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Najmilsi Czytelnicy,
z okazji nadchodzàcych Âwiàt
Êlemy Wam jak co roku
przenajserdeczniejsze ˝yczenia!
Niech ka˝dy ze Êwiàtecznych dni
wype∏nia radoÊç, mi∏oÊç i pi´kno.
Miejcie du˝o czasu i uwagi dla
swoich bliskich, dzielcie si´ radoÊcià,
wspó∏twórzcie niezwyk∏oÊç Êwiàt.
A w nowym roku ˝yczymy Wam,
by czas nie p´dzi∏ tak szaleƒczo,
jak to ma w zwyczaju,
i ˝eby wszystkie Wasze plany
i marzenia si´ spe∏ni∏y!
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Podaruj samotnym Wigili´!

ISSN 2082-3266

nasi podopieczni najdotkliwiej odczuwajà
brak rodziny. Chcemy im ten brak zrekompensowaç, daç poczucie, ˝e nie sà sami, ˝e tak˝e
mogà usiàÊç do wigilijnego sto∏u, przy którym
b´dzie wi´cej ni˝ jedno nakrycie, ˝e b´dà mieli z kim prze∏amaç si´ op∏atkiem, ˝e tak˝e na
nich czeka pod choinkà upominek.
Jak co roku, tu˝ przed Êwi´tami Stowarzyszenie planuje zorganizowaç Êwiàteczne kolacje dla ponad 300 osób. By by∏o to mo˝liwe, potrzebuje wsparcia darczyƒców i wolontariuszy.
– Ka˝de 30 z∏ to ju˝ jest ciep∏y posi∏ek, ka˝de dodatkowe 20 z∏ pozwala nam jeszcze
ufundowaç Êwiàtecznà paczk´ dla naszych
podopiecznych. Chcemy, by tego dnia by∏o
wszystko to, co tworzy atmosfer´ prawdziwych
Êwiàt – mówi Joanna Mielczarek. – Osobom,
które majà trudnoÊci z samodzielnym poruszaniem si´, zapewniamy dowóz na miejsce
spotkania i bezpieczny powrót do domu. Tych
seniorów, którzy ju˝ nie mogà wyjÊç z domu,
odwiedzà nasi wolontariusze. Chcemy, ˝eby
przynieÊli ka˝demu gwiazdkowy prezent i wigilijny pocz´stunek.

Dla samotnych starszych osób Êwi´ta tracà sens. Stowarzyszenie „mali bracia
Ubogich” zach´ca do w∏àczenia si´ w akcj´, która mo˝e to zmieniç.
Âwi´ta zbli˝ajà si´ wielkimi krokami.
W mediach coraz cz´Êciej pojawia si´ temat
Wigilii, rodzinnych tradycji, bo˝onarodzeniowych wspomnieƒ. Wspomnienia szcz´Êliwych Êwiàt w rodzinie to jedyne, co dziÊ pozosta∏o osiemdziesi´cioletniej pani Janinie.
Od dawna jest wdowà – nie zosta∏ jej na
tym Êwiecie nikt bliski. W tym roku po raz
kolejny sp´dzi wigilijny wieczór sama. Pogodzi∏a si´ ze swoim losem, ale to nie umniejsza smutku, który prze˝ywa w taki Êwiàteczny wieczór.
– Rok temu w przeddzieƒ wigilii chwyci∏a
mnie ochota, ˝eby tak uszek zrobiç – opowiada. – W moim domu dawniej i ze dwieÊcie si´
nalepi∏o. Wszystkie znika∏y. A barszcz! Przepyszny by∏, z prawdziwych buraków, taki, jaki

jeszcze moja mamusia robi∏a – twarz pani
Janiny rozjaÊnia si´ w uÊmiechu, ale po
chwili smutnieje. – Ale gotowaç tylko dla
siebie? Szkoda zachodu. Barszczyk z torebki
wystarczy.
– Doskonale panià Janin´ rozumiem – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” – przecie˝ to
jest ca∏a radoÊç tych Êwiàt – dzieliç je z rodzinà, bliskimi. Bez tego po prostu tracà sens. Takich osamotnionych starszych osób jak Pani
Janina jest wiele. Nasi wolontariusze odwiedzajà je na co dzieƒ w 3 miastach, w których
dzia∏a nasze Stowarzyszenie (Warszawie,
Poznaniu i Lublinie) – wype∏niajàc pustk´,
zaspokajajàc t´sknot´ za obecnoÊcià drugiego
cz∏owieka. Ale Êwi´ta to szczególny czas, kiedy

Zerzeƒski Jarmark Âwiàteczny
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzi´cia N.M.P. w Zerzniu zaprasza parafian, goÊci, sàsiadów, sympatyków i wszystkich zainteresowanych na kolejny charytatywny jarmark adwentowy
w sobot´ 17 grudnia 2016 r. w godz. 10.00–16.00.
B´dzie du˝y wybór: kwaszonki, pierogi wigilijne
i szeroki asortyment spo˝ywczy na Âwi´ta ze sprawdzonych êróde∏. Cz∏onkowie Zerzeƒskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Parafialnego Zespo∏u Caritas
i M∏odzie˝owy Wolontariat Kompetencji zapraszajà
te˝ do urokliwej kawiarenki.
Miejsce wydarzenia: teren parafii przy ul. Trakt Lubelski 157.

Akcj´ Êwiàtecznà mo˝na wesprzeç, wp∏acajàc darowizn´ bezpoÊrednio na konto Stowarzyszenia lub na stronie podarujwigilie.pl.
Wi´cej informacji – tel. 501 151 045, e-mail:
info@malibracia.org.pl.
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najlepsze
k a r my d l a
zwierząt !

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

e-mail: koliberek.karmy@gmail.com

tel. 731

224 464

Koliberek to:
G karmy suche G wilgotne G weterynaryjne
G przysmaki G ˝wirki G trociny G krople
G obro˝e przeciw pchłom i kleszczom... itp.

Zapraszamy: pon.–pt. 1100–2000, sob. 900–1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Âwieckiej)
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

Nr 69 / Grudzieƒ 2016

WAWERSKIE

Listopad w Radzie Dzielnicy
Po otwarciu tunelu
w Mi´dzylesiu przyszed∏
czas na otwarcie przejÊcia
podziemnego pod jezdniami ul. Patriotów. Takie rozwiàzanie pozwala na bezproblemowe przekraczanie linii kolejowej oraz
dojÊcie do peronu stacji
PKP Mi´dzylesie. B´dzie wygodniej, bezpieczniej, gdy˝ do przejÊcia prowadzà szerokie schody oraz du˝e windy. Uwzgl´dniono równie˝ potrzeby rowerzystów, po zachodniej stronie zlokalizowana jest pochylnia u∏atwiajàca zejÊcie.
Po sygnowaniu kilku istotnych umów na realizacje du˝ych inwestycji w dzielnicy w ostatnich
dniach podpisano umow´ na realizacj´ ul. Wiàzanej. Inwestycja d∏ugo oczekiwana przez mieszkaƒców osiedla Zerzeƒ zostanie zrealizowana
pomi´dzy ul. Zwoleƒskà a Lebiodowà. Blisko kilometrowy odcinek zostanie zmodernizowany,
uwzgl´dniono budow´ chodnika, planowane

jest równie˝ oÊwietlenie i odwodnienie. Na
skrzy˝owaniu ulic Wiàzanej i Kombajnistów ma
powstaç rondo. Prace rozpocznie Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji, które zrealizuje budow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej. Zakoƒczenie inwestycji planowane jest
w grudniu 2017 roku.
14 listopada odby∏y si´ warsztaty z projektantami dotyczàce programu funkcjonalno-u˝ytkowego dla obiektu wielofunkcyjnego w Falenicy
przy ul. Walcowniczej/Patriotów. Docelowo ma
pomieÊciç si´ tam filia Wawerskiego Centrum
Kultury, filia Biblioteki Publicznej oraz Miejsce
AktywnoÊci Lokalnej. Przypomn´, ˝e koncepcja
Miejsca AktywnoÊci Lokalnej (MAL) dotyczy
ró˝nych form przestrzeni publicznej, które realizujà ide´ otwartoÊci na spo∏ecznoÊç lokalnà
– pomagajà mieszkaƒcom w realizacji ich pomys∏ów, nawiàzywaniu sàsiedzkich relacji, aktywnym sp´dzaniu czasu wolnego w najbli˝szym
otoczeniu. Nowe budynki spe∏nià oczekiwania
mieszkaƒców, bowiem Biblioteka i Filia WCK zy-

Bud˝et partycypacyjny – szczegó∏owe
zasady i definicja ogólnodost´pnoÊci
Kwota Êrodków przeznaczonych do dyspozycji mieszkaƒców w dzielnicy Wawer
w IV edycji bud˝etu partycypacyjnego
(a wi´c na 2018 rok) to 1% bud˝etu
dzielnicowego, czyli 2 200 000 z∏.
Dzielnica podzielona jest na 13 mniejszych obszarów. O sposobie podzia∏u decydowa∏ dzielnicowy zespó∏ ds. bud˝etu
partycypacyjnego. Zespó∏ opracowa∏ tak˝e
obowiàzujàce w tej edycji szczegó∏owe zasady oraz definicj´ ogólnodost´pnoÊci projektów.

Zasady ogólne
Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç zg∏aszania projektów nieinwestycyjnych (tzw. mi´kkich) zlokalizowanych na terenie nieb´dàcym w∏asnoÊcià Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

Majàc na uwadze rekomendacje przekazane
Zarzàdowi Dzielnicy przez Zespó∏ ds. bud˝etu
partycypacyjnego:
1) ustala si´ mo˝liwoÊç zg∏aszania projektów
o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym;
2) ustala si´ podzia∏ dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na obszary terytorialne odpowiadajàce podzia∏owi administracyjnemu dzielnicy na osiedla;
3) ustala si´ podzia∏ ogólnej kwoty przeznaczonej na realizacj´ bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy Wawer, wynoszàcej 2 200 000 z∏
(s∏ownie: dwa miliony dwieÊcie z∏otych);
4) ustala si´ górny limit wartoÊci jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na kwot´ 250 000 z∏;
5) ustala si´ górny limit wartoÊci jednego projektu o charakterze osiedlowym na 60% kwoty
przewidzianej na projekty osiedlowe.

