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Bli˝ej Êwiata, bli˝ej siebie

jekt integracyjnego spotkania wpad∏a Barbara
Karniewska, Dyrektor WCK. Warsztaty i koncert
Karoliny Skrzyƒskiej to inicjatywa Andrzeja Rukowicza – mieszkaƒca Wawra. „WiadomoÊci Sà-

Pod has∏em „Bli˝ej Êwiata, bli˝ej siebie”
3 lutego w Wawerskim Centrum Kultury
odby∏o si´ spotkanie integracyjne osób
niepe∏nosprawnych z osobami zdrowymi.
W skali dzielnicy takiego spotkania jeszP
cze nie by∏o. Wzi´li w nim udzia∏ podA
T
opieczni wszystkich placówek i stowarzyR
szeƒ zajmujàcych si´ osobami niepe∏O
nosprawnymi: Stowarzyszenia Rodzin
N
i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏oA
T
wym „Chata z Pomys∏ami”, ZSS 102, DPS
„Na PrzedwioÊniu”, DPS „Na Bachusa”,
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów oraz Fundacji L’Arche.
W pierwszej cz´Êci wydarzenia w prezentacjach artystycznych zaprezentowali si´ podopieczN
A
S
Z

ni tych placówek. By∏ taniec, by∏ Êpiew, by∏o te˝
wspólne granie. Uczestnicy spotkania wzi´li
udzia∏ tak˝e w warsztatach muzycznych poprowadzonych przez Karolin´ Skrzyƒskà, wokalistk´ cenionà w Êwiecie muzyki folk i world. Artystka zaprezentowa∏a si´ wraz z zespo∏em w niezwykle
klimatycznym koncercie, który ka˝dego zachwyci∏
swoim poziomem. W tym wyjàtkowym spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele wawerskich szkó∏,
m.in. Zespo∏u Szkó∏ nr 114, Prywatnej SP 105
i Gimnazjum nr 8 im. Astrid Lindgren, XXV LO, Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych im. Paw∏a z Tarsu.
Nie zabrak∏o te˝ osób prywatnych. „Bli˝ej siebie,
bli˝ej Êwiata” by∏o wydarzeniem, które jest przyk∏adem wspó∏pracy Wawerskiego Centrum Kultury z mieszkaƒcami i ich pomys∏ami. Na sam pro-

siedzkie” by∏y patronem medialnym tego wydarzenia. Wawerskie Centrum Kultury zach´ca
mieszkaƒców do zg∏aszania si´ ze swoimi pomys∏ami. Twórzmy razem wawerskà kultur´.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
Fot. Wojciech Rozenek

Wspania∏y prezent noworoczny dla osiedla Wawer!
DoczekaliÊmy si´ porzàdnego przejÊcia nad kana∏kiem przy ul. Widocznej! Ciek wodny przebiegajàcy pod ulicami Patriotów i Widocznà po
wschodniej stronie torów nie nastr´cza ˝adnych
trudnoÊci, zaÊ po zachodniej – na odcinku mi´dzy
ul. Gardenii a ul. Lucerny od wielu lat utrudnia∏
mieszkaƒcom ˝ycie. Aby nad nim przejÊç, musieli
wychodziç na jezdni´ zazwyczaj ruchliwej i nie
posiadajàcej pobocza ul. Patriotów, a co odwa˝niejsi balansowali na rurach przebiegajàcych nad
kana∏kiem. W pierwszej edycji bud˝etu partycypacyjnego zosta∏ zg∏oszony projekt zrobienia nad
kana∏kiem k∏adki, jednak na etapie g∏osowania
zabrak∏o mu dos∏ownie kilku g∏osów do przekazania projektu do realizacji. Swego czasu powsta∏a

tu wàska drewniana k∏adka, lecz przejÊcie po niej
z rowerem stanowi∏o pewne wyzwanie, a z wózkiem niestety nie by∏o mo˝liwe. Od pierwszych
dni lutego mamy nad kana∏kiem szeroki mostek
z balustradà. Podzi´kowania nale˝à si´ Zarzàdowi Dróg Miejskich, który dostrzeg∏ nasz problem
i rozwiàza∏ go solidnà konstrukcjà, po której
przejdziemy tak˝e z rowerem czy wózkiem dzieci´cym. Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e by∏a to niemal˝e bezkosztowa „inwestycja”, poniewa˝ ZDM
dysponowa∏ gotowà konstrukcjà takiego mostka,
który nie by∏ potrzebny nigdzie indziej, wi´c sprezentowa∏ nam go w tym niebezpiecznym miejscu.
Dzi´kujemy!
Redakcja
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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy
Poczàtek roku okaza∏ si´
dla dzielnicy bardzo owocny, zw∏aszcza w kontekÊcie
dalszych inwestycji o charakterze oÊwiatowym.
Rusza bowiem budowa
˝∏obka z przedszkolem przy
Trakcie Lubelskim dla 250
dzieci, wi´cej na jego temat przeczytacie Paƒstwo w oddzielnym artykule.
Du˝e zmiany zasz∏y ostatnio równie˝ w samej
Radzie Dzielnicy. Od poczàtku roku zosta∏ wdro˝ony system informatyczny do elektronicznej obs∏ugi sesji. Takie rozwiàzanie u∏atwi komunikacj´, pozwoli równie˝ w d∏u˝szym okresie na
oszcz´dnoÊci np. wynikajàce z braku koniecznoÊci drukowania materia∏ów na posiedzenia komisji i sesje Rady. Dzielnica Wawer jest w tym
zakresie pionierem i zarazem pierwszà dzielnicà,
która zdecydowa∏a si´ na tego typu rozwiàzanie.
Rok 2017 zosta∏ og∏oszony Rokiem Rzeki Wis∏y. Program obchodów si´ rozrasta, a organizacje i instytucje dzia∏ajàce na rzecz królowej
polskich rzek przygotowujà si´ do wyjàtkowego sezonu. Stolica, która od kilku lat ponownie
zwrócona jest ku WiÊle, tak˝e aktywnie w∏àcza
si´ w obchody. Równie˝ Wawer przygotowuje
liczne atrakcje zwiàzane z uruchomionà w zesz∏ym roku Pla˝à Romantycznà w okolicach ul.
Rychnowskiej i Romantycznej.
550. rocznica pierwszego wolnego flisu na WiÊle, b´dàcego zwieƒczeniem Pokoju Toruƒskiego

z 1467 roku, sta∏a si´ ideà dla uchwalenia roku
2017 Rokiem Rzeki Wis∏y. Inicjatywa stworzenia
Spo∏ecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki
Wis∏y po∏àczy∏a Êrodowiska nadwiÊlaƒskie oraz
mi∏oÊników królowej polskich rzek. Wspólne
dzia∏anie zaowocowa∏o uchwa∏à Sejmu.
T´ szczytnà, oddolnà inicjatyw´ reprezentuje
Fundacja Rok Rzeki Wis∏y 2017. Dzia∏ania fundacji skoncentrowane sà na inicjowaniu dzia∏aƒ
zwiàzanych z promocjà Wis∏y jako niezwyk∏ego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Fundacja aktywnie popularyzuje równie˝ wcià˝ nieodkryty i niewykorzystany potencja∏ turystyczny
i gospodarczy królowej polskich rzek.
Ju˝ w zesz∏ym roku uda∏o si´ zagospodarowaç
teren przy Pla˝y Romantycznej. W tym roku planowane sà dalsze inwestycje, majàce na celu zagospodarowanie prawego brzegu Wis∏y. Szczegó∏y pojawià si´ niebawem na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
W dniu zamkni´cia styczniowego numeru WS
pojawi∏a si´ równie˝ informacja odnoÊnie do zaplanowanego na 9 lutego spotkania na temat przebudowy ul. Wa∏ Miedzeszyƒski na odcinku od ronda
na skrzy˝owaniu z ul. Trakt Lubelski do w´z∏a z trasà ekspresowà S2 oraz budowy sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej w ramach planowanych prac drogowych. Jest to szczególnie istotna inwestycja
w kontekÊcie poszerzenia tej arterii i sprawnego dojazdu do w´z∏a Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy.
Od kilku tygodni toczy si´ o˝ywiona dyskusja dotyczàca jakoÊci powietrza w Warszawie.

 Listy do redakcji

chodnika, nie wywiàzujà si´ ze swoich obowiàzków: nie sprzàtajà Êniegu, nie posypujà zlodowacia∏ej powierzchni chodnika piaskiem, zupe∏na oboj´tnoÊç, znieczulica, pieszym trudno si´
poruszaç i nie tylko starszym. (JeÊli ktoÊ si´ przewróci, pot∏ucze lub uszkodzi nog´, r´k´ itp. na
oblodzonym chodniku, to w∏aÊciciel ponosi koszty leczenia, p∏aci odszkodowanie itd.). Nie lepiej
dzia∏ajà s∏u˝by miejskie, jezdnie te˝ sà niesprzàtane ze Êniegu i nie posypywane, tak ˝e trudno
przejÊç. Prosz´ o nag∏aÊnianie tych problemów.

