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Premiera „Hejna∏u wawerskiego” oraz
recital Kayah – „Artystki 150-lecia Wawra”

Dnia 11.12.2016 w Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnym Hotelu BOSS odby∏ si´ trzeci koncert
VIII edycji Wawer Music Festival, dla naszej dzielnicy zupe∏nie wyjàtkowy, zamyka∏ bowiem tegoroczne obchody 150-lecia Wawra. Wydarzenie by∏o wspó∏finansowane ze Êrodków Urz´du Dzielnicy.
Organizatorem koncertów jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Jej Prezesem jest profesor Jaros∏aw Drzewiecki, a Zast´pcà Prezesa Janusz Ostrowski, który z kamerà i aparatem dokumentowa∏ przebieg koncertu oraz wigilijnej kolacji.
Ze wzgl´du na du˝à frekwencj´ koncert odby∏ si´
w Sali Sosnowej w Starym M∏ynie, gdzie Êwiàteczny wystrój wprowadzi∏ nas w klimat koncertu, kolacji wigilijnej i zbli˝ajàcych si´ Êwiàt. Na poczàtku
wydarzenia wr´czono dyplomy i statuetki dla laureatów Plebiscytu Artysta 150-lecia Wawra. Dla
zwyci´zcy plebiscytu Juliana Tuwima nagrod´
odebra∏ Burmistrz Dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, dla wybitnej pianistki Tatiany Szebanowej
dyplom przyjà∏ syn – Stanis∏aw Drzewiecki.
Nast´pnie zaprezentowano „Hejna∏ wawerski”,
który skomponowa∏ Amerykanin Êwiatowej s∏awy, wybitny tr´bacz, mieszkaniec Wawra Gary
Guthman. Zapis nutowy hejna∏u oraz nagranie
na noÊniku elektronicznym Burmistrzowi Dzielnicy
wr´czy∏a ˝ona artysty – harfistka Ma∏gorzata
Zalewska-Guthman. Hejna∏ podoba∏ si´ wawerskiej publicznoÊci, zosta∏ zagrany we wn´trzach
Hotelu Boss ju˝ drugi raz, ponownie wnoszàc radosny rytm polonezowy w rzeczywistoÊç Wawra.

Mamy nadziej´, ˝e od tego momentu wa˝ne wydarzenia Rady Dzielnicy i zawodów sportowych
b´dà rozpoczyna∏y si´ hejna∏em wawerskim.
Gwiazdà wieczoru by∏a Kayah, która wraz
z towarzyszàcym zespo∏em smyczkowym Royal
String Quartet zaskoczy∏a nas pozytywnie pod
ka˝dym wzgl´dem; jej magnetyczny wokal
Êwietnie komponowa∏ si´
z dêwi´kami instrumentów
smyczkowych, repertuar
starannie wyselekcjonowany zadowoli∏ ka˝dego.
Kayah wyglàda∏a zjawiskowo, w eleganckiej mini
kreacji znakomicie prezentowa∏y si´ jej d∏ugie zgrabne nogi. Artystka bardzo
szybko nawiàza∏a kontakt
z publicznoÊcià, sama prowadzi∏a s∏owo wià˝àce
mi´dzy utworami, cz´sto
˝artujàc z siebie. Kiedy powiedzia∏a o sobie, ˝e czasem mo˝na jà, mieszkank´ Wawra, spotkaç na
codziennych zakupach w dresie bez makija˝u, to
rozleg∏y si´ brawa, bo takà te˝ jà akceptujemy
i kochamy jako jednà z nas.
Tymczasem mieliÊmy na scenie wokalistk´
o charyzmatycznym g∏osie, kompozytork´, autork´
tekstów, wspó∏w∏aÊcicielk´ firmy fonograficznej
Kayax, wydajàcà p∏yty i promujàcà utalentowa-

nych polskich artystów, i coraz bardziej ulegaliÊmy
jej urokowi. Artystka zabra∏a nas w swojà muzycznà podró˝ na Ba∏kany, do Pary˝a. P∏yn´∏y do nas
bardzo refleksyjne s∏owa jej utworów: /sen ka˝dej
nocy g∏´boki, umykasz mi, jestem za blisko by Êniç,
/ twojej tabakierze dziÊ powierzam moje ∏zy/, by za
chwil´ Êwiatowy przebój „Libertango” wprowadzi∏ nas w inny nastrój, wirujàcych zmys∏ów.
Potem wszechstronna artystka zaprezentowa∏a
nam utwór o nadziei „Wiosna przyjdzie i tak”,
napisa∏a go do filmu „PrzedwioÊnie”. Kulminacyjnym utworem by∏ „Testosteron”, jest on jakby
wizytówkà jej kultury muzycznej, talentu i uroku
wielkiej Gwiazdy sceny muzycznej.
Po tym utworze prof. Jaros∏aw Drzewiecki wr´czy∏ Kayah dyplom laureata Plebiscytu „Artysta
150-lecia Wawra”, a publicznoÊç podzi´kowa∏a
owacjami na stojàco. JesteÊmy dumni, ˝e w Wawrze mamy jednà z najbardziej rozpoznawalnych
i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej.
Artystka na koniec przekaza∏a nam swoje przes∏anie, aby nie powielaç Êcie˝ek bogaczy, zdobywców milionów, bo najwa˝niejsza jest mi∏oÊç
i rodzina. MyÊl´, ˝e to credo zawar∏a tak˝e w tych
s∏owach piosenki: „Rzeczywisty Êwiat ma poczàtek w nas, z si∏à woli mo˝na go na lepsze zmieniaç, Tylko czemu ja tak póêno to poj´∏am”.
Na po˝egnanie pi´knie zaÊpiewa∏a nam kol´d´
i by∏ to ∏àcznik z drugà cz´Êcià wieczoru, Kolacjà
Wigilijnà, w której te˝ uczestniczy∏a Kayah; wspólnym zdj´ciom, autografom
nie by∏o koƒca. Na kolacji
odby∏ si´ tradycyjny ju˝
IV Pojedynek Kulinarny Mistrzów Mariusza Okrasy
i Jaros∏awa Meryka. Do Restauracji Malinowej Hotelu
Boss wjecha∏y z fajerwerkami niezwyk∏e okazy kulinarne: pieczony dzik i olbrzymi
tort w kszta∏cie „ciastka wawerskiego”. Po degustacji
og∏oszony przez Kayah werdykt brzmia∏: „Pojedynek Kulinarny” zakoƒczy∏ si´ remisem. Obaj Mistrzowie odziani zostali w zwyci´skie królewskie p∏aszcze
z gronostajami. RozchodziliÊmy si´ do domów syci wspania∏ych wra˝eƒ artystycznych i kulinarnych,
jakby ju˝ tym akcentem zaczà∏ si´ czas Êwiàteczny
dla naszej wawerskiej spo∏ecznoÊci po∏àczonej
muzycznymi koncertami.
Alicja Jurczyk
wawerska melomanka
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PANELE OGRODZENIOWE
Stan deweloperski, inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

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

Podpisz umowę w karnawale
i ODPOCZNIJ 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
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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
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Smog wawerski dotacjà pogromiony
W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zapowiadaliÊmy bardzo obiecujàcà dla naszej dzielnicy perspektyw´ mo˝liwoÊci wymiany
naszych domowych systemów grzewczych na
niegenerujàce smogu, na atrakcyjnych warunkach finansowych dzi´ki dofinansowaniu ze strony Miasta Sto∏ecznego Warszawy na ten cel. Miesiàc temu Miasto przygotowywa∏o si´ do takich
dzia∏aƒ, dziÊ uchwa∏a ich dotyczàca jest ju˝ faktem. Od 12 stycznia 2017 r. mo˝na sk∏adaç wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców
w´glowych na nowoczesne êród∏a ciep∏a opalane
gazem. Takie wsparcie finansowe nie b´dzie mog∏o przekroczyç 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, posiada te˝ górnà granic´, której
wysokoÊç uzale˝niona jest od charakteru wymiany i od tego, kto jest inwestorem:
- dla likwidacji kot∏ów lub palenisk na paliwo
sta∏e i zastàpienia ich nowym êród∏em ciep∏a
opalanym paliwem gazowym jest to kwota
7000 z∏ dla osób fizycznych i prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà, a 15 000 z∏ dla
wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych
i przedsi´biorców (z wy∏àczeniem osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà),
- dla likwidacji dotychczas wykorzystywanego
êród∏a ciep∏a i wykonania indywidualnego
w´z∏a cieplnego z jednoczesnym pod∏àczeniem do miejskiej sieci ciep∏owniczej dotacja
mo˝e wynieÊç max. 10 000 z∏ dla osób fizycznych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, a 20 000 z∏ dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsi´biorców
(z powy˝szym zastrze˝eniem co do dzia∏alnoÊci gosp.).
Wnioski mo˝na pobraç ze strony Biura Ochrony Ârodowiska i ze strony zielona.um.warszawa.pl oraz w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców
Urz´du Dzielnicy Wawer. Po wype∏nieniu wniosek nale˝y z∏o˝yç w Biurze Ochrony Ârodowiska
(pl. S. Starynkiewicza 7/9). Pod tym adresem na
IV pi´trze w pokojach 404 i 405 od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 8–16 oraz pod numerami telefonów 22 443 25 73, 22 443 25 75 i 22 443
25 76 mo˝na uzyskaç szczegó∏owe informacje
i skonsultowaç ka˝dà wàtpliwoÊç odnoÊnie do

swojego wniosku. Aby uzyskaç dofinansowanie
w tym roku, wniosek nale˝y z∏o˝yç do 31 marca
2017 r., b´dzie jednak mo˝na ubiegaç si´ o dofinansowanie tak˝e w kolejnych latach. W bud˝ecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwot´
ponad 23 milionów z∏otych. Ponadto wcià˝ mo˝na si´ ubiegaç o dofinansowanie na wykorzystanie êróde∏ energii odnawialnej.
Sto∏eczny ratusz w bud˝ecie m.st. Warszawy
na 2017 rok zaplanowa∏ na ochron´ Êrodowiska
ponad 2 miliardy z∏otych, z czego ponad 1,1 miliarda ma zostaç wykorzystanych na ochron´
powietrza w Warszawie. WÊród realizowanych
z tych Êrodków inwestycji znajdà si´ m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, a tak˝e rozwój infrastruktury rowerowej. Nawet jeÊli pierwsza z tych
inwestycji nie dotyczy nas bezpoÊrednio, to mo˝e znaczàco zmniejszyç liczb´ samochodów osobowych w centrum, a wi´c zmieniç jakoÊç powietrza w ca∏ym mieÊcie. Coraz bli˝ej jest tak˝e
udost´pnienie przez Politechnik´ Warszawskà
Warszawskiego Indeksu Powietrza, dzi´ki któremu na bie˝àco b´dzie mo˝na Êledziç poziom zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy.

