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Wawer Êwi´tuje Rok Rzeki Wis∏y
Zespó∏ ˚ywio∏ak ukazuje nowe, absolutnie Êwie˝e spojrzenie na spuÊcizn´ s∏owiaƒskiej muzyki ludowej. Wystàpi podczas imprezy Zielone Âwiàtki na Urzeczu.
Rok 2017 to Rok Rzeki Wis∏y. Wawerskie Centrum Kultury aktywnie w∏àcza si´ w organizacj´
imprez, które ten fakt podkreÊlajà. Jednym z najwi´kszych tegorocznych wydarzeƒ b´dà Zielone
Âwiàtki na Urzeczu. Warto przypomnieç, ˝e
Urzecze to historyczny mikroregion etnograficzny rozciàgajàcy si´ wzd∏u˝ brzegów królowej
polskich rzek od Góry Kalwarii a˝ po warszawskà Saskà K´p´. Dzielnica Wawer stanowi jego
integralnà i jednà z najwi´kszych cz´Êci. Kultur´, zwyczaje i tradycje Urzecza przez wieki
kszta∏towali jego mieszkaƒcy. Urzecze tradycyjnie zwiàzane by∏o z handlem wiÊlanym, flisakami zwanymi tu orylami, a tak˝e z osadnictwem
ol´derskim, które pojawi∏o si´ tu ju˝ w poczàtkach XVII wieku. To dzi´ki ¸urzycokom Warszawa by∏a zaopatrywana w ˝ywnoÊç. Urzecze wyró˝nia∏o si´ m.in. charakterystycznymi strojami
wilanowskimi, budownictwem oraz specyficznà
nadrzecznà gospodarkà.
Wawerskie „Zielone Âwiàtki na Urzeczu” to
impreza, która nabra∏a ju˝ charakteru cyklicznego. Odbywa si´ ka˝dego roku w dzieƒ Zielonych
Âwiàtek. Tym razem b´dzie to 4 czerwca. Na wydarzenie zapraszajà organizatorzy – Urzàd Dzielnicy Wawer oraz Wawerskie Centrum Kultury,
Biuro Marketingu Urz´du Miasta i Sto∏eczna Estrada oraz patroni medialni, w tym „Wawerskie
WiadomoÊci Sàsiedzkie”.

Tegoroczne wydanie b´dzie obfitowa∏o w wiele interesujàcych elementów. Udzia∏ w imprezie
zapowiedzieli wiÊlani flisacy, którzy przyp∏ynà
wodnym orszakiem przebrani w tradycyjne stroje
wilanowskie. Wiele b´dzie si´ dzia∏o we wszystkich strefach. Strefa warsztatowa i artystyczna
w du˝ym stopniu b´dzie zagospodarowana przez
wszystkie filie Wawerskiego Centrum Kultury. B´dà tradycyjne wycinanki i wielkoformatowe obrazy do malowania, plecionkarstwo i bi˝uteria ludowa, plecenie wianków i tworzenie ozdób z kory
i s∏omy. Nie zabraknie te˝ goÊci, a w zasadzie partnerów Wawerskiego Centrum Kultury. Tworzenie
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kodu flagowego przygotuje pracownia „Jajko”, co
b´dzie niewàtpliwà atrakcjà dla mi∏oÊników ˝eglarstwa i wodniactwa. Wolskie Centrum Kultury
zaprosi do tworzenia przypinek opartych na motywach ludowych; to dzia∏anie w ramach projektu
„WWW – Wawer, Wola, Wilanów” finansowanego przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
z Funduszu Animacji Kultury. W cz´Êci artystycznej
b´dzie mo˝na podziwiaç laureatów Przeglàdu
Taƒca Ludowego dla dzieci, pokazy m∏odych artystów z WCK filia Marysin i WCK filia RadoÊç. Na
scenie us∏yszymy te˝ piosenki o WiÊle w wykonaniu wawerskich przedszkolaków. GoÊcinnie wystàpi zespó∏ Powsinianie z Wilanowa równie˝
w ramach wspomnianego projektu „WWW – Wawer, Wola, Wilanów” oraz Zespó∏ Taƒca Polskiego
z Józefowa. Wystawione te˝ b´dzie widowisko
„Flis” oparte na motywach opery St. Moniuszki
przygotowane przez Spo∏eczne Ognisko Muzyczne
im. A. Kulikowskiego we wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury. Na wspólnà zabaw´ zaprosi Zawo∏any Sk∏ad Weselny, a na fina∏ koncert
gwiazdy – zespo∏u ˚ywio∏ak, który znajduje si´
w czo∏ówce popularnoÊci wykonawców muzyki
folk. Formacja, która ukazuje nowe, absolutnie
Êwie˝e spojrzenie na spuÊcizn´ s∏owiaƒskiej
muzyki ludowej. „Bez wàtpienia jako pierwszy
w sposób absolutnie bezkompleksowy odkurzy∏
temat ma∏o znanej s∏owiaƒskiej mitologii” (cyt.
karrot.pl). Nie zabraknie oczywiÊcie strefy smaku,
czyli smakowitoÊci równie˝ urzeczaƒskich.
Zielone Âwiàtki na Urzeczu odb´dà si´
4 czerwca, poczàtek o godz. 15.00. Na imprez´
wst´p wolny, na koncert grupy ˚ywio∏ak obowiàzujà bezp∏atne wejÊciówki, do odebrania
w Wawerskim Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
Teren, jak co roku, u˝yczy firma JM Tronic, jeden
z partnerów corocznej edycji Zielonych Âwiàtek.
Organizatorzy zapewniajà parking dla samochodów i rowerów. Zapraszamy na nadwiÊlaƒskie
tereny Wawra (ul. Droga Golfowa 1).
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
Ta edycja konkursu b´dzie
wyjàtkowa, poniewa˝ znaczàco
zmieni∏a si´ jego formu∏a. Wprowadzono trzy nagrody: S3KTOR Nowatorski,
S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujàcy.
Do 19 maja 2017 roku mo˝na zg∏osiç wybranà inicjatyw´ do konkursu w ww. kategoriach. Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu
kilka inicjatyw. Mo˝liwe jest tak˝e zg∏oszenie
wi´cej ni˝ jednej inicjatywy danej organizacji
pozarzàdowej – ka˝da z nich b´dzie oceniana
odr´bnie. Wi´cej informacji na stronie: http://
ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2016.
Redakcja
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Ka˝dego roku organizacje pozarzàdowe podejmujà liczne inicjatywy na rzecz
mieszkaƒców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promujà mi´dzy innymi kultur´, aktywny i zdrowy styl ˝ycia, a tak˝e wspieranie osób potrzebujàcych.
W tym roku ju˝ po raz siódmy m.st. Warszawa organizuje konkurs S3KTOR promujàcy dzia∏alnoÊç organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarzàdowych.
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Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy
Wiele emocji wzbudzi∏a
ostatnia sesja Rady Dzielnicy, a wszystko to za sprawà
omawianego punktu zwiàzanego z budowà bezkolizyjnych przejazdów na terenie dzielnicy Wawer.
Na wst´pie przypomn´,
jak pisa∏em w poprzednim
artykule, ˝e PKP w zwiàzku z modernizacjà i planowà rozbudowà trzeciego toru planuje ograniczenie tzw. „kolizyjnych” przepraw przez tory zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Co to
oznacza dla dzielnicy? B´dzie to wymaga∏o odpowiedniego przeprojektowania ciàgów pieszych,
rowerowych i samochodowych w taki sposób,
˝eby s∏u˝y∏o to przede wszystkim mieszkaƒcom
poruszajàcym si´ w osi wschód-zachód. Historycznie ju˝ Wawer zosta∏ podzielony torami kolejowymi na 2 cz´Êci. Na przestrzeni lat powstawa∏y kolejne przeprawy, ostatnia z nich – „najnowsza”,
w Miedzeszynie – powsta∏a w 1992 roku. Od tego czasu wiele si´ zmieni∏o, Wawer podwoi∏ swojà liczb´ mieszkaƒców, obecnie jest to przesz∏o
100 000. Zmieni∏y si´ równie˝ za∏o˝enia i strategia
PKP, która zak∏ada jak najwi´kszà liczb´ bezkolizyjnych przepraw. Dzielnica w pewnym stopniu musi podporzàdkowaç si´ tym dzia∏aniom. Wychodzàc cz´Êciowo naprzeciw temu trendowi, w zesz∏ym roku uda∏o si´ otworzyç tunel, który
zdecydowanie poprawi∏ komfort podró˝owania
mi´dzy wschodnià a zachodnià cz´Êcià dzielnicy.
Dyskusja odnoÊnie do bezkolizyjnych przepraw w RadoÊci i Falenicy rozpocz´∏a si´ zdecydowanie wczeÊniej ni˝ na samej sesji. Pierwsze
„próby” zlikwidowania tych przejazdów pojawi∏y si´ ju˝ na etapie projektowania Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy. W dniu 26.11.2013 wysz∏o z Urz´du pierwsze pismo, w którym wnioskowaliÊmy o utrzymanie tych przejazdów.
W dniu 13.07.2016 r. odby∏o si´ posiedzenie
Komisji Inwestycyjnej w zwiàzku z budowà dodatkowego toru oraz pracami powiàzanymi na
odcinku Warszawa – Otwock. Na tym posiedzeniu PKP przedstawi∏o za∏o˝enia projektowe, jednak nie wskaza∏o na mo˝liwoÊç realizacji bezkolizyjnych przejazdów w RadoÊci i Falenicy.

