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Depesza z Polski – ciekawe
obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
27 listopada w filiach Wawerska
Strefa Kultury i Anin WCK zakoƒczyliÊmy projekt zwiàzany z odzyskaniem niepodleg∏oÊci i budowà
wolnej Polski.
Pomys∏ na projekt Depesza z Polski narodzi∏ si´ w nas, kiedy s∏uchaliÊmy Paw∏a Ajdackiego (historyka
i autora przewodników, m.in.
o Wawrze), który mówi∏ o telegramie Józefa Pi∏sudskiego wysy∏anym drogà radiowà do wszystkich paƒstw Êwiata. 19 listopada 1918 roku
z Cytadeli Warszawskiej przes∏ano historycznà
depesz´. Dotyczy∏a przywrócenia paƒstwowoÊci
w wolnej Polsce i zaprzestania dzia∏aƒ wojennych
na jej terenie. To by∏ impuls, ˝eby zwiàzaç nasze
Êwi´towanie niepodleg∏oÊci z datà depeszy.
Upami´tnienie tego wydarzenia sta∏o si´ okazjà do tworzenia osobistych wypowiedzi
w formie video, graficznej lub muzycznej
przez ca∏y okres trwania projektu. To sà przes∏ania wspó∏czesne, o tym co jest wa˝ne dla mnie
tutaj i teraz. Symbolicznie puÊciliÊmy je w Êwiat
19 listopada w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego. Prawie sto lat po nocie Józefa Pi∏sudskiego.

Na zdj´ciach z wystawy, którà
mo˝na oglàdaç do koƒca grudnia
w Wawerskim Centrum Kultury
w filii WSK, mo˝na zobaczyç wiele innych elementów naszych
dzia∏aƒ. Sà fotografie z warsztatów filozoficznych z m∏odzie˝à
o temacie wolnoÊci, solidarnoÊci
i praw cz∏owieka, a potem sondy
na terenie Urz´du Dzielnicy, na którà wybrali
si´ uczniowie, pytajàc z kolei urz´dników o rozumienie wartoÊci. Sà zdj´cia gry terenowej przypominajàcej postaç Kazimierza D∏uskiego i jego zwiàzki z Aninem, TPD Helenów i Marsza∏kiem; sà prace z warsztatów sitodrukowych
Moda na Polsk´, inspirowanych osobà harcerza
– Jerzego Jeliƒskiego – mieszkaƒca ówczesnej
gminy Wawer, który w 1926 roku wyruszy∏ ze
Starej Mi∏osny w podró˝ dooko∏a Êwiata. Podró˝,
która wed∏ug s∏ów Pi∏sudskiego mia∏a opasaç
Êwiat flagà bia∏o-czerwonà. Niecodziennym pomys∏em by∏ pokój zagadek, na wzór popularnego escape room. Z historià depeszy i logicznym
myÊleniem mo˝na si´ by∏o mierzyç w filii Anin
Wawerskiego Centrum Kultury.
REKL AMA
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Przede wszystkim jednak chcieliÊmy Êwi´towaç! 19 listopada uda∏o nam si´ stworzyç
wydarzenie artystyczne w historycznym forcie na ˚oliborzu. Tam pod okiem Janusza Byszewskiego zbudowaliÊmy instalacj´ Poezja jest
na ulicy w formie manifestów dumnie zatkni´tych – czemu nie? – w jab∏ka. Fotografie przedstawiajà tak˝e inne momenty programu: fragmenty spektaklu Noc Listopadowa w wykonaniu
m∏odzie˝y z Liceum Êw. Paw∏a z Tarsu, kierowanych przez Szczepana Szczykno, i grup´ Idealni
Izabeli Skorupki z pokazem improwizacji teatralnych, a tak˝e videoinstalacje z wypowiedziami
nagranymi wczeÊniej, jak i na bie˝àco rejestrowanymi w trakcie spotkania.
OpowieÊç o naszym projekcie koƒczymy pracami laureatów w konkursach fotograficznym
i literackim pod tytu∏em WolnoÊç. SolidarnoÊç.
Prawa cz∏owieka. Zwyci´skie prace mo˝ecie Paƒstwo zobaczyç na nagraniach i w formie zdj´ç na
wystawie.

Projekt dofinansowano ze Êrodków Programu
Wieloletniego NIEPODLEG¸A na lata 2017–2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg∏a”.
Agnieszka Redzisz
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Wesolandia Spółka z o.o. poszukuje najemcy
budynku z częścią biurową i garażowo-magazynową o powierzchni użytkowej: 220 m2, na
działalność gospodarczą, na terenie działki Aquaparku. Wokół obiektu duży własny parking, brama
wjazdowa o wymiarach: szer. 350 x wys. 410 cm.

OUTLET CEREMONIA
NOWY SKLEP Z GALANTERIĄ
Stara Miłosna, ul. FABRYCZNA 6
obok kwiaciarni Gracja
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Kontakt:
603 060 202
ul. Wspólna 4
05-075 Warszawa

PN.–PT. 11.00–19.00
SOB. 9.00–15.00
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Listopad w Radzie Dzielnicy
W poprzednim numerze
WS wspomnia∏em o zaplanowanej na 22 listopada
sesji poÊwi´conej realizowanej na terenie naszej
dzielnicy inwestycji Po∏udniowa Obwodnica Warszawy. Niestety przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
wykonawcy – firmy Warbud nie mogli pojawiç si´
na spotkaniu w tym dniu. W zwiàzku z powy˝szym
Zarzàd Dzielnicy Wawer zwo∏a∏ na dzieƒ 27 listopada sesj´, na której mogli pojawiç si´ wszyscy
zaproszeni GoÊcie. W tym miejscu warto nadmieniç, ˝e Rada Dzielnicy Wawer na sesji w dniu
8 listopada podj´∏a stanowisko w kwestii utrudnieƒ w ruchu zwiàzanych z realizacjà inwestycji
polegajàcej na budowie Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy odcinek B i C, nast´pujàcej treÊci:
„Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyra˝a
sprzeciw wobec zamykania istotnych ciàgów komunikacyjnych przecinajàcych realizowanà tras´ S2 na
terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w szczególnoÊci ulic: Wa∏ Miedzeszyƒski, Patriotów (po którejkolwiek stronie torów), Izbicka, Mozaikowa, Mszaƒska – Sarny – Zabawna (przejÊcie dla pieszych).
Zwracamy si´ do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o zmian´ zapowiadanej
tymczasowej organizacji ruchu.
Zwracamy si´ do Prezydent m.st. Warszawy
o nie uzgadnianie propozycji organizacji ruchu
niezgodnych ze stanowiskiem Rady Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy.
Tymczasowà organizacj´ ruchu nale˝y zaplanowaç w taki sposób, aby utrzymaç przejezdnoÊç wy˝ej wymienionych ulic poprzez drogi
techniczne, a nast´pnie wykonaç prace w rejonie
tych dróg przenoszàc ruch na uk∏ad docelowy.
Zamkni´cie powy˝szych ulic spowoduje znaczne utrudnienie dla mieszkaƒców, spadek poziomu
funkcjonowania dzia∏alnoÊci gospodarczej na niektórych obszarach, oraz spadki cen nieruchomoÊci. DojÊcie i dojazd dzieci do szkó∏ jest ju˝ znaczàco utrudniony, a b´dzie jeszcze bardziej, tak samo
jak codzienne podró˝e mieszkaƒców do pracy i innych aktywnoÊci. Korki, które utworzà si´ w rejo-

nie Falenicy i Miedzeszyna wp∏ynà negatywnie na
mo˝liwoÊci komunikacyjne mieszkaƒców osiedli
Falenica, Miedzeszyn i Aleksandrów.
Szczególnym zagro˝eniem jest zamykanie g∏ównych arterii, co spowoduje totalny parali˝ komunikacyjny nie tylko mieszkaƒców Wawra, ale równie˝
Otwocka, Józefowa i Wiàzownej, dla których jest to
jedna z dwóch dróg dojazdowych do Warszawy”.
Jak wspomnia∏em, 27 listopada odby∏a si´ sesja poÊwi´cona m.in. w∏aÊnie tej kwestii.
Po protestach mieszkaƒców i zabiegach Zarzàdu Dzielnicy inwestor – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autorstrad i wykonawca – firma Warbud przystali na wawerskie propozycje.
Zgodnie z sugestiami Zarzàdu Dzielnicy stworzony b´dzie objazd wschodniej cz´Êci Patriotów ulicami Arniki i Drozdowà, dla samochodów osobowych i z chodnikiem. Nie b´dzie tak˝e jednoczesnego zamkni´cia ulicy Mozaikowej i zachodniej cz´Êci
Patriotów. Dla dzieci chodzàcych do szko∏y na Wolnej wykonawca zbuduje specjalne przejÊcie.
WczeÊniej, dzi´ki zabiegom Zarzàdu Dzielnicy
i protestom mieszkaƒców, wykonawca zrezygnowa∏ z zamkni´cia na rok ul. Mozaikowej. Planowane jest jedynie tygodniowe zamkni´cie ulicy w tym
roku i maksymalnie trzymiesi´czne w przysz∏ym
roku, najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym.
Wi´cej informacji odnoÊnie do planowanej inwestycji znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej www.pulawska-lubelska.pl.
Firma Warbud, wykonawca budowy odcinka C
Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, informuje
o zamkni´ciu cz´Êci ulicy Celulozy na odcinku od
numeru 104 A–G do ul. Rozchodnikowej, które
nastàpi 4 grudnia. Tymczasowa organizacja ruchu b´dzie obowiàzywaç do sierpnia 2020 roku.
Zachowany zostanie dojazd do posesji. O kolejnych zmianach b´dziemy informowali Paƒstwa
w kolejnych numerach WS.
Ruszy∏a równie˝ budowa kulturoteki w osiedlu Falenica. Oficjalne „wbicie ∏opaty” nastàpi∏o
30 listopada.
Kulturoteka ma byç gotowa w listopadzie
2018 r. Planowane jest tak˝e zlokalizowanie w budynku Miejsca AktywnoÊci Lokalnej dla mieszkaƒców. Obiekt b´dzie si´ wpisywaç w miejskà koncepcj´ zagospodarowania centrum Falenicy.

