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grywki pi∏ki no˝nej dla dzieci prowadzone pod
czujnym okiem trenerów.
Dodatkowà atrakcjà by∏o otwarcie biblioteki
plenerowej, która znajduje si´ na terenie placu
zabaw.
Profesjonalnà opraw´ muzycznà zapewni∏
osiedlowy zespó∏ LeÊne Dziadki, zaÊ organizatorzy zadbali o przygotowanie przepysznych zup
i daƒ z grilla. Dzieci cieszy∏y si´ z bezp∏atnej waty cukrowej i popcornu. Podsumowaniem pikniku by∏ Festiwal Kolorów organizowany przez
m∏odzie˝ naszego osiedla w ramach inicjatywy
Warszawa Lokalnie. Wieczorem na zakoƒczenie
imprezy zosta∏y rozegrane pi∏karskie Derby Osiedlowe – mecz Pó∏noc vs. Po∏udnie. Pi´knych bramek i dopingu licznych kibiców nie zabra∏o.

Sportowa niedziela na nowym boisku!
Nowe boisko ze sztucznà nawierzchnià
w osiedlu Las przy ul. ¸asaka 44 zosta∏o uroczyÊcie otwarte! Z tej okazji 28 maja odby∏
si´ piàty piknik rodzinny – „Âwi´to Osiedla
Las / Sportowa Niedziela” z udzia∏em mieszkaƒców, w∏adz dzielnicy Wawer oraz radnych
dzielnicy i Warszawy.
Licznie przybyli goÊcie, korzystajàc z przepi´knej
pogody, uczestniczyli w wielu atrakcjach przygotowanych przez Rad´ Osiedla Las, Klub Sportowy
L.A.S., Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny nr 9, OSiR oraz
Urzàd Dzielnicy Wawer. Nie zabrak∏o dmuchanych
zje˝d˝alni, wielkich dmuchanych kul – LoopyBall,
stanowisk z tatua˝ami i kolorowymi warkoczykami,
malowaniem twarzy dla dzieci czy te˝ pokazów samochodów i wyposa˝enia Stra˝y Po˝arnej i Policji.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ malowanie
na ceramice, wioÊlarz oraz fotobudka, gdzie mo˝na by∏o zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie.

Piknik rozpoczà∏ si´ od gry miejskiej „Jak szybko ukoƒczyç SP nr 128” trwajàcej do zakoƒczenia pikniku, zaÊ dzieci z SP nr 128 przedstawi∏y
„Niesfornà Bajk´” i zataƒczy∏y poloneza. Wyst´p uÊwietni∏ koncert chóru szkolnego.
Na nowo wybudowanym boisku uroczyÊcie
wst´g´ przeci´li i tym samym je otworzyli: wiceprzewodniczàca Rady Warszawy Ewa Masny-Askanas, burmistrz dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, zast´pca burmistrza Wawra Leszek Baraniewski, radny m.st. Warszawy, przewodniczàcy
Komisji Sportu Pawe∏ Lech, wiceprzewodniczàcy
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz
Kucharski, radna dzielnicy Wawer Joanna Buczyƒska oraz prezes Klubu Sportowego L.A.S.
Arkadiusz Bicki.
Niewàtpliwà atrakcjà pikniku by∏y pokazy ˝onglerki przy wykorzystaniu pi∏ki no˝nej i póêniejsze warsztaty dla pi∏karzy. Na boisku trwa∏y roz-

Dzieƒ przed otwarciem na boisku odby∏ si´
turniej pi∏ki no˝nej dla rocznika 2009 KS L.A.S.
Cup, zaÊ wieczorem odby∏a si´ projekcja kina
plenerowego, gdzie licznie zgromadzeni mieszkaƒcy i goÊcie obejrzeli film pt. „Na skraju jutra”.
Projekt zosta∏ sfinansowany w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2017 wraz ze wsparciem
wspó∏organizatorów.
Rada Osiedla Las

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"

WAWERSKIE

PANELE OGRODZENIOWE
NOWOŚĆ - BRAMY

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

CENY PROMOCYJNE

Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl
Nr 75 / Czerwiec 2017

WAWERSKIE

Maj w Radzie Dzielnicy
Ostatnia sesja Rady
Dzielnicy okaza∏a si´ wyjàtkowo owocna w kontekÊcie dalszego rozwoju
dzielnicy. Dzi´ki pozytywnej opinii radnych uda∏o
si´ wprowadziç 3 nowe
zadania inwestycyjne. Sà
to:
- Budowa 6-oddzia∏owego przedszkola przy ul.
Dzielnicowej. W roku bie˝àcym planuje si´
opracowanie koncepcji oraz rozpocz´cie prac
projektowych. ¸àczne nak∏ady na budow´
przedszkola planowane sà w wysokoÊci
10 000 000 z∏. Jeszcze w tym roku do bud˝etu dzielnicy Wawer trafià dodatkowe Êrodki
miasta sto∏ecznego Warszawy na ten cel
w wysokoÊci 50 000 z∏, w 2018 – 4 950 000 z∏
oraz w roku 2019 – 5 000 000 z∏.
- Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110
przy ul. Bystrzyckiej. ¸àczne koszty inwestycji
to 4 200 000 z∏, z czego 50 000 z∏ dzielnica
Wawer otrzyma na opracowanie koncepcji
i rozpocz´cie prac projektowych, natomiast na
prace budowlane w roku 2018 – 2 000 000 z∏
i w roku 2019 – 2 150 000 z∏.
- Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej. ¸àczny koszt realizacji zadania to

7 150 000 z∏, z czego
w roku 2017 wp∏ynie
do dzielnicowego
bud˝etu 50 000 z∏, w 2018 – 5 200 000 z∏ oraz
w roku 2019 – 1 900 000 z∏. W bie˝àcym roku
planowane jest wykonanie koncepcji oraz rozpocz´cie prac projektowych. Dzielnica Wawer
zosta∏a obj´ta programem rozwoju lekkoatletyki. Jest to element strategii rozwoju tej dyscypliny w ca∏ym mieÊcie sto∏ecznym Warszawie,
a sam fakt pojawienia si´ tej inwestycji w naszej
dzielnicy jest wielkim wyró˝nieniem. Warto
nadmieniç, ˝e patronem tego programu jest
mistrz olimpijski w pchni´ciu kulà Tomasz Majewski. W planowanej do wybudowania hali
znajdà si´ bie˝nia, skocznie w dal i wzwy˝ oraz
do skoku o tyczce i rzutnia do pchni´cia kulà.

Ponadto do bud˝etu dzielnicy na przestrzeni
lat 2017–2018 wp∏ynà dodatkowe Êrodki na likwidacj´ palenisk i wykonanie przy∏àczy wodno-kanalizacyjnych w 23 budynkach komunalnych.
W 2017 dostajemy 814 000 z∏, ale te zadania sà
2-letnie i w przysz∏ym roku otrzymujemy na ich
realizacj´ dodatkowe 2 555 000 z∏.
Nowe boisko w osiedlu Las przy ul. ¸asaka
zosta∏o uroczyÊcie otwarte. Z tej okazji 28 maja odby∏ si´ piknik rodzinny z udzia∏em mieszkaƒców i w∏adz dzielnicy Wawer oraz radnych
dzielnicy i Warszawy. Inwestycja by∏a d∏ugo
oczekiwana przez mieszkaƒców oraz przez

Bud˝et partycypacyjny – g∏osujemy!
150 projektów do wyboru i tylko 17 dni na decyzj´, ∏atwo nie b´dzie. Ale zdecydowanie warto
poÊwi´ciç chwil´ na przejrzenie pozytywnie zweryfikowanych pomys∏ów zg∏oszonych do bud˝etu
partycypacyjnego 2018 i oddaç swój cenny g∏os na
to, co Waszym zdaniem jest najbardziej potrzebne
w najbli˝szej lub troch´ dalszej okolicy. G∏osowanie
trwa od 14 do 30 czerwca w∏àcznie, mo˝e g∏osowaç ka˝dy mieszkaniec Warszawy (nie trzeba byç
pe∏noletnim ani zameldowanym). Jako mieszkaƒcy
Wawra nie macie obowiàzku g∏osowaç na wawerskie projekty, ale pami´tajcie, ˝e aby g∏os by∏ wa˝ny, mo˝ecie wybraç tylko jednà dzielnic´ i zag∏osowaç tylko jeden raz (papierowo lub internetowo).
Mo˝na wybraç kilka projektów, lecz pilnujàc, by su-

ma kosztów ich realizacji nie przekroczy∏a kwoty
przeznaczonej na osiedle, które wybierzesz, oraz
na projekty ogólnodzielnicowe (w wersji elektronicznej g∏osowania system sam zlicza kwoty, co
pozwoli uniknàç niewa˝noÊci g∏osu). G∏osowanie
internetowe odbywa si´ na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. JeÊli nie posiadasz adresu
mailowego – mo˝esz skorzystaç z adresu e-mailowego innej osoby, np. kogoÊ z rodziny. Z jednego
adresu e-mail mogà zag∏osowaç maksymalnie trzy
osoby. Na papierze g∏osowaç mo˝na w Urz´dzie
Dzielnicy Wawer w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców oraz w punktach g∏osowania:
20.06 (w godz. 16–20) – Osiedle Marysin Wawerski, okolice piekarni Grzybki, ul. Korkowa

Êrodowiska sportowe. Jestem g∏´boko przekonany, ˝e b´dzie s∏u˝y∏a i stanie si´ miejscem
do aktywnego sp´dzania wolnego czasu.
Dzielnica Wawer troszczy si´ równie˝ o rozwój
naszych najm∏odszych mieszkaƒców. Przedszkole nr 107 przy ul. Wilgi zyska∏o bajkowy plac zabaw. 19 maja mia∏o miejsce jego uroczyste
otwarcie z udzia∏em dzieci, rodziców, dyrekcji
przedszkola i Zarzàdu Dzielnicy Wawer.
Zakoƒczy∏ si´ etap weryfikacji projektów do bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer na
2018 r. Do etapu g∏osowania dopuszczonych zosta∏o 150 projektów. Dzielnica na ten cel przeznaczy∏a
2 200 000 z∏, z czego ponad 400 000 na tzw. projekty ogólnodzielnicowe. Warto nadmieniç, ˝e Wawer od samego poczàtku plasuje si´ w Êcis∏ej czo∏ówce, je˝eli chodzi o liczb´ sk∏adanych projektów,
w tym roku zaj´liÊmy wysokie 6 miejsce z 18 dzielnic. S∏owa uznania nale˝à si´ przede wszystkim
Paƒstwu, jako autorom projektów. Mam nadziej´,
˝e przysz∏y rok oka˝e si´ równie owocny, obfitujàcy w ciekawe, czasem niestandardowe projekty.
Pogoda coraz lepsza, zach´cam wszystkich
Paƒstwa do aktywnoÊci i korzystania ze Êcie˝ek
rowerowych i biegowych znajdujàcych si´ na terenie dzielnicy Wawer. Od maja funkcjonuje równie˝ pla˝a przy ul. Romantycznej, która sta∏a si´
miejscem rekreacji i spotkaƒ mieszkaƒców.
Do zobaczenia zatem.
¸ukasz Kubik,
Radny dzielnicy Wawer

22.06 (w godz. 16–20) – Osiedle Las, plac zabaw, ul. ¸asaka
24.06 (w godz. 10–16) – Osiedle RadoÊç, Piknik Rodzinny w RadoÊci – ˝yj zdrowo na sportowo, ul. Wielowiejska 20
27.06 (w godz. 16–20) – Osiedle Aleksandrów, p´tla autobusowa, ul. Podkowy
29.06 (w godz. 16–20) – Osiedle NadwiÊle,
kompleks boisk sportowych przy ul. Skalnicowej (róg Traktu Lubelskiego).
Pami´tajcie o zabraniu ze sobà wa˝nego dokumentu to˝samoÊci. Wi´cej szczegó∏ów i oczywiÊcie wszystkie projekty dopuszczone do g∏osowania znajdziecie pod adresem: www.twojbudzet.
um.warszawa.pl.
Wyniki g∏osowania zostanà og∏oszone do
14 lipca 2017 r.
Hanna Kowalska

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Olga ¸´cka, Joanna WiÊniewska.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.