Czy˝by zanik wra˝liwoÊci...
Droga Redakcjo, z przykroÊcià stwierdzam, ˝e
chocia˝ zima pi´kna, niezbyt mroêne, a nawet
s∏oneczne dni, to jednak wiele osób boi si´ wychodziç na ulice naszego Anina i innych osiedli
na pewno te˝.
Otó˝ l´k przed przewróceniem si´ na lodzie
parali˝uje nasze kroki i nasze ˝ycie.
W∏aÊciciele posesji nie dbajà o nawierzchni´

Problem dotyczy ca∏ego kraju i równie˝ miasto
sto∏eczne ma w tym temacie du˝o zrobienia.
Jednym ze sposobów b´dzie mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania na wymian´ pieców.
Odbiorcy indywidualni mogà otrzymaç dofinansowanie si´gajàce nawet 7000 z∏otych.
Wniosek mo˝na pobraç w Urz´dzie albo na
stronie www.zielona.um.warszawa.pl.
7 i 10 lutego Wawer rozmawia∏ o problemach
klimatycznych. 7 lutego odby∏y si´ w Wawrze
konsultacje spo∏eczne w ramach projektu „Pomys∏y na Klimat”, a dzieƒ póêniej zorganizowana
przez Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Wawer debata „Czyste powietrze dla Wawra” z udzia∏em ekspertów.
Dyskusje poÊwi´cone by∏y zmianom klimatycznym, a rezultatem pierwszego ze spotkaƒ ma byç
wypracowana spójna strategia w tej sprawie.
POMYS¸Y na KLIMAT oraz na sposoby przeciwdzia∏ania zanieczyszczeniom mo˝na przekazaç do koƒca czerwca 2017 r.:
■ podczas spotkaƒ konsultacyjnych,
■ elektronicznie na: www.adaptcity.pl
(www.konsultacje.um.warszawa.pl),
■ lub na adres: Biuro Infrastruktury Urz´du m.st.
Warszawy, ul. Marsza∏kowska 77/79, 00-683
Warszawa.
Zach´cam do sk∏adania pomys∏ów, ka˝dy g∏os,
zw∏aszcza mieszkaƒców, mo˝e okazaç si´ bardzo
cenny. Wi´cej informacji o konsultacjach znajdà
Paƒstwo pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-mst-warszawy.
¸ukasz Kubik,
radny dzielnicy Wawer

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich” w artykule pt.
„Dawno nies∏yszane przeboje, czyli w smutnà rocznic´ Mieczys∏awa Wojnickiego...” na
stronie 13 b∏´dnie podaliÊmy nazw´ uniwersytetu w Wilnie. Prawid∏owa nazwa tej
uczelni w latach mi´dzywojennych to Uniwersytet Stefana Batorego.
Redakcja

Mieszkanka dzielnicy Wawer
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Nowy ˝∏obek z przedszkolem ju˝ w przysz∏ym roku
23 stycznia na terenie przy ulicach Peonii i Trakt
Lubelski (okolice hotelu Hilton) spotkali si´: burmistrz dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, zast´pcy
burmistrza Leszek Baraniewski i Zdzis∏aw Gójski
oraz radni dzielnicy: Micha∏ ˚ebrowski, Ma∏gorzata So∏tysiak i Monika Laskowska-Ludwiczak
z przysz∏ym wykonawcà inwestycji w celu podpisania umowy. W tych nietypowych okolicznoÊciach – przy zimowych temperaturach, „w szczerym polu” wykonany zosta∏ ten najwa˝niejszy
krok rozpoczynajàcy etap realizacji budowy.

O jakiej inwestycji mowa? O nowoczesnym,
trzykondygnacyjnym budynku ∏àczàcym funkcje
˝∏obka i przedszkola, jaki powstanie i w po∏owie
2018 roku otworzy si´ przy Trakcie Lubelskim dla
ok. 250 dzieci (przewidziano w nim 6 oddzia∏ów
˝∏obkowych i 4 oddzia∏y przedszkolne). Zaplanowano oddzielenie funkcji ˝∏obka i przedszkola
poprzez umiejscowienie ich na ró˝nych kondygnacjach. Koncepcja przewiduje 3 sale zabaw
˝∏obka i kuchni´ na parterze, pozosta∏e 3 sale

Reforma szkolna w Wawrze
Choç budzi∏a wiele wàtpliwoÊci i protestów,
ju˝ 1 wrzeÊnia 2017 r. wejdzie w ˝ycie reforma
polskiego systemu edukacji. Oznacza to reorganizacj´ placówek oÊwiatowych w naszej dzielnicy.
Przybli˝amy szczegó∏y tych zmian, a po wi´cej informacji zapraszamy na stron´ Urz´du Dzielnicy:
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/propozycje-zarzadu-dzielnicy-wawer-ws-zmian-w-sieci-szkol-0, gdzie znajdà Paƒstwo równie˝ map´
z obwodami szkó∏ podstawowych.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie
dzielnicy Wawer b´dzie dzia∏a∏o: 11 szkó∏
podstawowych i 2 licea ogólnokszta∏càce oraz
6 wygaszanych gimnazjów, które obecnie
funkcjonujà w zespo∏ach szkó∏ (5 gimnazjów
tworzàcych zespó∏ ze szko∏à podstawowà
i 1 gimnazjum w zespole z liceum ogólnokszta∏càcym). Wygaszanie gimnazjów polegaç
b´dzie na likwidacji klas I z dniem 1 wrzeÊnia
2017 r., a w nast´pnych latach – likwidacji ko-

˝∏obka wraz z salà do zaj´ç ruchowych oraz pokoje piel´gniarki, psychologa, intendenta i dyrektora na I pi´trze, a na II pi´trze – czterooddzia∏owe przedszkole z pomieszczeniami pomocniczymi, salà do zaj´ç ruchowych, szatnià
i cz´Êcià administracyjnà. Na terenie obiektu powstanie równie˝ plac zabaw.
Hanna Kowalska
Fot. Urzàd Dzielnicy Wawer

lejnych klas. Oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach podstawowych b´dà funkcjonowa∏y tak
jak dotychczas. Szko∏y podstawowe z oddzia∏ami integracyjnymi równie˝ pozostajà bez
zmian. Po wejÊciu w ˝ycie nowego systemu
edukacji w jednej ze szkó∏ podstawowych b´dà dzia∏a∏y klasy dwuj´zyczne, a w trzech
szko∏ach podstawowych zostanà utrzymane
oddzia∏y sportowe.
Hanna Kowalska,
na podst. materia∏ów
Urz´du Dzielnicy Wawer

REKL AMA

https://www.facebook.com/NowoczesnaWarszawaWawer
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plastikowych butelek, lakierowanego
i malowanego drewna oraz
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SU]HGPLRWyZ]WZRU]\ZV]WXF]Q\FK
plastikowych toreb z polietylenu,
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Biuro Regionu Warszawa: ul. Bracka 5, lok. 9, Warszawa

Wawer
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Powstaje
Strefa
Skautingu
Jak informuje na swojej stronie internetowej Urzàd Dzielnicy Wawer, w naszej
dzielnicy powstanie Strefa Skautingu. W∏aÊnie zosta∏o podpisane przez burmistrza
Wawra ¸ukasza Jeziorskiego, wiceburmistrza Leszka Baraniewskiego i dyrektor
WCK Barbar´ Karniewskà porozumienie
na udost´pnienie harcerzom z ZHP i ZHR
sali w Wawerskim Centrum Kultury.
W Strefie b´dà organizowane patriotyczne
zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y nawiàzujàce
do harcerskich tradycji.
Redakcja
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Marsz ku czci bohaterów w zimny, styczniowy wieczór
W sobot´, 21 stycznia z inicjatywy stowarzyszenia Semper Fidelis Res Publicae odby∏y si´
obchody upami´tniajàce wybuch Powstania
Styczniowego w 1863 roku. Mia∏y one form´
wieczornego przemarszu z Aleksandrowa do

mogi∏y ko∏o Zagórza, gdzie odby∏y si´ oficjalne
uroczystoÊci. WyruszyliÊmy jeszcze za dnia,
o 15.00, z aleksandrowskiej filii Wawerskiego
Centrum Kultury. Fundacja Wspieramy Rozwój IP
– Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzi∏a rozgrzewk´ z kijkami dla osób, które wybra∏y nordic
walkingowà form´ marszu, po czym wyruszyliÊmy w tras´. O zmierzchu dotarliÊmy do celu,
gdzie oddaliÊmy ho∏d poleg∏ym bohaterom poprzez zaÊpiewanie hymnu, zmówienie wspólnej
modlitwy w ich intencji oraz odczytanie apelu
poleg∏ych. Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏a armatnia salwa honorowa. Powrót oÊwietlany by∏
ogniem z pochodni oraz lamp naftowych, które
mieli ze sobà uczestnicy. Na koƒcu czeka∏o ognisko, przy którym ka˝dy móg∏ si´ posiliç obozowym posi∏kiem oraz pos∏uchaç historii o powsta-

1 marca – Narodowy Dzieƒ
˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych
OBCHODY W ANINIE, RADOÂCI, MIEDZESZYNIE I FALENICY
Sobota, 25 lutego 2017 roku:
ANIN, godz. 14.00 – ul. Zorzy 19, spotkanie
przed dawnà willa „Tuwimówka”, na prze∏omie
lat 1944–45 siedzibà NKWD i UB – opowieÊç historyczna i modlitwa.
ANIN, godz. 15.00 – ul. UkoÊna 3, spotkanie
przed willà, na prze∏omie lat 1944–45 siedzibà
NKWD i UB – opowieÊç historyczna i modlitwa.
MIEDZESZYN STARY, godz. 16.00 – przed∏u˝enie
ul. Rychnowskiej wzd∏u˝ muru jednostki wojskowej w kierunku Wis∏y, spotkanie ko∏o tajnej siedziby X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeƒstwa
Publicznego – opowieÊç historyczna i modlitwa.
B¸OTA, godz. 17.00 – ul. Zatrzebie 1 róg ul. Bys∏awskiej, spotkanie ko∏o dawnego pa∏acyku senatora Tadeusza Karszo-Siedlewskiego i budynków, gdzie po 1944 r. mieÊci∏y si´ instytucje Êledcze Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego –
opowieÊç historyczna i modlitwa.

godzina 13.30 – spotkanie przed budynkiem
dawnego Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego, ul. Izbicka 1 – prelekcja historyczna, modlitwy, Apel Poleg∏ych, z∏o˝enie wieƒców.
MIEDZESZYN, godz. 14.15 – ul. Patriotów 90
róg ul. Drozdowej – spotkanie przed budynkiem dawnego oÊrodka Êledczego NKWD i UB
z 1944 r.
MICHALIN, godzina 17.00 – ul. Ks. W. Malinowskiego 7 – spotkanie i modlitwa pod siedzibà by∏ego tajnego oÊrodka Êledczego MBP. Organizuje Spo∏eczny Komitet Upami´tnienia Dnia
˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych, Inicjatywa
Bajonna Falenica Polonia.
FALENICA, godzina 18.00 – IV Marsz i Spacer
Historyczny Szlakiem ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych w Falenicy (zbiórka: godz. 17.45
przed budynkiem Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Falenicy, ul. Poezji 5, wejÊcie od ul. Przylaszczkowej,
zakoƒczenie Marszu ok. godz. 20.00).