Panu Piotrowi Bieliƒskiemu
z Rodzinà
wyrazy wspó∏czucia i s∏owa otuchy
z powodu Êmierci Mamy
sk∏ada Redakcja „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich”

W budynku do u˝ytku mieszkaƒców oddane
zostanà m.in. biblioteka, sala multimedialna, kawiarenka, czytelnia, pomieszczenia pracowni plastycznych, muzycznych i technicznych. Teren wokó∏ budynku zostanie tak zagospodarowany, ˝eby zapewniç lokalnej spo∏ecznoÊci mo˝liwoÊç
aktywnego wypoczynku. Powstanie m.in. Êcianka
wspinaczkowa, a w pobli˝u park sensoryczny. Na
sztucznej skarpie pojawi si´ letnia czytelnia i widownia plenerowa dla sceny, która dzi´ki mobilnym Êcianom b´dzie zarówno scenà wewn´trznà, jak i zewn´trznà. Ca∏y teren b´dzie oÊwietlony i monitorowany oraz wyposa˝ony w elementy
ma∏ej architektury.
Budynek zaplanowano w nowoczesnej formie architektonicznej, po∏àczonej z elementami nawiàzujàcymi do historycznego wizerunku terenu i wpisujàcej si´ w otoczenie. Wyposa˝ony b´dzie w nowoczesne instalacje i urzàdzenia multimedialne, które
b´dà wykorzystywane do dzia∏aƒ kulturalnych.
Koszt budowy obiektu to ponad 6 milionów z∏.
Ruszy∏a równie˝ kolejna edycja naboru wniosków do bud˝etu partycypacyjnego. Projekty
mo˝na sk∏adaç do 22 stycznia 2018 roku, do czego
Czytelników WS bardzo zach´cam. Wi´cej na ten
temat w oddzielnym materiale w tym numerze.
Zapraszamy na lodowisko! Od 24 listopada
dzia∏a ju˝ nasza wawerska Êlizgawka przy ul.
V Poprzecznej 22. Godziny otwarcia i inne szczegó∏y na stronie: http://osir-wawer.warszawa.pl/
lodowisko/.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ Paƒstwu, aby te Âwi´ta by∏y dla Paƒstwa radosne, szcz´Êliwe, pe∏ne spokoju, a czas sp´dzony z Najbli˝szymi sk∏oni∏ Paƒstwa do optymizmu w nadchodzàcym 2018 roku.
Pozdrawiam Êwiàtecznie,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Oczyszczacze powietrza dla wawerskich przedszkoli
Równolegle do prowadzenia dzia∏aƒ
d∏ugofalowych – takich jak budowa metra, wymiana taboru komunikacji miejskiej na niskoemisyjny czy udzielanie dotacji na wymian´ pieców w´glowych
– Warszawa poszukuje nowych rozwiàzaƒ w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami dla grup szczególnie nara˝onych na ich szkodliwy wp∏yw.
Do takich osób nale˝à ma∏e dzieci, które sà
grupà bardziej podatnà na choroby uk∏adu oddechowego. Do warszawskich ˝∏obków i przedszkoli ucz´szcza ∏àcznie ponad 55 tys. dzieci.
Wi´kszà cz´Êç dnia w miesiàcach zimowych
sp´dzajà w budynkach. Pomimo rezygnacji
z aktywnoÊci na dworze w dniach, w których
zanieczyszczenia powietrza osiàgajà wysokie
poziomy, dzieci nadal sà nara˝one na zanieczyszczenia, które przedostajà si´ do budynków. Dlatego te˝ od kilku lat wszystkie publiczne sto∏eczne ˝∏obki wyposa˝one sà w urzàdzenia oczyszczajàce powietrze. Dzi´ki temu

najm∏odsi warszawiacy mogà oddychaç powietrzem wolnym od py∏ów i szkodliwych substancji, ale tak˝e kurzu, alergenów, bakterii oraz
lotnych zwiàzków organicznych.
Z inicjatywy radnych m.st. Warszawy oczyszczacze wkrótce pojawià si´ tak˝e w wybranych przedszkolach. Zakup urzàdzeƒ, ze Êrodków m.st. Warszawy, zosta∏ przygotowany przez Biuro Ochrony
Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy w oparciu
o rekomendacje ekspertów i naukowców z Politechniki Warszawskiej. Dzi´ki temu sporzàdzona
zosta∏a specyfikacja urzàdzeƒ, ale tak˝e wytypowano placówki, gdzie oczyszczacze powinny trafiç
w pierwszej kolejnoÊci. O wyborze decydowa∏o
po∏o˝enie placówek. W pierwszym etapie wskazano te, które znajdujà si´ w zabudowie jednorodzinnej (obok êróde∏ tzw. niskiej emisji) oraz
w pobli˝u arterii o du˝ym nat´˝eniu ruchu.
Warto zaznaczyç, ˝e lista wybranych wg powy˝szych kryteriów przedszkoli to nie ostateczny
katalog placówek, gdzie trafià urzàdzenia. Warszawa jest otwarta na kolejne sugestie, a lista
b´dzie sukcesywnie uzupe∏niana w miar´ posiadanych Êrodków.

W pierwszym etapie sfinansowany zostanie
zakup oczyszczaczy dla 117 przedszkoli, na co
radni przeznaczyli w bud˝ecie kwot´ 1,24 mln z∏.
W sumie do wytypowanych placówek ucz´szcza
620 grup przedszkolaków – do sali ka˝dej z nich
trafi urzàdzenie.
Koszt jednego oczyszczacza to oko∏o 2 tys. z∏.
Zakup sprz´tu oraz jego póêniejszy serwis pozostaje w gestii dzielnic. Oczyszczacze powinny pojawiç si´ w przedszkolach do koƒca roku.
W naszej dzielnicy oczyszczacze pojawià si´
w pi´ciu przedszkolach:
1. Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”,
ul. W∏ókiennicza 41
2. Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny nr 9,
ul. Kadetów 15a
3. Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”,
ul. Korkowa 147/149
4. Przedszkole nr 85 „LeÊny Zakàtek”,
ul. ˚egaƒska 27
5. Przedszkole nr 110, ul. Bystrzycka 38
Urzàd m.st. Warszawy

Pomó˝my temu, który zawsze pomaga∏
granicy prze˝ycia. Obecnie jego stan uleg∏
nieznacznej poprawie, jednak bez kosztownej rehabilitacji nie b´dzie w stanie
wróciç do zdrowia.

Kto choç przez chwil´ zetknà∏ si´ ze Êrodowiskiem sumo i zapasów w Wawrze,
z pewnoÊcià zna nazwisko Pana Leszka
Blautenberga. Oddany ca∏ym sercem roli
trenera w klubie UKS Marysin Wawerski nie
tylko uczy∏ m∏odzie˝ i dzieci, jak walczyç,
i przygotowywa∏ zawodników do startów,
ale te˝ nieustannie zabiega∏ o pozyskiwanie sponsorów i Êrodków na utrzymanie
klubu, wyposa˝enie sportowe dla zawodników i anga˝owa∏ si´ w organizacj´ eventów sportowych. S∏u˝y∏ pomocà wsz´dzie,
gdzie móg∏: poza kontekstem sportowym
tak˝e charytatywnie na ró˝nego rodzaju
akcjach (m.in. wspiera∏ aktywnie WOÂP),
jest równie˝ Zas∏u˝onym Honorowym
Dawcà Krwi I stopnia.

Na stronie internetowej Pomagam.pl,
pod adresem https://pomagam.pl/pomoc
dlaleszka trwa zbiórka pieni´dzy, która
ma pomóc rodzinie Pana Leszka sfinansowaç jego rehabilitacj´. Goràco zach´camy
Paƒstwa do przekazania choçby najmniejszego datku na ten cel. Niech te Êwi´ta

b´dà dla Was pi´kniejsze z myÊlà, ˝e
wÊród licznych prezentów dla bliskich
Wam osób znalaz∏ si´ te˝ prezent dla kogoÊ, kogo co prawda nie znacie, ale komu
mo˝ecie przywróciç najcenniejszà w ˝yciu
rzecz, której wszyscy sobie przy op∏atku
˝yczymy – zdrowie.
Wierzymy w Wasze dobre serca i z góry
dzi´kujemy za okazane wsparcie.
Redakcja

REKL AMA

Niestety dziÊ to on potrzebuje pomocy.
30 paêdziernika w czasie podró˝y samochodem dozna∏ wylewu krwi do mózgu.
Z powodu braku natychmiastowej pomocy (przez wiele godzin nikt nie zainteresowa∏ si´ nieprzytomnym cz∏owiekiem!) do
szpitala trafi∏ w bardzo ci´˝kim stanie, na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Najprostsza droga do pozbycia si´ smogu z Wawra
Nie trzeba byç ekspertem, by wiedzieç, skàd
w Wawrze bierze si´ wi´cej zanieczyszczeƒ powietrza ni˝ w centrum Warszawy, wystarczy pociàgnàç
nosem na spacerze po naszych okolicach. G∏ówny
winowajca to przestarza∏e piece i niskiej jakoÊci paliwo do nich wrzucane (oraz niestety wcià˝ – mimo
nieustannych apeli – palenie w piecach Êmieci). Ale
problem bardzo z∏ej jakoÊci samych pieców nie dotyczy wy∏àcznie prywatnych domostw. Na terenie
Warszawy w budynkach b´dàcych w zarzàdzie Zak∏adów Gospodarowania NieruchomoÊciami istnieje co najmniej 1700 „kopciuchów”, a Wawer bije tu
niechlubny rekord – najwy˝szy odsetek miejskich
kopciuchów, czyli a˝ 41% (697 kot∏ów) jest u nas.

Organizacje Warszawa Bez Smogu i Warszawski Alarm Smogowy opracowa∏y petycj´
do Rady m.st. Warszawy o wymian´ warszawskich komunalnych kopciuchów, w której apelujà o przyznanie Êrodków finansowych celowych dla wszystkich dzielnic miasta na wymian´ kot∏ów pozaklasowych na niskoemisyjne
êród∏a ciep∏a w budynkach komunalnych, których nie mo˝na pod∏àczyç do sieci gazowej lub
ciep∏owniczej. Wskazujà w niej tak˝e, ˝e miasto nie powinno rozk∏adaç rozwiàzania problemu smogu na 5 kolejnych lat, tylko w maksymalnym stopniu zintensyfikowaç wymian´ kot∏ów ju˝ w 2018 r.

Bud˝et partycypacyjny 2019
Codziennie dostrzegamy mo˝liwoÊci poprawy
najbli˝szego otoczenia. Przychodzà nam do g∏owy pomys∏y na zmiany w okolicy. Niezale˝nie od
tego, czy wed∏ug Ciebie najwa˝niejszy jest remont chodnika, budowa placu zabaw czy organizacja zaj´ç w domu kultury – bud˝et partycypacyjny jest dla Ciebie. Daje Ci on wyjàtkowà
mo˝liwoÊç wspó∏decydowania o przeznaczeniu
cz´Êci bud˝etu Warszawy. W ten sposób masz
realny wp∏yw na Twoje najbli˝sze otoczenie oraz
na rozwój Warszawy. Bud˝et partycypacyjny jest
dla ka˝dego mieszkaƒca Warszawy. Nie trzeba
byç zameldowanym. Nie trzeba byç pe∏noletnim.

ZG¸ASZANIE POMYS¸ÓW
1 GRUDNIA 2017 – 22 STYCZNIA 2018
Chcesz coÊ zmieniç w swoim otoczeniu? Ty
wiesz najlepiej, co nale˝y poprawiç w Twojej
okolicy. Opisz swój pomys∏ i zg∏oÊ go do bud˝etu partycypacyjnego np. przez stron´ app.twoj
budzet.um.warszawa.pl.
Zg∏oszenie pomys∏u nie jest trudne. Je˝eli jednak potrzebujesz pomocy, mo˝esz skorzystaç
z ró˝nych form wsparcia, jakie oferujà urz´dy
dzielnic. Podczas etapu zg∏aszania pomys∏ów organizowane sà np. dy˝ury konsultacyjne z udzia∏em pracowników urz´du.
Projekty sà sprawdzane przez pracowników
urz´du. Pomys∏y mo˝liwe do realizacji zostanà
poddane pod g∏osowanie mieszkaƒców.