To, co jeszcze zmieni∏o si´ od ostatniego naszego artyku∏u na ten temat, to szybsze reagowanie w∏adz Warszawy na zagro˝enie smogowe. 9 stycznia z powodu smogu ponownie og∏oszono dzieƒ darmowej komunikacji miejskiej,
a mobilne laboratoria badajàce st´˝enie toksyn
w powietrzu by∏y intensywnie eksploatowane,
m.in. w∏aÊnie w Wawrze. Pot´˝nà si∏à nap´dowà sà tak˝e inicjatywy i ruchy oddolne, jak np.
Warszawski Alarm Smogowy (https://www.face
book.com/WarszawskiAlarmSmogowy/), który
wspólnie z Akcjà Demokracja zbiera obecnie
podpisy pod petycjà do Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego o przygotowanie projektu
uchwa∏y antysmogowej na wzór takiej w∏aÊnie
uchwa∏y przyj´tej rok temu w Krakowie (szczegó∏y akcji: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/
campaigns/warszawskismog). A wszystko to
jest dopiero poczàtkiem batalii o czyste powietrze. Spo∏eczna ÊwiadomoÊç zagro˝enia roÊnie,
a za nià idà zarówno indywidualne dzia∏ania
ka˝dego i ka˝dej z nas, jak i coraz wi´ksza presja na w∏adze lokalne, miejskie i paƒstwowe, by
znajdowa∏y najskuteczniejsze sposoby rozwiàzania tego gryzàcego w gard∏o i odbierajàcego
nam zdrowie problemu.
Hanna Kowalska

Inicjatywa Spo∏eczna Bajonna–Falenica–Polonia oraz Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w RadoÊci wraz z gronem spo∏eczników zapraszajà na

III WIECZÓR PAMIÑTKOWO-PATRIOTYCZNY

RADOÂå... OGIE¡ NA ÂNIEGU 1944...
W 73 ROCZNIC¢ OBRONY
SK¸ADU BRONI ARMII KRAJOWEJ W RADOÂCI.
W programie:
• OpowieÊç historyczna,
• Modlitwa okolicznoÊciowa,
• Apel Poleg∏ych,
• Z∏o˝enie kwiatów.
OBCHODY ODB¢DÑ SI¢ WE WTOREK,
24 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17.00 W RADOÂCI,
PRZY ROGU ULICY HERBACIANEJ I ROZSZERZONEJ.
PROSIMY O PRZYNIESIENIE ZNICZY
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Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy i uroczysta sesja
na zakoƒczenie obchodów 150-lecia Wawra
Nie wiadomo kiedy minà∏ kolejny rok pracy Rady
Dzielnicy Wawer. Grudzieƒ
to czas podsumowaƒ, to
moment na refleksj´ nad
tym, co si´ wydarzy∏o, ale
i nad tym, co nas w przysz∏oÊci czeka. Uda∏o si´
odnowiç i wyremontowaç
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców, dzi´ki czemu sta∏
si´ on bardziej przyjazny dla mieszkaƒców. Rok
2016 sta∏ równie˝ pod znakiem kilku wa˝nych
inwestycji, które uda∏o si´ zrealizowaç, jak budowa ronda na skrzy˝owaniu ulic Wa∏ Miedzeszyƒski i Bys∏awskiej, budowa tunelu w Mi´dzylesiu
wraz z dojÊciami do peronów dla pieszych, remont boisk w szko∏ach przy ul. Króla Maciusia,
Kajki, Kadetów, Korynckiej i Bajkowej, oddanie
do u˝ytku nowych si∏owni plenerowych przy ul.
Poezji, Frenkla, Samorzàdowej, ˚wanowieckiej,
remont placów zabaw przy ul. Izbickiej oraz przy
przedszkolu na ul. Wilgi.
Zosta∏a podpisana umowa na budow´ zespo∏u szkolno-przedszkolnego w NadwiÊlu. Kompleks edukacyjny wraz z mediatekà i salà gimnastycznà ma byç gotowy do wrzeÊnia 2018 roku.
Ponadto ruszy∏y prace na ul. Jeziorowej na odcinku od Wa∏u Miedzeszyƒskiego do ul. Przygodnej, gdzie realizowana b´dzie kanalizacja wraz
z utwardzeniem nawierzchni i chodnikami.
W 2016 roku zrealizowano równie˝ budow´
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w osiedlu
Las przy ul. Henryka ¸asaka. Rozpocz´to prace
na ul. Wiàzanej oraz ruszy∏a budowa ul. Mydlarskiej. Podpisano równie˝ 2 wa˝ne umowy na realizacj´ kulturoteki w osiedlach RadoÊç oraz Wawer. Rozpocz´to budow´ parkingu przy stacji kolejowej PKP Miedzeszyn.
Rok 2016 sta∏ pod znakiem obchodów 150-lecia gminy Wawer, w trakcie ca∏ego roku odby∏o
si´ wiele imprez o charakterze kulturalnym, budujàcych naszà wawerskà to˝samoÊç. Liczne imprezy plenerowe, przejazd zabytkowà kolejkà
parowà, sesje naukowe o historii Wawra, wyst´p Orkiestry Filharmonii Narodowej w Zerzniu

czy koncert Ryszarda Rynkowskiego by∏y tegorocznymi atrakcjami.
Zwieƒczeniem by∏a uroczysta sesja Rady Dzielnicy, która odby∏a
si´ 21 grudnia w auli Instytutu
Elektrotechniki w wawerskim
Mi´dzylesiu, podsumowujàca
obchody 150-lecia powstania
gminy Wawer.
WÊród goÊci sesji znaleêli si´
warszawscy samorzàdowcy, warszawscy i wawerscy radni oraz
mieszkaƒcy Wawra. Udzia∏ w sesji
wzi´∏a Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz oraz wiceprzewodniczàca
Rady Warszawy Ewa Masny-Askanas. Wawerski
samorzàd reprezentowali burmistrz dzielnicy
Wawer ¸ukasz Jeziorski i zast´pcy burmistrza Leszek Baraniewski i Zdzis∏aw Gójski. Prelegenci
podkreÊlali znaczenie 150-lecia gminy Wawer
dla wawerskiej tradycji, pami´ci i to˝samoÊci,
ale tak˝e dla przysz∏ego rozwoju dzielnicy.

W ramach sesji podsumowano wydarzenia
zwiàzane z rocznicà, a tak˝e wr´czono Odznaki
Wawerskiego LiÊcia D´bu – nagrody Burmistrza Dzielnicy Wawer przyznawane mieszkaƒcom Wawra szczególnie zas∏u˝onym na rzecz
sportu, kultury, spo∏ecznoÊci lokalnej i samorzàdu w dzielnicy.
W tym roku laureatami Odznaki zostali: W∏adys∏aw Zieliƒski (kategoria Sport) – utytu∏owany
kajakarz, mistrz Êwiata, bràzowy medalista olimpijski i wicemistrz Europy w kajakarstwie, Ewa

Jaskólska (kat. Kultura) – Prezes Kinokawiarni
„Stacja Falenica”, Teresa Bojanowicz (kat. Spo∏ecznicy) – Prezes Wawerskiego Towarzystwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Andrzej Krasnowolski (kat. wyró˝nienie specjalne za wk∏ad
na rzecz budowy i rozwoju wawerskiego samorzàdu) – radny dzielnicy Wawer. Sesj´ zakoƒczy∏
wspania∏y koncert Chóru Filharmonii Narodowej
pod batutà prof. Henryka Wojnarowskiego.
Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e Wawer
równie˝ doczeka∏ si´ w∏asnego hejna∏u. Jego autorem jest Êwiatowej s∏awy tr´bacz, jazzman
i mieszkaniec Wawra Gary Guthman, Mo˝na go
wys∏uchaç na stronie internetowej Urz´du
i w portalu WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Podsumowujàc rok, nale˝y powiedzieç, ˝e
obfitowa∏ on w wiele imprez o charakterze kulturalnym z racji okràg∏ej rocznicy powstania
gminy Wawer 150 lat temu. To równie˝ udany
rok pod wzgl´dem podpisanych inwestycji
o charakterze infrastrukturalnym, edukacyjnym
i kulturalnym. Realizacja tych inwestycji nastàpi w latach 2017–2018.
Z nadziejà i optymizmem patrz´ w przysz∏oÊç,
czego ˝ycz´ równie˝ Czytelnikom na ca∏y nadchodzàcy 2017 rok.
Pozdrawiam noworocznie,
¸ukasz Kubik,
radny dzielnicy Wawer
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Âladami powstaƒców styczniowych 1863 roku
Zapraszamy do wspólnego
uczczenia pami´ci bohaterów powstania styczniowego z 1863 roku.
W sobot´, 21 stycznia w 154 rocznic´
wybuchu zrywu przejdziemy przez wawerskie lasy do samotnej mogi∏y na Zagórzu poÊwi´conej poleg∏ym powstaƒcom.
O godz. 15.00 ruszamy z Wawerskiego Centrum
Kultury filia Aleksandrów przy ul. Samorzàdowej
10. Planujemy przejÊç tras´ ok. 6,5 km. Pójdziemy
ulicami Samorzàdowà, Optymistów i Prze∏´czy do
mogi∏y, przy której odb´dà uroczystoÊci. Ich zwieƒczeniem b´dzie salwa honorowa z broni z epoki.
Nast´pnie wrócimy do domu kultury, gdzie b´dzie
czeka∏o na nas ognisko, przy którym b´dzie mo˝na si´ ogrzaç po przebytej trasie. Na zakoƒczenie
wydarzenia pos∏uchamy wyk∏adu p. Paw∏a Ajdackiego o dzia∏aniach powstaƒców na ziemiach
obecnej dzielnicy Wawer i przyleg∏ych gmin.

Razem z nami b´dà mi´dzy innymi:
■ Inicjatorzy wydarzenia – cz∏onkowie stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej Semper Fidelis
Res Publicae, którzy b´dàc w strojach z epoki,
poprowadzà pochód. Umo˝liwià te˝ zapoznanie
si´ z bronià wykorzystywanà przez powstaƒców.
■ Fundacja Wspieramy Rozwój IP – Centrum
Zdrowia Dziecka, która umo˝liwi uczestnictwo

Rekordowe inwestycje w dzielnicy
w 150-lecie gminy Wawer
Miniony i obecny rok to czas projektowania i realizacji du˝ych inwestycji w Wawrze. Mo˝na
szczerze powiedzieç, ˝e dzielnica jeszcze nigdy w swojej historii nie by∏a tak doinwestowana.
Rok 2017 to ponad 60 mln z∏ na dzielnicowe projekty. Oprócz inwestycji miniony rok to tak˝e
kilkadziesiàt wydarzeƒ sportowych, kulturalnych i historycznych, które odby∏y si´ w zwiàzku
ze 150-leciem powstania gminy Wawer.
W ramach dzielnicowych inwestycji realizujemy rozbudow´ infrastruktury oÊwiatowej, kulturalnej i spo∏ecznej. Trwa
budowa tak potrzebnego
mieszkaƒcom naszej dzielnicy Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego przy ul.
Cyklamenów w NadwiÊlu dla prawie pó∏ tysiàca
dzieci. Jeszcze w styczniu zostanie podpisana
umowa na budow´ ˝∏obka po∏àczonego
z przedszkolem przy ul. Trakt Lubelski. Obie inwestycje b´dà gotowe w 2018 roku.
W listopadzie zakoƒczy∏a si´ realizacja najwi´kszej inwestycji w dzielnicy w ostatnich latach – budowa tunelu w Mi´dzylesiu, realizowana przez Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Wbrew obawom niektórych, tunel usprawni∏ komunikacj´ mi´dzy wschodnià i zachodnià cz´Êcià
Wawra, nie korkujàc Mi´dzylesia. W tym roku
rozpocznie si´ zaÊ budowa wawerskiego odcinka
Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy realizowana
przez Generalnà Dyrekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad. Obie te inwestycje znacznie poprawià
uk∏ad komunikacyjny w dzielnicy.
Trwa realizacja wa˝nych inwestycji drogowych
w Wawrze, które zostanà zrealizowane do koƒca
roku, takich jak: budowa ul. Wiàzanej, Jeziorowej
i Mydlarskiej. Powstanie tak˝e ciàg pieszo-rowerowy na ul. Bys∏awskiej na odcinku od ul. Poezji
do Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Zakoƒczy∏a si´ tak˝e
budowa parkingu przy stacji PKP w Miedzeszynie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dla ok. 100 samochodów, a niebawem rozpocznie
budowa parkingu dla ok. 80 aut po zachodniej
stronie torów przy PKP Falenica.
Dzi´ki wsparciu Miasta st. Warszawy do 2019 r.
w dzielnicy, ponownie po wielu latach, powstanà
3 nowe budynki komunalne dla 180 rodzin budowane w Falenicy i Marysinie. Trwa tak˝e przygotowywanie projektu modernizacji bazaru w Falenicy,
tak by zachowa∏ swoje funkcje handlowe, a mieszkaƒcom okoliczny teren s∏u˝y∏ jako centrum lokalne.
Inwestujemy tak˝e w placówki kulturalne.
W tym rok rozpocznie si´ budowa 3 kulturotek –
budynków wielofunkcyjnych w osiedlach RadoÊç,
Wawer i Falenica, które przeznaczone b´dà na
potrzeby filii Wawerskiego Centrum Kultury i filii
Biblioteki Publicznej. B´dà to budynki na miar´
XXI w., z salami komputerowymi, kawiarenkami
i salami do zaj´ç plastycznych i muzycznych.
WCK otrzyma tak˝e ok. 1,7 mln z∏ na przebudow´ sali gimnastycznej na nowoczesna sal´ widowiskowà, której w Wawrze brakuje.
Jeszcze w tym roku w dzielnicy powstanà trzy
Miejsca AktywnoÊci Lokalnej (tzw. MAL-e), które
b´dà stanowiç miejsca spotkaƒ i integracji mieszkaƒców. Do po∏owy 2017 r. wyremontujemy Murowank´ przy ul. P∏owieckiej. Planujemy stworzenie tam miejsca spotkaƒ mieszkaƒców, b´dàcego
symbolem wawerskiej to˝samoÊci i tradycji.
Miniony rok sta∏ pod znakiem 150. rocznicy
powstania gminy Wawer. W ramach wydarzeƒ
rocznicowych w dzielnicy odby∏o si´ kilkadziesiàt
wydarzeƒ sportowych, kulturalnych i historycznych. Przez Wawer przejecha∏ m.in. zabytkowy

