mi∏oÊników starej motoryzacji i jednoczeÊnie dla mi∏oÊników lokalnej
historii. Poczàwszy od 4 czerwca co dwa tygodnie w soboty b´dà uruchomione po dwa kursy
specjalnie opracowanà trasà – start przy alei
Dzieci Polskich (p´tla autobusowa CZD). W trakcie przejazdów b´dzie mo˝na dowiedzieç si´
wielu ciekawych rzeczy o historii ca∏ej dzielnicy
Wawer oraz zobaczyç wiele interesujàcych
obiektów: Centrum Zdrowia Dziecka, centrum
handlowe Ferio Wawer, skrzydlate stacje kolejowe (Wawer, RadoÊç, Mi´dzylesie), koÊcio∏y
w Falenicy, Zerzniu i Marysinie Wawerskim, Instytut Elektrotechniki, „Murowank´” i wagon
kolejki wàskotorowej, miejsce zbrodni wawerskiej z 1939 r., stacj´ kolejki wàskotorowej
w Falenicy, cmentarz ewangelicki w Aleksandrowie i ˝ydowski kirkut w RadoÊci. O historii
Wawra i mijanych za oknem autobusu obiektach b´dzie opowiada∏ obecny podczas ka˝dego
przejazdu przewodnik.
Planowane terminy kursowania Wawerskiej
Wakacyjnej Linii Turystycznej to: 18 czerwca,
2, 16, 23, 30 lipca, 13, 27 sierpnia oraz 10
i 24 wrzeÊnia. Odjazdy z p´tli autobusowej
w Mi´dzylesiu przy alei Dzieci Polskich o godzinach 10.00 i 12.30. Przejazdy b´dà realizowane
zabytkowymi autobusami Chasson AH48, Jelcz
Mex 272, Jelcz 043, Berliet PR 100, Berliet PR 110,
San H-100B i Ikarus 260 u˝yczonymi przez Warszawski Klub Mi∏oÊników Komunikacji Miejskiej.
Bli˝sze informacje o przejazdach Wawerskiej
Wakacyjnej Linii Turystycznej b´dzie mo˝na
znaleêç na stronie wawerskiej Biblioteki
http://bibliotekawawer.pl/.
Na okres wakacji zostanie równie˝ uruchomiona przeprawa promowa w Wawrze. Inicjatywa
ta, finansowana z bud˝etu miasta sto∏ecznego
Warszawy, dojdzie do skutku dzi´ki bliskiej wspó∏pracy z pe∏nomocnikiem prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrze˝a Wis∏y panem Markiem Piwowarskim. Prom pieszo-rowerowy b´dzie kursowa∏ pomi´dzy Wawrem (Pla˝a
Romantyczna na wysokoÊci ul. Rychnowskiej)
a Wilanowem (pla˝a na wysokoÊci ul. ZaÊciankowej). Prom mo˝e przewieêç 12 osób z rowerami.

z cyklu „Ikar”
*
*

*
˚onie

Ten cichy jesienny liÊç
weê ode mnie i przytul
ja te˝ tak spadn´ jak liÊç
wichrem porwany b∏´kitu
Ten cichy jesienny liÊç
który w∏o˝y∏aÊ do Biblii
niech Ci jej mi∏oÊç gra
i niech Ci´ w sen uskrzydli
A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by si´ skruszy∏
bo w nim me ˝ycie drga
– niebieski odlot duszy...
Wies∏aw Janusz Mikulski

Pla˝a Romantyczna b´dzie równie˝ przystankiem dla weekendowych rejsów wycieczkowych,
które na okres wakacji zostanà uruchomione na
WiÊle. W ka˝dà sobot´ i niedziel´ wakacji o godz.
10.30 z pomostu 511 b´dà odp∏ywa∏y galary
przewo˝àce warszawiaków w kierunku Wawra.
Uruchomione rejsy stanowià pierwszy krok
w stron´ przybli˝enia Wis∏y mieszkaƒcom Wawra. Majà na celu pokazanie pi´kna królowej polskich rzek, jej zasobów przyrodniczych i walorów rekreacyjnych. Po∏àczenie promowe pomi´dzy Wawrem a Wilanowem wpisuje si´ równie˝
w tradycje urzeczaƒskie, które sà fragmentem historii naszej dzielnicy.
Okazjà do uruchomienia przepraw jest przypadajàca w tym roku 150 rocznica powstania
gminy Wawer.
Wszystkie wymienione dzia∏ania sà cz´Êcià
wi´kszego projektu zagospodarowania terenów
nadrzecznych przygotowywanego przez Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer
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Projekt: Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
Od 31 maja do 21 czerwca 2016 potrwajà konsultacje spo∏eczne odnoÊnie do propozycji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m.st. Warszawy. Swoje uwagi mo˝na zg∏aszaç za pomocà poczty elektronicznej, faksu bàdê bezpoÊrednio w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy.
Powód?
Z roku na rok iloÊç odpadów komunalnych odbieranych na terenie Warszawy
systematycznie roÊnie. W zwiàzku z komunikatami Unii Europejskiej poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego
u˝ycia odpadów komunalnych musi wynosiç co najmniej 65%, a odpadów opakowaniowych 75%. Normy te muszà zostaç wype∏nione do 1 stycznia 2030 i mimo ˝e data wydaje si´ dosyç odleg∏a, ju˝ w 2018 roku
poziom recyklingu w Warszawie b´dzie musia∏
byç na poziomie 30%, tymczasem prognozowany wyniesie jedynie 21%. Obecnie Warszawa
mieÊci si´ w normach unijnych, majàc poziom recyklingu na poziomie 19%, ale wzrost tego
wspó∏czynnika o jeden procent rocznie jest zdecydowanie za ma∏y. Celem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi majà byç osiàgni´te poziomy recyklingu, co pozwoli stolicy
uniknàç kar nak∏adanych przez Uni´ za ∏amanie
wytycznych. Ponadto ma powstaç nowa ustawa
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach,
a ca∏y system zostanie przemyÊlany tak, aby
uwzgl´dniç dotychczasowe uwagi i skutecznie
odbieraç odpady komunalne z nieruchomoÊci.

Nowy system
Wed∏ug proponowanego projektu zostanie
utrzymana dotychczasowa metoda naliczania
op∏aty, czyli od gospodarstwa domowego. Zastosowane jednak majà byç górne limity dla liczby
osób wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa domowego, na przyk∏ad od 3 czy 4 osób, które majà
pozytywnie oddzia∏ywaç na obcià˝enie op∏atà rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych.
Zwi´kszy si´ natomiast ró˝nica mi´dzy stawkami op∏aty przy braku segregacji do minimum
50%. Zamiast zni˝ki op∏aty w przypadku prowa-

bioru odpadów. Ponadto zapewni pe∏ne dopasowanie odbioru do koniecznoÊci danej sytuacji,
bowiem w nowym systemie odpady zielone b´dà odbierane przez ca∏y rok. OczywiÊcie pozostawiona zostanie mo˝liwoÊç oddawania tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) bez dodatkowej op∏aty.
Prawdopodobnie zrezygnuje si´ z systemu
workowego w zabudowie jednorodzinnej na
rzecz pojemników. Ma to u∏atwiç weryfikacj´ segregacji oraz wyeliminowaç rozrywanie worków
przez zwierz´ta. Jak pokazuje doÊwiadczenie firm sprzàtajàcych,
worki nie sprawdzajà si´ w przypadku wydzielonej frakcji „papier
i tektura”. Ponadto odpady w pojemnikach mogà byç d∏u˝ej gromadzone na terenie nieruchomoÊci,
co ma du˝e znaczenie w przypadku
dodatkowego wydzielenia – gromadzenie odpadów w pojemnikach rozk∏ada
si´ i wyd∏u˝a w czasie.

Podsumowanie
dzenia segregacji wprowadzona zostanie mo˝liwoÊç okreÊlania wy˝szej op∏aty przy braku segregacji. W skrócie, promowanie segregacji zostanie zamienione na karanie jej braku, a ró˝nica w stawkach b´dzie odpowiednio du˝a, tak
aby nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e segregacja si´
po prostu op∏aca. Stawki podstawowe, gdy zadeklarujemy segregacj´, nie ulegnà zmianie.
Pojawi si´ równie˝ nowa frakcja, w nowym
systemie ponownie pojawi si´ papier. Aktualnie
jest on zbierany ∏àcznie z innymi frakcjami
w workach z napisem „segregowane suche”, ale
okazuje si´, ˝e nie poddaje si´ on segregacji na
sortowni. Co ∏atwo by∏o przewidzieç, znoszàc to
wydzielenie, papier jest po prostu zanieczyszczony i mokry i w rezultacie tak naprawd´ nie jest
ponownie wykorzystywany, tylko spalany. Jest
to du˝a strata, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e papier
w 2014 roku stanowi∏ prawie jednà piàtà
wszystkich odpadów komunalnych.
Wprowadzone zostanà nowe us∏ugi na odbiór
odpadów zielonych i wielkogabarytowych – odbiór b´dzie odbywa∏ si´ z terenu nieruchomoÊci
na zamówienie, ale b´dzie p∏atny. Taki zabieg pozwoli miastu zaoszcz´dziç 10% kwoty kosztu od-

Zmieniony system gospodarki odpadami b´dzie wymaga∏ od warszawiaków
wprowadzenia stuprocentowej czystoÊci selektywnie zbieranych frakcji, tak aby mog∏y byç
one w pe∏ni poddawane recyklingowi. Dopasowana ma zostaç równie˝ cz´stotliwoÊç odbioru
odpadów do potrzeb nieruchomoÊci w zwiàzku
z wydzieleniem dodatkowej frakcji.
Warszawski Urzàd na pewno zdaje sobie spraw´
z niezadowolenia cz´Êci mieszkaƒców z pomys∏u
nowego systemu, ale na chwil´ obecnà zmiana
modelu oczyszczania miasta wydaje si´ nieunikniona. Mimo tego, ˝e prognozowany koszt gospodarowania odpadami b´dzie o oko∏o 2% wy˝szy od
obecnego, powinien on pozwoliç spe∏niaç limity
poziomów recyklingu i tym samym dostosowaç si´
do panujàcych w Unii Europejskiej regulacji.
Po zakoƒczeniu konsultacji spo∏ecznych
i uwzgl´dnieniu uwag odb´dzie si´ g∏osowanie
nad uchwa∏ami systemowymi i przygotowanie
dokumentacji przetargowej. Je˝eli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Êwiadczenie us∏ug wed∏ug nowych zasad mia∏oby nastàpiç ju˝ od 1 lutego 2017.
Hubert Zieliƒski
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Bud˝et partycypacyjny – g∏osowanie!
31 maja 2016 r. zakoƒczy∏ si´ etap weryfikacji
projektów zg∏oszonych do III edycji bud˝etu partycypacyjnego w Warszawie. Dwuetapowa weryfikacja (ogólna i szczegó∏owa) dopuÊci∏a w naszej
dzielnicy 141 projektów do g∏osowania. W dniach
14–24 czerwca ka˝dy mieszkaniec Warszawy mo˝e zag∏osowaç na projekty, które jego zdaniem
powinny zostaç zrealizowane w 2017 roku.