DYSKUSJE O POMYS¸ACH
26 LUTEGO – 18 MARCA 2018
W ka˝dej dzielnicy odbywajà si´ spotkania, na
których prezentowane sà zg∏oszone pomys∏y. Mo˝-

liwe, ˝e któryÊ ze zg∏oszonych pomys∏ów dotyczy
Twojej okolicy. Mo˝esz porozmawiaç o nich z innymi mieszkaƒcami. To doskona∏a okazja, aby przekazaç swoje uwagi, wyraziç poparcie lub sprzeciw.
Wszystkie zg∏oszone pomys∏y mo˝esz przejrzeç
na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Ka˝dy z nich mo˝esz skomentowaç na forum internetowym, a tak˝e przes∏aç swoje uwagi autorowi pomys∏u.

G¸OSOWANIE NA POMYS¸Y
15 CZERWCA – 30 CZERWCA 2018
W czerwcu wejdê na stron´ app.twojbudzet.
um.warszawa.pl (albo wype∏nij papierowà kart´ do g∏osowania) i zag∏osuj na pomys∏y, które
uwa˝asz za ciekawe lub potrzebne. W ten sposób decydujesz o tym, jak zostanà rozdysponowane pieniàdze z bud˝etu Warszawy. Pomys∏y
wybrane przez mieszkaƒców zostanà zrealizowane przez Miasto. Do tej pory Miasto zrealizowa∏o ju˝ ponad 1000 pomys∏ów mieszkaƒców.
Gdzie szukaç informacji?
Informacje na temat bud˝etu partycypacyjnego znajdziesz na stronie twojbudzet.um.
warszawa.pl, na stronach urz´dów dzielnic i na
profilu „Bud˝et partycypacyjny w Warszawie”
na Facebooku. Mo˝esz te˝ skontaktowaç si´
z koordynatorem w dzielnicy – Dorotà G∏a˝ewskà,
dglazewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 68 69.
A zatem zaczynamy! Czekamy na Twoje pomys∏y do 22 stycznia.

Warto poprzeç t´ inicjatyw´, zwi´kszajàc szanse na szybkà popraw´ jakoÊci powietrza w naszej
dzielnicy. OczywiÊcie jako dzia∏anie dodatkowe
wzgl´dem zadbania o niegenerujàce smogu
ogrzewanie we w∏asnym domu (tu przypominamy
o dotacjach na wymian´ pieców i pilota˝owym
programie dofinansowania op∏at rachunków za
gaz po wymianie: http://www.um.warszawa.pl/
aktualnosci/zielone-wsparcie-program-os-onowy).
Petycj´ w sprawie wymiany miejskich kopciuchów mo˝ecie podpisaç tutaj: https://chceoddychac.pl/warszawa.
Hanna Kowalska

Na rok 2019 Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego wypracowa∏ nast´pujàce zasady ogólnodost´pnoÊci projektów realizowanych w tej edycji:
Ogólnodost´pnoÊç obiektów na otwartym terenie – jest spe∏niona, je˝eli z obiektu
ka˝dy mieszkaniec b´dzie móg∏ skorzystaç
w nast´pujàcych przedzia∏ach czasowych:
1. W dni powszednie: co najmniej od zakoƒczenia zaj´ç dydaktycznych do zmroku, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do godziny
22.00.
2. W soboty, niedziele, ferie oraz wakacje co
najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do godziny 22.00.
Ogólnodost´pnoÊç sprz´tu: sprz´t uznaje
si´ za ogólnodost´pny, je˝eli s∏u˝y prowadzeniu zaj´ç w ramach projektu lub mo˝liwe jest jego u˝ytkowanie przez ka˝dego
ch´tnego mieszkaƒca zgodnie z instrukcjà
i na zasadzie wypo˝yczenia po podpisaniu
stosownej umowy.
Potrzeba zakupu sprz´tu w danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urz´du pod kàtem mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcych zasobów.
Je˝eli wyst´puje potrzeba zakupu sprz´tu,
to po zrealizowaniu projektu nale˝y sprz´t
oddaç do dyspozycji Urz´du Dzielnicy.
Wszystkie zapisy na zaj´cia o ograniczonej dost´pnoÊci (ograniczona liczba miejsc)
b´dà odbywaç si´ za poÊrednictwem pracowników urz´du lub jego jednostek organizacyjnych.

Bud˝et partycypacyjny w Warszawie
REKL AMA

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

tel. 694-747-213
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Koncert Noworoczny
Wawer Music Festival
Koncert Noworoczny w ramach IX edycji Wawer Music Festival, który odb´dzie si´ 7 stycznia 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu Boss o godzinie 17.30, to
comeback amerykaƒskich gwiazd na scen´
Wawra. Legendarna czarnoskóra wokalistka
pop/rock/soul, Lorraine Brown, której uduchowiony i charyzmatyczny g∏os porywa publicznoÊç sal koncertowych od Nowego Yorku po
Pary˝ i Londyn, wystàpi wraz z Kwartetem Jazzowym Gary Guthmana. Wokalistka po raz
pierwszy zagra∏a w Polsce 15.11.2015 roku
podczas VII edycji WMF, równie˝ w towarzy-

stwie s∏ynnego tr´bacza. Dajcie si´ oczarowaç
w pierwszà niedziel´ stycznia tej absolutnie cudownej, charyzmatycznej kobiecie z olÊniewajàcym talentem.
Mamy te˝ dla Was noworoczny prezent! Ka˝dy bilet kupiony na ten koncert w cenie 50 z∏
upowa˝nia do bezp∏atnego uczestnictwa w koncercie „Lwy Fortepianu” dnia 11.02.2018, na
którym wystàpi Andrey Osokin – niezwykle kontrowersyjny pianista z ¸otwy.
Podkarpacka Fundacja
Rozwoju Kultury

Wieczór poezji PoÊwiatowskiej
Potrzeby duchowe Falenicy i okolic realizujà
si´ w WCK Falenica przy ulicy W∏ókienniczej 54.
JeÊli chodzi o potrzeby z tzw. górnej pó∏ki, a do
takich nale˝y poezja, to widaç oczekiwanie co
do ich zaspokojenia istnieje. Potwierdzi∏ to wieczór poezji PoÊwiatowskiej w nastroju zaduszkowo-lirycznym, który si´ odby∏ w dniu 18 listopada 2017 r. To nie jest wa˝ne, ˝e Klub dzia∏a
w suterenie w bardzo skromnych warunkach,

bo klimat by∏ wyjàtkowy, prawie królewski. Zawdzi´czamy go zarówno kierowniczce, Pani
Iwonie Go∏´biewskiej, recytatorce pani Krystynie Trybule, jak i uczestnikom wieczoru. Poezja
nobilituje Falenic´ i dobrze, ˝e takie wieczory
b´dà si´ powtarzaç regularnie.
Sybilla Golec
(sybillag@poczta.onet.pl)
REKL AMA

ZAWSZE W DOBREJ FORMIE
POSTAW NA SIEBIE – ZYSKAJ
DWA MIESIĄCE W CENIE JEDNEGO*

Klub sportowy dla kobiet

* Oferta ważna do 31.12.2017 dla pierwszych 30 klubowiczek.

Klub Mrs.Sporty Wesoła
Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”, ul. Jeździecka 21F, lok. nr 1
tel. 22 123 44 11, kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl www.mrssporty.pl/club645

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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I Turniej Bitwy Falenickiej 1939
Emocje, pi´kne bramki, strefa rozrywki i pyszne jedzenie – to wszystko by∏o udzia∏em zawodników, kibiców i zaproszonych goÊci I Turnieju
Bitwy Falenickiej 1939, który odby∏ si´ 26 listopada w Hali Sportowej przy SP 76. Nazwa turnieju nawiàzuje do wydarzeƒ historycznych
wa˝nych dla falenickiej spo∏ecznoÊci lokalnej.
Zamiarem organizatorów by∏o ukazanie m∏odym
adeptom futbolu, którzy sprawiajà obecnie tyle
radoÊci swoim opiekunom, a za kilka lat mogà
staç si´ naszà dumà narodowà, jak wa˝na jest
historia, pami´ç o tamtych wydarzeniach i to˝samoÊç narodowa.
Organizowany przez TS Falenica turniej zgromadzi∏ 9 dru˝yn: OKS Otwock I, OKS Otwock II,
Brazilian Soccer Schools Lublin, Âwit Nowy Dwór

Mazowiecki, Victoria Zerzeƒ, Pogoƒ Zduƒska
Wola, Olimp Ciechanów, Delta Warszawa i TS
Falenica.
Wszystkie zespo∏y zaprezentowa∏y wysoki poziom gry, zaanga˝owanie, wol´ walki w duchu
„fair play”, nie zabrak∏o wi´c emocjonujàcych
spotkaƒ. Ostatecznie najlepszà ekipà na turnieju
okaza∏a si´ dru˝yna OKS Otwock I, która w finale pokona∏a zespó∏ z Lublina! Miejsce III zajà∏
Âwit Nowy Dwór Mazowiecki.
Dodatkowymi atrakcjami dla zawodników i kibiców by∏y pokaz rozgrzewki prowadzony przez
grup´ Activia, wyst´py cheerleaderek z Przedszkola nr 110, mini zawody ∏ucznicze (FRP oraz Skauci
Europy), kàcik harcerski (WGZ143), pyszny bufet
(Pizzeria 521, Putka, Cukiernia Krzywkowski).