skajà wi´kszà powierzchni´, powstanie czytelnia
plenerowa, zostanà zakupione komputery.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie znajdowaç si´ b´dà pracownie plastyczne, muzyczne oraz sale na
liczne wyst´py artystyczne.
Zgodnie z tradycjà z lat poprzednich organizowana b´dzie ogólnodzielnicowa Wigilia dla
mieszkaƒców. 17 grudnia od godziny 15.00
zapraszamy do Wawerskiego Centrum Kultury
na pocz´stunek oraz wspólne Êpiewanie kol´d.
B´dzie nam mi∏o Paƒstwa goÊciç, liczymy na
Paƒstwa obecnoÊç.
Korzystajàc z okazji chcia∏bym z∏o˝yç Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” najlepsze ˝yczenia z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. ˚ycz´ Paƒstwu zdrowych, pe∏nych ciep∏a
i mi∏oÊci Âwiàt, sp´dzonych w gronie Najbli˝szych. Wielkimi krokami zbli˝a si´ rok 2017, wi´c
pozwol´ sobie przes∏aç równie˝ ˝yczenia na nowy rok. Aby by∏ on dla Paƒstwa dobry, szcz´Êliwy, pe∏en radoÊci oraz optymizmu.
Pozdrawiam Êwiàtecznie,
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Podzia∏ Êrodków finansowych
Projekty ogólnodzielnicowe
Kwota przypadajàca na obszar ogólnodzielnicowy to 400 664 z∏. Ustalono górny limit wartoÊci jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na kwot´ 250 000 z∏.
Projekty osiedlowe
Ustalono górny limit wartoÊci jednego projektu o charakterze osiedlowym na 60% kwoty
przewidzianej na projekty osiedlowe.
■ Aleksandrów – 117 431 z∏
■ Anin – 136 877 z∏
■ Falenica – 162 175 z∏
■ Las – 123 927 z∏
■ Marysin Wawerski Po∏udniowy – 148 188 z∏
■ Marysin Wawerski Pó∏nocny – 141 968 z∏
■ Miedzeszyn – 126 341 z∏
■ Mi´dzylesie – 156 239 z∏
■ NadwiÊle – 124 744 z∏
■ RadoÊç – 162 345 z∏
■ Wawer – 125 794 z∏
cd. na str. 2
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Sadul – 116 735 z∏
Zerzeƒ – 156 573 z∏

Zasady ogólnodost´pnoÊci projektów
Zespó∏, uwzgl´dniajàc rekomendacje Rady ds.
bud˝etu partycypacyjnego, o której mowa w zarzàdzeniu nr 5273/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r. (z póên. zm.),
ustala definicj´ ogólnodost´pnoÊci projektów,
o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Zarzàdzenia nr
1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
5 paêdziernika 2016 r.
Ogólnodost´pnoÊç obiektów na otwartym terenie – jest spe∏niona, je˝eli z obiektu ka˝dy
mieszkaniec b´dzie móg∏ skorzystaç w nast´pujàcych przedzia∏ach czasowych:
1. W dni powszednie: co najmniej od zakoƒczenia zaj´ç dydaktycznych do zmroku, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do godziny 22.00.
2. W soboty, niedziele, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do godziny 22.00.
Ogólnodost´pnoÊç sprz´tu: sprz´t uznaje si´
za ogólnodost´pny, je˝eli s∏u˝y prowadzeniu zaj´ç w ramach projektu lub mo˝liwe jest jego

u˝ytkowanie przez ka˝dego ch´tnego mieszkaƒca zgodnie z instrukcjà i na zasadzie wypo˝yczenia po podpisaniu stosownej umowy.
Potrzeba zakupu sprz´tu w danym projekcie
podlega weryfikacji przez pracowników Urz´du
pod kàtem mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcych zasobów. Je˝eli wyst´puje potrzeba zakupu
sprz´tu, to po zrealizowaniu projektu nale˝y
sprz´t oddaç do dyspozycji Urz´du Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zaj´cia o ograniczonej dost´pnoÊci powinny odbywaç si´ w Urz´dzie Dzielnicy.
JeÊli macie wàtpliwoÊci, prosimy o kontakt
z koordynatorem ds. bud˝etu partycypacyjnego:
dglazewska@um.warszawa.pl, tel. 443 68 69.
Dorota G∏a˝ewska
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy Wawer

Kawiarnia Naukowa 1a: Znaki
zodiaku. Gwiazdozbiory zodiakalne
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Mia∏a byç kawiarnia „naukowa”, a my tu o znakach
zodiaku i horoskopach?
Niech nie zmylà Was pozory, b´dzie jak zwykle
o naukowej stronie zjawisk.
Pawe∏ Ziemnicki – popularyzator
nauki i dziennikarz specjalizujàcy si´ w tematyce kosmicznej, znany z portalu Space24.pl, odpowie m.in. na pytania: Co to

w∏aÊciwie jest zodiak? Jaka jest
ró˝nica mi´dzy znakami zodiaku a gwiazdozbiorami zodiakalnymi? Dlaczego Punkt Barana nie jest w Baranie? I kim u licha by∏ W´˝ownik?
Zapraszamy na spotkanie 12 stycznia
2017 r. o godz. 18.30 do Wawerskiego Centrum
Kultury przy ul. ˚egaƒskiej 1a.
WCK/Red.

Podziel si´ Podwórkowà Gwiazdkà z sàsiadami
W grudniu w ponad 40 sàsiedztwach na
terenie ca∏ej Warszawy obchodzona b´dzie
Podwórkowa Gwiazdka. Grupy sàsiadów,
lokalne kawiarnie, organizacje czy wspólnoty mieszkaniowe zorganizujà z tej okazji
P
przeró˝ne sàsiedzkie inicjatywy, takie jak
A
T
wspólne ubieranie osiedlowej choinki,
R
warsztaty dekoracji Êwiàtecznych, degustaO
cje sàsiedzkich wypieków, wymiany rodzinN
nych przepisów czy sàsiedzkie koncerty
A
T
kol´d. Podwórkowa Gwiazdka to znakomita okazja do sp´dzenia przedÊwiàtecznych
chwil z sàsiadami i zrobienia czegoÊ razem. Tutaj
liczy si´ pomys∏, dobre ch´ci i otwartoÊç na innych
ludzi. Wszystko po to, aby si´ lepiej poznaç, zintegrowaç i budowaç przyjazne sàsiedztwo.
Grudzieƒ to czas, gdy spotykamy si´ w gronie
rodziny i przyjació∏, ale jednoczeÊnie jesteÊmy
sk∏onni otworzyç si´ na potrzebujàcych i wziàç
N
A
S
Z

udzia∏ w akcjach charytatywnych czy zbiórkach
darów. Dlatego Podwórkowa Gwiazdka to tak˝e
Êwietna okazja, aby zrobiç coÊ dla innych ludzi
w swoim najbli˝szym sàsiedztwie! Motywem tegorocznej akcji jest ciasteczko w kszta∏cie gwiazdki, którym mo˝na podzieliç si´ z sàsiadami. To najprostszy sposób na sàsiedzkà inicjatyw´: przejÊç

si´ po klatce z ciasteczkami i z∏o˝yç sàsiadom ˝yczenia albo po prostu przedstawiç si´ i poznaç
w mi∏ej atmosferze. Podzieliç si´ mo˝na ˝yczliwymi s∏owami, przyjaznym gestem czy dobrym
uczynkiem. Q-Ruch Sàsiedzki zach´ca, aby z okazji Podwórkowej Gwiazdki podjàç inicjatyw´
i podzieliç si´ nià z sàsiadami, organizujàc
wspólnie sàsiedzkie spotkania i integrujàc si´.
Ka˝dy mo˝e do∏àczyç do akcji i zorganizowaç
Podwórkowà Gwiazdk´ w swoim sàsiedztwie!
JeÊli chcesz dowiedzieç si´, jak to zrobiç, skontaktuj si´ z Q-Ruchem Sàsiedzkim: www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Podwórkowa Gwiazdka odbywa si´ w ramach
projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy.
Agata Konarzewska
Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL

Uprzejmie prosimy o kontakt
osoby, które wiedzà cokolwiek
o losie kotki Plamki, która zagin´∏a 22 kwietnia w Mi´dzylesiu
po wschodniej stronie torów.
Charakteryzowa∏y jà kràg∏e kszta∏ty. By∏a ∏agodna,
ale l´kliwa. Bia∏o-czarna, doros∏a, w typie dachowca. 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.
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Wawerska kultura rozwinie skrzyd∏a
Choç oferta kulturalna dzielnicy Wawer na
naszych oczach rozrasta si´ i rozwija, nie zawsze nadà˝ajà za nià mo˝liwoÊci lokalowe.
Przysz∏y rok w du˝ej mierze to zmieni. Aktualnie doprecyzowywane sà koncepcje miejsc
zwanych kulturotekami w trzech naszych
osiedlach: Wawrze, RadoÊci i Falenicy.
Nowoczesne budynki zastàpià wys∏u˝one
i niespe∏niajàce potrzeb mieszkaƒców lokale
obecnie zajmowane przez filie WCK lub/i wawerskiej Biblioteki Publicznej w tych osiedlach.
U zbiegu ulic B∏´kitnej i Solidnej (os. Wawer),
Walcowniczej i Patriotów (os. Falenica) oraz na
ul. Powojowej (os. RadoÊç) powstanà kilkukondygnacyjne, wielofunkcyjne budynki o atrakcyjnej wizualnie formie. Przyk∏adowo w osiedlu
Wawer elewacja obiektu b´dzie z wyglàdu przypominaç rega∏ z ksià˝kami. Kulturoteki b´dà
wypo˝yczalniami ksià˝ek, ale tak˝e miejscami
wydarzeƒ kulturalnych i ró˝norakich zaj´ç
i warsztatów. Znajdà si´ wi´c w nich sale przystosowane do zaj´ç plastycznych, muzycznych
i tanecznych (z lustrami), sala komputerowa, sala widowiskowa, szatnia, kawiarenka. Cz´Êç powierzchni b´dzie mo˝na przearan˝owaç, dzi´ki
przesuwanym Êcianom. Nie zabraknie miejsca
na imprezy plenerowe, choç na przyk∏ad
w Wawrze nie nale˝y si´ spodziewaç zbyt du˝ej
powierzchni takiego pleneru, obecny budynek
biblioteki mieÊci si´ na niewielkiej dzia∏ce.