Wa˝ne informacje
Aby Twój g∏os nie zosta∏
uniewa˝niony, musisz spe∏niç
par´ warunków: g∏osuj tylko
raz i tylko w jednej dzielnicy,
u˝ywajàc tylko jednego sposobu g∏osowania (przez Internet na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub papierowo w Urz´dzie Dzielnicy bàdê jednym
z punktów g∏osowania). JeÊli dzielnica podzielona jest na dwa poziomy: ogólnodzielnicowy i lokalny, mo˝esz zag∏osowaç w obu z nich. Mo˝na
wybraç dowolnà liczb´ projektów, jednak ∏àczny
koszt ich realizacji nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ kwota dost´pna w wybranym przez Ciebie obszarze.
Z listà projektów dopuszczonych do g∏osowania
zapoznasz si´ na podanej powy˝ej stronie www
oraz w Urz´dzie Dzielnicy i punktach g∏osowania.
W Wawrze odb´dzie si´ te˝ kilka imprez, podczas
których niektórzy projektodawcy b´dà promowa-

li swoje projekty. W znajdujàcym si´ na stronie 9
tego wydania WS kalendarium wydarzeƒ kulturalnych oznaczyliÊmy je trybikiem symbolizujàcym bud˝et partycypacyjny.

O czym jeszcze nale˝y pami´taç?
W tym roku g∏osowania na papierze mo˝na
dokonaç wy∏àcznie osobiÊcie, za
okazaniem dokumentu to˝samoÊci. Kart´ do g∏osowania mo˝esz
jednak wczeÊniej wydrukowaç
i wype∏niç w domu (do pobrania
ze strony: www.twojbudzet.
um.warszawa.pl). Osoby niepe∏noletnie muszà przynieÊç
tak˝e zgod´ rodzica lub opiekuna prawnego na udzia∏
w bud˝ecie partycypacyjnym. Aby g∏osowaç, nie trzeba byç zameldowanym w Warszawie, jednak trzeba byç jej mieszkaƒcem.

Dzielnicowe punkty g∏osowania:
■

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, ul. Korkowa 119/123
Przez ca∏y okres g∏osowania w godzinach 8–16

■

Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Trakt
Lubelski 353
Przez ca∏y okres g∏osowania w godzinach 7–15

■

Dzielnicowe Biuro Finansów OÊwiaty Dzielnica Wawer, ul. W∏ókiennicza 54
Przez ca∏y okres g∏osowania w godzinach 8–16

■

Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul.
˚egaƒska 1
Przez ca∏y okres g∏osowania w godzinach 8–16

■

Centrum handlowe K&M PARK, ul. Patriotów
193/195
16 czerwca w godzinach 15–19

■

Flora Point, ul. Mrówcza 212
18 czerwca w godzinach 14–18

■

Klubokawiarnia i Restauracja Kura Domowa,
ul. Zwoleƒska 81
21 czerwca w godzinach 15–19

■

Sklep spo˝ywczy na rogu ul. Zagórzaƒskiej 25
23 czerwca w godzinach 15–19
Hanna Kowalska

REKL AMA

OKAZJA
Stan deweloperski,
inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Mieszkaƒcy Wawra pomagajà rodzicom
dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka
Choç nad szpitalem dzieci´cym w Mi´dzylesiu
przetoczy∏y si´ gradowe chmury w zwiàzku z niedawnym strajkiem piel´gniarek, to nie z tego powodu, ale znacznie wczeÊniej i po prostu z odruchu serca jedna z mieszkanek Wawra, pani Anna
Ojer, zainicjowa∏a sàsiedzkà pomoc dla rodziców
dzieci przebywajàcych w CZD. Wiedzàc z w∏asnego doÊwiadczenia, jak trudny jest czas przebywania przy swoich pociechach w szpitalu, postanowi∏a skrzyknàç mieszkaƒców, którzy chcà pomagaç
w robieniu zakupów, prania czy w zaopatrywaniu

rodzica lub dziecka w podstawowe rzeczy w sytuacji, kiedy taka potrzeba wystàpi.
Odzew jest ogromny – obecnie grupa „SOS –
MIESZKA¡CY WAWRA RODZICOM Z CZD” na Facebooku liczy ju˝ prawie 2000 osób, które
w bardzo sprawny sposób organizujà akcje dostarczania rodzicom i ich dzieciom tego, czego
aktualnie im potrzeba, ale te˝ rzeczy majàcych
uprzyjemniç ten pobyt, jak zabawki czy ksià˝ki.
Zasi´g terytorialny, jeÊli chodzi o darczyƒców,
znacznie wykracza poza obszar Wawra, niedaw-

Lato w mieÊcie 2016

ne, gry i zabawy, dyskoteki, zaj´cia muzyczne,
plastyczne, Êwietlicowe i inne atrakcje.
Wakacyjne placówki edukacyjne podczas tegorocznej akcji „Lato w mieÊcie 2016” zorganizowane b´dà w szko∏ach:

Wakacje z „Latem w mieÊcie” w tym roku
trwaç b´dà od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
Na terenie naszej dzielnicy program b´dzie
realizowany w szeÊciu szko∏ach podstawowych
jako wakacyjnych placówkach edukacyjnych,
w Dzielnicowym OÊrodku Sportu i Rekreacji oraz
w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach
– klubach kultury – jako punktach zaj´ç specjalistycznych. Dla uczestników programu placówki
przygotowa∏y bogaty program edukacyjno-wychowawczy, w tym: zaj´cia sportowo-rekreacyj-

no paczka pe∏na zabawek przyjecha∏a do koordynatorów zbiórki a˝ z Gliwic!
Czytajàc wpisy w tej grupie, widzi si´ tak wiele dobra, serdecznoÊci i nieustannej gotowoÊci
niesienia pomocy, ˝e z miejsca odzyskuje si´
wiar´ w ludzi, jeÊli straci∏o si´ jà, widzàc, jak du˝o z∏oÊci i zawiÊci szerzy si´ doko∏a.
JeÊli chcecie przy∏àczyç si´ do tej szczytnej akcji, do∏àczcie do grupy na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/groups/154
2351819400100/, a w przypadku braku konta
na tym portalu spo∏ecznoÊciowym napiszcie na adres sos.czd@wp.pl, jak chcecie pomóc, z pewnoÊcià znajdzie si´ sposób, by wcieliç to w ˝ycie
bez poÊrednictwa Facebooka.
Hanna Kowalska

ul. Przygodna 2, tel. 22 615 30 01

1–12 sierpnia 2016
Szko∏a Podstawowa nr 86 w Zespole Szkó∏ nr 116
ul. Koryncka 33, tel. 22 812 01 28

27 czerwca – 15 lipca 2016

16–31 sierpnia 2016

Szko∏a Podstawowa nr 204 w Zespole Szkó∏ nr 70
ul. Bajkowa 17/21, tel. 22 615 73 43
Szko∏a Podstawowa nr 124
ul. Bartoszycka 45/47, tel. 22 872 91 18

Szko∏a Podstawowa nr 76 w Zespole Szkó∏ nr 111
ul. Poezji 5, tel. 22 872 92 71
Szko∏a Podstawowa nr 195 w Zespole Szkó∏ nr 115
ul. Króla Maciusia 5, tel. 22 812 18 67

18–29 lipca 2016

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania,
oprac. Redakcja

Szko∏a Podstawowa nr 109
REKL AMA

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

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
OÊrodek Sportu i Rekreacji „FALENICA”
ul. Lokalna 33, 04-903 Warszawa
Tel: 516-941-876 www.tkkffalenica.waw.pl

zaprasza na

WÑ”
„LATO Z RAKIETÑ TENISO
wszystkie dzieci w wieku 5–9 lat
na zaj´cia z mini tenisem w terminie:
25.07–29.07.2016 tenis, ciasto-plasto
08.08–12.08.2016 tenis, taniec towarzyski
22.08–26.08.2016 tenis, ciasto-plasto

■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Dzieci sà z nami w godz. 8.30–17.00.

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
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Tel. 609-30-19-42

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

Zapewniamy: wykwalifikowanà kadr´ trenerskà
i pedagogicznà, rakiety tenisowe, akcesoria sportowe,
drugie Êniadanie, obiad z dwóch daƒ, podwieczorek,
du˝o zabawy, konkursy, nagrody.
Koszt pobytu 580,00 z∏.