Victoria CUP

z ka˝dej grupy awansowa∏y do pó∏fina∏ów. Warto dodaç, ˝e obsada by∏a naprawd´ imponujàca,
goÊciliÊmy szkó∏k´ Jagiellonii Bia∏ystok – MOSP
Bia∏ystok, Legion G∏owaczów, Delt´ Warszawa,
Progres Garwolin, Józefovi´, PKS RadoÊç, KS Activum Sports (dru˝yna z Miƒska), Piorun Warszawa, a tak˝e zespo∏y Junaka i Orlàt Czosnów. W finale zagra∏y zespo∏y MOSP-u Bia∏ystok oraz Del-

W listopadzie PKS Victoria Zerzeƒ rozpocz´∏a
kolejny cykl turniejów Victoria CUP – czyli turniejów pi∏karskich organizowanych przez nasz
klub dla dzieci. W tym roku dru˝yny z ca∏ej Polski rywalizujà o puchar firmy Mediq Group
– g∏ównego partnera turnieju.
18 listopada jako pierwsi halowe
turnieje zainaugurowali najm∏odsi
pi∏karze, czyli zawodnicy z roczników 2012 i 2011! Przyjecha∏y do
nas takie zespo∏y jak AP RadoÊç,
Progres Garwolin, TKM Kàty, Wicher
Koby∏ka, KS Las, UKS G-81 Bemowo, Bór Regut. W obu kategoriach
wiekowych udzia∏ wzi´∏o po 6 dru˝yn, które zagra∏y w formule ka˝dy
z ka˝dym. MogliÊmy obejrzeç mnóstwo pi´knych bramek i akcji. Dzieciaki Êwietnie
si´ bawi∏y, a przy okazji zebra∏y nowe doÊwiadczenie. Na koniec ka˝dy dosta∏ pamiàtkowy medal i dyplom, a z nieba spad∏y baloniki ☺.
Dzieƒ póêniej przysz∏a pora na turniej starszych pi∏karzy, czyli 10-latków z rocznika 2007.
W tej kategorii udzia∏ wzi´∏o 12 dru˝yn, które podzieliliÊmy na dwie grupy po 6. Dwie najlepsze

ty, po zaci´tym meczu zwyci´stwo w Victoria CUP
mogli Êwi´towaç goÊcie z Bia∏egostoku.
25 listopada zorganizowaliÊmy jeszcze turnieje dla roczników 2010 i 2008, w których wzi´∏y
udzia∏ zespo∏y Królewskich P∏ock, WAPN, Progresu Garwolin, AP M∏ody Orlik, AP RadoÊç oraz AP
11 Legionowo. Zawody mia∏y podobnà formu∏´
jak te dla najm∏odszych – 6 zespo∏ów, które za-

Celem nadrz´dnym ca∏ego turnieju by∏a dobra
zabawa oraz zadowolenie z mo˝liwoÊci rywalizacji i gry w pi∏k´. RadoÊç i uÊmiech na twarzach
m∏odych pi∏karzy wskazywa∏y, ˝e tak by∏o. Do
zobaczenia za rok na kolejnej edycji rozgrywek.
Katarzyna Grabowska

gra∏y ka˝dy z ka˝dym w formule ligowej. Zwyci´zcami w roczniku 2010 zostali pi∏karze WAPN,
którzy wyprzedzili Progres Garwolin oraz naszà
Victori´, a w roczniku 2008 wygra∏ Progres Garwolin, zostawiajàc w tyle drugi i trzeci zespó∏
turnieju, czyli odpowiednio Królewskich P∏ock
i AP M∏odego Orlika. Na koniec dzieci dosta∏y
pamiàtkowe nagrody.
Bardzo nas cieszy, ˝e co roku
zainteresowanie Victoria CUP jest
coraz wi´ksze, nasze turnieje majà bardzo dobrà renom´, dzi´ki
czemu miejsca na nie zajmowane
sà od razu po og∏oszeniu terminów. Cieszymy si´, ˝e mo˝emy
przysparzaç dzieciakom wiele radoÊci i stwarzaç im mo˝liwoÊç do
rozwoju. W grudniu planujemy
jeszcze zawody dla rocznika 2006
i 2009, a w nowym roku dla roczników 2005, 2004, 2010 i 2009.
Na koniec chcia∏bym podzi´kowaç firmom
Mediq Group i Agida Sport, Dzielnicy Wawer,
Dyrekcji SP nr 76 w Warszawie z Panià Dyrektor
Marià Maciak, obecnym na turniejach dru˝ynom
oraz naszym trenerom za pomoc w organizacji
Victoria CUP.
Oskar Murawski
Prezes PKS Victoria Zerzeƒ

REKL AMA

Dopłaty do odszkodowaƒ z tytułu:








OC sprawcy (nawet do 3 lat wstecz)
polisy NNW (nawet do 20 lat wstecz)
wypadki: Êmiertelne,
komunikacyjne, na chodniku,
w rolnictwie, w pracy
bł´dy w sztuce lekarskiej
polisolokaty – opłaty
likwidacyjne
odszkodowania majàtkowe

tel.:

Mamy dla Ciebie prezent Świąteczno-Noworoczny!
Rabat 20% już od grudnia na mezoterapię i peelingi
Bądź gwiazdą w karnawale!
Medycyna estetyczna
ul. Mazowiecka 20/91, Warszawa Wesoła

882-160-049

sos-odszkodowania@tlen.pl
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Dzieje si´ w Breaku!
Emocjonujàce, wyrównane pojedynki, rodzinna atmosfera i pi´kne puchary – ca∏a niedziela
26.11 up∏yn´∏a w Breaku na tenisowych zmaganiach w ramach piàtego turnieju Andrzej Caruk
Cup :-). W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ ponad 50
tenisistów. Wszyscy grali deble: doroÊli w kategorii Open, dzieci w kategorii do lat 10 i 14.
Dzi´kujemy zawodnikom i kibicom za liczne
przybycie, zwyci´zcom gratulujemy i serdecznie
zapraszamy na kolejne turnieje w naszym Klubie.
Wyniki:
Debel Open:
1. Tomasz Kizler, Mateusz Lipiƒski
2. Kasia Kowalczyk, Micha∏ Dec
3. Rafa∏ Jab∏oƒski, Wojciech Smoleƒski
4. Micha∏ Górski, Jarek Sadowski
Debel do lat 10:
1. Jan Urbaƒski, Szymon Karpiƒski
2. Olek Ko∏odziejczak, Tymon Szymborski
3. Oliwka Gàsiorowska, Milena Guziƒska

4. Janek Caruk, KrzyÊ Baca
Debel do lat 14:
1. Janek Urbaƒski, Szymon Karpiƒski
2. Janek Pery, Miko∏aj Owramko
3. Nadia Rendecka, Amelia Pazdan
4. Olga Ewertyƒska, Bartek Nanasik
Dzi´kujemy sponsorom Turnieju, a byli nimi:
Klub Tenisowy Break, Andrzej Caruk, Serwis
Rakiet, Sushi Weso∏a, Pan Aleksander Owramko,
CrossFit Decepticon, Enpap, Zmiany Zmiany
– batony i zdrowa ˝ywnoÊç, Margot – salon fryzjerski, Decoretta, Sklep z antykami Skarbiec.
W ramach rozgrywek Mattcher, 30.11, na kortach w Breaku pojawi∏a si´ silna grupa tenisistów: trenerzy Breaka oraz ekipa Mattcher z Mariuszem Fyrstenbergiem (niedawno w czo∏ówce
deblistów Êwiata) na czele. Zawodnicy grali
single i deble. Kibice najbardziej oczekiwali meczu bracia (Micha∏ i Pawe∏ Caruk) kontra bracia
(Mariusz i Dariusz Fyrstenberg). Nie zawiedli si´,

AktualnoÊci z KS ZWAR
Zakoƒczy∏y si´ rozgrywki ligowe jesieni 2017.
To by∏ czas ogromnego wysi∏ku, nie tylko dla naszych m∏odych pi∏karzy, ale i dla ca∏ego Klubu
Sportowego ZWAR. WystawiliÊmy do
gry rekordowo du˝à liczb´ dru˝yn, tak
aby jak najwi´cej dzieci mog∏o poczuç
smak rywalizacji i poprzez to podnosiç
swoje umiej´tnoÊci.
Rocznik 2002 niestety nie utrzyma∏
pierwszego miejsca i koƒczàc rozgrywki na drugiej pozycji w lidze wojewódzkiej, na Ekstralig´ b´dzie musia∏ poczekaç co najmniej do wiosny,
podobnie jak dwa lata m∏odsi ch∏opcy
z rocznika 2004. Znakomicie posz∏o
w tej rundzie natomiast rocznikom
2006 i 2007. Ci drudzy wygrali wszystkie mecze na w∏asnym stadionie, pokonujàc
m.in. Escole, Drukarza czy UKS Irzyk. I tylko bilansem bramkowym przegrali drugie miejsce
w I lidze, co potwierdza fakt, ˝e warto zajrzeç

na stadion przy Po˝aryskiego, aby wspieraç naszych zawodników. Rocznik 2008 w swoim debiutanckim sezonie na najwy˝szym szczeblu po

walce do ostatniej kolejki nie uniknà∏ spadku,
ale nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e po zebraniu takiego doÊwiadczenia szybko wrócà do elity. M∏odsze zespo∏y 2009 i 2010 zanotowa∏y niesamo-

Bracia Caruk kontra bracia Fyrstenberg

widowisko by∏o na najwy˝szym poziomie. Nasz
Breakowy squad stanà∏ na wysokoÊci zadania
i Êwietnie sobie poradzi∏. Gratulacje za walk´
i podzi´kowania dla wiernych kibiców.
Aktualne informacje o sukcesach zawodników
klubu Break, turniejach, a tak˝e zdj´cia i szczegó∏owe wyniki na naszej stronie www.tenisbreak.pl
oraz na Facebooku BreakKlubTenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

wity post´p i rywalizujàc ze starszymi ch∏opcami, wygra∏y swoje rozgrywki!
To tyle, jeÊli chodzi o podsumowanie naszych
ligowych zmagaƒ. Najwa˝niejszà jednak dla nas
sprawà jest post´p przy budowie kolejnego,
czwartego boiska na naszym obiekcie. B´dzie to
oÊwietlone boisko ze sztucznà trawà, co
pozwoli nam w okresie zimowym trenowaç na w∏asnych obiektach. Planowane
oddanie do u˝ytku to grudzieƒ tego roku
i co warte podkreÊlenia, ju˝ na wiosn´
ruszamy z kolejnà budowà nast´pnego
boiska. Ogromna liczba dzieci chcàcych
trenowaç w KS ZWAR powoduje, ˝e Klub
musi si´ ciàgle rozwijaç, do czego niezb´dna jest infrastruktura na najwy˝szym poziomie.
Na koniec chcielibyÊmy wszystkim
Czytelnikom ˝yczyç zdrowych, spokojnych, radosnych i przede wszystkim rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, a tak˝e
Szcz´Êliwego Nowego Roku!
KS ZWAR Warszawa

REKL AMA

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dyrektor Wawerskiego Centrum
Kultury o mijajàcym roku
Rok 2017 by∏ dla Wawerskiego Centrum Kultury czasem wyt´˝onej pracy.
W bie˝àcym roku uda∏o si´
uruchomiç i rozwinàç nowe
inicjatywy. Od poczàtku istnienia WCK stawia na dzia∏ania partnerskie. W zwiàzku z konsekwentnà realizacjà tego za∏o˝enia do grona osób i instytucji,
z którymi wspó∏pracuje WCK, do∏àczyli kolejni.
W styczniu 2017 zorganizowane zosta∏o spotkanie pn. „Bli˝ej siebie, bli˝ej Êwiata”. Jego ideà
by∏o pokazanie talentów osób ze Êrodowisk ludzi
niepe∏nosprawnych w dzielnicy Wawer. Oprócz
przes∏ania integracyjnego by∏ to równie˝ dzieƒ
pe∏en artystycznych prze˝yç. Podopieczni tych instytucji pokazali, z jak wielkà radoÊcià i pasjà
mo˝na tworzyç i prezentowaç ró˝ne formy sztuki.
Wydarzenie ubarwi∏y warsztaty prowadzone
przez Karolin´ Skrzyƒskà, wokalistk´, która na
fina∏ zaprezentowa∏a niezapomniany koncert.
W organizacj´ tego przedsi´wzi´cia zaanga˝owa∏
si´ znany mieszkaniec Wawra Andrzej Rukowicz.
Nowymi partnerami Wawerskiego Centrum
Kultury sta∏y si´ dwie sto∏eczne instytucje kultury: Wolskie Centrum Kultury i Centrum Kultury
Wilanów. To w∏aÊnie wspólnie z nimi zrealizowany zosta∏ pot´˝ny projekt WWW – Wawer, Wola,
Wilanów, dofinansowany z Funduszu Animacji
Kultury. Dzia∏ania by∏y zaproszeniem mieszkaƒców Warszawy do podró˝y w czasie, poznania
to˝samoÊci dawnych mieszkaƒców Wawra, Woli
i Wilanowa, ich zwyczajów i dorobku, a dla pracowników i wspó∏pracowników domów kultury
pretekstem do nawiàzania bli˝szej wspó∏pracy.
Wawerska cz´Êç odby∏a si´ podczas „Zielonych
Âwiàtek na Urzeczu”, gdzie koloryt strojów i repertuaru przyprawia∏ o zawrót g∏owy. Dzi´ki fundacji Szerokie Wody na imprezie goÊcili te˝ wiÊlani flisacy, którzy przyp∏yn´li tradycyjnymi batami, pychówkami i galarami.
Z bardzo dobrym przyj´ciem wawerczyków
spotka∏ si´ cykl „Âpiewajàcy aktorzy”. Tytu∏ comiesi´cznych wyst´pów t∏umaczy wszystko.