Kulturoteka w Falenicy b´dzie integralnà
cz´Êcià powstajàcego tam centrum lokalnego.
B´dzie spe∏niaç funkcj´ nie tylko biblioteki i filii
WCK, ale te˝ Miejsca AktywnoÊci Lokalnej,

o czym wi´cej przeczytacie w artykule autorstwa ¸ukasza Kubika na stronie 1 tego numeru
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ju˝ lada chwila, bo
w 2017 roku przygotowane zostanà szczegó∏owe projekty i nast´pnie rozpocznà si´ budowy
wawerskich kulturotek.
Kolejnym miejscem, gdzie ju˝ wkrótce rozkwitnie kultura, umiejscowi si´ historia i spotkajà si´ sàsiedzi, b´dzie budynek dawnej szko∏y
przy ul. P∏owieckiej 77 zwany potocznie „Murowankà”. Obecnie trwa tam remont, który ma si´
zakoƒczyç w po∏owie 2017 roku. Co po remon-

cie? Jak zapowiada rzecznik prasowy Urz´du
Dzielnicy Konrad Rajca: ChcielibyÊmy udost´pniç obiekt na potrzeby wawerskiej spo∏ecznoÊci
lokalnej, aby s∏u˝y∏ jako miejsce spotkaƒ i integracji mieszkaƒców, a tak˝e miejsce stanowiàce
symbol wawerskiej to˝samoÊci. Ju˝ dziÊ dysponujemy bardzo wieloma pamiàtkami wawerskiej

historii, które otrzymaliÊmy od mieszkaƒców,
w kontekÊcie 150 rocznicy powstania gminy
Wawer. A wi´c, zgodnie z wczeÊniejszymi pomys∏ami, b´dzie to coÊ na kszta∏t Muzeum
Wawra, lecz w nowoczesnym wydaniu – ∏àczàcym to, co by∏o kiedyÊ, z tym, co jest teraz i co
b´dzie w przysz∏oÊci. Nie kurzàce si´ eksponaty,
ale spotkania, dzia∏ania i sàsiedzka integracja.
Termin otwarcia „Murowanki” w nowej ods∏onie nie jest jeszcze znany.
Redakcja
REKL AMA
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Smog wawerski
Ka˝dego roku w listopadzie, a cz´sto ju˝ w paêdzierniku, zapach powietrza w naszej dzielnicy
znaczàco si´ zmienia – zaczyna w nim dominowaç ma∏o przyjemna woƒ spalenizny. Wi´kszoÊç
z nas jest ju˝ pewnie do niej przyzwyczajona i rozumie, ˝e tak w∏aÊnie wyglàda sezon grzewczy
w dzielnicy domów jednorodzinnych. Jednak
w tym roku aktywiÊci z inicjatywy Warszawa Bez
Smogu przez kilkanaÊcie dni mierzyli zanieczyszczenie powietrza na terenie Wawra (gdzie na co
dzieƒ nie mamy urzàdzeƒ pomiarowych) i niestety okaza∏o si´, ˝e powietrze w jednej z najbardziej
zielonych dzielnic Warszawy jest du˝o bardziej zanieczyszczone ni˝ w centrum miasta!
Pomiaru dokonano na terenie Zespo∏u Szkó∏ nr
70 przy ul. Bajkowej w RadoÊci w dniach 7–19 listopada. Na 11 pe∏nych dni pomiarów przez 7 dni
odnotowano przekroczenia dopuszczalnego dobowego poziomu zanieczyszczenia py∏em PM10.
Dla porównania: w tym samym okresie liczba dni
z przekroczeniami na stacjach w al. Niepodleg∏oÊci wynios∏a 3, na Targówku – 2, a w pozosta∏ych
warszawskich stacjach nie odnotowano dobowych przekroczeƒ. Gdy dodaç do tego, ˝e w Polsce norma dla py∏u PM10 jest mocno zawy˝ona
w stosunku do innych miast europejskich (gdzie
przy tym poziomie og∏oszono by ju˝ dawno alarmy smogowe), to a˝ strach oddychaç...
Na szcz´Êcie temat smogu w Warszawie sta∏
si´ ostatnio na tyle g∏oÊny, ˝e Miasto Sto∏eczne
zareagowa∏o na medialny szum wokó∏ sprawy
i 2 grudnia oznajmi∏o: Laboratoria na kó∏kach ju˝
wkrótce pomogà nam w walce o czystsze powietrze! Pi´ç specjalistycznych radiowozów wyposa˝onych w najnowoczeÊniejsze systemy pomiarowe
b´dzie kontrolowaç st´˝enie zanieczyszczeƒ bezpoÊrednio na sto∏ecznych ulicach. Dzi´ki nim stra˝nicy miejscy sprawdzà m.in. czy w danej okolicy
nie spala si´ odpadów. Specjalistyczne kamery pomogà z kolei likwidowaç dzikie wysypiska Êmieci.
Mobilne laboratoria wyjadà w teren ju˝ w po∏owie
grudnia. Jeszcze przed zamkni´ciem tego numeru
wozy faktycznie trafi∏y do SM. Ponadto stra˝ miejska poinformowa∏a nas, ˝e kontrole pod kàtem
spalania przez mieszkaƒców odpadów w instalacjach grzewczych i na posesjach sà prowadzone
ju˝ od dawna, a osoby ∏amiàce w ten sposób prawo sà karane mandatami. W tym roku warszaw-

scy stra˝nicy miejscy, w zwiàzku z podejrzeniem
spalania odpadów, w tym w piecach, interweniowali ju˝ ok. 3 tys. razy. W wyniku przeprowadzonych kontroli w stosunku do niemal 350 osób wyciàgni´to konsekwencje przewidziane prawem.
Na terenie Wawra odnotowano a˝ 450 interwencji (dla porównania w Weso∏ej w tym czasie – 100,
w Rembertowie – 130, na Pradze-Po∏udnie – 270).
Kontrole rozpoczynajà si´ od sprawdzenia, w jaki
sposób dany podmiot gospodaruje odpadami, czy
zosta∏a z∏o˝ona deklaracja, czy odpady sà zgodnie
z nià segregowane. Stwierdzone w tym zakresie
nieprawid∏owoÊci sà jednà z przes∏anek wskazujàcych, ˝e mo˝e równie˝ dochodziç do spalania odpadów i cz´sto znajduje to potwierdzenie w trakcie dalszych czynnoÊci.
Z jednej strony dobrze, ˝e coÊ si´ dzieje, z drugiej widaç jak na d∏oni, ˝e jeszcze bardzo du˝o
jest do zrobienia. Na jakie dzia∏ania ze strony
Miasta mo˝emy liczyç? Ma zostaç wdro˝ony
Warszawski Indeks Powietrza, czyli planowany
ju˝ rok temu kompletny, przejrzysty i zrozumia∏y
system informacji o zanieczyszczeniu powietrza,
a w przypadku przekroczenia norm podejmowane b´dà dzia∏ania interwencyjne: wyjazd polewaczek na ulice (cz´Êç zanieczyszczeƒ stanowi
wzbijany py∏ z ulic), darmowa komunikacja miejska (czyli zredukowanie liczby aut na ulicach),
wa˝enie ci´˝arówek (gdy sà prze∏adowane, wydzielajà wi´cej spalin). Powy˝sze rozwiàzanie
jest cz´Êcià Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
w który wpisane sà tak˝e: zmniejszenie emisji
w warszawskich elektrociep∏owniach, wymiana
starych pieców w domach na nowoczesne instalacje i stawianie na odnawialne êród∏a energii.
Ale wróçmy na nasze wawerskie podwórko.
Przedstawiciele inicjatywy Warszawa Bez Smogu
nie poprzestali na dokonaniu pomiarów, lecz
spotkali si´ z Panià Magdà Rokickà, naczelnikiem
Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy
Wawer, a podczas spotkania szczegó∏owo omówili wyniki pomiaru w Wawrze i zaproponowali:
- zorganizowanie akcji informacyjnej dla mieszkaƒców (dystrybucja ulotek na temat szkodliwoÊci spalania odpadów, w tym odpadów zielonych, wraz z wysy∏kà zawiadomieƒ o podatku
od nieruchomoÊci do mieszkaƒców, a tak˝e na
profilu facebookowym Wawra oraz na plakatach
w miejskich placówkach na terenie dzielnicy),
- wys∏anie pisma/maila z Urz´du Dzielnicy do placówek oÊwiatowych, ˝eby korzysta∏y z progno-

„SÑSIEDZI W WAWRZE”
– wystawa fotograficzna, 10–31 grudnia
Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej, na której spotkacie si´ oko w oko
z osobami, które sà dla nas wyjàtkowe – to
nasi Sàsiedzi.
Osoby o niezwyk∏ej energii, wspierajàce,
twórcze i myÊlàce o kulturze jako wspólnocie.
Na co dzieƒ nie rzucajà si´ w oczy, nie ma
ich na pierwszych stronach gazet ani w telewizji, ale to oni sà cz´sto inicjatorami niezwyk∏ych przedsi´wzi´ç.
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Koncerty, spektakle, ksià˝ki, filmy, rajdy rowerowe. Kto za tym stoi? Przyjrzyjcie si´ swoim sàsiadom uwa˝nie, czy nie wyglàdajà, jakby to oni
mieli ten twórczy b∏ysk w oku? My ju˝ si´ przyjrzeliÊmy i wiemy na pewno, ˝e mamy najwspanialszych Sàsiadów na Êwiecie, zobaczcie sami.
Wystaw´ mo˝na obejrzeç w Wawerskim
Centrum Kultury przy ˚egaƒskiej 1a, w holu
budynku.
Ewa Andrearczyk

zy WIOÂ dotyczàcej zanieczyszczeƒ powietrza
wraz z zaleceniami zdrowotnymi dla dzieci,
- organizacj´ w Urz´dzie Dzielnicy lub w Wawerskim Centrum Kultury spotkania z mieszkaƒcami na temat stanu powietrza, najprawdopodobniej ju˝ w styczniu 2017 r.
Propozycje te spotka∏y si´ ze zrozumieniem
wawerskiego ratusza, pozostaje tylko dopracowaç szczegó∏y.
Kolejnà nadziejà na popraw´ szarej smogowej
rzeczywistoÊci – i to chyba najistotniejszy element
przeciwdzia∏ania smogowi w kontekÊcie specyfiki
naszej dzielnicy – jest mo˝liwoÊç uzyskania dotacji na wymian´ domowego ogrzewania na bardziej ekologiczne. Pozwol´ sobie w tym miejscu
zacytowaç Pana Arkadiusza Piotrowskiego z Mazowieckiej Agencji Energetycznej: Zapewnienie
dobrej jakoÊci powietrza jest jednym z kluczowych
zadaƒ m.st. Warszawy. W∏adze Warszawy i w∏adze dzielnic realizujà przyj´ty 10.12.2015 r. przez
Rad´ Miasta st. Warszawy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Wychodzàc naprzeciw potrzebom mieszkaƒców w zakresie likwidacji
niskiej emisji i dofinansowania wymiany przestarza∏ych pieców centralnego ogrzewania, Urzàd
m.st. Warszawy przygotowuje si´ obecnie do
wsparcia w 2017 r. likwidacji kot∏ów lub palenisk
na paliwo sta∏e (np. w´giel) i zastàpieniu ich przez
nowe piece opalane gazem. W paêdzierniku br.
zakoƒczy∏y si´ konsultacje spo∏eczne w tej sprawie. Dotacje majà wynosiç do 75% kosztów inwestycji, a dla osób fizycznych nie wi´cej ni˝ 7000 z∏.
Wnioski o dotacj´ na inwestycje planowane do
realizacji w 2017 r. majà byç przyjmowane do
31 marca w Biurze Ochrony Ârodowiska.
Je˝eli ktoÊ nie b´dzie w stanie przeznaczyç
Êrodków na pokrycie 25% wk∏adu w∏asnego na
wymian´ pieca, mo˝e skorzystaç ze wsparcia
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który corocznie (od II kwarta∏u) udziela dotacji i po˝yczek
na wymian´ indywidualnych kot∏owni lub palenisk w´glowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasà. Tu dofinansowanie w formie dotacji
wynosi tak˝e do 75% kosztów inwestycji, nie
wi´cej ni˝ 5000 z∏. Jednak˝e, WFOSiGW oferuje
dodatkowo zwi´kszenie dofinansowania do
100% kosztów inwestycji w formie preferencyjnej po˝yczki (3% w stos. rocznym).
Tymczasem goràco apelujemy do wszystkich,
którzy palà w piecach, by powstrzymali si´ przed
paleniem w nich byle czym. Rozumiemy wysokie
koszty opa∏u dobrej jakoÊci, ale i Wy zrozumcie, ˝e
wszystko, co wrzucacie do pieca, bezpoÊrednio
przek∏ada si´ na to, czym oddychacie. Tak – Wy
i Wasze dzieci, wszak komin jest tu˝ nad Waszymi
g∏owami. Poza tym zwyczajnie grozi za to finansowa kara w niebagatelnej wysokoÊci. To, co
oszcz´dzicie na materia∏ach opa∏owych, stracicie,
p∏acàc mandaty. A z pewnoÊcià b´dzie ich coraz
wi´cej. Rozwa˝cie te˝ koniecznie opisanà wy˝ej
mo˝liwoÊç wymiany pieca w´glowego na gazowy. Miasto pomo˝e Wam finansowo, a przez reszt´ ˝ycia b´dziecie mieli czystsze sumienie (˝e nie
trujecie siebie, swojej rodziny i sàsiadów) i oczywiÊcie czystsze powietrze do oddychania :-).
Hanna Kowalska
Nr 69 / Grudzieƒ 2016
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by przy okazji spróbowaç wspomnianych niesamowitych bez.
My ju˝ byliÊmy, polecamy!
Gdzie jeszcze mo˝na skosztowaç s∏odkoÊci
wykonanych przez cukierników Hrabiny?
W Wilanowie na ul. Sytej 110, ale kryjà si´
tak˝e w karcie deserów niejednej kawiarni
i firmy oferujàcej catering, poniewa˝ tak˝e
dla takich odbiorców Hrabina chce jeÊç wypieka ciasta, torty i ciasteczka. Choç wi´c w naszych okolicach dzia∏a krótko, istnieje w cukierniczym Êwiecie nie od dziÊ i gwarantuje
smakowà rozkosz niejednemu podniebieniu
w Warszawie. Ponadto w cukierni Hrabina
chce jeÊç mo˝na kupiç pieczywo, które tak˝e
jest produktem w∏asnego wypieku.
PS – Gdyby zastanawia∏o Was, dlaczego cukiernia nosi tak niezwyk∏à nazw´, na jej fanpage’u znajdziecie odpowiedê :-).

