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Nowy most dla Wawra
ju˝ nied∏ugo
Nasza dzielnica wesz∏a w wyjàtkowy okres –
czas realizacji kluczowych inwestycji komunikacyjnych, które w istotny sposób wp∏ynà na sposób poruszania si´ po Warszawie. Trwa budowa
oczekiwanego od niemal˝e dziesi´cioleci tunelu
w Mi´dzylesiu, a perspektywa wybudowania
mostu Po∏udniowego ∏àczàcego Wawer z Wilanowem nabiera realnych kszta∏tów.
W czerwcu br. zosta∏ wybrany wykonawca odcinka „B” Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy,
w ramach którego powstanie most Po∏udniowy.
Poniewa˝ od przetargu odwo∏a∏y si´ inne firmy,
w chwili zamykania tego numeru „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” trwa∏a procedura zwiàzana z odwo∏aniami. Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej
w tej sprawie ma zapaÊç 10 lipca br. Po zakoƒczeniu procedury zostanie podpisana umowa
z wybranym wykonawcà. Jak informuje Agniesz-

ka Stefaƒska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nastàpi to
w czasie wakacji. Kontrakt b´dzie realizowany
w formule Projektuj i buduj, co oznacza, ˝e
pierwsze miesiàce wykonawca poÊwi´ci na zaprojektowanie inwestycji i uzyskanie niezb´dnych pozwoleƒ, a do prac budowlanych przystàpi na poczàtku 2016 roku. Planowany termin zakoƒczenia inwestycji to poczàtek 2020 roku.
Jak b´dzie wyglàda∏ nowy most? Przeprawa
b´dzie mieç d∏ugoÊç 1,5 km, powstanà po cztery pasy ruchu w ka˝dym kierunku. Po obu stronach powstanà tak˝e Êcie˝ki pieszo-rowerowe.
Ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska b´dzie to
most p∏aski – bez pylonów. Po∏àczy skrzy˝owanie ul. Wa∏ Zawadowski i ul. W∏óki po stronie
Wilanowa z Wa∏em Miedzeszyƒskim w okolicach
ul. Ogórkowej. Tereny pod inwestycj´ b´dà po-

Falenickie Koncerty Letnie 2015
W ostatnià niedziel´ czerwca rozpoczà∏ si´ kolejny sezon Falenickich Koncertów
Letnich. Cykl zainaugurowa∏ koncert „Historia d'amor” w wykonaniu Kingi Rataj.
Przed nami jeszcze 5 koncertów na scenie letniej przy koÊciele NSPJ w Falenicy
(ul. Narcyzowa 18 / ul. Bartoszycka):
12 lipca, godz. 19.00 – „KLARNET
OD A DO Z” – POCO LEGGERO
Kwartet klarnetowy – Anna Kalska, Adrian
Janda, Leszek Pietroƒ i Bogdan Kraski
WYSTAWA: „Meteoryty”, Marzenna
Szymaƒska – fotografia
26 lipca, godz. 19.00 – FLUENT ENSEMBLE
Wojciech Psiuk – saksofony, Przemys∏aw
Wojciechowski – akordeon
WYSTAWA: „Wypiski z niepami´ci”,
Hanna Kossowska – akwarele i collage

9 sierpnia, godz. 19.00 – „W ÂWIECIE
MUSICALI” – STUDIO ACCANTUS
Sylwia Banasik, Kuba Jurzyk, Natalia Piotrowska, Adrian WiÊniewski – wokaliÊci
WYSTAWA: Micha∏ Suffczyƒski – akwarele
23 sierpnia, godz. 19.00 – TRIO IMPRESJA
Anna Piechura-GabryÊ – harfa, Anna Mocarska – flet, Iwona Rapacz – wiolonczela
WYSTAWA: Wawerskie Centrum Kultury
– prace uczestników warsztatów fotograficznych

Projektant: Bogus∏aw Markocki
Weryfikator: Stanis∏aw Makar
Wizualizacja: Lech Kolenkiewicz

zyskiwane za odszkodowaniem okreÊlanym na
podstawie cen rynkowych tych gruntów. Szczegó∏owej wyceny dokonajà rzeczoznawcy powo∏ani przez wojewod´.
Hanna Kowalska

13 wrzeÊnia, godz. 16.00 – „250 rocznica
urodzin Micha∏a Kleofasa Ogiƒskiego”
– studenci Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina
Dorota Stawarska – klawesyn, Natalia O∏ów
– mezzosopran, Anna Szostek – sopran, Anna
Parysz – sopran, Paulina Tuziƒska – sopran
WYSTAWA: Zbigniew ¸oskot – mozaiki,
Dorota ¸oskot-Cichocka – ilustracje
Kierownictwo i prowadzenie koncertów:
Agnieszka Kurowska-Janecka
Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze Êrodków Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
WST¢P WOLNY
Falenickie
Towarzystwo
Kulturalne
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Ostatnie 2 mieszkania
ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie
Dostępne mieszkania (stan deweloperski):

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

SPRZEDAŻ PANELI
OGRODZENIOWYCH

NOWE, NISKIE CENY!
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl

Warszawice 89D, gm. Sobienie Jeziory
Tel. 25 685 81 41; 501 214 184,
biuro@proway.pl, www.proway.pl
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Czerwiec w Radzie Dzielnicy Wawer
Nie ustaje tempo prac
zwiàzanych z budowà tunelu w Mi´dzylesiu, inwestycji wartej prawie 90 milionów z∏otych. W zwiàzku
z pracami, ale i rozbudowà sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanej przez
MPWiK na terenie dzielnicy nieuniknione b´dà czasowe wy∏àczenia z ruchu pewnych ciàgów komunikacyjnych. Harmonogram prac na szcz´Êcie przewiduje wi´kszoÊç
robót w sezonie wakacyjnym, póki co przebiegajà one bez wi´kszych opóênieƒ.

Na dzieƒ zamkni´cia wydania WS przypad∏o
równie˝ wa˝ne wydarzenie u∏atwiajàce komunikacj´ mieszkaƒcom, tj. otwarcie tymczasowego
przejazdu kolejowego w Aninie. Zosta∏y równie˝
poprawione dojÊcia do peronów, które pomogà
pasa˝erom w bezpiecznym dotarciu do stacji
przy PKP Anin.
Na koniec czerwca przypad∏o równie˝ g∏osowanie nad projektami zg∏oszonymi w ramach bud˝etu partycypacyjnego – inicjatywy, w której sami mieszkaƒcy mogà zg∏aszaç w∏asne pomys∏y na
inwestycje. Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie
bud˝etem partycypacyjnym w naszej dzielnicy
zosta∏a zwi´kszona prawie dwukrotnie pula pie-

Trzeba to przetrwaç
rzecz o utrudnieniach komunikacyjnych w Mi´dzylesiu
DoÊwiadczenie w∏asne i liczne telefony do redakcji utwierdzajà nas w przekonaniu, ˝e jest trudno, a informacje o kolejnych etapach prac przy budowie tunelu zapowiadajà, ˝e b´dzie jeszcze trudniej. G∏ówny w´ze∏ komunikacyjny Mi´dzylesia
coraz bardziej rozkopany, a transport kolejowy jest
ograniczony z powodu remontu wschodniego toru
linii otwockiej (wymiana oko∏o 15 km szyn, 12 tys.
podk∏adów, t∏ucznia i 7 rozjazdów pomi´dzy stacjami Warszawa Falenica a Warszawa Wawer).
Co nas czeka w najbli˝szym czasie w zwiàzku
z kolejnymi etapami budowy?
W sierpniu otwarta zostanie ul. Zwoleƒska
i Mrówcza oraz zamkni´ta ul. Patriotów po zachodniej stronie torów przy skrzy˝owaniu z ul.
Zwoleƒskà. Przebudowa ulicy potrwa ok. 3 miesi´cy. Objazd mo˝liwy b´dzie ul. Mrówczà lub
K. Szpotaƒskiego i Patriotów (po przejechaniu
przez tory w Aninie).

Od lutego 2016 r. planowane jest zamkni´cie
wschodniej cz´Êci ul. Patriotów przy skrzy˝owaniu z ul. ˚egaƒskà.
Zarzàd Transportu Miejskiego dostosowuje
trasy autobusów do wszystkich etapów zmian,
w chwili obecnej mamy trzy linie na trasach objazdowych:
115: od skrzy˝owania ulic Patriotów / ˚egaƒska
/ K. Szpotaƒskiego ciàgiem ulic: K. Szpotaƒskiego – IX Poprzeczna (powrót: VIII Poprzeczna)
– Kajki i dalej swojà trasà podstawowà;
119: od skrzy˝owania Lucerny i Widocznej: przejazd w Aninie – K. Szpotaƒskiego – IX Poprzeczna (powrót: VIII Poprzeczna) – M. Kajki – M. Po˝aryskiego i dalej do swojej trasy;
305: od skrzy˝owania ulic Patriotów / ˚egaƒska
/ K. Szpotaƒskiego ciàgiem ulic: K. Szpotaƒskiego – IX Poprzeczna (powrót: VIII Poprzeczna) –

ni´dzy i w tym roku wyniesie przesz∏o 2 miliony
z∏otych na realizacj´ lokalnych pomys∏ów.
Ju˝ po wakacjach, we wrzeÊniowym numerze poinformujemy Czytelników WS, które projekty zosta∏y
wybrane i b´dà realizowane w przysz∏ym roku.
W piàtek 26 czerwca w placówkach oÊwiatowych odbywa∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z zakoƒczeniem roku szkolnego. Z tej okazji chcia∏bym podzi´kowaç wszystkim Dyrektorom placówek oraz ca∏ej Kadrze Pedagogicznej za
nieustajàcy trud wk∏adany ka˝dego dnia w rozwój i edukacj´ dzieci i m∏odzie˝y.
Na zakoƒczenie zaÊ chcia∏bym ˝yczyç wszystkim bezpiecznych wakacji, udanych urlopów
i odpoczynku. Do us∏yszenia we wrzeÊniu :-)
¸ukasz Kubik