Niedziela, 26 lutego 2017 roku:
RADOÂå, godzina 12.30 – koÊció∏ pod wezwaniem Matki Bo˝ej Anielskiej, ul. Wilgi 14 – Msza
Âwi´ta w intencji ˝o∏nierzy Podziemnego Paƒstwa Polskiego z ZWZ-AK, WiN, NSZ z RadoÊci
i okolic poleg∏ych w latach 1939–1956.

Wtorek, 28 lutego 2017 roku:
MI¢DZYLESIE, godz. 16.00 – Kawiarnia Kino
„Pa∏ac Mi´dzylesie”, ul. ˚egaƒska 21/23 – Wawerski Wieczór Historyczny „˚O¸NIERZE WYKL¢CI”
– wst´p wolny.

niu. Patronem medialnym wydarzenia by∏y WiadomoÊci Sàsiedzkie. Liczmy, ˝e za rok spotkamy
si´ w jeszcze liczniejszym gronie!
Bartosz Mróz
fot. Magda Mróz

Program:
godz. 16.00–20.00 – Gry planszowe o ˚o∏nierzach
Wykl´tych – Fabryka Gier Historycznych,
godz. 18.30–19.00 – ˚o∏nierze Wykl´ci w dzisiejszej
dzielnicy Wawer – odczyt Piotra Bieliƒskiego,
godz. 19.00–19.30 – ˚o∏nierze Wykl´ci – fakty
i mity – spotkanie z Leszkiem ˚ebrowskim,
godz. 19.30 – Dyskusja.

Niedziela, 12 marca 2017 roku:
FALENICA, ok. godz. 17.30 – KINOkawiarnia
Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A (budynek stacji
kolejowej) – uroczysta projekcja filmu Wykl´ty, re˝.
Konrad ¸´cki (105 min), po∏àczona z prelekcjà historycznà (seans biletowany).
Organizatorzy: Spo∏eczny Komitet Upami´tnienia
Dnia ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych, Inicjatywa
Bajonna Falenica Polonia,
Parafia RadoÊç, OSP RadoÊç, Parafia Miedzeszyn,
PiS Wawer, Parafia B∏ota,
Kawiarnia Kino „Pa∏ac Mi´dzylesie”, KINOkawiarnia
Falenica.
Organizatorzy serdecznie
zapraszajà!
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia

native speakers

anglik.pl

angielski • dzieci • dorośli 513 418 863
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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tego nie zrobi, jego pomys∏ zostanie uznany za wycofany i nie b´dzie dalej rozpatrywany.
Na spotkaniu b´dà obecni równie˝ pracownicy urz´du. Przeka˝à
oni swoje uwagi i wst´pnà informacj´ na temat wyniku weryfikacji zg∏oszonego pomys∏u.
W dniach od 1 marca do 22 marca 2017 r.
autorzy zg∏oszonych projektów b´dà mogli je
zmodyfikowaç, wi´c jeÊli masz jakieÊ uwagi
do któregokolwiek z wawerskich projektów,
koniecznie podziel si´ nimi z projektodawcà
na spotkaniu lub na forum internetowym:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/
region/574.

Sprawdê, na jakie projekty b´dziemy
g∏osowaç w tym roku. Dyskutuj o pomys∏ach
W IV edycji bud˝etu partycypacyjnego Wawer
znalaz∏ si´ w czo∏ówce pod wzgl´dem liczby z∏o˝onych projektów w stosunku do liczby mieszkaƒców. Z∏o˝ono u nas 25 projektów na 10 tys.
mieszkaƒców, razem 187 projektów. Ust´pujemy
tu tylko dzielnicy W∏ochy.
W ca∏ej stolicy tak˝e pad∏ rekord! Warszawiacy z∏o˝yli o 150 projektów wi´cej ni˝ w poprzedniej edycji. W tej edycji zg∏oszonych zosta∏o ∏àcznie 2781 pomys∏ów!
Wszystkie sà ju˝ wprowadzone na stron´
internetowà i mo˝ecie si´ z nimi zapoznaç:
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty.
Do 8 maja br. potrwa weryfikacja propozycji.

Kolejnym etapem sà dyskusje o pomys∏ach,
które potrwajà od 1 do 18 marca 2017 r.
W zwiàzku z tym w ka˝dej dzielnicy odb´dà si´
spotkania, na których prezentowane b´dà zg∏oszone projekty. Mo˝na przyjÊç na spotkanie i porozmawiaç o tych propozycjach z innymi mieszkaƒcami. Mo˝na zadaç pytania ich autorom, wyraziç swoje poparcie lub sprzeciw.
Uwaga! ObecnoÊç projektodawców na spotkaniu jest obowiàzkowa. O terminach spotkaƒ projektodawcy zostanà poinformowani do
24 lutego br. Konieczne jest zaprezentowanie
pomys∏u. Mo˝na to zrobiç osobiÊcie lub poprzez
swojego przedstawiciela. Je˝eli projektodawca

Co w smogu piszczy? KOD Wawer ekologicznie
Sezon grzewczy w pe∏ni, a wraz z nim
w Wawrze pojawia si´ smog.
Jak si´ przed nim chroniç?
1. Sprawdzaj jakoÊç powietrza np. w aplikacjach
na smartfony informujàcych o aktualnej jakoÊci powietrza.
2. W miar´ mo˝liwoÊci korzystaj z komunikacji
miejskiej.
3. Palàc w kominku, wybieraj drewno twarde
(dàb, buk, grab, jesion) i dobrze wysuszone.
Drewo iglaste lub inne ni˝ ww. liÊciaste zwykle zawiera du˝o ˝ywicy, co powoduje powstawanie sadzy.
4. Gdy podczas spaceru zauwa˝ysz, ˝e z jakiegoÊ
komina unosi si´ gryzàcy dym – zadzwoƒ pod
numer 986. To nie donos, ale walka o czyste
powietrze dla nas wszystkich. Stra˝ Miejska
posiada wozy wyposa˝one w sprz´t pomiarowy, a na podstawie wyników badania jakoÊci
powietrza stra˝nicy mogà ukaraç truciciela
mandatem. Stra˝ Miejska ma za zadanie tak˝e
edukowaç obywateli w obszarze ochrony Êrodowiska.

5. Zach´caj sàsiadów do wymiany pieców na
nowszej generacji piece na paliwa sta∏e lub na
piece gazowe. Od 12 stycznia do koƒca marca
2017 roku mieszkaƒcy Warszawy mogà zg∏aszaç wnioski o dofinansowanie wymiany kot∏ów w´glowych do Miasta Sto∏ecznego Warszawy. WysokoÊç dofinansowania to: 7000 PLN
dla gospodarstw indywidualnych, 15 000 PLN
dla wspólnot mieszkaniowych. Wnioski sà dost´pne na stronie Biura Ochrony Ârodowiska
oraz na www.zielona.um.warszawa.pl i w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców.
6. Kup oczyszczacz powietrza do pomieszczeƒ,
najlepiej z filtrem w´glowym i filtrem HEPA.
21 stycznia wzi´liÊmy udzia∏ w marszu
w obronie polskiej przyrody. Ministerstwo
Ochrony Przyrody pod rzàdami Jana Szyszki
przesta∏o zajmowaç si´ ochronà Êrodowiska,
planuje natomiast dewastacj´ przyrody na niespotykanà dotàd skal´.
Organizatorzy przedstawili najbardziej szkodliwe dla Êrodowiska zmiany jako „7 grzechów
g∏ównych”. Jest to mi´dzy innymi prawo do od-

Dorota G∏a˝ewska
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy Wawer

strza∏u ˝ubrów i masakry dzików, które daje myÊliwym przywileje wi´ksze od innych obywateli
i obywatelek, czy prawo zezwalajàce na niekontrolowanà wycink´. Grzechem jest równie˝ likwidacja programów antysmogowych oraz
oparta na w´glu polityka klimatyczna, ale równie˝ ch´ç podporzàdkowania rzàdowi niezale˝nych dotàd instytucji chroniàcych Êrodowisko
oraz ch´ç odebrania obywatelom prawa do
wspó∏decydowania o Êrodowisku. Do tego
wszystkiego dochodzi ustawa o prawie wodnym
oraz niszczenie Puszczy Bia∏owieskiej pod pozorem walki z kornikiem.
Nie tylko organizacje ekologiczne, ale równie˝
my, obywatele, domagajmy si´ odwo∏ania Jana
Szyszki ze stanowiska ministra Êrodowiska i zatrzymania dzia∏aƒ prowadzàcych do zniszczenia
polskiej przyrody. Petycj´ znajdziecie Paƒstwo
pod adresem http://marszdlaprzyrody.pl/petycja
-o-odwolanie-jana-szyszki/
Jak zawsze, zapraszamy do nas serdecznie.
Wszelkie zawirowania trapiàce KOD omijajà szerokim ∏ukiem naszà grup´, a mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Grupa KOD WAWER
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NIERUCHOMOÂCI

Firma istnieje
od 2001 roku

POSZUKUJEMY MIESZKA¡,
DOMÓW, DZIA¸EK DO SPRZEDA˚Y
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY
ul. Dolomitowa 32, lok. 1
e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl
tel. 606 22 44 58, 506 131 014
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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

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe
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Wawer to Wiàzowna?
Na szcz´Êcie b´dzie referendum
W imieniu grupy pos∏ów
PiS Jacek Sasin, przegrany
kandydat tej partii na prezydenta Warszawy, z∏o˝y∏ projekt ustawy sejmowej, która
w ca∏kowicie nowy sposób
reguluje ustrój Warszawy.
O ka˝dym projekcie mo˝na rozmawiaç. Sà jak zawsze lepsze i gorsze pomys∏y zmian legislacyjnych. Niestety w przypadku inicjatywy poselskiej
˝adnej rozmowy czy dyskusji nie musi byç. Nie
sà przewidywane ˝adne konsultacje spo∏eczne.
Tym samym zamkni´to usta warszawiakom.
A przedstawiony projekt jest z∏y. Bardzo z∏y!
W wyniku do∏àczenia podmiejskich miejscowoÊci powierzchnia stolicy b´dzie wi´ksza ni˝
Nowego Jorku, zmieni si´ ca∏kowicie struktura
mieszkaƒców naszego miasta. W wyniku tej
zmiany mieszkaƒcy okolic stolicy b´dà mieli decydujàcy wp∏yw na wybór prezydenta Warszawy. Zapisane propozycje sà niezgodne z konstytucyjnà zasadà proporcjonalnoÊci wyborów.