Zapraszamy!
Nr 64 / Czerwiec 2016
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Dla m∏odzie˝y w wakacje
„Wawer i Wola. Nasze historie”
JeÊli lubisz fotografowaç, odkrywaç histori´
starych budynków, buszowaç po cyfrowych archiwach, tworzyç mapy ciekawych miejsc lub
wcielaç si´ w role, to zapraszamy Ci´ do udzia∏u
w jednej z trzech grup warsztatowych: aktorskiej, dziennikarskiej lub fotograficznej. Ka˝da
grupa b´dzie pracowa∏a nad innym efektem
i w innej dziedzinie sztuki, ale ostateczny cel jest
wspólny – poznanie historii dzielnicy i pokazanie
jej atrakcyjnoÊci innym mieszkaƒcom Warszawy
oraz turystom. Grupa dziennikarska „wytropi”
ciekawe miejsca, obiekty architektury charakte-

rystyczne dla Wawra, stworzy stylizowanà na lata 20., okolicznoÊciowà gazetk´; grupa aktorska przygotuje krótkie scenki teatralne zwiàzane
z mieszkaƒcami „wytropionych” miejsc; grupa
fotograficzna wszystko uwieczni na zdj´ciach
i przygotuje wystaw´. Uczestnicy warsztatów
b´dà mogli wykazaç si´ swojà wiedzà i umiej´tnoÊciami, ale i wzbogaciç o nowe kompetencje.
Zapisy do grup: eandrearczyk@um.warszawa.pl, tel. 22 443 70 75. Prosimy o przes∏anie informacji: imi´, nazwisko, do jakiej grupy chcesz
si´ zapisaç. Serdecznie zapraszamy m∏odzie˝.

Czekamy na Was do koƒca czerwca. Liczba miejsc
ograniczona. Warsztaty b´dà odbywa∏y si´ w lipcu i w sierpniu m.in. w Wawerskim Centrum Kultury w Mi´dzylesiu, ul. ˚egaƒska 1a, oraz na terenie ca∏ego Wawra.
Warsztaty realizowane b´dà w ramach projektu „Wawer i Wola. Nasze historie”.
Projekt jest finansowany ze Êrodków Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Funduszu Animacji Kultury. Wi´cej informacji na
stronie www.wck-wawer.pl
WCK Falenica

G¸OSUJMY W BUD˚ECIE PARTYCYPACYJNYM 2017!
wydamy. G¸OSUJMY! Aby wziàç udzia∏ w g∏osowaniu, nie trzeba byç zameldowanym na terenie miasta, natomiast nie mogà g∏osowaç osoby, które w Warszawie uczà si´ lub pracujà, ale
doje˝d˝ajà tu z okolicznych miejscowoÊci.
G∏os mo˝na oddaç na projekty w jednej dzielnicy, a tak˝e (jeÊli dzielnica podzielona jest na
obszary) w jednym obszarze w danej dzielnicy.
W Wawrze g∏osujemy na dwóch „poziomach”
– na projekty ogólnodzielnicowe i projekty w obszarach lokalnych. G∏osujemy na jeden lub wi´cej projektów – byle ich ∏àczny koszt nie przekracza∏ kwoty, którà dzielnica bàdê obszar ma do
zagospodarowania.
G∏osowaç mo˝emy przez Internet lub osobiÊcie
w Urz´dzie Dzielnicy. Osoby chore lub niepe∏nosprawne, dla których oba te sposoby sà trudne,
mogà zg∏osiç wczeÊniej w Urz´dzie Dzielnicy
ch´ç g∏osowania – wówczas dotrze do nich
przedstawiciel Urz´du z kartà do g∏osowania.

Zadbaj o siebie na Alpejskiej

Klinika Zdrowia i Urody ORA jest jedynym
oÊrodkiem ∏àczàcym w sobie kompleksowe rozwiàzania sportowo-medyczne, a tak˝e z zakresu
kosmetologii. Specjalizujemy si´ w leczeniu stóp
i narzàdu ruchu oraz stosujemy nowoczesne metody w kosmetologii i medycynie estetycznej.
Zadbamy od Ciebie „od stóp do g∏ów” i to dos∏ownie! Zaczynajàc od podologii, która zajmuje
si´ m.in. wrastajàcymi paznokciami, usuwaniem
odcisków, modzeli i brodawek wirusowych (badania mykologiczne), przez mo˝liwoÊç zaprojektowania indywidualnie dopasowanych wk∏adek
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ortopedycznych i elementów odcià˝ajàcych po
indywidualne programy rehabilitacyjne, wykorzystujàce najnowoczeÊniejsze metody i koncepcje fizjoterapeutyczne (FMS, terapia manualna,
terapia tkanek mi´kkich, PNF).
Wyposa˝yliÊmy naszà Klinik´ w najwy˝szej
klasy urzàdzenia wspó∏pracujàce z jednym oprogramowaniem Biomech Studio scalajàcym funkcje diagnostyki stóp i testów funkcjonalnych narzàdu ruchu oraz aktygrafii.
JeÊli holistycznie chcesz zadbaç o swoje zdrowie, pomyÊl o zmianie od˝ywiania. W tym celu
zapraszamy do naszego gabinetu dietetycznego,
gdzie w mi∏ej atmosferze przeanalizujemy Twój
sposób ˝ywienia, dokonamy pomiarów antropometrycznych i wspólnie opracujemy diet´ dostosowanà do Twoich potrzeb.
U nas mo˝esz tak˝e zmieniç swój wyglàd, pomocà s∏u˝y lekarz medycyny estetycznej i kosmetolog.

Uwaga: jeÊli zag∏osujemy dwa razy, w dwóch
ró˝nych dzielnicach, albo w jednej dzielnicy osobiÊcie i przez Internet, lub jeÊli ∏àczna kwota projektów, na które zag∏osujemy, przekroczy sum´
dost´pnà w bud˝ecie – nasz g∏os b´dzie niewa˝ny (przy g∏osowaniu przez Internet nie pope∏nimy
tego b∏´du, poniewa˝ system sam liczy koszt wybranych przez nas projektów).
Paƒstwa szczególnej uwadze polecamy nasz
projekt „Yes We Can” dotyczàcy edukacji m∏odzie˝y
w dziedzinie demokracji i partycypacji spo∏ecznej.
Tegoroczne has∏o brzmi: „Decydujesz o milionach. Decyduj rozwa˝nie!”. I pod tym si´ podpisujemy ☺.
Zapraszamy do nas. W Grupie KOD Warszawa
Wawer ka˝dy spotyka si´ z mi∏ym przyj´ciem
i szybko si´ zadomawia. Mo˝na do nas trafiç
poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

KONKURS!
Odpowiedz na pytanie „Dlaczego warto
dbaç o stopy?” i przyÊlij odpowiedê na adres
rejestracja@klinikaora.pl do koƒca czerwca.
Zwyci´skie nazwiska autorów 3 najciekawszych odpowiedzi podamy w nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Dla wszystkich zwyci´zców ufundowaliÊmy wspania∏à
nagrod´ w postaci zabiegu w naszej Klinice!
Oferujemy bardzo szerokie spektrum zabiegów,
poczàwszy od piel´gnacji cia∏a, masa˝y modelujàcych sylwetk´, zabiegów antycellulitowych, usuwania rozst´pów, blizn i przebarwieƒ, po zamykanie naczynek, makija˝ permanentny oraz wiza˝.
Klinika Zdrowia i Urody ORA
ul. Alpejska 43, Warszawa-Anin
Telefon: +48 538 222 258
E-mail: rejestracja@klinikaora.pl
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Tekst sponsorowany

W dniach 14–24 czerwca odb´dzie si´ g∏osowanie na projekty w ramach realizacji bud˝etu
partycypacyjnego. W tym roku w ca∏ej Warszawie
mieszkaƒcy mogà wydaç niemal 59 milionów
z∏otych, z czego w Wawrze 2 miliony.
Ka˝dy warszawiak – nawet niepe∏noletni
(w przypadku osób niepe∏noletnich potrzebna
b´dzie pisemna zgoda opiekuna prawnego, najcz´Êciej rodzica) – mo˝e zg∏osiç projekt lub projekty, które wed∏ug niego powinny byç zrealizowane na terenie danej dzielnicy. Projekty, które
spe∏niajà kryteria, podlegajà g∏osowaniu. G∏osowaç mo˝e ka˝dy mieszkaniec Warszawy i g∏os
ka˝dego liczy si´ tak samo! O tym, które projekty zostanà wdro˝one, decydujà liczba oddanych
g∏osów i kwota, którà dzielnica dysponuje w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Zamiast wi´c narzekaç, ˝e samorzàdy êle
dysponujà naszymi wspólnymi pieni´dzmi – sami decydujmy o tym, na co te nasze pieniàdze
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Poznaƒ podbity
Pierwsze starty na kortach otwartych ju˝ za zawodnikami UKT RadoÊç 90. Niez∏e wyniki sà dowodem na to, ˝e ci´˝kie treningi na obozie przygotowawczym w ˚ywcu zaczynajà procentowaç.
W maju najwi´kszy sukces odniós∏ Micha∏ Marchewka, który w Poznaniu zajà∏ drugie miejsce
w turnieju rangi OTK 1 do lat czternastu. Tenisista
z RadoÊci na kortach AZS-u Poznaƒ dopiero w finale przegra∏ z Filipem Mrukiem. „Misiek” razem z Julkiem Herokiem, który w singlu zajà∏ trzecie miejsce,
okazali si´ bezkonkurencyjni w grze podwójnej.
W kategorii m∏odzików w turniejach rangi WTK
kilka wartoÊciowych rezultatów osiàgn´li Kuba
Tomczyk, Kuba Rogoyski i Franek Gniazdowski.
Tomczyk zajà∏ drugie miejsce w zawodach
w Piotrkowie Trybunalskim i Lublinie. Rogoyski
w tych samych zawodach za ka˝dym razem meldowa∏ si´ w pó∏finale. Wspólnie zaj´li równie˝

drugie miejsce w grze podwójnej w stolicy województwa lubelskiego i w turnieju w Zduƒskiej
Woli. Gniazdowski w turnieju rozgrywanym na
kortach ST Tie-Break razem z Janem Piotrowskim
okaza∏ si´ najlepszy w grze podwójnej.
Na rasowego deblist´ wyrasta równie˝ Ignacy Skar˝yƒski. M∏ody tenisista z RadoÊci najpierw zosta∏ wicemistrzem województwa,
a póêniej w Super Serii rozgrywanej w Olsztynie razem z Zachariaszem Rytelewskim dotarli
do pó∏fina∏u, gdzie przegrali dopiero z rozstawionymi z numerem 1 Olafem Pieczkowskim
i Martynem Pawelskim.
W maju dwie dru˝yny UKT RadoÊç 90 wzi´∏y
udzia∏ w Dru˝ynowych Mistrzostwach Polski.
Najlepiej wypadli m∏odzicy, którzy w sk∏adzie
Micha∏ Marchewka, Julek Herok, Franek Gniazdowski i Kuba Tomczyk pokonali 4:2 WTS Deski.
W nast´pnym meczu tenisiÊci z RadoÊci przegrali 2:4 z rozstawionà z numerem 1 w województwie mazowieckim ekipà WKT Mera. W singlu