Wyobraê sobie pysznà kruchutkà, Êwie˝o
przygotowanà bez´ z doskonale komponujàcym si´ smakowo kremem i dope∏niajàcà ca∏oÊci gustownà dekoracjà. PomyÊl, ˝e mo˝esz
jà mieç w najró˝niejszych ods∏onach: malina,
pistacja, kawa-daktyl, grejpfrut, czekolada,
lawenda, ˝urawina, amaretto, wiÊnia, nutella-banan, truskawka, jagoda, kawa, mango-marakuja, pomaraƒcza-migda∏... ˚e myÊlisz
o jakiejÊ kombinacji smakowej, mówisz o niej
cukiernikowi i za pi´ç minut otrzymujesz bez´
przyrzàdzonà wed∏ug Twojej zachcianki,
w ramach dost´pnych w ofercie smaków.
Brzmi cudownie? Teraz zabrzmi jeszcze lepiej
– takie miejsce istnieje i to ca∏kiem niedaleko!
W listopadzie tego roku w pobliskiej Weso∏ej
dzia∏ajàca tam ju˝ wczeÊniej pod sympatycznà
nazwà Hrabina chce jeÊç pracownia cukiernicza
uruchomi∏a tak˝e sklep ze swoimi wypiekami.
Zmierzajàc wzd∏u˝ budynku do drzwi frontowych cukierni, mo˝emy przez przeszklone Êciany podejrzeç prac´ cukierników, bo Hrabina nie
ma nic do ukrycia. Domenà jej wypieków sà wy∏àcznie naturalne, najwy˝szej jakoÊci sk∏adniki,
˝adnych sztucznych aromatów, barwników, stabilizatorów i utrwalaczy. Do tego tradycyjne receptury (jak choçby ta na ciasto dro˝d˝owe,
sekret przedwojennych cukierników) umiej´tnie ∏àczone z nowymi pomys∏ami. W taki w∏aÊnie sposób powstaje tak zwane niebo w g´bie!

Poza b´dàcymi specjalnoÊcià Hrabiny tortami bezowymi w kilkunastu rodzajach mo˝na
tu tak˝e nabyç szereg klasycznych ciast i ciastek: serniki, pierniki, szarlotki, brownies, ciasto dro˝d˝owe, makowce, tarty, kremówki,
babeczki, rogaliki, muffiny... A latem naturalne lody. Na sezon letni 2017 dwór hrabiny
wzbogacony zostanie o ogród letni, gdzie powstanie tak˝e kàcik dla dzieci, aby ich rodzice
mogli si´ swobodnie rozkoszowaç dobrà kawà
z pysznym ciastkiem. Tymczasem cukiernicy
majà r´ce pe∏ne roboty, bo mamy szczyt sezonu przedÊwiàtecznego i lista zamówieƒ wypieków na Êwi´ta si´ga pod∏ogi. Ale nie martwcie
si´, gdybyÊcie chcieli coÊ zamówiç, jeszcze uda
si´ Was na t´ list´ dopisaç i zdà˝yç z realizacjà
na czas. Warto z∏o˝yç zamówienie osobiÊcie,

Hanna Kowalska

Hrabina chce jeÊç
Pracownia & Cukiernia

ul. Cieplarniana 25F, Warszawa-Weso∏a
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 7.30–19.00, sob.–nd. 9.00–16.00

Kontakt: 505-590-799
biuro@hrabinachcejesc.pl
facebook.com/hrabinachcejesc
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Styczeƒ szlachetnie muzyczny
czyli koncert charytatywny dla CZD oraz styczniowy Wawer Music Festival
Z wielkà przyjemnoÊcià, jako patron medialny
obu przedsi´wzi´ç, pragniemy zaprosiç Paƒstwa
na dwa wyjàtkowe koncerty organizowane
przez Jaros∏awa Drzewieckiego w naszej dzielnicy w styczniu 2017 roku.
Pierwszy z nich to styczniowa ods∏ona Wawer
Music Festival: Muzyka grecka i ba∏kaƒska,
ale... w rodzimym wykonaniu! 8 stycznia
o 17.30 w Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20

Maja Sikorowska i Sokó∏ Orkestar wykonajà dla Paƒstwa zarówno greckie i ba∏kaƒskie hity,
jak i autorskie utwory tr´bacza, kompozytora i aran˝era
– Przemka Soko∏a. To b´dzie
pot´˝na dawka ba∏kaƒskiej
energii, piorunujàcej si∏y instrumentów d´tych blaszanych w ethno-rockowym wydaniu i nowoczesnych aran˝acjach.
Niespodziankà wieczoru
b´dzie udzia∏ GoÊcia Honorowego
– Andrzeja Sikorowskiego z zespo∏u „Pod Budà”.
Bilety w cenie 50 z∏ do nabycia
w recepcji Hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20, tel. 22 51-66-100)
i w punkcie Foto RadoÊç Ewa Marczak (ul. Patriotów 166, tel. 22
615-30-85).
Z kolei 15 stycznia, tak˝e
o 17.30 w klimatycznych wn´trzach
Starego M∏yna Hotelu Boss (ul.
˚wanowiecka 20) odb´dzie si´ koncert specjalny Ratujmy Dzieci.

Do zobaczenia na Stacji!
Zbli˝a si´ koniec roku, jednego z najlepszych w historii Stacji
Falenica. Rok 2016 to kilkaset tytu∏ów, wiele premier i coraz
lepsze rozpoznawanie Waszych gustów. Ale koniec roku to te˝
czas na wytyczanie nowych celów i planowanie. Mi∏o nam donieÊç, ˝e niebawem Stacja poszerzy swojà ofert´ i siedzib´.
JeÊli wystarczajàco mocno b´dziecie Êciskaç kciuki, to w 2017
roku zaprosimy Was do nowej kameralnej salki kinowej!
Ale wracajmy do 2016 i tego, co przygotowaliÊmy dla naszych
widzów. Od 16 grudnia na naszym ekranie „Hiszpaƒski temperament” – Êwietnie zapowiadajàca si´ komedia oparta na podobnym
koncepcie co „Jeszcze dalej ni˝ pó∏noc” oraz „Jarocin: po co wolnoÊç” – film Leszka Gnoiƒskiego o kultowym polskim festiwalu.
Jak co roku zapraszamy wszystkich na filmowy Sylwester.
W tym roku prezentujemy dwa filmy muzyczne. „Lalaland”

Wielcy ArtyÊci Jazzowi charytatywnie na
rzecz Dzieci´cego Centrum Transplantacji
w Centrum Zdrowia Dziecka. Najwy˝szej klasy
jazzem, którego mo˝na s∏uchaç bez koƒca,
uraczà nas: Gary Guthman Jazz Quartet, Beata Przybytek i Krzysztof Âcieraƒski New Quartet.
Nie b´dziemy zdradzaç nic
wi´cej na temat muzycznej
strony wydarzenia, a dociekliwych odsy∏amy na nasz
portal, gdzie pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/9912
przybli˝amy postacie muzyków, którzy wystàpià dla nas
w trzecià niedziel´ stycznia.
W imieniu organizatora Jaros∏awa
Drzewieckiego i kierownika Dzieci´cego
Centrum Transplantacji w CZD
Piotra Kaliciƒskiego serdecznie zapraszamy!
Bilety-cegie∏ki w cenie
100 z∏ mo˝na nabyç
w recepcji Hotelu Boss.
Ca∏kowity dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz Dzieci´cego Centrum Transplantacji w Instytucie „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka”.
Hanna Kowalska

twórcy oscarowego „Whiplasha” to rewelacyjny musical z Ryanem Goslingiem i Emmà Stone. Zagramy go na 3 tygodnie
przed polskà premierà (!). Drugim filmem jest znakomity dokument o trasie The Rolling Stones po krajach Ameryki Po∏udniowej i Kubie – „The Rolling Stones: Olé Olé Olé!”.
2 stycznia, równie˝ premierowo, poka˝emy najnowszy obraz
Jima Jarmusha „Paterson” – rzecz o poecie, który wiodàc zwyczajne ˝ycie, umie z nieustajàcym zachwytem patrzeç na Êwiat.
13 stycznia to data premiery „Powidoków” Andrzeja Wajdy. Jest
to ostatni film Mistrza i naszym obowiàzkiem by∏o zagranie go
premierowo. Tak te˝ si´ sta∏o.
Drodzy widzowie, z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku przyjmijcie od ca∏ej za∏ogi Waszej Stacji Falenica ˝yczenia radoÊci z codziennego ˝ycia i nieustajàcej
ciekawoÊci Êwiata – tego za oknem, jak i na ekranie.
Do zobaczenia na Stacji w 2017 r.
Jacek WiÊnicki

Wspólnie tworzymy „Kalendarz Wawerski”
Oddajemy w Wasze r´ce
„Kalendarz Wawerski”, bazujàcy na narz´dziach Google
terminarz, z którego dowiecie si´, co ciekawego
dzieje si´ w naszej dzielnicy!
Pomó˝ nam rozwijaç t´ inicjatyw´ i w∏àcz si´
w tworzenie Kalendarza! Je˝eli robisz coÊ ciekawego dla mieszkaƒców Wawra lub wiesz
o jakimÊ wydarzeniu w dzielnicy, które warto
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wypromowaç – napisz o tym do nas, na adres
mailowy: ktocojakwawer@gmail.com, a my
umieÊcimy wydarzenie w Kalendarzu Wawerskim. Informacj´ o wydarzeniu przesy∏ajcie, podajàc kolejno: nazw´ wydarzenia, dat´, godzin´, miejsce (adres), opis, form´ (warsztat/wyk∏ad/mecz/spotkanie itp.), adresatów (dzieci/
m∏odzie˝/ seniorzy/ rodzice z dzieçmi itp.), koszt
i link do wydarzenia.