sultacje – w kontekÊcie rozwiàzaƒ technicznych,
ale i organizacji ruchu, poniewa˝ b´dzie wymaga∏o to równie˝ dodatkowych inwestycji towarzyszàcych realizacji tych projektów.
W tej polemice w mojej opinii nie ma zwyci´zców i przegranych, mimo wszystko najwa˝niejsze jest to, ˝e w perspektywie kilku lat nasza
dzielnica naprawd´ du˝o zyska. Obydwie inwestycje sà bardzo dzielnicy potrzebne i pomimo
tego, ˝e mo˝na si´ pi´knie ró˝niç, to w mojej
opinii b´dà one z korzyÊcià dla mieszkaƒców.
Ju˝ za kilka lat b´dziemy z ∏ezkà w oku wspominaç czas, jaki mogliÊmy poÊwi´ciç na rozmow´ w aucie z pasa˝erami w oczekiwaniu na
otwarcie przejazdu kolejowego... tego legendarnego... sami Paƒstwo wiecie, którego :).
I to chyba w tym wszystkim jest najwa˝niejsze.
A tymczasem zach´cam Paƒstwa do korzystania
z wielu atrakcji plenerowych, jakie powstajà w naszej dzielnicy. 7 maja nastàpi∏a inauguracja projektu Pla˝a Romantyczna nad Wis∏à na wysokoÊci ulicy Rychnowskiej w Wawrze (z powodu wysokiego
stanu wody w WiÊle imprez´ przeniesiono na parking przy Urz´dzie Dzielnicy, ale sezon na Pla˝y
Romantycznej mo˝na uznaç za otwarty). Jest to
miejsce, które staje si´ coraz bardziej atrakcyjne,
sprzyja aktywnoÊci i integracji lokalnej. Zach´cam
równie˝ do korzystania z pierwszej czytelni plenerowej, która powsta∏a przy Bibliotece Publicznej
przy ul. Agrestowej w Miedzeszynie – projekt zosta∏ zrealizowany ze Êrodków m.st. Warszawy
w ramach bud˝etu partycypacyjnego.

Od tego czasu zosta∏o skierowanych wiele
pism zarówno do PKP, jak w∏adz m.st. Warszawy,
których rezultat poznaliÊmy na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej w dniu 20 lutego 2017 roku.
Uda∏o nam si´ zaprosiç ponownie przedstawicieli PKP PLK, którzy pokazali nam konkretne plany
zwiàzane z budowà przejÊç bezkolizyjnych na terenie dzielnicy Wawer, jak równie˝ przejazdów
w Falenicy i RadoÊci.
Kontrowersji wokó∏ budowy tunelu w RadoÊci
wraz z przejÊciami dla pieszych i rowerzystów
w zasadzie nie by∏o. Zdecydowanie wi´cej emocji
budzi∏a kwestia zwiàzana z budowà tunelu wraz
w przejÊciami dla pieszych i rowerzystów w Falenicy. Cz´Êç mieszkaƒców opowiedzia∏a si´ zdecydowanie przeciwko tej inwestycji (dla ruchu samochodowego), argumentujàc to poniekàd s∏usznie, ˝e powstanà 2 nowe przeprawy w osi
wschód-zachód – w´ze∏ Po∏udniowa Obwodnica
Warszawy (jakieÊ 700 m od planowanego tunelu
w Falenicy) oraz wiadukt nad torami na wysokoÊci Michalina (k. 900 m) w osi ul. Brucknera. Zdania by∏y podzielone, przeciwnicy tunelu samochodowego chcieli „zachowaç” centrum Falenicy, tak
aby spe∏nia∏o docelowà funkcj´ Miejscowego
Centrum po∏àczonego z Kulturotekà tworzàcego
pewnà przestrzeƒ spo∏ecznà, niekoniecznie po∏àczonego z tranzytem, bo takie b´dà realne konsekwencje tej inwestycji. Zwolennicy budowy tunelu samochodowego wskazywali na niedogodnoÊç
zwiàzanà z koniecznoÊcià „obje˝d˝ania” Falenicy
¸ukasz Kubik
albo na pó∏noc, albo na po∏udnie w celu przedoRadny dzielnicy Wawer
stania si´ w osi wschód-zachód, utrudnienia zwiàzane
z dost´pnoÊcià do bazaru
Rodzinie i pracownikom OSiR Wawer
w Falenicy.
wyrazy wspó∏czucia
Koniec koƒców po ponad
2-godzinnej dyskusji Rada
z powodu Êmierci
przyj´∏a ostatecznie 2 bliêniacze uchwa∏y dotyczàce realizaJanusza Ol´dzkiego
cji bezkolizyjnych – podziemnych tuneli samochodowych
sk∏adajà
oraz budowy podziemnych
dyrektor Barbara Karniewska
przejÊç dla pieszych i rowerzystów w Falenicy i RadoÊci.
i zespó∏ Wawerskiego Centrum Kultury
W uchwale wskazaliÊmy
równie˝ proÊb´ o bie˝àce kon-
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Koronacja figury Matki Bo˝ej Fatimskiej
w parafii pw. Dobrego Pasterza na NadwiÊlu
Abp Henryk Hoser 7 maja 2017 roku na∏o˝y∏
korony na czczonà w parafii pw. Dobrego Pasterza figur´ Matki Bo˝ej Fatimskiej. To pierwsza w Polsce koronacja figury fatimskiej w jubileuszowym roku 100. rocznicy objawieƒ fatimskich. Ta donios∏a uroczystoÊç zgromadzi∏a
wiernych i kap∏anów z ca∏ego dekanatu.
Niezwyk∏a jest historia tej figury. W latach 90. XX w., kiedy
Matka Bo˝a w fatimskim znaku
peregrynowa∏a po ca∏ej Polsce,
na chwil´ zawita∏a równie˝ do
Centrum Zdrowia Dziecka
w Mi´dzylesiu. Ks. Jacek Bazarnik, kapelan szpitala, by∏ wówczas Êwiadkiem ˝arliwej modlitwy rodziców i dzieci. Postanowi∏ sprowadziç z Portugalii kopi´
figury. Wielu modlàcych si´
w szpitalu otrzymywa∏o ∏ask´
zdrowia, a rodzice dzieci utraconych doznawali od Maryi pocieszenia. Do figury tulili si´ zrozpaczeni rodzice i zostawiali symboliczne wota: dzieci´ce ubranka
i zabawki, pierÊcionki, kolczyki.
Kiedy kult Maryi si´ rozrasta∏, kaplica stawa∏a si´ za ma∏a. Na poczàtku 2004 roku, za radà abpa S∏awoja Leszka G∏odzia, figur´ przeniesiono do nowo
powstajàcej parafii na NadwiÊlu. W zesz∏ym roku z inicjatywy wiernych rozpocz´to zbiórk´ z∏ota, prawie 400 osób ufundowa∏o z∏otà koron´.
Na∏o˝enie koron to materialny znak podzi´kowania za wszystkie dary i ∏aski oraz wotum za stulecie objawieƒ fatimskich.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ w po∏udnie procesjà
od kapliczki Êw. Jana Paw∏a przy ul. Mràgowskiej
z figurà Matki Bo˝ej Fatimskiej i koronami, pod
przewodnictwem ks. abpa Henryk Hosera, razem
ze wszystkimi kap∏anami, ministrantami, bielankami i asystà koÊcielnà, z towarzyszeniem orkiestry d´tej. Wierni ju˝ wczeÊniej zebrali si´ na placu przed koÊcio∏em w modlitewnym oczekiwaniu na koronacj´.
Ta figura jest nasiàkni´ta ∏zami osób, które modli∏y si´ do
Niej, przez Nià. Ta figura jednoczeÊnie jest wyrazem pobo˝noÊci i przywiàzania, ukochania Jej
przez mieszkaƒców tej parafii
– powiedzia∏ abp Henryk Hoser.
Przypomina∏ o zbawczym charakterze cierpienia: w ekonomii
Bo˝ej cierpienie jest narz´dziem zbawienia. Zamiast
wi´c narzekaç na nasze trudne doÊwiadczenia, wykorzystajmy je, ofiarujàc za siebie
i za zbawienie innych.
Od naszego nawrócenia zale˝y pokój na Êwiecie – przypomina∏ abp Hoser: Je˝eli si´ nie
nawrócimy, to spe∏ni si´ trzecia
tajemnica fatimska. To jest wizja apokaliptyczna.
(…) To jest wizja przede wszystkim przeÊladowania KoÊcio∏a (…) przeÊladowania ksi´˝y biskupów, papie˝a, ale z drugiej strony równie˝ przeÊladowania sakramentalnego ma∏˝eƒstwa i rodziny. Ksiàdz arcybiskup podkreÊla∏, ˝e bez
kap∏anów, bez osób konsekrowanych nie ma kto
g∏osiç Ewangelii, a wi´c or´dzia nawrócenia.