Po Mistrzostwach Europy w sumo
Kolejne dobre wieÊci z UKS Fuks – Pawe∏
Wojda i Tomasz Wojda jako aktualni mistrzowie
Polski ponownie udowodnili swojà wysokà pozycj´ mi´dzynarodowà. Podczas Mistrzostw
Europy w sumo, które odby∏y si´ w Polsce w Krotoszynie w dniach 23–24 kwietnia br., Pawe∏
Wojda w kategorii do 85 kg zdoby∏ bràzowy medal w grupie seniorów (15 zawodników w kategorii) oraz bràzowy medal w m∏odzie˝owcach do
23 lat. Tomasz Wojda, który mimo du˝ej niedowagi wystartowa∏ w kategorii do 92 kg, zdoby∏
bràzowy medal w m∏odzie˝owcach i piàte miejsce w grupie seniorów. W grupie juniorów walczy∏ kolejny reprezentant UKS Fuks Bartek Baca,
który w kategorii do 80 kg w bardzo silnej obsadzie zajà∏ bardzo dobre piàte miejsce. Nale˝y
nadmieniç, ˝e Pawe∏ Wojda zakwalifikowa∏ si´
do reprezentacji na Mistrzostwa Âwiata seniorów, które odb´dà si´ pod koniec lipca tego roku w U∏an Bator w Mongolii.
Redakcja

Majówka jak marzenie,
czyli KT Break w Mazurskim Marzeniu
Zmiana klimatu i otoczenia na ogó∏
wp∏ywa pozytywnie na nasz nastrój. Dobra energia i humor towarzyszy∏y zawodnikom klubu Break podczas ca∏ego majowego zgrupowania w fantastycznym miejscu – Mazurskim Marzeniu. Korty
i si∏ownia na Êwie˝ym powietrzu sà usytuowane nad samym brzegiem pi´knego,
krystalicznie czystego jeziora. Lepiej si´
trenuje i inaczej si´ oddycha, kiedy mo˝na
w ka˝dej chwili zrelaksowaç si´ i spojrzeç
na szerokà pla˝´, tafl´ jeziora, liczne ptaki
krà˝àce nad g∏owami. Dzieciaki szlifowa∏y
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Micha∏ Marchewka i Julek Herok odebrali
puchary od Jacka Muzofla, Prezesa PZT
(fot. Jacek Herok)

punkt dla pokonanych zdoby∏ wypo˝yczony
z WTS Orze∏ Alan Bojarski, który póêniej z Herokiem wygra∏ równie˝ debla.
Anna Niemiec

UWAGA!
Wcià˝ szukamy bia∏o-czarnej,
doros∏ej kotki – dachowca
o imieniu Plamka.
Zagin´∏a
22 kwietnia
( p i à t e k )
w Mi´dzylesiu
po wschodniej
stronie torów.
Charakteryzowa∏y jà kràg∏e kszta∏ty.
By∏a ∏agodna, ale l´kliwa.
Mo˝e zosta∏a uwi´ziona w jakimÊ
pomieszczeniu?
Mo˝e przebywa∏a ranna w lesie?
Mo˝e zosta∏a przypadkowo gdzieÊ
wywieziona?
Za wiarygodnà informacj´ o jej losie oczekuje nagroda finansowa!
Tel. 502 312 182

form´ tenisowà i pracowa∏y nad kondycjà pod
okiem wykwalifikowanej kadry trenerów oraz instruktorów Breaka. Jak zawsze na wyjazdach
z Breakiem by∏o wiele przygód, gier, zabaw, animacji, nauki angielskiego, czytania przypowiastek tenisowych oraz upominków i dyplomów dla wszystkich uczestników. Nasi
m∏odzi tenisiÊci wrócili do Warszawy zmotywowani do dalszych treningów, „g∏odni”
gry i sprawdzenia swojej formy na turniejach :-). ˚yczymy im samych sukcesów!
Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç – na
naszà stron´ www.tenisbreak.pl, a tak˝e
na nasz profil na Facebooku Break Klub
Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
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VII edycja Wawer Music Festival
zakoƒczona, plebiscyt trwa!
Na ostatnim z koncertów wawerskiego festiwalu muzycznego organizowanego przez Podkarpackà Fundacj´ Rozwoju Kultury w Hotelu Boss
muzycy znakomitej Lwowskiej Orkiestry Kameralnej „Akademia” i dwaj niesamowici soliÊci zabrali

Music Festival, ˝e goszczà na nich stali bywalcy
i czujà si´ na kameralnej festiwalowej widowni
jak u siebie. Przez siedem lat comiesi´cznych
spotkaƒ, po 70 koncertach, znajà si´ z imion
i nazwisk, wiedzà, kto si´ czym zajmuje. Nie

biscytu, i ka˝dy zaznaczy∏ swoich faworytów. Na
stronie Fundacji http://interpiano.pl mo˝na na
bie˝àco Êledziç aktualne wyniki g∏osowania,
mo˝na tak˝e wcià˝ g∏osowaç – w recepcji Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20.
W przysz∏ym roku PFRK b´dzie chcia∏a daç
Wawrowi jeszcze wi´cej dobrodziejstw p∏ynàcych
z muzyki – tym razem najm∏odszym mieszkaƒcom
naszej dzielnicy. Jednak powodzenie tego projektu zale˝y od Was. W jaki sposób? Aby zosta∏ zrealizowany, musi zdobyç odpowiednià liczb´ g∏osów w bud˝ecie partycypacyjnym 2017. Goràco
zach´cam do g∏osowania – szczegó∏y poni˝ej.

Fot. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Hanna Kowalska

Drodzy Mieszkaƒcy i Sympatycy
Wawer Music Festival
Od 7 lat promujemy w naszej dzielnicy
najpi´kniejszà muzyk´ klasycznà w mo˝liwie najlepszym wykonaniu. Naszym mottem jest wszechstronna edukacja muzyczna dzieci i do tego namawiamy Rodziców
i Dziadków. Teraz my prosimy Was
o wsparcie i oddanie swojego g∏osu na
realizacj´ pi´knego projektu:

WAWER DZIECIOM!
nas w pe∏ne nami´tnoÊci obszary muzyczne. JeÊli
dodaç, ˝e sola wykonywane by∏y na skrzypcach
– przez Nazara Pylatyuka – i na bandoneonie
– przez Klaudiusza Barana – chyba ka˝dy w lot
odgadnie, o jakim gatunku muzycznym mowa.
Tak, to tanga. Zagrane przez wy˝ej wymienionych instrumentalistów pod batutà Igora Pylatyuka wywo∏ywa∏y w s∏uchaczach ca∏à skal´ wzruszeƒ, zachwytów i porywów serca, nie tylko
dzi´ki wielkiej mocy kompozycji Piazzolli, Brubecka, Brahmsa i Vivaldiego, ale tak˝e – a mo˝e
przede wszystkim – dzi´ki wirtuozerii wykonujàcych te utwory. Ale gali towarzyszy∏y te˝ emocje
zgo∏a inne – spokojne i sielskie poczucie bycia
wÊród ˝yczliwych sobie nawzajem osób, wÊród
swoich. To nieod∏àczna cecha koncertów Wawer

znam drugiego takiego festiwalu muzycznego,
na którym gospodarz wydarzenia, tu Pan Jaros∏aw Drzewiecki, wita∏by wchodzàcych na sal´
po imieniu, a pozostali tak˝e by to imi´ znali.
GoÊciem honorowym czerwcowego koncertu
by∏ Doman Nowakowski – scenarzysta, który
zdradzi∏ nam troch´ tajników pisania scenariuszy
i par´ ciekawostek zza kulis swojego najnowszego, zyskujàcego coraz wi´kszà popularnoÊç serialu „Bodo”. Ale poniewa˝ to tajniki, nie b´dziemy si´ tu o nich rozpisywaç ;-).
Wydarzeniem towarzyszàcym gali by∏o rozpocz´cie plebiscytu na Artyst´ 150-lecia. PublicznoÊç dosta∏a do wype∏nienia ankiety z nazwiskami 20 nominowanych ludzi kultury, których
wczeÊniej proponowaliÊcie Paƒstwo do tego ple-