M. Kajki – M. Po˝aryskiego – ˚egaƒska i dalej
swojà trasà podstawowà
oraz lini´ ZS7 zast´pujàcà pociàgi, kursujàcà
wzd∏u˝ torów na trasie: Wiatraczna – Grochowska – P∏owiecka – Patriotów – Józefów –
Otwock. Wszystkie bilety ZTM na odcinku
Otwock – Warszawa Zachodnia sà honorowane
w pociàgach Kolei Mazowieckich, a bilety KM w:
pociàgach SKM na odcinku Otwock – Warszawa
Zachodnia, autobusach ZS7 oraz w autobusach
i tramwajach na trasach pokrywajàcych si´ z odcinkiem Falenica – pl. Zawiszy.
I choç nie jest ∏atwo poruszaç si´ teraz po
Wawrze, pami´tajcie Paƒstwo, ˝e to niedogodnoÊci z gatunku: musi byç gorzej, aby potem by∏o
du˝o lepiej. Zamiast z∏oÊciç si´ korkami tam, gdzie
ich do tej pory nie by∏o, zwizualizujmy sobie nie
tak ju˝ odleg∏à przysz∏oÊç, w której zamkni´ty
przejazd przestanie dla nas byç problemem, gdy˝
bezkolizyjnie przejedziemy tunelem pod torami
w Mi´dzylesiu. To ju˝ naprawd´ nied∏ugo!
Marta Frejtan
REKL AMA
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Polski, o za∏o˝ycielach TPD
sprzed prawie 100 lat (Towarzystwo powsta∏o w 1919 roku), fundatorach helenowskiego oÊrodka (Bronis∏awie
i Kazimierzu D∏uskich), jak
i wszystkich tych, którzy na przestrzeni lat
w ró˝ny sposób wsparli Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci i propagowali jego idee.
Ods∏oni´cia kamienia dokonali: Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezes ZG TPD Wies∏aw Ko∏ak i goÊç specjalny wydarzenia: wnuczka Józefa Pi∏sudskiego – Joanna Onyszkiewicz. Przedstawiciele wychowanków „Helenowa” odczytali
inskrypcje z kamienia, a nast´pnie Orkiestra
Wojskowa w Warszawie pod przewodnictwem kapelmistrza mjra Artura Czereszewskiego odegra∏a hymn Polski. Po tym kulminacyjnym momencie wys∏uchaliÊmy koncertu
pieÊni patriotycznych w wykonaniu orkiestry,
w czasie którego goÊcie mogli pozostawiç
swoje wpisy w pamiàtkowej ksi´dze.
Ju˝ nied∏ugo ksi´ga zape∏ni si´ wieloma
kolejnymi wpisami – przed nami 100-lecie
Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, do którego
przygotowania ju˝ trwajà i które z pewnoÊcià b´dzie równie podnios∏à i wzruszajàcà
uroczystoÊcià.

Ods∏oni´cie kamienia-pomnika Józefa
Pi∏sudskiego w OÊrodku TPD „Helenów”
W piàtek 19 czerwca w Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TPD „Helenów” w Mi´dzylesiu nastàpi∏o uroczyste ods∏oni´cie kamienia upami´tniajàcego pobyt Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w „Helenowie”. Po
otwarciu uroczystoÊci przez Zbigniewa Drzewieckiego – Dyrektora TPD „Helenów” us∏yszeliÊmy wiele ciekawych wspomnieƒ
w krótkich wystàpieniach historycznych: Wies∏awa Ko∏aka (prezes Zarzàdu G∏ównego TPD),
Bohdana Tracewskiego (honorowy prezes
i przewodniczàcy Komisji Historycznej
TPD), Wojciecha Stojanowskiego (by∏y dyrektor „Helenowa”) i Tomasza Arciszewskiego (wnuk premiera Tomasza Arciszewskiego, o którym wspomina tekst zamieszczony na pomniku).
Prelegenci przybli˝yli nam histori´ oÊrodka i potwierdzili przytaczanymi anegdotami
wyryte w kamieniu s∏owa: Józef Pi∏sudski by∏
szczerym przyjacielem dzieci z Helenowa. Od

imienia pierwszego Prezesa Robotniczego Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Tomasza Arciszewskiego nazywa∏ je „dzieçmi Tomasza”,
a one nazywa∏y go „Dziadkiem”. Mia∏y wst´p
do Belwederu o ka˝dej porze. Podczas spotkaƒ z Marsza∏kiem mog∏y przymierzyç Jego
czapk´ maciejówk´, z okazji Jego imienin wystàpiç w Teatrze Wielkim. S∏uchajàc przemówieƒ czu∏o si´ serdecznoÊç, wdzi´cznoÊç
i g∏´boki szacunek, z jakimi mówi si´ w „Helenowie” zarówno o Pierwszym Marsza∏ku

Hanna Kowalska

MPWiK oraz m.st. Warszawa pomogà
w przy∏àczeniu si´ do kanalizacji
W poniedzia∏ek 29 czerwca w szkole
przy ul. Korynckiej odby∏o si´ spotkanie
informacyjne przedstawicieli Miejskiego
Przedsi´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji z mieszkaƒcami osiedli Nowy
Wawer i Sadul. Inwestor informowa∏
o dwóch programach, które majà u∏atwiç nam pod∏àczenie naszych nieruchomoÊci do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Pierwszy to tymczasowe sfinansowanie przez
MPWiK budowy przy∏àcza kanalizacyjnego do posesji. W uproszczeniu ma to dzia∏aç tak: mieszkaniec samodzielnie wybiera projektanta i wykonawc´ przy∏àcza, MPWiK czuwa nad prawid∏owym wykonaniem prac (bezp∏atny nadzór nad budowà),
po zakoƒczeniu potwierdza ich prawid∏owoÊç
protoko∏em odbioru i nast´puje podpisanie umów
o tymczasowe finansowanie i o odprowadzanie
Êcieków. Po udokumentowaniu przez mieszkaƒca
fakturami/rachunkami poniesionych kosztów,
Spó∏ka wp∏aca nale˝noÊç za budow´ (max.
20 000 z∏ brutto) na wskazane przez mieszkaƒca
konto. Jako finansowanie tymczasowe b´dzie ono
oczywiÊcie podlega∏o zwrotowi, ale kwota zostanie podzielona na dogodne dla mieszkaƒców raty.
Program realizowany b´dzie do 30 czerwca
2016 r. lub do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na ten cel, wed∏ug kolejnoÊci sk∏adania wnio-
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sków. MPWiK zapowiada, ˝e w przypadku du˝ego
zainteresowania nie wyklucza realizacji kolejnej
edycji programu tymczasowego finansowania.
Z programu mo˝na skorzystaç tylko raz.
Wi´cej informacji w internecie na stronie:
http://www.mpwik.com.pl/dla-klienta/pdk
oraz pod numerem telefonu (22) 445-50-00
i adresami mailowymi: dok@mpwik.com.pl oraz
program@mpwik.com.pl. Tu te˝ mo˝na dowiedzieç si´ o terminach, w jakich mo˝liwe jest dokonywanie pod∏àczeƒ poszczególnych posesji. Sieç
kanalizacyjna budowana jest etapami, w zwiàzku
z czym dla ka˝dego rejonu Wawra sà to inne terminy (a pod∏àczenia mo˝na dokonaç oczywiÊcie
dopiero po oddaniu do u˝ytku fragmentu kanalizacji sàsiadujàcego z naszà posesjà).

Drugi program, z jakiego mogà skorzystaç wawerczycy, to bezzwrotna dotacja od Urz´du m.st. Warszawy w wysokoÊci 3000 z∏. Kwota ta ma pomóc
w likwidacji szamba, która jest naturalnà konsekwencjà przy∏àczenia si´ do kanalizacji miejskiej. Wi´cej informacji na ten
temat udziela Biuro Ochrony
Ârodowiska (pl. Starynkiewicza 7/9, tel. 22 443-25-73).

W zwiàzku z du˝ymi kosztami indywidualnymi wdro˝enia w ˝ycie tej rewolucyjnej na naszym terenie zmiany, jakà jest zastàpienie
przydomowego szamba kanalizacjà miejskà, z pewnoÊcià wiele osób zastanawia si´, czy zmiana ta jest koniecznoÊcià. Niestety tak. Cytujàc informacje, jakie rozdano
mieszkaƒcom na czerwcowym spotkaniu: „Przepisy prawa nak∏adajà na w∏aÊcicieli nieruchomoÊci obowiàzek przy∏àczenia si´ do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach). Zwolnieni z tego obowiàzku sà wy∏àcznie w∏aÊciciele posesji wyposa˝onych w przydomowà oczyszczalni´ Êcieków, spe∏niajàcà okreÊlone warunki i wybudowanà zgodnie z prawem
budowlanym. [...] Zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami uchylanie si´ od przy∏àczenia nieruchomoÊci do istniejàcej sieci kanalizacyjnej zagro˝one jest karà grzywny”.
Marta Frejtan
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Aniƒscy Odkrywcy w natarciu
W sobot´ 20 czerwca odby∏ si´ rajd rowerowy „Aniƒscy Odkrywcy” – inicjatywa mieszkaƒców Anina spotykajàcych
si´ co miesiàc w ramach spotkaƒ sàsiedzkich w WCK Filia Anin.
Pomys∏ zorganizowania rajdu rowerowo-pieszego, który ma te˝ walory edukacyjne, spotka∏
si´ z naprawd´ du˝ym zainteresowaniem. Ca∏a
prawie 200-osobowa grupa prowadzona by∏a
przez profesjonalnego przewodnika. Dzi´ki niemu odkrywaliÊmy ciekawe miejsca historyczne,
obiekty architektoniczne i przyrodnicze. Trasa
prowadzi∏a Êcie˝kami K. I. Ga∏czyƒskiego, ks.
J. Twardowskiego, J. Tuwima. Uczestnicy mogli
zobaczyç m.in. liczne Êwidermajery, zabytkowe
wille (m.in.: Pa∏acyk Wi´cka, Will´ Snitówka,
Will´ Helwitad, Will´ Zacisze), dowiedzieç si´,
kto by∏ projektantem koÊcio∏a M. B. Królowej

Polski w Aninie, gdzie znajduje si´ Ambasada
Korei Pd., jak równie˝ kim by∏ Juliusz Siudziƒski
i jakie jego dzie∏o mo˝emy oglàdaç w Muzeum
Powstania Warszawskiego.

