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Drugie urodziny WCK
Wawerskie Centrum Kultury istnieje ju˝ dwa lata. Z tej okazji zorganizowany zosta∏ happening, w którym wzi´∏y udzia∏ wszystkie filie WCK.
Artystów i animatorów mo˝na
by∏o zobaczyç w wielu miejscach
dzielnicy. Ogromne zainteresowanie wzbudzi∏y niezwyk∏e
– wyglàdajàce jak ˝ywe – zwierz´ta, które pojawi∏y si´ w obiekcie OSiR
w Aninie. Foki, bobry, Êlimak i morÊwin sta∏y si´ z miejsca obiektem sympatii g∏ównie
najm∏odszych. Warto wspomnieç, ˝e zwierz´ta na co dzieƒ mo˝na oglàdaç w aleksandrowskiej filii Wawerskiego Centrum Kul-

tury, a Ogród Zwierzàt jest efektem pracy
Katarzyny Klechy-Maciejewskiej w ramach
stypendium burmistrza dzielnicy Wawer.
Filia Zastów WCK zorganizowa∏a fantastyczne zaj´cia w kawiarni „Nasza HuÊtawka” przy Trakcie Lubelskim. Istotnie, huÊtawka by∏a oblegana tak samo jak miejsca artystycznych animacji! By∏y nawet ogromne
baƒki mydlane. Na oryginalny sposób propagowania czytelnictwa wpad∏ Dzia∏ Animacji
Kultury i Projektów. ˚eƒska grupa podró˝o-
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wa∏a pociàgami wzd∏u˝ linii otwockiej; na poszczególnych stacjach czyta∏a ksià˝ki, siedzàc
na le˝akach. Poniewa˝ pogoda by∏a pi´kna,
wi´c i czytanie by∏o bardzo przyjemne.
Peron w Falenicy opanowa∏a tego dnia
tamtejsza filia WCK. Aktorzy, zarówno
starsi, jak i m∏odsi, prezentowali si´ w znanych piosenkach. Wyst´py oklaskiwali
oczekujàcy i wysiadajàcy z pociàgów pasa˝erowie. Animatorzy z Falenicy zorganizowali tak˝e wielkoformatowe malowanki,
które sta∏y si´ domenà dzieci. Chyba najwi´kszà niespodziankà by∏y wyst´py w Wydziale Komunikacji i Wydziale Obs∏ugi
Mieszkaƒców Urz´du Dzielnicy. Cz∏onkowie formacji Shock Dance z Wawerskiego
Centrum Kultury zamienili si´ tam z interesantów w tancerzy. Ta cz´Êç happeningu
przyku∏a nawet uwag´ zast´pcy burmistrza
Leszka Baraniewskiego. Nieco póêniej
w tym samym miejscu stan´∏y sztalugi
z p∏ótnami, które „na ˝ywo” zamienia∏y si´
w obrazy wychodzàce spod p´dzla Magdy
Magrzyk. Przed Urz´dem pokaz mistrzowskiej gry na gitarze da∏ Jacek Kawa.
Filie WCK z RadoÊci i Marysina zadba∏y
o zabawy plenerowe dla ca∏ych rodzin,
a animatorzy z Anina w ró˝nych zakàtkach
Wawra rozdawali pamiàtkowe pocztówki.
Wawerskie Centrum Kultury ponownie pokaza∏o, ˝e sztuk´ mo˝na prezentowaç
w niekonwencjonalny sposób. Tym samym
zastanawiamy si´, co przygotuje na tegorocznà edycj´ wydarzenia „Kolej na Wawer. Kultura i Natura”. Impreza odb´dzie
si´ w niedziel´ 25 wrzeÊnia. Na pewno b´dzie przejazd zabytkowego pociàgu parowego, a co ponadto? O tym dowiecie si´
z nast´pnego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, a Wawerskiemu Centrum Kultury z okazji drugich urodzin ˝yczymy kolejnych oryginalnych pomys∏ów.
RJ
Zdj´cia: Wojciech Rozenek
Zdj´cie z peronu: Iwona Go∏´biewska

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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BEZP¸ATNE profesjonalne
doradztwo kredytowe
doradztwo finansowe

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

– mobilny doradca kredytowy
●

Znajdziemy Ci mieszkanie od developera (Warszawa i okolice)

●

Znajdziemy Ci najtaƒszy kredyt (oferta wszystkich banków)

●

Pomo˝emy przejÊç przez skomplikowanà procedur´ bankowà

●

0% prowizji za obs∏ug´
Aktivo Finanse Ma∏gorzata Szczygie∏
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tel.:

502 527 199

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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Czerwiec w Radzie Dzielnicy
Pomimo zbli˝ajàcego
si´ sezonu wakacyjnego
prace w Radzie Dzielnicy
nie spowalniajà. Jeszcze
w czerwcu odbyliÊmy
spotkanie z przedstawicielami PKP PLK, a tematem spotkania by∏a planowana modernizacja linii
kolejowej Warszawa-Lublin, przebiegajàcej
przez naszà dzielnic´. W planach jest dobudowa trzeciego toru – dla pociàgów dalekobie˝nych, po zachodniej stronie. W spotkaniu wzi´li udzia∏ m.in. projektanci, którzy przyj´li kilka
uwag ze strony Dzielnicy, m.in. dotyczàcych zachowania jak najwi´kszej liczby przejazdów kolejowych, w miejscach gdzie przeprawy oddalone by∏yby od siebie o kilka kilometrów. DostaliÊmy zapewnienie, ˝e zachowany zostanie
przejazd w RadoÊci, w centrum dzielnicy. Utrzymane równie˝ zostanà przejÊcia dla pieszych,
w miejscach gdzie zosta∏y one wczeÊniej wytyczone, b´dzie to jednak wymaga∏o przebudowy, gdy˝ majà to byç przejÊcia podziemne.
Wskazane zosta∏y równie˝ lokalizacje, które
dziÊ sà nielegalnymi przejÊciami, a sà przez pieszych ucz´szczane. Takà sytuacj´ mamy m.in.
w Aninie na wysokoÊci ul. Bosmaƒskiej. OdbyliÊmy pierwsze spotkanie z przedstawicielami,
a tematem zaj´∏a si´ Komisja Inwestycyjna Rady Dzielnicy Wawer. O dalszych planach i ustaleniach b´d´ informowa∏ Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w kolejnych numerach.
W czerwcu w ramach prac Komisji Inwestycyjnej odby∏o si´ równie˝ kolejne spotkanie
z przedstawicielami Zarzàdu Miejskich Inwestycji
Drogowych. Tematem by∏a przebudowa i poszerzenie ul. Wa∏ Miedzeszyƒski do Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy. Komisja zwróci∏a uwag´,
aby przebudowa by∏a jak najmniej inwazyjna
i uwzgl´dnia∏a interesy mieszkaƒców, tam gdzie
jest to mo˝liwe. Zosta∏a podniesiona kwestia

zlokalizowania przystanków autobusowych, które powinny umo˝liwiaç mieszkaƒcom dogodnà
przesiadk´, ale równie˝ zapewniç bezpieczny
dojazd do funkcjonujàcej szko∏y w Zerzniu i do
nowo budowanej przy Trakcie Lubelskim.
Ponadto na 9 lipca Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje otwarcie kolejnych odcinków ulic w ramach zadania „rozbudowa ulic
Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej na odcinku od ul. Po˝aryskiego do ul. Mrówczej wraz z budowà tunelu
pod linià kolejowà” – otwarty zostanie odcinek
od ul. Dworcowej do ronda przy Patriotów oraz
niezwykle oczekiwany odcinek Patriotów – Szpotaƒskiego (tzw. wschodnia nitka Patriotów).
Wielkimi krokami zbli˝ajà si´ wakacje. Za nami kolejny rok szkolny, który jak zawsze by∏ pracowity, pe∏en sukcesów, poniewa˝ nasze dzielnicowe placówki oÊwiatowe regularnie osiàgajà

wysokie wyniki na tle ca∏ej Warszawy. Chcia∏bym podzi´kowaç szczególnie Dyrekcjom, Nauczycielom i Pracownikom, ale i samym
Uczniom za ci´˝kà prac´ i zaanga˝owanie. RównoczeÊnie ˝ycz´ Wszystkim udanych wakacji,
urlopów przede wszystkim bezpiecznych, pe∏nych s∏oƒca i odpoczynku.
Do us∏yszenia po wakacjach.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer
PS. Wrzesieƒ zapowiada si´ niezwykle interesujàco, a to m.in. za sprawà planowanego koncertu Ryszarda Rynkowskiego w Wawrze oraz przejazdu zabytkowym parowozem, który od 4 lat
jest wielkà atrakcjà dla mieszkaƒców dzielnicy.
Rezerwujcie dat´ 25 wrzeÊnia, a szczegó∏y wydarzeƒ podamy w nast´pnym numerze oraz na
stronach internetowych WCK, Urz´du Dzielnicy
i WiadomoÊci Sàsiedzkich.