Reklama: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266. Nak∏ad: 8500 egz. Gazeta bezp∏atna!

Adres do korespondencji: 03-938 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WAWERSKIE

Sportowe Centrum Rehabilitacji
Dzieci i M∏odzie˝y powstanie w Wawrze
Niepe∏nosprawnoÊç, zw∏aszcza nabyta po okresie pe∏nej sprawnoÊci, jest szczególnie trudnym
doÊwiadczeniem dla dzieci i m∏odzie˝y. Muszà
oswoiç si´ z myÊlà o swoich ograniczeniach i nauczyç si´ z nimi ˝yç. Ale ka˝dy z nas z pewnoÊcià
bez trudu mo˝e przytoczyç liczne przyk∏ady osób
w ka˝dym wieku, które mimo takich ograniczeƒ
sà pasjonatami sportu, czynnie uprawiajàcymi
ró˝ne jego dyscypliny i nierzadko osiàgajàcymi
w nich ogromne sukcesy. Gdyby z nimi porozmawiaç, okazuje si´, ˝e sport da∏ im bardzo wiele.
W∏aÊnie taka wizja – sportu jako doskona∏ego
Êrodka terapeutycznego w procesie zapominania
o niepe∏nosprawnoÊci i problemach z nià zwiàzanych, a tak˝e aktywnoÊci sportowej jako Êrodka rehabilitacji ruchowej – przyÊwieca idei utworzenia Sportowego Centrum Rehabilitacji Dzieci
i M∏odzie˝y w Mi´dzylesiu. Pomys∏ ten zrodzi∏ si´
tak˝e ze sportowej pasji, pasji trenera ¸ukasza
Budryka, za∏o˝yciela Akademii Pi∏karskiej RadoÊç. Pan ¸ukasz jest te˝ absolwentem Wy˝szej
Szko∏y Rehabilitacji w Warszawie, doskonalàcym
si´ stale poprzez udzia∏ w szkoleniach i konferencjach. ¸àczàc swojà wiedz´, doÊwiadczenie
i ch´ç pomagania innym, zaproponowa∏ Centrum Zdrowia Dziecka wspólne zrealizowanie
idei Sportowego Centrum Rehabilitacji. CZD

2

ch´tnie przyj´∏o propozycj´ i odda∏o do dyspozycji na ten cel teren po by∏ym làdowisku helikopterów przy ul. Dzi´cieliny.
Powstanie tutaj wielofunkcyjny kompleks
sportowo-rekreacyjny z infrastrukturà towarzyszàcà,, umo˝liwiajàcy powrót do zdrowia po
chorobie i urazach. Zaj´cia prowadzone b´dà dla
dzieci i m∏odzie˝y z terenu dzielnicy Wawer oraz
dzieci przebywajàcych w CZD, tak˝e jako forma
po prostu uprzyjemnienia im pobytu w szpitalu,
wytchnienie od zabiegów i tematu ich choroby.

I choç prace nad tà inwestycjà dopiero si´ zaczynajà (teren pod nià w∏aÊnie jest oczyszczany,
a samo Centrum powstanie najwczeÊniej na wiosn´ 2018 r.), jesteÊmy pewni, ˝e si´ to uda, gdy˝
wsparcie p∏ynie ze wszystkich stron, a lista ta nawet w chwili, gdy piszemy ten tekst, wcià˝ si´
wyd∏u˝a. Znajdujà si´ na niej m.in. Dzielnica Wawer (w tym finansowanie z projektu „Inicjatywa
lokalna”), profesorowie z CZD, firmy Fala, DPD,
W. Gromek i Synowie SC, zawodnicy polskiej reprezentacji w pi∏ce no˝nej, a tak˝e mnóstwo ludzi
o dobrych sercach z naszej dzielnicy i spoza niej.
JeÊli i Wy chcecie wesprzeç t´ inicjatyw´,
mo˝ecie na nià zag∏osowaç w bud˝ecie partycypacyjnym 2018 (projekt numer 1491).
Redakcja

WymyÊl nazwy dla wawerskich ulic!
Urzàd Dzielnicy Wawer na swoim profilu na
Facebooku og∏osi∏ konkurs, który szkoda by∏oby
przegapiç. Nie ze wzgl´du na nagrody, bo te b´dà raczej symboliczne, ale ze wzgl´du na niepowtarzalnà okazj´ do wymyÊlenia nazw dla tych
ulic w Wawrze, które ich jeszcze nie majà. Szczegó∏y? Przytoczymy je z facebookowego wpisu:
Drodzy Paƒstwo, mamy ma∏y quiz, czy ankiet´, jakkolwiek mo˝na by to nazwaç:) W Wawrze
jest wiele dróg, które nie majà jeszcze swoich patronów, czy nazw. Budujemy taki, wawerski

bank nazw, kojarzàcych si´ z dzielnicà. Macie jakieÊ pomys∏y i propozycje nazw nowych ulic,
rond, czy skwerów? Autorzy najciekawszych propozycji otrzymajà ciekawe upominki;) Czekamy
na Wasze propozycje do 22 czerwca!
Propozycje nale˝y zamieszczaç w komentarzach pod tym wpisem. Znajdziecie go na górze
profilu Urz´du Dzielnicy, jako tzw. przypi´ty post:
https://www.facebook.com/UrzadWawer/.
Redakcja
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Barwy i dêwi´ki wawerskiego Urzecza
4 czerwca na nadwiÊlaƒskich terenach Wawra odby∏a si´ jedna z najwi´kszych ogólnodzielnicowych imprez „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”. Wydarzenie zorganizowa∏o Wawerskie Centrum Kultury we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Wawer i Sto∏ecznà Estradà.
Urzecze – lub jak mawiano kiedyÊ, ¸urzyce
– to historyczny mikroregion etnograficzny, którego cz´Êcià jest Wawer. Na terenie udost´pnionym przez firm´ JM Tronik ju˝ od godziny 15.00
rozpocz´∏y si´ wyst´py na scenie, którà na poczàtku zaw∏adn´∏y dzieci. Mali artyÊci swoimi
prezentacjami nawiàzali do obchodzonego Roku
Rzeki Wis∏y. Tancerze z Przedszkola Sióstr Felicja-

nowskie z czerwonymi wy∏ogami i misternymi
obszyciami. Zespo∏y Kuênia Artystyczna, Powsinianie i 30+ wystàpi∏y w ramach realizowanego
projektu WWW-Wawer, Wola, Wilanów finansowanego z Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. W ramach
tego projektu na imprezie by∏o te˝ obecne Wolskie Centrum Kultury z zaj´ciami warsztatowymi.

nek zataƒczyli szota, czyli taniec charakterystyczny dla Urzecza, po czym s∏uchaliÊmy laureatów
Konkursu Piosenek o WiÊle. W repertuarze pojawi∏ si´ nawet utwór w stylu rap.
Na scenie prezentowali
swój talent muzyczny m∏odzi piosenkarze i piosenkarki z filii Zastów i filii RadoÊç
Wawerskiego Centrum Kultury. Wraz z wiklinowà, wyplatanà ∏odzià na scenie pojawi∏y si´ dzieci z dzia∏ajàcego w WCK zespo∏u
Teatralne ˚ywio∏y z nowym
spektaklem „P∏ynie Wis∏a”.
Gestem, s∏owem i muzykà
opowiada∏y o królowej polskich rzek. Grupa dzia∏a pod
opiekà Katarzyny ˚ytomirskiej i Pauli Kinaszewskiej.
Kolejne punkty programu
to istna feeria barw i dêwi´ków. M∏odzie˝owy Zespó∏
Taƒca Polskiego z Miejskiego OÊrodka Kultury w Józefowie przeprowadzi∏
nas taƒcem praktycznie przez wszystkie regiony
Polski. Ca∏oÊç wyst´pów podkreÊla∏y adekwatne,
kolorowe stroje. Nota bene nasi sàsiedzi zza Wis∏y z Centrum Kultury Wilanów równie˝ zaprezentowali si´ w tradycyjnych szatach. Na bluzkach paƒ uwag´ przykuwa∏ charakterystyczny
haft, który – jak g∏osi legenda – wzorowany by∏
na stylizowanych okuciach parkanów pa∏acu
w Wilanowie; panowie przywdziali natomiast
charakterystyczne granatowe sukmany wila-

Dzie∏em, które w wyborny sposób
oddawa∏o klimat Urzecza i jego histori´, by∏o widowisko „Flis” przygotowane przez Spo∏eczne Ognisko Muzyczne
im. Aleksandra Kulikowskiego we
wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury. Przedstawienie jest oparte na
operze Stanis∏awa Moniuszki pod tym
samym tytu∏em. Adaptacji muzycznej
i s∏ownej dokona∏ prof. Krzysztof Heering z Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina, artystów przygotowywa∏a wokalnie Wanda Heering, re˝yseria Philippe Chauvin.
Z powodu niesprzyjajàcych warunków pogodowych „Flis” by∏ ostatnim
pi´knym wydarzeniem na naszej scenie. Szalejàca nad Wis∏à burza przenios∏a ca∏a
imprez´ do niewielkiego budynku, który w magiczny sposób pomieÊci∏ ca∏à rzesz´ widzów i artystów. Budynek totalnie zmieni∏ swoje oblicze –
na zewnàtrz szala∏a burza,
a w Êrodku uczestnicy imprezy. Klimat jak w „Weselu” Wyspiaƒskiego. W wir
taƒca porwa∏ wszystkich
Zawo∏any Sk∏ad Weselny.
Ich mazurki, oberki, poleczki, powiÊlaki to by∏o to,
na co wszyscy czekali.
Wprowadzeni w klimat,
radoÊnie zm´czeni uczestnicy imprezy mogli na
chwil´ odetchnàç od taƒca
w trakcie pierwszego w historii akustycznego koncertu zespo∏u ˚ywio∏ak. Dla
widzów wyjàtkowe prze˝ycie, dla grupy ˚ywio∏ak
niespodziewany eksperyment. Zespó∏ zaprezentowa∏ kilka utworów zupe∏nie bez pràdu, sam nie
spodziewajàc si´, ˝e tak potrafi. Atmosfera koƒcówki tegorocznych Zielonych Âwiàtek na Urzeczu jest nie do opisania.
O warsztatach, strefie smaku i innych atrakcjach moglibyÊmy pisaç i pisaç, ale mo˝e sami
zobaczcie na zdj´ciach – te wianki plecione
z zió∏ i kwiatów, te koraliki nizane na sznurki,
∏ódki strugane z kory, kosze plecione z wikliny
wspólnie z absolwentem ASP Janem Sajdakiem, rzeêby w drewnie, malowane postaci wi-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Êlane na wielkoformatowych obrazach przygotowanych przez Edyt´ Bystroƒ z WCK filia Falenica, serwety wycinane z papieru, mi´dzynarodowy kod sygna∏owy na flagach. W przysz∏ym
roku odwiedêcie nas znowu, zróbcie sobie
uÊmiechni´tà fotografi´ i bawcie si´ z nami tak
wspaniale jak w pami´tnà niedziel´ 4 czerwca.
Aby poczuç lub wspomnieç klimat imprezy, zajrzyjcie do galerii zdj´ç na stronie Wawerskiego
Centrum Kultury www.wck-wawer.pl. Mo˝e
znajdziecie tam siebie...
Milena Bajer, Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
fot. Wojciech Rozenek
REKL AMA
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Iwona Go∏´biewska nowym kierownikiem
filii Falenica Wawerskiego Centrum Kultury
W zwiàzku z mi∏ym dla mnie faktem wygrania
konkursu na kierownika filii Falenica po pierwsze
nie chc´ sk∏adaç politycznych obietnic, bo nie
o to chodzi w tworzeniu kultury, po drugie licz´
na w∏àczenie si´ osób, instytucji, partnerów lokalnych czy pr´˝nie dzia∏ajàcej Rady Osiedla, by
wspó∏tworzyç nowoczesnà jakoÊç w kulturze.
Obj´cie tego stanowiska to dla mnie du˝e wyzwanie, szczególnie, ˝e b´dzie si´ wiàza∏o
z przeprowadzeniem zmian lokalizacyjnej i programowej. OczywiÊcie zmiany programowe b´dà roz∏o˝one w czasie oraz odb´dà si´ po konsultacjach z mieszkaƒcami i aktualnà kadrà filii.
Obecny budynek klubu filii WCK Falenica jest
siedzibà ju˝ tylko na okreÊlony czas. Najbli˝szy
rok b´dzie etapem poznania specyfiki miejsca,
kadry, przygotowania „gruntu” dla programu
w nowej siedzibie.
Przeprowadzka mo˝e mieç wymiar symboliczny: otwarcie nowych mo˝liwoÊci przestrzennych
dla form teatralnych, muzycznych czy plastycznych, ale te˝ otwarcie si´ pracowników na nowe
formy ekspresji, nowy rodzaj dzia∏ania, z nowà
energià i nowym entuzjazmem. Bo czy ktoÊ nie
lubi zmieniaç przestrzeni pracy i ˝ycia na pi´kniejszà i dajàcà wi´cej perspektyw?
Nowa siedziba otworzy nowe mo˝liwoÊci, z których mam nadziej´, z pe∏nà satysfakcjà, b´dà mogli
skorzystaç mieszkaƒcy i uczestnicy tej przestrzeni.