Wiosenne spotkanie z alpakami!
Dzieci, rodzice oraz nauczyciele wzi´li
udzia∏ w spotkaniu „Alpakoterapia jako
jedna z dziedzin animaloterapii”, które
odby∏o si´ 12 kwietnia w ramach Wiosennych Spotkaƒ Terapeutycznych, organizoP
wanych w Szkole Podstawowej nr 138
A
T
z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. J. HorR
sta. WiadomoÊci Sàsiedzkie by∏y patroO
nem medialnym wydarzenia.
N
W Polsce alpakoterapia jest stosunkoA
T
wo nowà dziedzinà, w∏aÊnie dlatego edukacja, na czym polega oraz komu mo˝e
pomóc, jest tak wa˝na. Kontakt z alpakami, czy
to podczas zabawy czy çwiczeƒ z ich udzia∏em,
pomaga dzieciom, a dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest formà terapii motorycznej i behawioralnej. Alpaki sà inteligentne
i pogodne, ∏atwo zaprzyjaêniajà si´ z ludêmi.
– Nasi pedagodzy ca∏y czas si´ szkolà i poszerzajà wiedz´ o nowe metody pracy z dzieçmi czy
nowe nurty w terapii. Znamy i stosujemy dogoN
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terapi´, dlatego te˝ zainteresowaliÊmy si´ alpakoterapià. Dzi´ki temu, ˝e nieopodal, w Wawrze, powsta∏ OÊrodek Koparka, pierwszy w stolicy oferujàcy alpakoterapi´, mamy szans´ poznaç
korzyÊci p∏ynàce z pracy z alpakà tak˝e w praktyce – mówi Joanna Wichowska, dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 138 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. J. Horsta w Warszawie. Dodaje: Wraz
z Poradnià Psychologiczno-Pedagogicznà nr 17

Wzrost powo∏aƒ zale˝y od Êrodowiska, w którym
wzrasta m∏ode pokolenie. Abp Hoser mówi∏
o potrzebie autentycznego Êwiadectwa wiary
w ka˝dej rodzinie: Potrzeba waszej wspólnej
modlitwy, wzajemnej mi∏oÊci, przyst´powania do
sakramentów i uczenia od najm∏odszych lat mi∏oÊci Boga i bliêniego. Wówczas m∏ody cz∏owiek
b´dzie w stanie odczytaç swoje powo∏anie.

Ksiàdz arcybiskup podkreÊla∏, ˝e ka˝dy cz∏owiek jest powo∏any do ˝ycia w Królestwie Bo˝ym: „Królestwo Moje nie jest z tego Êwiata”. To
jest zupe∏nie inne Królestwo, oparte na innych
wartoÊciach. Nie wartoÊciach pieniàdza, w∏adzy,
u˝ycia, ale Królestwo sprawiedliwoÊci, mi∏oÊci,
pokoju i prawdy. I do tego królestwa nas wszystkich zaprasza. I dlatego ukoronowa∏ NMP po to,
˝eby wraz z Nim by∏a Królowà tego (...) wiecznego Królestwa.
Na Mszy Êw. obecni byli przedstawiciele
w∏adz dzielnicy Warszawa-Wawer, które po uroczystoÊciach koronacyjnych zorganizowa∏y przejazd zabytkowych samochodów ul. Przewodowà
ko∏o kaplicy.
Agnieszka Wygoda
Fot. Hanna Kowalska

postanowiliÊmy zorganizowaç spotkanie przybli˝ajàce t´ dziedzin´ animaloterapii i zaprosiç
wszystkich, którzy tak jak my, sà jej ciekawi.
Spotkanie sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci: w cz´Êci teoretycznej Marta Pierzykowska, prekursorka alpakoterapii w Polsce, opowiedzia∏a o podstawowych zagadnieniach zwiàzanych z pracà
z alpakami, w drugiej zaÊ, praktycznej, g∏ównymi bohaterami by∏y cztery alpaki z wawerskiego
OÊrodka Psychoterapii Dzieci i M∏odzie˝y „Koparka”: Kazik, Natan, Promyk i Milor. Urocze zwierz´ta szybko zaprzyjaêni∏y si´ z uczestnikami
spotkania i pozwala∏y si´ karmiç swojà ulubionà
przekàskà – marchewkà.
Spotkanie przebiega∏o pod has∏em „uÊmiechu”, bo w kontakcie z alpakami twarz ka˝dego,
bez wzgl´du na wiek, promienieje radoÊcià.
Organizatorami przedsi´wzi´cia byli: OÊrodek
Psychoterapii Dzieci i M∏odzie˝y „Koparka”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17,
Szko∏a Podstawowa nr 138 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. J. Horsta, P&M Alpakarnia.
Hanna Kowalska
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Inicjatywa Lokalna w Wawrze
Cztery lata temu w ˝ycie wesz∏a uchwa∏a nr
LXII/1692/2013 Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy o realizacji zadaƒ publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej. Dzi´ki wspó∏pracy mieszkaƒców, urz´dników i organizacji pozarzàdowych
obserwujemy ciàg∏y wzrost popularnoÊci tego
narz´dzia. Do koƒca 2016 r. zosta∏o zrealizowanych 78 inicjatyw lokalnych.
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy jest jednym
z liderów aktywnego wykorzystywania przez
mieszkaƒców inicjatywy lokalnej. W latach
2015–2016 z∏o˝yli oni a˝ 24 wnioski, z których
zrealizowano 18 inicjatyw lokalnych.
Tematyka, cel i zakres zrealizowanych inicjatyw
by∏y bardzo zró˝nicowane. Trzy z nich by∏y zwiàzane z zagadnieniami zieleni i ekologii miejskiej. Inicjatywy te ∏àczy∏y aspekt integracji mieszkaƒców
i wspólnej pracy na rzecz poprawy jakoÊci przestrzeni zielonych okolicy. W 2016 r. zorganizowano cykl spotkaƒ i warsztatów poÊwi´conych piel´gnacji i sadzeniu roÊlin Eko-rozsadnik. W ramach

dzia∏aƒ na rzecz poprawy przestrzeni zorganizowano te˝ ca∏odniowe sàsiedzkie wydarzenie po∏àczone z warsztatami i sprzàtaniem nadwiÊlaƒskiej
okolicy Pan Eko-Samochodzik. Z kolei mieszkaƒcy
osiedla Las zaj´li si´ nie tylko zazielenianiem przestrzeni, ale równie˝ zadbali o miejskie ptaki i owady. Podczas realizacji edukacyjnego projektu
Ogród Motyli zasadzili wabiàce motyle gatunki roÊlin oraz zainstalowali budki dla ptaków.
Przedstawiciele tego samego osiedla zorganizowali równie˝ integrujàcà okolicznych mieszkaƒców
Wigili´. By∏o to jedno z dwóch zrealizowanych
w Wawrze spotkaƒ Êwiàtecznych – drugim by∏a Podwórkowa Gwiazdka, która poza mi´dzypokoleniowà integracjà mieszkaƒców by∏a nastawiona m.in.
na promocj´ wolontariatu i aktywnoÊci lokalnej.
Innym budujàcym wi´zi spo∏eczne wydarzeniem by∏ Dzieƒ Zielonego Konstantego, który poza wspólnà mi´dzypokoleniowà zabawà pozwala∏ zapoznaç si´ uczestnikom z sylwetkà poety
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego.

Tunel jako mo˝liwoÊç unikni´cia b∏´dów
na przysz∏oÊç – g∏os mieszkaƒca Falenicy
W zwiàzku z planowanà przebudowà linii kolejowej Warszawa – Lublin, zwi´kszajàcà jej
przepustowoÊç, na terenie Wawra dojdzie do olbrzymiej zmiany warunków dla komunikacji lokalnej. Budowa trzeciego toru po wschodniej
stronie kolei wymusza budow´ nowych przejazdów samochodowych i przejÊç dla pieszych, koniecznych dla podtrzymania mo˝liwoÊci przemieszczania si´ mieszkaƒców podzielonej
w przysz∏oÊci dzielnicy.
Ju˝ dziÊ przy zamkni´ciu ka˝dego przejazdu
w osiedlach Wawra roÊnie lawinowo kolejka samochodów z trzech stron wjazdu. RoÊnie niepokój, co b´dzie, kiedy zostanà zamkni´te przejazdy kolejowe w RadoÊci, Miedzeszynie i Falenicy.
Polskie Linie Kolejowe przedstawi∏y rozwiàzania,
które przysz∏e niedogodnoÊci majà zniwelowaç.
Zostanà wybudowane podziemne przejÊcia dla
pieszych, tunele samochodowe w RadoÊci i w Falenicy oraz wiadukt drogowy na granicy Warszawy i Józefowa, w osi ulic Brücknera – Werbeny.
Dochodzi to tego budowa Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, która mia∏aby przejàç ruch
samochodów blokujàcy ulice prowadzàce od po∏udnia ku pó∏nocy miasta sto∏ecznego. Ze wzgl´du na planowanà budow´ mostu drogowego na
Âwidrze po wschodniej stronie torów kolejowych,
w∏àczenie si´ do ruchu w ul. Patriotów samochodów z bocznych ulic b´dzie wymagaç instalacji
Êwiate∏ drogowych. Spowoduje to dalsze kolejki
samochodów, zu˝ywajàcych drogie paliwo i wydzielajàcych hektometry szeÊcienne spalin.
Spojrzenie z okien pociàgu jadàcego w kierunku Warszawy w godzinach szczytu ukazuje kolejk´ pojazdów, wolno jadàcych do wiaduktu
w Wawrze w osi ul. Czecha. Zaczyna si´ ona od
przystanku PKP w Aninie. Taka sama – co najmniej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