Pami´ci znakomitego mieszkaƒca Falenicy
W wieku 94 lat, 31 maja
WiD w Falenicy, które przejà∏
2016 roku zmar∏ Tadeusz
w 1977 roku i prowadzi∏ poKarczmarczyk. Urodzi∏ si´
nad trzydzieÊci lat, dbajàc
w Warszawie 23 maja 1922
o sprawy upami´tniania dzieroku. Podczas wojny by∏ pojów Falenicy oraz o sprawy
szukiwany przez Niemców,
bytowe weteranów. By∏ wieloponiewa˝ 1 wrzeÊnia 1939 rokrotnie odznaczany i nagraku mia∏ rozpoczàç nauk´
dzany. Do ostatnich chwil
w Szkole Podoficerów Lot˝ycia ˝ywo interesowa∏ si´
nictwa dla Ma∏oletnich w Tozagadnieniami dotyczàcymi
runiu. Od wrzeÊnia 1944 do
spo∏ecznoÊci Falenicy. Bar1947 roku s∏u˝y∏ w tworzodzo dba∏ o swojà rodzin´, ze
Tadeusz Karczmarczyk
nym przez komunistów Wojswojà ma∏˝onkà dzieli∏ 73 lata
w grudniu 1944 roku.
sku Polskim. Pracowa∏ w 23
wspólnego po˝ycia. Mia∏ troFrontowym Laboratorium Zdj´cie ze zbiorów autora je dzieci. ˚egnamy skromneWeterynaryjnym. Po wojnie
go i pracowitego cz∏owieka.
pracowa∏ w strukturach paƒstwowego hanNiech jego spokój towarzyszy nam na
dlu wewn´trznego. Najbardziej zas∏u˝ony
przysz∏oÊç...
Piotr Bieliƒski
by∏ jako prezes Ko∏a Kombatantów ZBO-
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nego w ca∏oÊci przez parafian –
przeznaczony by∏ na budow´ organów w koÊciele.
– Budujemy organy dla przysz∏ych pokoleƒ aninian, tak jak nasi poprzednicy
wybudowali koÊció∏ dla nas – mówi Renata ˚ukowska z Komitetu Budowy Organów w Aninie, pomys∏odawczyni wydarzenia. – Coraz liczniejsze grono organizatorów i goÊci pozwala wierzyç, ˝e
wydarzenie wpisa∏o si´ ju˝ na sta∏e w tradycj´ mieszkaƒców Anina, a inicjatywa
pikniku nie zakoƒczy [si´] wraz z wybudowaniem organów – dodaje.

Pi´kny cel i pyszna zabawa w Aninie
Kilkadziesiàt par w polonezie, ponad pi´çset nagród w konkursie, tysiàce uÊmiechów
i jedna salwa z historycznej armaty na fina∏ –
to bilans drugiego aniƒskiego pikniku, który
odby∏ si´ 12 czerwca na terenie parafii Matki
Bo˝ej Królowej Polski w Warszawie-Aninie.
Licznie przybyli parafianie i goÊcie uczestniczyli w warsztatach wycinanek, zaj´ciach
mydlarskich i lekcjach golfa, najm∏odsi mogli
wspiàç si´ na Êciank´ wspinaczkowà i pograç
na instrumentach, a starsi – wziàç udzia∏ w lekcji z historykiem sztuki i w aukcji dzie∏ aniƒskich
artystów. Dochód z wydarzenia – zorganizowa-

Mój ogólniak
70 lat falenickiego XXV Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Józefa Wybickiego

Fot. Ryszard Morawski

„Chcia∏bym i mój Êlad na drogach
ocaliç od zapomnienia” K. I. Ga∏czyƒski

W 1941 roku w czasie II wojny Êwiatowej
w podwarszawskiej miejscowoÊci Falenica Tajna
Organizacja Nauczycielska podj´∏a wa˝ne dzia∏ania edukacyjne w trudnym czasie okupacji niemieckiej. Zaraz po wyzwoleniu profesorowie tajnych kompletów przystàpili do organizowania
ogólnokszta∏càcej szko∏y Êredniej. 1 wrzeÊnia
1945 roku powojenna m∏odzie˝ rozpocz´∏a nauk´ w Samorzàdowym Liceum i Gimnazjum przy
ulicy Poniatowskiego.
W wyzwolonym kraju szybko nast´powa∏y
zmiany administracyjne i podzia∏y terytorialne.
1 stycznia 1950 roku, po przy∏àczeniu Falenicy do
Warszawy, liceum decyzjà Kuratorium Warszawskiego Okr´gu Szkolnego zosta∏o upaƒstwowione. Po 5 latach szko∏a przemianowana zosta∏a na
liceum ogólnokszta∏càce i wówczas otrzyma∏a
warszawski numer XXV. Drewniany budynek

Maria Pawlik
w stylu „Êwidermajer” nazywany drewnianà kowbojówkà przesta∏ wystarczaç zwi´kszajàcej si´
ka˝dego roku liczbie uczniów. W krótkim czasie liceum przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Halnej 20, który do dziÊ przyspiesza bicie serca
wielu pokoleniom absolwentów doje˝d˝ajàcych
kiedyÊ tu z ca∏ej linii otwockiej. Pi´kna historia,
tradycja, wspaniali pedagodzy to wartoÊci, dzi´ki
którym szko∏a by∏a uznawana za jedno z najlepszych liceów tego rejonu – od Anina do Otwocka.
Codziennie rano ze stacji elektryczki wysypywa∏a
si´ t∏umnie m∏odzie˝ zdà˝ajàca w kierunku Halnej... By∏ to czas tzw. wy˝u demograficznego...
Dzisiaj w g∏ównym korytarzu szkolnym znajduje si´ tablica, która upami´tnia pierwszego
dyrektora liceum Mariana Na∏´cza, pod którego
kierownictwem dzia∏a∏ sztab profesorów, do dziÊ
z sentymentem wspominany przez dawne roczniki absolwentów – Alicja Wittmajer, Daniela Dworakowska, Stefania Otorowska, Zofia Gulina...
Z biegiem lat zmienia∏y si´ warunki ustrojowe,
systemy nauczania, kadra profesorska, a tradycje
by∏y ciàgle kultywowane i zawsze ˝ywe. W 1971
roku szko∏a otrzyma∏a imi´ patrona, któremu poÊwi´cony jest hymn napisany przez absolwentów liceum.
Dzisiaj wychowankowie wraz z nauczycielami
osiàgajà sukcesy w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych, a dzi´ki rozbudowanemu
kompleksowi sportowemu dru˝yna szkolna zdobywa wysokie miejsca w Warszawskich Olimpiadach Sportowych.
11 czerwca 2016 na szkolnym tarasie spotkali si´ wszyscy, których drogi ˝yciowe przebiega∏y
przez ulic´ Halnà 20, by uczciç Êwi´to swojej
szko∏y – 70-lecia jej istnienia.
Wzruszeniom i sentymentalnym wspomnieniom nie by∏o koƒca. Spotkanie po kilkudziesi´ciu
latach nie mog∏o odbyç si´ bez powrotów do
„krainy m∏odoÊci – jedynego stanu niewa˝koÊci
w ca∏ym ˝yciu”. By∏ wspania∏y, wielki tort urodzi-

nowy, ciasta w∏asnego uczniowskiego wypieku,
grill na szkolnym boisku, a dzisiejsi wychowankowie popisywali si´ swoimi zdolnoÊciami aktorskimi i muzycznymi. Pani Dyrektor Anna Czubarowicz nie kry∏a wzruszenia ze spotkania z wieloma
pokoleniami naszej szko∏y, a w swoim powitalnym przemówieniu podkreÊli∏a wielki zaszczyt
i poczucie dumy z kierowania szko∏à z 70-letnià
tradycjà, ciàgle Êmia∏o zdà˝ajàcà w przysz∏oÊç.

WÊród absolwentów szko∏y jest wielu znakomitych lekarzy, dziennikarzy, prawników, radnych samorzàdowych i artystów. Warto przy tej
okazji wymieniç niektórych z nich: Adam Strzembosz – pierwszy prezes Sàdu Najwy˝szego
i przewodniczàcy Trybuna∏u Stanu, Andrzej Jarecki – poeta, satyryk, Jerzy Stajuda – malarz, Jacek Santorski – specjalista psychologii sukcesu
i psychologii spo∏ecznej, Stefan Szczep∏ek –
uznany dziennikarz sportowy, Jacek Czy˝ – aktor
filmowy, Maciej Kujawski – aktor, Tadeusz Majewski – wspania∏y chirurg-onkolog, Jolanta
Pieƒkowska – dziennikarka, Marek ¸awrynowicz
– pisarz, poeta, scenarzysta filmowy.
UroczystoÊci zakoƒczy∏ jubileuszowy bal.
Anna Oleksiak
absolwentka XXV Liceum im. J. Wybickiego
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Smaczny Targ w Mi´dzylesiu zaprasza tak˝e latem

bie – targ oferuje m.in. pierogi z màki gryczanej,
domowe pasztety i najró˝niejsze pesto – np.
z kolendry i marakui.
W lipcu i sierpniu Smaczny Targ jest troch´
mniejszy, ale mniej nie znaczy gorzej, na pewno
nie wyjdziecie stàd g∏odni! A pe∏nà parà ruszamy
po wakacjach.
Do koƒca wrzeÊnia, w ka˝dà niedziel´ od
10:00 do 16:00 na odwiedzajàcych czekajà koce
piknikowe, le˝aki, atrakcje dla dzieci i sielska piknikowa atmosfera. Wszystko to na podwórku
przy dobrze znanej kawiarni Cafe Peron (ul. Patriotów 303) w samym sercu Mi´dzylesia, w pobli˝u stacji kolejowej. Przychodêcie z dzieçmi i czworonogami, przyje˝d˝ajcie na rowerach, deskorolkach i hulajnogach – ka˝dy jest tu mile widziany!

Podczas gdy wakacyjne wyjazdy trwajà w najlepsze, na Patriotów niezmiennie w ka˝dà
niedziel´ czeka na Was najwspanialsza kuchnia i najwspanialsze, bo sàsiedzkie, towarzystwo. To za sprawà Smacznego Targu – plenerowej imprezy, która odbywa si´ cyklicznie
do koƒca wrzeÊnia przy Cafe Peron, w samym sercu Mi´dzylesia.
Na targu mo˝na posiliç si´ egzotycznà kuchnià
indyjskà, lekkimi daniami wegaƒskimi, humusem, daniami z grilla, domowymi pierogami lub
libaƒskimi falafelami, menu zmienia si´ z tygodnia na tydzieƒ.
Tu mo˝ecie tak˝e nabyç najwy˝szej jakoÊci
wyroby spo˝ywcze, trudno dost´pne w sklepach, bezpoÊrednio od producentów.
W´dliny bez konserwantów, austriackie sery,
warzywa i owoce z gospodarstw ekologicznych,
wiejskie jaja od zielononó˝ki, a mo˝e jaja kacze?