Moja wizja Centrum Lokalnego to przyjazna
platforma spotkaƒ, wokó∏ której skupiajà si´ grupy ludzi, dzia∏aczy, mieszkaƒców. Miejsce wymiany wiedzy, pomys∏ów, zasobów, sprzyjajàce
twórczej kreacji. Miejsce sprzyjajàce nawiàzywaniu relacji spo∏ecznych i sàsiedzkich oraz przestrzeƒ do wspólnego sp´dzania czasu wolnego.
Na podstawie wst´pnych obserwacji uwa˝am,
˝e mocne strony filii Falenica to przede wszystkim
wysoki poziom merytoryczny kadry instruktorskiej.
Widz´ tu du˝y potencja∏. Jako artysta interdyscyplinarny, animator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kultur´, Êledzàc zmiany dokonujàce si´
w Êwiecie oraz otoczeniu, proponuj´ utrzymaç tendencj´ dotychczasowych warsztatów, w∏àczajàc
nowe media i technologie w dotychczas proponowane rozwiàzania, a tak˝e do∏àczyç spektakle teatru narracji wizualnej i dzia∏ania performatywne.
Zale˝y mi na dotarciu do grup m∏odzie˝y i stworzeniu dla nich atrakcyjnej przestrzeni do kreacji.
Marz´ o cyklicznych minikoncertach muzyki klasycznej, improwizowanej czy jazzowej oraz warsztatach opartych na dzia∏aniach w przestrzeni.
Sumujàc: chcia∏abym wspó∏tworzyç ambitne,
rozwojowe miejsce na mapie Warszawy. Nastawiam si´ na ci´˝kà prac´ w mi∏ym towarzystwie
i przyjaznej atmosferze :). Co z tego wyjdzie –
czas poka˝e.
Iwona Go∏´biewska

Homo sentiens:
Alicja Francman, Bywa ró˝nie
(choç kiedyÊ by∏o b∏awatnie)...
Wiersze z tomiku Alicji Francman Bywa ró˝nie,
nabyte podczas czerwcowego pikniku parafialnego, zagoÊci∏y w moim sercu chyba na zawsze.
Tomik, ilustrowany pi´knymi akwarelami Autorki, wydany zosta∏ przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy Oddzia∏ Anin w serii „Osiedle poetów” w 2016 r. Jest kontynuacjà poprzedniej
ksià˝eczki pani Alicji, wydanej w analogicznej
szacie graficznej w 1999 r., noszàcej tytu∏ Jest
b∏awatnie. Podobieƒstwa, a zarazem ró˝nice
w tytu∏ach w sposób lapidarny odzwierciedlajà
nastroje i treÊci utworów poetyckich. Pierwszy
tomik zawiera wiersze, które w przewa˝ajàcej
cz´Êci sà pe∏nymi radoÊci impresjami z prze˝ywania przyrody oraz poczucia osobowej z nià
jednoÊci. Tylko w niektórych wierszach jak „Brzozy”, „Zamiast uczucia” i „Tyle s∏ów” przewa˝a
nuta rozczarowania, zm´czenia i pesymizmu.
Bywa ró˝nie natomiast, obok pogodnych
wierszy w dawnym stylu, prezentuje poezj´,
którà mo˝na okreÊliç jako egzystencjalnà w najlepszym znaczeniu tego s∏owa. Wiersze te nie sà
filozoficznymi dywagacjami na temat cz∏owie-
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czego losu, ale sà ˝yciem samym – z jego radoÊciami, mi∏oÊcià i tkliwoÊcià, a równoczeÊnie
– w takim samym lub nawet wi´kszym stopniu
– z bólem, cierpieniem i doÊwiadczeniem odchodzenia. Te ostatnie dojmujàco brzmià w mistrzowskich wierszach „Etiuda filmowa” i „Mleczarka” oraz w boleÊnie realistycznych „Odchodzà od nas” czy „Wbijamy ig∏y”. „Nie umiemy
umieraç” to wstrzàsajàce przyznanie si´ do naszej bezradnoÊci wobec doÊwiadczenia Êmierci
drugiego cz∏owieka. Czy˝ nie jest tak, ˝e wszyscy Nie umiemy umieraç / nie umiemy dopomóc
w umieraniu / bezradni / wstydzimy si´ / ˝aden
znany gest / nie jest odpowiedni...
Jednak i w tym tomiku zachwyt przyrodà ma
swoje bardzo wa˝ne miejsce – natura ∏àczy si´
tu z nadziejà i pocieszeniem – tak jak w wierszu
„Zasypany Êlad”, gdzie (...) pod lodem / absurdalnie / kwitnà kwiatki marzeƒ / zieleni si´ uparcie / g∏upi mech nadziei i „Pocieszyciel”, w którym (...) zawsze pocieszyç umie / szumiàcy dobry las. Strofy Alicji Francman bolà i kojà, sà tak
bliskie, ˝e przylgn´∏y do mojej duszy jak mate-

Konkurs na stanowisko kierownika filii Falenica Wawerskiego Centrum Kultury zosta∏ rozstrzygni´ty 15 maja. Funkcj´ obejmie Pani Iwona Go∏´biewska – magister sztuki Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystka Instytutu im. Adama Mickiewicza
w Warszawie, rezydentka Centrum Sztuki
Wspó∏czesnej w Kijowie, laureatka stypendium
artystycznego Burmistrza Dzielnicy Wawer, Dyrektor Artystyczny w firmie NaNowo Industrial
Design, wspó∏twórca Pracowni Wschodniej „Lubelska 30/32”, monta˝ysta video dla TV, cz∏onek
Dzia∏u Animacji Kultury i Projektów Wawerskiego Centrum Kultury.
èród∏o: WCK

Wawerskie Powitanie
Lata odwo∏ane!
Informujemy, ˝e planowane na
18 czerwca wydarzenie pn. „Wawerskie Powitanie Lata” z przyczyn niezale˝nych od organizatorów zosta∏o
odwo∏ane. Przepraszamy za zmiany.
WCK

rializacja w∏asnych odczuç. Czy jest ktoÊ, kto nie
chcia∏by choç raz w ˝yciu za∏kaç s∏owami Poetki:
Przytul mnie / mocno przytul / obejmij mojà rozpacz / niech sczeznà zagadki bytu / ty razem ze
mnà zap∏acz?
Wiersze Alicji Francman odzwierciedlajà g∏´bokà wra˝liwoÊç Poetki nie tylko w sferze osobistej, lecz tak˝e spo∏ecznej. Jej refleksja wybiega poza w∏asne doznania ku dalekim, poranionym krainom w utworach „Afganistan”
i „India”. Wybiega jeszcze dalej a˝ po transcendencj´, kiedy prawuje si´ z Bogiem w wierszu
„Ile losów”. Lecz równie˝ szuka pocieszenia
w modlitwie, choçby niedoskona∏ej („Pomodliç
si´”)... Tomik Bywa ró˝nie koƒczy kilka pogodnych wierszy, w których przewija si´ postaç
ksi´dza Jana Twardowskiego w s∏owach
wdzi´cznoÊci i t´sknoty, jakie Autorka kieruje
do poety, którego kocha.
Alicja Francman cieszy∏a si´ akceptacjà jej
wierszy przez Twardowskiego, ale nigdy nie usi∏owa∏a naÊladowaç stylu „ksi´dza piszàcego
wiersze”. Podà˝ajàc za swojà artystycznà intuicjà, osiàgn´∏a jednak podobnà, a zarazem ca∏kowicie indywidualnà poetyckà jakoÊç Êwie˝oÊci
i niewinnoÊci rodem z Edenu. Czytajmy poezje
Alicji Francman, by razem z nià móc powiedzieç:
Znowu lubi´ Êwiat!
Hanna Benesz
recenzja zamieszczona w MNA (nr 5/94 z 2016)
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Âwi´tuj Dzieƒ Czo∏gisty na rowerze i z mapà!
Po∏owa tego roku zbli˝a si´ szybkimi krokami.
Jest to jednak najprzyjemniejszy okres, bowiem
jest ciep∏o i dni sà bardzo d∏ugie. W∏aÊnie na ten
czas przypada pó∏metek rozgrywanego cyklu
o Puchar Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ oraz Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´.
W czerwcu mamy do zaoferowania wszystkim a˝
dwie rundy, które odb´dà si´ jedna po drugiej.
I tak w dniach 15–16.06.2017 VI Runda Pucharu
Warszawy i Mazowsza w Zalesiu Górnym – nowe przepi´kne tereny, nowe mapy i trzy starty.
Od razu w kolejnych dniach 17–18.06.2017
przenosimy si´ do dzielnicy Wawer, gdzie zostanie rozegrana VII Runda Pucharu, która jednoczeÊnie b´dzie II Rundà Grand Prix Dzielnicy. Tu organizator zaplanowa∏ a˝ cztery starty. Zaczynamy
w sobot´ w Aninie od startów na dystansie
sprinterskim oraz Êrednim. Centrum zawodów
b´dzie znajdowaç si´ w Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
Helenów, ul. Hafciarska 80/86. Dojazd na stronie: http://www.helenow.pl/kontakt.html GPS:
52°13’00”N 21°11’27”E. W niedziel´ rywalizacja
przenosi si´ do lasów w Falenicy i tu te˝ mamy
dwa starty na dystansie sprinterskim oraz dystansie medium. Nie doÊç, ˝e dwa starty, to jeszcze do tego b´dà dwa centra zawodów: I etap
w okolicach Przedszkola Krasnoludków przy ul.
Aleksandra Puszkina 25 w Józefowie, GPS:

52.140596 N, 21.213665 E – start tylko do godziny 10.30. Natomiast centrum II etapu znajdowaç si´ b´dzie w Józefowie przy ul. G∏ównej 7,
skrzy˝owanie z ul. Szucha. GPS: 52.148952 N,
21.242739 E, start od 11.30. Biuro czynne w oba
dni od godziny 9.15. Mieszkaƒcy dzielnicy Wa-

Fot. Zuzanna Szymaƒska

wer w tym dniu start majà za darmo, nale˝y si´
tylko zg∏osiç na zawody poprzez formularz zg∏oszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl.
Warto dodaç, ˝e ka˝da runda jest rozgrywana
pod patronatem Êwi´ta z Kalendarza Âwiàt Nietypowych. Tym razem b´dzie to Dzieƒ Czo∏gisty.
Ka˝dy uczestnik otrzymuje pamiàtkowà naklejk´
z zawodów, którà mo˝na wkleiç do ksià˝eczki