– kolejka b´dzie staç przed wjazdem na POW. Jeden pas ruchu, jaki jest planowany na wjazdach
na wiadukt POW w Miedzeszynie nie poch∏onie
tego ruchu. Ju˝ dziÊ kolejki do przejazdu w Miedzeszynie si´gajà w szczycie ul. Ochoczej.
Trwa budowa nowych osiedli mieszkaniowych
w Aleksandrowie, budowane jest ogromne centrum handlowe w Góraszce. W Michalinie zaplanowano budow´ marketu, w zachodniej Falenicy
powstanà dwa centra handlowe przy nowym
osiedlu dla 8 tys. ludzi. Czy wszyscy oni b´dà jeêdziç POW? A podczas korków? A podczas awarii
albo wypadku? Wiàzowna nie otrzyma za wielkà
budow´ tylko skrzy˝owania z POW. ZTM og∏osi∏
przeniesienie p´tli autobusowej linii 115 i 142
w Aleksandrowie w kierunku Wiàzowny – pod
las wiàzowski – oko∏o kilometr do granicy miasta
sto∏ecznego Warszawy, blisko do trasy na Lublin.
W∏aÊciciel najwi´kszej w Polsce inwestycji
handlowej nie pozwoli wyrwaç sobie z ràk
klientów z Falenicy, Miedzeszyna, Józefowa.
W porozumieniu z nim zaplanowano budow´
drogi w kierunku Falenicy przez las wiàzowski
i Aleksandrów. Powstajà osiedla mieszkaniowe
w Duchnowie, Stefanówce, P´clinie...
Poza ul. Patriotów do komunikacji po∏udnie–pó∏noc s∏u˝y tylko Wa∏ Miedzeszyƒski, który
ma byç przebudowany na cztery pasy ruchu. Niestety nic nie wiadomo o nowych trasach ruchu ku
pó∏nocy, które mog∏yby przejàç rosnàcy ruch samochodów osobowych. Nie ma ciàgu dróg po∏udnie–pó∏noc mi´dzy ul. Patriotów a Wa∏em Miedzeszyƒskim, co zwi´ksza liczb´ samochodów na
tych arteriach. Planowane jest zbudowanie przed∏u˝enia ul. Bora-Komorowskiego, ale tylko do ul.
Cylichowskiej w Zerzniu. Nic nie wiadomo o budowie Trasy Olszynki Grochowskiej.

W 2016 r. w ramach inicjatywy lokalnej mieszkaƒców zrealizowano równie˝ wydarzenia zwiàzane
z uroczystymi obchodami 150-lecia dzielnicy Wawer.
Z tej okazji zorganizowano festyn Podró˝ Stanis∏awa
Jachowicza przez 150 lat Wawra oraz Sp∏yw Kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer. By∏y to du˝e,
ogólnodost´pne i integrujàce wszystkie pokolenia
mieszkaƒców wydarzenia. W ramach wzmacniania
to˝samoÊci i edukacji lokalnej wydano przewodnik
„Falenica w wielu ods∏onach. Przewodnik”. Podobny
cel mia∏a gra miejska „Gdzie jest Ula”, która mia∏a
przybli˝yç histori´, kultur´ i architektur´ Anina.
W 2016 roku:
■ 10 zrealizowanych inicjatyw
■ 14 z∏o˝onych wniosków
■ 4 wnioski wycofane lub odrzucone.
Wi´cej informacji o Inicjatywie Lokalnej:
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna.
W razie pytaƒ zapraszamy do kontaktu: Dorota G∏a˝ewska – koordynator Inicjatywy Lokalnej
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, tel. 22 443
68 69, e-mail: dglazewska@um.warszawa.pl.
Dorota G∏a˝ewska
Dlatego jest konieczne wybudowanie tunelu
tylko dla samochodów osobowych w osi ul.
Walcowniczej – Bys∏awskiej, co pozwoli na szybki przejazd cz´Êci pojazdów do ul. Wa∏ Miedzeszyƒski, dla dalszej jazdy w kierunku Warszawy
i POW. Umo˝liwi to usuni´cie ich nadmiaru
z ulic Falenicy. Wtedy nowe parkingi mo˝na usytuowaç poza organicznym jej centrum. Przebudowany Wa∏ Miedzeszyƒski wch∏onie samochody jadàce z ul. Bys∏awskiej. Natomiast w przypadku niewybudowania tunelu w Falenicy rosnàcy ruch
samochodów osobowych ju˝ za kilka lat spowoduje koniecznoÊç wykupienia gruntów i wyburzania
zabudowaƒ, stojàcych przy ul. Patriotów. Wtedy
pieniàdze, o których marnotrawieniu mówià zwolennicy niewybudowania tunelu samochodowego,
b´dà potrzebne znacznie wi´ksze. Czy o to chodzi
w tym proteÊcie? Czy kolejne zaniedbanie do∏àczone zostanie do licznego kompletu poprzednich?
Nale˝y tak˝e wybudowaç drugi, oddzielny tunel pieszo-rowerowy w osi M∏oda – Walcownicza. Jego niezale˝noÊç od ruchu samochodowego
utworzy naturalny ciàg komunikacyjny z ul. M∏odà.
Mog∏oby to zapewniç funkcje integrujàce dla spo∏ecznoÊci falenickiej oraz dla osób przyjezdnych.
Ciàg pieszy, przechodzàcy chodnikiem przy ul.
Walcowniczej ko∏o przysz∏ego OÊrodka Kultury
i ∏agodnym spadkiem przecinajàcy tunelem pas
kolei, wychodzi∏by z drugiej strony na ul. M∏odà.
Ulica, pozbawiona ruchu samochodowego do
ul. Derkaczy, z odnowionymi budynkami po obu
jej stronach mog∏aby staç si´ arenà spotkaƒ
mieszkaƒców, tak˝e na spotkaniach kulturalnych.
Ich forma jest bardzo szeroka... Mieszkaƒcy stolicy organizujà Dni ul. Smolnej na PowiÊlu, istniejà Dni ul. Zàbkowskiej (Otwarta Zàbkowska)...
Formy dzia∏ania ju˝ sà – czy mamy si´ pozbyç
takich mo˝liwoÊci?
Piotr Bieliƒski
mieszkaniec Falenicy, spo∏ecznik, za∏o˝yciel
profilu spo∏ecznoÊciowego: NIE dla likwidacji
przejazdu kolejowego w Falenicy
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Klub Seniora ma ju˝ rok!
W dniu 27 kwietnia 2017 r. odby∏a si´ I Rocznica Klubu Seniora. Pomimo niesprzyjajàcej pogody rocznica odby∏a si´ w ciep∏ej i serdecznej
atmosferze. Wzi´li w niej udzia∏: Pan Zdzis∏aw
Gójski – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wawer,
Pani Hanna Chodecka – Przewodniczàca Komisji Spo∏ecznej, Ks. Kamil Chojnacki – Dyrektor
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Siostry
Franciszkanki oraz wielu innych znakomitych
goÊci. Nie mog∏o zabraknàç równie˝ seniorów,
cz∏onków Klubu.

Wawerska
Noc Muzeów
w Murowance
Ju˝ po raz drugi wawerska Biblioteka organizuje Wawerskà Noc Muzeów pod „Murowankà”. Spotykamy si´ 20 maja 2017 r.
w godzinach 18.00–1.00. W programie:
■ zwiedzanie odnowionego budynku „Murowanki”;
■ wystawa „Ciuchcie warszawskie” i „1877–
–2017. 140 lat NadwiÊlaƒskiej Linii Kolejowej”;
■ „Vaveriana” – prezentacja publikacji o dzielnicy Wawer i jej osiedlach wydanych do 2017 r.;
■ prezentacja letniego wagonu wàskotorowego wypo˝yczonego ze „Stacji Muzeum”
(d. Muzeum Kolejnictwa);
■ diorama historyczna „Obozowisko powstaƒcze 1863 r.” – pokaz ˝ycia obozowego
oraz historycznej broni i oporzàdzenia wojskowego przygotowane przez grup´ rekonstrukcyjnà Semper Fidelis Res Publicae;
■ zaj´cia plastyczne dla wszystkich ch´tnych;
■ prezentacja „Subiektywnych spacerowników” po wawerskich osiedlach – przygotowana przez Fundacj´ Ochrony Dziedzictwa Kulturowego; w ten ciekawy sposób zosta∏y zaprezentowane walory naszych osiedli;
■ prezentacja ksià˝ki „Warszawskie Koleje
Wàskotorowe w Êwietle materia∏ów prasowych
z lat 1891–1939” autorstwa P. Ajdackiego
i A. Cieçwierza; b´dzie mo˝liwoÊç porozmawiania z autorami i zdobycia ich autografów;
■ koncert kataryniarza (od godz. 20.00);
■ nocne slajdowisko „Na wilegiaturze” (od
godz. 22.00) – pokaz archiwalnych materia∏ów fotograficznych pokazujàcych wypoczynek mieszkaƒców Warszawy na podmiejskich letniskach do 1939 r., prowadzenie pokazu: Pawe∏ Ajdacki.
Organizator: Centrum Narracji Historycznej
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy. Z przyjemnoÊcià odpowiemy na
wszelkie pytania – tel. 22 815 33 31 w. 27,
p.ajdacki@ bibliotekawawer.pl
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Âwi´tà, celebrowanà przez ksi´dza Wiktora Bàka.
Po mszy przybyli goÊcie zostali zaproszeni do
Klubu Seniora, gdzie nastàpi∏y oficjalne przemówienia i podzi´kowania.
Na koniec seniorzy zaÊpiewali specjalnie napisanà na t´ okazj´ piosenk´, która rozpoczyna∏a
si´ od s∏ów: „W starym Mi´dzylesiu dom seniora stoi...”. Oklaskom nie by∏o koƒca.
Nast´pnie goÊcie zostali zaproszeni na pocz´stunek oraz na zapoznanie si´ z pracami seniorów, które nadajà Klubowi rodzinnego charakteru
i stanowià mi∏y wystój wn´trza.
OPS Wawer