Na targu znajdziecie zarówno tradycyjne, jak i te
bardziej wyszukane produkty. Niezmiennie polecamy Wam ryby od Pana Paw∏a, w´dzone oraz
Êwie˝e. Nasze serce skrad∏a w´dzona troç – dzika ryba z rodziny ∏ososiowatych, wyjàtkowo naturalna i zdrowa.
Na miejscu znajdziecie równie˝ w∏oskie konfitury, pyszne kremy balsamiczne (np. krem
z gruszki Williamsa), oleje kokosowe i ekologiczne oliwy z oliwek. Równie˝ osoby na diecie wegaƒskiej lub bezglutenowej znajdà tu coÊ dla sie-

Zaglàdajcie tak˝e na Facebooka:
www.facebook.com/smacznytargmiedzylesie

Co niedziel´, Patriotów 303,
10:00–16:00. Wst´p bezp∏atny

REKL AMA

NOWE MIESZKANIA
Polana Wawer

BEZCZYNSZOWE

Warszawa-Wawer, ul. Celulozy

tel. 791 660 444
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

4600 zł/m2
75 m2 – 345 000 zł

brutto

www.mhconstruction.pl
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„Kobiety wspólnie – poznajmy si´ w Wawrze”
Projekt „Kobiety wspólnie – poznajmy si´
w Wawrze” Fundacji Rozwoju Osobistego
i Spo∏ecznego I Ja, wspó∏finansowany ze
Êrodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ruszy∏ pe∏nà parà. W czerwcu odby∏y
si´ dwa wydarzenia otwierajàce: spotkanie
z Ilonà Felicjaƒskà oraz „Pogaduchy i Ciuchy”. Rozpoczà∏ si´ te˝ cykl wyk∏adów
i warsztatów. Na pierwszy ogieƒ poszed∏

stres i sposoby, jak sobie z nim radziç.
Uczestniczki stworzy∏y wspania∏à grup´,
pe∏nà energii i otwartà na ka˝dà kobiet´.
Wspólnie b´dziemy si´ poznawaç, rozwijaç
i tworzyç spo∏ecznoÊç wawerskich kobiet,
ch´tnych do dzia∏ania w naszej dzielnicy.
Nast´pne dwa zaj´cia odb´dà si´ 18.07
i 21.07 o godz. 17.30 w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. ˚egaƒskiej 1a, a te-

matem b´dzie „Poznajemy same siebie =
Akceptujemy same siebie”. Mo˝na jeszcze
do∏àczyç. Zapraszamy mieszkanki Wawra.
Kontakt: fundacjaija@gmail.com
Wi´cej informacji na profilu „Kobiety
wspólnie-poznajmy si´ w Wawrze” na Facebooku.
Fundacja „I Ja”

Cukiernia Pod Amorem – na jeden dzieƒ w Aninie
Pi´ç lat temu wydana zosta∏a saga autorstwa Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk pt. „Cukiernia pod Amorem”. PowieÊç okaza∏a si´ bestsellerem – osiàgn´∏a sprzeda˝ ponad 350 tysi´cy egzemplarzy i zyska∏a
licznych fanów w ca∏ej Polsce. Anin, miejsce zamieszkania autorki
i miejsce akcji wielu wàtków wspomnianej powieÊci, 27 sierpnia zgromadzi pasjonatów sagi na „Podwieczorku w Cukierni Pod Amorem”.
Doskonale pasujàca do epoki, w której osadzeni sà bohaterowie ksià˝ki,
architektura dworku b´dàcego siedzibà filii Anin Wawerskiego Centrum
Kultury zainspirowa∏a twórców projektu do zaaran˝owania w nim cukierni
sprzed 100 lat, w której autorka spotka si´ z mieszkaƒcami Wawra i swoimi czytelnikami. Uczestnicy spotkania b´dà wspominali najpi´kniejsze
chwile z ˝ycia trzech rodów: Zajezierskich, CieÊlaków i Hryciów, pojawià si´
stroje z epoki (to m.in. Wasza rola!), muzyka na ˝ywo i – jak przysta∏o na
cukierni´ – ciastka. I to nie byle jakie, bo pretendujàce do tytu∏u Ciastka
Wawerskiego! O konkursie na takie ciastko przeczytacie poni˝ej, a tymczasem prezentujemy szczegó∏owy program spotkania pod tymczasowym
adresem Cukierni Pod Amorem – przy ul. V Poprzecznej 13:

Konkurs na ciastko wawerskie
Z okazji 150-lecia powstania gminy Wawer oraz
5-lecia powieÊci Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk
„Cukiernia Pod Amorem” zapraszamy lokalnych cukierników
do wzi´cia udzia∏u w konkursie na Ciastko Wawerskie.
Ciastko powinno byç pyszne, pi´kne i wyjàtkowe, takie jak nasza
dzielnica. Wawer posiada bogatà tradycj´ i histori´ si´gajàcà 1866 roku, ciekawy klimat, urokliwy Mazowiecki Park Krajobrazowy. Jest dziÊ
jednà z najszybciej rozwijajàcych si´ dzielnic Warszawy ze stale rosnàcà liczbà mieszkaƒców. Ciastko winno byç przygotowane z najwy˝szà
starannoÊcià i dba∏oÊcià o szczegó∏y, wed∏ug tradycyjnej receptury, wizualnie oddajàc klimat ciastka z historià.
Ambicjà ka˝dej cukierni wawerskiej powinno byç posiadanie
w swej ofercie wyjàtkowego specja∏u, po który si´galiby lojalni mieszkaƒcy, z ciekawoÊcià przyjezdni, z satysfakcjà organizatorzy dzielnicowych imprez, z sentymentem seniorzy i z zachwytem dzieci i m∏odzie˝.
Ci ostatni odegrajà znaczàcà rol´ w naszym konkursie. Po og∏oszeniu
werdyktu na ciastko wawerskie wÊród uczniów szkó∏ naszej dzielnicy
zostanie rozpisany nowy konkurs na nazw´ ciastka, która b´dzie najbardziej pasowa∏a do jego wyglàdu.
Propozycje konkursowych wypieków mo˝na zg∏aszaç do 25 lipca.
Patronat honorowy nad konkursem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Wawer Pan ¸ukasz Jeziorski.
Regulamin konkursu do pobrania na stronie: http://www.wawer.
warszawa.pl/pl/news/konkurs-na-ciastko-wawerskie.
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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15.00 Powitanie goÊci – WAWER WITA w „Cukierni Pod Amorem”.
15.10 Otwarcie spotkania przez Ma∏gorzat´ Gutowskà-Adamczyk; rozmowa z autorkà cz´Êç I – geneza utworu „Cukiernia Pod Amorem”.
15.40 Odczytanie fragmentów „Cukierni pod Amorem”. Pytania publicznoÊci do autorki.
16.00 Pocz´stunek – kawa, herbata oraz degustacja ciast w konkursie na
ciastko wawerskie. Muzyka na ˝ywo.
16.30 Pokaz mody przy muzyce na ˝ywo.
16.45 Rozmowa z autorkà cz´Êç II – sukces „Cukierni Pod Amorem” –
5 lat z ˝ycia powieÊci.
17.15 Konkurs na najpi´kniejszy kapelusz lub stylowe przebranie dla doros∏ych i dzieci.
17.45 Przedpremierowa prezentacja fragmentów ksià˝ki M. Gutowskiej-Adamczyk „Fortuna i nami´tnoÊci. Zemsta”. Kilka s∏ów
autorki na temat powieÊci. Fragmenty czyta goÊç specjalny:
Wojciech Adamczyk.
18.30 Og∏oszenie wyników konkursu na przebranie.
19.00 Rozstrzygni´cie konkursu na ciastko wawerskie.
19.30 Czas wywiadów, zdj´ç, autografów i warsztatów przy stoiskach
(warsztat nr 1: Jak powstaje kapelusz – modystka).
20.00 Zakoƒczenie spotkania.
Atrakcje dodatkowe: malowanie portretów retro (prowadzi malarka Paulina Kopestyƒska), kramy z r´kodzie∏em.
Organizatorzy i patroni: Burmistrz Dzielnicy Wawer, Wawerskie Centrum
Kultury oraz Stowarzyszenie „Mierz Wysoko” serdecznie zapraszajà!
Hanna Kowalska
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
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Czym jest Spo∏eczna Inicjatywa
Bajonna-Falenica-Polonia?
Mamy rok 2016... Min´∏o ponad 100 lat od
wybuchu „Wojny Ludów”, wywró˝onej przez
Adama Mickiewicza jako zwiastun wolnoÊci
dla Polaków. Natomiast 72 lata temu – w 1944
roku – nastàpi∏ poczàtek nowego i najci´˝szego jak dotàd dla Polaków rozdzia∏u historii
– komunizmu. Jego „wyznawcy” usi∏owali
podbiç nie tylko nasz kraj, ale ludzkie dusze
i serca. Dzisiaj jednak mo˝emy egzystowaç
i pracowaç w Wolnym i Niepodleg∏ym Paƒstwie Polskim. Jego bezpieczne istnienie zale˝y od nas i powinniÊmy dalej wykuwaç i piel´gnowaç fundamenty przysz∏oÊci.
Mamy moralny obowiàzek pracowaç nad
przypominaniem wszystkich osiàgni´ç naszych przodków dla Rzeczypospolitej Polskiej. By∏y to losy ˝o∏nierzy, fabrykantów, pisarzy, robotników i ch∏opów. Losy samotnych
batalionów, pionierskich odkryç i wynalazków, dzieje z mozo∏em budowanego bogactwa dworów, majàtków i fabryk. Pomna˝ania
zasobu wielu uczelni, bibliotek i muzeów tak˝e na ca∏ym Êwiecie, którego jesteÊmy równoprawnymi obywatelami!
Ca∏y Naród pracowa∏ nad utrzymaniem swojej to˝samoÊci spo∏ecznej, gospodarczej i militarnej oraz nad zachowaniem podstaw gospodarczego bytu i ideowego ∏adu moralnego. Realizowa∏o si´ to w niezliczonej iloÊci inicjatyw,
dzia∏aƒ politycznych i spo∏ecznych, które przynoszà jeszcze owoce do dzisiaj. Wszystkie te
kroki tworzono we wspólnotach ludzkich losów, rodzin i osiedli, w ma∏ych ojczyznach, które stanowi∏y jeden nasz wspólny dom – Polsk´.
I potrzeba jej dalszej troski. Nasz Wielki Ro-

dak Jan Pawe∏ II powiedzia∏: Wymagajcie od
siebie choçby inni od was nie wymagali...
JesteÊmy grupà kilkunastu osób pragnàcych
przypominaç ten wielki dorobek, którego Êlady znajdujemy te˝ na naszej ziemi, wszystkim
tym, którym jest on bliski. Z tego powodu, jako kustosze dziejów, utworzyliÊmy Spo∏ecznà
Inicjatyw´ Pami´ci i Niepodleg∏oÊci Bajonna-Falenica-Polonia.