W realizacj´ tego przedsi´wzi´cia zaanga˝owa∏o si´ wiele lokalnych organizacji, tak˝e indywidualni mieszkaƒcy, którzy w∏o˝yli du˝o
pracy w przygotowanie i poprowadzenie
imprezy. Od strony finansowej otrzymaliÊmy wsparcie z programu Inicjatywa Lokalna. Rajd zakoƒczy∏ si´ ogniskiem
w WCK Filia Anin, gdzie zosta∏y wr´czone
nagrody i dyplomy dla „Najlepszego Odkrywcy”. Jak ognisko, to i pieczenie kie∏basek, i Êpiewy przy gitarze – wszyscy
z przyjemnoÊcià brali udzia∏ w zabawie.
Wydarzenie „Aniƒscy Odkrywcy” okaza∏o si´ du˝ym sukcesem. Organizatorzy
nie spodziewali si´ tak du˝ej liczby
uczestników. Po zakoƒczeniu projektu
uczestnicy zg∏aszali swoje pomys∏y na nast´pne inicjatywy, co Êwiadczy o udanym projekcie, zaufaniu do organizatorów i ch´ci dalszej
wspó∏pracy.
El˝bieta Kucharska

„Wakacje z kulturà” w WCK
L IPIE C 2015
Gdzie? / Kiedy?

Co?

Dla kogo?

WCK Filia RadoÊç
tel. 22 612 63 85
26 czerwca – 31 lipca, godz. 8–16
WCK Filia Falenica
22 612 62 44
1–17 lipca, godz. 10 i 12
WCK Filia Mi´dzylesie
tel. 22 443 70 75
2–31 lipca
WCK Filia Zastów
tel. 22 815 67 63
1–24 lipca, godz. 8–17

„Akademia Młodego Artysty”
w programie: warsztaty teatralne, wokalne, plastyczne;
wycieczka na basen i wyjazd do kina

Dzieci w wieku
przedszkolnym

„Lato w mieÊcie”
w programie: warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne

Dzieci w wieku szkolnym,
grupy zorganizowane,
zapisy

„Lato z kulturà”
w programie: warsztaty taneczne , gitarowe, komiksu,
bajka, projekcje filmowe, koncerty
„Lato tropicieli”
w programie: zaj´cia interdyscyplinarne
(ekologiczne, artystyczne, kulinarne)

Dzieci, młodzie˝, doroÊli

Dzieci

SIE RPIE ¡ 2015
WCK Filia Anin
tel. 22 815 4140
18–27 sierpnia, godz. 14–16
WCK Filia Aleksandrów
tel. 22 815 4140
10–21 sierpnia, godz. 10–14
WCK Filia Marysin
tel. 22 815 4140
3–21 sierpnia
WCK Filia Mi´dzylesie
tel. 22 443 70 75
17–28 sierpnia, godz. 11–12.30

„Lato artystyczne”
w programie: warsztaty plastyczne, muzyczne, ceramiczno-rzeêbiarskie. Ponadto projekcja filmów, start godz. 10

Dzieci i młodzie˝

„Otwarta pracownia”
w programie: warsztaty malarskie, rzeêbiarskie, animacje

Dzieci, grupy
zorganizowane
i indywidualnie

„W królestwie Króla Maciusia”
w programie warsztaty: taneczne, muzyczne, architektoniczne,
plastyczne, kostiumowe. Ponadto zabawy taneczne, wystawy
„W labiryncie sztuki”
w programie: warsztaty interdyscyplinarne
plastyczne, architektoniczne, literackie

Dzieci i młodzie˝,
grupy zorganizowane
Dzieci i młodzie˝

Szczegółowe informacje o zaj´ciach dost´pne w filiach WCK
REKL AMA

USŁUGI KSIĘGOWE PEŁNY ZAKRES
• KPiR, PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• ZUS, KADRY I PŁACE - REJESTRACJA SPÓŁEK DO SĄDU

Pierwszy miesiàc gratis

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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■

Gie∏dy Pracy w OPS

■

Agencja Zatrudnienia NR 5939 OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy zaprasza na „Gie∏dy Pracy”, które odb´dà si´
w siedzibie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy mieszczàcego si´ przy ul. Korkowej 119/123 (Marysin), Warszawa.
W dniu: 16 lipca (czwartek) 2015 r.
Firma:
SOLID SECURITY Sp. z o.o.
Godzina: 10.00 osoby pe∏nosprawne,
12.00 osoby z orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci
Na stanowisko: pracownika ochrony
Oferta pracodawcy:
■ skierowana jest do osób pe∏no- i niepe∏nosprawnych,
■ Pracownik ochrony z doÊwiadczeniem oraz
bez doÊwiadczenia,
■ Pracownik obs∏ugi gotówki,
■ Inspektor ds. ochrony fizycznej,
■ Konwojent,
■ Pracownik grup interwencyjnych,
■ Operator stacji monitorujàcej, (...)

W dniu: 21 lipca (wtorek) 2015 r.
Firma:
Grupa Progres – Agencja Pracy
Tymczasowej
Godzina: 12.00.
Oferta pracodawcy skierowana jest do osób pe∏nosprawnych. Szeroki zakres stanowisk pracy, m.in.:
■ Specjalista ds. sprzeda˝y,
■ Call Center,
■ Pracownik magazynu,
■ Prasowacz garderoby i obs∏uga maszyn pralniczych,
■ Konsultant/-tka,
■ Mechanik autobusowy,
■ Specjalista w dziale handlowym,
■ Regionalny przedstawiciel handlowy (bran˝a
budowlana),

W dniu: 23 lipca (czwartek) 2015 r.
Firma:
Securitas Polska Sp. z o.o.
Godzina: 10.00
Na stanowisko: ochrona i recepcja
Oferta pracodawcy:
■ skierowana jest do osób pe∏no- i niepe∏nosprawnych.
■ Osoby z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci
umiarkowanej lub znacznej mile widziane
■ M∏odych i sprawnych fizycznie do ochrony
obiektów handlowych, równie˝ osoby bez
doÊwiadczenia,
■ Osoby z doÊwiadczeniem i Kwalifikowany
Pracownik Ochrony z wpisem na list´
(pozwolenie na broƒ mile widziane),
■ M∏ode dziewczyny/kobiety do pracy na recepcji,
wymagany jest angielski od B1.
Udzia∏ w Gie∏dach Pracy jest bezp∏atny.
Zapraszamy!
OPS Wawer

1. Stwórz has∏o sk∏adajàce si´ z kilku cz∏onów
(np. z dwóch).
2. Je˝eli cz´sto zapominasz has∏a do ma∏o odwiedzanych serwisów, korzystaj z programów
zarzàdzajàcych has∏ami, np. darmowy Keepass, http://keepass.info/.
3. Aby zapami´taç ró˝ne has∏a do ró˝nych systemów, stwórz jako podstaw´ pewien wzorzec,
który b´dziesz modyfikowa∏.
4. Sk∏adniki has∏a, wzorce niech b´dà znane tylko
Tobie (np. oparte na Twoich doÊwiadczeniach).
5. Posiadaj has∏a bardziej skomplikowane dla
systemów wa˝niejszych i prostsze do systemów mniej wa˝nych.

Sezamie, nie daj si´ otworzyç
Odzwyczajamy si´ w dzisiejszych czasach od
zapami´tywania. KiedyÊ ka˝dy mia∏ w g∏owie na
przyk∏ad d∏ugà list´ numerów telefonicznych do
znajomych. DziÊ urzàdzenia przenoÊne, takie jak
telefon, zast´pujà nas w tym obowiàzku, jak
i w wielu innych. Znak czasów i post´pu. Nasze
g∏owy i tak zaj´te sà ca∏à masà zadaƒ na co dzieƒ.
Byç mo˝e dlatego konstruujemy has∏a do internetowych us∏ug tak, by nietrudno by∏o je sobie przypomnieç. Niestety na to tylko czekajà cyberprzest´pcy. S∏abe has∏o ∏atwo z∏amaç i wraz z nim zaw∏aszczyç nasze bezcenne dane, konta w ró˝nych
serwisach lub nawet pieniàdze. Ka˝dy mo˝e staç
si´ celem takiego ataku, a utrata dost´pu do jednej us∏ugi mo˝e skutkowaç natychmiastowà próbà przej´cia kolejnych, kiedy stosujemy to samo
has∏o do wielu us∏ug internetowych.
Od pewnego czasu du˝o si´ s∏yszy o kolejnych
udanych próbach w∏amania do systemów czy wycieku poufnych danych, które w wi´kszoÊci przypadków spowodowane zosta∏y m.in. s∏abymi has∏ami uwierzytelniajàcymi. Mo˝na si´ ustrzec od
tego, pami´tajàc, by przy tworzeniu hase∏ do systemów, kont bankowych czy aplikacji internetowych trzymaç si´ nast´pujàcych zasad i praktyk:
1. Nie u˝ywajmy tego samego has∏a dla kilku
systemów czy aplikacji (statystyczny u˝ytkownik posiada oko∏o 26 kont chronionych has∏em, z czego tylko 5 jest ró˝nych).

Asystent/-tka ds. sprzeda˝y maszyn,
Manager sprzeda˝y – specjalista ds. technologii lakierownia i szlifowania, (...)