OdnoÊnik do Kalendarza znajdziesz pod
adresem: https://www.facebook.com/events/
331824903851159/ (a jeÊli masz cierpliwoÊç do
przepisywania ciàgu znaków, podajemy te˝ adres bezpoÊredni :-) https://calendar.google.com/
calendar/embed?src=ktocojakwawer%40gmail.
com&ctz=Europe%2FWarsaw).
Grupa KTO-CO-JAK, oprac. Redakcja
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W dniu 4 listopada 2016 roku
w WCK Filii Anin odby∏y si´ coroczne
„Zaduszki Poetyckie” zorganizowane przez Miros∏awa Perzyƒskiego.
Tym razem by∏ to spektakl poetycko-muzyczny z udzia∏em poetów z Klubu
Literackiego „Nasza TwórczoÊç” przy
Stowarzyszeniu Wspólnota Polska
– Jolanty Grotte, Gra˝yny Kowalskiej,
Waldemary Fiszer, Ireny Szymaƒskiej,
Jana Rychnera, oraz grupy muzycznej
„AIS” w sk∏adzie: Marek Gilewicz –
gitara akustyczna i Jan Rychner – perkusja. Wiersze czytane przez poetów by∏y przeplatane utworami muzyczno-wokalnymi. By∏y te˝ prezentowane wiersze i piosenki patriotyczne. WÊród uczestników by∏ Prezes Zarzàdu G∏ównego SAP
Eugeniusz Or∏ow – poeta, autor piosenek. Zespó∏
wykona∏ trzy piosenki o charakterze patriotycz-

nym autorstwa Eugeniusza Or∏owa z muzykà
Marka Gilewicza: JeÊli t´sknisz do Kraju, Nad
Wis∏à wcià˝ o Polsce rozmawiamy, Czy historia nam coÊ da∏a. Ca∏oÊç spotkania wzbogaci∏
szwedzki stó∏ z napojami i s∏odyczami.
Jan Rychner

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA GRUDZIE¡
FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
17 grudnia / sobota / godz. 16.00
WSPÓLNE KOL¢DOWANIE – przedÊwiàteczne spotkanie mieszkaƒców Falenicy. Wspólne Êpiewanie kol´d pod kierownictwem Bart∏omieja Weso∏owskiego.
Kol´dy bia∏oruskie i litewskie w wykonaniu uczniów
Gimnazjum i Liceum im. Paw∏a z Tarsu, wspó∏praca:
Towarzystwo Mi∏oÊników Falenicy. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–23 grudnia / godz. 10.00–19.00
TEN NIEZWYK¸Y CZAS – wystawa prac uczestników
sekcji plastycznych. Prezentacja efektów pracy dzieci
i m∏odzie˝y. Wst´p wolny.
17 grudnia / sobota / godz. 12.00
OTWARCIE POKONKURSOWEJ WYSTAWY POCZTÓWKA DO ÂWI¢TEGO MIKO¸AJA I OZDOBA CHOINKOWA – wystawa czynna do 23 grudnia w godz.
10.00–19.00. Podczas otwarcia koncerty w wykonaniu
zespo∏ów Cantabile, Rokendrolki, Rokendrolki-bis, Niezapominajki i uczestników Akademii Ma∏ego Sàsiada
oraz spotkanie z Miko∏ajem. Wst´p wolny.
22 grudnia / czwartek / godz. 13.00–15.00
ZAPAKUJ SWÓJ PREZENT – spotkanie w Artystycznej
Akademii Doros∏ego Sàsiada w ramach projektu Przepis
na Âwi´ta. Biletem wst´pu jest prezent do zapakowania.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
15 grudnia / czwartek / godz. 18.00
WIGILIJNE SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – wspólna
Wigilia, s∏uchanie kol´d oraz degustacja potraw samodzielnie zrobionych. Wst´p wolny.
17 grudnia / sobota / godz. 15.00
OPOWIEÂå WIGILIJNA – przedstawienie w wykonaniu Teatru Echo. Klasyczna baÊƒ autorstwa Karola

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dickensa o tym, jakà radoÊç daje pomaganie innym
i ˝e zawsze jest czas, by zmieniç si´ na lepsze.
Wst´p wolny.

FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
14 grudnia / Êroda / godz. 17.00
AKADEMIA PANA KLEKSA – wyst´p grupy teatralnej Balladynki. Autorska adaptacja ksià˝ki Jana Brzechwy. Wst´p wolny.
16 grudnia / piàtek / godz. 17.00
WIGILIA SÑSIEDZKA – zapraszamy wszystkich sàsiadów, sympatyków naszego klubu na wspólnà,
sàsiedzkà wigili´ i kol´dowanie. Mile widziane samodzielnie wykonane potrawy na wigilijny stó∏.
Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
16 grudnia / piàtek / godz. 14.00–15.00
SZOPKA BETLEJEMSKA – wernisa˝ wystawy z projektu „Terminal Kultury Przestrzeƒ artystyczna dla
wszystkich – Szopka betlejemska”, na którym zostanà wr´czone dyplomy i nagrody. Dodatkowà nagrodà dla laureatów b´dzie Êwiàteczny program artystyczny i odebranie nagrody od samego Âwi´tego
Miko∏aja. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
16 grudnia / piàtek / godz. 17.30
LUDZIE WAWRA. SPOTKANIE PODSUMOWUJÑCE
– Âwiàteczne spotkanie cz∏onków Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy Oddzia∏ Anin. Podsumowanie pracy
w 2016 roku i plany na nowy rok.
31 grudnia / sobota / godz. 20.00
SYLWESTER DLA SENIORÓW – zabawa sylwestrowa dla cz∏onków Klubu Seniora Relax. Kwota sk∏adki
do uzgodnienia z przewodniczàcym Klubu Seniora.

Zapakuj pi´knie
swój prezent!
WCK Zastów serdecznie zaprasza 22 grudnia w godzinach 13.00–15.00 na warsztaty
„Zapakuj swój prezent” w ramach Artystycznej Akademii Doros∏ego
Sàsiada. Przy kawie i herbacie
poznacie nowe,
atrakcyjne techniki pakowania
prezentów. Prowadzenie: Ma∏gorzata Lech. Zabierz ze sobà prezent do zapakowania, pozosta∏e materia∏y zapewnia prowadzàca.
WCK Filia Zastów
ul. Lucerny 13, tel. 22 815-67-63
KINO ZA ROGIEM
19 grudnia / poniedzia∏ek / godz. 18.00
ESKORTA, re˝. Tommy Lee Jones. Surowe, gorzkie kino, pokazujàce walk´ o zachowanie cz∏owieczeƒstwa
w bezlitosnym Êwiecie rzàdzonym przez podstawowe
instynkty. Znakomite zdj´cia niczym nie ograniczonego
minimalistycznego pejza˝u amerykaƒskiej prerii
i przede wszystkim fenomenalne aktorstwo dwojga
wybitnych aktorów: Hillary Swank (dwie statuetki
Oscara: 2000 i 2005) oraz Tommy’ego Lee Jonesa
(Oscar 1994). Wst´p 5 z∏.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
2–18 grudnia
TEATRALNY GRUDZIE¡ – pokazy grup teatralnych
dzia∏ajàcych przy Wawerskim Centrum Kultury oraz goÊci spoza dzielnicy Wawer. Ju˝ po raz drugi zapraszamy
do oglàdania spektakli przygotowanych przez dzieci´ce, m∏odzie˝owe i doros∏e grupy teatralne. W repertuarze znajdà si´ przedstawienia zwiàzane ze Êwi´tami
Bo˝ego Narodzenia oraz takie, które opowiadajà histori´ nieistniejàcego ju˝ Kina Szpak, czy poruszajàce tematy egzystencjalne – Czekajàc na Godota.
15 grudnia / czwartek / godz. 18.30–20.00
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. Dzi´ki
gaw´dom autorki przenieÊmy si´ do radiowego studia. Dziennikarka Teresa Drozda przypomni postaç
Stefanii Grodzieƒskiej, a spotkanie b´dzie mia∏o form´
audycji radiowej. Wst´p wolny.
17 grudnia / sobota
WIGILIA DLA MIESZKA¡CÓW DZIELNICY WAWER
Urzàd Dzielnicy Wawer, Wawerskie Centrum Kultury,
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej i Stowarzyszenie Spo∏eczne
Wawer organizujà wspólnà wigili´ dla mieszkaƒców
Wawra. W programie przewidziane sà: ˝yczenia od
przedstawicieli Urz´du, wspólna wieczerza i Êpiewanie
kol´d. Udzia∏ w cz´Êci artystycznej spotkania zapowiedzieli prof. Krzysztof Heering z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, Wanda Heering – piosenkarka i Sylwester Chodecki – pianista, zespó∏ wokalny
z Caritas diecezji Warszawsko-Praskiej w Falenicy. Wigilia odb´dzie si´ w Wawerskim Centrum Kultury przy ul.
˚egaƒskiej 1a. Poczàtek o godz. 15.00.