Symbol Inicjatywy – Sztandar Legionu
Bajoƒczyków z 1914 roku z 43 Êladami od kul

Za patronów obraliÊmy sobie bohaterów
walk o wolnoÊç Polski z dalekiej Francji – Legion Bajoƒczyków sformowany w 1914 roku
we francuskiej BAJONNIE. Stamtàd wyruszy∏ on na front pod w∏asnym sztandarem
z bia∏ym or∏em, dzi´ki bajoƒczykom powsta∏a
Armia Polska we Francji. W jej szeregach
walczyli o swojà Ojczyzn´ ochotnicy – Polacy

z Ameryki... I odzyskali jà, obficie p∏acàc za
to swoim trudem i krwià.
Po 20 latach istnienia Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej ˝o∏nierze dzier˝àcy tradycje Legionu
Bajoƒczyków we wrzeÊniu 1939 roku – w wojennym trudzie, broniàc Ojczyzny – dotarli do
FALENICY, wieƒczàc zwyci´skim bojem istnienie 43 pu∏ku strzelców Legionu Bajoƒczyków.
Ich broƒ wtedy ukrytà podj´∏a okoliczna m∏odzie˝. Stali si´ oni ˝o∏nierzami Niepodleg∏oÊciowego Podziemia. Dzi´ki takim ludziom nie
umar∏a nasza Polska, stanowiàca z milionami
rodaków wielkà Ojczyzn´ – POLONI¢... Po
zakoƒczeniu II wojny nasi przodkowie pracowali dalej dla jej pomyÊlnoÊci...
Od trzech lat organizujemy obchody rocznic i przypominamy dzieje mieszkaƒców naszej dzielnicy. Wiemy, ˝e nasze dzia∏ania sà
potrzebne, co potwierdza liczba uczestników
naszych spotkaƒ. Nie jesteÊmy wspierani finansowo przez ˝adnà organizacj´. Teraz zamierzamy doprowadziç do nadania nowemu
rondu u zbiegu ulic Bys∏awskiej i Mozaikowej
w Falenicy imienia porucznika „Skrytego”, cichociemnego, dowódcy oddzia∏u AK z∏o˝onego z m∏odzie˝y Falenicy, RadoÊci i Otwocka,
zamordowanego przez niemieckich okupantów w lipcu 1944 roku. Podpisy poparcia dla
tej inicjatywy b´dziemy zbieraç podczas Koncertów Letnich, organizowanych przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne (10 i 24 lipca,
14 i 28 sierpnia oraz 11 wrzeÊnia).
B´dziemy konsekwentnie uruchamiaç kolejne przedsi´wzi´cia dla rozpowszechniania
wiedzy o przesz∏oÊci, a tak˝e wzorców postaw
dla przysz∏ych pokoleƒ.
Twórcy Inicjatywy Spo∏ecznej
Bajonna-Falenica-Polonia
kontakt i informacje: tel.: +48 609 869 359
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

REKL AMA

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.

WAKACYJNA AKCJA PROFILAKTYKI JASKRY
w Centrum Okulistycznym Targowa 2
Do 31 sierpnia 2016 dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
pakiety jaskrowe w obni˝onej cenie:
● pakiet podstawowy –20%
● pakiet rozszerzony –30%

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zamieƒmy Wimbledon na ¸ódê
KilkanaÊcie dni temu w ¸odzi odby∏y
si´ Tenisowe Akademickie Mistrzostwa
Polski 2016. I co – i nie pada∏o. Turniej
akademicki odby∏ si´ bez zak∏óceƒ pogodowych, wszystkie mecze rozegrano
przy pi´knej pogodzie, wr´cz w wymarzonych warunkach. A co u Anglików na
Wimbledonie? Bez przerwy pada∏o, mecze by∏y przerywane, zawodnicy si´ denerwowali. A do tego doszed∏ jeszcze
ten Brexit. Przecie˝ nie wiadomo, czy za
rok nie trzeba b´dzie za∏atwiaç wiz,
a ponadto, w zwiàzku ze spadkiem kursu funta, wartoÊç nagród spad∏a. Same
problemy. Dlatego Jurek Janowicz, co prawda
niestety chyba z powodu kontuzji, wybra∏...
¸ódê. Ale siedzia∏ na trybunach i dzielnie dopingowa∏ kolegów z reprezentacji Polski. Zawsze
to mi∏o. Tym bardziej, ˝e w tym roku powia∏o
na akademickich kortach wielkim Êwiatem.
Wiele zawodniczek i zawodników z czo∏ówki

Polski z wysokimi rankingami ATP czy WTA bra∏o udzia∏ w AMP. Pe∏na gala.
Nasi zawodnicy, czyli tenisistki i tenisiÊci Uniwersytetu Warszawskiego trenujàcy w KT Break
w Marysinie: Magdalena Szmyd, Joanna Nowakowska, Karolina Woêniewska, Tomasz Moczek,
Piotr Kropiwnicki, W∏adys∏aw Âredniawa i Ma-

ciek Naduk, walczyli do ostatniej kropli potu.
Niestety trener Andrzej Caruk nie móg∏ byç na fina∏ach z powodu rodzinnego Êwi´ta za oceanem (nr 1 w tenisowym klanie Caruków,
Miko∏aj, zakoƒczy∏ studia oraz akademickà
karier´ i trzeba by∏o to uczciç w MSU w Teksasie). Pomimo to nasze zawodniczki i zawodnicy spisali si´ bardzo dzielnie i uczcili
21 rocznic´ pracy trenera na UW pierwszym
miejscem w kategorii uniwersytetów wÊród
paƒ i drugim miejscem w tej kategorii
wÊród panów. Dzi´kujemy i do zobaczenia
za rok w ¸odzi. A Wimbledon... Wimbledon
zamieƒmy na ¸ódê.
Wszystkich naszych sàsiadów i kibiców
tenisa zapraszamy do Klubu Tenisowego
Break, a jak dobrze pójdzie, mo˝e stamtàd
trafimy na areny tenisowego Êwiata. To, mimo pozorów, bardzo blisko – Warszawa–Wawer,
ul Korkowa 78.
Ze sportowym pozdrowieniem
trener Andrzej Caruk
fot. Andrzej Domiza

13 ogólnopolskich medali dzi´ki doÊwiadczeniu
z Pucharu Warszawy i Mazowsza
Dobiega koƒca pierwsze pó∏rocze tego roku,
osiàgn´liÊmy tak˝e ju˝ pó∏metek tegorocznej rywalizacji w Pucharze Warszawy i Mazowsza
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. W siedmiu
dotychczas rozegranych rundach udzia∏ wzi´∏o
ponad 200 uczestników. Jest to rekordowa liczba w porównaniu do lat ubieg∏ych. Nadal jest
tendencja wzrostowa i przybywa z ka˝dà rozegranà rundà nowych uczestników, którzy
w wi´kszoÊci po raz pierwszy majà kontakt z tak
dok∏adnà mapà i odnajdywaniem punktów kontrolnych w terenie. Najciekawszy jest fakt, ˝e nie
ma osób niezadowolonych, którym taka forma
aktywnego sp´dzenia czasu na ∏onie natury by
nie odpowiada∏a. Coraz wi´cej startuje ca∏ych
rodzin, które wspólnie pokonujà tras´ – jest to
dozwolone w naszym cyklu imprez na orientacj´.
Kilka lat rozgrywania zawodów na terenie Mazowsza przynios∏o te˝ bardzo istotny efekt w postaci zawodników, którzy sà cz∏onkami kadry narodowej. W∏aÊnie z tego cyklu mamy obecnie a˝
pi´ciu m∏odych sportowców, którzy b´dà w tym
roku walczyç o medale podczas Mistrzostw Âwiata Juniorów oraz Mistrzostw Europy Juniorów
M∏odszych w Portugalii w dniach 21–31.07.2016.
Nie pozostaje nic innego, jak trzymaç kciuki i ˝yczyç sukcesów podczas zmagaƒ w Portugalii.
Zawodnicy dwóch klubów: UKS Falenica
z dzielnicy Wawer (Bartosz Nowak, Bartosz Niebielski, Hubert Kielak i Igor Kielak) i Stowarzyszenia Team 360° z dzielnicy Weso∏a (Jakub Jaroszek) stanowià trzon reprezentacji Polski. Tak˝e ci
zawodnicy nale˝eli do czo∏ówki rozegranych
w dniu 26.05.2016 Mistrzostw Polski na dystansie Êrednim w Czarnej Bia∏ostockiej. Tu zdobytych
medali by∏o znacznie wi´cej. Zawodnicy UKS Fa-
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lenica wywalczyli dwa z∏ote medale,
jeden srebrny i cztery bràzowe, a zawodnicy Stowarzyszenia Team 360°
zdobyli dwa z∏ote medale i cztery
srebrne. W sumie trzynaÊcie medali
z dwudziestu czterech, jakie by∏y do
zdobycia, czyli ponad po∏owa, pow´drowa∏y do osób aktywnie bioràcych
udzia∏ w Pucharze Warszawy i Mazowsza. Rowerowa Jazda na Orientacj´ to dyscyplina, w której w∏aÊnie
dzi´ki wielokrotnym startom w ró˝nych terenach zdobywa si´ najcenniejsze doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci.
W UKS Falenica na najwy˝szym podium stanà∏ Bartosz Nowak w kategoIgor Kielak na trasie, fot. Wojciech Rudnik
rii M17 i Alida Szymaƒska w kategorii
W tegorocznych rozgrywkach pucharu mamy
K40, srebrny medal zdoby∏ Bartosz Niebielski
zas∏u˝onà dwumiesi´cznà wakacyjnà przerw´,
w kategorii M17, a bràzowe medale zdoby∏a ca∏a
co nie oznacza, ˝e nie b´dziemy nic robiç. Ju˝ od
rodzina Kielaków, Igor w kategorii M17, Hubert
3 lipca wszyscy ch´tni wezmà udzia∏ w obozie
w kategorii M20, a g∏owa rodziny S∏awomir
technicznym w okolicach SupraÊla, gdzie przez
w najwa˝niejszej kategorii M21. Zawodnicy Teca∏y tydzieƒ po dwa razy dziennie b´dziemy
amu 360° bracia Jaroszkowie królowali na najuczyç si´, jak pope∏niaç najmniej b∏´dów w trakwy˝szym podium: Jakub w kategorii M20 i Radek
cie pokonywania trasy, póêniej jedziemy na Miw kategorii M21, w której drugie miejsce wywalstrzostwa Âwiata do Portugalii i w ostatni weekczy∏ zawodnik klubowy Dariusz Bogumi∏. Karolina
end sierpnia 27–28.08.2016 r. rozpoczynamy
Pacek by∏a druga w kategorii K21, Ula Trykozko
drugà cz´Êç naszej karuzeli zawodami w Niepoi Adam Wroniak zaj´li drugie miejsca odpowiedr´cie i Bia∏obrzegach, aby tydzieƒ póêniej
nio w kategorii K40 i M40. Warto wspomnieç
– 03–04.09.2016 przenieÊç si´ do po∏o˝onego
o kategoriach K/M40, 50, 60 – tu rywalizujà wenieopodal Wieliszewa. B´dzie na pewno ciekaterani i oni te˝ majà swoje Mistrzostwa Âwiata,
wie i warto spróbowaç podjàç r´kawic´ i przyjeale nie ma reprezentacji narodowej w tych katechaç, aby spróbowaç nowej przygody, która nagoriach. Mo˝na natomiast samemu zg∏osiç si´
prawd´ wciàga.
i wziàç udzia∏ w takich zawodach. W tym roku zostanà one rozegrane w okolicach Kowna na Litwie
Jan Cegie∏ka
na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika.
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Wybierz si´ na weekend do Brazylii,
nie wyje˝d˝ajàc z Warszawy :-)
W dniach 16–17 lipca szko∏a batucady Ritmo
Bloco zaprasza na warsztaty gry na oryginalnych
brazylijskich instrumentach, zupe∏nie od podstaw.