Pi∏ka no˝na rekomendowana
przez Burmistrza :-)
Nasza zielona dzielnica to wspania∏e miejsce
do uprawiania ró˝nego rodzaju sportów na
Êwie˝ym powietrzu. Do sportów tych nale˝y
oczywiÊcie równie˝ pi∏ka no˝na. Mi∏o nam poinformowaç, ˝e Radosna Akademia Pi∏karska powsta∏a w ramach struktur Akademii Pi∏karskiej
RadoÊç, trenujàcej na boisku przy ul. Halnej 20,
otrzyma∏a rekomendacj´ Burmistrza Dzielnicy!
Burmistrz doceni∏ AP RadoÊç za to, ˝e opiera
ona swojà dzia∏alnoÊç na profesjonalnej organizacji i sprawdzonej metodzie szkoleniowej oraz k∏adzie du˝y nacisk na edukacj´ sportowà, rozwój
szlachetnych postaw spo∏ecznych i rywalizacji
w duchu fair play.
Akademia prowadzi szkolenie dla dzieci od 4.
roku ˝ycia, wi´c bardzo wczeÊnie zaszczepia
w m∏odych wawerczykach dobre sportowe i spo∏eczne wartoÊci.

Dwie kategorie wiekowe od kwietnia 2017
rozpocz´∏y rozgrywki ligowe MZPN, pozosta∏e
roczniki uczestniczà w meczach kontrolnych, meczach integracyjnych i turniejach. Trzymamy razem z Burmistrzem Dzielnicy kciuki za dalszy rozwój klubu!
Redakcja

Wawer Music Festival – zakoƒczenie sezonu
Zdaje si´, ˝e dopiero co zaczynaliÊmy VIII edycj´ Wawer Music Festival, a tu ju˝ pora jà zakoƒczyç. W niedziel´ 4 czerwca z racji bliskoÊci Dnia
Dziecka i aby umo˝liwiç Paƒstwu sp´dzenie czasu ze swoimi pociechami przy dêwi´kach pi´knej
muzyki Camille’a Saint-Saensa, odb´dzie si´ koncert Muzycznej Akademii Pana Kleksa – obowiàzkowa seria koncertowa dla ca∏ej rodziny: od
dziadków po wnuczki. Zobaczymy i us∏yszymy 14
zwierzàt, a artyÊci przedstawià ich wizualizacj´
Êwietlnà. Na jednej scenie zobaczymy aktorów
Teatru Lalka i Teatru Akt. Spektakl poprowadzi
Pan Kleks (Jerzy Machowski), opowiadajàc krótkà
histori´ o ka˝dym zwierzaku. GoÊciem honorowym b´dzie prof. Ma∏gorzata Syczewska, dyrektor szpitala, który najlepiej w Polsce opiekuje si´
chorymi dzieçmi – Centrum Zdrowia Dziecka.
Gdzie: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss, ul. ˚wanowiecka 20
Kiedy: 4 czerwca 2017 r. (niedziela), godz. 17:30
Wst´p wolny!
Hanna Kowalska
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Wawer zas∏ynie jazzem
Gdyby ktoÊ spyta∏ Was, gdzie w Warszawie
znajdzie klub jazzowy, z pewnoÊcià skierowalibyÊcie go do centrum miasta. NiegdyÊ
Tygmont, obecnie klub 12on14 pe∏ni rol´
miejsca spotkaƒ fanów tego gatunku muzyki.
Ale ju˝ wkrótce pojawi si´ drugie takie miejsce w Warszawie i to w naszej dzielnicy!
Z inicjatywy Jaros∏awa Drzewieckiego, dyrektora artystycznego Wawer Music Festival,
w podziemiach Hotelu BOSS powstanie prawdziwy, autorski klub jazzowy. Od wrzeÊnia tego
roku w ka˝dy poniedzia∏ek w godzinach
19.00–23.00 b´dzie tu mo˝na us∏yszeç Êwietnà
muzyk´ w najlepszym wykonaniu. O tym, ˝e nie
b´dà to s∏owa bez pokrycia, wiedzà najlepiej
uczestnicy koncertów Wawer Music Festival. Doskona∏à muzyk´ klasycznà w jednà niedziel´
miesiàca uzupe∏ni teraz doskona∏a muzyka jazzowa w ka˝dy poniedzia∏ek. JesteÊmy przekona-

ni, ˝e b´dzie to jeszcze jeden
powód do dumy dla mieszkaƒców naszej dzielnicy, rzecz, dla
której b´dà do nas przyje˝d˝aç
melomani z ca∏ej Warszawy.
Patronat nad klubem obejmie Gary Guthman – jeden
z najlepszych tr´baczy na
Êwiecie, od niedawna równie˝
mieszkaniec Wawra. Warto
przypomnieç, ˝e Gary Guthman w 2016 roku skomponowa∏ hejna∏ wawerski i by∏ bohaterem koncertu charytatywnego dla Instytutu
Transplantologii prof. Piotra Kaliciƒskiego
w Centrum Zdrowia Dziecka.
A na koniec jeszcze jedna Êwietna wiadomoÊç.
Mo˝esz byç wspó∏twórcà tego klubu. Tak, w∏aÊnie Ty! Mo˝esz wnieÊç bardzo istotny wk∏ad

w jego powstanie poprzez wymyÊlenie nazwy dla wawerskiego klubu jazzowego. Wyobraê
sobie, jak Twoja nazwa b´dzie
rozprzestrzeniaç si´ w Êwiecie
muzyki – w pismach i na stronach internetowych poÊwi´conych jazzowi i wsz´dzie tam,
gdzie dotrze informacja o nowym klubie i genialnych koncertach w jego wn´trzach.
Swojà propozycj´ nazwy
dla klubu wyÊlij na adres
j.drzewiecki@interpiano.pl
do 15 lipca 2017 roku.
Poza wspomnianà ju˝ s∏awà
czeka Ci´ tak˝e bardziej namacalna nagroda
w postaci dwuosobowej wejÊciówki na pierwszy
koncert w wawerskim jazz klubie. Goràco zach´camy do udzia∏u w konkursie!
Hanna Kowalska

i studentów oraz osób z niepe∏nosprawnoÊciami. Szczegó∏y na www.trwarszawa.pl, zak∏adka
edukacja.
TR Warszawa b´dzie goÊci∏ po „naszej
stronie” Wis∏y do czasu ukoƒczenia jego
nowej siedziby na placu Defilad, czyli ok.
trzech lat. Tym bardziej cieszy nas fakt, ˝e
jako Wawerskie Centrum Kultury zostaliÊmy zaproszeni na spotkanie zapoznawcze
po∏àczone z warsztatami wprowadzajàcymi do nowego spektaklu G.E.N w re˝yserii
Grzegorza Jarzyny. O spektaklu i re˝yserze
mo˝na przeczytaç w wywiadzie pt. „Gen
hipokryzji” przeprowadzonym przez Arkadiusza Gruszczyƒskiego do „Tygodnika Powszechnego”, zamieszczonym na naszej
¸ukasz Jeziorski, burmistrz dzielnicy Wawer, Barbara Karniewska, stronie www.wck-wawer.pl.

TR Warszawa po naszej stronie...
Od lutego 2017 r. TR Warszawa gra
stale w trzech przestrzeniach: na du˝ej
scenie i w sali warsztatowej w siedzibie
przy Marsza∏kowskiej 8 oraz na nowej,
dodatkowej scenie w hali ATM Studio,
mieszczàcej si´ przy ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 384, po „naszej stronie” Wis∏y.
Na publicznoÊç czeka tam w pe∏ni wyposa˝ona sala teatralna z widownià na
ponad 300 miejsc, sala edukacyjna,
funkcjonalnie zaaran˝owana przestrzeƒ
foyer oraz parking. Na nowej scenie TR
Warszawa w ATM Studio b´dzie mo˝na
obejrzeç zarówno g∏oÊne spektakle z repertuaru TR, jak i nowe produkcje.
TR prowadzi te˝ edukacj´ teatralnà
dla dzieci, m∏odzie˝y, szkó∏, nauczycieli

dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury z animatorami, artystami i partnerami WCK witani przez Romana Paw∏owskiego,
dyrektora programowego TR Warszawa.