2. Has∏o powinno sk∏adaç si´ z minimum 8 znaków, zawieraç ma∏e i wielkie litery oraz cyfry
(oÊmioznakowe has∏o wybrane spoÊród
wszystkich 94 znaków dost´pnych na klawiaturze standardowej to oko∏o 6 biliardów mo˝liwych kombinacji).
3. Zmieniajmy nasze has∏a co najmniej raz
w miesiàcu.
4. Unikajmy w haÊle elementów, które ∏atwo powiàzaç z naszym kontem, np.: nazwy u˝ytkownika, numeru PESEL, imion, daty urodzenia.
5. Nie zezwalajmy przeglàdarce na zapami´tywanie naszych hase∏.
6. Nie ujawniajmy naszych hase∏!
By pomóc Wam w tworzeniu dobrych, silnych
hase∏, poni˝ej zamieszczamy kilka przydatnych
wskazówek:

O tym, jak u˝ytkownicy lekcewa˝à t´ kwesti´,
mo˝e Êwiadczyç pi´ç najcz´Êciej u˝ywanych
i spotykanych hase∏ w 2014 roku (wg http://splashdata.com/press/worst-passwords-of-2014.
htm). Sà to: 123456, password, 12345, 12345678
i qwerty... JeÊli u˝ywasz któregoÊ z nich, radzimy
zmieniç je zaraz po zakoƒczeniu lektury naszego
felietonu. Naprawd´ niewielki wysi∏ek mo˝e
uchroniç przed wielkimi k∏opotami.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel.: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl

REKL AMA

UUU ZAK¸ADANIE SPÓ¸EK

(W TYM W TRYBIE S24)

UUU SPRZEDA˚ NOWYCH SPÓ¸EK
UUU OBS¸UGA PRAWNA FIRM

www.prawnikpomaga.pl

4

 698 16 42 71

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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Lawina tenisowa
Koniec maja i poczàtek czerwca to czas na
najwa˝niejsze w tenisowym Êwiatku rozgrywki
akademickie – dru˝ynowe Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym. Z ca∏ej Polski
zg∏aszajà si´ uczelnie, które posiadajà sekcje tenisowe, i na koniec roku akademickiego walczà
o zwyci´stwo w kategorii kobiet i m´˝czyzn.
System rozgrywek jest dwustopniowy: najpierw
kwalifikacje w regionach, a nast´pnie najlepsi
z czterech pó∏fina∏ów spotykajà si´ w fina∏ach,
które gromadzà 16 najlepszych dru˝yn kobiecych i 16 m´skich.
A co do tego ma dzielnica Warszawa-Wawer?
Wbrew pozorom, bardzo du˝o. Tutaj na terenie
Marysina Wawerskiego w Klubie Tenisowym
BREAK przy ul. Korkowej od kilku lat trenujà tenisiÊci i tenisistki z sekcji tenisowej Uniwersytetu
Warszawskiego. Treningi odbywajà si´ 3 razy
w tygodniu i dajà szanse kadrze studentów UW
na doskonalenie swoich umiej´tnoÊci i przygotowanie si´ do najwa˝niejszych imprez tenisowych
w Warszawie i w Polsce.
Rok akademicki 2014/2015 obfitowa∏ w wiele
osiàgni´ç. Po raz pierwszy nasza m´ska dru˝yna
w sk∏adzie Tomasz Moczek, Piotr Kropiwnicki,
W∏adys∏aw Âredniawa, Maciej Naduk zdoby∏a 1
miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warszawy. I z powodzeniem wystartowa∏a w kwalifikacjach do AMP w ¸odzi, zajmujàc w swoim pó∏finale 2 miejsce. Wszyscy nasi zawodnicy to rów-

nie˝ uzdolnieni studenci godzàcy sport z naukà
i pomimo goràcego okresu przygotowaƒ do sesji
egzaminacyjnej na uczelni znajdujà czas na treningi i turnieje tenisowe.

Od lewej: Magda, trener Andrzej, Ania i Karolina

A nasze panie to zupe∏nie inny rozdzia∏. Po
serii sukcesów w Mistrzostwach Polski i czwartym miejscu na Mistrzostwach Europy przed
trzema laty w szwajcarskim St. Gallen nastàpi∏
kryzys spowodowany odejÊciem z dru˝yny czo∏owych zawodniczek, które bàdê skoƒczy∏y stu-

dia, bàdê te˝ wyjecha∏y na dalsze studia za granic´. W tym roku jednak pojawi∏a si´ szansa. Do
dru˝yny przysz∏a nowa zawodniczka z 1 roku
studiów, Karolina Woêniewska, i powróci∏y podpory naszej dru˝yny sprzed lat, Ania Niemiec
i Magdalena Szmyd, ju˝ jako absolwentki UW,
a obecnie pracowniczki uczelni. Fina∏y, które odby∏y si´ w po∏owie czerwca na kortach MKT
¸ódê (tam gdzie na co dzieƒ trenuje Jurek Janowicz), przynios∏y nam spore sukcesy. Panowie
zaj´li 2 miejsce w kategorii uniwersytetów
i 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej. A panie sprawi∏y wielkà sensacj´, zajmujàc, podobnie jak
koledzy, w kat. uniwerków 2 miejsce i niespodziewanie 3 miejsce ogólnie, pokonujàc faworyzowanà dru˝yn´ Akademii Leona Koêmiƒskiego.
Smaczku dodaje fakt, ˝e Magdalena Szmyd, mama trzech dobrze zapowiadajàcych si´ m∏odych
tenisistek i autorka artyku∏ów zamieszczanych
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”,
ostatni swój tytu∏ Akademickiej Mistrzyni Polski
zdoby∏a 14 lat temu, wyst´pujàc wtedy jeszcze
pod panieƒskim nazwiskiem Caruk. Co ciekawe
Ania Niemiec to te˝ autorka artyku∏ów i by∏a zawodniczka UKT RadoÊç reprezentujàca naszà
dzielnic´. Idzie ta lawina tenisowa ju˝ w kolejnym pokoleniu i oby tak dalej, bo tenis to dyscyplina, która bazuje na tradycji i wieloletniej
wytrwa∏ej pracy wzbogacanej nowymi technikami gry i nowà technologià sprz´tu. Ale to ju˝
temat na zupe∏nie inny artyku∏.
Trener Andrzej Caruk
REKL AMA

Gryziak triumfuje w RadoÊç Open
W tym roku Klub Tenisowy RadoÊç 90 obchodzi 25-lecie. Pierwszà imprezà towarzyszàcà obchodom jubileuszu by∏ turniej RadoÊç Open, w którym
wzi´∏o udzia∏ 24 zawodników. Najlepszy okaza∏ si´ Patryk Gryziak.
Zawodnik z Otwocka awansowa∏ do fina∏u dzi´ki zwyci´stwu nad Ludwikiem
Sarnowskim 9:4. Jego rywalem w pojedynku decydujàcym o tytule zosta∏ Pawe∏
Sadomski, który w pó∏finale pokona∏
Przemka Samoj∏owicza 9:4. Fina∏ lepiej
rozpoczà∏ Gryziak, który szybko objà∏
prowadzenie 5:2. Sadomski nie zamierza∏
si´ poddawaç, zaczà∏ odrabiaç straty
i doprowadzi∏ do remisu 5:5. Koƒcówka
nale˝a∏a jednak do bardziej doÊwiadczonego Gryziaka, który wygra∏ cztery nast´pne gemy i po raz drugi w karierze
zwyci´˝y∏ w RadoÊç Open.
W czerwcu z sukcesami rywalizowali
równie˝ m∏odzi tenisiÊci z RadoÊci. WÊród
FinaliÊci RadoÊç Open, Pawe∏
12-latków pierwsze sukcesy w turniejach
Sadomski i Patryk Gryziak
ogólnopolskich odnieÊli Adrian Smater i Jakub Tomczyk. Obaj dotarli do çwierçfina∏u
turnieju OTK Seria 2 w ¸´cznej, a Kuba wystàpi∏ tam równie˝ w finale debla razem z Karolem Romerem. Ignacy Skar˝yƒski zanotowa∏ bardzo dobry
wynik w turnieju WTK 5 zorganizowanym przez WTS Orze∏, gdzie zajà∏ trzecie miejsce, po drodze eliminujàc rozstawionego z numerem 1 Jakuba Rogoyskiego. Do Gdaƒska wybrali si´ m∏odzicy Micha∏ Marchewka i Marcin
Sadomski. W turnieju OTK Marcin dotar∏ do çwierçfina∏u, a „Misiek” do pó∏fina∏u, a wspólnie zaj´li 2 miejsce w deblu.
Anna Niemiec
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ogrody marzeƒ pachnà jaÊminem
W sobot´ 13 czerwca w Filii Zastów
WCK odby∏ si´ wernisa˝ prac nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Ogrody marzeƒ” realizowanym
w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego pod tym samym tytu∏em. Jury w sk∏adzie Tatiana Pytkowska i W∏odzimierz Pytkowski spoÊród prawie 400 prac wybra∏o
te najlepsze i nagrodzi∏o 28 osób.
Galeria ozdobiona ga∏àzkami jaÊminu
przedstawia∏a si´ imponujàco. Na sztalugach i Êcianach mo˝na by∏o zobaczyç
ogrody, o jakich marzà laureaci konkursu.
Czasem by∏y to zaciszne zakàtki, kwiaty
nad strumykiem, a niekiedy bajkowe niezwyk∏e pejza˝e.