DoÊç dodaç, ˝e ka˝dy z koncertów gromadzi∏
komplet widowni, która oklaskiwa∏a ju˝ Olg´
Boƒczyk, Katarzyn´ ˚ak, Jacka Borkowskiego,
Tomasza Stockingera i Piotra Machalic´.
WÊród nowych projektów WCK wystartowa∏
te˝ „Alter Wawer”. To cykl koncertów, podczas
których prezentujà si´ artyÊci nietuzinkowi. W jego ramach wystàpili dotychczas Pablopavo i Ludziki oraz Warszawskie Combo Taneczne.
Wawerskie Centrum Kultury w∏àczy∏o si´ te˝
w imprez´ organizowanà przez stowarzyszenie
Semper Fidelis Res Publicae. Wydarzenie „Chata
Warsa i Sawy” zaREKL AMA
aran˝owane na Pla˝y
Romantycznej podkreWesolandia Spółka z o.o. wynajmie na działalność
Êla∏o Rok Rzeki Wis∏y
i by∏o znakomità okacateringową dobrze wyposażoną, ergonomiczną
zjà do pokazania trakuchnię, z niezależnym wejściem, znajdującą się
dycyjnych rzemios∏
w obiekcie w Aquaparku.
z terenów nadwiÊlaƒZainteresowanych zapraszamy do kontaktu, wizji lokalskich oraz poznania
nej przedmiotu najmu. Zapewniamy dogodne warunki
obrz´dowoÊci i tradycji s∏owiaƒskich.
wynajmu z możliwością rozszerzenia działalności.
Wawerskie Centrum Kultury bierze
Kontakt:
udzia∏ w projekcie
„Archi Przygody”, pi603 060 202
lota˝owym programie
ul. Wspólna 4
edukacji architekto05-075 Warszawa
nicznej dla szkó∏ pod-

8

stawowych przygotowanym przez Narodowe
Centrum Kultury. Wspólnie z partnerskimi szko∏ami: SP nr 195 im. Króla Maciusia I w Marysinie
Wawerskim i SP nr 318 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Mi´dzylesiu. M∏odzi ludzie pod okiem zaproszonych przez NCK studentów
architektury i animatorów
WCK uczà si´ tworzenia makiet i konstrukcji, skal i proporcji, roli Êwiat∏a i barwy,
zagospodarowania przestrzeni wewnàtrz i na zewnàtrz budynków i wielu innych ciekawych rzeczy. Program finansowany jest ze
Êrodków ministerialnych.
Przy finansowym wsparciu
Biura Programu Niepodleg∏a
zrealizowany zosta∏ projekt
„Depesza z Polski”. Osnowà
projektu by∏y trzy, wspó∏czeÊnie rozumiane, wartoÊci:
wolnoÊç, solidarnoÊç, poszanowanie praw cz∏owieka.
Projekt nawiàzywa∏ do rocznicy wys∏ania oficjalnej depeszy o zaprzestaniu dzia∏aƒ
wojennych na terenie Polski
z 19 listopada 1918 r. Akcja
wysy∏ania stworzonej przez
uczestników wspó∏czesnej
wersji depeszy z Polski z Warszawskiej Cytadeli odby∏a si´
19 listopada w Centrum
Sztuki Fort Sokolnickiego.
WÊród
realizowanych
w Wawerskim Centrum Kultury wydarzeƒ znalaz∏y si´ te˝ „Muzyczne zaduszki”. W tegorocznych wspominaliÊmy barda Warszawy StaÊka Wielanka. Spotkanie zrodzi∏o si´
z pomys∏u Wandy i Krzysztofa Heeringów kierujàcych Ogniskiem Muzycznym im. A. Kulikowskiego,
z którym WCK ÊciÊle wspó∏pracuje od ponad 3 lat.
Dzia∏alnoÊç Wawerskiego Centrum Kultury
to równie˝ du˝e imprezy ogólnodzielnicowe.
W krajobrazie tych dzia∏aƒ utrwali∏y si´ ju˝ „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”, „Kolej na Wawer. Kultura i Natura” z przejazdem zabytkowego pociàgu czy rodzinne pikniki w NadwiÊlu i Zerzniu.
Ka˝dà z tych imprez finalizuje koncert gwiazdy.
Na tegorocznych koncertach pojawi∏y si´ zespo∏y: ˚ywio∏ak, Feel, De Mono i Perfect.
Artystów tej miary mogliÊmy s∏uchaç i oglàdaç
dzi´ki wsparciu Urz´du Dzielnicy Wawer oraz
Sto∏ecznej Estrady, która ju˝ od dwóch lat jest
partnerem WCK w organizacji du˝ych przedsi´wzi´ç artystycznych.
Podsumowujàc artystyczny rok Wawerskiego
Centrum Kultury, nie sposób nie wspomnieç
o pracy wszystkich siedmiu filii, które dzi´ki pracy instruktorów i animatorów oferujà szeroki
wachlarz zaj´ç i wydarzeƒ, o których na co dzieƒ
informacji mo˝na zasi´gnàç na stronie
www.wck-wawer.pl oraz na profilu na Fb.
Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
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Fundacja Burdàg serdecznie zaprasza na
fina∏ projektu choreografki Marii Stok∏osy pn. „Wychodzàc od dzia∏ania”, który odb´dzie si´ w dniach 17–19 grudnia
w Nowym Teatrze (ul. Madaliƒskiego
10/16). Pokazy zostanà zaprezentowane
w niedziel´ o godz. 20.00, w poniedzia∏ek i wtorek o godz. 18.00.

Najnowszy projekt Marii Stok∏osy odbywa si´ nieprzerwanie od maja do grudnia
2017 roku w pracowniach artystycznych,
teatrach i domach kultury Warszawy (w Wawrze
dzia∏o si´ to w Centrum w Ruchu zlokalizowanym

w Wawerskim Centrum Kultury). Punktem wyjÊcia projektu jest rozwijanie praktyki improwizacji ruchowej, która zmienia swój kszta∏t w zale˝noÊci od miejsca, czasu i widowni.
W kszta∏towaniu kolejnych pokazów towarzyszà Marii Stok∏osie zaproszone przez nià twórczynie – rzeêbiarka Alicja Bielawska, dramatur˝ka Eleonora Zdebiak, re˝yserka Êwiat∏a Karolina
G´bska oraz „Êwiadkowie” – regularnie zmieniajàcy si´ artyÊci i teoretycy, m.in. badaczka taƒca
Katarzyna S∏oboda, choreografki Maija Reeta
Raumanni i Anna Nowicka oraz re˝yserka teatralna Anna Karasiƒska.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
GRUDZIE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
16 grudnia / sobota / godz. 16.00
SÑSIEDZI PRZY WIGILIJNYM STOLE. Spotkanie
Êwiàteczne z wyst´pem dzieci´cej grupy teatralnej
Âwietliki oraz kol´dami w wykonaniu uczestników
sekcji wokalnych. Zapraszamy do ozdobienia naszego
sto∏u w∏asnor´cznie wykonanymi potrawami wigilijnymi, które wezmà udzia∏ w konkursie. Dodatkiem b´dzie wystawa pocztówek Êwiàtecznych ze zbiorów
prywatnych mieszkanki Aleksandrowa. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
14 grudnia / czwartek / godz. 17.30
WARSZTATY TWORZENIA STROIKÓW BO˚ONARODZENIOWYCH – zapraszamy do wspólnego tworzenia wyjàtkowych bo˝onarodzeniowych stroików
i innych dekoracji Êwiàtecznych. Wykorzystamy w tym
celu naturalne materia∏y, takie jak ga∏àzki Êwierku,
szyszki, suszone pomaraƒcze itp. Wst´p wolny.
16 grudnia / sobota / godz. 14.00
SPOTKANIE Z WETERYNARZEM – zapraszamy zarówno dzieci, jak i doros∏ych na spotkanie z weterynarzem. Wst´p: 20 z∏.
16 grudnia / sobota / godz. 17.00
WERNISA˚ WYSTAWY MALARSTWA – WARSTWY.
Wystawa prac malarskich mieszkanki Wawra – Urszuli Iwanek. Wst´p wolny.
19 grudnia / wtorek / godz. 16.00
SPOTKANIE WIGILIJNE W KLUBIE SENIORA
„RELAKS”. Wst´p wolny.

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
16 grudnia / sobota / godz. 11.00
RATUJMY MIKO¸AJA. Poranek literacko-filmowy,
wst´p: 5 z∏ (film), 5 z∏ (warsztaty). Dla dzieci od 5 lat.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
16 grudnia / sobota / godz. 17.00
FALENICKIE KOL¢DOWANIE oraz RODZINNY
WARSZTAT LEPIENIA PIEROGÓW – kol´dy bia∏oru-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

skie, ∏emkowskie i ukraiƒskie w wykonaniu grupy Niewinni Czarodzieje oraz mi´dzypokoleniowe i mi´dzynarodowe lepienie pierogów. Wst´p wolny.
17 grudnia / niedziela / godz. 16.00
WIZYTA ÂWI¢TEGO MIKO¸AJA. Bajka dla dzieci
w wykonaniu Teatru Wariacja. Wst´p: 10 z∏.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
15 grudnia / piàtek / godz. 14.00
SZOPKA BETLEJEMSKA – gala wr´czenia nagród
w konkursie. W programie: zwiedzanie wystawy,
oprawa muzyczna, spektakl Êwiàteczny, wr´czenie nagród. Wst´p wolny.
16 grudnia / sobota / godz. 17.00
HEJ KOL¢DA, KOL¢DA... – Êwiàteczny koncert kol´d
dla mieszkaƒców. Wystàpi Chór JUBILUS Fundacji Wychowanków Harcmistrza W∏adys∏awa Skoraczewskiego. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Terminal Kultury – Muzyka ∏àczy pokolenia”. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
14 grudnia / czwartek / godz. 18.00
SÑSIEDZKIE SPOTKANIE WIGILIJNE – Êwiàteczna
ods∏ona Spotkaƒ Sàsiedzkich. Ka˝dy uczestnik przynosi potraw´ wigilijnà do wspólnego sto∏u. Wst´p wolny.
15 grudnia / piàtek / godz. 12.30
JASE¸KA – wyst´p dzieci z sekcji Kuênia Talentów.
Wst´p wolny.
16 grudnia / sobota / godz. 10.00
SPOTKANIE Z MIKO¸AJEM – impreza charytatywna. W programie: rozdawanie paczek ˝ywnoÊciowych,
animacje plastyczne i muzyczne. Wydarzenie finansowane z bud˝etu partycypacyjnego. Wst´p wolny.
godz. 15.00 – zabawy przy muzyce, konkursy, teatr
Dur-Moll.
27–30 grudnia / Êroda–sobota / godz. 10.00–15.00
˚EGNAMY STARY ROK – zabawy, spacery, warsztaty muzyczno-rytmiczne. Prowadzenie: Jerzy Ostrowski
(warsztaty wokalne), Urszula Marciniak (warsztaty
plastyczne, warsztaty teatralne). Wst´p: 40 z∏ za
dzieƒ pobytu.