Do zobaczenia na Stacji!
Na maj przygotowaliÊmy dla Paƒstwa nie tylko klasyczne premiery, ale te˝ kilka wydarzeƒ specjalnych.
Ju˝ pierwszego maja zaczyna si´ dwumiesi´czny cykl WIOSENNY REPLAY – przeglàd powtórek filmowych, w czasie którego
zostanà pokazane najciekawsze filmy ostatnich miesi´cy, które
cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià, a niestety musia∏y zwolniç miejsce
na ekranie kinowym innym produkcjom. Widzowie bardzo cz´sto
nie zdà˝ali wybraç si´ na mniejsze, choç niezwykle ciekawe filmy.
I tak w maju w Kinokawiarni Stacja Falenica b´dzie mo˝na
obejrzeç „S∏u˝àcà” Park Chan-wooka, która mia∏a swojà premier´ w Cannes w zesz∏ym roku, „Amerykaƒskà sielank´” – debiut
re˝yserski jednego z najlepszych wspó∏czesnych aktorów – Ewana McGregora i „Patersona” Jima Jarmuscha. Jednemu z seansów tego ostatniego filmu b´dzie towarzyszyç akcja poetycka
„Otwarte szuflady”. „Paterson” jest historià o cz∏owieku, który
˝yje poezjà na co dzieƒ, Jarmuschowi uda∏o si´ ukazaç sam pro-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Ewa Andrearczyk
Wawerskie Centrum Kultury

ces twórczy na ekranie. UznaliÊmy, ˝e przy okazji jednego z seansów „Patersona” pod koniec maja b´dzie mo˝na daç swój wiersz
do przeczytania. Przed pokazem zbierzemy przyniesione przez
widzów wiersze do specjalnej szuflady, a potem zaproszeni goÊcie
przeczytajà je na scenie. B´dzie mo˝na wi´c podzieliç si´ z widzami swojà twórczoÊcià i us∏yszeç jà na g∏os. Ca∏a akcj´ przygotowujemy we wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury.
W dniach 12–14 maja goÊciç b´dziemy na Stacji mi´dzynarodowy festiwal DOCS Against Gravity. W jego ramach poka˝emy
dziewi´ç dokumentów. Ciekawostkà b´dzie niedzielny pokaz filmów dokumentalncyh dla dzieci od szóstego roku ˝ycia.
Stacja szykuje te˝ wyjàtkowe wydarzenie filmowo-muzyczne.
18 maja o 20:00 odb´dzie si´ pokaz niemego filmu „Salome”
z 1923 r. z muzykà na ˝ywo w wykonaniu duetu Waldemara Marka i Mieczys∏awa Plonka. Suna Path grajà muzyk´ elektronicznà
inspirowanà g∏´bokimi dêwi´kami z gatunków dub techno, deephouse, ambient i minimal. JesteÊmy przekonani, ˝e b´dzie to
bardzo ciekawe po∏àczenie.
Kinga Krzemiƒska
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Przegapi∏eÊ Odjazdowego Bibliotekarza?
B´dzie druga szansa!
N
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6 maja wawerska Biblioteka zorganizowa∏a dzielnicowà edycj´ Odjazdowego Bibliotekarza. Pierwszy po majówce
weekend obfitowa∏ jednak w wiele
atrakcji i ta impreza ∏atwo mog∏a Wam
umknàç. Ale wcià˝ mo˝ecie wziàç udzia∏
w Odjazdowym Bibliotekarzu 2017! Zapraszajà biblioteki w Weso∏ej i Rembertowie, na rajd, który przejedzie tak˝e

przez naszà dzielnic´. My, jako patron medialny,
tak˝e serdecznie zapraszamy!
3 czerwca o 9.30 na parkingu przy Bibliotece
w Rembertowie (ul. Gaw´dziarzy 8) rozpocznà
si´ zapisy i przygotowania do startu. O 10.00
wyruszy rajd i po ok. pó∏ godziny dotrze do Weso∏ej na pierwszy przystanek. Dalsza trasa zahaczy o naszà dzielnic´ ulicami Po˝aryskiego –
Kajki – KoÊciuszkowców i przez Mazowiecki

Park Krajobrazowy. Met´ zaplanowano ok.
13.30 przy bibliotece w Weso∏ej (ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31). Jak piszà organizatorzy, na mecie na
rajdowców czekaç b´dzie zas∏u˝ony pocz´stunek z grilla, mo˝na b´dzie samemu upiec kie∏bask´ przy ognisku, zjeÊç coÊ s∏odkiego, przygotujemy zaj´cia dla najm∏odszych uczestników, wymienimy si´ ksià˝kami i tradycyjnie zrobimy
pamiàtkowe zdj´cie. Zakoƒczenie imprezy planujemy na godz. 15.30–16.00.
Wi´cej szczegó∏ów znajdziecie pod adresem:
http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
110/n/10706.
Hanna Kowalska

KOD lokalnie, ale nie tylko. Zatrzymajmy „reform´” edukacji!
Przeciwnicy „reformy” edukacji zebrali ponad
910 000 podpisów pod wnioskiem o referendum. Czy ten g∏os b´dzie wys∏uchany? Czy w∏adza, tak jak to obiecywa∏a, ws∏ucha si´ w g∏os
swojego suwerena?
„Trudno sobie wyobraziç tematy bardziej nadajàce si´ do referendum (...) ni˝ sprawa zwiàzana z dzieçmi, z relacjami rodzice – dzieci, prawem do tego, by rodzice mogli o w∏asnych dzieciach decydowaç” – mówi∏ Jaros∏aw Kaczyƒski
w 2013 roku. W roku 2015 wtórowa∏a mu Beata Szyd∏o, która powtarza∏a w kampanii wyborczej, ˝e „trzeba byç màdrym màdroÊcià swoich obywateli”.
Ma∏o kto pochyla si´ nad szczegó∏ami reformy,
a przecie˝ nieprzemyÊlane zmiany i szalone tempo ich wprowadzania b´dà skutkowaç wieloma
problemami, choçby takimi, jakie opisa∏a w poni˝szym liÊcie jedna z matek.
„Zmiany w oÊwiacie wymagajà namys∏u i czasu, nie mo˝na wkraczaç w nasze ˝ycie rodzinne,
w jego rytm, w nasze plany, nie odpowiadajàc
od miesi´cy rzetelnie na pytanie: Po co jest ta
reforma? Nasze dzieci to nie cyferki w dzienniku, nie tabelki w Excelu i tym bardziej nie s∏upki poparcia dla programu partii politycznych.
Z mojej perspektywy nic nie jest policzone i zaplanowane.
Podam przyk∏ad mi najbli˝szy. Moje dziecko
jest w pierwszej klasie gimnazjum. Tak mo˝e

wyglàdaç sytuacja trojga z jego kolegów. Ani,
Tosi i Franka.
Ania z 1b. Dobrze si´ uczy, zda do drugiej klasy z pewnoÊcià. Niestety nie ka˝dy z jej klasy sobie radzi. K∏opoty domowe odbi∏y si´ na stopniach Tosi – Tosia nie zda. Tosia trafi znów do 7
klasy szko∏y podstawowej, choç raptem rok temu otrzyma∏a Êwiadectwo jej ukoƒczenia. Tosia
czuje si´ nieszcz´Êliwa, podwójnie ukarana i postanawia, ˝e ju˝ w ˝yciu nie pójdzie do szko∏y.
Ucieka z domu.
Mijajà wakacje.
Ania nadal uczy si´ dobrze w 2 klasie gimnazjum, ale jej kolega Franek w nosie ma nauk´,
interesuje go tylko wirtualna rzeczywistoÊç. Franek nie zdaje i po dwóch latach gimnazjum wylàduje znów w podstawówce, w 8 klasie. W wakacje udaje, ˝e go to nie martwi, choç w Êrodku
bardzo to prze˝ywa, a starsi koledzy dla ˝artu
kupujà mu na urodziny Êliniak.
3 klasa gimnazjum. Ania od poczàtku roku
szkolnego bardzo si´ stara, planuje zdawaç do
najlepszego liceum w mieÊcie. Niestety zaczyna
chorowaç. Z powodu d∏ugiego pobytu w szpitalu nie jest w stanie nadrobiç materia∏u. D∏uga
nieobecnoÊç i k∏opoty ze skupieniem powodujà,
˝e Ania nie uzyskuje promocji.
Ania powinna zatem wylàdowaç w dziewiàtej
klasie podstawówki. Ale ma pecha. Nie ma takiej klasy! Jest za to klasa 8.