GoÊcie przechadzali si´, podziwiajàc talent
autorów prac. Wystaw´ otworzy∏a pani Liliana
Owies, kierownik placówki, a kuratorem by∏a
Ma∏gorzata Szybiƒska, artysta plastyk. Po obejrzeniu ogrodów marzeƒ zosta∏y wr´czone nagrody – profesjonalne materia∏y plastyczne, aby laureaci mogli rozwijaç swoje talenty.
O godzinie 19.00 dla wielbicieli muzyki odby∏ si´ koncert zespo∏u „Nieliczni liryczni” pt.
„Jego portret”. GoÊcie wys∏uchali piosenek
z tekstami m.in. Agnieszki Osieckiej, Jeremiego
Przybory, Wojciecha M∏ynarskiego. By∏o nastrojowo, sentymentalnie, a chwilami humorystycznie, bo m´˝czyêni przedstawieni w piosenkach
byli takimi, jakimi sà naprawd´. Nie zabrak∏o
braw i bisów.
I tak artystycznie up∏yn´∏o to popo∏udnie.
Filia Zastów WCK

„Kultura i Natura” w Wawerskim Centrum Kultury
Wawerskie Centrum Kultury realizuje wiele ciekawych projektów,
które wpisujà si´ w program wiodàcy pn. „Kultura i Natura”. Jedna
z inicjatyw to „Nowe Ogrody Kultury”. Jest to projekt wieloletni,
który ∏àczy dwa obszary, z pozoru odmienne – kultur´ i natur´.
W zamierzeniu ma otworzyç przestrzeƒ do rozmów na temat pracy
u podstaw, jaka musi dokonaç si´ w przypadku planowania ogrodów, jak i planów rozwoju kultury. W kulturze, jak i w naturze powinniÊmy zdiagnozowaç „pod∏o˝e” – jego braki, zasoby i potrzeby,
dobraç odpowiednie narz´dzia pracy i metody piel´gnacji, aby po
jakimÊ czasie cieszyç si´ owocami. W ramach projektu odby∏o si´
m.in. spotkanie z wawerskimi artystami i twórcami, którzy opowiadali o swoich ogrodach sztuki, inspirujàc tym innych do poszukiwaƒ
w∏asnych pasji. Z projektem zwiàzany jest te˝ konkurs na najpi´kniejszy ogród og∏oszony przez Wawerskie Centrum Kultury. Nagrodà dla zwyci´zcy b´dzie koncert lub przedstawienie zorganizowane
w zwyci´skim ogrodzie dla zaproszonych przez w∏aÊciciela goÊci.
Aby wziàç udzia∏ w konkursie nale˝y wys∏aç trzy zdj´cia ogrodu pod
mailowy adres biuro@wck-wawer.pl. Termin do 17 sierpnia.

Wawerskiego Centrum Kultury jest stworzenie musicalu „Wawer Story”. B´dzie to kolejne ciekawe wydarzenie kulturalne, o którym na
pewno poinformujemy na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Szczegó∏y dzia∏alnoÊci Wawerskiego Centrum Kultury jak zawsze
na stronie www.wck-wawer.pl i na Facebooku.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Interesujàco zapowiada si´ te˝ wakacyjna forma Kawiarni Naukowej 1a. Przeniesie si´ ona do zabytkowego tramwaju, który b´dzie jeêdzi∏ po Warszawie w ka˝dy piàtek od 3 lipca do 21 sierpnia.
Czy jest mo˝liwy „Êwiat bez wandalizmów”? Jak odró˝niç zwiàzki
bezpieczne od niebezpiecznych? Jak wytrzymaç z cudzym dzieckiem w autobusie? Wszystkich, którzy chcieliby poszukaç odpowiedzi na takie pytania, zapraszamy do Mobilnej Kawiarni Naukowej
1a. Pomocy w poszukiwaniach b´dà udzielaç niezwykli pasa˝erowie
naszego tramwaju, czyli eksperci, naukowcy, specjaliÊci w swoich
dziedzinach. Wawerskie Centrum Kultury realizuje to przedsi´wzi´cie wspólnie ze spó∏kà Tramwaje Warszawskie w ramach kampanii
„Kierunek ˝yczliwoÊç w Êrodkach komunikacji miejskiej”. Start
o 19.00 z przystanku Al. Zieleniecka (naprzeciwko Teatru Powszechnego). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ. Zapisy pod adresem mailowym kawiarnia@tw.waw.pl.
Po roku dzia∏alnoÊci WCK mo˝e si´ pochwaliç w∏asnymi produkcjami. Niedawno mia∏a miejsce premiera sztuki „Mi∏oÊç i Prawda” wg
dzie∏ Pierre'a de Marivaux. Przedstawienie zaprezentowali aktorzy
z Wawerskiego Teatru W´drownego. Spektakl wyre˝yserowa∏ Philippe Chauvin, który jest równie˝ re˝yserem widowiska opartego na
operze „Flis” Stanis∏awa Moniuszki w adaptacji prof. Krzysztofa Heeringa. To produkcja powsta∏a w partnerstwie ze Spo∏ecznym Ogniskiem Muzycznym im. A. Kulikowskiego. Jak do tej pory ka˝de wystawienie tej sztuki spotyka si´ z aplauzem publicznoÊci. W zamiarze
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Gala Fina∏owa VI edycji Wawer
Music Festival ju˝ za nami!
Dnia 7 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS odby∏ si´
ostatni koncert Edycji Gwiazd Wawer Music Festival pn. „Grupa MoCarta gra Mozarta”.
Tradycyjnie koncert otworzy∏ Profesor Jaros∏aw Drzewiecki, Prezes Podkarpackiej Fundacji Kultury, dokonujàc podsumowania 60 koncertów festiwalowych. Z dumà i smutkiem zauwa˝yliÊmy, ˝e po tylu latach nasz Festiwal jest nadal
jedynym wydarzeniem muzycznym promujàcym
muzyk´ klasycznà w prawobrze˝nej Warszawie.
Nast´pnie Profesor przeprowadzi∏ niezwykle
interesujàcy wywiad z ¸ukaszem Jeziorskim
– Burmistrzem Dzielnicy Wawer, najwi´kszej
(80 km kw.) dzielnicy w stolicy. Panowie w dowcipny sposób rozmawiali o problemach kultury,
˝yciu mieszkaƒców i przysz∏oÊciowych planach
dzielnicy. Nowy Burmistrz okaza∏ si´ ciekawym
rozmówcà i jego wypowiedzi zyska∏y powszechnà akceptacj´. Powoli Wawer staje si´ miejscem,
do którego nie tylko przyje˝d˝amy spaç, ale te˝
gdzie dziejà si´ wydarzenia artystyczne najwy˝szego lotu. Obok budowanej obwodnicy, tunelu
w Mi´dzylesiu powstaje nowy projekt na miar´
XXI wieku – Mediateka w NadwiÊlu. Burmistrz
¸ukasz Jeziorski publicznie zobowiàza∏ si´, ˝e
dopóki b´dzie gospodarzem dzielnicy, b´dzie
wspiera∏ Wawer Music Festival – najlepszà wizytówk´ naszej cz´Êci miasta.
Potem na scen´ wbiegli artyÊci z Grupy MoCarta, ze skrzypcami i wiolonczelà, ubrani w ele-

ganckie smokingi, tylko zagadkowe miny Êwiadczy∏y, ˝e za chwil´ b´dzie si´ dzia∏o. Opanowali
scen´ brawurowo wykonanymi utworami, rozpoczynajàc koncert fragmentami znanych utworów
WsiàÊç do pociàgu, Moja droga, ja ci´ kocham.
Kwartet smyczkowy powsta∏ w 1995 roku.
W sk∏ad grupy wchodzà absolwenci Akademii
Muzycznych z Warszawy i ¸odzi: Filip JaÊlar, Micha∏ Sikorski, Pawe∏ Kowaluk, Boles∏aw B∏aszczyk. Podstawà ich repertuaru sà dowcipy muzyczne i sytuacyjne, zazwyczaj oparte na skojarzeniach muzycznych.
W cz´Êci koncertu zatytu∏owanej „Ale czad”
w sposób dowcipny, z muzykà i slajdami, dzielili si´
z publicznoÊcià wra˝eniami z zagranicznych tras
koncertowych, np. po Chinach, Czechach, USA.
Pokazy multimedialne artyÊci wplatajà bardzo
zr´cznie dla zaprezentowania jednoczesnej gry
z muzykami na ekranie, takimi jak W∏odzimierz
Korcz czy Zbigniew Wodecki, oraz dla wzmocnienia dowcipu sytuacyjnego, np. slajdy z graniem
i jazdà na nartach.
Grupa MoCarta zabra∏a nas w muzycznà podró˝ po znanych polskich przebojach i Êwiatowych hitach z cz´stymi przystankami na dowcipy, nagradzane przez publicznoÊç salwami
Êmiechu i gromkimi oklaskami. Muzycy cz´sto
wykorzystujà do grania zwyk∏e przedmioty (np.
nadmuchany balonik), prezentujà gr´ na pi´ciolinii z tabletu lub gr´ na dwu instrumentach jednoczeÊnie albo gr´ w niecodziennej pozycji