Wi´cej o projekcie przeczytacie na: http://fundacjaburdag.com/blog/maria-stoklosa-wychodzac-od-dzialania/, a wydarzenie na Facebooku
znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/events/556148278053439/.
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
mamy podwójne zaproszenie na spektakl
w dniu 19 grudnia o godz. 18.00. Aby je zdobyç, nale˝y zadzwoniç pod numer redakcji:
(22) 810-26-04. Bilety otrzyma osoba, która
jako pierwsza skontaktuje si´ z redakcjà.
Projekt wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´.
Alicja Czyczel

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–31 grudnia
W OCZEKIWANIU NA ÂWI¢TA – wystawa prac
dzieci i m∏odzie˝y z sekcji plastycznej. Wst´p wolny.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
14 grudnia / czwartek / godz. 18.30
KAWIARNIA NAUKOWA 1A. Wyk∏adowca: El˝bieta
Kielak, cz∏onek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wst´p wolny.
16 grudnia / sobota / godz. 10.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – POCIÑG
Z MIKO¸AJEM. Artystyczne spotkania dla dzieci z rodzicami prowadzone przez artystów i animatorów.
Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4.

TEATRALNY GRUDZIE¡
14 grudnia / czwartek / godz. 19.00
BAJKA O JASIU I MA¸GOSI – spektakl dla doros∏ych, wykonanie teatru Mi´dzy Wierszami, re˝yseria:
Ewa Korulczyk. Wst´p wolny.
15 grudnia / piàtek / godz. 18.30
ÂWI¢TY MIKO¸AJ I SKRZATY – wykonanie: grupa
Teatralne ˚ywio∏y, re˝yseria Katarzyna ˚ytomirska.
Wst´p wolny. Sala 49.
15 grudnia / piàtek / godz. 19.30
SZKICE W¢GLEM – wykonanie: Wawerski Teatr W´drowny, scenariusz: Tomasz Jakub Motyka, re˝yseria:
kreacja zbiorowa. Wst´p wolny. Sala 42.
16 grudnia / sobota / godz. 17.00
ECH ZNOWU WAKACJE... – wykonanie: Grupa IDEAlni, re˝yseria: Izabela Skorupka. Wst´p wolny.
16 grudnia / sobota / godz. 18.00
JAK WYTRESOWAå AKTORA – wykonanie: Teatralni, re˝yseria: Izabela Skorupka.
16 grudnia / sobota / 19.00
ÂWI¢TA, ÂWI¢TA... KORPORACJA – wykonanie:
Zebra w kratk´, re˝yseria: Izabela Skorupka.
17 grudnia / niedziela / godz. 18.00
LIST Z DALEKA – wykonanie: teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, scenariusz i re˝yseria:
Pawe∏ Leszkiewicz. Wst´p wolny.
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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.

Fina∏ projektu „Wychodzàc od dzia∏ania”

WAWERSKIE

Wspomnienie Danieli Bieliƒskiej,

- Odznakà Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej
w 1989 r.

znakomitego pedagoga i spo∏ecznika, nauczycielki z Falenicy,
wieloletniej Dyrektor Szko∏y nr 216 w Miedzeszynie.

Na emeryturze, od 1991 r. pracowa∏a jako nauczyciel j´zyka polskiego w Szkole Podstawowej
nr 126 im. 21 Pu∏ku „Dzieci Warszawy” na Pradze-Po∏udnie przy ul. Mi´dzyborskiej 70, w latach 1991–93 pracowa∏a w Szkole Podstawowej
nr 140 przy ul. Kobielskiej nr 5 im. Leonida Teligi. Ostatnim jej miejscem pracy by∏a od 1996 r.
Szko∏a Podstawowa nr 124 im. S. Jachowicza
w Wawrze przy ul. Bartoszyckiej 45. Wspólnie
z dzieçmi przygotowa∏a przedstawienie na 400
rocznic´ sto∏ecznoÊci Warszawy. Razem z m∏odzie˝à pojecha∏a z prezentacjà spektaklu do
oÊrodków polskiej emigracji w Anglii, gdzie grupa spotka∏a si´ z bardzo ciep∏ym przyj´ciem.
Udziela∏a tak˝e licznych korepetycji uczniom ze
szkó∏ podstawowych i Êrednich.
Prze˝y∏a kilka epok, nie zmieniajàc swojej postawy wobec Boga i ziemi, na której wyros∏a. Interesowa∏a si´ sprawami kraju do ostatnich
chwil swego ˝ycia, pomimo cierpieƒ w chorobie.
Stara∏a si´ oddawaç chwa∏´ Bogu jak najcz´Êciej
i uczy∏a tego swoich synów. Pozosta∏a w pami´ci jako serdeczny i pe∏en zaanga˝owania dla ludzi cz∏owiek. W naszej rodzinie zawsze kierowa∏a si´ jej dobrem i myÊla∏a o wszystkim, co uwa˝a∏a za potrzebne. O nas, mimo zaanga˝owania

Urodzi∏a si´ w T∏uszczu
Êw. Anny). Na uroczystoÊç
19 grudnia 1926 r. z ojca Minarzeczeni pojechali tramwacha∏a Bielania i Józefy z dojem, a na Mszy Êw. na∏o˝yli
mu Bartczak. Ojciec by∏ prasobie srebrne obràczki. Dacownikiem kolei, jeszcze od
nieli uda∏o si´ skoƒczyç stuczasów carskich, i zna∏ dodia na Filologii Polskiej Unibrze j´zyk rosyjski. Rodzina
wersytetu Warszawskiego
przenosi∏a si´ z miejsca na
(uzyska∏a dyplom zawodowy
miejsce, zgodnie z przydziaw 1952 r., a dyplom magi∏ami s∏u˝bowymi ojca. Daniesterski w 1980 r.).
la by∏a drugim dzieckiem
W latach 1951–1957 Maw rodzinie, starszy brat, Stama by∏a pracownikiem Paƒnis∏aw urodzi∏ si´ w 1919 r.
stwowych Wydawnictw TechPrzed wojnà rodzina Bielanicznych (dzisiejsze Wydawniów zamieszka∏a ko∏o Sokonictwo Arkady). Zamieszka∏a
∏owa Podlaskiego, 12 km na
na ˚oliborzu, wÊród tamtejDaniela Bieliƒska 1926–2017
pó∏noc od miasta, w budynszej przedwojennej, niepodlekach stacji kolejowej w Kostkach. Daniela ukoƒg∏oÊciowej inteligencji. Od 1957 r. ponownie by∏a
czy∏a Szko∏´ Powszechnà w Przeêdziatce, na zapracownikiem oÊwiaty, pracowa∏a do 1964 r.
chodnich peryferiach Soko∏owa. W czasie wojny
w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 194 im. Taopiekowa∏a si´ swojà mamà inwalidkà, co chrodeusza Strza∏kowskiego na ˚oliborzu, przy ul. Fini∏o jà przed przymusowym wywozem do pracy
lareckiej 2, by∏a potem kierownikiem tej placówki.
w Niemczech. JednoczeÊnie uczy∏a si´ w Liceum
Uczy∏a tam dzieci ˝oliborSalezjaƒskim. Dorabia∏a udzielaniem korepetyskiej inteligencji, z któcji, a zap∏atà za lekcje bywa∏ ciep∏y posi∏ek.
rych wiele jest obecnie
Z uwagi na miejsce zamieszkania Daniela wibardzo znanymi ludêmi.
dzia∏a transporty ˚ydów jadàcych na Êmierç do
Od 1964 r. po przeTreblinki. Konwojenci ukraiƒscy strzelali bez litoprowadzce do Falenicy
Êci do uciekinierów, zaÊ ci, którzy unikn´li Êmierz powodów rodzinnych
ci, mieli ma∏e szanse prze˝ycia. Jednak wielu
(opieka nad starymi ropróbowano ratowaç. Jednà kobiet´ ˚ydówk´,
dzicami) zosta∏a pracowktóra uciek∏a z transportu i by∏a ranna – Danienikiem biblioteki Szko∏y
la usi∏owa∏a razem z kole˝ankà ratowaç. NiestePodstawowej nr 216 na
ty zmar∏a ona po kilku dniach. Ca∏e ˝ycie Mama
Pradze-Po∏udnie przy ul.
nie mog∏a si´ pogodziç z losem swego brata
Wolnej 36/38. W czwarStanis∏awa, aresztowanego przez Niemców
tym roku istnienia szkow 1941 r. Przeszed∏ on warszawski Pawiak
∏y, od 1965 r. zosta∏a
i Êledztwo na Gestapo w alei Szucha. Wywieziopiàtym dyrektorem tej
no go do obozu w OÊwi´cimiu – Auschwitz, któplacówki i pe∏ni∏a t´
ry prze˝y∏. Póêniej w potwornym obozie Maufunkcj´ do 1990 r., kiedy
Soko∏ów Podlaski, maj 1945 r. Grupa m∏odzie˝y z Liceum Salezjaƒskiego
thausen-Gusen w Austrii w lipcu 1942 r. zmar∏
odesz∏a na emerytur´.
on z wycieƒczenia.
Aby pe∏niç dalej funkcj´
po egzaminie maturalnym razem ze swoim wychowawcà, ksi´dzem
W latach 1940–1944 Mama by∏a uczestniczkà
dyrektora, musia∏a wstàCzes∏awem Madejem (stoi trzeci od lewej). Daniela Bielania siedzi pierwsza
tajnych kompletów gimnazjalnych w Soko∏owie
piç do partii komuniod lewej. Pierwszy od prawej stoi jej przysz∏y mà˝, Stanis∏aw Bieliƒski.
Podlaskim, prowadzonych pod przykrywkà nauki
stycznej PZPR. Szko∏a
w Szkole Handlowej w budynku Liceum Salezjanr 216 by∏a wtedy wzorem dla wielu placówek
w prac´ zawodowà, myÊla∏a ca∏y czas, pomaganów im. Henryka Sienkiewicza. Na lekcje doje˝i by∏a najlepsza w ca∏ej dzielnicy Praga-Po∏ujàc i radzàc, troszczàc si´ o naszà przysz∏oÊç.
d˝a∏a 12 kilometrów rowerem, tak˝e w zimie,
dnie. W miar´ mo˝liwoÊci ówczesnego systemu
Na skutek komplikacji w leczeniu po ci´˝kim
wiozàc zakazane przez Niemców podr´czniki.
Daniela stara∏a si´ popularyzowaç postawy pawypadku, opatrzona Âwi´tymi Sakramentami
Pewnego razu by∏a rewidowana przez ˝andartriotyczne i budziç szacunek do przesz∏oÊci,
Daniela Bieliƒska zmar∏a nad ranem w piàtek
mów niemieckich, lecz szcz´Êliwie unikn´∏a deotrzyma∏a m.in. odznak´ Opiekuna Miejsc Pa24 listopada 2017 r. w wieku 90 lat.
konspiracji i aresztowania. W salezjaƒskim limi´ci Narodowej.
Sk∏adamy – jako rodzina – podzi´kowania
ceum w 1945 r. uzyska∏a matur´.
Za swojà prac´ oÊwiatowà zosta∏a odznaczowszystkim, którzy 30 listopada przybyli na uroPrzenios∏a si´ w 1947 r. do zrujnowanej Warna wieloma odznaczeniami:
czystoÊci pogrzebowe. Dzi´kujemy zw∏aszcza
szawy, gdzie pracowa∏a w warszawskich szko- Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi PRL w 1975 r.
Szkole 216 z Miedzeszyna za przys∏anie delega∏ach i rozpocz´∏a te˝ studia. Wtedy wszyscy cier- Medalem 40-lecia PRL w 1984 r.
cji uczniów ze sztandarem Szko∏y.
pieli niedostatek, ale zapa∏ i ch´ç do odbudowy
- Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolPolski i do budowy swojej przysz∏oÊci by∏y poski PRL w 1985 r.
˚egnamy Ciebie, Nasza Kochana Mamo...
wszechne. W 1951 r. Daniela wysz∏a za mà˝ za
- Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1985 r.
koleg´ z soko∏owskiego liceum, Stanis∏awa Bie- Medalem Pamiàtkowym za Szczególne Zas∏uPiotr i Tomasz Bieliƒscy – synowie
liƒskiego (Êlub odby∏ si´ w koÊciele akademickim
gi dla OÊwiaty w 1989 r.
oraz synowa i wnuk
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Podsumowanie