Nauczymy Ci´ graç m.in. takie rytmy jak samba
reggae, axé czy afrosamba, a na koniec zagramy
razem na wielkiej imprezie na pl. Defilad!
Kiedy: 16 i 17 lipca w godzinach 11.00–15.00
Gdzie: Sala prób na Marymoncie, ul. Popie∏uszki
19/21
Za ile: 100 z∏
Zapisy pod adresem mailowym: kontakt@ritmo
bloco.com. Wi´cej informacji: https://www. facebook.com/events/1610838052540331/
Ritmo Bloco

100 nowych stojaków w Wawrze
Zarzàd Dróg Miejskich planuje przekazaç 100
stojaków rowerowych dla dzielnicy Wawer. O ich
lokalizacji zdecydujà sami mieszkaƒcy Wawra, ˝eby
stojaki pojawi∏y si´ dok∏adnie tam, gdzie faktycznie
ich potrzeba, a nie w miejscach zaplanowanych
wy∏àczenie „na papierze”, przez projektantów, którzy nie je˝d˝à na co dzieƒ po naszych ulicach.

Swoje propozycje mo˝ecie zg∏aszaç do koƒca
sierpnia na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer:
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/ankieta/w-ktorym-miejscu-w-dzielnicy-wawer-powinny-panipana-zdaniem-stanac-dodatkowe-stojaki-na.
Co wa˝ne, nie jest to sonda z listà punktów do
wyboru, ale pytanie otwarte „W którym miejscu

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
w dzielnicy Wawer powinny Pani/Pana zdaniem
stanàç dodatkowe stojaki na rowery?” i puste
pole do wpisania swojej propozycji.
Jak informuje rzecznik prasowy wawerskiego
ratusza, stojaki pojawià si´ w dzielnicy po wakacjach.
Hanna Kowalska
REKL AMA

To by∏ Êwietny sezon!
Za nami kolejny pracowity sezon w wykonaniu m∏odych pi∏karzy Klubu
Sportowego ZWAR Warszawa. Sezon pracowity, ale niezwykle udany, obfitowa∏ w wiele sukcesów i chwil radoÊci. Najstarsza grupa – rocznik 2002
– zakoƒczy∏a rozgrywki I ligi wojewódzkiej na wysokim trzecim miejscu i do
ostatnich kolejek walczy∏a o awans do Ekstraligi. Olbrzymi sukces odniós∏
rocznik 2004, w którym podopieczni trenera Arkadiusza Grzyba awansowali do 1 ligi. Równie˝ rocznik 2005 prowadzony przez trenera Tomasza
Skrzypczaka, dzi´ki fenomenalnej postawie na wiosn´, wraca na najwy˝szy
poziom rozgrywkowy. Od najbli˝szej jesieni nie tylko wymienione roczniki
b´dà wyst´powaç na szczeblu pierwszej ligi. Zawodnicy trenera Bart∏omieja Gajdy z rocznika 2006, tak jak starsi koledzy, równie˝ wygrali swojà lig´
i meldujà si´ w elicie rozgrywek w swojej kategorii wiekowej. To jednak nie
koniec sukcesów pi∏karzy KS ZWAR. Warto dodaç, ˝e nie tylko pierwsze zespo∏y wygrywa∏y swoje rozgrywki, ale tak˝e drugie dru˝yny spisa∏y si´ znakomicie i od wrzeÊnia zagrajà w wy˝szych ligach. Kolejno awans uzyskiwa∏y roczniki 2005 i 2007. M∏odsi zawodnicy z roczników 2008 i 2009 w ka˝dy weekend rozgrywali mecze sparingowe i ju˝ po wakacjach przystàpià
do rozgrywek Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej.
Koniec sezonu to czas podsumowaƒ, wr´czania nagród, ale przede wszystkim wspólnego Êwi´towania sukcesów m∏odych zawodników. Zgodnie z tradycjà KS ZWAR ka˝da grupa treningowa organizowa∏a wspólne grillowanie
po∏àczone z meczami Rodzice kontra Dzieci. Dobrej zabawie nie by∏o koƒca i wszyscy rozjechali si´ na zas∏u˝one wakacje w znakomitych nastrojach.
Lipiec bowiem jest miesiàcem wolnym od treningów, a wszystkie grupy
powrócà na boiska od sierpnia. W tym miesiàcu tak˝e zawodnicy KS ZWAR
wyje˝d˝ajà na obozy sportowe, które majà przygotowaç ich do kolejnego
wymagajàcego sezonu. Grupy starsze, jak co roku, udajà si´ do nadmorskiego Niechorza, natomiast m∏odsi zawodnicy form´ szlifowaç b´dà w M∏awie.
KS ZWAR
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wawerskie zagadki rozwiàzane!
N
A
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Dnia 18 czerwca 2016 roku w Wawerskim Centrum Kultury Filia Anin odby∏
si´ fina∏ terenowej gry miejskiej
„Gdzie jest Ula?”. Gra zosta∏a opracowana w formie questa historycznego
i osadzona w realiach lat 70 XX w.

Punktem startowym by∏o XXVI LO, przy
ul Alpejskiej 16. Tam w∏aÊnie uczestnicy
otrzymali karty do gry. Dalszy kierunek
w´drówki wyznacza∏y wskazówki zawarte w wierszowanych zagadkach. W treÊci
zagadek znajdowa∏y si´ opisy obiektów i funkcje, jakie pe∏ni∏y oko∏o 40 lat temu. Punktów by∏o siedem. Na ka˝dym z nich trzeba by∏o uzyskaç
pieczàtk´. Na koniec w´drówki ka˝dy uczestnik
musia∏ jeszcze rozwiàzaç krzy˝ówk´, która by∏a
sprawdzianem jego wiedzy na temat PRL-u. Wysi∏ek si´ op∏aci∏. W ostatnim punkcie – w WCK Filia Anin czeka∏o na graczy wiele niespodzianek
i atrakcji. Przede wszystkim wiele wspania∏ych
nagród w postaci gier edukacyjnych dla tych,
którzy wytrwale doszli do koƒca i poprawnie
rozwiàzali krzy˝ówk´. Pozostajàc ca∏y czas w re-

wzruszeniem, s∏uchali utworów Anny Jantar, Andrzeja Dàbrowskiego i innych wykonawców
„epoki PRL-u”. Wspólne ognisko z pieczeniem
kie∏basek by∏o wa˝nym elementem imprezy. To

WCK Anin

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

w∏aÊnie wtedy m∏odzi ludzie, którzy tak licznie
wzi´li udzia∏ w grze, mogli dowiedzieç si´ wielu
ciekawostek z codziennego ˝ycia mieszkaƒców
z epoki gierkowskiej. GoÊciem specjalnym by∏
Pan Jan Czerniawski – historyk, autor ksià˝ki
„Wawer. Korzenie i wspó∏czesnoÊç”. Ca∏oÊç imprezy uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u „Tiku Band”
z „Chaty z Pomys∏ami”.
W grze miejskiej wzi´∏o udzia∏ oko∏o 170
osób. Licznie swojà obecnoÊç zaznaczyli harcerze ze szczepu „B∏´kitni”. Oprócz mieszkaƒców
Wawra czynnie uczestniczyli równie˝ przybysze
z okolic po∏o˝onych po sàsiedzku – z Wiàzowny