Odznaki Imprez na Orientacj´ i po pi´ciu pierwszych startach zdobywamy Odznak´ Imprez na
Orientacj´ popularnà – fajna pamiàtka i dodatkowy motyw do nast´pnych startów.
Podczas tych rund pucharowych i Grand Prix
na starcie powinno si´ pojawiç sporo zawodników z Polski oraz z zagranicy – swój przyjazd zapowiedzieli Litwini oraz Rosjanie – czyli tym bardziej b´dzie ciekawie i mo˝na przy okazji wymieniç swoje wra˝enia z trasy w mi´dzynarodowym
towarzystwie. W∏aÊnie wra˝enia uczestników po
pokonaniu jakiegokolwiek koloru trasy sà najpi´kniejsze i nie do opisania, po prostu trzeba
przyjechaç spróbowaç i prze˝yç to samemu! Nie
sposób si´ te˝ nie uÊmiechnàç, widzàc tak du˝à
liczb´ dzieci od 4 roku ˝ycia ju˝ startujàcych samodzielnie, a m∏odsze jadà w noside∏ku z rodzicami i potwierdzajà punkty kontrolne, z czego
majà niesamowità frajd´.
Komunikaty techniczne obu rund znajdujà si´
na stronie www.orienteering.waw.pl. Tam te˝
dokonujemy zg∏oszenia na zawody, ka˝dy, kto
po raz pierwszy startuje, otrzymuje pamiàtkowy
numer startowy cyklu, który s∏u˝y na ca∏y sezon
2017. Na numerze znajdujà si´ daty i miejsce rozegrania kolejnych rund i jest on zrobiony w kolorze trasy, na jakà si´ zg∏osiliÊmy, z imieniem
i nazwiskiem zawodnika.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

www.puchpuch.pl

SZKÓŁKA PIŁKARSKA ZWAR
I PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE OGŁASZAJÑ

WIELKI NABÓR DZIECI
Z ROCZNIKÓW OD 2006 DO 2013

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nabór odb´dzie si´
11.09.2017 (poniedziałek)
od godziny 17.00 do 20.00
w klubie przy ulicy
Po˝aryskiego 10.
Serdecznie zapraszamy!
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Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Powoli dobiegajà koƒca zmagania naszych dru˝yn w rozgrywkach ligowych. Maj i poczàtek czerwca to czas decydujàcych rozstrzygni´ç, a wszystkie
nasze zespo∏y spisujà si´ bardzo dobrze na najwy˝szych poziomach ligowych na Mazowszu. WÊród
spotkaƒ znajdziemy te˝ kilka meczów derbowych
naszej dzielnicy. Poszczególne roczniki KS ZWAR kolejno pokona∏y PKS RadoÊç, UKS ˚agle i Victori´ Zerzeƒ. Na uwag´ zas∏uguje szczególnie ostatni pojedynek w roczniku 2007. Po latach oddawania meczów walkowerem wreszcie mogliÊmy stanàç na
boisku do sportowej rywalizacji z sàsiadem z Victorii Zerzeƒ. Mecz zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem
ZWAR-u 17:1. Na naszych stronach mo˝na znaleêç
wiele materia∏ów z tego spotkania, m.in. bramki,
dlatego serdecznie zapraszamy do oglàdania.
Warto te˝ odnotowaç sukcesy rocznika 2006,
który najpierw wygra∏ odbywajàcy si´ na Marysinie Turniej o Puchar Syrenki, czyli nieformalne
mistrzostwa dzielnicy, a nast´pnie Êwietnie zapre-

zentowa∏ si´ na turnieju Baltic Cup rozgrywanym w Gdyni. Puchar
Syrenki tym bardziej
ma ogromne znaczenie, ˝e o pierwsze miejsce nasi zawodnicy rywalizowali z rocznikiem
2004 Victorii Zerzeƒ.
Wielkie s∏owa uznania
za pokonanie dwa latach starszych zawodników.
W czerwcu, oprócz zakoƒczenia rozgrywek ligowych, czeka nas fina∏ Klubowych Mistrzostw
Polski. To wielkie wydarzenie, bowiem po kilku
miesiàcach eliminacji do g∏ównej fazy turnieju
awansowa∏y 32 najlepsze zespo∏y z ca∏ej Polski
w swoich kategoriach wiekowych. Wielki fina∏ odb´dzie si´ 11 czerwca na stadionie Legii Warszawa przy ulicy ¸azienkowskiej 3. Tym bardziej jesteÊmy dumni, ˝e reprezentowaç nas b´dà dwa rocz-

Szko∏a Podstawowa nr 86 mistrzem
dzielnicy w Pi∏ce No˝nej Ch∏opców
Nasza szko∏a zaj´∏a I miejsce w Mistrzostwach
Dzielnicy Wawer w Pi∏ce No˝nej Ch∏opców. Organizatorzy w zwiàzku z du˝à popularnoÊcià pi∏ki no˝nej w dzielnicy zorganizowali dwudniowy
turniej. W pierwszym dniu mecze by∏y rozgrywane w grupach, w tej fazie nasi zawodnicy zaj´li
pierwsze miejsce z kompletem zwyci´stw, tracàc
tylko jednà bramk´. W drugim dniu turnieju rywalizowa∏y ze sobà cztery najlepsze dru˝yny
w systemie „ka˝dy z ka˝dym”. Szko∏a Podstawowa nr 86 z dwoma zwyci´stwami i jednà pora˝kà uplasowa∏a si´ na pierwszym miejscu, wygrywajàc ca∏y turniej.

niki KS ZWAR – 2007
i 2009. W ten wyjàtkowy dla naszych ch∏opców dzieƒ zapraszamy
wszystkich na trybuny
przy ¸azienkowskiej do
goràcego dopingu.
Na poczàtku czerwca
ponownie b´dziemy
goÊciç Reprezentacj´
Polski trenera Adama
Nawa∏ki. Kadra trenowaç b´dzie na obiektach KS ZWAR, co dla naszych zawodników b´dzie
wspania∏à okazjà do podpatrzenia swoich idoli,
a tak˝e zrobienia zdj´ç i zebrania autografów.
Pod koniec maja na stadionie przy ulicy Po˝aryskiego nagrywano nowy program TVN, w którym wystàpili nasi zawodnicy. Premiera wkrótce,
a my ju˝ teraz zapraszamy do oglàdania, jak
ch∏opcy poradzili sobie przed kamerami.
KS ZWAR

Wielkie brawa nale˝à si´ naszym zawodnikom, którzy wystàpili w nast´pujàcym sk∏adzie:
• Adrian Laskowski, 4a
• Oskar Jab∏oƒski, 5a
• Kacper Dakowicz, 6a
• Bart∏omiej GawryÊ, 6a
• Oliwier Laskowski, 6a
• Przemek Âwistek, 6a
• Franciszek Wernikowski, 6a
• Kacper ZawiÊlak, 6c
Pi∏ka no˝na jest bardzo popularnà dyscyplinà
w naszej szkole, podczas gry widaç u ch∏opców
wielkie zaanga˝owanie, wol´ walki i ogromny
talent. Mam nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci b´dziemy
mieli nast´pców Roberta Lewandowskiego.
Piotr KoÊciuch
Nauczyciel wychowania fizycznego

Majówka z Klubem Tenisowym Break
Mi∏oÊnicy tenisa, pi´knych mazurskich widoków oraz dobrej zabawy dobrze wiedzà, gdzie
i z kim nale˝y sp´dziç prze∏om kwietnia i maja.
Klub Tenisowy Break zorganizowa∏ rodzinnà majówk´ w Ostoja Sport Resort. Godziny sp´dzone
na kortach z widokiem na jezioro, ˝urawie i ∏ab´dzie latajàce nad g∏owami, s∏onko i czyste powietrze – tak mo˝na si´ w ∏atwy i przyjemny

sposób zrelaksowaç i dobrze przygotowaç do tenisowego letniego sezonu. Dla dzieci treningi
i ogólnorozwojówka, gry dru˝ynowe i terenowe,
angielski po obiadku, wieczorny stretching i rolowanie. Dla rodziców tenis, cross fit, sauna,
nocne granie i obowiàzkowe starcie z kadrà trenerskà w siatkówk´ pla˝owà. Dla wszystkich
przepyszne jedzenie, weso∏a atmosfera, pamiàt-

kowe dyplomy i super breakowe upominki. To
by∏a najprawdopodobniej najlepsza majówka
ever! Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç z tego niezapomnianego wyjazdu – na naszà stron´
www.tenisbreak.pl, a tak˝e na nasz profil na
Facebooku: Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
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„Zielony Wawer zaprasza”
Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin
wraz z przedstawicielami ró˝nych organizacji dzia∏ajàcych na terenie Wawra organizuje rajd rowerowy, przyrodniczo-ekologiczny – „Zielony Wawer zaprasza”.
P
Jest to inicjatywa mieszkaƒców Anina,
A
którzy spotykajà si´ w WCK Filia Anin w raT
R
mach spotkaƒ sàsiedzkich organizowanych
O
przez El˝biet´ Kucharskà z Dzia∏u Animacji
N
Kultury i Projektów Wawerskiego Centrum
A
T
Kultury. Trasa rajdu poprowadzi uczestników do Lasu im. Jana III Sobieskiego.
B´dzie to lekcja przyrody w naturze, która pozwoli uczestnikom na zapoznanie si´ z cennymi
elementami przyrody i krajobrazu. Poruszone zostanà zagadnienia zwiàzane z roÊlinami chronionymi, ornitologià, entomologià, wiosennymi migracjami zwierzàt. Z pomocà edukatora leÊnego
z NadleÊnictwa Celestynów b´dziemy rozpoznawaç gatunki napotkanych w terenie ptaków i zwierzàt, wypatrywaç wÊród ga∏´zi gniazd drapie˝nych
ptaków, rozpoznawaç roÊliny oraz zdobywaç wiedz´ na temat tego, co ˝yje, mieszka, roÊnie, zakwita czy prowadzi l´gi w najbli˝szej okolicy.
N
A
S
Z

Planowany rajd odb´dzie si´ 17 czerwca
2017 r. Uczestnicy spotkajà si´ w WCK Filia
Anin, przy ul. V Poprzecznej 13 o godz. 9.45.
Stamtàd wyznaczonà trasà udadzà si´ w dalszà drog´. Uczestnicy otrzymajà kartki z pytaniami w formie quizu, który w trakcie leÊnej
wycieczki b´dzie mo˝na rozwiàzywaç. B´dzie
mo˝na te˝ robiç zdj´cia. Te najciekawsze i najlepszej jakoÊci trafià na strony internetowe
Wawerskiego Centrum Kultury oraz na ok∏adk´
lokalnego czasopisma aniƒskiego „Mi´dzy nami Aninianinami”.
Po przebyciu wyznaczonej trasy planowany
jest powrót do WCK Filia Anin. Na miejscu b´dzie czekaç na uczestników wiele atrakcji. B´dzie
ognisko z pieczeniem kie∏basek i rozdanie nagród i dyplomów za poprawnie rozwiàzany quiz
przyrodniczy. Projekt jest realizowany dzi´ki
wspó∏pracy mieszkaƒców i Miasta w ramach Inicjatywy Lokalnej.
Regulamin Rajdu znajduje si´ na stronie:
www.wck-wawer.pl/anin.
WCK Filia Anin

Akademia Pi∏karska J¸ Wawer po powrocie z Rzymu
Ch∏opcy z Akademii Pi∏karskiej J¸ Wawer w∏aÊnie
wrócili z Rzymu. ReprezentowaliÊmy godnie naszà
dzielnic´, pokazujàc futbol dzieci´cy z Polski. Wspó∏praca nawiàzana z klubem Accademia Calcio Roma
spe∏ni∏a oczekiwania wszystkich uczestników wyjazdu. Mimo panujàcych tam upa∏ów wszyscy wrócili
zadowoleni z rozegranych meczów i wspólnych treningów. Mi∏a wspó∏praca z Accademià Calcio Roma
b´dzie kontynuowana – zostaliÊmy zaproszeni na
nast´pny rok. Zami∏owanie W∏ochów do futbolu oraz wspania∏a atmosfera
panujàca podczas po˝egnania pi∏karza AS Romy Francesco Tottiego udzieli∏y si´ wszystkim uczestnikom naszego wyjazdu.
Janusz ¸agiewnicki