¸amanie w tym przypadku Konstytucji RP nie
ma ˝adnego znaczenia, liczy si´ osiàgni´cie celu
– wygranie w sposób nieuczciwy w zbli˝ajàcych
si´ wyborach kandydata PiS. Prawdopodobnie
pos∏a Sasina!

Bez III linii metra?
Projekt przewiduje w∏àczenie w granice Warszawy 32 okolicznych gmin, z których po jednym
przedstawicielu, wraz z 18 radnymi warszawskich dzielnic, wejdzie w sk∏ad Rady Warszawy.
To oznacza, ˝e taki sam g∏os stanowiàcy prawo i dzielàcy miejski bud˝et b´dzie mia∏ ponad
70-tysi´czny Wawer i liczàca niespe∏na 10 tysi´cy mieszkaƒców Wiàzowna!
Co prawda wnioskodawca zarzeka si´, ˝e nowa Rada Warszawy b´dzie decydowaç tylko
o sprawach transportowych, to jednak wydatki
na ten cel stanowià obecnie po oÊwiacie najwi´kszà kwot´ w bud˝ecie miejskim. Na rok
2017 jest to ponad 2,8 mld z∏otych.
Czy przedstawiciele podwarszawskich miejscowoÊci posiadajàcy w Radzie Warszawy bez-

wzgl´dnà wi´kszoÊç b´dà zainteresowani inwestycjami infrastrukturalnymi i zakupem nowego
taboru komunikacyjnego w stolicy? Ka˝dy, kto
jeêdzi po podwarszawskich gminach, widzi, ˝e
funkcjonujàca tam komunikacja w porównaniu
do warszawskiej pozostawia wiele do ˝yczenia.
Aby poprawiç standard i komfort podró˝owania,
potrzebne sà miliardy z∏otych.
I zapewne to na popraw´ jej funkcjonowania
b´dà przekazywali swoje podatki warszawiacy,
a nie na budow´ III linii metra. Niepewny los
czeka tak˝e Tramwaj na Goc∏aw, którego p´tla
zlokalizowana b´dzie tu˝ przy granicy Wawra,
na Goc∏awiu.
Tu˝ przed zamkni´ciem tego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” odby∏a si´ XLII sesja Rady
Miasta Sto∏ecznego Warszawy poÊwi´cona temu
tematowi. Podczas sesji zapad∏a decyzja o przeprowadzeniu referendum, w którym warszawiacy odpowiedzà na pytanie „Czy jest pan, pani za
zmianà granic miasta sto∏ecznego Warszawy poprzez do∏àczenie kilkudziesi´ciu sàsiednich
gmin?”. Odb´dzie si´ ono 26 marca. Goràco zach´cam Paƒstwa do udzia∏u w referendum.
Pawe∏ Lech
przewodniczàcy Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Drodzy Czytelnicy, zbli˝a si´ czas rozliczenia PIT-ów.

Nie zapominajmy o organizacjach
pozarzàdowych.
Ârodowiskowy Dom Samopomocy – Chata z pomys∏ami to wa˝ne miejsce dla 25 osób niepe∏nosprawnych intelektualnie i zespo∏u terapeutów. Chata z pomys∏ami dzia∏a w Aninie, na terenie dawnego kina Wrzos od 2003 roku. OÊrodek powsta∏ dzi´ki
staraniom Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏ Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà. Ju˝ od 14 lat prowadzone sà tu zaj´cia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób o ró˝nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Ka˝dy z uczestników ma mo˝liwoÊç realizacji
swoich zainteresowaƒ, rozwijania umiej´tnoÊci i wzmacniania
wi´zi spo∏ecznych. Zaj´cia odbywajà si´ w kilku pracowniach:
ceramicznej, plastycznej, r´kodzielniczej, ogrodniczej, muzycz-

nej, kulinarnej, technicznej i ruchowej. Dbamy o nasze pomieszczenia, prowadzimy drobne naprawy i remonty, ale niektóre
przekraczajà nasze mo˝liwoÊci. W tym roku pragniemy naprawiç
elewacj´ budynku od ul. VI Poprzecznej. Wspierajàc nas, pomagacie nam Paƒstwo realizowaç nasze marzenia!
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”,
VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001.
Zofia Kamiƒska
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jest d∏u˝szy i warunki do treningu poprawiajà si´ z ka˝dym dniem. Ca∏y Klub szykuje
si´ ju˝ do organizacji obozów,
które rozpocznà si´ wraz z feriami szkolnymi. Tradycyjnie,
jak co roku w okresie zimowym, wszystkie grupy treningowe jadà do tego samego
oÊrodka w M∏awie. Na miejscu ch∏opcy do dyspozycji majà hal´, boiska sztuczne i naturalne, basen i si∏owni´, a wi´c
ca∏à niezb´dnà infrastruktur´,
aby w pe∏ni przygotowaç si´
do nowego sezonu.

Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Styczeƒ dla wszystkich klubów pi∏karskich jest
bardzo ci´˝kim miesiàcem. Temperatury spadajà
bardzo nisko, a boiska przestajà nadawaç si´ do
treningów. Mimo tych niesprzyjajàcych warunków wszystkie grupy treningowe Klubu Sportowego ZWAR pozostajà na zewnàtrz, niezale˝nie
od panujàcej aury. W tym miejscu nale˝à si´
ogromne brawa dla wszystkich m∏odych pi∏karzy,
którzy pomimo Êniegu i mrozu dzielnie trenowali nawet w najci´˝szych warunkach.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ feriami koƒczà
si´ tak˝e rozgrywki Ligi Zimowej, gdzie wystartowa∏y nasze trzy roczniki – 2006, 2007, 2008.
Trzech przedstawicieli naszego Klubu na boisku
przy ulicy Bia∏owieskiej rywalizowa∏o ze zmien-

nym szcz´Êciem, ale jedno
wydarzenie nie mo˝e pozostaç bez echa. Otó˝ w najm∏odszej kategorii wiekowej
– rocznika 2008 – najlepszym zawodnikiem ca∏ej
I edycji Ligi Zimowej zosta∏
zawodnik Klubu Sportowego ZWAR Warszawa – Mateusz Dzier˝ewicz. Serdecznie gratulujemy!
Wszyscy bardzo cieszymy
si´, ˝e ten ci´˝ki miesiàc jest
ju˝ za nami. Temperatura robi si´ coraz wy˝sza, dzieƒ

KS ZWAR

90 pokona∏ Jana Kopcika. W pierwszym secie
zawodnik z radoÊci przegrywa∏ ju˝ 3:5 i musia∏
broniç trzech pi∏ek setowych, ale zdo∏a∏
znaleêç wyjÊcie z tej trudnej sytuacji
i zwyci´˝y∏ 7:5 W drugiej partii Herok
wygra∏ 6:3 i móg∏ si´ cieszyç z pierwszego triumfu w turnieju OTK w karierze.
W obu turniejach Heroka w grze deblowej bardzo dzielnie wspiera∏ Kuba
Tomczyk. W Mistrzostwach Województwa duet z RadoÊci okaza∏ si´ bezkonkurencyjny i bez straty seta zwyci´˝y∏ w ca∏ym turnieju. W Zielonej Górze Herok
i Tomczyk doszli do fina∏u, gdzie musieli
uznaç wy˝szoÊç Gabriela Matuszewskiego i Martyna Pawelskiego.
W Mistrzostwach Województwa bardzo dobrze w grze deblowej wypad∏
równie˝ Ignacy Skra˝yƒski. Tenisista z RaNajlepsi debliÊci turnieju rozgrywanego w Zielonej Górze
doÊci razem z Jankiem Korczycem zaj´li
drugie miejsce, a w drodze do fina∏u wyMatuszewskiego, jednego z najlepszych zawodeliminowali par´ rozstawionà z numerem 1, Szyników w Polsce z rocznika 2004. W pojedynku
mona i Filipa Zawartków.
decydujàcym o tytule reprezentant UKT RadoÊç
Anna Niemiec

Król Julian rzàdzi∏ w styczniu
Bardzo dobrze sezon 2017 rozpoczà∏ Juliusz
Herok. Trzynastoletni zawodnik Uczniowskiego
Klubu Tenisowego RadoÊç 90 w styczniu na
przestrzeni dwóch tygodni zwyci´˝y∏ w Mistrzostwach Województwa oraz Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Zielonej Górze.
Jako pierwsze odby∏y si´ zawody, które mia∏y
wy∏oniç najlepszego m∏odzika województwa
mazowieckiego. W turnieju rozgrywanym na
kortach Spójni Julek Herok zosta∏ rozstawiony
z numerem 1. Tenisista z RadoÊci doskonale wywiàza∏ si´ z roli faworyta i w ca∏ym turnieju nie
straci∏ ani jednego seta. W finale Herok bardzo
pewnie pokona∏ Szymona Zawartko.
W Zielone Górze 13-letni zawodnik z Warszawy równie˝ wyst´powa∏ w roli faworyta do koƒcowego zwyci´stwa. Droga do fina∏u nie by∏a
jednak us∏ana ró˝ami. Od pierwszego spotkania
Julek zmuszony by∏ do gry na najwy˝szym poziomie, a w çwierçfinale straci∏ seta z Karolem
Szczapem. W pó∏finale Herok pokona∏ Gabriela