Podsumowujàc „Edycj´ Gwiazd”
„Koncerty Gwiazd” VI edycji Wawer Music Festival w Hotelu Boss zachwyci∏y
swojà ró˝norodnoÊcià i najwy˝szym poziomem artystycznym – w programie
widnia∏y nie tylko wielkie dzie∏a wokalno-instrumentalne, ale tak˝e koncerty
kameralne, chóralne, recitale i wyst´py
z pogranicza muzycznych Êwiatów.
Wawer Music Festival to projekt stworzony
i realizowany przez prof. Jaros∏awa Drzewieckiego, który od szeÊciu lat raduje mieszkaƒców prawobrze˝nej Warszawy, tworzàc w Hotelu BOSS
miejsce niezwyk∏ych spotkaƒ muzyczno-towarzyskich. W szóstej edycji podziwialiÊmy wyst´py Hanny Banaszak, Ma∏gorzaty Walewskiej,
Grzegorza Turnaua, Oleksandra Bozhyka, AudioFeels, „Lwów Fortepianu” ze Lwowskà Orkiestrà
Kameralnà czy te˝ Gary Guthman Jazz Quartet.
Prezentacj´ muzyki klasycznej w wersji „z przymru˝eniem oka” zawdzi´czamy pe∏nemu humoru i dowcipu Waldemarowi Malickiemu oraz
Grupie MoCarta. Po raz pierwszy na scenie festiwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

walowej Hotelu Boss zagoÊci∏a muzyka w stylu
vocal play (wokalna orkiestra) oraz mistrzowski
Glass Duo grajàcy na harfie szklanej (na kieliszkach). PublicznoÊç oczarowana Artystami kontynuowa∏a spotkania ju˝ w formie swobodnej
w trakcje wspólnych kolacji serwowanych przez
Mistrza Okras´ w Restauracji Malinowej.
„Wykorzystujàc czas prywatny, pracowaliÊmy
spo∏ecznie wraz z grupà mieszkaƒców Wawra,
której przewodzili Janusz Barciƒski (Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra) oraz Ewa Marczak (Foto-RadoÊç), nad rozwojem jedynego pro-

akrobatycznej, majà do perfekcji wyçwiczone
gesty, a role podzielone zgodnie z warunkami fizycznymi i rodzajem mimiki. Apogeum rozbawienia publicznoÊç osiàgn´∏a przy skeczu Kwartet Streich Kabaret.
Koncert by∏ godny Fina∏owej Gali Wawer Music Festival, podzi´kowaniom i oklaskom na stojàco nie by∏o koƒca. WyszliÊmy z koncertu rozbawieni, ale z ˝alem, bo rozstajemy si´ na wakacyjny urlop, jednak z nadziejà, ˝e znajdà si´
mecenasi i fundusze na VII edycj´ tego niezwyk∏ego festiwalu zrodzonego z potrzeb samych
mieszkaƒców i przez mieszkaƒców wspieranego
nieustannie.
Bardzo dzi´kujemy za organizacj´ koncertów
Prezesom Podkarpackiej Fundacji Kultury Profesorowi Jaros∏awowi Drzewieckiemu i Panu Januszowi Ostrowskiemu (dokumentujàcemu kamerà
i zdj´ciami koncerty) oraz bardzo ˝yczliwemu Zarzàdowi Hotelu BOSS i wszystkim Pracownikom,
którzy z takim oddaniem i poÊwi´ceniem przygotowujà ka˝dy koncert.
JesteÊmy dumni z tego, ˝e mamy wydarzenie
muzyczne na najwy˝szym poziomie artystycznym dost´pnym tylko w najwi´kszych salach
koncertowych Êwiata. Lista nazwisk artystów,
którzy wystàpili na naszej estradzie, jest imponujàca. Spotkania z niezwyk∏ymi goÊçmi honorowymi (osobistoÊci Êwiata kulturalnego, naukowego i gospodarczego) sà êród∏em wiedzy
i wspania∏ych wzruszeƒ, które rozszerzajà horyzonty muzyczne, integrujàc naszà spo∏ecznoÊç
wawerskà.
Âwiat wydaje si´ wówczas taki pi´kny.
Mieszkanka Wawra – Alicja Jurczyk

jektu ca∏orocznego promujàcego muzyk´ klasycznà w Warszawie wschodniej. Wspierali nas goÊcie
honorowi, którzy w przerwie koncertu rozmawiali z publicznoÊcià, dzielàc si´ swoimi doÊwiadczeniami zawodowymi i poglàdami na edukacj´ kulturalnà w Polsce. To jedyne takie miejsce, gdzie
obok wystaw artystycznych publicznoÊç mo˝e obcowaç z Artystami przy stole biesiadnym oraz dyskutowaç z wybitnymi osobistoÊciami i autorytetami w swoich dziedzinach, takimi jak: senator RP
Marek Borowski, El˝bieta Penderecka, Barbara
Krafftówna, dr Irena Eris, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Danuta Hübner, red. Daniel Passent, red. Dariusz Szpakowski, prof. Andrzej Kukwa, Zbigniew Jakubas, Wies∏aw Likus. Z satysfakcjà odnotowaliÊmy, ˝e nasza publicznoÊç
uto˝samia si´ z projektem Wawer Music Festival
zrodzonym z potrzeby mieszkaƒców i dla tej publicznoÊci przeznaczonym” – powiedzia∏ prof. Jaros∏aw Drzewiecki, twórca festiwalu.
Na VII edycj´ Wawer Music Festival zapraszamy ju˝ we wrzeÊniu. B´dziemy informowali
o koncertach na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer,
Hotelu BOSS, „WiadomoÊci Sàsiedzkich” oraz
Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury.
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
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Wspomnienia Feliksa Zaremby „˚mudzina”, cz. 1
Histori´ powszechnà, wydarzenia zwiàzane z II wojnà Êwiatowà wszyscy w wi´kszym lub mniejszym stopniu znamy. Ale historii tej towarzyszà losy konkretnych ludzi. Warto pos∏uchaç
ich opowieÊci z tamtych dni, co ciekawi tym bardziej, gdy sà to
osoby nam znane lub zamieszkujàce tereny bliskie naszemu
sercu. Dzi´ki uprzejmoÊci wnuczki Feliksa Zaremby „˚mudzina”
Pani Elizy Zaremby mo˝emy zaprezentowaç Paƒstwu niepublikowane nigdzie relacje z ówczesnych wydarzeƒ spisane przez
samego „˚mudzina”. Poni˝ej jeden z fragmentów 150-stronicowego opracowania. W kolejnych numerach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” zamieÊcimy jeszcze kilka fragmentów.

Na kraw´dzi Êmierci
lipiec – sierpieƒ 1943 r.
Przepust kolejowy sta∏ si´ obiektem zainteresowania Feldgandarmerie, a mo˝e partyzanci z trasy przejÊcia do lokalu Nr 3
w RadoÊci, fakt, ˝e w koƒcu lipca, a mo˝e
w poczàtku sierpnia 1943 r. w godzinach
popo∏udniowych pi´ciu ˝andarmów z Rembertowa w asyÊcie trzech policjantów
z miejscowego posterunku w RadoÊci z komisarzem W´gliƒskim na czele ukry∏o si´
we wn´ce (kszta∏t trapezu) posesji przyleg∏ej aktualnie do ul. Drwali róg Patriotów.
Drzewa i krzewy zas∏ania∏y ich ca∏kowicie.
Czekali. „˚mudzin” po wyjÊciu z domu rodziców najkrótszà drogà udawa∏ si´ do lokalu konspiracyjnego Nr 3, który by∏ sk∏adem broni, lokalem konspiracyjnym i jego
miejscem zamieszkania. Pogwizdujàc przeszed∏ przepust kolejowy, rozejrza∏ si´ w lewo i w prawo po by∏ej ul. Warszawskiej i widzàc pustà ul. Drwali wszed∏ w nià. Pod luênà marynarkà mia∏ za pasem visa. Dziewi´ç

naboi w magazynku, dziesiàty w komorze
zamkowej. Chodzi∏ tak zawsze po terenie
od czasu uzyskania informacji od in˝. Mieczys∏awa Tatomira, ˝e poszukiwany jest
przez Gestapo. Pan Tatomir w po∏owie
lipca 1943 r. wypytywany przez Matuszaka
Reichsdeutscha lub „Voksa” o Zaremb´
„˚mudzina”, którego ju˝ osobiÊcie zna∏,
odpowiedzia∏ mu, ˝e Zaremba mo˝e byç
wszystkim, kim chce, ale nigdy bandytà.
Matuszak odpowiedzia∏: W takim razie ja
si´ nim nie b´d´ zajmowa∏, mnie interesujà
bandyci, których t´pi∏ b´d´ bezlitoÊnie, a politycznymi niech si´ zajmà inni. „˚mudzin”
przeszed∏ oko∏o trzydziestu metrów i dochodzàc do wn´ki bramy zobaczy∏ tam stojàcych ˝andarmów z policjantami. Wracaç
si´? Uciekaç ostrzeliwujàc si´? – by∏o za
póêno. Przesta∏ podgwizdywaç i nie zmieniajàc rytmu kroku szed∏ dalej. Przeszed∏
ju˝ ponad po∏ow´ d∏ugoÊci wn´ki i nagle
g∏oÊne halt! zatrzyma∏o go na miejscu. Hande hoch! – by∏o nast´pnym rozkazem i dalej, du hast waffe?, odpowiedzia∏ nein, trzy-