Do zobaczenia na Stacji!
Jak mówi kinowe porzekad∏o, które w∏aÊnie wymyÊli∏em:
W czerwcu w kinie widz nie zginie. W powiedzeniu tym,
w przypadku Stacji Falenica, jest wi´cej ni˝ ziarno prawdy.
Tylko jak je rozumieç? Ju˝ podpowiadam.
Po pierwsze prawdopodobnie ka˝demu zdarzy∏o si´ zab∏àdziç wÊród labiryntu korytarzy jakiegoÊ multipleksu. Niektórzy, kierujàc si´ strza∏kami,
wychodzili na dach, skàd nadawali sygna∏ SOS przelatujàcym helikopterom
stacji telewizyjnych. Inni, bardziej pechowi, wybierali si´ na nowy film
Woody’ego Allena, a trafiali na czwartà cz´Êç sagi o Transformersach w 4D
i gin´li rozdeptani przez robota. U nas nic takiego si´ nie stanie, bo w naszej kameralnej sali stolik wska˝e kelner, a jedyny robot, jaki u nas by∏, to
sprz´t kuchenny do robienia ciast domowych. Wi´c u nas nie zginiecie.
Po drugie takie powiedzenie wskazuje, ˝e w obliczu lata i wakacji stawiamy na nieco l˝ejszy repertuar. Trup na ekranie s∏aç si´ g´sto nie b´dzie,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Muzyczna Akademia
Pana Kleksa w Starym M∏ynie.
Dzi´ki Waszym g∏osom powstanie premierowy muzyczny spektakl z Bajkowà
Orkiestrà Symfonicznà oraz aktorami
m.in. Piotrem Fronczewskim pod dyrekcjà
Êpiewajàcego dyrygenta Piotra Salabera.
Lista ogólnodzielnicowa nr 29
Projekt nr 2555
Strona g∏osowania: http://twojbudzet.
um.warszawa.pl/
Podkarpacka Fundacja
Rozwoju Kultury

za to na komediach roÊnie ryzyko zad∏awieƒ na widowni. CoÊ za coÊ.
Szczególnie polecamy w tym kontekÊcie nowy film Julie Delpy „Lolo” z Danym Boonem („Jeszcze dalej ni˝ pó∏noc”) i brawurowà komedi´ „Wszyscy
albo nikt” pokazujàcà w krzywym zwierciadle losy iraƒskich uchodêców
politycznych we Francji. JeÊli zaÊ mowa o wakacjach, to wszyscy pami´tamy, kto tymi wakacjami mo˝e cieszyç si´ a˝ do znudzenia. Dla naszych mi∏ych uczniów b´dziemy mieç ca∏à mas´ znakomitych bajek. Od 1 lipca zapraszamy na drugà cz´Êç hitu „Gdzie jest Nemo?”. Tym razem tytu∏owà
bohaterkà staje si´ Dory, rybka z zaburzeniami pami´ci krótkotrwa∏ej.
RównoczeÊnie na nasz ekran wkroczy dumnie „Bardzo Fajny Gigant”,
czyli propozycja Stevena Spielberga dla m∏odego widza. Z fragmentów
pokazanych nam przez dystrybutora zapowiada si´ Êwietny film.
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
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Terenowa gra miejska – quest historyczny w Aninie
Wawerskie Centrum Kultury Filia „Anin” serdecznie zaprasza
18 czerwca na terenowà gr´ miejskà „Gdzie jest Ula” – autorski
projekt mieszkaƒców Anina dzia∏ajàcych w ró˝nych organizacjach i instytucjach, którzy spotykajà si´ w WCK filia Anin w ramach spotkaƒ sàsiedzkich. To w∏aÊnie na takim spotkaniu pad∏
pomys∏ gry w formule questu, a teraz pora na jego realizacj´!
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Fabu∏a gry osadzona jest w II po∏owie lat 70 XX w. Uczestnicy na starcie
(18 czerwca o godz. 10.00 przy XXVI LO., ul. Alpejska 16) otrzymajà kart´ do
gry, która jest warunkiem uczestnictwa.
Do kolejnych punktów b´dà docieraç, kierujàc si´ wskazówkami w formie
zagadek pisanych wierszem. B´dà to miejsca historycznie i kulturowo wa˝ne dla
mieszkaƒców Anina. Na koniec gracze rozwià˝à krzy˝ówk´, która b´dzie jednoczeÊnie sprawdzianem ich wiedzy o realiach PRL-u. Dla tych, którzy dotrà do wszystkich
punktów i poprawnie odczytajà has∏o z krzy˝ówki, przewidziane sà nagrody.
Koƒcowym przystankiem gry jest siedziba Wawerskiego Centrum Kultury Filia
Anin, ul. V Poprzeczna 13. W budynku b´dzie mo˝na zobaczyç dioram´ w postaci
komisariatu MO przygotowanà przez Fundacj´ Edukacji Historycznej. Na koniec imprezy odb´dzie si´ ognisko z pieczeniem kie∏basek, Êpiewem przy gitarze przebojów
z lat 70 XX w. oraz opowiadaniem o latach „epoki gierkowskiej” przez zaproszonych
starszych mieszkaƒców Anina.
Przez ca∏y czas trwania imprezy, korzystajàc z tego, ˝e wewnàtrz budynku znajduje si´
Kino za Rogiem, b´dzie mo˝na obejrzeç seri´ Polskich Kronik Filmowych z lat 70 XX w.
Ca∏oÊç uÊwietnià wyst´py zespo∏ów dzieci´cych, m.in. zespó∏ Tikaua Band z „Chaty
z Pomys∏ami”, który wykonuje muzyk´ na oryginalnych instrumentach etnicznych.
Projekt otrzyma∏ dofinansowanie Urz´du m.st. Warszawy w ramach programu Inicjatywa Lokalna.
Regulamin gry jest umieszczony na stronie: www.wck-wawer.pl/anin.
WCK Anin
REKL AMA
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WAKACYJNE
WARSZTATY
W WCK ZASTÓW
Filia Zastów Wawerskiego Centrum Kultury, ul. Lucerny 13, zaprasza m∏odzie˝
od 12 lat na Wakacyjne Warsztaty Wokalno-Aktorskie w terminach: 11.07–
–15.07.2016 r. i 18.07–22.07.2016 r.
Lubisz Êpiewaç? Âpiew to Twoja
pasja? Chcesz rozwinàç swój talent?
Te zaj´cia sà w∏aÊnie dla Ciebie!
Warsztaty poprowadzi dr nauk teatralnych Anna Maria Urbanowska –
aktorka i Êpiewaczka Teatru Muzycznego w Gdyni.
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Koszt udzia∏u: 200 z∏.
Zapisy do 20 czerwca br.
Wi´cej informacji w zak∏adce „Zastów”
na stronie: www.wck-wawer.pl.
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA CZERWIEC
WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
15, 22 czerwca (Êroda), godz. 14.45
Warsztaty mi´dzypokoleniowe. Stowarzyszenie
Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza m∏odzie˝
i seniorów na warsztaty Seniorzy i M∏odzi w Twórczym
Dzia∏aniu. Wst´p wolny, obowiàzujà zapisy.
17 czerwca (piàtek), godz. 17.30
Zakoƒczenie roku artystycznego pracowni rzeêbiarskiej „Droga” i pracowni ceramicznej: wystawa i kiermasz prac uczestników obu pracowni, wr´czenie nagród.
Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem”:
- 17 czerwca (piàtek), godz. 19.00 – „Sin City 2:
Damulka warta grzechu”, re˝. Frank Miller, Robert Rodriguez. Wst´p: 5 z∏, film od 16 lat,
- 24 czerwca (piàtek), godz. 19.00 – „Szef”, re˝.
Jon Favreau. Wst´p: 5 z∏, film od 12 lat.
18 czerwca (sobota), godz. 10.00
„Gdzie jest Ula?” – terenowa gra edukacyjna,
osadzona w koƒcu dekady lat 70. XX wieku na terenie Anina. Uczestnicy zapoznajà si´ z realiami ˝ycia
tamtych czasów, porównajà rzeczywistoÊç sprzed
40 lat z obecnà (obiekty, architektura, styl ˝ycia). Impreza uczy wiedzy historycznej, promuje integracj´
spo∏ecznà i rekreacj´ w klimacie willowej ulicy.
W programie:
• gra miejska „Gdzie jest Ula?”;
• ognisko z ludêmi z tamtych lat wspominajàcymi lata 70.;
• Êpiewanie piosenek z tamtych lat;
• wyst´p zespo∏u „Tikaua Band” ze Stowarzyszenia
„Chata z Pomys∏ami”;
• Komisariat MO (Diorama) – odtworzenie wn´trza
komisariatu MO przez grup´ rekonstrukcyjnà.
19 czerwca (niedziela), godz. 10.00
XII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2016. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS Mariana ¸ukasiaka. Wst´p: 20 z∏ od
pary (op∏ata wpisowa).
24 czerwca (piàtek), godz. 16.00
Zakoƒczenie roku artystycznego w pracowni sztuki m∏odych „Ko∏o” i pracowni sztuki dziecka „PlastuÊ”: wystawa prac uczestników obu pracowni, wspólny pocz´stunek dla rodziców i zaproszonych goÊci.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
18 czerwca (sobota), godz. 15.00
Otwarcie ogrodu zwierzàt – inauguracja projektu
stypendialnego Katarzyny Klechy-Maciejewskiej.
Ogród Zwierzàt, miejsce wymyÊlone przez dzieci, narysowane i tworzone przez Katarzyn´ Klech´-Maciejewskà, artystk´ plastyka, stypendystk´ Burmistrza
Dzielnicy Wawer. W ogrodzie zastaniemy morÊwina
Wiktora, fok´ Wawer, Êlimaka Daniela, kreta Rudolfa,
bobry Aleksandr´ i... tu konkurs. Kole˝anka Aleksandry nie ma imienia. Kto wymyÊli imi´ dla bobrzycy? Takie, ˝eby by∏a zadowolona? Propozycje prosimy przesy∏aç na adres aleksandrow@wck-wawer.pl.
Po otwarciu Ogrodu zapraszamy na przedstawienie
w wykonaniu grupy teatralnej „Balladynki” prowadzo-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nej przez Katarzyn´ Goik ze scenografià Paw∏a Coolka
Kuleszy i Katarzyny Klechy-Maciejewskiej. Przybywajcie
t∏umnie. B´dzie pi´knie, Êwietnie, Êmiesznie i za darmo!
18 czerwca (sobota), godz. 16.00
„Alicja w ogrodach sztuki” – wyst´p grupy teatralnej Balladynki i happening w ogrodzie. Wst´p wolny.
24 czerwca (piàtek), godz. 18.00
Lawendowa impreza; wyst´p zespo∏u Alex i Babki. Zakoƒczenie roku artystycznego. Wst´p wolny.
26 czerwca (niedziela), godz. 18.00
„¸aweczka” – spektakl kabaretu „Zadra”. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
19 czerwca (niedziela), godz. 17.00
Spacerek przez eterek – premierowy spektakl Teatru Falenica z muzykà Jerzego Wasowskiego wg tekstów Jeremiego Przybory, twórcy Radiowego Teatrzyku ETEREK, poprzednika Kabaretu Starszych Panów.
Przedstawieniu patronuje Fundacja Wasowskich oraz
Rodzinna Korporacja PrzyWas. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
24 czerwca (piàtek), godz. 18.00–19.00
„Nakr´ceni na kultur´” – spotkanie integracyjne osób
z pomys∏ami i zaanga˝owaniem, chcàcych realizowaç
dzia∏ania wa˝ne dla spo∏ecznoÊci lokalnej wykorzystujàc
narz´dzie, jakim jest wniosek o inicjatyw´ lokalnà.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
15 czerwca (Êroda), godz. 17.30
Miejsce: WCK Wawerska Strefa Kultury, ul ˚egaƒska 1a
Fantazje cyrkowe – inscenizacja muzyczno-taneczna w wykonaniu dzieci z sekcji edukacji kulturalnej, tanecznej, muzycznej. Podsumowanie roku szkolnego.
Adresaci: dzieci, doroÊli. Wst´p wolny.
17 czerwca (piàtek), godz. 17.30
Miejsce: WCK Wawerska Strefa Kultury, ul ˚egaƒska 1a
Nasze muzykowanie – koncert w wykonaniu uczestników sekcji muzycznej prowadzonej przez El˝biet´
Osiak. Zakoƒczenie sekcji muzycznej w tym roku szkolnym. Adresaci – dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
18 czerwca (sobota), godz. 17.00
Jak dobrze mieç Sàsiada – koncert sekcji wokalnej
dzieci´cej i zespo∏u dla doros∏ych „Ich dwóch i One”
prowadzony przez Jerzego Ostrowskiego. Zakoƒczenie w tym roku szkolnym projektu „Spotkania Sàsiedzkie” oraz projektu „Kulturalna Akademia Seniora”. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
15 czerwca (Êroda), godz. 18.00
Brzydkie królewiàtko – groteskowa bajka w wykonaniu Grupy Teatralnej Assunta. Wst´p wolny.
17 czerwca (piàtek), godz. 19.00
Ksi´˝niczka na opak wywrócona – spektakl w wykonaniu Teatru SGH.