Kolejne sukcesy
Teatru Ani Pó∏
aliach PRL-u, mo˝na by∏o zobaczyç dioram´ posterunku Milicji Obywatelskiej, dawny pojazd,
jakim poruszali si´ milicjanci.
Organizatorzy zach´cali równie˝ do obejrzenia Polskich Kronik Filmowych z lat 70 XX w.
w Kinie za Rogiem, które dzia∏a w budynku Filii
Anin. Z przyjemnoÊcià, a niektórzy z lekkim

Teatr Ani Pó∏ podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego
TEATRALIA 2016 w Legionowie
zdoby∏ nagrod´ za opraw´ muzycznà
spektaklu „Czasem”, a przedsi´wzi´cie „Media show” znalaz∏o si´
w gronie projektów, które przesz∏y

AktualnoÊci z Klubu Seniora
Lato w pe∏ni, ale Klub Seniora
„Wawerski Aktywny Sprawny
Senior” w Mi´dzylesiu przy ul.
Paprociowej 2 dzia∏a bez przerwy urlopowej.
Od kwietnia tego roku mo˝na
w klubie skorzystaç z ró˝norodnych zaj´ç ruchowych, wziàç
udzia∏ w warsztatach florystycznych, warsztatach robótek r´cznych, spotkaniach kulinarnych,
wyjÊç wspólnie do kina albo po
prostu spotkaç si´ ze znajomymi.
Klub zapewnia konsultacje
pracownika socjalnego, piel´gniarki.
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i Rembertowa. To w∏aÊnie oni gratulowali organizatorom pomys∏u i wyra˝ali ch´ç w∏àczenia si´
w realizacj´ kolejnych imprez.
Bardzo wa˝ne jest to, ˝e wokó∏ samej realizacji
wydarzenia uda∏o si´ skupiç wiele ró˝nych organizacji dzia∏ajàcych w dzielnicy Wawer. Przedstawiciele tych organizacji spotykajà si´ w Wawerskim
Centrum Kultury Filia Anin na comiesi´cznych spotkaniach sàsiedzkich. To w∏aÊnie na tych spotkaniach powstajà pomys∏y, które warto realizowaç.

Cz∏onkowie klubu byli ju˝
na dwóch seansach filmowych
na Stacji Falenica, a w czerwcu odby∏a si´ wycieczka do
Kazimierza Dolnego.
Dodatkowo 14 czerwca
2016 r. w dzielnicy Weso∏a
odby∏ si´ fina∏ konkursu „Seniorzy majà talent”. Uczestnicy z dzielnic Weso∏a, Ursynów, Rembertów, ˚oliborz,
ÂródmieÊcie, Wawer, Bielany
i Bia∏o∏´ka konkurowali
w pi´ciu kategoriach: plastyka (fotografia, robótki r´czne, obrazy itp.), taniec, teatr,
literatura, muzyka.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyç
18 czerwca w naszej grze, udost´pniamy
quest!
Przejdê ca∏à tras´ i rozwià˝ quest.
W miejscu na pieczàtki wpisz prawid∏owe
odpowiedzi (nazwy obiektów sprzed ok. 40
lat) i rozwià˝ krzy˝ówk´. Zamieszczone karty do gry wydrukuj i przeÊlij do WCK Filia
Anin (e-mailem, pocztà lub osobiÊcie).
Rozwiàzania prosimy sk∏adaç do 31 sierpnia 2016 r. WÊród prawid∏owych odpowiedzi rozlosujemy nagrody!!!!
Karty do gry mo˝na pobraç z naszej strony: http://www.wck-wawer.pl/anin/aktualnosci/2016/zapraszamy-do-wspolnej-zabawy-quest-historyczny.

do drugiego etapu konkursu na najlepszy projekt
z zakresu edukacji kulturalnej. Informacje o „Media
show” znajdziecie pod adresem: http://mediashow
tap.blogspot.com.
Serdecznie gratulujemy
i trzymamy kciuki za powodzenie w drugim etapie!
Redakcja
Seniorzy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Wawer po raz pierwszy uczestniczyli w tym konkursie. Zg∏osiliÊmy wiele prac plastycznych, r´kodzie∏o i fotografie.
Fotografia Pani Ewy LeÊniak, naszej seniorki,
zdoby∏a I miejsce w swojej kategorii. Gratulujemy!
Klub Seniora dzia∏a w dni powszednie
w godz. od 12.00 do 16.00.
Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne.
Najbli˝sze spotkanie kulinarne – szasz∏yki owocowe i owocowo-warzywne – 13 lipca o godz.
13.00. WyjÊcie do kina 20 lipca. ZAPRASZAMY!
Informacja, plan zaj´ç i aktualne wydarzenia
na stronie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej:
www.opswawer.waw.pl.
Zapisy do klubu: osobiÊcie, ul. Paprociowa 2.
Ewelina Belter
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Ruszy∏y Falenickie Koncerty Letnie 2016
Jednà z wawerskich tradycji, artystycznie wzbogacajàcych lato, sà plenerowe koncerty na scenie
przy koÊciele pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy. Zainaugurowane 26 czerwca koncertem pt. „Dawne PieÊni Polsko-Ruskie”, zapewnià
nam jeszcze cztery wspania∏e wieczory ze starannie
dobranym repertuarem i towarzyszàcymi im wystawami, dope∏niajàcymi artystycznych wra˝eƒ.

nek – skrzypce / Maria Stanienda – altówka /
Marcin Zdunik – wiolonczela
W programie: Giacomo Puccini – W∏adys∏aw
˚eleƒski – Edvard Grieg
Wystawa: „Ogród sztuki” – Joanna Ducka-D´becka – malarstwo, rysunek, ceramika
■

Harmonogram koncertów:
■

■

24 lipca godz. 19.00 – „Niezapomniane tematy filmowe” – Barbara Witkowska – harfa /
Adrian Janda – klarnet. Wystawa: „Konie”
– Joanna Czubak – batiki i grafiki
14 sierpnia godz. 19.00 – „Muzyczna podró˝
w czasie do epoki romantyzmu” – Anna Maria
StaÊkiewicz – skrzypce / Ma∏gorzata Wasiucio-

■

28 sierpnia godz. 19.00 – „Od A do K” –
Przemys∏aw Wojciechowski – akordeon / Anna Kalska – klarnet
W programie: John Noble – Bohuslav Martinů
– Witold Lutos∏awski – George Gerschwin
– Bela Bartók
Wystawa: „Debiut” – Wojciech Tuszko – fotografia
11 wrzeÊnia godz. 19.00 – „Chwalebna Droga Krzy˝owa” – Zalesiaƒskie Towarzystwo
Âpiewacze – Êpiew oraz pokaz slajdów malar-

Z∏ota polska jesieƒ z PTTK
10 wrzeÊnia – jednodniowy sp∏yw Wilgà
Dolina Wilgi wraz z jej korytem nale˝y do
NadwiÊlaƒskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. JednoczeÊnie stanowi jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Mazowsza. Jest
niezwykle zasobna przyrodniczo i krajobrazowo,
stanowi g∏ówny walor urozmaicajàcy krajobraz.
Od kilkunastu lat w rzece ˝yjà bobry, przelotnie
pojawiajà si´ ˝urawie. W rzece tej w´dkarze mogà z∏owiç p∏otki, klenie i szczupaki.
Swojà przygod´ z Wilgà rozpoczniemy prawdopodobnie od mostu przy obwodnicy S17 i dop∏yniemy do Cyganówki. Trasa liczyç b´dzie oko∏o 15 km.
Uwaga! Ze wzgl´du na mo˝liwy niski stan wody dopuszczamy p∏yni´cie innym odcinkiem,
a nawet innà rzekà (nikt z nas nie lubi przecie˝
ciàgni´cia kajaka przez kilka kilometrów).
Tradycyjnie na zakoƒczeniu sp∏ywu b´dzie ciep∏a zupa, ciasto oraz herbata. Zapewniamy równie˝ ognisko, ale kie∏baski ka˝dy musi wziàç we
w∏asnym zakresie.

Wyjazd: 10 wrzeÊnia, godz. 7.30, parking przy
ul. Klimatycznej pod Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej
Powrót: 10 wrzeÊnia ok. godz.19.00
Wpisowe: doroÊli 85 z∏, dzieci do 12 r.˝. 70 z∏, p∏atne do 30 sierpnia br.
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem strony internetowej
www.pttkwesola.pl najpóêniej do 2 wrzeÊnia br.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. kom.
602 344 309
Liczba miejsc: 60

29 wrzeÊnia – 2 paêdziernika
– w´drówka górska w Gorcach
„Pusto w Gorcach jest jesienià, chocia˝ w dole ˝ycie wre
Tutaj w górze tylko buki z∏ocà si´ wÊród innych drzew...”