Pierwsze sukcesy mi´dzynarodowe
Bardzo udanie sezon letni rozpoczà∏ Juliusz
Herok. Reprezentant Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç 90 w maju zdecydowa∏ si´ na
udzia∏ w pierwszych zawodach na szczeblu mi´dzynarodowym i by∏a to udana próba.
Warszawianin zadebiutowa∏ w turnieju z cyklu
Tennis Europe w Opalenicy. Julek w Wielkopolsce musia∏ przebijaç si´ przez kwalifikacje i zrobi∏ to skutecznie, w dwóch meczach tracàc tylko
cztery gemy. W pierwszej rundzie imprezy g∏ównej nasz zawodnik pokona∏ Fryderyka Lechno-Wasiutyƒskiego, a w nast´pnym meczu nie da∏
wi´kszych szans rozstawionemu z numerem 8
¸otyszowi, Renardsowi Skutelsowi. W pojedynku o pó∏fina∏ Julek po trzysetowej walce przegra∏
z turniejowà „czwórkà”, Marcelem Kamrowskim.
Czasu na rozpami´tywanie pora˝ki nie by∏o zbyt
wiele, poniewa˝ po kilku dniach treningu w Warwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dru˝yna UKT RadoÊç 90
z trenerem Micha∏em Niemcem

szawie Herok rozpoczà∏ rywalizacj´ w kolejnych
mi´dzynarodowych zawodach, tym razem w ¸odzi. „RadoÊcianin” mocnym uderzeniem zainaugurowa∏ wyst´p na kortach MKT i w pierwszej run-

dzie odda∏ tylko dwa gemy Litwinowi, Taurasowi
Mickusowi. W nast´pnej fazie ∏ódzkiej imprezy Julek zmierzy∏ si´ z rozstawionym z numerem 6 Karolem Tomaƒskim. Walka w tym pojedynku do
koƒca by∏a bardzo wyrównana, ale w koƒcówce
troch´ wi´cej zimnej krwi zachowa∏ wy˝ej sklasyfikowany z zawodników i to on awansowa∏ dalej.
Pora˝k´ w singlu 14-latek z Warszawy powetowa∏
sobie w deblu, w którym razem z Micha∏em Dójczyƒskim zajà∏ drugie miejsce. Dopiero w finale
duet ∏ódzko-warszawski musia∏ uznaç wy˝szoÊç
Marcela Kamrowskiego i Karola Tomaƒskiego.
W maju 14-latkowie z RadoÊci rozpocz´li rywalizacj´ w Dru˝ynowych Mistrzostwach Polski. Podopieczni Micha∏a Niemca w decydujàcym pojedynku na szczeblu wojewódzkim pokonali ekip´ ST
Tie-Break Warszawa 4:2. Dru˝yna UKT RadoÊç 90
wystàpi∏a w sk∏adzie Julek Herok, Jakub Tomczyk,
Ignacy Skar˝yƒski, Oskar Karos oraz wypo˝yczony
z Klubu Miedzeszyn Jurek Ohme.
Anna Niemiec
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Patroni naszych ulic

„O∏ówek lotny w r´k´ chwyç”
„Nasz malarz Or∏owski –
Przerwa∏a Telimena – mia∏ gust Soplicowski.
(Trzeba wiedzieç, ˝e to jest Sopliców choroba,
˚e im oprócz Ojczyzny nic si´ nie podoba.)
Or∏owski, który ˝ycie strawi∏ w Peterburku,
S∏awny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),
Mieszka∏ tu˝ przy cesarzu, na dworze, jak w raju,
A nie uwierzy Hrabia, jak t´skni∏ po kraju!
Lubi∏ ciàgle wspominaç swej m∏odoÊci czasy,
Wys∏awia∏ wszystko w Polszcze: ziemi´, niebo,
lasy…”
Tymi s∏owami Telimena opisywa∏a Aleksandra
Or∏owskiego, jedynego polskiego malarza, który
trafi∏ na karty epopei Adama Mickiewicza i który
patronuje ulicy w RadoÊci. Urodzi∏ si´ on 9 marca
1777 r. w Warszawie w ubogiej rodzinie. Wkrótce
potem Or∏owscy przeprowadzili si´ do Siedlec, le˝àcych we w∏oÊciach ksi´˝nej Aleksandry Micha∏owej Ogiƒskiej, gdzie prowadzili karczm´. To tu dorasta∏ przysz∏y malarz, rysujàc zaobserwowane
scenki w´glem na Êcianach zajazdu. Jak g∏osi legenda, to w∏aÊnie owe malunki wzbudzi∏y zainteresowanie ksi´˝nej Izabeli Czartoryskiej, która wys∏a∏a Or∏owskiego na nauk´ do warszawskiej pracowni Jana Piotra Norblina (w∏. Jean-Pierre Norblin
de La Gourdaine). Wbrew sprzeciwom swego mistrza Or∏owski, ˝ywiàcy uwielbienie dla Tadeusza
KoÊciuszki, jako kilkunastolatek zg∏osi∏ si´ do powstania koÊciuszkowskiego, a poniewa˝ by∏ zbyt
m∏ody, by dostaç si´ do regularnego oddzia∏u,
przyj´to go jako nierejestrowanego ochotnika. Powsta∏o wówczas wiele jego rysunków o tematyce
powstaƒczej. W 1794 r. Or∏owski zamieszka∏ przy
ul. Koziej u swego stryja, ubogiego stolarza.
Wkrótce potem, dzi´ki znajomoÊci z Karolem
Gröllem, jego twórczoÊcià zainteresowa∏ si´ ksià˝´
Józef Poniatowski. Interesujàcym, acz tajemniczym
epizodem w biografii malarza jest przystàpienie
do trupy cyrkowej Chiariniego, która na krótko zatrzyma∏a si´ w Warszawie. Or∏owski niebawem

Kilkaset ogrodów i ogródków, pó∏ tysiàca doniczkowych kwiatów do adoptowania, 30 tysi´cy papierowych toreb, warsztaty z Martà
Gessler to tylko kilka punktów programu
„Warszawy w kwiatach i zieleni”. Konkurs, zapoczàtkowany jeszcze przez Stefana Starzyƒskiego, wyrasta na najwi´kszà w Polsce akcj´
zwiàzanà z naturà, ogrodnictwem i ekologià.
„Warszawa w kwiatach i zieleni” to konkurs,
do którego mo˝na zg∏osiç swój ogród, ogródek,
balkon, a nawet ukwiecone okno. To tak˝e cykl
wydarzeƒ, które pokazujà warszawiakom, ˝e zie-
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jednak porzuci∏ zaj´cie artysty cyrkowego i powróci∏ do pracowni Norblina. W 1802 r. wyjecha∏ do
Petersburga, gdzie zosta∏ nadwornym malarzem
Wielkiego Ksi´cia Konstantego. Pierwsza i zarazem jedyna morska podró˝ wywar∏a wielki wp∏yw
na wyobraêni´ Or∏owskiego, w którego twórczoÊci
od tej pory cz´sto pojawia∏a si´ tematyka marynistyczna. W Petersburgu by∏ goÊciem w najzamo˝niejszych domach, gdzie przyjmowano go z wielkim zainteresowaniem, ch´tnie te˝ kupowano jego rysunki. Malarza zafascynowali wówczas liczni
tu Czerkiesi, Baszkirowie, Kirgizi i Mand˝urowie,
których wizerunki ch´tnie tworzy∏. Choç przebywa∏ z dala od kraju, wcià˝ zajmowa∏a go tematy-
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ka koÊciuszkowska. Wkrótce sta∏ si´ znany równie˝ jako portrecista. Mimo rezerwy, z jakà do
Or∏owskiego, jego niepokornego i awanturniczego
˝yciorysu oraz ulubionej techniki twórczej – rysunku, odnosili si´ cz∏onkowie Akademii
Sztuk Pi´knych w Petersburgu, ostatecznie przyj´to go jako honorowego
cz∏onka ASP. Akademicy nie darzyli go
jednak szacunkiem – po Êmierci twórcy
Akademia nie poÊwi´ci∏a mu nawet
wzmianki. W 1815 r. podjà∏ si´ pracoch∏onnego i ˝mudnego zadania wykonania projektów mundurów dla polskiego wojska, które jednak nie zosta∏y
u˝yte. Zaprojektowa∏ równie˝ pomnik
ksi´cia Józefa Poniatowskiego i z sarkazmem odnosi∏ si´ do wykorzystanego
ostatecznie projektu duƒskiego rzeêbiarza Bertela Thorvaldsena, nieoddajàcego jego zdaniem patriotycznego charakteru postaci. W 1824 r. Or∏owski pozna∏ Mickiewicza, który przyby∏ do Petersburga i znalaz∏ si´
pod wielkim urokiem romantycznego, legendarnego ju˝ artysty. Narysowa∏ kiedyÊ portret wieszcza
rozmawiajàcego z Aleksandrem Puszkinem, co rosyjski poeta zapami´ta∏ i uwieczni∏ malarza, wspominajàc o nim w swym poemacie Rus∏an i Ludmi∏a. Po Êmierci cara Aleksandra I i obj´ciu tronu
przez Miko∏aja Or∏owski bezskutecznie stara∏ si´
o zgod´ na wyjazd z Rosji. Oko∏o 1827 r. zapad∏ na
zdrowiu, chorowa∏ na serce, niewiele ju˝ tworzy∏.
Zmar∏ we Ênie 13 marca 1832 r.
Weronika Girys-Czagowiec

Zapraszamy na kolejnà edycj´
kina samochodowego!
Tego lata na parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy Wawer (ul. ˚egaƒska 1) obejrzymy za
darmo, prosto z foteli naszych aut nast´pujàce filmy: 22 czerwca, godz. 21.45 „Zjawa”, 6 lipca, godz. 21.45 „Ocalony”,

lone i zdrowe miasto mo˝e daç wiele szcz´Êcia.
W mieÊcie w ramach wydarzenia dzia∏aa szeÊç
ogólnodost´pnych Centrów Porad. Tu warszawiacy nauczà si´ m.in. jak rozpoczàç swojà przygod´
z ogrodnictwem, poznajà sekrety zielarstwa, przespacerujà si´ szlakiem naj∏adniejszych ogrodów.
Innowacjà w skali ca∏ego kraju sà bezp∏atne us∏ugi Wirtualnego Lekarza RoÊlin, który pomo˝e wyleczyç chore roÊliny doniczkowe, a tak˝e udzieli
wszelkich porad dotyczàcych ogrodnictwa.
Do konkursu przystàpiç mo˝e ka˝dy mieszkaniec Warszawy, firma i instytucja dzia∏ajàca na te-

20 lipca, godz. 21.15 „Operacja Argo”, 3 sierpnia,
godz. 21.15 „Hurt Locker” i 17 sierpnia, godz.
21.15 „Goràczka”. Pami´tajcie o przyjechaniu
wczeÊniej, ˝eby zajàç miejsce!
Hanna Kowalska

renie miasta, a tak˝e grupy osób podejmujàce
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody nagradzane
b´dà w trzech g∏ównych kategoriach: cz∏owiek,
firma, sàsiedzi. Co roku przyznawana jest Nagroda im. Stefana Starzyƒskiego, którà osobiÊcie wr´cza prezydent Warszawy. Nagrody rozda tak˝e Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy w szeÊciu kategoriach, oceniane b´dà: balkony, loggie, okna,
ogródki przydomowe, budynki i tereny ogólnodost´pne, osiedla i inne formy zieleni miejskiej. Dodatkowo przyznany zostanie tytu∏ „Mister Kwiatów” za ca∏oÊciowe ukwiecenie budynku.
Zg∏oszenia mo˝na przesy∏aç do 30 czerwca
2017.
Wi´cej informacji: www.warszawawkwiatach.pl, www.facebook.com/warszawawkwiatach
Organizatorzy: Miasto Sto∏eczne Warszawa,
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy.
Aleksandra Zawadowska
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Samotny wilk z antykomunistycznej
watahy – Rafa∏ Gan-Ganowicz z Wawra...
Urodzi∏ si´ 23 kwietnia 1932 r. w Wawrze. Jego rodzina mia∏a tatarskie korzenie i piecz´towa∏a si´ herbem Rawicz. Ojciec Rafa∏a by∏ ˝o∏nierzem Legii Cudzoziemskiej. Póêniej wyjecha∏ „za
chlebem” do Argentyny, nie powiod∏o mu si´
tam i wróci∏ do kraju. W trakcie tragicznego
wrzeÊnia 1939 r. zgin´∏a matka Rafa∏a. Wychowywa∏ si´ przy ojcu, lecz zginà∏ on podczas
Powstania Warszawskiego. Rafa∏ uciek∏ z transportu do obozu przejÊciowego „Dulag 121”
w Pruszkowie. Widzia∏ wyp´dzenie Niemców
i nadejÊcie nast´pnego agresora – Armii Czerwonej. To co zobaczy∏, wstrzàsn´∏o nim na ca∏e
˝ycie. Wspomina∏: „czego sowieciarz nie mo˝e
zabraç, to zniszczy” i sta∏o si´ to podstawà jego
nienawiÊci do komunizmu, który z ludzi robi∏
zwierz´ta, nie potrafiàce zachowywaç si´ zgodnie z jakimkolwiek kanonem wartoÊci.
M∏odzi ludzie, uczniowie tworzyli masowà konspiracj´, chcieli dokuczaç znienawidzonej „ludowej w∏adzy” niszczàcej to˝samoÊç narodowà, szydzàcej z powszechnie uznanych wartoÊci i mordujàcej ka˝dego, kto nie chcia∏ si´ jej bezgranicznie
podporzàdkowaç. Gan-Ganowicz razem z kolegami w 1948 r. za∏o˝y∏ grup´, wzorujàcà si´ na „Ma∏ym sabota˝u” z czasów wojny. Malowali napisy,
rozrzucali ulotki, rozprowadzali pras´. Podczas
jednej z akcji przechodzàcy patrol ubeków otworzy∏ ogieƒ. „Tajniacy z Urz´du Bezpieczeƒstwa nie
próbowali nas nawet zatrzymywaç. Strzelali jak
do kaczek. Jeden z kolegów zosta∏ ranny w p∏uco,
innemu przestrzelili kolano”. Odtàd ch∏opcy mieli
„obstaw´” z w∏asnà bronià. W czerwcu 1950 ro-