w przemarszu w formie nordic walkingu oraz
poprowadzi rozgrzewk´ dla uczestników.
■ Wawerskie Centrum Kultury oraz Centrum Narracji Historycznej Wawra, które zapewniajà nam
baz´ logistycznà oraz wsparcie merytoryczne.
■ Harcerze ze szczepu 147 „B∏´kitni”.
Dla uczestników przygotujemy tak˝e biuletyn
z najwa˝niejszymi informacjami o powstaniu.
Prosimy Was o zabranie ze sobà lamp naftowych
oraz latarenek ze Êwieczkami, tak ˝eby nada∏y one
niepowtarzalnego klimatu naszemu spacerowi!
Wydarzenie adresujemy do ka˝dego, kto ma
si∏´ i ochot´ na przejÊcie ok. 6,5 km zimà.
Zapraszamy do Êledzenia strony wydarzenia na
Facebooku, gdzie b´dziemy umieszczaç aktualne
informacje: https://www.facebook.com/events/
612381008970621/.
Do zobaczenia!
Bartosz Mróz
pociàg parowy w ramach wydarzenia „Kolej na
Wawer”, odby∏ si´ wyjàtkowy koncert Filharmonii Narodowej w parafii w Zerzniu, a tak˝e piknik
rodzinny „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”, przypominajàcy tradycje wiÊlanego Urzecza. Rok 150-lecia
podsumowaliÊmy Uroczystà Sesjà Rady Dzielnicy
Wawer, podczas której po raz pierwszy przyznaliÊmy Odznaki Wawerskiego LiÊcia D´bu zas∏u˝onym na rzecz kultury, sportu, spo∏ecznoÊci lokalnej i samorzàdu mieszkaƒcom Wawra.
O˝ywiamy te˝ wawerskà Wis∏´, rok 2017 jest
w koƒcu, og∏oszonym przez Sejm, Rokiem Wis∏y.
Powsta∏a w zesz∏ym roku w okolicach ulic Rychnowskiej i Romantycznej Pla˝a Romantyczna b´dzie z pewnoÊcià wa˝nym elementem tych obchodów na mapie stolicy.
¸ukasz Jeziorski
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
REKL AMA
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X V Bal Charytatywny TPD – zapraszamy!
Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci oddzia∏
Wawer ju˝ po raz 15 organizuje bal charytatywny na rzecz swoich podopiecznych. Po
raz kolejny zostanie zorganizowany wspólnie z Wawerskim Centrum Kultury. TPD Wawer to cztery ogniska Êrodowiskowe, w których organizowane sà zaj´cia dla 120 dzieci. To w∏aÊnie tutaj m∏odzie˝ mo˝e odrabiaç
lekcje oraz braç udzia∏ w zaj´ciach prowa-

Zima w MieÊcie 2017
w dzielnicy Wawer
Na terenie naszej dzielnicy program „Zima
w MieÊcie 2017” b´dzie realizowany w terminie od 13 do 24 lutego 2017 r. w oÊmiu
szko∏ach podstawowych jako feryjnych placówkach edukacyjnych, w Dzielnicowym
OÊrodku Sportu i Rekreacji oraz w Wawerskim Centrum Kultury i jego filiach, jako
punktach zaj´ç specjalistycznych. Dla uczestników programu placówki przygotowa∏y bogaty program edukacyjno-wychowawczy,
w tym: zaj´cia sportowo-rekreacyjne, gry
i zabawy, dyskoteki, zaj´cia muzyczne, plastyczne, Êwietlicowe i inne atrakcje.
Wykaz szkó∏, w których b´dà zorganizowane feryjne placówki edukacyjne podczas
tegorocznej akcji „Zima w MieÊcie 2017”:
■ Szko∏a Podstawowa nr 76 w ZS nr 111
ul. Poezji 5, tel. 22 872 92 71
■ Szko∏a Podstawowa nr 86 w ZS nr 116
ul. Koryncka 33, tel. 22 812 01 28
■ Szko∏a Podstawowa nr 124
ul. Bartoszycka 45/47, tel. 22 872 91 18
■ Szko∏a Podstawowa nr 138 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi
ul. Po˝aryskiego 2, tel. 22 615 30 01
■ Szko∏a Podstawowa nr 109,
ul. Przygodna 2, tel. 22 671 93 87
■ Szko∏a Podstawowa nr 140 w ZS nr 120
ul. Wilgi 19, tel. 22 615 26 06
■ Szko∏a Podstawowa nr 218
ul. Micha∏a Kajki 80/82, tel. 22 812 03 93
■ Szko∏a Podstawowa nr 204 w ZS nr 70
ul. Bajkowa 17/21, tel. 22 615 73 43
Aby wziàç udzia∏ w akcji, podobnie jak
w poprzednich latach, nale˝y si´ wczeÊniej zapisaç. Szczegó∏owych informacji udzielajà
ww. placówki. Ponadto pod adresem:
http://www.zima.warszawa.pl bli˝ej terminu ferii jak co roku zamieszczone b´dà informacje o ogólnomiejskich darmowych atrakcjach proponowanych przez Miasto Sto∏eczne
Warszaw´ dzieciom i m∏odzie˝y zostajàcym
na czas przerwy zimowej w stolicy.
Urzàd Dzielnicy Wawer,
oprac. Redakcja
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dzonych przez fachowà kadr´ instruktorów i wychowawców. Po zaj´ciach na wszystkich czeka posi∏ek.
XV Bal Charytatywny odb´dzie si´ ponownie
dzi´ki uprzejmoÊci WSH Fala, która na ten cel bezp∏atnie udost´pnia swojà sal´ konferencyjnà w Falenicy. Akcja wspierana jest tak˝e przez licznych
donatorów – firmy i osoby prywatne. Dochód
z bie˝àcej imprezy b´dzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd dzieci oraz modernizacj´ jednego
z ognisk. Ka˝dy bal ma swój specyficzny charakter.
Po tematyce hiszpaƒskiej, rosyjskiej, w∏oskiej, francuskiej, latynoamerykaƒskiej, polskiej przyszed∏
czas na Bollywood. Organizatorzy zach´cajà, aby
– wzorem lat ubieg∏ych – uczestnicy przywdziali
stroje adekwatne do tematu balu. Profil imprezy
b´dzie mia∏ swoje odniesienie w muzyce oraz
w serwowanych potrawach. B´dziemy wi´c mieli
w Wawrze odrobin´ Indii. Istotnym elementem
balu b´dzie aukcja, podczas której zostanie wystawiony m.in. wisior z bursztynem podarowany na
ten cel przez Panià Prezydentowà Agat´ Kornhau-

ser-Dud´. Zwyci´zca aukcji otrzyma dodatkowo
podzi´kowanie podpisane przez Pierwszà Dam´.
Bal charytatywny po raz trzeci organizowany jest
we wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury,
które anga˝uje si´ w przygotowanie prezentacji
artystycznych oraz zadba o odpowiedni wystrój
sali balowej. Imprez´ jak zawsze od 15 lat poprowadzi Jaros∏aw Rosiƒski z Wawerskiego Centrum
Kultury – dziennikarz i konferansjer.
Ci, którzy nie b´dà mogli wesprzeç TPD
udzia∏em w balu charytatywnym, mogà przekazaç 1% podatku na rzecz tej organizacji. KRS
0000134684, tytu∏ „dla TPD Wawer”.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà patronem medialnym tego wydarzenia.
Bilet-datek kosztuje 100 z∏ od osoby.
Pozosta∏e informacje na stronach organizatorów www.tpdwawer.pl i www.wck-wawer.pl oraz
pod numerami tel. 606 104 456 i (22) 443 70 73.
WCK

NajradoÊniejsze bicie dzwonu na Êwiecie!
W poniedzia∏ek 12 grudnia 2016 r. w Klinice
Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka odby∏a
si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia dzwonu, który odtàd
b´dzie spe∏nia∏ wyjàtkowà funkcj´.
Od tamtego dnia, wzorem wielu szpitali na Êwiecie, równie˝ pacjenci Instytutu „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka” koƒczàcy leczenie onkologiczne
mogà uczestniczyç w ceremonii bicia w dzwon, aby
obwieÊciç koniec terapii. UroczystoÊç ta pozwala
uwierzyç w terapeutyczny sukces i cieszyç si´ z pokonania nast´pnego etapu walki z rakiem.
Inicjatorem akcji jest grupa SOS – MIESZKA¡CY
WAWRA RODZICOM Z CZD, której w tym miejscu
nale˝à si´ goràce podzi´kowania.
Historia dzwonów na oddzia∏ach onkologicznych zapoczàtkowana zosta∏a przez kontradmi-

ra∏a Marynarki Wojennej USA Irve Charlesa,
który b´dàc pacjentem, ufundowa∏ dzwon
okr´towy na placu szpitala. Bicie w dzwon ma
obwieÊciç wszystkim, i˝ etap leczenia onkologicznego zosta∏ zakoƒczony. Dla wielu pacjentów jest to szczególny moment, gdy po wielu
latach nadchodzi ich dzieƒ!
Dzwon, który trafi∏ do Mi´dzylesia, zosta∏
ufundowany przez Wydzia∏ Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte. Inicjatorami sà doktoranci tego wydzia∏u, którzy przeprowadzili zbiórk´ Êrodków wÊród studentów, nauczycieli i pracowników Uczelni. Dzi´kujemy!
CZD, oprac. Redakcja