18 czerwca (sobota), godz. 12.00
Wawerskie Sobótki Artystyczne – „Âwiat dêwi´ków”. B´dziemy szukaç dêwi´ków; w∏asnor´cznie
przygotujemy instrumenty muzyczne, a mo˝e nawet
uda nam si´ stworzyç orkiestr´?
Miejsce: Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4.
20 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 16.30
„Kto, co, jak” – spotkanie Komisji Dialogu Spo∏ecznego. Zapraszamy osoby i organizacje zainteresowane
wspó∏pracà na rzecz dzielnicy Wawer. Informacje –
Katarzyna Sacha, ksacha@wck-wawer.pl.
20–30 czerwca
„Wawer i Wola. Nasze historie” (projekt o charakterze artystyczno-edukacyjnym), zapisy do grup warsztatowych: dziennikarskiej, aktorskiej, fotograficznej.
Projekt zwiàzany jest z obchodami 150-lecia istnienia
gminy Wawer. Finansowany ze Êrodków Funduszu
Animacji Kultury. Adresaci: m∏odzie˝. Zapisy, informacje – Ewa Andrearczyk, tel. 22 443 70 75.
21, 22 czerwca (wtorek, Êroda), godz. 12.00
Hamlet serio... i nie – spektakl zrealizowany w Roku
Szekspirowskim (po∏àczony z warsztatami) dla uczczenia 400. rocznicy Êmierci wspania∏ego dramaturga.
M∏odzie˝owa grupa teatralna Niewinni Czarodzieje
(g∏ównie uczniowie Gimnazjum i Liceum im. Paw∏a
z Tarsu w Falenicy) próbuje zmierzyç si´ z Hamletem
Szekspira. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
30 czerwca (czwartek)
Happening na 2 urodziny WCK. ArtyÊci i animatorzy
Wawerskiego Centrum Kultury ruszajà z artystycznymi
akcjami w przestrzeƒ publicznà. Tego dnia mo˝ecie zobaczyç postacie i rzeczy, których si´ nie spodziewacie.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
16 czerwca (czwartek), godz. 11.00–11.45
„Trele morele” – spotkanie z bohaterami ksià˝ki Mario Ramosa „Jestem najsilniejszy”. Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–6 lat w ramach projektu.
16 czerwca (czwartek), godz. 16.45–19.30
„Spotkania ze sztukà” w Muzeum Narodowym
i uroczyste podsumowanie roku w sekcjach „Pastele”,
„Tempery”, „Akwarele”.
18 czerwca (sobota), godz. 17.00
Koncert plenerowy zespo∏ów „CHAOSTREAM”
(gra muzyk´ prog metal) i „RAMERA” (suport – gra
muzyk´ rock i hard rock). M∏odzi wykonawcy zagrajà
na szczytny cel dla fundacji „TE˚ CHCEMY BYå”.
Wszystkich, którzy kochajà muzyk´ i drugiego cz∏owieka, zapraszamy.

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
Al. Dzieci Polskich 20
18 czerwca (sobota), godz. 10.00
Piknik Edukacyjny w Centrum Zdrowia Dziecka,
zorganizowany razem z Zespo∏em Szkó∏ Nr 78 w IPCZD
oraz Wawerskà Strefà Kultury. Tym razem oprócz nauki
i zabawy b´dziemy równie˝ dzia∏aç charytatywnie – dochód z koncertów muzycznych i aukcji prac plastycznych
i gad˝etów zostanie przeznaczony na rzecz jednego
z podopiecznych Kliniki Rehabilitacji. Szczegó∏y imprezy:
https://www.facebook.com/events/1577789115878723/

WCK
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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Utalentowani Mali Warszawiacy
Dnia 16 kwietnia 2016 r.
w Przedszkolu 85 odby∏ si´ konkurs recytatorsko-wokalny pt.
„Utalentowani Mali Warszawiacy”. W konkursie wzi´∏y udzia∏
dzieci z Przedszkola nr 85,
a tak˝e uczniowie z oddzia∏u
przedszkolnego SP nr 138. M∏odzi artyÊci zaprezentowali utwory opowiadajàce o naszej stolicy. Tematyka konkursu zwiàzana by∏a z realizowanym przez
Przedszkole projektem edukacyjnym „B´d´ przewodnikiem
po Warszawie”.

Konkurs uroczyÊcie rozpocz´∏a
pani Dyrektor Krystyna Bu∏aciƒska,
witajàc uczestników, rodziców oraz
goÊci: panià Renat´ Potrzebowskà –
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania, panià Renat´ Góral –
G∏ównego Specjalist´ Wydzia∏u
OÊwiaty oraz panià Joann´ Wichowskà – Dyrektor SP nr 138.
Nast´pnie na scenie, z krótkim
programem artystycznym, wystàpi∏y
dzieci z grupy „Szpaki-Màdraki”. Po
wyst´pie artystycznym przedszkolaków przysz∏a kolej na prezentacj´
utworów o Warszawie. Mo˝na by∏o

Âwidermajer w obiektywie
Âwidermajer to budynek w stylu architektonicznym nadÊwidrzaƒskim budowany na prze∏omie
XIX i XX wieku tylko na tzw. linii otwockiej –
w miejscowoÊciach wzd∏u˝ linii kolejowej od Wawra po Âródborów. Twórcà tego stylu budownictwa
by∏ Micha∏ Elwiro Andriolli mieszkajàcy od 1886 r.
w osadzie Brzegi nad Âwidrem. Styl by∏ inspirowany architekturà szwajcarskà, ale wzbogacony o werandy i przedsionki, szpiczaste zwieƒczenia dachów
oraz bardzo typowe drewniane a˝urowe zdobienia
werand i ganków. Boles∏aw Prus pisa∏ o nich: „Sà to
cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widzia∏a w tej
iloÊci i rozmaitoÊci. Ka˝dy z nich bawi oko pi´knà
formà, sztukaterià, rzeêbieniami, tapicerskimi ozdobami albo ˝ywà barwà”, a Konstanty Ildefons Ga∏-

czyƒski nazwa∏ je „wille w stylu
groênym” w humorystycznym
wierszu „Wycieczka do Âwidra”.
Aby zwróciç uwag´ m∏odzie˝y na Êwidermajery obecne
w okolicy, w Zespole Szkó∏ nr
111 zosta∏ przeprowadzony
konkurs fotograficzny pod has∏em „Âwidermajer w obiektywie”. Pomys∏odawczynià by∏a
pani dyrektor Maria Maciak,
a nad przebiegiem czuwa∏y pani Urszula Gibas oraz Sylwia Morkowska. Uczniowie mieli nie∏atwe zadanie, bo zadbanych i docenionych Êwidermajerów jest coraz mniej, a i trzeba