Kpt. Gan-Ganowicz w Jemenie pod koniec lat 60.

ku Urzàd Bezpieczeƒstwa wpad∏ na trop organizacji, dokonano aresztowaƒ. Gan-Ganowicz, ostrze˝ony, zamierza∏ uciec do Wroc∏awia pod wagonem pociàgu. Ostatecznie, po trzynastu godzinach mord´gi pod pulmanem ekspresu,
z pistoletem Walther P-38 w kieszeni, dotar∏ do
zrujnowanego Berlina. Przeszed∏ do zachodniego
sektora i zg∏osi∏ si´ do amerykaƒskiej s∏u˝by wartowniczej. Po kilkunastu miesiàcach wyjecha∏ do
Francji. Zda∏ tam matur´ i ukoƒczy∏ studia oficerskie NATO – patent podporucznika odebra∏ z ràk
genera∏a W∏adys∏awa Andersa. W nast´pnych latach uczy∏ w polskim gimnazjum w Pary˝u.
Trudno by∏o mu siedzieç bezczynnie. Szuka∏
pola do walki z komunistami. W 1965 roku
w Brukseli zaciàgnà∏ si´ do wojsk premiera Konga Moj˝esza Czombego, przywódcy secesyjnej
Katangi. Dowodzi∏ tam batalionem piechoty.
„R´k´ karaj, nie Êlepy miecz” – te s∏owa psalmisty nieraz powraca∏y do mnie, gdy strzela∏em do

Êlepych, otumanionych wykonawców, podczas
gdy inspiratorzy, ci prawdziwi nosiciele czerwonej zarazy siedzieli daleko. Kolejnym polem bitewnym by∏ Jemen. W 1967 roku wspó∏organizowa∏ tam walk´ z finansowanà przez sowietów
rebelià. Jego oddzia∏ zestrzeli∏ rosyjski samolot
pilotowany przez pu∏kownika Koz∏owa, dowódc´ grupy „radzieckich doradców”, wspierajàcych
komunistycznà rebeli´. Znalezione przy Koz∏owie
dokumenty – m.in. wykaz ˝o∏nierzy rosyjskich
w Jemenie – sta∏y si´ niezbitym dowodem aktywnego wspierania militarnego rebelii przez
ZSRR, czemu Sowieci uparcie i k∏amliwie zaprzeczali, na przyk∏ad na forum ONZ.
Po powrocie do Francji mieszka∏ w Pary˝u. Pracowa∏ jako kierowca, elektryk, t∏umacz. By∏ czynny
w organizacjach kombatanckich. Wspó∏organizowa∏ demonstracje w obronie wi´zionych dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”. By∏ zagranicznym przedstawicielem „SolidarnoÊci Walczàcej” i korespondentem
Radia Wolna Europa, wyst´pujàc pod pseudonimem Jerzy Rawicz. Mia∏ ˝on´ i córk´ Ew´.
Swoje prze˝ycia zawar∏ we wspania∏ych
wspomnieniach pt. „Kondotierzy”. Wydano je
w Polsce najpierw w drugim obiegu wydawniczym w latach 80, potem oficjalnie, a tak˝e za
granicà. Gan-Ganowicz wróci∏ do Polski na sta∏e
w 1997 r. Zamieszka∏ w Warszawie, a póêniej
w Lublinie. Zmar∏ na raka p∏uc 22 listopada 2002
roku, w wieku 70 lat, i zosta∏ pochowany na lubelskim cmentarzu Kalinowszczyzna. W 2007 r.,
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, zosta∏ odznaczony
przez Âp. Prezydenta Lecha Kaczyƒskiego Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

O G R O DY

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
DUŻE DOŚWIADCZENIE • CIĘŻKIE PRZYPADKI • MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

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

tel. 694-747-213
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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(np. zabawy plebejskie) prowadzone przez animatorów
i rekonstruktorów w strojach s∏owiaƒskich.
Wieczorna cz´Êç artystyczna b´dzie nawiàzywa∏a do
ogólnej s∏owiaƒskiej stylistyki oraz rzeki Wis∏y. Rozpocznà jà Postrzy˝yny Siemowita
– spektakl Teatru Grot inspirowany jednà z najbardziej
znanych legend polskich.
Zwieƒczeniem wieczoru
b´dzie wyst´p zespo∏u Wyraj,
który zaprosi przyby∏ych goÊci do wspólnego Êpiewania
przy „kupa∏owym” ognisku.
Wydarzenie organizuje
Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae we
wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury. Projekt jest finansowany ze Êrodków Samorzàdu
Województwa Mazowieckiego.

Chata Warsa i Sawy

24 czerwca, Pla˝a Romantyczna

P
A
T
R
O
N
A
T

Zapraszamy na
imprez´ plenerowà,
podczas której na
Pla˝y Romantycznej
powstanie s∏owiaƒska chata rybacka
wraz z obejÊciem.
Od godziny 12.00 odwiedzajàcy b´dà mogli skorzystaç z szerokiej oferty edukacyjno-warsztatowej, np.
ciekawych wyk∏adów (na
temat historii S∏owian, ich
wierzeƒ czy roli Wis∏y w ich ˝yciu), odtwarzania
dawnych rzemios∏ (zaplatania krajek, wycinanek
ko∏bielskich czy tworzenia lalek motanek).
Ponadto przygotowane zostanà strefy: kulinarna (podp∏omyki, tradycyjna bryjka), obrz´dowoÊci (zaplatanie wianków), a tak˝e animacje

Bartosz Mróz

˚ar mi∏oÊci kontra siarczyste mrozy
Jak ˝arliwy mo˝e byç romans
dwojga doros∏ych ludzi? Czy stateczny prawnik i szanowana lekarka, zostajàc sam na sam, mogà
kochaç si´ nami´tnie i goràco jak
m∏odzi zakochani, porwani pierwszà fascynacjà i ∏apczywym odkrywaniem rozkoszy cia∏a? O tym
przekonacie si´ na stronach najnowszej powieÊci Jana Rychtera,
pisarza i literata z naszej dzielnicy.
Nowela „Mroêna Pani” wydana
w kwietniu 2017 r. to melodramat, historia niespe∏nionej romantycznej mi∏oÊci,
która rozgrywa si´ we wspó∏czesnych realiach.
Romans obojga poczàtkowo niewinny, inspirowany ciekawoÊcià, przygodà, ch´cià sp´dzenia
wspólnie czasu, stopniowo przeradza si´ w goràce wzajemne uczucie. W tle mamy srogà zim´,

która w pewnym momencie przestaje byç jedynie scenerià, a zaczyna odgrywaç g∏ównà rol´, tnie
bezlitosnym ostrzem mrozu, wnosi dramat tam, gdzie si´ go nie
spodziewano. To tak˝e intrygujàce obrazy proponowane naszej
wyobraêni do zwizualizowania.
Jak trafnie zauwa˝a krytyk literacki Andrzej Zaniewski, „te fragmenty – jak i szereg innych z ró˝nych miejsc powieÊci – to niemal
gotowe kadry filmu, czàstki niezrealizowanego, a przecie˝ fascynujàcego scenariusza... a˝ szkoda. To tak˝e du˝a porcja wiedzy
autora z zakresu psychiki, psychoanalizy, biometeorologii, fantastyki naukowej i psychologii
cz∏owieka”.
Hanna Kowalska

Pi´kne stopy na lato
Wiosna to czas, gdy robimy porzàdki nie
tylko w domu. Obietnica ciep∏ych dni sk∏ania nas do bardziej krytycznego przyjrzenia
si´ kondycji naszego organizmu. Bierzemy
pod lup´ szczególnie te cz´Êci cia∏a, które
skrywane w zimne miesiàce ods∏onimy, gdy
zrobi si´ cieplej. I tak, na pierwszy ogieƒ
idà Nasze Stopy. Zm´czone i przegrzane
od ciep∏ych butów skar˝à si´ przesuszeniem skóry, nadmiernà potliwoÊcià, odciskami lub wrastajàcym paznokciem. Czasami zauwa˝amy na nich „nieproszonych goÊci” takich jak grzybica czy kurzajki.
W∏àczamy wi´c domowy program piel´-
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gnacji SOS: Êcieramy, kremujemy, peelingujemy. Co zrobiç jednak, gdy program ten
nie dzia∏a? Odpowiedê jest prosta: jeÊli
zabiegi, które wykonujesz samodzielnie
w domu, nie przynoszà po˝àdanego efektu,
dobrze skonsultowaç si´ z Podologiem. Nie
leczone i zaniedbane schorzenia mogà prowadziç do stanów zapalnych, zaka˝eƒ lub
innych powa˝nych konsekwencji. Nie bagatelizujmy problemu, nie wstydêmy si´! Pami´tajmy, ˝e im szybciej oddamy NASZE
STOPY w r´ce Podologa, tym ∏atwiej,
a cz´sto i szybciej b´dzie mo˝na za˝egnaç
nasze problemy.

Jako patron medialny serdecznie
zapraszamy 18 czerwca o 12.00
na Rajd Rowerowy Âladami Ciuchci! W programie poza samà wycieczkà rowerowà mnóstwo inP
nych atrakcji, m.in. zwiedzanie
A
T
Muzeum Ziemi Otwockiej i dawR
nych dworców kolejki, opowiadaO
nia nadÊwidrzaƒskie, a na mecie
N
w WCK Falenica od 14.30 pokazy
A
T
˝onglerskie i nauka sztuczek cyrkowych, warsztaty dla dzieci, kàcik architekta i na fina∏ o 16.00 koncert
Âwidermajer Orkiestra! W roku Wis∏y dominujàcym kolorem rajdu jest niebieski
– w∏àczcie ten kolor do Waszych strojów.
Szczegó∏owy program wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/
1516421175070054/.
N
A
S
Z

Hanna Kowalska

Zdrowych i pi´knych stóp na wiosn´
i nadchodzàce lato ˝yczy Gabinet Podologiczny NASZE STOPY.

PEDICURE LECZNICZY
PODOLOGICZNY GABINET MOBILNY

WWW.NASZESTOPY.PL
tel. (+48) 664 06 66 26
Nr 75 / Czerwiec 2017

Tekst sponsorowany

N
A
S
Z

WAWERSKIE

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

Wi´cej informacji o ww. warsztatach i karty zg∏oszenia
na stronie www.wck-wawer.pl, zak∏adka „Zastów”.

CZERWIEC – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE

WAWERSKA STREFA KULTURY

21 czerwca / Êroda / godz. 18.00
NAD PI¢KNÑ, MODRÑ WIS¸Ñ – koncert z okazji
Roku Wis∏y w wykonaniu zespo∏u Aleks i Babki. Na
koncercie mo˝na b´dzie pos∏uchaç pi´knych piosenek,
wierszy i fragmentów prozy o WiÊle. Wst´p wolny.
25 czerwca / niedziela / godz. 13.00–22.00
JARMARK RZECZY NIE BYLEJAKICH – zapraszamy
do wymiany, kupna, sprzeda˝y rzeczy u˝ywanych, dobrze utrzymanych, a obecnie zb´dnych w domu. Mile
widziane ksià˝ki, p∏yty, obrazy, odzie˝, bibeloty ozdobne, zabawki. Stoisko: 5 z∏.
26 czerwca / poniedzia∏ek / godz. 15.30
WIS¸A – KRÓLOWA POLSKICH RZEK W TWOIM
I MOIM OBIEKTYWIE – prelekcja Iwony Kie∏piƒskiej po∏àczona z pokazem zdj´ç w∏asnych i sàsiadów
naszej Filii. Wst´p wolny.