Sàsiedzi w ca∏ej Warszawie
spotkali si´ na Gwiazdk´
Podwórkowà Gwiazdk´ Êwi´towa∏y w 2016 roku a˝ 43 sàsiedztwa w ca∏ej Warszawie. By∏y to
ró˝ne oddolne inicjatywy sàsiadów, którzy spotykali si´, aby wspólnie kol´dowaç, robiç ozdoby
Êwiàteczne czy podzieliç si´ wigilijnym barszczykiem, a przy okazji integrowaç si´ z sàsiadami
z okolicy! Charakter wydarzeƒ by∏ ró˝norodny: od
kameralnych spotkaƒ przy osiedlowej choince lub
na klatce schodowej, a˝ po huczne wydarzenia
z wieloma atrakcjami. Wszystkie jednak ∏àczy∏o to,
˝e by∏y zorganizowane przez sàsiadów, przebiega∏y w ciep∏ej, radosnej atmosferze, która pomog∏a
sàsiadom lepiej si´ poznaç i zawiàzaç nowe znajomoÊci. Szczególnie wa˝ne by∏y te sàsiedzkie Êwi´ta, w których mieszkaƒcy mieli okazj´ spotkaç si´
po raz pierwszy. Dzi´ki temu wielu z nich przeko-

na∏o si´, ˝e warto anga˝owaç si´ w sàsiedzkie inicjatywy i ˝e warto poznawaç swoich sàsiadów.
Kolejna okazja, aby integrowaç si´ z sàsiadami,
b´dzie ju˝ pod koniec maja, kiedy to w ca∏ej Warszawie po raz ósmy odb´dzie si´ Warszawski Dzieƒ
Sàsiada. Mieszkaƒcy ka˝dego sàsiedztwa mogà
do∏àczyç si´ do tego wydarzenia i zorganizowaç
w swojej okolicy w∏asnà inicjatyw´, aby poznaç sàsiadów i budowaç przyjazne sàsiedztwo. Dowiedz
si´ wi´cej o inicjatywach sàsiedzkich oraz wsparciu, jakie mo˝esz uzyskaç od Q-Ruchu Sàsiedzkiego, na stronie: www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Projekt „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansuje
m.st. Warszawa.
Agata Konarzewska /
Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL
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odpowiednio 21 i 28 stycznia. Tu rywalizacja
przebiega zgodnie z regulaminem ca∏ego cyklu,
który mo˝na znaleêç na stronie www.orienteering.waw.pl, tam te˝ otwarte sà zg∏oszenia.
W ubieg∏orocznym cyklu sklasyfikowanych zosta∏o a˝ 285 zawodników
Polska – tu warunkiem ode– czy w roku 2017 z∏amana
brania nagrody by∏a obeczostanie liczba 300 uczestninoÊç danej osoby na Zakoƒków? Mam nadziej´, ˝e tak.
czeniu Sezonu. Pierwsze loOferta jest skierowana do
sowanie – i szcz´Êliwca nie
wszystkich, bowiem w zama wÊród nas, emocje rowodach startujà ma∏e dzieci,
snà, drugi los wyjmuje z kanawet 3–4-latki – ta kategopelusza dyrektor firmy
ria rozgrywana jest na tereWheeler Polska Pan Andrzej
nie Szko∏y Podstawowej nuGajewski i okazuje si´, ˝e
mer 124 przy ul. Bartoszycrower trafia w r´ce najlepkiej, gdzie jest ka˝dorazowo
szego zawodnika tegoroczzlokalizowane centrum zanego cyklu Dariusza Boguwodów. Rodzice mogà wyjÊç
mi∏a. Warto dodaç, ˝e Dana zewnàtrz i obserwowaç,
rek by∏ osobà, która w tym
jak ich pociechy odnajdujà
sezonie mia∏a najwi´cej deTriumfator kategorii M21 oraz
kolejne punkty kontrolne.
fektów roweru podczas zazdobywca g∏ównej nagrody Dariusz
Dla starszych osób mamy
wodów.
Bogumi∏ i wr´czajàcy dyrektor firmy
Przysz∏oroczne zmagania Wheeler Polska Pan Andrzej Gajewski. trasy od 2,5 do 6,0 km – czyli mo˝na wybraç dla siebie
b´dà sk∏adaç si´ z dwunaFot. Adam Szymaƒski
odpowiedni dystans do postu rund i rozpocznà si´ trakonania.
No
i,
co
najwa˝niejsze,
w centrum zadycyjnie w po∏owie marca – 18–19.03.2017
wodów w sto∏ówce czynny jest bufet ze s∏odyw Falenicy. Ju˝ teraz serdecznie zapraszamy.
czami i ciep∏ymi posi∏kami (˝urek) oraz innymi
Dla wszystkich jednak mamy jeszcze jedno zaspecja∏ami domowego wyrobu mieszkaƒców Faproszenie – do udzia∏u w tradycyjnych zimowych
lenicy – naprawd´ jest w czym wybieraç.
zawodach w biegu na orientacj´ z cyklu FalInO
2017. W styczniu rozegrane zostanà a˝ trzy runJan Cegie∏ka
dy tego cyklu, pierwsza ju˝ 7 stycznia, a kolejne

Podsumowanie PWiM oraz Grand Prix
Dzielnicy Wawer. Zaproszenie na FalInO
Tegoroczna edycja, ju˝ XV, rywalizacji
w Pucharze Warszawy i Mazowsza w RJnO
oraz IX Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy by∏a rekordowa zarówno jeÊli chodzi
o liczb´ rozegranych rund, jak i startujàcych
w niej zawodników. Rund by∏o czternaÊcie,
w których zosta∏o w sumie skalsyfikowanych 267
osób. Uroczyste podsumowanie sezonu wraz
z wr´czeniem medali, dyplomów i nagród ufundowanych przez Urzàd Dzielnicy Wawer Miasta
Sto∏ecznego Warszawy i firm´ Wheeler Polska
odby∏o si´ w dniu 6 listopada w∏aÊnie w nowo
wyremontowanej i rozbudowanej siedzibie firmy
Wheeler Polska w Majdanie. Tradycyjnie podczas
podsumowania sezonu zosta∏y rozegrane zawody na dystansie scorelaufu czasowego. Zabawa
polega∏a na tym, ˝e wszyscy zawodnicy startowali razem i w okreÊlonym czasie (75 minut) musieli odnaleêç jak najwi´cej punktów kontrolnych
w terenie w dowolnej kolejnoÊci. Nikomu
z uczestników nie uda∏o si´ potwierdziç wszystkich 25 punktów kontrolnych. Najlepszym okaza∏
si´ triumfator tegorocznego cyklu w kategorii
g∏ównej m´˝czyzn Dariusz Bogumi∏.
Tradycyjnie na koniec podsumowania sezonu
zosta∏ wylosowany spoÊród uczestników tegorocznych zmagaƒ zdobywca nagrody g∏ównej
– roweru ufundowanego przez firm´ Wheeler
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Grudniowy zawrót g∏owy w Breaku
Ostatni miesiàc roku 2016 w Klubie Tenisowym
Break by∏ pe∏en przeró˝nych sportowych wydarzeƒ w Êwiàtecznym klimacie. Przede wszystkim
tradycyjne BREAKO¸AJKI, czyli wielka bezp∏atna
impreza dla dzieciaków – gry i zabawy, pocz´stunek, klejenie ∏aƒcucha choinkowego na rekord
oraz upominki od prawdziwego Âwi´tego Miko∏aja – tak weso∏o si´ grudzieƒ rozpoczà∏.
Nast´pnie, jak co roku, trenerzy Breaka rozegrali Êledzikowy turniej deblowy. Po zaci´tych
meczach, które oglàdali nawet kibice zza oceanu, zwyci´zcami zostali bracia Micha∏ i Miko∏aj
Caruk, pokonujàc w finale tak˝e braci – Micha∏a
i Adama Guziƒskich.

Przed Âwi´tami odby∏o si´ równie˝ wigilijne
spotkanie trenerów, zawodników oraz rodziców.
Klub Tenisowy Break sprezentowa∏ m∏odym tenisistom pi´kne klubowe koszulki.
Pomi´dzy tymi zwiàzanymi z Bo˝ym Narodzeniem uroczystoÊciami zawodnicy BK ostro
trenowali i z sukcesami startowali w turniejach, mi´dzy innymi kolejne puchary zdobyli:
Miko∏aj Owramko – 1 miejsce w kategorii pomaraƒczowej, Janek Pery – 3 miejsce w kat.
pomaraƒczowej, Wiktor Sasko – 2 miejsce
WTK5 w kategorii skrzatów w singlu i deblu
oraz Zuzia Szmyd – 2 miejsce WTK5 w kat.
m∏odziczek w grze podwójnej.

Zdj´cia z grudniowych wydarzeƒ do obejrzenia na naszej stronie www.tenisbreak.pl oraz
profilu facebookowym Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

Lwy Fortepianu z udzia∏em Accademia dell’Arco Chamber Orchestra
Wawer Music Festival zaprasza 12 lutego 2017
o godz. 17.30 na walentynkowy koncert „Lwy Fortepianu”, na którym wystàpià Mistrzowie i Laureaci
„Z∏otych Parnasów” Forum Pianistów w Sanoku
z towarzyszeniem wspania∏ej orkiestry kameralnej
z Bydgoszczy Accademia dell’Arco Chamber
Orchestra. Koncert poÊwi´cony wybitnym, m∏odym
artystom tradycyjnie odbywa si´ w lutym, ju˝ po
raz ósmy. Us∏yszymy wirtuozowskie dzie∏a Haydna,
Chopina, Szostakowicza, Kopczyƒskiego, Vilenskiego oraz Skoryka w wykonaniu Mariusza Klimsiaka,
Sofji Voroniny (Rosja), Julii Yermalayevej (Bia∏oruÊ),
Bartosza Jarosza, Mateusza Putyry (Polska) czy te˝

Ivana Shemchuka (Ukraina) i Aliny Andriuti (Rumunia). Laureaci „Z∏otych Parnasów” to prawdziwe
artystyczne per∏y Mi´dzynarodowego Forum
„Bieszczady bez granic”. M∏odzi wirtuozi wcià˝ rozwijajà swoje umiej´tnoÊci i kszta∏tujà osobowoÊç
estradowà, uzyskujàc jednoczeÊnie wysokie nagrody na konkursach mi´dzynarodowych. Na scenie
pojawi si´ tak˝e Konstanty Wileƒski, który jest
twórcà nowego stylu w instrumentacji ∏àczàcego
trio jazzowe z orkiestra symfonicznà. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Boss, ul. ˚wanowiecka 20,
tel. 22 51-66-100.
Fundacja Interpiano

Do zobaczenia na Stacji!
Jak podajà psycholodzy, cz∏owiek co 7 lat przechodzi metamorfoz´.
Jak si´ okazuje, prawda ta dotyczy te˝ niektórych kin, zw∏aszcza
tych na starych dworcach. Od poczàtku stycznia trwa u nas remont.
Filmy sà tak dobre, ˝e nie mo˝emy ich nie pokazywaç, ale cz´Êç kawiarniana, ksi´garnia oraz kuchnia sà wy∏àczone z u˝ycia. Nie b´dzie to drobny lifting, na Stacj´ Falenica wkroczy∏ ci´˝ki sprz´t.
Efektem remontu b´dzie powstanie drugiej, kameralnej sali kinowej i – co równie wa˝ne – budowa nowego wejÊcia od strony ul. Patriotów. Reszt´ b´dà Paƒstwo musieli zobaczyç na w∏asne oczy. Ale
nie samym remontem ˝yjemy. Prze∏om stycznia i lutego, z galà oscarowà, jako wisienkà na torcie, to Êwietny czas dla kinomanów. Od
po∏owy stycznia na Stacji „Powidoki”, czyli ostatni film Mistrza Wajdy. To bardzo osobisty obraz, poÊwi´cony malarzowi W∏adys∏awowi
Strzemiƒskiemu, którego sztuka nijak nie pasowa∏a do panoszàcego

si´ w g∏owach i na ulicach socrealizmu. 20 stycznia zagramy premierowo jeden z oscarowych pewniaków – „La La Land” Damiena
Chazelle'a („Whiplash”), musical ze znakomitymi rolami Emmy
Stone i Ryana Goslinga. Ju˝ tydzieƒ póêniej najlepszy europejski
film 2016 r. – „Toni Erdmann”, komedia o do bólu u∏o˝onej, ambitnej i zapracowanej kobiecie, której spokój ducha zburzyç chce nieco szalony ojciec. A ju˝ w kolejnym tygodniu premier´ u nas mieç
b´dzie „Sztuka kochania: historia Michaliny Wis∏ockiej”, na który
to film z brawurowà rolà Magdaleny Boczarskiej specjalnie zapraszaç nie trzeba. Na deser – coÊ dla koneserów. 10 lutego na nasz
ekran wchodzi ekranizacja genialnej prozy Philipa Rotha „Amerykaƒska sielanka” w re˝yserii Ewana McGregora. JeÊli wi´c w jednym zdaniu mia∏bym podsumowaç ten okres na Stacji, to powiedzia∏bym, ˝e gdyby nie remont, to mo˝na by na Stacji zamieszkaç.
Tak czy siak, do zobaczenia na Stacji!