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

Zaduszki poetyckie w WCK Anin

WAWERSKIE

Wawerskie Centrum Kultury w 2017 stawia na Wis∏´
Wawerskie Centrum Kultury od momentu swojego powstania, czyli od 2014 roku, konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia. Nadchodzàcy rok
to kolejny czas atrakcyjnych propozycji, projektów
realizowanych wspólnie z mieszkaƒcami oraz
otwartoÊci na przedsi´wzi´cie ustanowione przez
Sejm RP, czyli „Rok Rzeki Wis∏y”. To w∏aÊnie królowa polskich rzek stanie si´ jednym z motywów
przewodnich dzia∏aƒ Wawerskiego Centrum Kultury na rok 2017. Rzec by mo˝na, ˝e WCK w tym
wzgl´dzie wyprzedzi∏o czas. Organizowane do tej
pory dwukrotnie na nadwiÊlaƒskim terenie „Zielone Âwiàtki na Urzeczu” stajà si´ ju˝ kulturalnà wizytówkà dzielnicy. Trzecia edycja tego barwnego
wydarzenia b´dzie mia∏a miejsce 4 czerwca. Zaledwie trzy tygodnie póêniej, równie˝ na nadwiÊlaƒskich terenach Wawra, b´dzie mo˝na wziàç udzia∏
w niezwykle oryginalnym, nowym wydarzeniu pn.
„Chata Warsa i Sawy”. B´dzie rekonstrukcja s∏owiaƒskiej rybackiej, nadwiÊlaƒskiej osady. B´dzie
szukanie kwiatu paproci, b´dà bajarze, „Postrzy˝yny Siemowita” i koncert zespo∏u wykonujàcego
muzyk´ staros∏owiaƒskà. „Chata Warsa i Sawy”
b´dzie realizowana przez Wawerskie Centrum Kultury z pomys∏u i przy wspó∏udziale Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae. WCK planuje te˝ ponowne wystawienia
widowiska „Flis” wg opery Stanis∏awa Moniuszki.
Przedstawienie, które premier´ mia∏o podczas wawerskich „Zielonych Âwiàtek na Urzeczu” w 2015
r., a póêniej mia∏o jeszcze kolejne prezentacje, spotka∏o si´ za ka˝dym razem z aplauzem na stojàco!
Przypomnijmy, ˝e adaptacji opery na wspó∏czesne
potrzeby sceniczne dokonali prof. Krzysztof
Heering z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina
i pedagog muzyczny Wanda Heering. Obydwoje na
co dzieƒ prowadzà Spo∏eczne Ognisko Muzyczne
im. A. Kulikowskiego ÊciÊle wspó∏pracujàce z WCK.

W ramach Roku Rzeki Wis∏y b´dzie te˝ prezentowana dzieci´ca grupa „Teatralne ˚ywio∏y”
kierowana przez animatork´ projektów artystycznych Magd´ Dakowskà przy wspó∏pracy
z etnologiem Katarzynà ˚ytomirskà i muzykiem
Marcinem Szargutem. Grupa kultywuje tradycje
nadwiÊlaƒskiego Urzecza, a ich najnowsza produkcja nosi tytu∏ „Zaczarowane skrzypce”.

Przy tak spektakularnych zamierzeniach niebagatelne jest wsparcie Urz´du m.st. Warszawy
wraz z Biurem Marketingu, Urz´du Dzielnicy
Wawer i Sto∏ecznej Estrady. T´ wspó∏prac´ WCK
b´dzie kontynuowa∏o, poszerzajàc tak˝e form´
promocji o kolejne media.
Plan dzia∏aƒ Wawerskiego Centrum Kultury na
kolejny rok to oczywiÊcie dziesiàtki innych realiza-

Oprócz Wis∏y, tematu przewodniego dzia∏aƒ
Wawerskiego Centrum Kultury w 2017 r., b´dzie
mo˝na si´ spodziewaç kolejnego wydarzenia
w ramach projektu „Kolej na Wawer. Kultura i Natura” wraz z przejazdem zabytkowego pociàgu
parowego, prezentacjami artystycznymi i – jak co
roku – koncertem znanej gwiazdy. To równie˝ jedno z wydarzeƒ, które ju˝ trwale wpisa∏o si´ w rytm
kulturalnego ˝ycia Wawra. Do tradycji wesz∏o ju˝
barwne Powitanie Lata – impreza, w której z roku
na rok bierze udzia∏ coraz wi´cej osób, w tym równie˝ uczniowie i nauczyciele z wawerskich szkó∏.

cji, w tym kontynuacja projektów „Sàsiedzi”, „Nowe Ogrody Kultury”, „Zgrany Wawer”, „Akademia
Rodzinnych Tradycji” i wielu innych. Warto zaglàdaç na stron´ internetowà www.wck-wawer.pl
i na profil na Facebooku.
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà patronem medialnym wielu wydarzeƒ organizowanych
przez Wawerskie Centrum Kultury i zapewne tak
b´dzie równie˝ w 2017 r.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

REKL AMA

Otwock, ul. Ko∏∏àtaja 4, budynek FORUM (I p.)
tel. 22 710 37 30 www.specer.pl

native speakers

anglik.pl

angielski – dzieci – dorośli
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PROMO CODE: WW126

Czynne: Pn.-Pt. w godz. 8.00-22.00

REHABILITACJA – terapia manualna,
kinezyterapia, gimnastyka, ig∏oterapia
przeciwbólowa
ZABIEGI FIZYKOTERAPII – pole
magnetyczne, laser, krioterapia,
trakcja kr´gos∏upa, pràdy, diatermia
krótkofalowa, lampa Lumina, fala
uderzeniowa, ultradêwi´ki

REHABILITACJA DZIECI metodà
NDT Bobath
ORTOPEDIA – wybitni lekarze
z otwockiego szpitala ortopedycznego
KINESIOTAPING
MASA˚E LECZNICZE
åWICZENIA DLA KOBIET W CIÑ˚Y,
reedukacja mi´Êni dna macicy,
drena˝ limfatyczny
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Grupa KTO-CO-JAK zaprasza

- wspó∏tworzenie lokalnej polityki dzielnicy.

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e po∏àczenie si∏
oddolnych i odgórnych, energii i pomys∏ów ludzi z sàsiedztwa z mo˝liwoÊciami
instytucji ró˝nego rodzaju i szczebla mo˝e daç niesamowite efekty i wspania∏e
owoce. Co jednak musi si´ zdarzyç, ˝eby
tak si´ sta∏o? Ci ludzie muszà si´ spotkaç.

Przede wszystkim staramy si´ spotykaç regularnie w jak najszerszym gronie, aby si´ wzajemnie poznaç i wspólnie opracowaç zakres
i sposób naszego dzia∏ania. Poznajemy zasoby
naszej dzielnicy i wspólnie zastanawiamy si´,
jak mo˝na je wykorzystaç. Poszukujemy metod
scalania ró˝nych Êrodowisk. Ca∏y czas poszukujemy odpowiedzi na pytanie „JAK?”, bioràc pod
uwag´ wzajemne doÊwiadczenia oraz g∏os ka˝dego, kto chce z nami dzia∏aç. Najbli˝sze spotkanie grupy – 19 stycznia (czwartek), godz.
15.00, WCK Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1a.

Teraz jest to mo˝liwe dzi´ki lokalnej inicjatywie o nazwie Grupa KTO-CO-JAK!
Kim sà i co robià? Najlepiej oddajmy g∏os samym inicjatorom pomys∏u:

KTO, czyli KIM JESTEÂMY?
JesteÊmy grupà ludzi, którym si´ chce. Sà
wÊród nas zwykli mieszkaƒcy, animatorzy, urz´dnicy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeƒ,
przedstawiciele wawerskiej kultury, spo∏ecznicy,
pedagodzy. Staramy si´ byç forum wymiany myÊli, opinii i pomys∏ów, miejscem dzielenia si´ doÊwiadczeniami. Zale˝y nam na tym, aby formu∏a
naszej dzia∏alnoÊci by∏a otwarta i dost´pna dla
wszystkich Êrodowisk, w których dzieje si´ coÊ
interesujàcego.

JAK, czyli JAK DZIA¸AMY?

CO, czyli JAKIE MAMY CELE?
Naszym nadrz´dnym celem jest budowanie
wspólnoty Wawra. Na terenie naszej dzielnicy dzieje si´ wiele wspania∏ych rzeczy, a jednak wcià˝ kuleje informacja o nich, trudno o znalezienie partnerów do wspólnego dzia∏ania czy zdobycie wsparcia
finansowego dla realizatorów. Chcemy to zmieniç.
Cele:
- integracja Êrodowiska lokalnego;
- zharmonizowanie dzia∏aƒ podejmowanych
przez ró˝ne podmioty;
- tworzenie forum wymiany doÊwiadczeƒ i inkubowania pomys∏ów;
- stworzenie kana∏ów przep∏ywu informacji na
temat dzia∏aƒ podejmowanych przez ró˝ne
grupy spo∏eczne;

„Reforma” szkolna a w∏adze samorzàdowe.
Do czego mo˝e byç potrzebny chaos?
„Reforma” szkolna to dzisiaj jeden
z najwa˝niejszych tematów. Wi´kszoÊç
Êrodowisk zwiàzanych z procesem kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y jest jej przeciwnych lub wobec niej sceptycznych. W∏adze
samorzàdowe, kuratoria, nauczyciele, rodzice, ale tak˝e uczniowie. Dostrzegajà
oni problemy programowe, organizacyjne, infrastrukturalne i kadrowe. Nie jest
wykluczone, ˝e aby uniknàç zwolnieƒ nauczycieli, powstanie potrzeba utrzymywania fikcyjnych etatów. Swoje wàtpliwoÊci
zg∏aszajà tak˝e politycy PiS, w tym minister szkolnictwa wy˝szego. Dlaczego wi´c
MEN powo∏uje si´ na jakieÊ nieujawniane
badania, potwierdzajàce s∏usznoÊç proponowanego planu? Dlaczego minister edukacji nie s∏ucha nikogo? Dlaczego woli
ona chaos od przemyÊlanych i naprawd´
skonsultowanych rozwiàzaƒ?
Odpowiedê na to pytanie mo˝e byç i taka. Dlatego, ˝e w∏adzy wykonawczej ów

chaos jest potrzebny. Przecie˝ ci´˝ar „reformy” przyjmà na siebie w∏adze samorzàdowe. Czy go uniosà? To raczej wàtpliwe. Mówià one o tym g∏oÊno i przestrzegajà, ale w∏adza wykonawcza nie s∏ucha,
a to przecie˝ nie do w∏adzy wykonawczej,
ale do w∏adz samorzàdowych b´dà mieli
pretensje o chaos rodzice i nauczyciele.
Kulminacja tego chaosu przypadnie na
rok 2018. To data nieprzypadkowa. Wtedy
odb´dà si´ wybory do w∏adz samorzàdowych. Wtedy partia rzàdzàca rozp´ta
kampani´ propagandowà i b´dzie pokazywa∏a, jak nieudolne sà obecne w∏adze
gminne. I byç mo˝e o to tak naprawd´
chodzi. O przej´cie w∏adzy w jak najwi´kszej liczbie gmin. Pami´tajmy, ˝e obwodowà komisj´ wyborczà powo∏uje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Delikatnie
mówiàc, obecna w∏adza traktuje zasady
demokracji elastycznie. Czy mo˝e to wi´c
mieç znaczenie dla wyników wyborów