Te s∏owa jednej z licznych s∏awiàcych Gorce
piosenek sà najlepszym mottem dla naszej wycieczki. Czeka nas bowiem w´drówka wÊród malowniczych lasów i przez s∏ynne gorczaƒskie polany, skàd roztaczajà si´ pi´kne widoki na Tatry
i po∏ow´ Beskidów....
W programie mamy 3 dni w´drówki: z Ochotnicy przez Hawiarskà Kolib´ i Gorc a˝ do Rzek

stwa Leszka Zadràga. Wystawa: „Krzy˝e dnia
powszedniego” – Jacek Ebert – fotografia
Szczegó∏y ka˝dego z koncertów znajdziecie pod
adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/9515.
Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów: Agnieszka Kurowska-Janecka.
Na wszystkie wydarzenia w ramach
cyklu wst´p wolny.
Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze Êrodków Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy.
Marta Frejtan

(ok. 15 km, 5,5 h w´drówki), z Rzek przez Kud∏oƒ
na Turbacz i zejÊcie do Nowego Targu (ok. 18 km,
6 h marszu) oraz z Obidowej przez Stare Wierchy
i Maciejowà do Rabki (ok. 17 km, 4,5 h marszu).
W sobot´ mo˝liwoÊç uczestnictwa w polowej
Mszy Âwi´tej w Kaplicy Papieskiej pod Turbaczem
(o zachodzie s∏oƒca...), zaÊ w piàtek b´dzie mo˝na
powygrzewaç si´ w nowym oÊrodku z basenami
termalnymi „Goràcy Potok” w Szaflarach. B´dà
te˝ ogniska z pieczeniem kie∏basek i Êpiewem...
Wyjazd: 29 wrzeÊnia, godz. 17.00, parking przy ul.
Klimatycznej pod Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej
Powrót: 2 paêdziernika ok. godz. 23.00
Wpisowe: doroÊli 370 z∏, m∏odzie˝ do 15 r.˝. 330 z∏,
p∏atne do 20 wrzeÊnia br., zaliczka w wysokoÊci
100 z∏ w terminie do 30 sierpnia br.
Noclegi, Êniadania i obiadokolacje: OÊrodek S∏oneczko w Mszanie Dolnej.
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem strony internetowej
www.pttkwesola.pl najpóêniej do 20 wrzeÊnia br.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel. kom.
601 31 48 22
Liczba miejsc: 50

Zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a nr 4 w Weso∏ej

REKL AMA

■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

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

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl
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AktualnoÊci z Gimnazjum nr 102
Tradycje weselne w Polsce i na Litwie
Przed dwoma laty Gimnazjum 102 (ZS 116)
wspólnie z Gimnazjum w Pogirach ko∏o Wilna
rozpocz´∏o realizacj´ projektu „Polska i Litwa,
dwa paƒstwa, a wspólne korzenie i pami´ç”.
W tym roku po raz drugi goÊciliÊmy uczniów
z polskiego pionu pogirskiego gimnazjum.
W dniach 1–4 czerwca jedenastu uczniów i dwie
nauczycielki goÊcili u wawerskich przyjació∏. Tym
razem tematem zaj´ç i warsztatów by∏y „Tradycje
weselne w Polsce i na Litwie”. Uczniowie z Litwy
uczestniczyli w wybranych lekcjach w naszej
szkole. Zgodnie z ich proÊbà pojechaliÊmy do Wi-

lanowa, zwiedziliÊmy Stare Miasto, a tak˝e warszawskie ZOO. Ostatni dzieƒ pobytu to wspólny
udzia∏ w festynie, który jest tradycjà naszego
gimnazjum. Jest to „Rodzinny dzieƒ sportu”. Na
tym w∏aÊnie festynie goÊcie z Litwy zaprezentowali si´, Êpiewajàc piosenk´ w j´zykach polskim
i litewskim. Ju˝ czekamy na nast´pne spotkanie.
ZostaliÊmy zaproszeni na Litw´ i zamierzamy
wybraç si´ tam w maju 2017 roku. Niektórzy
spotkajà si´ mo˝e nawet wczeÊniej – dwie rodziny goszczàce polskich uczniów z Pogir zaprosi∏y
ich na wakacje do Polski. Wiemy, ˝e pobyt
w Warszawie by∏ dla naszych przyjació∏ wielkim
prze˝yciem. Pochodzà oni z rodzin, gdzie j´zyk
polski i polskie tradycje sà ˝ywe i wa˝ne. Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy sprawiç im tyle radoÊci.
W naszej szkole pomys∏odawczyniami i odpowiedzialnymi za ten projekt sà nauczycielki Beata St´pieƒ i Ma∏gorzata Kochman-Kubisty.
M. Kochman-Kubisty

Certyfikat varsavianistycznej szko∏y zdobyty

WieÊci z Chaty
W tym roku w Ârodowiskowym Domu Samopomocy „Chata z pomys∏ami” z Anina postanowiliÊmy przygotowaç si´ do Mi´dzynarodowego
Dnia Ziemi. Jeden z chatowiczów zauwa˝y∏, ˝e
Ziemi´ mamy tylko jednà i tym bardziej powinniÊmy o nià dbaç. ZadaliÊmy sobie pytanie, co my
mo˝emy zrobiç, aby by∏o ∏adniej, czyÊciej i przyjemniej nam wszystkim, na naszym coraz bardziej zanieczyszczonym globie.

UroczystoÊç wr´czenia certyfikatów odby∏a
si´ 13 czerwca w Muzeum Niepodleg∏oÊci.

cuskà nazw´ „Chatowa lipa AREHA” (AREHA
– skrót nazwy francuskiej organizacji).
W dniu nast´pnym zaplanowaliÊmy wycieczk´
do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który
znajduje si´ niedaleko naszego oÊrodka. Na wycieczk´ zabraliÊmy worki plastikowe i r´kawice
ogrodowe. ZatrzymaliÊmy si´ przy górce Delmaka w Aninie. To pi´kne miejsce pe∏ne przestrzeni
i rosnàcych wokó∏ drzew cz´sto odwiedzane jest
przez spacerowiczów, którzy zostawiajà tutaj
przeró˝ne Êmieci. PostanowiliÊmy je zebraç.
W krótkim czasie zebraliÊmy trzy worki pozostawionych szklanych i plastikowych butelek, pojemników i papierów. Mamy nadziej´, ˝e ci, którzy je tu wyrzucili, nast´pnym razem zastanowià
si´ i zabiorà je ze sobà. Mimo naszej dwudniowej akcji staramy si´ aktywnie dbaç o nasze otoczenie przez ca∏y rok, a nie tylko od Êwi´ta.

instruktorki Justyny. Nasi goÊcie, którzy mieli
okazj´ spróbowaç tego smako∏yku, koniecznie
chcieli poznaç jego sk∏ad i przepis. Wszystkich
zainteresowanych odsy∏amy na chatowà stron´
facebookowà, na której zamieÊciliÊmy wychwalany przepis. Chatowicze aktywnie towarzyszyli
nam w kawiarence przez ca∏y piknik.

* * *

W pierwszym dniu naszych obchodów Dnia Ziemi – 25 kwietnia – goÊciliÊmy wycieczk´ z Francji
z podobnego oÊrodka samopomocy z miejscowoÊci Bellac. Razem z francuskimi kole˝ankami i kolegami sadziliÊmy nasionka kwiatów do recyklingowych plastikowych pojemników. Po wykie∏kowaniu sadzonki wysadzimy do naszego ogródka.
Nast´pnie wspólnie zaopiekowaliÊmy si´ kilkuletnià lipà – samosiejkà, która roÊnie przed naszym
oÊrodkiem: nawieêliÊmy jà nawozem, podlaliÊmy,
podparliÊmy palikiem. NadaliÊmy jej polsko-fran-
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M. Rodak

W koƒczàcym si´ roku szkolnym 2015/2016
uczniowie naszej szko∏y, g∏ównie z klas 3a, 2a,

Chatowicze
ÂDS „Chata z pomys∏ami”, Anin

Efekty zbiórki Êmieci wokó∏ górki Delmaka

2b, 1a, 1b razem paniami Wiolettà Pawlak i Ma∏gorzatà Rodak realizowali zadania w ramach
programu „Varsavianistyczna szko∏a”. Trud si´
op∏aci∏. Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy przyzna∏o naszemu gimnazjum certyfikat „Varsavianistyczna szko∏a”. Poniewa˝ zaszczytne miano
przyznawane jest na jeden rok szkolny, to
w przysz∏ym roku znów podejmiemy dzia∏ania
majàce na celu przybli˝enie uczniom ich miasta,
a zarazem stolicy paƒstwa.
Wszystkim zaanga˝owanym w dzia∏ania wynikajàce z realizacji programu gratulujemy.

Nie mog∏o nas zabraknàç na czerwcowym
Aniƒskim Pikniku Rocznicowym, z którego ca∏y
dochód zosta∏ przeznaczony na zakup nowych
organów piszcza∏kowych do koÊcio∏a pw. Matki
Bo˝ej Królowej Polski w Aninie.
W tym roku postawiliÊmy na wyroby cukiernicze mam naszych podopiecznych. Dope∏nieniem
do s∏odkoÊci by∏a prawdziwa kawa z u˝yczonego
nam ekspresu. Siostra Bogumi∏a pe∏ni∏a funkcj´
pierwszej kawiarki w chatowej kawiarence.
Mamy naszych chatowiczów i tym razem nie zawiod∏y, piekàc ciasta, które satysfakcjonowa∏y
najwybredniejsze podniebienia. Jednak prawdziwym hitem zosta∏a okrzykni´ta tarta szpinakowa

Drugà naszà atrakcjà by∏a „Chatowa loteria fantowa”, która cieszy∏a si´ du˝à popularnoÊcià
wÊród najm∏odszych piknikowiczów. Nagrodami
w loterii by∏y artystyczne gad˝ety wykonane
w „Chacie z pomys∏ami”: wyroby ceramiczne, z filcu, drewna. Osoby ciàgnàce losy by∏y bardzo przej´te swojà rolà. Obok okrzyków radoÊci i zadowolenia by∏y te˝ oznaki g∏´bokiego rozczarowania
brakiem szcz´Êcia w losowaniu. Ka˝de niepowodzenie w losowaniu by∏o os∏adzane ciasteczkiem.
Wszystkie zebrane fundusze przekazaliÊmy na
konto budowy organów. Cieszymy si´, ˝e nasza
drobna cegie∏ka tak˝e przyczyni si´ do szybszego zakupu organów do naszego koÊcio∏a.
Bogumi∏a Pistelok, Wioletta Szczygie∏,
Katarzyna Pruchniewicz
instruktorki w ÂDS „Chata z pomys∏ami”
w Aninie
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Angielski z hiszpaƒskim partnerem
TrzecioklasiÊci opowiadajà rówieÊnikom z zagranicy, dlaczego warto
przyjechaç do Polski.
Ju˝ majàc dziewi´ç lat, mo˝na zach´ciç do odwiedzenia naszego kraju osoby z drugiego koƒca
Europy. Przekonali si´ o tym uczniowie klas trzecich Szko∏y Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji
Piechoty Strzelców Kresowych, ucz´szczajàcy na
zaj´cia ko∏a j´zyka angielskiego. Zrealizowali oni
wraz ze swojà nauczycielkà Magdalenà Wójcik
mi´dzynarodowy projekt eTwinning: „My
World”. Szko∏à partnerskà w tym projekcie by∏a
Colegio Nuestra Senora del Huerto z Pampeluny
w Hiszpanii. W ramach projektu dzieci nagra∏y

w j´zyku angielskim filmy o swoich szko∏ach,
przygotowa∏y prezentacje dotyczàce Êwiata przyrody w swoich krajach oraz przedstawi∏y najciekawsze, warte odwiedzenia miejsca w obu paƒstwach. Wszystkie prace uczniów zamieszczone
zosta∏y na platformie eTwinning, na której dzieci
ze szkó∏ partnerskich mog∏y si´ z nimi zapoznaç.
Podczas realizacji projektu jego uczestnicy nie
tylko rozwijali umiej´tnoÊci j´zykowe i zdobywali wiedz´ o obu krajach, ale tak˝e wykazali si´
du˝à dojrza∏oÊcià i odpowiedzialnoÊcià.