Po II turnieju Falenica Cup
Za nami II turniej Falenica Cup im. Bart∏omieja
Urbanowicza w pi∏ce no˝nej. Ubieg∏oroczna pierwsza edycja by∏a raczej kameralna, zaÊ tegoroczna,
która odby∏a si´ 15 stycznia br., zarówno pod
wzgl´dem sportowym, jak i organizacyjnym stanowi∏a ju˝ naprawd´ du˝e wydarzenie, co bardzo nas

cieszy! Du˝a frekwencja na trybunach i emocjonujàce mecze, do tego pysznoÊci w bufecie oraz
atrakcyjne nagrody dla zwyci´zców sprawi∏y, ˝e
chyba wszyscy byli zadowoleni. Za rok planujemy
kolejny turniej, byç mo˝e ju˝ ogólnopolski. Poni˝ej
prezentujemy klasyfikacj´ dru˝yn i laureatów
II Falenica Cup, wszystkim serdecznie
gratulujemy i dzi´kujemy za udzia∏!
Podsumowanie turnieju:
1. Wis∏a P∏ock
2. Zwar Mi´dzylesie
3. UKS B∏yskawica Warszawa
4. TS Falenica
5. Widzew ¸ódê
6. Victoria Zerzeƒ
7. Wis∏a II P∏ock
8. TS II Falenica
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Nagrody indywidualne:
Najlepszy zawodnik – Artur Sikorski (B∏yskawica)
■ Najlepszy bramkarz – Adam Wietczak (Wis∏a
P∏ock)
■ Najlepszy strzelec – Micha∏ Mokracki (Widzew)
■ Najlepszy obroƒca – Franek Dàbrowski (TS Falenica)
■

Wyró˝nienie dla trenera Mariusza Miko∏ajczyka (Widzew) za pe∏ny spokój i opanowanie podczas turnieju.
By∏y tak˝e nagrody za szczególne umiej´tnoÊci, otrzymali je:
■ w ˝onglerce zawodnika – Artur Sikorski (B∏yskawica),
■ w ˝onglerce rodzica – Artur Dzier˝ewicz (Zwar).
Pawe∏ Syga
TS Falenica
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Turnieje, turnieje, turnieje... – Klub Tenisowy Break
W weekend 14–15 stycznia w KT Break rozegrany zosta∏ turniej WTK-5 w kategorii Skrzatów.
Jak si´ okaza∏o, turniej by∏ bardzo udany dla zawodników naszego klubu. Wojtek Guziƒski
w swoim debiucie w tej kategorii pokona∏
dwóch rywali i dotar∏ do çwierçfina∏u, a Marika
Caruk po bardzo zaci´tym meczu 2 rundy (mecz
zakoƒczy∏ si´ w sobot´ po godz. 22) dotar∏a do
pó∏fina∏u singla, zajmujàc tym samym 3 miejsce
w turnieju. Na najwi´kszà pochwa∏´ zas∏uguje
jednak Wiktor Sasko. Nasz zawodnik, rozstawiony z numerem 1, w wielkim stylu triumfowa∏ zarówno w singlu, jak i deblu w parze z Jankiem
Kluczyƒskim! Brawo Break Squad!
Kolejny tenisowy weekend 21–22.01 w KT
Break to turniej dla dzieci z cyklu Winter Break
Cup. W kategorii Zielonej bra∏o udzia∏ 16 zawodników i zawodniczek z warszawskiej czo∏ówki w roczniku 2007. W sobot´ odby∏a si´ faza grupowa, a w niedziel´ najlepsi rywalizowali o miejsca 1–3.
W niedziel´ 29 stycznia w KT Break odby∏ si´
turniej Tenis 10. Rozegrane zosta∏y 3 kategorie:

Czerwona oraz Pomaraƒczowa ch∏opców i dziewczàt. Kolejny du˝y sukces
zanotowa∏ nasz klubowy zawodnik – Miko∏aj Owramko,
który zwyci´˝y∏ w grupie
Pomaraƒczowej, pokonujàc
w finale Dawida Kie∏ba ze
Stalowej Woli. Bardzo dobrze zaprezentowa∏a si´
tak˝e 8-letnia Laura Caruk
zajmujàc 3 miejsce w grupie
Czerwonej.
Szcz´Êcie sprzyja naszym
zawodnikom nie tylko na
kortach w Marysinie, odnotowujà Êwietne wyniki równie˝ na innych sto∏ecznych
kortach. Podczas Mistrzostw
Warszawy rozgrywanych na
Spójni dwa bràzowe medale, w singlu i deblu, wywal-

czy∏a nasza ambitna m∏odziczka – Agnieszka Olszewska. Natomiast Miko∏aj
Owramko zameldowa∏ si´
na pierwszym miejscu podium kategorii Pomaraƒczowej w turnieju, który odby∏
si´ w klubie Tenes.
Dzi´kujemy wszystkim
uczestnikom turniejów, kibicom i rodzicom, gratulujemy zwyci´zcom i serdecznie
zapraszamy na kolejne turnieje w Klubie Tenisowym
Break.
Zdj´cia i szczegó∏owe informacje o nadchodzàcych
wydarzeniach na stronie
www.tenisbreak.pl i profilu
na fb Break Klub Tenisowy.
Agnieszka Olszewska
– 3 w singlu i deblu miejsce
Mistrzostw Warszawy M∏odziczek

Magda Szmyd
fot. B.S.

Wawerska grupa Kto-Co-Jak dynamicznie si´ rozwija
Ca∏kiem jeszcze nowa wawerska inicjatywa
o nazwie Grupa Kto-Co-Jak z miesiàca na miesiàc, a wr´cz z tygodnia na tydzieƒ roÊnie w si∏´
i z powodzeniem wciela w ˝ycie swoje pomys∏y.
Jako zwolennicy takich oddolnych sàsiedzkich inicjatyw
bardzo si´ z tego cieszymy
i polecamy Waszej uwadze
bie˝àce projekty Grupy:
1. Mapa potencja∏u Wawra.
We wspó∏pracy ze stowarzyszeniem BORIS i projektem Warszawa Lokalnie, Grupa Kto-Co-Jak
bada potencja∏y lokalowe i ludzkie naszej
dzielnicy. O co chodzi? O miejsca przyjazne
mieszkaƒcom, otwarte na wspólnà realizacj´
projektów. Miejsca i stojàcych za nimi ludzi,
wszak to oni decydujà, czy u˝yczà swojej
przestrzeni na wspólne, sàsiedzkie dzia∏ania.
Przychodzi Wam na myÊl jakieÊ miejsce spe∏niajàce te warunki? Zg∏oÊcie je koniecznie do
mapy potencja∏u Wawra, piszàc na adres:
ktocojakwawer@gmail.com.
2. Baza liderów aktywnoÊci lokalnej w Wawrze. Tu chyba za wiele nie trzeba t∏umaczyç, takie osoby rozpoznajemy od razu:-). Pe∏ni pasji,
pomys∏ów i energii w dzia∏aniu, traktujàcy Wawer nie tylko jako miejsce, w którym Êpià nocà
po ci´˝kim dniu pracy, ale te˝ swoje miejsce na
ziemi, w którym mogà zrobiç wiele dobrego
dla lokalnej spo∏ecznoÊci. JeÊli znasz kogoÊ takiego, nie wahaj si´ powiedzieç mu o Grupie
KCJ i jej bazie liderów, a nast´pnie, za jego zgodà, umieÊciç go w tej bazie. Kontakt ju˝ znasz:
ktocojakwawer@gmail.com, a baz´ znajdziesz
pod adresem: http://ktocojak-wawer.blog
spot.com/ w zak∏adce „Ludzie”.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3. Kalendarz Wawerski. Ju˝ wczeÊniej zach´caliÊmy Was do aktywnego wspó∏tworzenia internetowego kalendarza z wydarzeniami
w naszej dzielnicy i zaproszenie jest wcià˝ aktualne! Nieraz s∏yszeliÊmy opini´ (i sami jà podzielamy), ˝e w Wawrze
promocja jakichkolwiek
wydarzeƒ (nie tylko kulturalnych, ale te˝ wa˝nych spotkaƒ, jak na
przyk∏ad lutowa debata
„Czyste powietrze dla Wawra”) jest niewystarczajàca. Brak sieci tablic og∏oszeniowych w terenie, z których dowiadywalibyÊmy si´ o nadchodzàcych wydarzeniach w drodze na przystanek autobusowy. Promocja w internecie
czasem startuje za póêno lub ma zbyt ma∏y zasi´g. Jako lokalne pismo dok∏adamy staraƒ, by
informowaç Was o tych wszystkich imprezach
i spotkaniach, ale miesi´cznik z racji ukazywania si´ co 30 dni nie jest w stanie poinformowaç o wszystkim. Uzupe∏niamy ten brak na naszej stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl,
gdzie te˝ jest kalendarz imprez, ale zapraszamy Was do zg∏aszania wydarzeƒ równolegle
do dwóch miejsc: do Kalendarza Wawerskiego
(piszàc na podany
ju˝ powy˝ej adres
mailowy) i na stron´ WiadomoÊci
Sàsiedzkich (przez
formularz „Zg∏oÊ
wydarzenie”:
www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/docs/
131). Kalendarz