Konkursy WCK Zastów
Zapraszamy do udzia∏u w Ogólnopolskim
Konkursie Malarskim „Nad brzegami Wis∏y”.
Celem konkursu jest w∏àczenie si´ do obchodów
Roku Rzeki Wis∏y 2017, zach´canie do poznania
ró˝nych ciekawych zakàtków, miast le˝àcych nad
Wis∏à, jej fauny i flory oraz przelanie za pomocà
p´dzla swoich wra˝eƒ na p∏ótno. Adresatami
konkursu sà m∏odzie˝ oraz osoby doros∏e. Na
prace czekamy do 7 kwietnia 2017 r.
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Równie goràco zapraszamy do
zaprezentowania swojego g∏osu
w jednym z naszych najpopularniejszych konkursów – XXI Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki
Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Celem przeglàdu jest poszukiwanie talentów, umo˝liwienie prezentacji i dalszego rozwoju, zaprezentowanie dorobku dzieci´cych i m∏o-

Jacek WiÊnicki

dzie˝owych zespo∏ów wokalnych, które dzia∏ajà w placówkach kultury, szko∏ach, placówkach oÊwiatowo-kulturalnych
i innych. Zg∏oszenia indywidualne równie mile widziane! Termin
zg∏oszeƒ up∏ywa 10 marca 2017
o godzinie 18.00.
Regulaminy obu konkursów do pobrania na
naszej stronie: http://www.wck-wawer.pl/zastow/
WCK Zastów
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Profesjonalnie, nowoczeÊnie, troskliwie i dyskretnie

Odpowiedzià na te trudne pytania i ˝mudne
poszukiwania jest SaskaMed, nowoczesna klinika specjalizujàca si´ w ginekologii i po∏o˝nictwie
oraz ginekologii estetycznej, ale oferujàca równie˝ kompleksowà opiek´ medycznà, majàca
w zespole lekarzy tak˝e najwy˝szej klasy specjalistów chirurgii naczyniowej, endokrynologii,
diabetologii, kardiologii, dermatologii, gastrologii, urologii, medycyny estetycznej, kosmetologii
oraz psychologii.
Za∏o˝ycielem Kliniki jest dr Rafa∏ Kuêlik, jeden
z najbardziej cenionych specjalistów w Polsce
i na Êwiecie, niekwestionowany autorytet
w dziedzinie ginekologii, posiadajàcy 20-letnie
doÊwiadczenie i ogromnà wiedz´. Autor wielu
prac naukowych z zakresu ginekologii operacyjnej i plastycznej, posiadacz licznych certyfikatów

potwierdzajàcych ciàg∏e pog∏´bianie wiedzy, by
móc jeszcze lepiej pomagaç pacjentkom. Uczestniczy∏ w projekcie realizowanym przez TVN Style, w ramach programu „Sekrety chirurgii” przeprowadza∏ konsultacje i zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej i estetycznej. Dr n. med. Rafa∏
Kuêlik jest autorem metody „One Cut Technique”
– operacji warg sromowych, która zosta∏a doceniona na Mi´dzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie, Dubaju, Pary˝u,
Barcelonie i San Diego. Jest jednym z najcz´Êciej polecanych ginekologów w Polsce i na
Êwiecie, a my mamy mo˝liwoÊç umówiç si´ do
niego na wizyt´ tu niedaleko, na ul. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego 48! Ponadto terminy wizyt nie sà odleg∏e, a ich koszty – nie wy˝sze ni˝
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

standardowa op∏ata za prywatnà wizyt´ lekarskà. Nie inaczej jest z wizytami u pozosta∏ych
lekarzy w klinice SaskaMed.
Tutaj pod jednym dachem przyjmujà wykwalifikowani specjaliÊci kluczowych dzia∏ów medycyny,
którzy o ka˝dego pacjenta i pacjentk´ dbajà jak
o w∏asnych przyjació∏. Oferujà nie tylko opiek´ medycznà na najwy˝szym poziomie, ale te˝ wys∏uchanie pacjenta, zrozumienie jego potrzeb i wàtpliwoÊci, wyczerpujàce informacje
i pe∏nà dyskrecj´. Dziewczynka odbywajàca pierwszà w ˝yciu wizyt´ u ginekologa, zatroskana przysz∏a mama w cià˝y
wysokiego ryzyka, kobieta po
traumatycznym doÊwiadczeniu poronienia czy gwa∏tu – to
osoby wymagajàce szczególnej delikatnoÊci, której jak˝e
cz´sto nie otrzymujà u swoich
ginekologów. Tu poczujà si´
szanowane i otoczone nale˝ytà opiekà, z zachowaniem pe∏nej dyskrecji i intymnoÊci.
Klinika zajmuje si´ tak˝e takimi wstydliwymi schorzeniami
i problemami jak nietrzymanie
moczu, nadpotliwoÊç, szpecàce blizny, ale równie˝
„zwyk∏ymi”, powszechnymi problemami ze zdrowiem, zwiàzanymi ze skórà, hormonami, sercem
i naczyniami krwionoÊnymi, uk∏adem moczowo-p∏ciowym, uk∏adem trawiennym, cukrzycà, wyglàdem cia∏a i psychikà. Zgrany zespó∏ lekarzy z pe∏nà
dba∏oÊcià ka˝dego dnia stara si´ o to, by pacjent
odzyska∏ zdrowie, równowag´ i dobre samopoczucie. T´ trosk´ widaç nie tylko w podejÊciu lekarzy
do swoich pacjentów, ale tak˝e w samym wyposa˝eniu i klimacie tego miejsca. Najnowszej generacji
sprz´t medyczny wype∏nia jasne przestronne wn´trza tej nowo otwartej kliniki zlokalizowanej na
granicy Saskiej K´py i Goc∏awia, w nowoczesnym
i eleganckim osiedlu Saska Apartments. Na powierzchni 200 m2 znajduje si´ pi´ç komfortowych

gabinetów, sala do zabiegów chirurgicznych
w krótkim znieczuleniu, gabinet do zabiegów
dermatologii estetycznej oraz ambulatorium,
w którym mo˝na pobraç krew do badaƒ laboratoryjnych i wykonaç inne podstawowe badania diagnostyczne: USG, EKG, cytologi´, a tak˝e kolposkopi´ (badanie u∏atwiajàce rozpoznanie chorób szyjki
macicy, pochwy i sromu, g∏ównie zmian przednowotworowych i wczesnonowotworowych).
Dla Paƒstwa wygody i oszcz´dnoÊci Klinika
aktualnie opracowuje pakiety medyczne, które
obni˝à koszty zabiegów i konsultacji w stosunku
do jednostkowych cen tych us∏ug. Z pewnoÊcià
mo˝emy te˝ liczyç na promocje na wybrane zabiegi, o których Klinika informowaç b´dzie na
swojej stronie: www.saskamed.pl w zak∏adce
„Promocje”. Zach´camy do zajrzenia na t´ stron´
nie tylko z tego powodu. W zak∏adce „Ginekologia estetyczna” dowiemy si´ wi´cej na temat tej
ma∏o znanej ga∏´zi medycyny, a na stronie g∏ównej znajdziemy te˝ blog i oczywiÊcie pe∏ne informacje o ofercie SaskaMed. Warto podkreÊliç, ˝e
ka˝dy dzia∏ w zak∏adce „Konsultacje specjalistyczne” zaczyna si´ od opisu dziedziny medycyny, której dotyczy. To znacznie u∏atwia wybranie
w∏aÊciwego specjalisty.
Hanna Kowalska

SaskaMed Sp. z o.o.
ul. Nowaka-Jezioraƒskiego 48
03-982 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.–pt.: 9.00–20.00, sob.: klinika nieczynna
Kontakt:
E-mail: info@saskamed.pl
Telefony: 22 749 16 02, 22 749 16 08,
517 034 524
WWW: www.saskamed.pl
Facebook: www.facebook/saskamed

7

Tekst sponsorowany

Kiedy szukamy dobrego lekarza którejÊ z powszechnych dziedzin medycyny, jak na przyk∏ad ortopedia czy laryngologia, zwykle popytanie znajomych w zupe∏noÊci wystarczy,
by trafiç do dobrego specjalisty. KtoÊ z przyjació∏ czy rodziny by∏, zna, poleca. Ale co zrobiç, gdy szukamy fachowej pomocy w obszarze, o którym rozmawiamy co najwy˝ej z ˝yciowym partnerem, a i to nie zawsze? A do
wstydliwoÊci samego tematu dochodzi jeszcze niezwykle wàska specjalizacja osób si´
nim zajmujàcych: labioplastyka, waginoplastyka, perineoplastyka...

WAWERSKIE

Kultura przekracza granice i ∏àczy ludzi
Dzisiejszy uczestnik kultury dostaje doÊç urozmaiconà
ofert´ kulturalnà i najcz´Êciej
korzysta z globalnych i nieograniczonych zasobów poprzez Internet, jak równie˝
telewizj´. Dlatego wa˝nà rolà instytucji kultury, w tym Wawerskiego Centrum
Kultury, jest tworzenie i wspieranie licznych grup
twórczych, budowanie wi´zi i integrowanie spo∏ecznoÊci lokalnej wokó∏ projektów kulturalnych,
ale te˝ tworzenie takiej oferty, która zach´ci ludzi
do wychodzenia z domu i umo˝liwi dost´p do kultury wszystkim grupom spo∏ecznym. Naszym zadaniem jest tak˝e wspieranie postaw partycypacyjnych mieszkaƒców i zach´canie ich do wspólnego budowania programu, w celu zmniejszania
kr´gów „kanapowych odbiorców” i popularnoÊci
konsumpcyjnego stylu ˝ycia, na rzecz postaw aktywnych, kreatywnych i twórczych. Wa˝nym elementem naszej strategii dzia∏ania jest zatem szerokie budowanie procesów integracyjnych, kultury
wspó∏pracy i partnerstw w bli˝szym i dalszym otoczeniu. Wa˝na jest szeroka i umiej´tna edukacja
kulturalna, najm∏odszych, ale te˝ m∏odzie˝y licealnej, którà nowe systemy nauczania pozbawi∏y
kontaktu ze sztukà, jak równie˝ wszystkich, których warunki ˝yciowe wykluczy∏y z tej szansy,
zmierzajàca do kszta∏towania Êwiadomego odbiorcy. Naszym zadaniem jest intensywne oddzia∏ywanie edukacyjne i wp∏ywanie na kszta∏towanie
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m∏odego cz∏owieka, wielostronne wzbogacanie
go, zwi´kszanie jego wra˝liwoÊci spo∏ecznej i estetycznej oraz wyzwalanie twórczej ekspresji.
Chcemy przez swoje dzia∏ania stwarzaç warunki
do zrozumienia procesów kulturalnych, jak równie˝
spo∏ecznych, przybli˝ajàc cz´sto to, co jest nam obce. B´dziemy dalej zmieniaç utarte schematy. Chcemy tak˝e byç szansà dla sztuki amatorskiej, która
pozwala ka˝demu poczuç si´ artystà, i dla szeroko
rozumianej kultury spo∏ecznoÊci lokalnej. Poprzez
spektakle teatralne, poprzez teatr taƒca i bogactwo
projektów muzycznych, plastycznych i spo∏ecznych
uczymy podejÊcia do wyzwaƒ dzisiejszej rzeczywistoÊci. Takie sà wymogi dzisiejszego Êwiata wobec
nas, wobec nowoczesnej instytucji kultury i nale˝y
podjàç wszelkie starania i uwierzyç, ˝e to w∏aÊnie
kultura mo˝e decydowaç o post´pie ludzkoÊci, ˝e
kultura przekracza granice i ∏àczy ludzi.
Wawerskie Centrum Kultury wpisuje si´ podejmowanymi dzia∏aniami w wizj´ domu kultury
w nowym Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej okreÊlonà czterema g∏ównymi za∏o˝eniami:
1. Jest instytucjà kultury, która otwiera przed
mieszkaƒcami dzielnicy i Warszawy szanse
uczestnictwa w kulturze.
2. Jest kreatorem i inicjatorem rozwoju dzielnicy poprzez kultur´. Âledzi i aktywnie reaguje na zmiany
dokonujàce si´ w Êwiecie oraz w swoim otoczeniu.
3. Poprzez prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wzmacnia oraz wydobywa potencja∏ osobisty mieszkaƒców.