us∏yszeç „Sen o Warszawie” Cz. Niemena, a tak˝e
wiersze, m.in. „Warszaw´” J. Tuwima, „WiÊlanà Syrenk´” T. Kubiaka.
By∏o du˝o emocji, troch´ stresu i wiele radoÊci ze
wspólnej zabawy. Po zakoƒczonych wyst´pach jury
uda∏o si´ na obrady, a dzieci, rodzice i goÊcie na pocz´stunek. Silne emocje towarzyszy∏y uczestnikom
tak˝e podczas og∏aszania wyników. Mali artyÊci ponownie otrzymali brawa oraz gratulacje podczas
uroczystego wr´czania dyplomów i nagród. Nagrodzony zosta∏ ka˝dy z uczestników konkursu.
Przedszkolacy i uczniowie zachwycili publicznoÊç
umiej´tnoÊcià recytacji i Êpiewu, urokiem osobistym, a przede wszystkim odwagà scenicznà. Dzieci pokona∏y trem´, nieÊmia∏oÊç i Êwietnie poradzi∏y
sobie z tematykà konkursu, poszerzajàc wiedz´ na
temat naszej stolicy.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka
by∏o wykazaç si´ talentem fotograficznym. Jednak licznie zg∏aszali swoje prace, a komisja konkursowa g∏owi∏a si´ przy wyborze
najciekawszych fotografii. Laureatami zostali: miejsce I Krzysztof
Piotrowicz klasa Ic, miejsce II Mateusz Popio∏ek klasa Vb, miejsce
III Anastazja Burnat klasa VIa.
Wyró˝niono te˝ prace: Tomasza
P∏atka z klasy IIIb gimnazjum, Micha∏a Okurowskiego z klasy VIb,
Julii Ziarkowskiej z klasy VIb, Mateusza Stefaniuka z klasy Vb, Gabriela Górskiego z klasy Id SP.
Wszystkim laureatom oraz wyró˝nionym serdecznie gratulujemy.
Sylwia Morkowska

„Wawer twój dom” – majówka w 109
Dzielnica Wawer obchodzi w tym roku jubileusz
150-lecia powstania gminy, a to inspiruje wiele ciekawych wydarzeƒ kulturalnych, sportowych czy historycznych w ca∏ej dzielnicy. Do takich nale˝à równie˝ doroczne majówki organizowane przez szko∏y.
Szko∏a podstawowa nr 109 im. BCh w Zerzniu
zorganizowa∏a w∏aÊnie takà imprez´ i nada∏a jej tytu∏ „WAWER TWÓJ DOM”. Pociàgn´∏o to za sobà
wiele ciekawych pomys∏ów, a wszystko po to, by
poczuç klimat swojej ma∏ej ojczyzny.
Nie zabrak∏o bogatej oferty gastronomicznej i sportowej oraz atrakcji takich jak warsztaty, konkursy, pokazy, wystawy. Najwi´kszà uwag´ przyciàga∏a – jak
zawsze – scena, na której dzia∏o si´ wiele. Ka˝da
z klas przygotowa∏a punkt programu artystycznego
o tematyce warszawskiej. By∏y wi´c piosenki i skecze,
teatrzyki i scenki oraz wiele ciekawych aran˝acji – najcz´Êciej nawiàzujàcych do starej Warszawy. Jedna
z klas zaprezentowa∏a piosenk´ pt. „Moda na Wawer”, która zachwala zarówno uroki stolicy, jak
i dzielnicy, a powsta∏a na bazie znanego szlagieru
przedwojennej tancerki Lody Halamy „A ja mam nogi”. Dzieci Êwietlicowe zaÊ wystawi∏y przedstawienie
„O warszawskiej Syrence”. Takie akcenty szczególnie
wpisywa∏y si´ w tematyk´ pikniku. Ogólnie by∏o wi´c
co oglàdaç i oklaskiwaç. Przys∏uchiwali si´ temu nie
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tylko rodzice i przybyli mieszkaƒcy zwabieni dêwi´kami muzyki rozbrzmiewajàcymi od rana, ale i sporo
goÊci zaproszonych specjalnie na t´ imprez´. WÊród
nich przedstawiciele w∏adz dzielnicy, nauczyciele
emeryci, ksi´˝a parafialni, absolwenci szko∏y oraz grono przyjació∏, jakich szko∏a ma wielu. Najlepiej o frekwencji Êwiadczy∏a zablokowana samochodami ca∏a
bli˝sza i dalsza okolica. Niepewna pogoda nie odstraszy∏a nikogo, wi´c szaleƒstwom nie by∏o koƒca.
Kto mia∏ ju˝ doÊç plenerowych atrakcji, móg∏
och∏onàç pod dachem szko∏y, gdzie te˝ si´ sporo
dzia∏o. Minàwszy (nieoboj´tnie) przy samym wejÊciu loteri´ fantowà i czekoladowà fontann´, mo˝na
by∏o odpoczàç w Warszawskim Saloniku Literackim,
który otworzy∏a szkolna biblioteka. A tam wystawa

ksià˝ek o Warszawie, poezja odkrytego
po latach miejscowego literata Zygmunta Szczakowskiego, no i kroniki
szkolne – od tej najstarszej po aktualnà, gdzie wskazane by∏o zostawiç po sobie Êlad-wpis – na pamiàtk´. Pobyt umila∏a sàczàca si´ z gramofonu i czarnej
p∏yty muzyka – piosenki warszawskiej ulicy.
Kto zechcia∏ iÊç Êcie˝kà historycznà, móg∏ odwiedziç szkolny Gabinet OsobliwoÊci Ocalonych od Zapomnienia, gdzie nie brakuje pamiàtek lokalnych. Zbiory muzealne uzupe∏nia∏o uczniowskie stoisko wystawowe „Sentymentalna podró˝ w przesz∏oÊç” – zbiór
przedmiotów pamiàtkowych mieszkaƒców Wawra,
przyniesionych przez dzieci z rodzinnych zbiorów.
No i na koniec drobny szczegó∏, a w∏aÊciwie pomys∏ organizatorów, by w tym dniu wsz´dzie gdzie
si´ da dominowa∏y kolory, jakie ma logo dzielnicy-jubilatki, a wi´c czerwony – ˝ó∏ty – zielony. To taki mi∏y, widoczny akcent, podkreÊlajàcy tematyk´ pikniku.
To wszystko, czego Êwiadkami mogli byç uczestnicy sobotniej majówki, bardzo cieszy, bo buduje
wspólnot´, jednoczy ludzi, i to wielopokoleniowo.
Miejmy nadziej´, ˝e ka˝dy czu∏ si´ tu u siebie, bo
przecie˝ – jak g∏osi∏o has∏o – WAWER TO TWÓJ
DOM i warto si´ nim interesowaç i o niego dbaç,
zapraszaç goÊci i cieszyç si´ ze spotkaƒ. Oby jak
najwi´cej takich okazji!
Barbara Micha∏ek
fot. Beata Bryl
Nr 64 / Czerwiec 2016
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Specjalny OÊrodek Wychowawczy TPD „Helenów”

Specjalny OÊrodek Wychowawczy TPD „Helenów” jako placówka oÊwiatowo-wychowawcza
jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobà oraz
wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcych
w systemie pi´cio- i siedmiodniowym, z terenu
ca∏ej Polski. Zapewnia dzieciom niepe∏nosprawnym kompleksowà opiek´ i pomoc. Przebywa
w nim 71 uczniów ze szkó∏: Podstawowej, Gimnazjum, Liceum i Szko∏y Przysposabiajàcej do Pracy.

Wyprzedziç jaskr´
Jaskra to jedna z najbardziej podst´pnych
chorób oczu. Nie pojawia si´ nagle, nie pogarsza radykalnie widzenia, ale skrada si´
„bezszelestnie”, odbierajàc wzrok po kawa∏eczku, niezauwa˝alnie, lecz konsekwentnie, a˝ do ca∏kowitej Êlepoty. O jednym
z najgroêniejszych zabójców wzroku rozmawiamy z glaukomatologiem dr Barbarà
Polaczek-Krupà z Centrum Okulistycznego
Targowa 2.
– Pani Doktor, od 20 lat zajmuje si´ Pani jaskrà. Dlaczego?
– Pyta Pani o mojà karier´ lekarskà czy o to,
dlaczego warto si´ zajmowaç jaskrà w ogóle?
– Bardziej to drugie.
– Bo jaskra oÊlepia i to nieodwracalnie. To wed∏ug statystyk WHO najwi´kszy zabójca wzroku.
Bardzo podst´pny zabójca. Najwi´kszym niebezpieczeƒstwem zwiàzanym z tà chorobà jest to,
˝e w wi´kszoÊci przypadków nie daje ˝adnych
objawów. Oczy nie bolà, widzenie jest cz´sto dobre do samego koƒca. Cz´sto pacjenci zg∏aszajà
si´ do okulisty po dobór okularów, a w trakcie
badania okazuje si´, ˝e sà prawie niewidomi,
z czego nie zdawali sobie sprawy. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e w jaskrze utrata widzenia nast´puje
bardzo powoli i zaczyna si´ od obwodowych
cz´Êci pola widzenia, dlatego cz∏owiek przyzwyczaja si´ do pogarszajàcego si´ widzenia i nie
zauwa˝a zmian. Dopiero kiedy ubytki w polu
widzenia obejmà swym zasi´giem centrum, pacjent zaczyna êle widzieç i idzie z tego powodu
do okulisty. Jednak wtedy ju˝ za póêno na skuteczne leczenie i nie da si´ cofnàç zmian.
– A profilaktyka?
– Ano w∏aÊnie! Wczesne wykrycie zmian jaskrowych, które – prosz´ to napisaç grubà czcionkà
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nasza placówka specjalizuje si´ w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i m∏odzie˝y z uszkodzeniami oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
– g∏ównie z mózgowym pora˝eniem dzieci´cym,
ADHD, autyzmem, niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i sprz´˝onà. G∏ównym zadaniem jest usamodzielnianie na miar´ w∏asnych mo˝liwoÊci,
kszta∏towanie postaw i cech charakteru umo˝liwiajàcych aktywne uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym i zawodowym. Wszystko, co robimy, ma
na celu zwi´kszenie autonomii i polepszenie jakoÊci ˝ycia wychowanków. Osiàgamy to Êcie˝kà
indywidualnego podejÊcia do ka˝dego z podopiecznych. Przyj´liÊmy zasad´ ca∏odziennego
usprawniania oraz wspierania rozwoju wychowanka w ró˝nych sferach jego ˝ycia, a przede
wszystkim w drodze do samodzielnoÊci i niezale˝noÊci. Czas pobytu w oÊrodku traktujemy jako
terapi´ kompleksowà. Zapewniamy warunki do
pracy w∏asnej, dost´p do ksià˝ek, imprez kulturalnych oraz mediów. Uczymy wspó∏˝ycia w gru-