Wszystkich ch´tnych zapraszamy do obejrzenia efektów pracy uczniów na stronie internetowej szko∏y: http://zs111.manifo.com/miedzynarodowy-projekt--my-world.
ZS 111

Kolorowo, radoÊnie i s∏odko, czyli
Dzieƒ Dziecka w TPD „Helenów”

Dnia 2 czerwca br. odby∏y si´ uroczyste i huczne obchody Dnia Dziecka zorganizowane w imieniu Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Z obserwacji i doniesieƒ zaraz po uroczystoÊciach
mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e tym razem mogliÊmy goÊciç jeszcze wi´kszà rzesz´ m∏odych goÊci ni˝ w poprzednich latach. Bowiem poza podopiecznymi „Helenowa” stawi∏y si´ licznie zorganizowane grupy z innych placówek TPD,
zaprzyjaênionych szkó∏ i placówek, goÊcie z zagranicy (Bia∏oruÊ i Ukraina) oraz okoliczni mieszkaƒcy. Nic w tym chyba dziwnego, bo i tym razem program wyst´pów oraz liczne atrakcje rozlokowane w malowniczym otoczeniu Centrum
by∏y nie mniej ciekawe, a fama o spektakularnoÊci imprezy rozbrzmiewa przecie˝ z roku na rok.

Widownia mog∏a cieszyç ucho solowymi
koncertami dwóch laureatek konkursów piosenki wyst´pujàcych z ramienia Staromiejskiego Domu Kultury, syciç oczy barwnymi wyst´pami zagranicznych goÊci czy zapomnieç si´
pod scenà, s∏uchajàc popularnego zespo∏u Collers. W terenie jak zwykle czeka∏y liczne olbrzymie dmuchane budowle, stoiska z atrakcjami,
punkty edukacyjne i miejsca warsztatów. Wi´ksze emocje gwarantowa∏a Êciana wspinaczkowa, strzelnica
czy te˝ przeja˝d˝ki
samochodami terenowymi. UroczystoÊç
uÊwietni∏a swà obecnoÊcià Pierwsza Dama Rzeczypospolitej
Pani Agata Kornhauser-Duda, która przyby∏a do nas oko∏o po∏udnia. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏

si´ punkt warsztatów plastycznych przygotowany przez Kancelari´ i Zarzàd TPD. Pani Prezydentowa, nie spieszàc si´, spe∏nia∏a niekoƒczàce si´ proÊby o wspólne zdj´cia i autografy,
a tak˝e z du˝à przyjemnoÊcià Êledzi∏a wyst´py
sceniczne. Tegoroczny Dzieƒ Dziecka, jak co roku, zakoƒczy∏y muzyczne prezentacje na scenie.
Centrum TPD „Helenów”
REKL AMA

WAKACJE W „BU¸HACZKU”
Zbli˝ajà si´ wakacje. Niepubliczne Przedszkole artystyczno-j´zykowe „Bu∏haczek” przygotowa∏o specjalnà ofert´. Dzieci wraz
z bu∏haczkowà lokomotywà b´dà zwiedzaç kontynenty. B´dzie
mo˝na poznaç tradycje i zwyczaje rdzennych mieszkaƒców, dania
charakterystyczne dla poszczególnych cz´Êci Êwiata. Nie zabraknie
tak˝e muzyki, taƒców oraz lokalnych legend, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne podsumujà zdobytà wiedz´.
Poznanie zabaw popularnych w innych krajach poka˝e, ˝e bez
wzgl´du na narodowoÊç czy kolor skóry dzieci na ca∏ym Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kajakowy sp∏yw, Republika Zjednoczonych
Ptaków i rejs jak u Piwowskiego
kim to tolerancja, wolnoÊç i szacunek. Na
tablicy wartoÊci znalaz∏y si´ tak˝e: demokracja, sprawiedliwoÊç, uczciwoÊç, solidarnoÊç, praworzàdnoÊç, ˝yczliwoÊç,
równoÊç, braterstwo i pluralizm.
4 czerwca wzi´liÊmy zorganizowany
udzia∏ w marszu KOD – „WolnoÊç dla
wszystkich, wszyscy dla wolnoÊci”. SzliÊmy pod naszym wielkim banerem z charakterystycznym niebieskim opornikiem
i w rytmie w∏asnej orkiestry marszowej.
Dzi´ki temu byliÊmy jeszcze lepiej widoczni i s∏yszalni.
Ruszy∏ proces sk∏adania deklaracji
cz∏onkowskich do struktur regionalnych
KOD. Zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu pod naszym adresem e-mailowym. W Grupie KOD Warszawa Wawer
koordynatorzy organizujà dy˝ury w celu
ich odbierania.
Odby∏a si´ kolejna cz´Êç warsztatów
dla dzieci „W krainie Konstytucji” – „Prawo” oraz próbne warsztaty z nast´pnej
cz´Êci „Prezydent”. W krainie ptaków
mamy ju˝ rzàd, trybuna∏ konstytucyjny,

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

OG¸OSZENIA DROBNE

◗ Sprzàtanie (mycie okien), pomoc domowa,
opieka. Porzàdna. tel. 793 944 881.

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).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

„HORTUS”

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

US¸UGI OGRODNICZE
www.hortus.waw.pl
250

ZDROWE STOPY

294

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

tel. 503-759-763
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SPRZEDA˚, MONTA˚

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

297

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

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

MEBLE NA WYMIAR

Z¸OTA RÑCZKA

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

503 150 991

160

Tel. 660-769-211

36

■

anteny TV i SAT
■ domofony

REKL AMA

www.anteny-kamery.pl
3

DACHY

501 14 14 40

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

Tel. 793-802-399

tel.

M O N TA ˚ :
■

HYDRAULIK

– ciep∏a, godna zaufania, z du˝ym
doÊwiadczeniem i referencjami,
bardzo lubiana przez dzieci.

tel. 691 260 269

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

◗ Sprzedam bezpoÊrednio – PILNIE – dzia∏k´
budowlana 1300 m2 – 105 tys. z∏, woda
pràd, Wiàzowna – Wola Ducka – ul. Wiosenna, tel. 504-595-550.

OPIEKUNKA DLA DZIECKA

251

GITARA – NAUKA GRY

MALOWANIE I G¸ADZIE

Opracowa∏ Tadeusz Korablin

22
1

Za nami ju˝ pierwszy KOD Kajak.
22 maja przep∏yn´liÊmy 14 km Wkrà i Narwià do portu przy pla˝y Twierdzy Modlin, a potem zwiedzanie Twierdzy. P∏yn´liÊmy trzypokoleniowo – byli dziadkowie, rodzice i sporo dzieci oraz radosny
czworonóg. Dopiero si´ poznaliÊmy,
a nawet cz´Êç osób widzieliÊmy po raz
pierwszy w ˝yciu, a jednak p∏yn´liÊmy razem, wspólnie, wszyscy uÊmiechni´ci
i w naturalny sposób mili dla siebie. To
jest atmosfera, którà znamy z marszów
i pikiet, pe∏na radoÊci, szacunku i ˝yczliwoÊci, dajàca poczucie wspólnoty. ˚yczliwej i otwartej wspólnoty, co jest dzisiaj
tak szczególnie cenne.
Z 30 na 31 maja pe∏niliÊmy kolejny dy˝ur przy liczniku naprzeciwko wejÊcia do
KPRM. Cz∏onkowie KOD codziennie
o 13.00 zmieniajà w nim cyfry, odmierzajàc dni, które mijajà od nieopublikowania
wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
09.03.2016. KOD Wawer tym razem prezentowa∏ wartoÊci, które wed∏ug nas sà
fundamentalne dla KOD. Przede wszyst-

sà pos∏owie, wi´zienie (nie ma lekko),
jest i prezydent, który bardzo du˝o podró˝uje, wiecznie jest czymÊ zaj´ty i czasem w Republice Zjednoczonych Ptaków
nie ma komu podjàç wa˝nych decyzji. Co
tu zrobiç? Jakie obowiàzki powinien
mieç prezydent lub kto powinien reprezentowaç interesy ptaków z d´bu
w kontaktach z goÊçmi z zagranicy, np.
z bocianami, kto powinien rozmawiaç
z Klonowcami, G∏ogowcami czy Kasztanowcami? Dzieci poradzi∏y sobie z rozwiàzaniem tych problemów, a nawet
przeprowadzi∏y kampani´ wyborczà
i wybra∏y prezydenta. Dowiedzia∏y si´
tak˝e, czym naprawd´ powinien zajmowaç si´ prezydent w Polsce.
W lipcu przed nami kolejne wodniackie
wydarzenie – wiÊlany rejs statkiem. To nie
b´dzie zwyk∏y rejs, ale rejs w stylu filmu
„Rejs”. Kto zostanie KO-wcem? Czy zobaczymy drog´ na Ostro∏´k´? Sami mo˝ecie
si´ przekonaç – zapraszamy do nas, do
Grupy KOD Warszawa Wawer. Mo˝na do
nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.wawer
@gmail.com.
Nie zawsze musi byç akcja, potrzebna
jest tak˝e integracja. KOD ∏àczy, nie dzieli.

tel. 663-677-701

196

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

122

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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