19 czerwca / poniedzia∏ek / godz. 16.00
KWIAT PAPROCI – warsztaty plastyczne dla dzieci
wraz z opiekunami. Wst´p wolny.
30 czerwca / piàtek / godz. 11.00–13.00
WARS I SAWA – happening, dzia∏ania w plenerze przy
fontannie osiedlowej Wieloryb, zgadywanki-rymowanki,
konkursy o WiÊle i inne atrakcje. Wydarzenie realizowane w ramach obchodów Roku Rzeki Wis∏y. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
22 czerwca / czwartek / godz. 18.00
KULTURALNA AKADEMIA SENIORA. Wspólne rozwiàzywanie ∏amig∏ówek, gry planszowe. Wst´p wolny.
24 czerwca / sobota / godz. 10.00
PIKNIK INTEGRACYJNY NA STADIONIE KLUBU
SPORTOWEGO PKS RADOÂå (patrz plakat na str. 2).
Wst´p wolny.

18 czerwca / niedziela / godz. 10.00
WAWER NAD WIS¸Ñ – SPACER PRZYRODNICZY.
Jak poradziç sobie z okresowym zalewaniem? Czy lepiej mieç gruby, twardy pieƒ, czy mo˝e zginajàce si´
∏odygi i szybko rosnàç? Jakie gatunki drzew mo˝na tu
spotkaç? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieç, spacerujàc po nadwiÊlaƒskim ∏´gu.
Spacer poprowadzi Igor Siedlecki – edukator przyrodniczy, biolog, student, pasjonat przyrody. Wst´p:
10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci. Konieczne zapisy:
503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl.
20 czerwca / wtorek / godz. 18.00
WERNISA˚ prac rysunkowych z warsztatów
MAGDALENY MAGRZYK oraz wyk∏ad: OBRAZ
P¢DZLA EL GRECA NA PODLASIU – DZIEJE ODKRYCIA. Wystawie towarzyszyç b´dzie wyk∏ad prowadzony przez historyka sztuki, prof. IZABELL¢ GALICKÑ – autork´ opracowaƒ i ksià˝ek, wyk∏adowczyni´ na Europejskiej Akademii Sztuk. Wst´p wolny.

FILIA ANIN

FILIA ZASTÓW

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

22 czerwca / czwartek / godz. 18.30
PRZEDSTAWIENIE BALETOWE w wykonaniu dzieci
z sekcji baletu z Domu Kultury Wygoda.

14 czerwca / Êroda / godz. 11.00
ÂWI¢TO PSA. DOGOTERAPIA – Fundacja Przyjaêni
Ludzi i Zwierzàt CZE-NE-KA zaprasza na spotkanie
z psami i wyk∏ad o historiii dogoterapii. Wst´p wolny.

1–30 czerwca
W OCZEKIWANIU NA WAKACJE – wystawa prac
uczestników sekcji.

23 czerwca / piàtek / godz. 16.00 i 19.00
SPEKTAKLE BALETOWE koƒczàce rok szkolny w wykonaniu grup Ma∏a Balerina.

23 czerwca / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – TWÓRCZE SPOTKANIA
Z BI˚UTERIÑ. Warsztaty tworzenia bi˝uterii z masy
plastycznej. Prowadzenie: Aleksandra Mostowska.
Obowiàzujà zapisy. Ka˝dy uczestnik wychodzi z w∏asnor´cznie wykonanà ozdobà. Wst´p: 20 z∏.

24 czerwca / sobota / godz. 10.00–14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – WAKACYJNA WALIZKA. Cykliczne spotkania dla rodzin
z dzieçmi w wieku wczesnoszkolnym. Tym razem dzieci z rodzicami b´dà przygotowywaç zestaw gier i zabaw, które mo˝na zabraç ze sobà na wycieczki i wakacyjne podró˝e. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.

17 czerwca / godz. 10.00 / sobota
Zielony Wawer zaprasza – przyrodniczo-ekologiczny rajd rowerowy po∏àczony z quizem z nagrodami.
Wst´p wolny.

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
19 czerwca / poniedzia∏ek / godz. 18.00
KWIAT WIÂNI I CZERWONA FASOLA / dramat.
Wst´p: 5 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
17 czerwca / sobota
KRAINA CZARÓW – warsztaty teatralno-plastyczne
w Parku Âwiate∏, przestrzeni przed siedzibà WCK Falenica – godz. 15.00.
PREMIERA SPEKTAKLU „ALICJA W KRAINIE CZARÓW” – grupa teatralna Intermedium – godz. 16.00.
Recital Zbigniewa Rogowskiego ze specjalnym
udzia∏em Katarzyny WiÊniewskiej – godz. 17.00.
Wst´p wolny.
30 czerwca / piàtek / godz. 15.00
PLENEROWE WARSZTATY MALARSKIE Z OKAZJI
3 URODZIN WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY.
Uczestnicy wspólnie wykonajà wielkoformatowy obraz
zainspirowany cyklem obrazów Henri Matisse’a Taniec.
Prowadzenie: Edyta Bystroƒ. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
4–30 czerwca
ZATRZYMAå CHWILE... Wystawa fotograficzna ukazujàca dzia∏alnoÊç placówki na przestrzeni pó∏rocza.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

30 czerwca / piàtek / godz. 17.00
TRZYLATEK WAM POKA˚E – happening z okazji
3 urodzin Wawerskiego Centrum Kultury na terenie
przed placem zabaw przy ul. Lucerny 13. Wst´p wolny.
Wakacyjne warsztaty:
• Wokalno-aktorskie dla m∏odzie˝y w wieku od 10 do
14 lat (7.07–12.07.2017 r., w godz. 11.00–14.00)
i m∏odzie˝y w wieku od 15 do 20 lat (7.07–
–12.07.2017 r., w godz. 16.30–19.30). Prowadzenie: dr nauk teatralnych Anna Maria Urbanowska
z Teatru Muzycznego w Gdyni.
• „Podró˝e z Panem Kleksem” dla dzieci w wieku od 6
do 10 lat, w terminie: 17.07–21.07.2017 r. godz.
11.00–14.00. To niezwykle kreatywne warsztaty, na
których dzia∏ania plastyczne przeplatajà si´ z zabawà
ruchowà, równie˝ na Êwie˝ym powietrzu. Prowadzenie: scenograf i plastyk Ma∏gorzata Bockenheim.
• „Teatrzyk z pude∏ka” dla dzieci w wieku od 8 do
11 lat, w terminie: 17.07–21.07.2017 r. godz.
15.00–17.00. To cykl kreatywnych zaj´ç, majàcy na
celu rozwijanie zdolnoÊci manualnych, pomys∏owoÊci, umiej´tnoÊci opowiadania wymyÊlonych historii
za pomocà przedstawienia kukie∏kowego. Prowadzi: Ma∏gorzata Bockenheim.
• Plastyczno-muzyczne dla dzieci w wieku od 8 do
12 lat, termin: 24.07–28.07.2017 r. godz. 11.00–
–14.00. Uczestnicy warsztatów przy dêwi´kach muzyki p∏ynàcej z ró˝nych instrumentów wykonajà prace
plastyczne. Prowadzà: artysta plastyk Ma∏gorzata Szybiƒska oraz muzycy Agata P∏ocka i Benedykt Rokicki.

24 czerwca / sobota / godz. 12.00–22.00
CHATA WARSA I SAWY – rekonstrukcja s∏owiaƒskiej,
rybackiej, nadwiÊlaƒskiej osady na Pla˝y Romantycznej. Termin wydarzenia to Noc Kupa∏y – czyli staros∏owiaƒskie Êwi´to przesilenia letniego – Êwi´to zdrowia
i urodzaju. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie
Semper Fidelis Res Publicae we wspó∏pracy z WCK.
Wi´cej na ten temat na stronie 10. Wst´p wolny.
Czwartki / godz. 16.00–18.00
KTO-CO-JAK – otwarte warsztaty i spotkania planujàce partnerskie dzia∏ania w Wawrze – praca nad programem aktywizacji mieszkaƒców i spo∏ecznoÊci lokalnych
w Wawrze. Spotkania w grupach roboczych odbywajà si´ co czwartek w Cafe Szatnia w WCK.
30 czerwca / piàtek / godz. 14.00–19.00
III URODZINY WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY.
ArtyÊci i animatorzy Wawerskiego Centrum Kultury ruszajà z artystycznymi akcjami w przestrzeƒ publicznà
Wawra. Tego dnia mo˝ecie zobaczyç postacie i rzeczy,
których si´ nie spodziewacie.

WCK
Pe∏ny program wydarzeƒ
oraz propozycje zaj´ç cyklicznych
i organizacji pozarzàdowych dost´pne na
stronie: http://www.wck-wawer.pl/.
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl

WAWERSKIE

KOD lokalnie, ale nie tylko.
Czy mo˝emy czuç si´ bezpiecznie?
Z wojsk operacyjnych, g∏ównej si∏y naszej armii,
doÊwiadczeni oficerowie i podoficerowie sà przenoszeni do Wojsk Obrony Terytorialnej. Si∏y te, tworzone przez Antoniego Macierewicza i tylko jemu podleg∏e, to niemal˝e prywatna milicja ministra. Eksperci nie potrafià znaleêç logicznego uzasadnienia dla
tych decyzji oraz zrozumieç przeznaczenia tych si∏,
w takim ich kszta∏cie. Trudno tak˝e jednoznacznie
zaprzeczyç, ˝e nie sà one tworzone tylko i wy∏àcznie
z myÊlà o ich wykorzystaniu wewn´trznym. Antoni
Macierewicz, jeszcze jako minister spraw wewn´trznych w rzàdzie Jana Olszewskiego, mia∏ podobno
plany u˝ycia podobnych si∏ w walce politycznej.
Wa˝ny jest tutaj kontekst mi´dzynarodowy. W Rosji odradza si´ militaryzm i panuje neorealistyczne
podejÊcie do kwestii bezpieczeƒstwa. Trwa konflikt
w Ukrainie. Sytuacja wewn´trzna UE i NATO tak˝e
wymaga od naszych w∏adz rozwa˝nej polityki wewn´trznej i zagranicznej. Czy jest ona takà? To pytanie retoryczne. Polska zaczyna stanowiç problem
dla integrujàcej si´ Europy. Czy nasze w∏adze i legitymizujàca je partia inaczej rozumiejà polskà racj´
stanu? Czy nasze skuteczne i zakoƒczone narodowym sukcesem starania o cz∏onkostwo w NATO
i UE majà zostaç zaprzepaszczone?
Szanowni Paƒstwo, mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa i Weso∏ej. Czy w tej sytuacji mo˝emy czuç si´
bezpiecznie? Czy mo˝emy mieç pewnoÊç, ˝e w∏adze

nach. Tel. 501 811 240.
◗Sprzedam DOM 141 m2, dzia∏ka 831 m2,
dodatkowo domek drewniany 50 m2
WESO¸A-ZIELONA, Êwietna lokalizacja, cicho, las. Cena 1.150.000,00 z∏.
Negocjacje/zamiana tel. 603 936 946.
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ProSerwis

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

93

tel. 730-780-560

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

ADWOKAT JOANNA LIPKA

WYCINANIE DRZEW

Z¸OTA RÑCZKA

USŁUGI OGRODOWE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

SERWIS KOMPUTERÓW

ul. ˚egaƒska 9

przyjmuje już na Grochowie
przy ul. Grenadierów 12

SPRAWY KARNE I CYWILNE, ROZWODY,
ODSZKODOWANIA, PORADY, PISMA I INNE

tel. 517 355 662

PODCINANIE GAŁĘZI

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

317

tel. 513 148 238

OGRODY
PORZÑDKOWANIE,
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA
503 065 403

WYWÓZ GAŁĘZI

tel. 606 808 358

tel.