pie, sposobów sp´dzania czasu wolnego, samorzàdnoÊci. Wychowankowie uczestniczà w zaj´ciach: samoobs∏ugowych, manualnych, plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, kulinarnych,
sportowych oraz usamodzielniajàcych. Nasi podopieczni uczestniczà w zaleconych w orzeczeniach o potrzebie kszta∏cenia specjalnego zaj´ciach specjalistycznych, prowadzonych dzi´ki
wspó∏pracy z PFRON-em oraz NRZOZ-em: fizjoterapii, arteterapii, teatroterapii, muzykoterapii, hipoterapii, hydroterapii, treningu audiopsycholingwistycznym Tomatis, EEG Biofeedback, terapii
logopedycznej, psychoterapii, komunikacji
wspomagajàcej i alternatywnej (AAC).
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszej placówki
Specjalnego OÊrodka Wychowawczego
TPD „Helenów”
ul. Hafciarska 80/86, Warszawa-Mi´dzylesie
˝e uda si´ jà przeprowadziç z udzia∏em „WiadomoÊci Sàsiedzkich”?
– Czemu nie. Ilu jest w Polsce lekarzy zajmujàcych si´ jaskrà?
– Teoretycznie oko∏o 4000, czyli wszyscy okuliÊci. W praktyce skutecznà walk´ z jaskrà prowadzi jedynie garstka.
– Dlaczego tak jest?
– Aby dobrze leczyç t´ chorob´, trzeba spe∏niç dwa warunki: mieç ludzi i sprz´t. Kluczowe
jest doÊwiadczenie lekarza, bo jaskra jest
zmienna osobniczo. Obrazowo mówiàc: dopiero
po 10 000 przypadków jaskrowych okulista staje
si´ glaukomatologiem. Takich ludzi jest bardzo
ma∏o. A jeszcze mniej jest tych, którzy majà dost´p do odpowiednich narz´dzi diagnostycznych:
tomografów, laserów itd. – ca∏ego tego wysokospecjalistycznego sprz´tu, bez którego nawet
najlepszy glaukomatolog nie ma szans z jaskrà.
– I to wszystko znajdziemy w Pani Centrum?
– Tak, zapraszam.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.

– jest mo˝liwe, daje du˝e szanse na skuteczne
leczenie. Tak naprawd´ ka˝dy cz∏owiek po 35 roku ˝ycia powinien raz w roku przebadaç si´
w kierunku jaskry.
– Ile kosztuje takie badanie?
– W sumie komplet badaƒ przesiewowych
w kierunku jaskry to wydatek kilkuset z∏otych.
W naszym Centrum oferujemy pakiety jaskrowe, korzystniejsze cenowo. Cena podstawowego pakietu – ∏àcznie z konsultacjà lekarskà –
to 350 z∏, w przypadku nieprawid∏owych wyników trzeba si´ liczyç z dodatkowymi kosztami
Rozmawia∏a Marta Frejtan
wynikajàcymi z koniecznoÊci rozszerzenia diagnostyki. W ka˝dym
REKL AMA
razie profilaktyka jest
nieporównanie taƒsza
Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki
ni˝ póêniejsze leczenie zaawansowanej
jaskry. I daje nieporównanie lepsze rezultaty.
– A czy w Pani Cenul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
trum badania mo˝na
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
wykonaç na NFZ?
– Nie mamy podpi22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
sanej umowy z Funduszem. Natomiast rozSpecjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
wa˝am wakacyjnà ak● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
cj´ promocyjnà na
badania przesiewowe
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.
w kierunku jaskry. Mo-
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Kpr. podch. Jan Kuczyƒski ps. „Rawicz”
– ˝o∏nierz AK z Falenicy, co da∏ Polsce swoje ˝ycie...
Urodzi∏ si´ 26 lutego 1922
jako celowniczy ckm podczas
w Warszawie, by∏ synem ma∏akcji wysadzenia pociàgu
˝eƒstwa warszawskich nauczyz wojskiem niemieckim pod
cieli zamieszka∏ych w Falenicy
Starà Wsià ko∏o Celestynowa
przy ul. 11 Listopada (dzisiaj
12 grudnia 1943 r. O Êmierci
M∏oda).
syna zawiadomi∏ rodziców doPo rozpocz´ciu wojny zaanwódca oddzia∏u, por. „Skryty”.
ga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç nieOjciec poleg∏ego zapyta∏ go:
podleg∏oÊciowà.
Ukoƒczy∏
„Czy mój syn zginà∏ w dobrej
konspiracyjnà Szko∏´ Podchosprawie? Je˝eli tak, to nie mam
rà˝ych AK. Wszed∏ w sk∏ad
pretensji, ale je˝eli zginà∏ w z∏ej
oddzia∏u dyspozycyjnego warsprawie, to ˝al i pretensje do
szawskiego „Kedywu”. 6 wrzetych, co go wyprowadzili do akKpr podch Jan Kuczyƒski
Ênia 1943 roku ratowa∏ rannecji, b´d´ mia∏ do koƒca ˝ycia”.
ps. „Rawicz”. Zdj´cie ze
go w r´k´ podczas çwiczeƒ doPor. Czuma bardzo prze˝y∏ t´
zbiorów autora.
wódc´,
ppor.
Leona
rozmow´...
Tarajkiewicza ps. „Gryf”, przenoszàc go
Po dwóch tygodniach koledzy z oddzia∏u
z kolegami na melin´ w domu Drozdowzorganizowali pogrzeb kpr. podch. Jana
skich w Falenicy, skàd po opatrzeniu rano
Kuczyƒskiego. W nocy nieopodal miejsca
„Gryf” zosta∏ odwieziony do szpitala.
akcji odkopano zw∏oki i przewieziono na
Po obj´ciu dowództwa przez cichociemcmentarz w Aleksandrowie, gdzie mia∏
nego por. Józefa Czum´ ps. „Skryty”
miejsce uroczysty pogrzeb z udzia∏em rouczestniczy∏ dalej w akcjach grupy. Zginà∏
dziny, ks. Szulczyka i kolegów z oddzia∏u,

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Firma zatrudni osoby do pracy przy sprzàtaniu sklepu odzie˝owego CH PROMENADA
ul. Ostrobramska. Praca w godzinach porannych. Tel 799 015 320.

stacji PKP Mi´dzylesie). Praca w godzinach
porannych. Tel 799 015 320.

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.

GITARA – NAUKA GRY

DRZEWA TRAWNIKI
• CI¢CIE
• WYCINANIE

MALOWANIE I G¸ADZIE

www.hortus.waw.pl

tel. 503-759-763

790 55 47 46
3

294
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Gabinet podologiczny
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

MEBLE NA WYMIAR

36

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

12

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

506 173 607

291

160

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

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

Z¸OTA RÑCZKA

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl

tel.

503 150 991

122

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

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

196

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
USŁUGI OGRODOWE

17
4

501 14 14 40

■

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

M O N TA ˚ :
■

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

ZDROWE STOPY

Tel. 660-769-211

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

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

tel. 691 260 269

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

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).

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

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

US¸UGI OGRODNICZE

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. 609 869 359

231

„HORTUS”

Nale˝y pami´taç o ˝o∏nierzach Armii
Krajowej z naszej okolicy i o ich dowódcach, a przede wszystkim o Józefie Czumie
ps. „Skryty”. W dalszym ciàgu nasza Inicjatywa prowadzi akcj´ zbierania podpisów
poparcia dla nadania jego imienia rondu
w Falenicy u zbiegu ul. Mozaikowej i Bys∏awskiej. Chcemy upami´tniç tego lokalnego bohatera – cichociemnego, dowódc´
Oddzia∏u Dyspozycyjnego „Kedywu” Okr´gu Warszawskiego AK, zamordowanego
przez Gestapo w lipcu 1944 roku. Nic nie
wiadomo o miejscu spoczynku porucznika.
Nowa nazwa b´dzie godnym upami´tnieniem bohatera, zw∏aszcza z uwagi na trwajàcy Rok Cichociemnych (szczegó∏y por.
kwietniowy nr WWS).

22
1
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◗ Firma zatrudni osoby do pracy przy sprzàtaniu sklepu odzie˝owego CH FERIO (przy

którzy oddali salw´ honorowà. Kapral podchorà˝y Jan
Kuczyƒski „Rawicz” spoczywa tam do dzisiaj, gdy˝ mogi∏y nie przeniesiono w latach czterdziestych XX w.
na Cmentarz Wojenny.

tel. 513 148 238

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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WAWERSKIE

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

WAWERSKIE

Nr 64 / Czerwiec 2016