Wawerski dost´pny jest pod adresem:
http://ktocojak-wawer.blogspot.com/p/kalendarz-wawerski.html.
Na koniec ma∏e sprostowanie. Grupa Kto-Co-Jak jest nieformalnà grupà zrzeszajàcà przedstawicieli instytucji, organizacji pozarzàdowych, ludzi dzia∏ajàcych spo∏ecznie na terenie Wawra,
a jej celem jest usprawnienie przep∏ywu informacji mi´dzy aktywnymi mieszkaƒcami oraz budowanie partnerstw na rzecz dzielnicy. Nie jest
ona w ˝aden formalny sposób zwiàzana z Wawerskim Centrum Kultury, nie stanowi te˝ przed∏u˝enia jego dzia∏aƒ. WCK jest jednym z podmiotów uczestniczàcych w dzia∏aniach grupy
i u˝ycza KCJ bazy lokalowej. W poprzednim
numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w artykule
„Kultura przekracza granice i ∏àczy ludzi” podaliÊmy b∏´dnà informacj´: Pozytywnym pok∏osiem
projektu „Sàsiedzi” [projektu organizowanego
przez WCK – przyp. red.] jest powsta∏a niedawno inicjatywa Kto-Co-Jak. Nie jest to informacja
prawdziwa, poniewa˝ Grupa Kto-Co-Jak powsta∏a niezale˝nie od tego projektu. Za b∏àd najmocniej przepraszamy.
Hanna Kowalska
REKL AMA
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Wiosenna wymiana nasion
wÊród wawerskich ogrodników
Ogrodnicza wiosna w Wawrze zaczyna si´ 18 marca 2017 roku
w Wawerskim Centrum Kultury.
W tym terminie w ramach projektu EKO-ROZSADNIK spotkajà si´
wawerscy ogrodnicy, aby podzieliç
si´ swoimi nasionami zebranymi
w poprzednim sezonie. Nasiona pozyskane w przydomowych ogrodach i na dzia∏kach mo˝e przynieÊç
ka˝dy – powinny byç zapakowane
w niedu˝e torebki i koniecznie opisane nazwà roÊliny – wtedy z pewnoÊcià znajdà osob´ ch´tnà do ich
wysiania. Organizatorzy zapraszajà
tak˝e poczàtkujàcych ogrodników,
którzy nie majà si´ jeszcze czym dzieliç – dla nich równie˝, na dobry start, przeznaczona b´dzie pewna pula nasion. Dla wszystkich
uczestników udzia∏ w imprezie jest bezp∏atny.

Wiosenna wymiana nasion b´dzie równie˝ okazjà do zdobycia
cennej ogrodniczej wiedzy.
W programie przewidziany jest
wyk∏ad na tematy ogrodnicze
oraz indywidualne porady przy
stolikach eksperckich. Przewidywana jest bardzo szeroka tematyka
porad – b´dzie mo˝na zadawaç pytania dotyczàce m.in. ekologicznej
uprawy warzyw, kwiatów i zió∏, zasad projektowania ogrodów, sposobów polepszania gleby czy uprawy
roÊlin w pojemnikach.
Tegoroczne marcowe spotkanie
w Wawerskim Centrum Kultury rozpoczyna drugi sezon dzia∏ania projektu EKO-ROZSADNIK. W ramach tej inicjatywy
wawerscy wolontariusze – pasjonaci ogrodnictwa, przy wsparciu Wawerskiego Centrum Kultu-

ry, starajà si´ zach´ciç swoich sàsiadów, bli˝szych
i dalszych, do zazieleniania swojego otoczenia
i dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne. EKO-ROZSADNIK to projekt adresowany do mieszkaƒców Warszawy i wspó∏tworzony przez warszawiaków.
Jego celem jest promowanie ˝ycia w zgodzie
z naturà w najbli˝szym otoczeniu ka˝dego cz∏owieka, a w szczególnoÊci w przydomowych ogrodach i ogródkach balkonowych, a tak˝e w zielonych zakàtkach miasta. Inicjatywa bazuje na
ogrodnictwie ekologicznym, które jest êród∏em
zdrowego po˝ywienia i ogromnej satysfakcji dla
wszystkich zaanga˝owanych osób, a tak˝e okazjà
do zacieÊniania kontaktów mi´dzyludzkich poprzez dzielenie si´ swojà pasjà i wiedzà z innymi
ogrodnikami. Projekt zainicjowany zosta∏ przez
portal NaOgrodowej.pl, a tworzony jest wspólnie
z Wawerskim Centrum Kultury w ramach programu Nowe Ogrody Kultury. Wi´cej o projekcie
mo˝na przeczytaç na stronach Wawerskiego
Centrum Kultury (zak∏adka Projekty) i blogu:
eko-rozsadnik.blogspot.com.
Jolanta Piekarz
i Agnieszka Redzisz

Zapraszamy na marcowy
Wawer Music Festival
Po Lwach Fortepianu (12.02.2017) mo˝emy ju˝ zapowiedzieç pi´kny wieczór
pami´ci Tatiany Shebanovej (5.03.2017) – jedynej artystki w historii, która utrwali∏a ca∏y dorobek Fryderyka Chopina na wspó∏czesnym fortepianie (DUX) oraz
na instrumencie historycznym – Erardzie z 1848 roku (NIFC). GoÊciem honorowym koncertu b´dzie wieloletni przyjaciel Tatiany Shebanovej – Maxymilian Bylicki. Na fortepianie zagra Akiko Ebi (Japonia), kole˝anka z konkursu chopinowskiego w 1980 roku, a gospodarzem wieczoru b´dzie popularny krytyk muzyczny – red. Jan Popis, który w 1980 relacjonowa∏ dla Polskiego Radia
konkursowe zmagania w Filharmonii Narodowej. Zapraszamy jak zwykle na
17.30 do Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20.
Bilety w cenie 50 z∏otych, z mo˝liwoÊcià doproszenia drugiej osoby,
do nabycia w recepcji Hotelu Boss, ul. ˚wanowiecka 20, tel. 22 51-66-100
oraz na www.eBilet i www.biletyna.pl.
Jaros∏aw Drzewiecki

Do zobaczenia na Stacji!
Zima to goràcy sezon kinowy. Premiery najlepszych filmów, które majà zakusy na Oscary, a tak˝e poczàtek cyklu najwi´kszych
festiwali w Europie – rozpoczyna si´ on ju˝ zaraz w Berlinie,
a koƒczy wczesnym latem w Cannes. Najbardziej zyskujà na tym
widzowie. Na Stacji, mimo trwajàcego remontu (na marginesie
warto dodaç, ˝e druga sala ju˝ stoi i czeka na krzes∏a), ten ferwor sezonu nagród te˝ da si´ odczuç.
Na „La la Land” Damiena Chazelle’a wcià˝ przychodzà t∏umy i trudno si´ dziwiç, bo film porywa i wzrusza. A w nadchodzàcym miesiàcu na Stacj´ wchodzi thriller ekologiczny „Pokot”. Film znalaz∏ si´ w konkursie g∏ównym na tegorocznym
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Berlinale i nic dziwnego, skoro w tej produkcji po∏àczy∏y swoje
si∏y Agnieszka Holland i Olga Tokarczuk. B´dzie te˝ „Milczenie” Martina Scorsese – film o najbardziej fundamentalnych pytaniach dotyczàcych wiary osadzony w XVII-wiecznej Japonii.
Nadchodzi tak˝e kilka wydarzeƒ specjalnych, w tym spotkanie
rodzinne 26.02, podczas którego dzieci b´dà wspólnie z rodzicami dywagowaç nad losami muzykalnego niedêwiedzia Ernesta
i odwa˝nej myszy Celestyny. A doros∏ym Stacja proponuje
spotkanie z „WÊciek∏ym Nickiem” (22.02). Til Schweiger b´dzie
odbija∏ z ràk mafii swojà nastoletnià córk´ w najlepszym stylu
filmów akcji lat 80.
Czyli jak festiwalowo, oscarowo i ró˝norodnie, to tylko na Stacji!
Kinga Krzemiƒska
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Szlachetny cel – wspania∏a zabawa
Za nami XV Bal Charytatywny na rzecz
podopiecznych Towarzystwa Przyjació∏
Dzieci oddzia∏ Wawer. Impreza odby∏a si´
w sobot´ 28 stycznia, gromadzàc oko∏o 100
osób. Po raz trzeci Bal zosta∏ zorganizowany w partnerstwie z Wawerskim Centrum
Kultury. Wydarzenie objà∏ patronatem burmistrz dzielnicy Wawer, a patronatem medialnym „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Impreza odby∏a si´ dzi´ki uprzejmoÊci WSH Fala,
która udost´pni∏a swojà sal´.
W tym roku has∏em przewodnim by∏ Bollywood, co mia∏o odzwierciedlenie w serwowanych potrawach i muzyce, która towa-

rzyszy∏a zabawie, a tak˝e dekoracji przygotowanej przez WCK. Wzrok przyciàga∏y
niezwykle barwne zdobienia oraz fotogramy ukazujàce kultur´ Indii. W klimat imprezy wprowadzi∏y tancerki zespo∏u Assaya
z Medical Fitness Trocinowa, których wyst´py nagrodzono niegasnàcym aplauzem.
Nieod∏àcznym elementem Balu Charytatywnego by∏a aukcja, na której wylicytowano m.in. wisior z bursztynu przekazany specjalnie na ten cel przez Pierwszà Dam´, Panià Agat´ Kornhauser-Dud´. Przedmiot
zlicytowano za 2500 z∏. Konto zasili∏y te˝
wp∏ywy ze sprzeda˝y biletów, tzw. „cichej

aukcji” i loterii. Jak zaznaczy∏a Prezes TPD
Wawer Katarzyna Zdzieborska, ca∏y dochód z tegorocznego Balu zostanie przeznaczony na wakacyjny wyjazd podopiecznych na w∏oski pó∏wysep Gargano z biurem
podró˝y Polan Travel oraz na modernizacj´
jednego z ognisk Êrodowiskowych. Te cele
mo˝na wesprzeç tak˝e przeznaczajàc 1%
podatku na TPD. Wystarczy wype∏niç odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym i wpisaç KRS 0000134684.
Organizatorzy – TPD Wawer i Wawerskie Centrum Kultury dzi´kujà wszystkim
za hojnoÊç i wsparcie tego szczytnego celu.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

bi˝uterii. Spotkanie sàsiedzkie w ramach Artystycznej
Akademii Doros∏ego Sàsiada.