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Euro w Polsce. Mity i rzeczywistoÊç

Mity
Ewentualnemu wprowadzeniu w Polsce euro
towarzyszy szereg nieprawdziwych przekonaƒ.
Sà one podsycane przez partie populistyczne lub
powtarzane ze wzgl´dów czysto politycznych.
W ich kreowaniu majà tak˝e udzia∏ banki, które
zarabiajà na ró˝nicach kursowych i wy˝szych ratach sp∏at kredytów i po˝yczek. Mity owe
w du˝ej mierze wynikajà z doÊwiadczeƒ zwiàzanych z zakoƒczonym ju˝ kryzysem strefy euro.
Trzy podstawowe z nich to:
1. Mit dekonwergencji: obawa, ˝e nie uda si´
przybli˝yç wskaêników gospodarczych Polski
do wskaêników pozosta∏ych paƒstw strefy.
Przyk∏ady paƒstw, które przyj´∏y euro, tego
nie potwierdzajà.

2. Mit, ˝e w∏asna waluta zwi´ksza konkurencyjnoÊç. W krótkiej perspektywie jest to mo˝liwe,
jednak w d∏ugim okresie pobudzona inflacja
niweluje jà.
3. Mit, ˝e transfery fiskalne stanowià antidotum
na zagro˝enia dla sektora bankowego. Jest to
jednak b∏´dna opinia, podtrzymywana przez
banki, które na takich transferach oraz na wahaniach kursowych zarabiajà.

RzeczywistoÊç
WejÊcie Polski do strefy to realne korzyÊci dla
gospodarki. Dotyczà one tak˝e, bezpoÊrednio
i poÊrednio, nas – obywateli. Oto podstawowe
z nich:
1. Ustalenie sztywnego kursu wymiany na poziomie
3,5/4 : 1, które spowoduje realny wzrost wartoÊci naszych p∏ac i emerytur nawet o 20–25%.
2. U∏atwienie przep∏ywów ludnoÊci, w tym tak˝e
w ramach turystyki i wypoczynku.
3. Ujednolicenie waluty – pomo˝e kredytobiorcom
prywatnym posiadajàcym kredyty w walutach
obcych z uwagi na przelicznik wobec euro.
4. Brak koniecznoÊci utrzymywania wysokich rezerw walutowych, co uwolni Êrodki na cele
spo∏eczne, w Polsce ich dzisiejszy poziom to
110 mld $.
5. Wymuszone uzdrowienie finansów publicznych
u∏atwiajàce reformy inwestycyjne.
6. Wzrost inwestycji wynikajàcy z u∏atwieƒ kredytowych, stabilnego planowania finansowego i braku ryzyka walutowego.

OG¸OSZENIA DROBNE
GITARA – NAUKA GRY

US¸UGI KSI¢GOWE
PE¸EN ZAKRES • KORZYSTNE CENY
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Dolomitowa 16

tel.: 507 625 453
323

WYCINANIE DRZEW

ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

PODCINANIE GAŁĘZI
USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

31
8

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

tel. 502 162 254

14
8

160

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E

Tel. 660 473 628

503 065 403

309

– TANIO I SOLIDNIE –

tel. 513 148 238

MALOWANIE W WEEKENDY

SPRZÑTANIE
WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH

HYDRAULIK
506 173 607

Redakcja

29
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www.ksiegowawwesolej.pl

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PORZÑDKUJEMY
13
7

13
4

503 065 403

Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

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 na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej 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).

◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.

PORZÑDKUJEMY
POSESJE

Pe∏ny tekst naszego opracowania znajduje
si´ w wydaniu internetowym. Zach´camy Paƒstwa do kontaktu i dyskusji pod adresem e-mail:
stowarzyszenie.sedno@gmail.com.

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

Temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
zszed∏ ostatnio na dalszy plan. Wracamy wi´c do
niego, szczególnie ˝e obecne w∏adze prezentujà
coraz wi´kszy eurosceptycyzm. JednoczeÊnie
wielu jej przedstawicieli, w tym pos∏ów, swoje
oszcz´dnoÊci lokuje w walucie europejskiej,
a nie w z∏otówkach.
W jednej z niedawnych dyskusji w sprawie
euro wzi´li udzia∏: prof. Stanis∏aw Gomu∏ka,
prof. Dariusz Rosati, dr Maciej Staƒczuk oraz Janusz Jankowiak – eksperci specjalizujàcy si´
w dziedzinie ekonomii, finansów i spraw zagranicznych. Ich zdaniem dzisiejsza sytuacja
gospodarcza Polski stanowi dobry moment na
podj´cie decyzji o przyj´ciu euro.

Zwlekanie z decyzjà jest dla Polski niekorzystne. Po Brexicie pogorszy∏a si´ sytuacja paƒstw
spoza strefy euro. Powstaje bowiem nowy uk∏ad
europejski oparty o zwi´kszonà integracj´
w tej strefie. GotowoÊç wejÊcia do niej zg∏osi∏y
ju˝ Bu∏garia, Chorwacja, Rumunia, a rozwa˝ajà
jà powa˝nie nawet W´gry. Polska staje si´
outsiderem Europy Ârodkowo-Wschodniej i ca∏ej
Unii Europejskiej.
Powstanie wspólnego bud˝etu strefy euro doprowadzi do naszej marginalizacji w obszarze
bud˝etu UE i dost´pnoÊci do unijnych funduszy.
B´dziemy mieli tak˝e coraz mniejszy wp∏yw na
decyzje w sprawach Unii Europejskiej. Ju˝ dziÊ to
paƒstwa strefy euro majà decydujàcy g∏os w Radzie ds. Ekonomii i Finansów Unii Europejskiej.
Jednak strefa euro to nie tylko kwestie finansowe i gospodarcze. To tak˝e idea tworzenia
silniejszych podstaw bezpieczeƒstwa jej obszaru. W obliczu zagro˝enia paƒstwa strefy z pewnoÊcià b´dà kierowa∏y si´ wi´kszà solidarnoÊcià wobec jej cz∏onków, ni˝ wobec paƒstw
spoza niej.
Przed wszystkimi Êrodowiskami proeuropejskimi staje istotne zadanie przekonywania do
pomys∏u przyj´cia przez Polsk´ europejskiej waluty. W przeciwnym razie nie b´dziemy liczàcym
si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej. Stowarzyszenie
SEDNO zamierza w∏àczyç si´ do tych dzia∏aƒ.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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Koncert AAC w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 244 w Warszawie
W dniu 15 listopada w SPS nr 244 przy ul.
Hafciarskiej w Warszawie odby∏ si´ coroczny
Koncert z okazji Paêdziernika – Mi´dzynarodowego Miesiàca AAC (alternatywnych i wspomagajàcych metod komunikacji dla osób z trudnoÊciami w porozumiewaniu si´).
Paêdziernik jako Mi´dzynarodowy Miesiàc AAC
zosta∏ og∏oszony ponad 10 lat temu przez ISAAC
– Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Augmentatywnej i Alternatywnej z siedzibà w Toronto
w Kanadzie – organizacj´ dzia∏ajàcà na rzecz poprawy jakoÊci ˝ycia dzieci i doros∏ych o z∏o˝onych potrzebach komunikacyjnych. Celem ISAAC jest ogólnoÊwiatowa ÊwiadomoÊç, w jaki sposób AAC mo˝e
pomóc osobom z trudnoÊciami w komunikowaniu
si´. ZaÊ wizjà jest to, ˝e AAC b´dzie rozpoznawane,
cenione i u˝ywane na ca∏ym Êwiecie. Misjà jest
promowanie najlepszej mo˝liwej komunikacji dla
osób o z∏o˝onych potrzebach komunikacyjnych.