REKL AMA

majàc podniesione r´ce w górze. Podszed∏
do niego jeden z ˝andarmów i rozpoczà∏ rewidowanie. Pozostali Êledzàc przebieg rewizji wycelowali lufy swych pistoletów maszynowych w „˚mudzina”. R´ce szwaba przywyk∏e by∏y do rewizji, widaç by∏o, ˝e zna∏
sposoby ukrywania broni przez zrzutków
spadochronowych, którzy nosili broƒ przewa˝nie na d∏ugich szelkach rzemiennych
przymocowanych do zewn´trznej strony lewej nogi lub boku. R´ce ˝andarma Êlizga∏y
si´ poczàwszy od ramion przez boki, ty∏ pasa i nogi. W tym czasie podniesione r´ce
„˚mudzina” przybiera∏y pozycje, jedna do
zadania ciosu w podbródek, druga do chwycenia r´kojeÊci visa z chwilà dotkni´cia r´ki
Niemca do miejsca ukrytego pistoletu.
„˚mudzin” nie tylko czu∏, ale i widzia∏ przy
lekko pochylonej g∏owie uchwyt pistoletu.
MyÊli lotem b∏yskawicy przebiega∏y wyprzedzajàc znacznie ruchy ràk rewidujàcego
˝andarma. Przypomnia∏y mu si´ s∏owa
pierwszego d-cy z „Kedywu” mjr Romana
Grotowskiego „Ersa”, który mówi∏ mu, ˝e
zawsze w ka˝dej sytuacji nale˝y wytrzymaç
do koƒca, tak – do koƒca, a kiedy masz ju˝
sto procent pewnoÊci, ˝e Niemcy ci´ rozszyfrowali, i nie masz innego wyjÊcia, to rzuç
si´ na oficera niemieckiego, daj mu w pysk,
a ju˝ nie b´dà ci´ m´czyç w Gestapo. Nie
zachodzi∏a taka ewentualnoÊç dotàd, dopóki „˚mudzin” mia∏ broƒ w zasi´gu r´ki.
Niemiec nie wymaca∏ broni. Dawa∏o to
szans´ na zaskoczenie Niemców. I w nowej
sytuacji niewiele si´ zmieni∏o, gdy˝ „˚mudzin” nie mia∏ ˝adnej kennkarty, a stojàcy
z ˝andarmami komisarz W´gliƒski wiedzia∏,
kim jest „˚mudzin” i co robi. Jak on si´ zachowa? I co powie? – myÊla∏ „˚mudzin”.
On jednak sta∏ i biernie si´ przyglàda∏ scenie, która mog∏a byç ostatnià dla „˚mudzina”. Pierwsza myÊl po dokonanej rewizji,
to: Co zrobiç, jak za˝àdajà kennkarty? Zastrzeliç Niemca rewidujàcego i ostrzeliwaç
si´? Odrzuci∏ tà alternatyw´ znajdujàc lepsze rozwiàzanie. MyÊla∏: skocz´ na Niemca,
przystawi´ pistolet do pleców i ty∏em b´d´
si´ wycofywa∏ – nie powinni strzelaç do
swego „fryca”. ˚andarm skoƒczy∏ rewizj´
i odsunà∏ si´ na bok. „˚mudzin” opuÊci∏ r´ce. Wytrzyma∏. Drugi z ˝andarmów zapyta∏:
Dokàd idziesz? Do kolegi, odpowiedzia∏
krótko. Niemiec krzyknà∏: Raus! i „˚mudzin” zaczà∏ odchodziç od nich. Po przejÊciu oko∏o pi´çdziesi´ciu metrów, kiedy by∏
pewny, ˝e najgorsze ma za sobà nastàpi∏o
odpr´˝enie mi´Êni i napi´tych do ostatnich
granic nerwów w postaci wystàpienia perlistego potu. Ta podÊwiadoma reakcja by∏a
wi´kszym prze˝yciem, ni˝ opanowanie nerwów i odruchów przy dokonywanej rewizji
osobistej. Balansowa∏ na kraw´dzi Êmierci.
Czy to tylko szcz´Êcie?
Feliks Zaremba ps. „˚mudzin”

8

Nr 54 / Lipiec – Sierpieƒ 2015

WAWERSKIE

LIPCOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
04-618 Warszawa-Anin, ul. Trawiasta 10
tel. (22) 815 30 57

SPOTKANIA, WYSTAWY,
KONCERTY, IMPREZY, FILMY
■

■

Wystawa monograficzna poÊwi´cona Konstantemu
Ildefonsowi Ga∏czyƒskiemu. Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Czytelnia Naukowa, Anin, ul. Trawiasta 10.
605 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Wystawa
„Grunwald 15 VII 1410” z Wojskowego Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Czytelnia Naukowa, Anin, ul. Trawiasta 10.

z komputerem lub pomocy przy rozwiàzywaniu zagadnieƒ cyfrowych. Obowiàzujà zapisy telefoniczne pod
nr. 22 872 43 78. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
„G∏oÊne czytanie baÊni i bajek” – „OpowieÊci ze starego strychu”, Beata Ostrowicka. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
■ 14 lipca, wtorek, godz. 13.00–14.00 – „Paj´czyna”
■ 17 lipca, piàtek, godz. 15.00–16.00 – „Przysmak”
■ 21 lipca, wtorek, godz. 13.00–14.00 – „Trzy ˝yczenia”
■ 24 lipca, piàtek, godz. 15.00–16.00 – „Tor przeszkód”
■ 28 lipca, wtorek, godz. 13.00–14.00 – „Przyjaêƒ”

WYSTAWKI, DEKORACJE, GAZETKI
■

WARSZTATY
■

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Czynny jest
w ka˝dà Êrod´ w godz. 9.00–12.00. Sà to indywidualne zaj´cia dla osób potrzebujàcych pomocy w pracy

Lato z pisarzami
Nie wszyscy uwa˝ajà,
˝e wakacje sà czasem
odstawienia ksià˝ek na
pó∏k´ i przyzwolenia, by
stopniowo osiad∏ na
nich kurz. Wiele osób
ma ÊwiadomoÊç, ˝e tylko podczas urlopu czy
dni wolnych od obowiàzkowej nauki mo˝e pozwoliç sobie na
bezkarne czytanie ulubionych pozycji. Przy
okazji przemeblowaƒ i porzàdków kartkujemy zapomniane ksià˝ki sprzed lat, nawet
z okresu dzieciƒstwa, z przyjemnoÊcià si´gamy po serie „Tytusa”, „Tomki” Szklarskiego
czy fantastyk´, w tym roku z „Wiedêminem”
na czele. Z kolei kobiece czasopisma, poradniki i romanse lubimy kupowaç na miejscu
bàdê zabieraç ze sobà – cz´sto stanowià nieod∏àczne towarzystwo nawet w kurortach
wypoczynkowych, na le˝akach czy kocach.
U innych w tym szczególnym okresie
wzmaga si´ zapa∏ twórczy. Podró˝e, napo-

KONKURSY, QUIZY, TESTY
■

■

24 lipca – 120 rocznica urodzin Roberta Gravesa
(1895–1985) – angielskiego poety i prozaika. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 47, RadoÊç, ul. Izbicka 7
31 lipca – 50 rocznica urodzin J. K. Rowling (1965)
– angielskiej pisarki. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 47,
RadoÊç, ul. Izbicka 7.

tkani ludzie albo potrzeba uporzàdkowania
w∏asnych spraw sk∏aniajà ich do prowadzenia dzienników, pami´tników bàdê wakacyjnych kronik. Wolny czas sprzyja tak˝e ˝yciowym bilansom, sfinalizowaniu dawnych zamierzeƒ – w tym wypadku korzystniejsze
jest chyba pozostawanie w przys∏owiowych
czterech Êcianach. I tak Micha∏ Wichowski
deklaruje, ˝e jego praca nad powieÊcià ju˝
jest na ukoƒczeniu, daje sobie czas do koƒca lipca. Ten dziennikarz od lat zwiàzany
z RadoÊcià w ostatnim czasie zaprawia∏ si´
literacko na ogólnopolskich turniejach
i konkursach prozatorskich i poetyckich, b´dàc na nich za ka˝dym razem dostrze˝onym, nagradzanym bàdê wyró˝nianym.
Twórczyni grupy Poczekalnia Literacka,
Monika Kowaleczko-Szumowska, przez
ostatnie dwa lata pracowa∏a nad ksià˝kà
i filmem „Fajna ferajna” – o ludziach, którzy
w czasie Powstania Warszawskiego byli
dzieçmi. Ksià˝ka ukaza∏a si´ nak∏adem Wydawnictwa BIS. Inna pisarka z Anina, Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk, zakoƒczy∏a
prac´ nad autobiograficznà powieÊcià „Kalendarze”, która wyjdzie prawdopodobnie

■

■

Wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci oparty
o ksià˝ki fantasy z serii „BaÊniobór” autorstwa Brandona Mulla i „Dru˝yna” autorstwa Johna Flanagana.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka. Na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica biblioteki” Martina Widmarka, Helen
Willis. Dla dzieci w wieku 6–9 lat (kl. I–III SP). Formularz dost´pny w Bibliotece. Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci
w wieku 5–6 lat). Na podstawie ksià˝ki Karoliny Lijklema pt. „Patrzcie, morze”. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl i profilu facebookowego www.facebook.com/Biblioteka
Wawer?fref=ts oraz www.facebook.com/
muzeumwawra?fref=nf, gdzie og∏aszane sà
wszelkie wydarzenia i relacje.

we wrzeÊniu nak∏adem Wydawnictwa Literackiego. Aktualnie pracuje nad drugim tomem „Fortuny i nami´tnoÊci” pt. „Zemsta”,
premiera przewidywana jest na luty 2016.
Szczególnym powodem do refleksji sà tak˝e zmiany ˝yciowe, na które cz´sto decydujemy si´ w∏aÊnie latem. Piszàc to, mam na myÊli w∏asnà sytuacj´, która sk∏ania mnie do
przeprowadzki i opuszczenia na jakiÊ czas
Wawra, Warszawy, a nawet Polski. Przed wyjazdem próbuj´ sfinalizowaç cz´Êç literackich
pomys∏ów, na które za granicà mog´ nie
mieç czasu. Podsumowuj´ te˝ pi´ç lat sp´dzonych razem z Paƒstwem w Wawrze. By∏ to
dla mnie czas nowych znajomoÊci, przyjaêni,
rozwoju zawodowego, ukierunkowania si´
na okreÊlone obszary twórcze. Wszystkim
Czytelnikom „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” ˝ycz´ aktywnego letniego wypoczynku, który nie b´dzie wakacjami od kultury i ksià˝ek. Wawerskiemu Centrum Kultury,
które prze˝ywa pierwszà rocznic´ dzia∏alnoÊci, ˝ycz´ nieustannego rozwoju i udanej
wspó∏pracy z mieszkaƒcami, wÊród nich równie˝ z pisarzami.
Joanna Janisz
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■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzieƒ Rodziny w klasach I–III w ZS nr 111
W Zespole Szkó∏ nr 111 Dzieƒ Rodziny trwa∏ dwa
dni i nosi∏ nazw´ „Razem w szkole”. 29 maja 2015
roku klasy IA i IB ze swoimi nauczycielkami p. Iwonà Myszkowskà i p. Iwonà Koz∏owskà przygotowa∏y przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty.
Dzieci deklamowa∏y wiersze, Êpiewa∏y piosenki, zataƒczy∏y do melodii „Susanna”, a nawet jeden
z uczniów zagra∏ na akordeonie pi´kny utwór.
Wyst´p uczniów bardzo si´ wszystkim podoba∏. Po
przedstawieniu odby∏o si´ Truskawkowe Przyj´cie,
gdzie mnogoÊç sposobów podawania truskawek
okaza∏a si´ imponujàca. Uczestniczyli w nim rodzice,
dzieci i nauczyciele.