Mijajà wakacje. Tosia upora∏a si´ z problemami – idzie do szko∏y Êredniej, Franek te˝. Najbli˝sze przyjació∏ki Ani spotykajà si´ w jednej klasie
wymarzonego trzyletniego liceum.
Ania trafia do ósmej klasy szko∏y podstawowej z dzieçmi o 2 lata m∏odszymi. B´dzie z nimi
zdawaç do liceum, ju˝ CZTEROLETNIEGO! Ukoƒczy je 2 lata póêniej ni˝ reszta rówieÊników.
A przecie˝ Ania po prostu chorowa∏a. Prosz´ wyt∏umaczyç to rodzicom, prosz´ wyt∏umaczyç to
dziecku. Ile b´dzie podobnych sytuacji?”
Referendum daje mo˝liwoÊç spo∏ecznej dyskusji o sensie wprowadzania zmian w oÊwiacie.
OÊwiata jest tym, co dotyczy w∏aÊciwie ka˝dego
Polaka, ka˝dej rodziny. Obywatele chcà byç podmiotem, a nie przedmiotem decyzji politycznych.
Referendum to narz´dzie, które tworzy spo∏eczeƒstwo obywatelskie, uczy zaanga˝owania
w ˝ycie spo∏eczne, pozwala uczestniczyç w zarzàdzaniu paƒstwem, poznawaç mechanizmy
demokratycznego spo∏eczeƒstwa.
I my przy∏àczamy si´ do ˝àdania referendum
szkolnego. Mamy pe∏ne prawo do zabrania g∏osu w tak wa˝nej sprawie.
Pami´tajmy, wspólnie mo˝emy wi´cej. Do naszej grupy nale˝à mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka i pow. otwockiego. Mo˝na
do nas pisaç na adres e-mail: kontakt.grupa.wawer
@gmail.com.
Grupa KOD WAWER

REKL AMA

Dwudniowa

WYP RZED AŻ do –60%

EKSKL UZYW NEGO drobne go AGD
włoski ej ﬁrmy GUZZI NI i innych marek
8 i 9 cze rw ca 20 17
w god z. 10: 00– 19: 00

ul. Słowicza 9, Warszawa-Wesoła

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
DUŻE DOŚWIADCZENIE • CIĘŻKIE PRZYPADKI • MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA
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Dzieƒ Dziecka i gra miejska
Wawerskiej Akademii Tajnych Agentów
1 czerwca 2017 r. – 16:00-20:00 – Centrum Handlowe
FERIO Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4
Prze˝yjcie prawdziwà przygod´
w Dzieƒ Dziecka podczas pikniku rodzinnego i gry miejskiej z Fundacjà
Zwalcz Nud´!
Czy sà wÊród Was odwa˝ni mieszP
kaƒcy Wawra i okolic, którzy chcieliby
A
T
odbyç szkolenie i wstàpiç do WawerR
skiej Akademii Tajnych Agentów? Nie
O
lubicie si´ nudziç po szkole i pracy?
N
PrzygotowaliÊmy dla Was moc atrakA
T
cji! WÊród nich gra miejska dla
prawdziwych twardzieli,
animacje rodzinne, zabawy
integracyjne, szaleƒstwa na
dmuchaƒcu,
konkursy
z nagrodami czy pokazy
taneczne przygotowane
przez Egurrola Dance
Studio. Firma Russell
i sklep Uczy i Bawi zapraszajà na warsztaty r´kodzielnicze, na których
stworzycie niepowtarzalnà
bi˝uteri´. Z magicznego piasku zbudujecie rozmaite budowle, jak równie˝ b´dziecie mogli
N
A
S
Z

uczestniczyç w warsztatach artystycznych. Zastanawiacie si´, czy
nauka matematyki i j´zyka angielskiego mo˝e byç zabawna i fascynujàca? Tak, jeÊli uczy si´ jej
we w∏aÊciwy sposób! Zapraszamy
do wspólnych matematycznych i j´zykowych przygód razem z Centrum
Nauczania MathRiders oraz Helen Doron.
Wszystkich Êmia∏ków zapraszamy do sprawdzenia swoich si∏ podczas szkolenia dla
Tajnych Agentów. O godzinie
16:15 rozpoczynamy rejestracj´
do gry miejskiej. Aby wziàç
udzia∏ w grze, wystarczy
zapisaç si´ przez stron´
internetowà,
przyjÊç
w miejsce startu i czekaç
na dalsze wytyczne.
Nasza dzielnica potrzebuje przeszkolonych
Tajnych Agentów, którzy
b´dà staç na stra˝y porzàdku, a w nag∏ych przypadkach
dzi´ki swojej detektywistycznej
wiedzy oraz ogólnej sprawnoÊci

Wawerskie Powitanie Lata
Piotr Machalica gwiazdà Powitania Lata w Wawrze
Wiosenna aura nas nie rozpieszcza∏a.
Z tym wi´kszà nadziejà wypatrujemy lata.
W niedziel´ 18 czerwca oficjalnie powitamy lato 2017, a to za sprawà ogólnodzielnicowej imprezy, którà ju˝ trzeci rok
P
z rz´du organizujà wspólnie Wawerskie
A
Centrum Kultury, Rada Osiedla MiedzeT
R
szyn, Prywatna Szko∏a Podstawowa nr 105
O
im. Astrid Lindgren i Hotel Boss. WawerN
skie Powitanie Lata b´dzie, jak zwykle,
A
T
imprezà barwnà i weso∏à. Ca∏oÊç rozpocznie si´ kolorowà paradà, która ruszy
w samo po∏udnie ze skrzy˝owania ulic ˚wanowieckiej i Izbickiej w osiedlu RadoÊç, aby dotrzeç
do ogrodów Hotelu Boss, gdzie odb´dzie si´
rodzinny piknik. Parad´ poprowadzi w rytmie
N
A
S
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swingowych standardów zespó∏ Vistula River
Brass Band. Jako ˝e obchodzimy Rok Rzeki Wis∏y,
to kolorem dominujàcym b´dzie niebieski. Has∏em przewodnim jest w tym roku „Zdrowie, moda i uroda”. W zwiàzku z tym nie zabraknie pokazów fitness, zumby, spacerów nordic walking,
warsztatów makija˝u, porad zdrowotnych, pokazów przyrzàdzania zdrowych sa∏atek, a tak˝e
prezentacji mody futurystycznej. B´dzie te˝ mo˝na wziàç udzia∏ w quizie o naszej dzielnicy. Rodzinny piknik ubarwià prezentacje m∏odych artystów z filii Wawerskiego Centrum Kultury, wawerskich placówek oÊwiatowych oraz atrakcje
przygotowane przez OÊrodek Sportu i Rekreacji
i nauczycieli wychowania fizycznego z Prywatnej
Szko∏y Podstawowej nr 105 z Miedzeszyna.

pomogà nam w rozwik∏aniu zagadek kryminalnych i wesprà nas swoimi dzia∏aniami!
Z tego powodu rozpoczynamy nabór kadetów
do Wawerskiej Akademii Tajnych Agentów!
Zarezerwuj miejsce dla swojej dru˝yny ju˝ dziÊ
– wi´cej na www.zwalcznude.pl.
Gra skierowana jest do wszystkich
mieszkaƒców Warszawy i okolic
– rodzin z dzieçmi, m∏odzie˝y,
osób doros∏ych i seniorów. Potrzebujemy Tajnych Agentów
w ró˝nym wieku – ze zró˝nicowanà wiedzà i doÊwiadczeniem! Szkolenie jest otwartym
naborem kandydatów na Tajnych Agentów, którzy – jeÊli zakoƒczà misj´ – zostanà wcieleni do
Wawerskiej Akademii Tajnych Agentów.
Na najlepszych czekajà nagrody!
Udzia∏ w grze miejskiej jest bezp∏atny po
uprzednim zapisaniu si´.
Na piknik rodzinny wst´p wolny!
1 czerwca 2017 r. przybywajcie ju˝ o 16:00
do Centrum Handlowego FERIO Wawer
i zwalczcie nud´ razem z nami!
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja
ZwalczNud´.pl.
Projekt jest wspó∏finansowany ze Êrodków
Urz´du Dzielnicy Wawer.
Partnerem strategicznym jest Centrum Handlowe FERIO Wawer.
Zapisy na gr´ i wi´cej informacji o pikniku na:
www.zwalcznude.pl.
Monika Sejbuk-Radziwonka

Atrakcjà b´dzie tak˝e wystawa prac wykonanych
w konkursach fotograficznych Przedszkola nr 110
im. Warszawskiej Syrenki z Falenicy.
Zwieƒczeniem tego barwnego wydarzenia
b´dzie koncert Piotra Machalicy, który z muzykami towarzyszàcymi zaprezentuje si´ w programie „Mój ulubiony M∏ynarski”. Piotr Machalica to znany polski aktor, który znakomicie odnajduje si´ równie˝ w roli wokalisty. Jest
laureatem m.in. jednej z nagród festiwalu
w Opolu. Impreza odb´dzie si´ przy wsparciu
Urz´du Dzielnicy Wawer i pod patronatem Zarzàdu Dzielnicy. Natomiast patronem medialnym, jak co roku, sà „Wawerskie WiadomoÊci
Sàsiedzkie”. Zatem spotykamy si´ w niedziel´
18 czerwca. Szczegó∏y na stronach organizatorów:
www.wck-wawer.pl, www.szkolamiedzeszyn
.waw.pl i www.hotelboss.pl.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

REKL AMA
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Dzieƒ Sàsiada 2017 w Wawrze
■ Klub Mi´dzypokoleniowy Fundacji Wsparcie
data: 02.06.2017
miejsce: ul. KoÊciuszkowców 80
plan: w trakcie tworzenia
kontakt: 503 425 842, fundacjawsparcie@os.pl

Grupa nieformalna mieszkaƒców
data: 10.06.2017, godz. 13:00
miejsce: Osiedle ˚egaƒska 24, abcde
plan: w trakcie ustalania; wst´pny plan: wyprzeda˝ domowa, pocz´stunek, atrakcje dla dzieci
kontakt: j.jannasz@interia.pl

■

To nie jest zamkni´ta lista! Organizatorem
Dnia Sàsiada mo˝e byç... ka˝dy! Aby otrzymaç

GITARA – NAUKA GRY

◗Szukamy pracowników do myjni samochdowej w Wawrze. DoÊwiadczenie
nie jest wymagane, nauczymy wszystkiego. tel. 512 712 912.
◗REMONTY (ró˝ne-zawilgocenia) mieszkaƒ, domów, tarasów, ∏azienek. DORADZTWO wed∏ug najnowszych technologii. tel. 500 43 55 77.
◗Zatrudni´ m´˝czyzn´ z prawem jazdy
do prac przy domu i ogrodzie. telefon
(22) 299-69-54.
◗Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.