Tegoroczne mi´dzynarodowe has∏o brzmia∏o:
„AAC wsz´dzie – mówi´ r´kà, nogà, nosem,
okiem”. Wokó∏ tego has∏a by∏y prowadzone wszelkie dzia∏ania w paêdzierniku, by na koniec przedstawiç mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci uczniów niemówiàcych i z trudnoÊciami w porozumiewaniu si´.
W koncercie wzi´li udzia∏ nie tylko uczniowie
naszej szko∏y, ale tak˝e z zaprzyjaênionych szkó∏
z zewnàtrz, m.in. Szko∏y Przysposabiajàcej do
Pracy TPD „Helenów” oraz Niepublicznej Szko∏y
Specjalnej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepe∏nosprawnym przy ul. Bronowskiej w Warszawie.
Uczniowie przy pomocy komunikatorów (urzàdzeƒ generujàcych g∏os) – GoTalków, Step by Stepów, Talary, tabletu z programem do komunikacji
MÓWik oraz gestów Makatonu (uproszczony j´zyk migowy) mieli szans´ zaistnieç w spo∏eczeƒstwie, bioràc udzia∏ w przedstawieniach i inscenizacjach. By∏y inscenizowane piosenki: „Wszystkie

dzieci nasze sà”, „Deszczyk”, „Kilku kumpli weê”,
„Hymn Âwie˝aków” – w wykonaniu m∏odszych
uczniów. Natomiast starsi uczniowie przedstawili inscenizacj´ o piratach oraz wiersze J. Brzechwy. Ca∏a uroczystoÊç zebra∏a t∏umy widzów: rodziców i rodziny dzieci wyst´pujàcych, pracowników szko∏y i placówek z terenu „Helenowa” oraz
zaprzyjaênionych szkó∏ i placówek z zewnàtrz,
którym bardzo serdecznie dzi´kujemy za przybycie. Dzi´kujemy równie˝ wszystkim u˝ytkownikom AAC za udzia∏ w koncercie oraz ogromny
wk∏ad pracy w przygotowania i wyst´p.
Bo˝ena Sirko
Terapeuta AAC, nauczycielka
w SPS nr 244 w Warszawie

Jury komentowa∏o publicznie ka˝dy wyst´p wokalny. Nale˝y przyznaç,
˝e by∏y to niezwykle przemyÊlane
oceny, które w delikatny sposób obrazowa∏y odczucia cz∏onków jury.
Szko∏´ Podstawowà Towarzystwa
Edukacyjnego Vizja reprezentowali: Zespó∏ Wokalny Vizja w sk∏adzie Hanna Giedz, Maja Janczewska
i Zuzanna ¸apkiewicz oraz solistka Zuzanna Lietz.
Dziewczyny wystàpi∏y brawurowo, zdobywajàc nagrod´ g∏ównà w kat. Kids (Zespó∏ Wokalny
Vizja) i wyró˝nienie w kat. Teen (Zuzanna Lietz).
Gratulacje dla m∏odych wokalistek oraz ich
instruktorów: Renaty Struzik i Agaty Struzik-Nawrockiej.
TE Vizja

THE VOICE OF WAWER 2017 i nagroda
g∏ówna dla Zespo∏u Wokalnego Vizja
W dniach 18–19 listopada 2017 odby∏a si´
w Ferio Wawer I edycja Konkursu Wokalnego
dla m∏odych wokalistów.
Organizacja konkursu by∏a na najwy˝szym poziomie. Organizatorzy zadbali o ka˝dy szczegó∏:
scen´, doskona∏e nag∏oÊnienie, Êwiat∏a, zawodowego konferansjera oraz profesjonalne jury.
Te wszystkie elementy konkursowe sprawi∏y, ˝e
dzieci i m∏odzie˝ czuli si´ bardzo swobodnie,
a jednoczeÊnie bardzo docenieni.

„Senior dla Juniora” 2017 w Szkole Podstawowej nr 86
Ju˝ po raz czternasty w Szkole Podstawowej
nr 86 przy ul. Korynckiej 33 odby∏a si´ impreza
szkolno-rodzinna „Senior dla Juniora”. UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià: zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer p. Zdzis∏aw Gójski, naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Wawer p. Renata Potrzebowska oraz
honorowi Przyjaciele Szko∏y. Gospodarze szko∏y,
dyrektor Bart∏omiej Weso∏owski, wicedyrektorzy
Beata Sig∏owy-Kaproƒ i Krystyna Poliƒska oraz
Rada Rodziców, dokonali wielu staraƒ, aby zintegrowaç spo∏ecznoÊç szkolnà dla dobra wspólnego, czyli dla dobra dzieci.
Od lat spotykamy si´ w sobotnie listopadowe
przedpo∏udnie, by nacieszyç si´ rodzinnà atmosferà, prze˝yç radoÊç i wzruszenie podczas artystycznych wyst´pów dzieci oraz zintegrowaç spo∏ecznoÊç szkolnà. W tym roku, pod has∏em „Z przyrodà za pan brat”, uczniowie, przygotowani przez
nauczycieli, Êpiewem i taƒcem okazywali swojà

12

trosk´ o naszà planet´. Cz´Êç artystyczna uroczystoÊci by∏a apelem m∏odego cz∏owieka o zachowanie Ziemi dla przysz∏ych pokoleƒ.
Podczas tej imprezy rodzice gromadzà Êrodki
finansowe na rzecz szko∏y. Obecnie priorytetem
sta∏ si´ zakup zamykanych szafek do szatni
szkolnej. Ta idea przyÊwieca∏a organizatorom
imprezy, którzy prowadzili aukcje atrakcyjnych
fantów oraz kawiarenk´ i bufet. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ pi∏ki z autografami: Pi∏karskiej Reprezentacji Narodowej oraz dru˝yny „Legii”. Mo˝na by∏o równie˝ wylicytowaç r´kawice
bokserskie z autografem Artura Szpilki wraz jego
zdj´ciem podczas sk∏adania podpisu. Relaks
i wspania∏e doznania smakowe zapewnia∏a kawiarenka serwujàca pyszne ciasta i kaw´ oraz
bufet, gdzie królowa∏ chleb ze smalcem i ogóreczkiem ☺. Ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie:
przenieÊç si´ w lata dwudzieste w atelier fotograficznym, zakupiç pi´kne ozdoby Êwiàteczne,

wesprzeç datkiem dzieci z Afryki, podziwiaç prace plastyczne uczniów SP nr 86, obejrzeç ekologiczny pokaz mody, zakupiç bi˝uteri´ czy wylosowaç „paczk´ niespodziank´”.
Trzeba przyznaç, ˝e czas up∏ynà∏ nam bardzo
szybko i ˝al, ˝e kolejny raz mo˝emy si´ spotkaç
dopiero w przysz∏ym roku .
Aneta Moryƒ
Nr 80 / Grudzieƒ 2017
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V miejsce Gimnazjum 106
7 listopada 2017 r. na obiektach Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany odby∏o si´ uroczyste podsumowanie ca∏orocznej pracy nauczycieli wychowania fizycznego i wysi∏ku m∏odych sportowców.
Podsumowanie wspó∏zawodnictwa jest rezultatem uczestnictwa 102 szkó∏ w ca∏orocznym systemie zawodów.
W tegorocznej edycji 50 Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y Gimnazjum 106 przy ul. Bajko-

wej zaj´∏o wysokà, V lokat´ w punktacji wÊród
18 warszawskich dzielnic.
Nasza dzielnica znalaz∏a si´ na IX miejscu.
Uczniowie reprezentowali dzielnic´ Wawer w: indywidualnych biegach prze∏ajowych, sztafetowych biegach prze∏ajowych, lekkiej atletyce, tenisie sto∏owym, koszykówce, pi∏ce no˝nej dziewczàt
i ch∏opców, pi∏ce r´cznej, unihokeju ch∏opców,
badmintonie i ringo. Przekazujemy wyrazy uznania
wszystkim m∏odym zawodnikom i zawodniczkom
oraz dzi´kujemy za walk´ fair play i wylany pot.
Monika Nikiel-Zentala

i Gdaƒsku. Towarzyszy∏y
temu legendy z tych miast,
regionalne stroje i misiowa literatura. Ca∏oÊç spina∏a opowieÊç o WiÊle,
której dzieci s∏ucha∏y z wielkim zainteresowaniem. Jak co roku w tym dniu dzieci przysz∏y do
szko∏y ze swoimi pluszakami, z którymi ch´tnie
si´ fotografowa∏y. Mi∏o, ˝e ide´ Êwi´ta podchwycili nie tylko najm∏odsi, ale te˝ starsi, jak równie˝
doroÊli, paradujàc po szkole i okolicy z misiami.
Okazuje si´, ˝e MIÂ jest nie tylko najbardziej
popularnà przytulankà, ale przyjacielem. W∏aÊnie taki tytu∏ „Mój przyjaciel MIÂ” nadano konkursowi plastycznemu, w którym wzi´∏o udzia∏
bardzo du˝o dzieci – rysujàc swojego ulubieƒca.
Prace znalaz∏y si´ na szkolnej wystawie, a najlepsze nagrodzono – oczywiÊcie MISIAMI, w zimowych czapeczkach, które ufundowa∏a Rada
Rodziców. Jak wi´c widaç, miÊ zawojowa∏ wy-

Rejs z misiem po WiÊle
Przed nami grudniowe atrakcje i przyjemnoÊci,
a za nami listopadowe katarzynki i przypadajàce
dok∏adnie w tym dniu ÂWI¢TO PLUSZOWEGO
MISIA – 25 listopada. Og∏oszono je 15 lat temu
– w stulecie powstania misiowej maskotki. Szko∏a Podstawowa nr 109 tradycyjnie organizuje obchody, nadajàc im co roku inny charakter i temat.
Tym razem zdominowa∏a nas WIS¸A, bo przecie˝
koƒczy si´ w∏aÊnie ROK RZEKI WIS¸Y. Jak po∏àczyç
te dwa fakty? Otó˝ okazuje si´, ˝e mo˝na i miÊ si´
do tego najbardziej przydaje. Tytu∏ tegorocznych
obchodów –„Z MISIEM PO WIÂLE”. A jak to wypad∏o? Pewnie najlepiej opowiedzia∏yby dzieci,
które w tym dniu mia∏y okazj´ pop∏ynàç palcem
po mapie wzd∏u˝ Wis∏y, zatrzymujàc si´ w 3 najwi´kszych miastach – Krakowie, Warszawie

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

obraêni´ wszystkich w tych dniach, a obchody
wyd∏u˝y∏y si´. Da∏ si´ nawet wykorzystaç jako
pretekst do oryginalnego zamkni´cia ROKU WIS¸Y, który mia∏ w tej szkole wczeÊniej i ma nadal
równie˝ inne akcenty. A Êwi´to Misia znowu za
rok – dok∏adnie 25 listopada.
Barbara Micha∏ek

WAWERSKIE

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Monika Chruścińska

ul. M. Kajki 64, 04-621 Warszawa
tel.: 502 790 542
e-mail: aninubezpieczenia@wp.pl

ZAPEWNIAMY:
•
•

Przygotujemy najlepszą cenowo ofertę. Przyjdź i sprawdź. Warto!

•
•

muzykę w rytmie disco-DJ
oraz występy zespołów
nagrody niespodzianki
wyśmienite menu
open bar na wybrany alkohol
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31.12.2017 r., godz. 21:00
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Oferujemy ubezpieczenia Firm Proama i Generali
oraz 11 innych Towarzystw.
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U nas zawrzesz polisę:
- komunikacyjną,
- majątkową,
- na życie,
- szkolną i turystyczną,
- dla ﬁrm.
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CENA: 450 zł/os.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

REZERWACJA

ADRES

hotelboss@hotelboss.pl
tel.: +48 22 51 66 100/200

ul. Żwanowiecka 20
04-849 Warszawa
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