LUTY – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE

WAWERSKA STREFA KULTURY

FILIA ALEKSANDRÓW

FILIA RADOÂå

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

4, 11, 18, 25 lutego / sobota / godz. 10.00
GORDONKI – zaj´cia umuzykalniajàce dla dzieci
w wieku od 1,5 do 3 lat wraz z opiekunami. Kolorowe, ˝ywio∏owe zaj´cia muzyczne, których celem jest
wczesna edukacja muzyczna dziecka. Wst´p: 5 z∏.

20 i 27 lutego
Warsztaty umuzykalniajàce metodà Gordona.
Prowadzone sà w ka˝dy poniedzia∏ek. Instruktor
– Marzena Dzierzba. Adresaci: dzieci 1 roku do 3 lat.
Wst´p: 10 z∏/os.

13–24 lutego
ZIMA W MIEÂCIE – warsztaty malarskie, ceramiczne,
plastyka sensoryczna dla grup zorganizowanych
i uczestników indywidualnych.

13–24 lutego
Ferie w Kuêni Talentów. W programie warsztaty
muzyczne, wokalne, plastyczne i teatralne, np. „Zabawa z zimowà piosenkà”, „Zimowe zoo”, „Ba∏wankowa rodzina”, „Instrumenty muzyczne w karnawale”
itp. Zapisy pod nr. 22 615 73 28, koszt uczestnictwa
30 z∏/os. za jeden dzieƒ + 10 z∏ koszt obiadu. Zapraszamy dzieci w wieku 5–9 lat.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
13–22 lutego
ZIMA W MIEÂCIE – zaj´cia plastyczne, ceramiczne,
muzyczne, spotkania z grami planszowymi dla grup
zorganizowanych.
24 lutego / piàtek / godz. 18.00
ZGRANY WAWER – spotkanie z grami planszowymi.
Wst´p wolny.
27 lutego / poniedzia∏ek / godz. 14.00
SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – spotkanie aktywnych
mieszkaƒców Anina. Wymiana pomys∏ów, praca nad
wspólnym projektem. Wst´p wolny.

KINO ZA ROGIEM
20 lutego / poniedzia∏ek / godz. 18.00
OJCOWIE I CÓRKI, re˝. Gabriele Muccino. Od 16 lat,
wst´p: 5 z∏.
27 lutego / poniedzia∏ek / godz. 18.00
FOTOGRAF, re˝. Waldemar Krzystek. Wst´p: 5 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
13–24 lutego
ZIMA W MIEÂCIE – warsztaty dla grup zorganizowanych: plastyczne, muzyczne, teatralne.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
25 lutego / sobota / godz. 17.00–21.00
OSTATKOWE SZALE¡STWA. 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∏.
13–26 lutego
ZIMA W MIEÂCIE – warsztaty taneczne, muzyczne
i plastyczne.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–28 lutego / godz. 11.00–19.00
ZIMOWE IMPRESJE – wystawa prac plastycznych
sekcji dzia∏ajàcych w filii. Wst´p wolny.
13–17 lutego
ZIMA W MIEÂCIE – warsztaty malarskie, r´kodzielnicze, muzyczne i spektakl teatralny grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych.
23 lutego / czwartek / godz. 18.00
KARNAWA¸OWA BI˚UTERIA – warsztaty tworzenia

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
Ârody / godz. 17.30–20.30
PROJEKTANCI. Od pomys∏u do realizacji. Kurs
plecionkarstwa z wikliny. Wst´p: 25 z∏. Informacje
i zapisy: aredzisz@wck-wawer.pl, 503 344 803.
9, 23 lutego / czwartek / godz. 18.00
PRZEÂPIEWANIA: WARSZTATY ÂPIEWU BIA¸EGO.
Otwarte dla wszystkich spotkania ze Êpiewem ludowym. W kulturze ludowej a˝ do Ârody Popielcowej cieszono si´ Êwiatem na opak, a wi´c w lutowym repertuarze b´dziemy Êpiewaç pieÊni
karnawa∏owe. Wst´p: 20 z∏.
ZIMA W MIEÂCIE. FERIE DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH
13, 15 lutego / godz. 10.00–10.50
Warsztaty z taƒca nowoczesnego z elementami
hip hop, funky, jazz.
15, 22 lutego / Êroda / godz. 11.00
Klockologia.
23, 24 lutego / godz. 11.00
Karnawa∏ plastycznie.
Zapisy: tel. 503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl
23 lutego / czwartek / godz. 18.30
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. By∏
u nas krótko, chyba rok, mo˝e nieca∏y. Chyba si´ na
nim nie pozna∏am – przyzna∏a po latach jego pierwsza nauczycielka aktorstwa. A s∏owa te dotyczy∏y Mieczys∏awa Czechowicza (1930–1991) bardzo popularnego i niezwykle lubianego aktora, wcielajàcego si´
w postaci, które kochali dzieci i doroÊli. Wyst´powa∏
w Kabarecie Starszych Panów i filmach Stanis∏awa
Barei, by∏ g∏osem Misia Uszatka. Szczyt jego zawodowej popularnoÊci przypad∏ na lata 60., kiedy to zagra∏
swoje najwa˝niejsze role filmowe i telewizyjne. Podczas spotkania Teresa Drozda opowie te˝ o legendarnym kabarecie Koƒ Jerzego Dobrowolskiego oraz
o ma∏o znanej historii skazania Czechowicza na wi´zienie za „dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà”.

WCK

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

9

WAWERSKIE

Patroni naszych ulic

Nadworny lekarz króla Zygmunta Augusta
„Zas∏ugami w∏asnymi, tradycyà potomnoÊci osta∏ si´ Józef StruÊ polskiej medycyny ozdobà i chwa∏à” – pisa∏ w 1912 r. Kazimierz Hartleb w artykule poÊwi´conym
s∏ynnemu renesansowemu medykowi, który
patronuje ulicy na Marysinie Wawerskim.
Józef StruÊ urodzi∏ si´ w 1510 r. w poznaƒskiej rodzinie mieszczaƒskiej. By∏ dwukrotnie ˝onaty – z Poliksenà Ungerównà, a po
jej Êmierci z Katarzynà Sztorch, nie doczeka∏ si´ jednak dzieci. Kszta∏ci∏ si´ na Wydziale Medycznym Akademii Krakowskiej,
a nast´pnie na Wydziale Filozoficzno-Medycznym uniwersytetu w Padwie, gdzie cieszy∏ si´ powszechnym uznaniem i ju˝ podczas studiów sprawowa∏ funkcj´ wicerektora. Zajmowa∏ si´ równie˝ t∏umaczeniem
z greki na ∏acin´ dzie∏ Galena i Hipokratesa. Ju˝ w wieku 25 lat StruÊ zosta∏ mianowany profesorem nadzwyczajnym medycyny
teoretycznej na wspomnianym wydziale
Uniwersytetu Padewskiego. Po powrocie
do Polski prowadzi∏ wyk∏ady na Akademii

Krakowskiej. Zarekomendowany królowi
Zygmuntowi Staremu wyleczy∏ jego córk´
Izabell´, narzeczonà króla W´gier Jana
Zápolyi, której towarzyszy∏ na dwór w´gierski. Prowadzi∏ tam badania nad uk∏adem
krà˝enia, które przysporzy∏y mu wielkiej
s∏awy. W 1555 r. w Bazylei wyda∏ rozpraw´
b´dàcà efektem 20-letnich badaƒ nad ludzkim t´tnem, w której m.in. wyró˝ni∏ pi´ç
podstawowych typów t´tna, a tak˝e przedstawi∏ ide´ wykrywania k∏amstw na podstawie analizy pulsu. W 1559 r. zosta∏ nadwornym lekarzem króla Zygmunta Augusta,
stanowisko to proponowa∏ mu równie˝ król
Hiszpanii Filip II. Uczestniczy∏ w poselstwie polskim do tureckiego su∏tana Sulejmana Wspania∏ego, którego przywróci∏ do
zdrowia. Wydarzenie to upami´tnia staloryt Antoniego Oleszczyƒskiego, przedstawiajàcy Strusia przy ∏o˝u ci´˝ko chorego
su∏tana. Medyk cieszy∏ si´ ogromnà popularnoÊcià i szacunkiem w rodzinnym Poznaniu, gdzie przez dwie kadencje piastowa∏
stanowisko burmistrza. Zmar∏ w 1568 r.,
niosàc pomoc mieszkaƒcom podczas kolejnej epidemii d˝umy.
Weronika Girys-Czagowiec

„Ca∏a Polska czyta dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 124
27 stycznia w Szkole Podstawowej nr 124 goÊci∏a dziennikarka
i prezenterka telewizyjna, pani Joanna Racewicz. Pani Joanna przyby∏a do nas na zaproszenie szkolnego koordynatora akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom” pani Agaty Czekaj.
W trakcie spotkania pani Joanna przeczyta∏a fragment ksià˝ki pt.
Zosia z ulicy kociej, którego uczniowie s∏uchali z wielkim zainteresowaniem. Tym razem to uczniowie mogli si´ wcieliç si´ w rol´
dziennikarzy i zadaç pani Joannie pytania zwiàzane z jej pracà.
W trakcie spotkania panowa∏a bardzo przyjemna atmosfera. W podzi´kowaniu za odwiedziny dzieci przygotowa∏y dla naszego goÊcia program artystyczny i w∏asnor´cznie wykonane upominki.
Justyna Prejs

Pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki Zespo∏u Szkó∏ nr 70
Zgodnie z tradycjà szko∏y, w ostatnich dniach
pierwszego semestru odby∏o si´ w bibliotece ZS
70 pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Ka˝da klasa pierwsza odwiedzi∏a bibliotek´ i uczestniczy∏a w uroczystej lekcji, na
której dzieci zapozna∏y si´ z regulaminem, pozna∏y zasady wypo˝yczania ksià˝ek i zachowania
si´ w czytelni. Szeroko omówiony zosta∏ tak˝e
problem poszanowania ksià˝ek i w∏aÊciwego si´
z nimi obchodzenia.
Uczniowie z∏o˝yli uroczyste przyrzeczenie,
˝e b´dà czytaç du˝o ksià˝ek i b´dà je szanowaç! Liczymy, ˝e dotrzymajà s∏owa!
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W czasie spotkania pierwszaki obejrza∏y krótkie przedstawienie pt. „K∏ótnia wró˝ek” w wykonaniu dziewczynek z klasy 4a, uczestniczek
ko∏a czytelniczego „Bibliomolki”. Dziewczynki
w pi´knych strojach odegra∏y kilka baÊniowych
scenek po∏àczonych z zagadkami, które uczniowie klas pierwszych musieli odgadnàç.
Nast´pnie ka˝de dziecko zosta∏o pasowane na
czytelnika biblioteki najstarszà ksià˝kà z numerem 1. Jest nià „Stara BaÊƒ” J. I. Kraszewskiego. Po pasowaniu dzieci wypo˝yczy∏y swoje
pierwsze ksià˝eczki i otrzyma∏y na pamiàtk´ tej
pierwszej wizyty w bibliotece zak∏adki do ksià˝ek.