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

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

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
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OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

8

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

WYCINANIE DRZEW

Z¸OTA RÑCZKA

USŁUGI OGRODOWE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

PODCINANIE GAŁĘZI

tel.

tel. 503-759-763

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

REKL AMA

■

251

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
3

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

Tel. 503-759-762

503 150 991

„HORTUS”

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

TRAWNIKI

Tel. 660 473 628

■

MALOWANIE I G¸ADZIE

309

tel. 790 55 47 46

503 065 403

196

M O N TA ˚ :

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD

tel. 513 148 238

291

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

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).

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

122

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

Redakcja

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE
◗Koƒczy Ci si´ ubezpieczenie w samochodzie? Zadzwoƒ! Bez wychodzenia
z domu za∏atwisz wszystko. Z dojazdem do klienta w dogodnych godzinach. tel. 501 811 240.
◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗Materia∏y po likwidacji stolarni sprzedam, ceny 50%. Skrzyd∏a okienne,
drewniane, przeszklone – stan dobry –
i ró˝noÊci po remoncie – gratis! tel. 22
615 30 60.

bezp∏atny pakiet materia∏ów Warszawskiego
Dnia Sàsiada oraz wsparcie animatorów Q-Ruchu Sàsiedzkiego w przygotowaniach do w∏asnej inicjatywy, zarejestruj swoje sàsiedztwo poprzez internetowy formularz zg∏oszeniowy, do
którego link znajdziesz na stronie: http://inicjatywysasiedzkie.pl/dzien-sasiada-2017/.

214

www.hortus.waw.pl

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

25
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■ Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin oraz
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami”
data: 30.05.2017
miejsce: ul. V Poprzeczna 13

plan: warsztaty kulinarne oraz taneczne
kontakt: 505 830 384, apolkowska@wckwawer.pl

14
8

Z wiadomych wzgl´dów po prostu nie mo˝emy nie promowaç tej inicjatywy :-). 27 maja odb´dà si´ g∏ówne obchody Warszawskiego Dnia
Sàsiada. Ale tak naprawd´ rozciàgajà si´ one na
maj i czerwiec! Ju˝ po raz ósmy w ró˝nych cz´Êciach stolicy mieszkaƒcy poszczególnych bloków, osiedli czy ca∏ych dzielnic spotykajà si´, by
bli˝ej si´ poznaç, mi∏o sp´dziç razem czas i realizowaç wspólne sàsiedzkie cele.
Na t´ chwil´ w Wawrze zaplanowane sà
trzy wydarzenia w ramach Warszawskiego
Dnia Sàsiada:

318

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

HYDRAULIK

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

– TANIO I SOLIDNIE –

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

Us∏ugi hydrauliczne

tel. 790 55 47 46

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

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

tel. 694-747-213

Tel. 695-622-848

506 173 607

160

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

93

– fachowo i niedrogo

WYWÓZ GAŁĘZI

tel. 606 808 358
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100 lat od utworzenia Armii Polskiej
we Francji w dzielnicy Wawer

Inicjatywa Bajonna Falenica Polonia razem z partnerami organizuje nast´pujàce
obchody rocznicowe:

wtorek 30 maja 2017 roku: MI¢DZYLESIE, godz. 19.00 – Kawiarnia Kino „Pa∏ac
Mi´dzylesie”, ul. ˚egaƒska 21/23 – Wawerski Wieczór Historyczny. ARMIA POLSKA
WE FRANCJI W 100 LAT OD JEJ
UTWORZENIA – jej znaczenie polityczne,
militarne i kulturowe oraz jej zwiàzki z dzielnicà Wawer. Wyk∏ad Piotra Bieliƒskiego
i promocja ksià˝ki o 13 Dywizji Piechoty.

■

niedziela 4 czerwca 2017 roku: FALENICA, godzina 13.00, ul. Narcyzowa 18 (wejÊcie od ul. Bartoszyckiej) – koÊció∏ pod wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy, Msza Âwi´ta w intencji ˝o∏nierzy Armii B∏´kitnej, poleg∏ych w latach
1918–1920 oraz 1939–1945.

■

Serdecznie zapraszamy!
Piotr Bieliƒski

PRACOWNIA ODD¸U˚ANIA
– kim jesteÊmy i jak mo˝emy Ci pomóc
Pracownia Odd∏u˝ania jest projektem
adresowanym do osób zmagajàcych si´
z problemem zad∏u˝enia finansowego, majàcym na celu pomoc w prowadzeniu sporów sàdowych, post´powaƒ przeciwegzekucyjnych i post´powaƒ upad∏oÊciowych
osób fizycznych. Pracowni´ Odd∏u˝ania
tworzy zespó∏ ekspertów z dziedziny prawa
cywilnego, którzy przy wykorzystaniu swojego bogatego doÊwiadczenia zawodowego
sà w stanie udzieliç skutecznej pomocy
prawnej w zmaganiu si´ z wyspecjalizowanymi firmami windykacyjnymi, które wykorzystujà brak ÊwiadomoÊci prawnej
i umiej´tnoÊci poruszania si´ d∏u˝ników
w gàszczu przepisów, a tak˝e ich pasywnoÊç w sporach sàdowych. Eksperci Pra-

cowni Odd∏u˝ania posiadajà du˝e doÊwiadczenie praktyczne zaczerpni´te
z wieloletniej praktyki w obronie interesów osób zad∏u˝onych.
Zespó∏ profesjonalistów dzia∏ajàcych
w ramach Pracowni Odd∏u˝ania skutecznie
potrafi rozeznaç problem dotyczàcy konkretnej sprawy oraz podjàç w∏aÊciwe i efektywne Êrodki obrony interesów d∏u˝nika.
Zwracajàc si´ do Pracowni Odd∏u˝ania,
mo˝esz liczyç na profesjonalnà analiz´
sprawy, która pozwoli na podniesienie skutecznych zarzutów, np. zarzutu przedawnienia, który pozwala uchyliç si´ od przymusowego egzekwowania przedawnionego
d∏ugu, czy zarzutu niekompletnoÊci dokumentów. Nasi eksperci mogà doradziç Ci,

w jaki sposób zg∏osiç upad∏oÊç konsumenckà, aby d∏u˝nik móg∏ realnie poprawiç swojà sytuacj´ majàtkowà, nawet poprzez ca∏kowite umorzenie swojego zad∏u˝enia.
Procesy sàdowe, egzekucyjne, jak równie˝ upad∏oÊciowe nale˝à do bardzo skomplikowanych i sformalizowanych spraw,
które wymagajà szczegó∏owej i opartej na
przepisach prawa argumentacji pozwalajàcej na obron´ swoich interesów i osiàgni´cie zamierzonego celu – jakim jest odd∏u˝enie. My Ci w tym pomo˝emy.
Problemy z zad∏u˝eniem to kwestia nie
tylko samych pieni´dzy. Zad∏u˝enie wp∏ywa
na nasze samopoczucie, poczucie wartoÊci
czy relacje rodzinne. Podejmujàc wspó∏prac´ z Pracownià Odd∏u˝ania, nie tylko wp∏ywasz na swojà kondycj´ finansowà, ale i popraw´ relacji z otoczeniem.

Pami´taj: D∏ug to problem do rozwiàzania!
Pomo˝emy Ci!

DŁUG TO PROBLEM DO ROZWIÑZANIA!
u
u
u
u

ZostałeÊ pozwany przez bank lub firm´ windykacyjnà?
OtrzymałeÊ wezwanie do zapłaty?
Masz wezwanie do sàdu?
Komornik prowadzi przeciwko Tobie post´powanie egzekucyjne?

✔ JeÊli potrzebujesz pomocy w powy˝szych sprawach skontaktuj si´
z Pracownià Oddłu˝ania.

pracowniaoddluzania@gmail.com

✔ SpecjaliÊci od spraw windykacyjnych mogà pomóc Tobie i Twojej Rodzinie!

ZADZWO¡
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

576 155 320

Tekst sponsorowany

Za kilka tygodni przypada setna rocznica utworzenia Armii Polskiej we Francji.
Dzi´ki niej odradzajàca si´ Polska zapewni∏a sobie miejsce w gronie zwyci´skich
mocarstw – Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Paƒstwa te podyktowa∏y pokonanym w I wojnie Êwiatowej Niemcom warunki pokoju. Delegacja tej Armii, nazwanej póêniej B∏´kitnà, uczestniczy∏a w lipcu
1919 r. w wielkiej Paradzie Zwyci´stwa
w Pary˝u, jako wojsko Rzeczypospolitej
Polskiej. Jej historia jest prawie zapomniana. Wywodzàca si´ z tej formacji
13 Dywizja Piechoty walczy∏a na terenie
dzisiejszej dzielnicy Wawer we wrzeÊniu
1939 roku.

WAWERSKIE

RĘCZNA MYJNIA
SAMOCHODOWA

KOMPLEKSOWE
MYCIE AUT
UL. KADETÓW 59
NOWE LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
tel. 512 615 615

512 712 912, 512 712 812

USŁUGA
DOOR TO DOOR

ZAPRASZAMY!

NOW
OŚ

Ć

Odbierzemy Twoje auto
– przywieziemy czyste!

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

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
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