4. Umo˝liwia lokalnej spo∏ecznoÊci poznanie siebie i daje jej mo˝liwoÊç realizacji w∏asnych pomys∏ów. Tym samym pozytywnie wp∏ywa na
rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, rozwój
kapita∏u spo∏ecznego i pluralizm kulturowy.
Wawerskie Centrum Kultury w wielu obszarach
wyprzedza te za∏o˝enia. Od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci prowadzimy nasz przewodni projekt „Sàsiedzi”, w ramach którego realizujemy pomys∏y mieszkaƒców. W tym roku równie˝ zach´camy do zg∏aszania swoich propozycji. Spotkania, podczas
których omawiane sà takie inicjatywy, odbywajà si´
we wszystkich filiach WCK. Pozytywnym pok∏osiem
projektu „Sàsiedzi” jest powsta∏a niedawno inicjatywa Kto-Co-Jak. Jest to grupa, którà tworzà mieszkaƒcy, animatorzy, urz´dnicy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeƒ, przedstawiciele wawerskiej
kultury, spo∏ecznicy, pedagodzy. JednoczeÊnie jest
to forum wymiany myÊli, opinii i pomys∏ów, miejsce
dzielenia si´ doÊwiadczeniami. To jedna z form
wspó∏tworzenia nowoczesnej kultury w Wawrze.
W bie˝àcym roku b´dziemy te˝ poszerzali obszar dzia∏aƒ partnerskich. Dotychczasowe doÊwiadczenia pokazujà, ˝e taka formu∏a sprawdza
si´ znakomicie i warto jà kontynuowaç.
Wawerskie Centrum Kultury wkracza w 2017
rok z ogromnym optymizmem i kolejnym pakietem propozycji, które chcemy realizowaç wspólnie z mieszkaƒcami dzielnicy. Zapraszamy do
wspó∏pracy, bo kultura ∏àczy ludzi.
Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
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STYCZE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
22 stycznia / niedziela / godz. 16.00
Dziadek do orzechów – przedstawienie dla dzieci
z muzykà z baletu Piotra Czajkowskiego w wykonaniu
Teatru Wariacja. Wst´p: 5 z∏.
25 stycznia / Êroda / godz. 11.00
Bal ba∏wanków – bal karnawa∏owy w ramach Akademii Ma∏ego Artysty, adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym z opiekunem. Wst´p: 10 z∏.
29 stycznia / niedziela / godz. 17.00
Spór o Fredr´ wg Mariana Hemara – przedstawienie
w wykonaniu Teatru Niewinni Czarodzieje z Falenicy.
Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
20 stycznia / piàtek / godz. 13.00
Taneczny Dzieƒ Babci i Dziadka w Akademii Ma∏ego Sàsiada. Dzieci i goÊcie sp´dzà czas na wspólnej zabawie. Wnucz´ta wr´czà babciom i dziadkom
w∏asnor´cznie wykonane upominki.
26 stycznia / czwartek / godz. 13.00–15.00
Warsztaty „Zdrowe paznokcie” w ramach Artystycznej Akademii Doros∏ego Sàsiada. Poznamy sposoby na zachowanie zdrowych i pi´knych paznokci.
Dla 5 osób manicure hybrydowy bezp∏atnie.
28 stycznia / sobota / godz. 17.00
Groszki i ró˝e – recital Dominiki Âwiàtek. Wokalistka zaÊpiewa najwi´ksze przeboje polskiej piosenki
poetyckiej rozs∏awione przez Ew´ Demarczyk. WejÊciówki do odbioru w filii.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
20 stycznia / piàtek / godz. 17.30
Hej kol´da, kol´da – kol´dowanie dzieci z sekcji muzycznej przy akompaniamencie fortepianu. Wst´p wolny.
21 stycznia / sobota / godz. 15.00
Dzieci´ce taƒce-przebieraƒce – tradycyjna zabawa
karnawa∏owa dla dzieci. Wst´p wolny.
26 stycznia / czwartek / godz. 18.00
¸adni, pi´kni, pi´kniejsi – Kulturalna Akademia
Seniora. Wprowadzenie w tajniki makija˝u, jak wyglàdaç pi´kniej i m∏odziej. Spotkania majà na celu integracj´ seniorów, wspólne i mi∏e sp´dzenie czasu,
wymian´ doÊwiadczeƒ.

FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
14, 21, 28 stycznia / sobota / godz. 10.00
Gordonki – zaj´cia umuzykalniajàce dla dzieci w wieku od 0,5 do 4 lat. Wst´p: 10 z∏.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
19 stycznia / czwartek / godz. 17.00
Galeria M∏odego Artysty – wystawa prac ceramicznych Natalii Czekaj i Kasi Antosiewicz, uczestniczek
sekcji M∏odzi ceramicy. Wst´p wolny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

21 stycznia / sobota / godz. 17.00–21.00
Srebrno-bia∏y bal – zabawa taneczna dla mieszkaƒców przy muzyce na ˝ywo z zespo∏em One Man Band.
Realizacja w ramach projektu Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç. Wst´p: 20 z∏.
23 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 16.00
Dzieƒ babci i dziadka – warsztaty plastyczne dla
babç, dziadków i ich wnuków, uczestników sekcji plastycznej. Wst´p wolny.
28 stycznia / sobota / godz. 16.00
U Ali na urodzinach – noworoczny spektakl kabaretowy dla doros∏ych zrealizowany z projektu Sàsiad
– kultura, kreatywnoÊç. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
21 stycznia / sobota / godz. 15.00
Bazyliszek – bajka teatralna w wykonaniu teatru Art-Re
z Krakowa. Pe∏en humoru interaktywny spektakl teatralny, oparty na warszawskiej legendzie. Wst´p: 6 z∏.
21 stycznia / sobota / godz. 16.00
Rodzinne warsztaty bazyliszkowe – zaj´cia r´kodzielnicze z ogrodnikiem Jackiem Kostrzewà. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wspólnà zabaw´.
Wst´p: 5 z∏.

KINO ZA ROGIEM
23 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 18.00
Dawca pami´ci, re˝. Phillip Noyce. G∏ówny bohater
dowiaduje si´, ˝e z jego Êwiata wyeliminowano nie
tylko strach, ból, nienawiÊç i wojn´, ale tak˝e mi∏oÊç,
przyjaêƒ, empati´ i muzyk´. Od 12 lat. Wst´p: 5 z∏.
30 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 18.00
Ma∏y ksià˝´, re˝. Mark Osborne. Inspirowana Ma∏ym
Ksi´ciem Antoine’a de Saint Exupery’ego baÊniowa
opowieÊç o Êwiecie dzieci i doros∏ych, z których na
szcz´Êcie nie wszyscy zapomnieli, jak to jest byç dzieckiem. Od 7 lat. Wst´p: 5 z∏.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
18 stycznia / Êroda / godz. 10.30
Fundacja FURU – Bajkowanie-w´drowanie. Artystka opowiada baÊƒ przy akompaniamencie instrumentu. Zapraszamy osoby indywidualne z dzieçmi. Na
ka˝dym spotkaniu obecna jest grupa przedszkolna.
Sala teatralna, 1 pi´tro, Wst´p wolny. Informacje i zapisy: 503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl
19 stycznia / czwartek / godz. 15.00
KTO-CO-JAK – spotkanie. Grupa KTO-CO-JAK powsta∏a z inicjatywy Wawerskiego Centrum Kultury. To
miejsce spotkaƒ przedstawicieli ró˝nych instytucji i nie
tylko instytucji, zainteresowanych kulturà i oÊwiatà
w Wawrze. Wst´p wolny.
22 stycznia / niedziela / godz. 17.00
Magiczny Wawer na karnawa∏ w Strefie Kultury.
Karnawa∏owa ods∏ona Magicznego Wawra, w którym
wyst´pujà artyÊci: aktorzy, wokaliÊci oraz muzycy,
wspó∏pracujàcy z Wawerskim Centrum Kultury. Opraw´ wydarzenia przygotujà artyÊci plastycy WCK. W fi-

nale Magicznego Wawra zapraszamy na Wielki Bal
Karnawa∏owy dla mieszkaƒców Wawra, konieczne
przebrania. Wst´p wolny.
27 stycznia / piàtek / godz. 18.00
Koncert noworoczny. WCK filia RadoÊç w Strefie
Kultury. Wyst´p dwóch zespo∏ów wokalnych: Kolorowe Nutki oraz Ich dwóch i One. Na chwil´ wrócimy do
cudownej magii Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Us∏yszymy
kol´dy i piosenki o tematyce bo˝onarodzeniowej i zimowej. Wst´p wolny.
28 stycznia / sobota / godz. 20.00
Bal charytatywny Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci.
– szczegó∏y na str. 4.
14, 28 stycznia / godz. 14.30–17.45
Warsztaty Muzaventura – muzykowanie w zespole
dla przyjemnoÊci. Ulubione kol´dy. Klasycznie i jazzowo.
JeÊli choç troch´ grasz na instrumencie (lub kiedyÊ gra∏eÊ
i chcia∏byÊ do tego wróciç), to propozycja dla Ciebie.
Niewa˝ne, ile potrafisz – znajdziemy dla Ciebie miejsce
w zespole. JeÊli nie czytasz nut, poradzimy sobie z tym.
JeÊli grasz dobrze, dostaniesz parti´ solowà. JeÊli wolisz
niestandardowe brzmienia, przyjdê na warsztaty z elementami improwizacji jazzowej. JeÊli w ogóle nie grasz,
przyjdê na wieczór kol´d i poÊpiewaj z nami! Wa˝ne, ˝eby zrobiç coÊ razem i mieç z tego du˝o radoÊci. Nauczysz
si´ graç kilka kol´d w ma∏ej orkiestrze. Otrzymasz dost´p
do materia∏ów multimedialnych.
godz. 14.30–16 – kol´dy z elementami improwizacji
jazzowej. Prowadzi Agnieszka Biniek. Zapraszamy doros∏ych i m∏odzie˝. Wst´p: 35 z∏.
godz. 16.15–17.45 – kol´dy znane i lubiane. Prowadzi Marta Wiatr. Wst´p: 30 z∏ (zni˝ka dla rodzin)
Op∏ata za 1,5 godziny warsztatów zawiera materia∏y
nutowe i multimedialne. Informacje i zapisy: kontakt@muzaventura.pl
29 stycznia / godz. 17.00 / niedziela /
WIECZÓR KOL¢D – wszyscy uczestnicy warsztatów
b´dà mogli wystàpiç na otwartym dla mieszkaƒców
Wieczorze Kol´d. Wst´p wolny.
Styczeƒ, luty / Êrody / godz. 17.30–20.30
Projektanci. Od pomys∏u do realizacji.
Kurs plecionkarstwa z wikliny – zapisy do 20 stycznia.
Zaj´cia z tworzenia form wikliniarskich: koszy, makatek, podstawek, os∏onek, budek i legowisk dla zwierzàt – co dusza zapragnie. Spotkanie prowadzi Jan
Sajdak. Spotkania warsztatowe w ramach kursów
b´dà odbywa∏y si´ raz tygodniu, przez 2–3 godz.
Czas trwania kursu: miesiàc, koszt: 100 z∏ / 4 spotkania. Dzieci do lat 8 bezp∏atnie. Informacje i zapisy:
aredzisz@wck-wawer.pl, tel. 503 344 803.
Proponujemy nowà sekcj´ warsztatów dla rodzin
z dzieçmi, doros∏ych i m∏odzie˝y. JeÊli zbierze si´ grupa ch´tnych, chcemy zaprosiç Paƒstwa do uczestnictwa w nieszablonowych kursach – jedno-/dwumiesi´cznych. Tematyka warsztatów jest otwarta, ale by∏by to np.: haft, sitodruk, introligatorstwo, kaligrafia,
florystyka, upcycling, stolarka i inne.
Etnowawer, czyli Akademia Rodzinnych Tradycji
Wernisa˝ i wystawa z realizacji projektu Akademii Rodzinnych Tradycji zrealizowanego przez Magdalen´
Dakowskà reprezentujàcà Chat´ z Pomys∏ami we
wspó∏pracy z WCK.
Pe∏nà list´ wydarzeƒ zaplanowanych na styczeƒ
oraz propozycje zaj´ç cyklicznych i ofert´ fundacji
dzia∏ajàcych przy WCK znajdziecie pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/10080