˚yczymy Êwie˝o pasowanym czytelnikom
wielu wspania∏ych przygód w Êwiecie wyobraêni!
Urszula Niedêwiecka
Fot. Monika Grabowska
Nr 71 / Luty 2017
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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

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
Y możliwość dopłaty z MDM
Y realizacja I kwartał 2017 r.
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Major Boles∏aw Kontrym ps. „˚mudzin”
– jeden z wi´êniów katowni w Miedzeszynie, bohater z „¸àczki”
czy∏ kursy specjalne. W kwietniu
1942 roku Kontryma zaprzysi´˝ono na rot´ Armii Krajowej,
przyjà∏ pseudonimy: „˚mudzin”
i „Bia∏y”, ale u˝ywa∏ pierwszego. 1 wrzeÊnia 1942 roku zrzucono go pod Grójcem do kraju.
By∏ szefem Kedywu Okr´gu
BrzeÊç AK. Nast´pnie organizowa∏ kadry Êledcze Paƒstwowego Korpusu Bezpieczeƒstwa,
b´dàcego konspiracyjnà policjà. Zwalcza∏ komunistyczne
operacje przeciwko urz´dom
Polski Podziemnej. Kierowa∏
oddzia∏em bojowym „Sztafeta”, chroniàcym Delegatur´ Rzàdu i wykonujàcym wyroki wojskowych i cywilnych sàdów specjalnych Polskiego Paƒstwa Podziemnego na niemieckich agentach, konfidentach gestapo,
kolaborantach i „szmalcownikach”.
Podczas Powstania Warszawskiego ze swoimi
˝o∏nierzami Kontrym walczy∏ w ÂródmieÊciu. Dowodzi∏ pierwszym szturmem na budynek PAST-y.
Po raz trzeci odznaczono go Krzy˝em Walecznych,
otrzyma∏ te˝ Order Virtuti Militari V klasy. Po upadku Powstania i pobycie w oflagach „˚mudzin” podczas ewakuacji uciek∏ i do∏àczy∏ do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka. Dowodzi∏ 1 kompanià 9 baonu Strzelców Flandryjskich, walczy∏
o port Wilhelmshaven. Zakoƒczy∏ wojn´ jako major.
Do Polski wróci∏ 17 maja 1947 roku, pracowa∏
w Zarzàdzie Paƒstwowego Przemys∏u Fermentacyj-

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Ciekawa praca. Zatrudnimy m∏odà energicznà osob´ (studenta) na stanowisko
handlowca zaopatrzeniowca. Bran˝a
budowlana. „Kaminoo” ul. Zwoleƒska
77. Tel. 665 910 137.

◗ Do wynaj´cia lokal 36 m2 (blisko stacji
kolejowej Wawer) wolnostojàcy z maszynami poligraficznymi. Cena do
uzgodnienia. Tel. 511 029 701 lub 602
259 369.

GITARA – NAUKA GRY

Agencja NieruchomoÊci ELANDOM
poszukuje dla swoich klientów
nieruchomoÊci na linii otwockiej.

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

tel. 22 769 27 88
www.elandom.pl

85

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

309

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

12

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).

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

122

310

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

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

160

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

M O N TA ˚ :
■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

196

anteny TV i SAT
domofony

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

Udzielamy pomocy w zakresie:

MALOWANIE I G¸ADZIE

●

trudnych kredytów firmowych i detalicznych,
● czyszczenia BIK,
● odd∏u˝enia,
● sp∏ata zaleg∏oÊci w ZUS i US.
311

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

tel. 882-160-049

tel. 503-759-763

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

3

BIURO RACHUNKOWE

Z¸OTA RÑCZKA

1 MIESIÑC GRATIS!
22
1

Urodzi∏ si´ 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach
pod ¸uckiem na Wo∏yniu, jako syn pu∏kownika
armii carskiej W∏adys∏awa Kontryma i Aldony
Cichockiej. Rodzina by∏a g∏´boko patriotyczna,
dziadek i pradziadek walczyli w powstaniach narodowych. Od 1909 r. Boles∏aw robi∏ karier´
w armii rosyjskiej. S∏u˝y∏ w piechocie i kawalerii,
zosta∏ porucznikiem. W burzliwych latach rewolucji przeszed∏ przez II Korpus Polski w Rosji, niewol´ niemieckà, zagarni´cie przez bolszewików
i s∏u˝b´ w Armii Czerwonej. W 1919 i 1920 r.
walczy∏ na terenie republiki Komi, Estonii,
a przeciw Polsce. Od 1921 r. studiowa∏ w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Podjà∏ jednak wspó∏prac´ z polskim wywiadem i zagro˝ony dekonspiracjà uciek∏ do Polski.
Po weryfikacji pracowa∏ w polskiej Stra˝y Granicznej, potem w Policji Paƒstwowej w Nowogródku, Sto∏pcach i Baranowiczach, S∏onimiu,
Szczuczynie i BrzeÊciu nad Bugiem. Pe∏ni∏ póêniej
funkcje w Lublinie i Bia∏ymstoku, dochodzàc
w Wilnie do funkcji kierownika Wydzia∏u Âledczego Komendy Wojewódzkiej PP. Rozpracowywa∏ organizacje antypaƒstwowe – przede
wszystkim z du˝ymi sukcesami rozbija∏ struktury
komunistycznej agentury.
We wrzeÊniu 1939 r. s∏u˝bowo by∏ w Zaleszczykach i wróci∏ do Wilna. Przez Litw´ przedosta∏ si´
do Szwecji, potem do Anglii i do Francji. Walczy∏
pod Narwikiem, a w paêdzierniku 1940 r przedosta∏ si´ do Anglii. Dwukrotnie odznaczono go
Krzy˝em Walecznych i francuskim Croix de Guerre
ze srebrnà gwiazdà. Wstàpi∏ do dywersji, ukoƒ-

nego. Kontrym ciàgle by∏ Êledzony przez X Departament MBP oraz Informacj´ Wojskowà. Aresztowano go 13 paêdziernika 1948 roku pod zarzutem
szpiegostwa. Do sierpnia 1949 r. przetrzymywano
go w tajnym areszcie Êledczym MBP w Miedzeszynie. Poddano go wyrafinowanym torturom. Celem Êledztwa, nadzorowanego
przez Józefa Âwiat∏o, by∏o ustalenie polskich wywiadowców
rozpracowujàcych komunistów
przed wojnà, ale trzy lata Êledztwa nie z∏ama∏y Kontryma.
Jego proces trwa∏ od 13 do
26 czerwca 1952 roku i zakoƒczy∏ si´ wydaniem kary Êmierci.
Powieszono go 2 stycznia 1953
roku. Syn „˚mudzina”, W∏adys∏aw Kontrym w 1956 roku rozpoczà∏ starania o rehabilitacj´ ojca. 3 grudnia 1957 roku Kontryma poÊmiertnie uniewinniono.
Na domniemanym miejscu
pochówków na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach w Warszawie w Kwaterze „¸” dopiero w 1991 r. postawiono symboliczny pomnik. Podczas prac archeologicznych pod
kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka znaleziono tam szczàtki pomordowanych. 28 wrzeÊnia
2014 r. IPN og∏osi∏ odnalezienie na „¸àczce” szczàtków Boles∏awa Kontryma. Uroczysty pogrzeb
bohaterów mia∏ miejsce 17 wrzeÊnia 2015 r. Po
62 latach szczàtki znalaz∏y miejsce wiecznego spoczynku w Panteonie wybudowanym na kwaterze.
Boles∏aw Kontrym jest jednym z wielu nietuzinkowych ludzi zwiàzanych z naszà dzielnicà.

Tel. 503-759-762
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Firma P.U.M. Zbigniew Krasowski istnieje na
rynku motoryzacyjnym od 1992 roku. W po∏owie 2014 roku firma zmieni∏a form´ prawnà
oraz nazw´ na Krasowski Sp.J.
LAT
Zespó∏ ekspertów z wieloletnim doÊwiadczeniem, tworzàcych naszà firm´, pozwala zapewniç Paƒstwu najwy˝szy standard us∏ug. Stawiamy na uczciwoÊç,
rzetelnoÊç i jakoÊç, a ka˝dego klienta traktujemy indywidualnie!

25

Stan deweloperski, inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

Nasz punkt znajduje si´ w Warszawie w dzielnicy Wawer
na ulicy Bronowskiej 23 przy Wale Miedzeszyƒskim.
Naszym Klientom oferujemy:
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodów
✔ sprzeda˝ cz´Êci zamiennych
✔ naprawy powypadkowe
✔ ubezpieczenie samochodów
✔

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych us∏ug.
Wyró˝niamy si´ atrakcyjnymi cenami i profesjonalnà, mi∏à obs∏ugà.
Serwis i cz´Êci zamienne:
tel. 22 615 88 66, 22 615 33 39
Profil na portalu Facebook:

www.facebook.com/citroenkrasowski

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

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

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2017
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl
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