JEÂLI ROBISZ COÂ CIEKAWEGO,
JEÂLI POSZUKUJESZ PARTNERÓW DO DZIA¸ANIA,
JEÂLI CHCESZ POINFORMOWAå INNYCH
O SWOICH DZIA¸ANIACH
– ZAPRASZAMY DO GRUPY KTO-CO-JAK.
Strona na Facebooku:
https://www.facebook.com/grupaKTOCOJAK
E-mail: ktocojakwawer@gmail.com
Grupa KTO-CO-JAK/Redakcja

parlamentarnych w 2019 roku? KiedyÊ
mówiono: „niewa˝ne, kto g∏osuje, wa˝ne,
kto liczy g∏osy”.
Mo˝e partia rzàdzàca ma na uwadze
dobro dzieci i m∏odzie˝y i nauczycieli,
a nawet gmin. Ale jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, ˝e ma przede
wszystkim na uwadze swoje dobro. Pami´tajmy wi´c o tej mo˝liwoÊci. Oceniajàc za
dwa lata dzia∏ania obecnych w∏adz samorzàdowych, pami´tajmy, skàd wzià∏ si´ ten
chaos. Pami´tajmy, ˝e ostrzega∏o przed
nim wiele Êrodowisk, w tym tak˝e w∏adze
samorzàdowe. Pami´tajmy tak˝e, ˝e partia obecnie rzàdzàca nie s∏ucha∏a nikogo
i to jej dzia∏ania oraz decyzje jednopartyjnej wi´kszoÊci parlamentarnej spowodujà
przysz∏e problemy.
Nie czekajmy jednak na skutki. Protestujmy ju˝ dziÊ. Chodzi przecie˝ o dobro
naszych dzieci i wnuków, które mogà si´
staç ofiarà interesu politycznego. Nie pozwólmy na to.
Piszcie do nas w tej sprawie na adres e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel. 694-747-213
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IX Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny
W dniu 17 paêdziernika 2016 roku na obiektach sportowo-rekreacyjnych OSIR „Syrenka”
przy ul. Starego Doktora 1 Uczniowski Klub Sportowy WAWER ZS 70 przy wspó∏pracy Dyrekcji Zespo∏u Szkó∏ nr 70 oraz pracowników obiektu zorganizowa∏ IX Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny.
W wydarzeniu ogó∏em wzi´∏o udzia∏ 12 dru˝yn
liczàcych 72 zawodników i zawodniczek z wawerskich szkó∏ podstawowych: SP 124, SP 195, SP 204
oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Falenica”.
Ka˝da dru˝yna sk∏ada∏a si´ z 6 zawodników
lub zawodniczek, którzy startowali na dystansie
60 m, w skoku w dal oraz rzucie pi∏eczkà palantowà na odleg∏oÊç. Uzyskane rezultaty przeliczane by∏y na punkty. Wygrywa∏y dru˝yny, które

uzyska∏y najwi´kszà sum´ punktów. Medalami
udekorowano po trzy najlepsze dru˝yny dziewczàt i ch∏opców. W kategorii dziewczàt I m-ce zaj´∏a SP 195, II m-ce SP 124, III m-ce SP 204 klasy V. WÊród ch∏opców zdecydowanà przewagà
punktów wygra∏a SP 204 klasy V, II m-ce zaj´∏a
SP 204 klasy VI, III m-ce SP 195.
Przyznano równie˝ nagrody indywidualne za
uzyskanie najlepszego rezultatu/wyniku w ka˝dej
z konkurencji lekkoatletycznych. Najszybsi na dystansie 60 m byli: Anastazja Brzozowska SP 195
(9,26 s) i Roland Kosmola SP 124 (8,59 s). Pi∏eczkà palantowà najdalej rzucili: Hanna Malinowska
SP 124 (36 m) i Konrad Wodzyƒski SP 195
(7,60 m). W skoku w dal najd∏u˝sze skoki odda-

Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Listopad jest miesiàcem, który dla ka˝dego
klubu w Polsce oznacza du˝y wysi∏ek logistyczny
i organizacyjny. Wszystkie grupy m∏odzie˝owe
koƒczà treningi na trawiastych boiskach, przenoszàc si´ na hale i sztuczne nawierzchnie. W Klubie Sportowym ZWAR przyj´to model, który ma
znajdowaç z∏oty Êrodek pomi´dzy zaj´ciami na
parkiecie a treningiem pi∏karskim na otwartym
powietrzu. Wszystkie nasze zespo∏y, od rocznika
2008 w gór´, przynajmniej raz w tygodniu majà
okazj´ graç na dworze, co ze wzgl´du na szkolenie jest niezwykle wartoÊciowe.
Wa˝nym listopadowym wydarzeniem w naszym Klubie by∏a kolejna wizyta Reprezentacji
Polski kierowanej przez Adama Nawa∏k´, która
goÊci∏a na stadionie przy ulicy Po˝aryskiego
przed meczem z Rumunià. By∏a to kolejna wspania∏a okazja, aby nasi zawodnicy z bliska przyjrzeli si´ najlepszym polskim pi∏karzom. Wierzymy, ˝e oprócz fantastycznych wspomnieƒ, jakimi

sà wspólne zdj´cia i autografy, podpatrzone
umiej´tnoÊci zostanà
wykorzystane ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci.
Ogromnym powodem
do dumy dla ca∏ego Klubu Sportowego ZWAR sà kolejne powo∏ania naszych zawodników do kadry Mazowsza i Warszawy. Âwietna forma Dawida Buczka z rocznika
2004 zosta∏a dostrze˝ona i w∏aÊnie ten zawodnik
reprezentowa∏ nasz Klub na zgrupowaniu reprezentacji. Powo∏anie na konsultacj´ Kadry Warszawy dosta∏ równie˝ zawodnik rocznika 2007 –
Alex Radwaƒski. JesteÊmy dumni z naszych wychowanków i wierzymy, ˝e to tylko pierwszy
przystanek do doros∏ej Reprezentacji Polski.
W listopadzie nasze dru˝yny zakoƒczy∏y rozgrywki ligowe, ale to nie oznacza, ˝e ch∏opcy majà wolne weekendy. Ka˝da grupa rozgrywa mecze

IX Wawerskie Forum Edukacyjne w SP 216
W dniu 3 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216 odby∏o si´
IX Wawerskie Forum Edukacyjne. Organizatorem
by∏a Pani Anna WiÊniewska – wicedyrektor szko∏y.
Tegoroczne has∏o przewodnie brzmia∏o: Poznawanie przez dzia∏anie – zaj´cia poza ∏awkà – dobre
praktyki w pracy z m∏odszymi dzieçmi.
Adresatami Forum byli nauczyciele klas I–III,
oddzia∏ów przedszkolnych, Êwietlic szkolnych,
logopedzi i nauczyciele ze specjalnym przygoto-
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waniem pedagogicznym z warszawskich placówek oÊwiatowych. Przyby∏ych goÊci powita∏a Pani Dyrektor Bogumi∏a Rudnicka.
Cz´Êç wspólna dla wszystkich uczestników to
miniwyk∏ad Nauczanie zabawà, dzia∏aniem i przygodà – sprawdzone sposoby na ciekawe zaj´cia
wyg∏oszony przez Panià Beat´ Królikowskà i Panià
Ew´ Da∏kiewicz – nauczycielki SP 216. W drugiej
cz´Êci Forum, po przerwie kawowej, nauczycieli
zaproszono do wzi´cia udzia∏u w jednym z proponowanych warsztatów metodycznych.
Pani Gra˝yna Duszyƒska poprowadzi∏a zaj´cia
Pytam, dzia∏am, rozumiem – drama metodà
sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiej´tnoÊci. Kolejne warsztaty metodyczne to Taƒce w kr´gu jako pomys∏ na integracj´ grupy/klasy prowadzone
przez Panià Ew´ Kosiorek.
W czasie zaj´ç Jesienne inspiracje prowadzonych przez nauczycielki SP 216 – Panià Izabel´
Tomaszewskà i Panià Iwon´ Burlikowskà nauczy-

li: Anastazja Brzozowska SP 195 (3,71 m) oraz
Roland Kosmola SP 124 (4,01 m).
Zawody lekkoatletyczne przebiega∏y w atmosferze sportowej rywalizacji, nawet pogoda jak na t´
por´ roku sprzyja∏a uczestnikom. To sportowe
Êwi´to lekkiej atletyki mog∏o si´ odbyç dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy. Wszystkim zawodnikom gratulujemy
wspania∏ych wyników sportowych i jako klub
sportowy promujàcy lekkà atletyk´ na terenie
Wawra bardzo si´ cieszymy, ˝e tak wielu naszych
m∏odych mieszkaƒców uprawia „Królowà Sportu”.
Monika Nikiel-Zentala

sparingowe, turnieje, a tak˝e uczestniczy w Lidze Zimowej. Jako pierwszy turniej wygra∏ rocznik 2009,
który jak burza wygra∏ swoje rozgrywki ligowe i podtrzymuje znakomità form´.
Inne dru˝yny tak˝e nie
pró˝nujà, rozgrywajà mecze z najlepszymi zespo∏ami
w swojej kategorii wiekowej na Mazowszu. Mimo
pauzy od ligowej rzeczywistoÊci w pracy szkoleniowej ca∏ego Klubu nie ma ˝adnych zmian,
wr´cz przeciwnie, okazje do rozgrywania meczów
sparingowych sprawiajà, ˝e ka˝dy zawodnik ma
szans´ pokazania si´ i rozegrania wielu meczów.
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich niezdecydowanych. Nie trzeba czekaç do wiosny, do
kolejnego naboru. Do naszego Klubu mo˝na do∏àczyç w ka˝dej chwili, a zim´ warto sp´dziç aktywnie na boisku, zamiast przed telewizorem.
KS ZWAR

ciele wyczarowali owoce i klatki z ptakami. Zaj´cia prowadzone przez Panià El˝biet´ Konopackà
zatytu∏owane by∏y Projektowanie na dywanie
– tworzenie gier i pomocy dydaktycznych.
By∏a tak˝e grupa nauczycieli, która pracowa∏a
przy komputerach na warsztatach metodycznych
Poznawanie przez programowanie – ciekawe zaj´cia komputerowe prowadzonych przez Panià
Ew´ Olejniczak i Panià Ann´ Rutkowskà-Zieliƒskà.
W IX Wawerskim Forum Edukacyjnym uczestniczy∏o 120 nauczycieli z warszawskich przedszkoli i szkó∏ podstawowych. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udzia∏u w takiej formie doskonalenia zawodowego. Bardzo wysoko ocenili
organizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia, nabytà wiedz´ i umiej´tnoÊci oraz mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ z innymi nauczycielami.
Tak mi∏e s∏owa i zadowolenie uczestników zach´ca organizatorów do podj´cia decyzji: Do zobaczenia za rok na kolejnym JUBILEUSZOWYM
Wawerskim Forum Edukacyjnym zorganizowanym w goÊcinnych progach SP 216.
SP 216
Nr 69 / Grudzieƒ 2016
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COOLWawer
Wawer to dzielnica, która od lat sprzyja rozwojowi kultury. Tutaj mieszkali i mieszkajà znani
warszawscy twórcy, tutaj jest wiele miejsc promujàcych szeroko poj´tà twórczoÊç. Czasami
wystarczy zajrzeç na ty∏y bloków albo wjechaç
w spokojnà uliczk´, aby znaleêç miejsca upami´tniajàce ludzi wa˝nych nie tylko dla Wawra
i Warszawy – wa˝nych dla ca∏ej Polski.
Tymczasem dzieci nie zawsze dobrze znajà
najbli˝szà sobie okolic´, nie znajà nie tylko
miejsc historycznych, ale równie˝ tych wspó∏czesnych, które dostarczà im rozrywki i przyczynià
si´ do ich rozwoju. Z tego powodu powsta∏ projekt COOLWawer napisany
przez p. Dorot´ Zàberg
i p. Joann´ Walczak. Mia∏
on przybli˝yç uczniom SP
nr 86 tradycje i miejsca
zwiàzane z lokalnà kulturà.
Uczniowie klas trzecich
dnia 19 paêdziernika wybrali si´ w podró˝ szlakiem
wawerskiej kultury. Ka˝dy
z nich otrzyma∏ map´ i specjalnà krzy˝ówk´. Na mapie
odznaczali
odwiedzane
miejsca, a dzi´ki uwa˝nemu s∏uchaniu i patrzeniu mogli odgadywaç kolejne has∏a krzy˝ówki.
Na poczàtku uczniowie odkryli pomnik poÊwi´cony Januszowi Korczakowi – pisarzowi