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

„CieÊla, co na deskach wiersze pisywa∏”
Niechaj s∏yszà i te˝ czujà /
W najdalszej gdzieÊ krainie, / Którzy j´zyk swój szanujà, / I˝ tu polski naród s∏ynie – pisa∏ w 1928
roku w wierszu W wieczór zimowy Micha∏ Kajka, byç mo˝e majàc za oknami – tak jak my dzisiaj – senny, zaÊnie˝ony Êwiat.
Otacza∏y go mazurskie lasy i jeziora, których pi´kno i spokój
wychwala∏ w swoich wierszach.
Podobnie jak Jan Kochanowski
Kajka postrzega∏ przyrod´ jako
dzie∏o Boga, który szczodrze
obdarza ludzi wszelkimi dobrami i czuwa nad odwiecznym porzàdkiem natury:
Szczodra r´ka Jego
Zsy∏a dnia ka˝dego
Hojne b∏ogos∏awienie
Na lud i wsze stworzenie.
I nigdy nie ustaje,
R´ce swe nam podaje.
(Mi∏y wdzi´ku lata)

obywatelem paƒstwa pruskiego, broni∏ polskiej narodowoÊci i polskiego j´zyka, do którego mi∏oÊç wyniós∏ z domu rodzinnego, wraz
z poszanowaniem dla wiary i tradycji.
Mi∏a naszych ojców mowo
CoÊ w spuÊciênie nam zosta∏a
Rozwiƒ˝e si´ nam na nowo
ByÊ si´ nam ozdobà sta∏a.
(T´sknoÊç za ojczystà mowà)

budowa∏ dla nich dom. Na Êwiat przysz∏o ich
dziesi´cioro dzieci, jednak z wyjàtkiem dwóch
synów – Gustawa i Adolfa – wszystkie zmar∏y
we wczesnym dzieciƒstwie. Micha∏ Kajka by∏
Mazurem wyznania ewangelickiego. B´dàc

W okresie plebiscytu na Mazurach Kajka zaanga˝owa∏ si´
w spraw´ polskà, czemu wyraz da∏
równie˝ w swojej twórczoÊci.
Wspó∏pracowa∏ z dzia∏aczami ruchu polskiego w Prusach Wschodnich, którzy szanowali go i cenili.
Pisa∏ te˝ utwory historyczne, obyczajowe i satyryczne.
Zmar∏ 22 wrzeÊnia 1940 r.
w Orzyszu, zosta∏ pochowany na cmentarzu
ewangelickim w Ogródku. W domu poety
znajduje si´ poÊwi´cone mu muzeum.
Weronika Girys-Czagowiec

Kiermasz Êwiàteczny w SP 124

Ów zapomniany dziÊ mazurski poeta, którego miano nosi dawna aniƒska ulica Królewska,
patronuje równie˝ stojàcej przy niej Szkole
Podstawowej nr 218. Urodzi∏ si´ 27 wrzeÊnia
1858 r. w Skomacku, w powiecie e∏ckim. Po
Êmierci ojca wstàpi∏ na s∏u˝b´ u bogatszych gospodarzy, aby utrzymaç rodzin´, póêniej zaÊ
uczy∏ si´ ciesielstwa i murarstwa. W 1883 r.
Kajka o˝eni∏ si´ z Wilhelminà Karasiównà
z Ogródka – w tej miejscowoÊci osiedli i tu wy-

W naszej szkole 12 grudnia odby∏ si´ coroczny kiermasz Êwiàteczny. Liczne stoiska
rozb∏ys∏y r´kodzie∏em naszych uczniów,
a chór swoim koncertem wprowadzi∏ nas
w bo˝onarodzeniowy nastrój! Pomi´dzy
zakupami i oglàdaniem stoisk mo˝na by∏o
zatrzymaç si´ w kawiarence i degustowaç
Êwiàteczne specja∏y.
Justyna Prejs

Spotkanie z Kacprem Lachowiczem

REKL AMA

wsze chcia∏ byç koszykarzem, jednak jego wzrost
nie pozwoli∏ mu zab∏ysnàç w zawodowej koszykówce. Od zawsze kocha∏ t´ dyscyplin´ i nie pozwoli∏ na to, ˝eby wzrost zwolni∏ go z realizowania swoich marzeƒ.
W czasie swojego motywujàcego wystàpienia, w którym podkreÊla∏, jak wa˝na jest wiara
w sukces i dà˝enie do osiàgni´cia wyznaczonego sobie celu, Kacpa przyciàga∏ na siebie uwag´, wykonujàc show z pi∏kà do koszykówki. Koz∏owanie dwiema pi∏kami, ˝onglerka, pompki
na trzech pi∏kach czy
kr´cenie na palcu p∏onàcej pi∏ki to tylko
niektóre z trików, które nasi uczniowie mogli zobaczyç. Kacpa
zaprasza∏ uczniów do
próby powtórzenia
jego sztuczek. Udowodni∏ tym samym,

native speakers

anglik.pl

angielski – dzieci – dorośli
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PROMO CODE: WW126

Na Bajkowej zawita∏ kolejny goÊç zaproszony
przez nauczycieli wychowania fizycznego Natali´ Ogienieskà i Marcina Górnickiego. 16 grudnia 2016 roku mury ZS nr 70 odwiedzi∏ Kacper
„Kacpa” Lachowicz.
Jest on wspó∏organizatorem obozów Marcina
Gortata (polskiego koszykarza grajàcego
w NBA), trenerem koszykówki, a przede wszystkim skutecznym motywatorem.
Opowiedzia∏ naszym uczniom, jak bardzo koszykówka jest wa˝na w jego ˝yciu. Kacper za-

˝e chwila treningu i nie poddawanie si´ skutkujà sukcesem. Uczniowie, jak równie˝ grono pedagogiczne byli zachwyceni spotkaniem z tà
charyzmatycznà osobà. Pod koniec wizyty nasz
goÊç podskoczy∏ do obr´czy kosza, podciàgnà∏
si´ i stanà∏ na niej, aby zrobiç sobie ze swojà
publicznoÊcià selfie.
Natalia Ogienieska
Nr 70 / Styczeƒ 2017

WAWERSKIE

Fabryka Âwi´tego Miko∏aja
Tradycjà w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja sà od wielu lat Êwiàteczne warsztaty przeznaczone dla uczniów,
rodziców i dziadków, które cieszà si´ du˝à popularnoÊcià. Tegoroczne spotkanie odby∏o si´
16 grudnia 2016 roku i zgromadzi∏o rekordowà liczb´ pomocników w Fabryce Âwi´tego
Miko∏aja. Wspólnie wykonywaliÊmy ozdoby na
Êwiàteczne drzewka: styropianowe bombki

malowane lub w technice decoupage, bombki
zdobione cekinami i szyte z filcu. Powsta∏o
mnóstwo kolorowych ozdób, które b´dà zdobi∏y domowe choinki. Wspólna praca zjednoczy∏a w ten wyjàtkowy czas wszystkich cz∏onków
naszej szkolnej spo∏ecznoÊci i wprowadzi∏a
magicznà atmosfer´.
Beata Sobiecka, Agnieszka Socha

13 edycja imprezy szkolno-rodzinnej „Senior dla Juniora”
Listopad jest bardzo wa˝nym miesiàcem
w ˝yciu ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej Szko∏y Podstawowej nr 86 w Warszawie przy ul. Korynckiej 33. Cyklicznie bowiem, od 13 lat, w∏aÊnie w listopadzie, odczarowujemy jesienne
smutki, organizujàc pi´knà i radosnà uroczystoÊç „Senior dla Juniora”. Tradycjà szko∏y jest
to, ˝e w sobotni listopadowy poranek doroÊli
anga˝ujà swe dzia∏ania na rzecz dzieci: nauczyciele prezentujà widzom przygotowany
z uczniami wspania∏y spektakl s∏owno-muzyczny, a rodzice uczniów prowadzà aukcj´ i losowania nagród. Rang´ tej uroczystoÊci podnios∏a obecnoÊç przedstawiciela w∏adz samorzàdowych, Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana
Zdzis∏awa Gójskiego. Honory gospodarzy pe∏nili: Pan Bart∏omiej Weso∏owski, Dyrektor ZS
nr 116, oraz Pani Beata Sig∏owy-Kaproƒ, Wicedyrektor ZS nr 116.
W tym roku myÊlà przewodnià imprezy by∏o
has∏o „Z biegiem Wis∏y”. W ten sposób uczniowie i nauczyciele wpisali si´ w przypadajàce
w 2017 roku obchody „Roku Wis∏y”. Zgodnie
z biegiem Wis∏y, przez kolejne regiony Polski,

czyli od gór do morza, uczniowie klas I–III oraz
dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych opisywali
piosenkami i taƒcem pi´kno naszej ojczyzny.
Ka˝da z prezentujàcych si´ klas by∏a doskonale
przygotowana zarówno pod wzgl´dem artystycznym, jak i scenograficznym. Wzruszenie
budzi∏y patriotyczne piosenki o Polsce i p∏ynàca
z nich duma z bycia Polakiem oraz pochwa∏a
urody ziemi ojczystej. Cudownie by∏o oglàdaç

uÊmiechni´te twarze uczniów i rodziców
oraz bijàce z nich zadowolenie. W przerwie mi´dzy wyst´pami uczniów licznie
przybyli goÊcie mogli skorzystaç z oferty
cukierniczo-kawowej kawiarenki, bufetu
z pysznym bigosem i ˝urkiem oraz dokonaç zakupów na przygotowanych stoiskach (prace uczniów, bi˝uteria, ksià˝ki,
pocztówki i ozdoby Êwiàteczne).
UroczystoÊç „Senior dla Juniora” poza walorami artystycznymi ma równie˝
cel charytatywny. Po zakoƒczeniu cz´Êci
artystycznej odbywajà si´ bowiem aukcje
i licytacje, dzi´ki którym zasilane jest konto Rady Rodziców, która w oparciu
o zgromadzone fundusze realizuje zadania na
rzecz uczniów w ciàgu roku szkolnego.
Mi∏ym akcentem koƒczàcym uroczystoÊç by∏
spektakl teatralny grupy „Nienazwani”, nagrodzony I miejscem w I Festiwalu TwórczoÊci
Dzieci´cych Zespo∏ów Teatralnych „W KR¢GU
KULTURY ANTYCZNEJ 2016”.
Aneta Moryƒ