503 150 991
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◗Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.
◗Koƒczy Ci si´ ubezpieczenie w samochodzie? Zadzwoƒ! Bez wychodzenia
z domu za∏atwisz wszystko. Z dojazdem do klienta w dogodnych godzi-

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.

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

OG¸OSZENIA DROBNE

Tadeusz Korablin
wiceprzewodniczàcy
Grupy Lokalnej KOD Wawer

Tel. 660 473 628

22
1

„Dobra zmiana” dotyka tak˝e naszego bezpieczeƒstwa. Widoczne jest wsparcie w∏adz centralnych dla
ruchów nacjonalistycznych, niebezpieczni chuligani nazywani sà „patriotycznà m∏odzie˝à”. Takie dzia∏ania
i wypowiedzi nie tylko zach´cajà do ∏amania prawa,
ale uw∏aczajà pami´ci tych wszystkich, którzy w obronie wolnej i demokratycznej Polski, z prawdziwych pobudek patriotycznych, z∏o˝yli danin´ najwy˝szà – swoje ˝ycie. Obra˝a to tak˝e tych, którzy dla wolnej i demokratycznej Polski kiedyÊ dzia∏ali w podziemnej
opozycji, a dzisiaj ci´˝ko i uczciwie pracujà. W∏adze
pacyfikujà przeciwników nacjonalistycznych manifestacji, których uczestnicy g∏oszà has∏a neofaszystowskie,
pochwa∏´ ksenofobii i nietolerancji. Czy o takà Polsk´
nam chodzi? Czy nie pami´tamy ju˝ naszej historii?
Niepokoi nas tak˝e sfera obronnoÊci. Wstrzymano
procesy modernizacji armii. Zerwano bardzo wa˝ny
przetarg na Êmig∏owce wielozadaniowe i wmawia si´
nam, ˝e by∏ on bez znaczenia. Bagatelizuje si´ kolejne
odejÊcia genera∏ów i wysokich oficerów. Poni˝a oficerów i ˝o∏nierzy rezerwy, a przecie˝ wielu z nich pe∏ni∏o
s∏u˝b´ w strefie dzia∏aƒ wojennych i nara˝a∏o swoje
˝ycie dla Polski. Wszystko to dzieje si´ w czasie, gdy
najwy˝sze stanowiska oraz istotne funkcje w resorcie
obrony i przemyÊle zbrojeniowym powierza si´ kolejnym niewykszta∏conym dyletantom, a lobbysta znanej na Êwiecie firmy zbrojeniowej mia∏, jak podaje prasa, dost´p do wa˝nej dokumentacji przetargowej.

centralne swoimi decyzjami poprawiajà poziom naszego bezpieczeƒstwa? Uwa˝amy, ˝e wr´cz przeciwnie. Dlatego tak wa˝na powinna byç dla nas obrona
niezale˝noÊci samorzàdów. Majà one przecie˝
wp∏yw na lokalne dzia∏ania s∏u˝b odpowiedzialnych
za nasz spokój i bezpieczeƒstwo. To jedno z najwa˝niejszych wyzwaƒ. Pami´tajmy o tym szczególnie teraz, gdy w∏adza stara si´ przejmowaç ostatnie niezale˝ne od siebie instytucje. Na nasze bezpieczeƒstwo
ma niebagatelny wp∏yw niezale˝noÊç w∏adzy sàdowniczej, a i ta sta∏a si´ obiektem demagogicznych
ataków. Nie poddawajmy si´ tej narracji.
Bàdêmy wszyscy aktywni w okresie zbli˝ajàcych
si´ wyborów samorzàdowych. Korzystajmy z naszych praw. Zadawajmy pytania. Sk∏adajmy propozycje. G∏osujmy. To od naszej aktywnoÊci zale˝y
w du˝ej mierze stan dzielnic, w których mieszkamy.
To tutaj nasze dzieci chodzà do szkó∏, zadbajmy
wi´c o to, ˝eby one i ich otoczenie by∏y przyjazne
i bezpieczne dla uczniów oraz wolne od patologii.
W tych dzia∏aniach samorzàd lokalny mo˝e i powinien byç bardzo aktywny.
Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na terenie
Wawra, Rembertowa i Weso∏ej zamierza dzia∏aç, tak˝e w tym obszarze naszej obywatelskiej troski. JeÊli
podzielacie jà Paƒstwo, zapraszamy do kontaktów
i wspó∏pracy z nami. Ka˝dy g∏os i ka˝da pomoc jest
bardzo wa˝na i cenna. Mo˝na do nas pisaç na adres e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
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ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

12

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 790 55 47 46
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291

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

DRZEWA, KRZEWY
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TRAWNIKI

US¸UGI OGRODNICZE

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

M O N TA ˚ :

„HORTUS”

HYDRAULIK

tel. 691 260 269
160

www.hortus.waw.pl

■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

196

anteny TV i SAT
domofony

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701
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M∏odzie˝ z Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych
nr 95 na wycieczce w Biskupinie
Uczniowie naszej szko∏y to dzieci niepe∏nosprawne z ograniczeniami intelektualnymi. Wiele
z nich porusza si´ na wózkach i wymaga ca∏kowitej pomocy w wykonywaniu wszystkich czynnoÊci
dnia codziennego. Cz´Êç dzieci nie mówi lub ma
trudnoÊci komunikacyjne i porozumiewa si´ przy
pomocy alternatywnych i wspomagajàcych metod
komunikacji, u˝ywajàc gestów, symboli oraz urzàdzeƒ zast´pujàcych mow´. Jednak najwi´ksze nawet niepe∏nosprawnoÊci nie os∏abiajà w nich
ogromnej ch´ci i potrzeby poznawania Êwiata
i uczenia si´. A jak wiadomo, tylko przez doÊwiadczenia zmys∏owe i pozytywne emocje z nimi zwiàzane dzieciom niepe∏nosprawnym naj∏atwiej jest
t´ wiedz´ posiàÊç. Ka˝de najdrobniejsze osiàgni´cie przyjmowane jest przez nie z ogromnà radoÊcià. Dziecko niepe∏nosprawne nie mo˝e sobie wyobraziç otaczajàcego Êwiata, oglàdajàc jedynie fotografie czy filmy. Co innego jest byç, widzieç,
poczuç, dotknàç, posmakowaç i pos∏uchaç… My,
nauczyciele, terapeuci i wychowawcy, bardzo
chcemy pokazaç uczniom inne miasta, pozwoliç
doÊwiadczaç podró˝y, zwiedzaç zabytki, obcowaç
z kulturà, a tak˝e doÊwiadczyç mo˝liwoÊci nocowania bez rodziców, poza domem.

W tym roku szkolnym, w dniach 4-5 maja mieliÊmy wspania∏à wycieczk´ do Biskupina. Wzi´∏o
w niej udzia∏ 6 uczniów klasy 1 Gimnazjum oraz
ich 4 opiekunów. Ze wzgl´du na to, ˝e 4 dzieci
przemieszcza si´ na wózkach, liczba opiekunów
musi byç zwi´kszona. ZwiedziliÊmy Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Kolei Wàskotorowej w Wenecji k. Biskupina. BraliÊmy
udzia∏ w zorganizowanych warsztatach: lepienia
w glinie, malowania na szkle oraz strzelania z ∏uku. No i oczywiÊcie mieliÊmy mo˝liwoÊç nocowania bez rodziców, co dla wielu osób niepe∏nosprawnych jest nowym doÊwiadczeniem, a zarazem nie lada wyzwaniem. Wszystkie te atrakcje
zrobi∏y na uczniach wielkie wra˝enie. Bardzo
szcz´Êliwi, z ogromem wra˝eƒ i pozytywnych
emocji powrócili do domów.
Ca∏e to przedsi´wzi´cie uda∏o nam si´ zorganizowaç dzi´ki naszym wspania∏ym sponsorom,
którym bardzo serdecznie DZI¢KUJEMY:
1) Fundacji PKO Banku Polskiego,
2) Pani Renacie Dobosz-Krasowskiej oraz jej
dzieciom: Alicji (15 lat), Micha∏owi (11 lat)
i Wiktorii (9 lat), ucz´szczajàcym do Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 i Dwuj´-

zycznego Gimnazjum nr 1 w Warszawie-Weso∏ej – chcia∏abym tutaj nadmieniç, ˝e Pani
Renata wraz z dzieçmi od wielu ju˝ lat wspomagajà naszà klas´ zarówno finansowo, jak
i materialnie,
3) Radzie Rodziców z ZSS nr 95 Warszawa
Bo˝ena Sirko
Wychowawczyni klasy

„JA WIS¸A” – ekologiczno-profilaktyczny piknik w 109!
Tegoroczna edycja pikniku rodzinnego
w SP 109 poÊwi´cona by∏a tematyce
ekologiczno-profilaktycznej, a patronowa∏a jej królowa polskich rzek – WIS¸A,
stàd has∏o plakatowe „Ja Wis∏a”!
Mamy Rok Rzeki Wis∏y, wi´c wysi∏ki
organizacyjne posz∏y w tym kierunku.
Âwietlica zorganizowa∏a Konkurs Wiedzy o WiÊle oraz konkurs plastyczny „MOJA WIS¸A”. W bibliotece p∏yn´∏a RZEKA
WIÂLANEJ POEZJI, a na ekranie „wi∏a si´”
prezentacja multimedialna „4 PORY ROKU
NAD WIS¸Ñ” w Warszawie i w Kazimierzu Dolnym. Ca∏oÊç dope∏nia∏a wystawka „MOJA FOTKA
Z WIS¸Ñ W TLE”, czyli zdj´cia dzieci, rodziców
i nauczycieli, którzy zechcieli si´ podzieliç zasobami ze swojego prywatnego archiwum.
Scena wype∏ni∏a si´ wyst´pami klas I–III, które prezentowa∏y piosenki o tematyce przyrodniczo-wiÊlanej, z akcentem ekologicznym, o czym
informowa∏o has∏o – „Z EKOLOGIÑ NA TY”.
Klasy starsze zaÊ z pomocà swoich rodziców
przygotowa∏y stoiska profilaktyczno-ekologiczne.

Oto niektóre lansowane tematy: jakoÊç powietrza,
mini oczyszczalnia wody, ochrona lasów i ptaków,
oszcz´dzanie energii, zbiórka elektroÊmieci i inne.
W ramach promowania zdrowego stylu ˝ycia nie
mog∏o zabraknàç ekologicznej ˝ywnoÊci, no i ró˝nych form ruchu na Êwie˝ym powietrzu. Odbywa∏y
si´ wi´c biegi, zawody, turnieje i pokazy sportowe,
które potem znalaz∏y swój fina∏ na scenie.
Jak na ka˝dym pikniku – niezale˝nie od tematyki – muszà si´ znaleêç i inne atrakcje, które
przyciàgajà uwag´. Nale˝à do nich: nadmuchiREKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wana zje˝d˝alnia i zamek, warsztaty designu ze
sznurka, fotobudka, malowanie buziek, rzutki,
Êcianka wspinaczkowa itd.
NowoÊcià by∏a akcja znakowania rowerów, zaÊ
tradycyjnie najwi´cej fanów przyciàga∏a nasza loteria fantowa, gdzie ka˝dy los wygrywa∏, a fantów by∏o co niemiara, wi´c kolejka si´ wi∏a d∏uga.
Nie oby∏o si´ bez udzia∏u stra˝y po˝arnej oraz
policji – oczywiÊcie informacyjnie i atrakcyjnie.
Ka˝da szkolna majówka przyciàga co roku
wielu mieszkaƒców z bli˝szych i dalszych okolic.
Pogoda dopisa∏a, wi´c mi∏o si´ by∏o spotkaç na
szkolnym gruncie, tym bardziej ˝e przyby∏o te˝
sporo specjalnie zaproszonych goÊci, jak byli
pracownicy szko∏y czy przedstawiciele Urz´du
Dzielnicy z panem burmistrzem ¸ukaszem Jeziorskim na czele. Ca∏e to wydarzenie zosta∏o bowiem zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Wawer.
Jak mi∏o, ˝e królowa polskich rzek tak pi´knie
potrafi ∏àczyç!
Barbara Micha∏ek
fot. Beata Bryl
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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:

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel: 884 864 592

∏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
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