i twórcy wawerskiej Ró˝yczki.
Na szlaku poszukiwaƒ znalaz∏
si´ tak˝e kamieƒ pamiàtkowy
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, który mieszka∏
w Wawrze, oraz dom poety Juliana Tuwima. Dzieci zdziwi∏y
si´, ˝e w miejscu obecnej p∏ywalni znajdowa∏o si´ kiedyÊ
Kasyno, czyli dom kultury,
gdzie spotyka∏y si´ artystyczne
elity Warszawy.
Poszukiwaczy mile przyj´∏a
rodzina, która w swoim domu przez wiele lat
goÊci∏a poet´ „od biedronki” – ks. Jana Twardowskiego. Pamiàtkowa tablica, drzewo z bibelotami (anio∏kami, ptaszkami, serduszkami) oraz s∏ynna ∏aweczka ksi´dza – to
jedne z wielu pamiàtek, które obejrzeli trzecioklasiÊci.
Zaciekawieni uczniowie
bezb∏´dnie pos∏ugiwali si´
mapà, odnajdywali proponowane miejsca i odgadywali has∏a krzy˝ówki.
W autokarze, który dowozi∏ do wyznaczonych
miejsc, panowa∏a prawdziwie artystyczna atmosfera. Nauczycielka p. Gra˝yna ˚urawska czyta∏a fragmenty utworów napisanych przez poznawanych pisarzy, wywo∏ujàc salwy Êmiechu lub wprowadzajàc w nastrój

zadumy. W czytaniu towarzyszy∏a jej jedna
z uczennic Magdalena Fabisiak.
Wyprawa zmierza∏a do aktualnego serca kultury dzielnicy, czyli Wawerskiego Centrum Kultury. Tam uczniowie zostali mile przyj´ci, oprowadzeni po instytucji oraz zaproszeni na warsztaty
twórczoÊci, podczas których sami mogli wcieliç
si´ w artystów.
W projekcie zwrócono uwag´ na pos∏ugiwanie si´ nowoczesnymi technologiami. Uczniowie rejestrowali miejsca pami´ci za pomocà
smartfonów i tabletów, aby wziàç udzia∏
w konkursie fotograficznym na najlepiej skomponowane zdj´cie.
Udzia∏ w projekcie by∏ dla dzieci niezapomnianym prze˝yciem. Poznawanie swojej dzielnicy
okaza∏o si´ interesujàce i inspirujàce.
Dorota Zàberg
Joanna Walczak

REKL AMA

www.puchpuch.pl

Dwujęzyczne Przedszkole
Wawer, ul. Stradomska 12
tel. 600 200 306
Edukacja przyjazna dzieciom
Angielski codziennie
Własna kuchnia
Sobotnie zajęcia edukacyjne dla maluszków

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

O znanym muzyku, mieszkaƒcu Falenicy...
w smutnà rocznic´ Grzegorza Ciechowskiego
Przez ogromnej popularnoÊci przeboje –
od legendarnego Kombinatu, opisujàcego
struktury zniewolenia cz∏owieka we wspó∏czesnej cywilizacji, przez Bia∏à flag´, przedstawiajàcà prostytucj´ kariery i konformizmu, Telefony, ukazujàce samotnoÊç cz∏owieka wobec technologii, bioràcej gór´ nad
upadkiem wi´zi mi´dzy ludêmi, Arktyk´
która pokazywa∏a wypalenie goràcych niegdyÊ uczuç i skostnia∏oÊç podzielonego
przez mocarstwa Êwiata, czy Porannà WiadomoÊç, kiedy dwoje ludzi zostaje zaskoczonych w uniesieniu mi∏osnym przez memento
Êwitu b´dàcego poczàtkiem atomowej wojny
– Ciechowski wraz z przyjació∏mi wskazywa∏,
dra˝ni∏ i zmusza∏ do myÊlenia... Jego publiczne sugestie sk∏ania∏y m∏odzie˝ do czytania Orwella, Keseya, Vonneguta i innych
niepokornych pisarzy...
Nie by∏o to w smak komunistycznemu
aparatowi i ten upomnia∏ si´ o niego s∏u˝bà
wojskowà. Zastopowa∏a ona rozwój zarówno grupy planujàcej kolejne, pionierskie
eksperymenty, jak te˝ samego Ciechowskiego... Efektem by∏ rozpad zespo∏u w 1985 roku i poczàtek solowej kariery muzyka, jako
OBYWATELA GC... Po wydaniu jednej p∏yty w 1987 roku zamieszka∏ on w Falenicy. Tutaj urodzi∏a si´ jego córka Weronika i tu po-

OG¸OSZENIA DROBNE
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).

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

+ MALOWANIE ÂCIAN
+ G¸ADZIE GIPSOWE
+ ELEKTRYKA

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –
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■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

12

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
306

tel. 663-677-701

196

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy I i III.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

MALOWANIE I G¸ADZIE

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

NIERUCHOMOÂCI
PROFESJONALNIE

85

GITARA – NAUKA GRY

tel. 880 741 731

122

503 150 991

tel. 503-759-763

3

Poszukujemy w Wawrze do sprzeda˝y:
ma∏ych domów, ma∏ych dzia∏ek.

601-616-430
17 LAT NA RYNKU – LICENCJA 1434

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

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

BIURO RACHUNKOWE

Z¸OTA RÑCZKA

1 MIESIÑC GRATIS!
22
1

◗ Poszukuj´ do pracy w gabinecie, kosmetyczki z umiej´tnoÊcià wykonywania zabiegów manicure, pedicure lub manicurzystki,
pedicurzystki. Tel. 698 66 89 55, e-mail:
e.tyzner@wp.pl
◗ Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie oraz
kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Swojà przygod´ z muzykà zacz´∏am 17
lat temu. Warsztat poczàtkowo szkoli∏am
w szko∏ach muzycznych I i II stopnia w Warszawie. Zapewniam indywidualne podejÊcie
do ka˝dego ucznia, a tak˝e przyjaznà atmosfer´. Mój numer telefonu to 888 87 00 53.

160

M O N TA ˚ :

PROFESJONALNY
SERWIS KOMPUTEROWY
dojazd – gwarancja

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Kupi´ stare prospekty samochodowe, motocyklowe oraz innà starà literatur´ motoryzacyjnà. tel. 600 817 479.
◗ Zapraszam do kupienia Siedliska Pod Lipami, 25 km od Sandomierza, dzia∏ka 47
Arów. Murowany dom 89 m2 do kapitalnego remontu, podjazd dla wózka inwalidzkiego, budynek gospodarczy. Idealne miejsce na letni wypoczynek lub ca∏orocznà
siedzib´. Cena 85.000 z∏ do negocjacji.
Okazja. tel. 888 079 724.

506 173 607

Tel. 509 123 733
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Niedawno zakoƒczy∏ si´ plebiscyt „Artysta 150-lecia Wawra”. Szkoda, ˝e mieszkaƒcy zapomnieli o wielu wielkich ludziach kultury polskiej, b´dàcych cz´Êcià jej losów, ale
te˝ zwiàzanych z dzielnicà Wawer...
Grzegorz Ciechowski by∏ poetà, muzykiem, wokalistà, kompozytorem i producentem muzycznym. Urodzi∏ si´ 29 sierpnia
1957 r. w Tczewie, jego ojciec by∏ kierownikiem tamtejszej mleczarni, co zapewni∏o mu
start w niezale˝noÊç myÊli i studia polonistyczne. Zara˝ony by∏ bez granic poezjà
i muzykà, której uczy∏ si´ od najm∏odszych
lat. Zamieszka∏ w Toruniu – gdzie Êrodowisko akademickie by∏o wrzàcym tyglem
nowej, alternatywnej kultury. Debiutowa∏
w 1976 r. jako flecista zespo∏u Jazz Formation, potem trafi∏ do Res Publiki, którà
w 1980 r. po odejÊciu jej lidera Jana Castora
przekszta∏ci∏ w legendarnà Republik´. Tworzy∏ jej niemal ca∏y repertuar, piszàc teksty
i muzyk´. Wraz ze znakomitymi muzykami
stworzy∏ wyjàtkowe zjawisko artystyczne nie
majàce ˝adnego podobnego odniesienia
w historii kultury polskiej do dzisiaj... Zespó∏ REPUBLIKA sta∏ si´ odniesieniem dorastajàcego, m∏odego pokolenia rewolty SolidarnoÊci, zgniecionej grudniowym zamachem jaruzelskiej junty...

wsta∏a jego znakomita p∏yta z przebojami
Tak Tak – to ja, Nie pytaj o Polsk´.
Po zmianie systemu politycznego w 1990 r.
i reaktywowaniu Republiki wyda∏a ona 5 p∏yt,
osiàgajàc sukces, lecz mia∏ on inny kszta∏t...
inne by∏y ju˝ czasy, inni ludzie i inna muzyka.
Wielkim zaskoczeniem by∏o zerwanie Ciechowskiego z jego partnerkà Ma∏gorzatà Potockà. Razem z ˝onà Annà W´drowskà Ciechowski zamieszka∏ znowu w Falenicy, kilkaset metrów od poprzedniego domu... i tutaj
powstawa∏y jego nast´pne sukcesy.
W paêdzierniku 1996 r. Ciechowski wyda∏
p∏yt´ „Oj DA DANA” z wykorzystaniem nagraƒ ludowych Êpiewaków i kapel sprzed
25–30 lat, wykonywanych a capella. Wywo∏a∏a ona sensacj´ i sta∏a si´ sukcesem. Ciechowski osiàgnà∏ w Falenicy stabilizacj´, tutaj stawia∏a pierwsze kroki jego druga córka Helena i tu urodzi∏ si´ jego syn Brunon... Sukces
rodzinny i renoma Ciechowskiego, b´dàcego
te˝ uznanym producentem, zaowocowa∏
mnóstwem pracy. Artysta z rodzinà wyprowadzi∏ si´ na warszawskie Zacisze i tu˝ przed
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia, podczas niespodziewanej operacji serca zmar∏ 22 grudnia
2001 r... W 2002 na Êwiat przysz∏o czwarte
dziecko Ciechowskiego, córka Józefina.
Mija w∏aÊnie 15 rocznica Êmierci tego
niepoÊledniego cz∏owieka wielu wielkich
talentów.

Tel. 503-759-762
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Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

meble

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

Z DREWNA

Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.

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

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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POD CH
– ODPOCZNIJ
W KARNAWALE
W HOTELU SPA!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie

Nr 69 / Grudzieƒ 2016