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W zmieniajàcej si´ b∏yskawicznie rzeczywistoÊci trudno przewidzieç, co przyniesie kolejny
dzieƒ, a co dopiero miesiàc. Piszàc ten artyku∏, nie
wiedzieliÊmy, czy Prezydent podpisa∏ ju˝ ustaw´
wprowadzajàcà deform´ edukacji. Chcemy mimo
to, abyÊcie Paƒstwo byli Êwiadomi, ˝e ta „reforma” dotknie wszystkie dzieci.
Powa˝ne zmiany w systemie edukacji powinny
byç poprzedzone d∏ugimi przygotowaniami oraz
starannym opracowaniem nowych podstaw programowych. Takie przygotowania nigdy nie trwajà
kilka miesi´cy, ale ca∏e lata. Nowym programem powinni zostaç obj´ci uczniowie idàcy dopiero do
szko∏y, a nie dzieci ze starszych klas, które w obecnej sytuacji b´dà musia∏y uczyç si´ wed∏ug przejÊciowych podstaw programowych. W zwiàzku
z ekspresowym tempem wprowadzanych zmian istnieje du˝e ryzyko, ˝e we wrzeÊniu 2017 dzieci nie
dostanà na czas wydrukowanych podr´czników lub
˝e ksià˝ki przygotowywane w tak nadzwyczajnym
tempie b´dà pe∏ne b∏´dów. ChcielibyÊmy zwróciç
Paƒstwa uwag´ na dwa wa˝ne aspekty reformy:
1. Zmiana obwodów szkó∏ – tak naprawd´ nikt z rodziców nie mo˝e byç pewien, czy jego dziecko od
wrzeÊnia 2017 b´dzie nadal uczy∏o si´ w tej samej szkole. Czy do budynków po gimnazjach b´dà przenoszone ca∏e klasy czy poszczególne dzieci z nowo wytyczonego rejonu, które b´dà zmuszone zostawiç swoich przyjació∏ ze starej klasy
i na nowo adaptowaç si´ w nowych oddzia∏ach.
Czy przenoszone b´dà roczniki starsze, a mo˝e
m∏odsze? Nikt tego nie wie. Apelujemy wi´c
– pytajcie Paƒstwo dyrekcje szkó∏, rady rodziców

lub samorzàdy, jakie rozwiàzania sà planowane
w przypadku Waszej szko∏y, pami´tajàc jednoczeÊnie o tym, ˝e to nie samorzàdy sà sprawcami tego chaosu. Samorzàdowcy majà dodatkowo
utrudnione zadanie, gdy˝ ka˝de ich dzia∏anie mo˝e zostaç negatywnie zaopiniowane przez kuratora, co spowoduje dodatkowy ba∏agan.
2. Kumulacja roczników – obecni uczniowie klas szóstych (roczniki 2004 i 2005) oraz klas pierwszych
gimnazjum (rocznik 2003) spotkajà si´ w 2019 roku na egzaminach do szkó∏ ponadpodstawowych.
Minister Zalewska przekonuje, ˝e to niewielka ró˝nica w stosunku do roku 2010, kiedy to o miejsce
w szkole Êredniej ubiega∏o si´ 438 tys. dzieci. Tyle tylko, ˝e w kumulacji do szkó∏ Êrednich trafi
720 tys. dzieci, czyli o 282 tys. dzieci wi´cej. 282
tys. dzieci – to rzàd wielkoÊci takich miast jak Lublin lub Bydgoszcz, chyba ˝e pani minister uwa˝a,
˝e Lublin jest tak ma∏à miejscowoÊcià, ˝e nie warto sobie zaprzàtaç tym g∏owy. W Warszawie
w chwili obecnej (wed∏ug przedstawiciela Biura
Edukacji) jest 18 tys. miejsc w szko∏ach ponadpodstawowych, a w 2019 b´dzie potrzeba tych
miejsc 40 tys. Dzieci marzà o Êwietnych liceach lub
technikach, a na chwil´ obecnà 22 tys. dzieci nie
dosta∏oby si´ po prostu NIGDZIE! Jakie mamy
gwarancje, ˝e w 2019 te miejsca si´ pojawià?
Wed∏ug Rzecznika Praw Dziecka teraêniejsza sytuacja narusza art. 32 naszej Konstytucji gwarantujàcy równoÊç wszystkich obywateli wobec prawa.
Wi´cej informacji dotyczàcych reformy edukacji
znajdziecie Paƒstwo na stronie prowadzonej
przez rodziców www.receprecz.pl.

OG¸OSZENIA DROBNE

Minà∏ ju˝ rok, odkàd istnieje Grupa Lokalna KOD
Wawer. W tym czasie wydarzy∏o si´ naprawd´
wiele. NauczyliÊmy si´ maszerowaç, skandowaç,
a nawet graç na b´bnach. Organizujemy pikiety,
wieczory autorskie, piszemy artyku∏y, zapraszamy
na spotkania z ciekawymi goÊçmi, zrealizowaliÊmy
projekt dla dzieci „W krainie Konstytucji” oraz mieliÊmy swój panel podczas Kongresu Kultury. Cz∏onkowie naszej grupy Êpiewajà w KOD Kapeli, ochraniajà manifestantów jako Stra˝ KOD, przygotowujà
wydarzenia jako Animacja KOD, udzielajà si´
w KweÊcie KOD itd. Ma∏o? OczywiÊcie zawsze
mo˝na wi´cej, ale przecie˝ jesteÊmy te˝ rodzicami
i dziadkami, pracujemy we wszelakich mo˝liwych
zawodach, mamy liczne obowiàzki, a czas dla KOD
to czas, który moglibyÊmy sp´dziç tak˝e w innych
dziedzinach naszej aktywnoÊci. Ju˝ dawno zapomnieliÊmy o czymÊ takim jak chwila dla siebie, ale
nie narzekamy. Warto byç tu, gdzie jesteÊmy. Nie
bàdêmy oboj´tni. Demokratyczna Polska to nasz
wspólny obowiàzek.
PoznaliÊmy si´ i zaprzyjaêniliÊmy. Nasza
Grupa Lokalna zrzesza Kole˝anki i Kolegów
z Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka
i pow. otwockiego, a nawet z Miƒska Mazowieckiego. Wawer jest wielki! Zapraszamy do
nas. Ka˝dy spotka si´ z mi∏ym przyj´ciem i szybko si´ u nas zadomowi. Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Korzystajàc z tej okazji, ˝yczymy Paƒstwu
wszystkiego dobrego w Nowym 2017 Roku. Oby
by∏ lepszy i spokojniejszy.
KOD ∏àczy!
Grupa Lokalna KOD WAWER
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OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

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).

◗ Szukam pracy. Prasowanie, sprzàtanie,
pomoc domowa. Mam referencje. tel.
500 602 122.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.

MALOWANIE I G¸ADZIE
malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

tel. 503-759-763

3

Z¸OTA RÑCZKA

12

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS
1 MIESIÑC GRATIS!
22
1

503 150 991

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

BIURO RACHUNKOWE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

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

Tel. 503-759-762

Poszukujemy w Wawrze do sprzeda˝y:
ma∏ych domów, ma∏ych dzia∏ek.
17 LAT NA RYNKU – LICENCJA 1434

PROFESJONALNY
SERWIS KOMPUTEROWY
tel. 880 741 731

NIERUCHOMOÂCI
PROFESJONALNIE
601-616-430

Tel. 660 473 628

dojazd – gwarancja

GITARA – NAUKA GRY
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Co s∏ychaç, sàsiedzi? Grupa Lokalna KOD Wawer

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

306

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

196

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

122

160

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
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Dawno nies∏yszane przeboje, czyli w smutnà
rocznic´ Mieczys∏awa Wojnickiego...
Wojnicki by∏ jednym z wielu s∏ynnych ludzi
sztuki mieszkajàcych w naszej dzielnicy, pozostajàcych w zupe∏nym zapomnieniu, nie wspomnianych te˝ w projekcie „Artysta 150-lecia
Wawra”. Nazywa∏ si´ faktycznie Mieczys∏aw
Jarca. Urodzi∏ si´ w Cz´stochowie 18 wrzeÊnia 1919 r jako syn Leona i Felicji z G∏owiƒskich. W 1938 r. ukoƒczy∏ Gimnazjum im. Romualda Traugutta. We wrzeÊniu 1939 r. s∏u˝y∏
w 27 pu∏ku piechoty w Cz´stochowie. Po rozbiciu 7 dywizji piechoty dotar∏ do Che∏ma,
gdzie jego oddzia∏ 22 IX rozbroili Sowieci.
Przedosta∏ si´ do Wilna, tam studiowa∏ prawo
na Uniwersytecie Jana Batorego i uczy∏ si´
w Konserwatorium w klasie gry na skrzypcach. JednoczeÊnie pracowa∏ jako robotnik.
Po ataku Niemiec na ZSRR ucz´szcza∏ na
tajne zaj´cia teatralne. Po wejÊciu Armii Czerwonej jesienià 1944 roku debiutowa∏ w Teatrze
Polskim w Wilnie. Jako repatriant wyjecha∏ do
Bia∏egostoku i pracowa∏ w Teatrze Wojewódzkim. W latach 40. gra∏ w Poznaniu i ¸odzi. Od
1949 r. pracowa∏ w Warszawie w Teatrze Nowym. Od poczàtku wyst´powa∏ w Operetce,
gdzie zapewni∏ sobie dobrà pozycj´ artystycznà i do 1997 r. by∏ solistà g∏ównym. W 1953 r.

eksternistycznie zda∏ egzaminy koƒcowe
w PWST w Krakowie. Pracowa∏ te˝ w kabaretach, m.in. „Wagabunda”, i w programach
rozrywkowych – „Podwieczorek przy mikrofonie”. Gra∏ w filmach – w 1950 r. wystàpi∏
w „MieÊcie nieujarzmionym”, w 1951 r.
w „M∏odoÊci Chopina”, w 1959 r. w „Pami´tniku babci” i w 1965 r. w „Klubie kawalerów”. Ostatnim filmem z nim jest nakr´cona
w 1978 r. „Pamela” (gra∏ Perala). Jego miejscem ˝ycia, gdzie mieszka∏ wraz z ˝onà Annà, sta∏ si´ sàsiadujàcy z lasem dom w Falenicy, usytuowany na koƒcu osiedla.
Najbardziej zapad∏ jednak w pami´ç z powodu swoich przebojów z lat 60., które niestety sà dziÊ zupe∏nie zapomniane. Kilka
z nich to: Kaczuszka i mak, Jab∏uszko pe∏ne
snu, Zakochani sà wÊród nas, W maleƒkiej kawiarence, Piosenka z przedmieÊcia... Do kilku
napisa∏ s∏owa, przet∏umaczy∏ te˝ teksty kilku
zagranicznych szlagierów i wykonywa∏ je
z powodzeniem. „Nie dla mnie sznur samochodów, niech dalej jadà wprost przed siebie,
nie dla mnie, bo szukam Ciebie i nie wiem jak
odnaleêç zgubiony Êlad”; „Zakochani sà wÊród
nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez
REKL AMA

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

pami´ci zakochani. Majà po 20 lat, majà swój
beztroski Êwiat, swoje Êcie˝ki, które wiodà ich
w nieznane...”; „O jab∏uszko, jab∏uszko, jab∏uszko pe∏ne snu! O, gdzie spojrzeç jab∏uszko,
jab∏uszko tam i tu! O, gdzie spojrzeç jab∏uszko,
jab∏uszko pe∏ne snu, jab∏uszko tam i tu...”.
Mieczys∏aw Wojnicki-Jarca zmar∏ w Warszawie 13 stycznia 2007 roku. Jego pi´kny,
melodyjny, ciep∏y i weso∏y g∏os bardzo rzadko goÊci w publicznej przestrzeni... W∏aÊnie
mija 10 rocznica jego Êmierci...
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. 609 869 359
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