1 czerwca 2015 roku odby∏o si´ przedstawienie w wykonaniu Teatru Poezji – amatorskiego teatru rodziców dzia∏ajàcego w naszej szkole od
pi´ciu lat. Tym razem by∏ to spektakl pt. „Pippi”.
Jak co roku przedstawienie by∏o barwne i weso∏e,
a gra aktorska – pe∏na profesjonalizmu.
W czasie obydwu wydarzeƒ zebranych wita∏a p.
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 111 Maria Maciak i sk∏ada∏a serdeczne ˝yczenia zgromadzonym goÊciom. To
by∏y bardzo udane spotkania i umili∏y czas zarówno
ma∏ym, jak i du˝ym.
Iwona Myszkowska

Igrzyska nad Wis∏à
XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków odby∏a si´ 2 czerwca br. Tradycyjnie zosta∏a zorganizowana na pi´knym terenie zieleni Przedszkola nr 85 „LeÊny Zakàtek”. Na Olimpiad´ jak co roku przybyli
sportowcy z wawerskich przedszkoli oraz oddzia∏ów
przedszkolnych SP. Nie zabrak∏o goÊci, którzy zaszczycili swojà obecnoÊcià igrzyska sportowe. Byli to
przedstawiciele w∏adz dzielnicy Wawer, dyrektorzy
placówek, a tak˝e polscy olimpijczycy i sportowcy.
Zawody sportowe poprzedzi∏a ceremonia uroczystego otwarcia Olimpiady. Wszystkie dzieci odÊpiewa∏y hymn olimpijski „Igrzyska nad Wis∏à”. Po-

czet sztandarowy dokona∏ uroczystego wciàgni´cia
na maszt flagi olimpijskiej, a dzieci z Przedszkola nr
85 wypuÊci∏y w gór´ balony. Nast´pnie zosta∏ za-

palony znicz olimpijski i wyg∏oszone przyrzeczenie olimpijskie – przez zawodniczk´
z Przedszkola nr 85. GoÊcie i zawodnicy
mieli okazj´ obejrzeç wyst´p taneczny dzieci z Przedszkola nr 85 oraz wyst´p grupy tanecznej z SP 138.
Dzieci wzi´∏y udzia∏ w 11 konkurencjach
olimpijskich. WÊród konkurencji sportowych
by∏y takie jak: slalom pi∏karski, skoki na pi∏ce z uszami, skok w dal z miejsca i inne.
Podczas rozgrywek nie zabrak∏o rywalizacji
i wspania∏ej zabawy. Zawodnicy otrzymali
dyplomy oraz upominki.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka

REKL AMA
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Wspó∏praca mi´dzy placówkami
W ubieg∏ym roku nauczyciele i uczniowie Zespo∏u Szkó∏ nr 116 i Przedszkola nr 84 „Promyk” w Warszawie wspólnie opracowali i zrealizowali ca∏oroczny projekt edukacyjny „Szko∏a dla przedszkola,
przedszkole dla szko∏y”. Podczas trwania projektu
mia∏a miejsce wymiana prac plastycznych zakoƒczona wieloma wystawami w szkole i w przedszkolu.
Obie placówki wspólnie wspar∏y zwierz´ta ze schroniska. Odby∏ si´ konkurs plastyczny „Wiersze Juliana
Tuwima oczami dzieci”. Uczestników projektu zach´cono równie˝ do udzia∏u w zabawie „Cichy przyjaciel”, która polega∏a na wylosowaniu kogoÊ z drugiej placówki i wykonaniu dla niego prezentów.
Uczniowie szko∏y odwiedzali przedszkolaków. Odby∏y si´ przedstawienia: „Lokomotywa”, „Miko∏ajkowe oczekiwanie”, „Zaczarowanym pociàgiem w Êwiat
bajki”, „OpowieÊç o Wielkanocnym Jaju”, „Stokrotka”.
Starsze dzieci wielokrotnie przyje˝d˝a∏y, by poczytaç

maluchom, wspólnie wykonaç prace plastyczne, pograç czy si´ pobawiç. Uczniowie z gimnazjalnego ko∏a teatralnego pokazali przygotowane przez siebie
przedstawienie na przedszkolnym pikniku rodzinnym.
Dzieci z przedszkola tak˝e mia∏y mo˝liwoÊç odwiedzenia szko∏y. Tu wspólnie ze starszymi kolegami bawi∏y si´, poznawa∏y i bra∏y udzia∏ w specjalnie
przygotowanych zaj´ciach.
Ze wzgl´du na to, ˝e wspó∏praca mi´dzy placówkami by∏a bardzo owocna, nauczyciele podj´li decyzj´
o jej kontynuacji. I tak w roku szkolnym 2014/2015
zosta∏ opracowany ca∏oroczny projekt edukacyjny pt.
„Razem z Wami”, a do listy wspó∏pracujàcych ze sobà placówek do∏àczy∏o Przedszkole nr 233 „Zielony
domek”. Tym razem rozpocz´to od przygotowanej
przez dzieci z Przedszkola nr 84 „Promyk” inscenizacji
pt. „Rodzina razem si´ trzyma”. Odby∏o si´ wiele konkursów, m.in. konkurs plastyczny pt. „Rodzina”, konkurs literacki pt. „Rymowanka o mojej rodzinie”, kon-

Potrafi´ pomóc...
Dzi´ki Fundacji LOTTO
Milion Marzeƒ 70 wychowanków Akademii M∏odego Pi∏karza PKS RadoÊç
uczestniczy∏o w kursie
pierwszej pomocy. Na klubowym boisku przy Wielowiejskiej m∏odzi pi∏karze zapoznali si´ z jej podstawowymi zasadami. Podczas szkolenia ch∏opcy uczyli
si´ prawid∏owego u∏o˝enia cia∏a, opatrywania ran,

sprawdzania czynnoÊci ˝yciowych, a przede wszystkim umiej´tnoÊci oceny sytuacji i zawiadomienia odpowiednich s∏u˝b ratowniczych. Celem szkolenia by∏o równie˝, a mo˝e
i przede wszystkim, uÊwiadomienie dzieciakom, ˝e
w sytuacji zagro˝enia ˝ycia nie mo˝na baç si´ pomagania drugiej osobie. BiernoÊç to najgorsza z mo˝liwych postaw! Bez udzielenia pierwszej pomocy poszkodowany ma najcz´Êciej znikome szanse na prze˝ycie. Cz´sto pierwsze minuty po wypadku decydujà
o zdrowiu i ˝yciu poszkodowanego! Szkolenie, choç

FinansiÊci z Wichrowej...
W roku szkolnym 2014/ /2015
trzy zespo∏y uczniów Gimnazjum
nr 102 pracowa∏y w projekcie „M∏odzi Przedsi´biorczy”. Do tego kursu internetowego uczniów zg∏osi∏a
nauczycielka wiedzy o spo∏eczeƒstwie, a by∏ on zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i portal NBP.
W pierwszym semestrze uczniowie realizowali modu∏y pod
wspólnym tytu∏em „Zarzàdzamy
w∏asnymi finansami”, gdzie zapoznawali si´ z podstawowymi poj´ciami ekonomicznymi. Druga
cz´Êç projektu dotyczy∏a kwestii
praktycznych, a tytu∏ brzmia∏ „Zak∏adamy i prowadzimy w∏asnà firm´”. Nasi przedsi´biorcy za∏o˝yli
trzy ró˝ne firmy: biuro podró˝y,
firm´ z aplikacjami komputerowymi i firm´ pogrzebowà. Ka˝dy zespó∏ musia∏ zarejestrowaç wirtualnà firm´, zbadaç rynek, czyli
sprawdziç, czy firma b´dzie konkurencyjna, wspólnie opracowaç
strategi´ marketingowà, a nast´pnie zajàç si´ finansami swojej
firmy. W ostatnim etapie ka˝dy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

zespó∏ musia∏ przeanalizowaç mocne i s∏abe strony
swojego przedsi´biorstwa i zaprezentowaç ca∏oÊç
projektu przed uczniami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem s∏uchali i oglàdali prezentacje swoich
kolegów, którzy z przej´ciem opowiadali o swoich

kurs na stworzonà przez siebie jak najciekawszà
ksià˝k´ o rodzinie. W Przedszkolu nr 84 odby∏ si´
konkurs recytatorski, w Szkole Podstawowej nr 86
konkurs na ilustracj´ do bajki, natomiast Przedszkole
nr 233 zaprosi∏o goÊci ze wspó∏pracujàcych z nim placówek na przygotowane przez siebie przedstawienie.
Tak jak rok wczeÊniej ko∏o teatralne odwiedzi∏o przedszkola z przedstawieniem pt. „Dary Êw. Miko∏aja”,
a klasa czwarta przygotowa∏a dla nich niespodziank´
– przedstawienie pt. „Zwyczaje wielkanocne”, do którego aktorzy sami opracowali aran˝acj´ i stroje.
ChcieliÊmy serdecznie podzi´kowaç wszystkim
nauczycielom, rodzicom i dzieciom bioràcym udzia∏
w projektach za zaanga˝owanie i pomoc, a dyrekcjom wspó∏pracujàcych placówek za umo˝liwienie
ich realizacji.
Koordynatorzy:
Joanna ¸opaciƒska-Tkaczuk
Bo˝ena Wójcik, Martyna Mianowska
krótkie, wzbudzi∏o wiele entuzjazmu i ciekawoÊci
wÊród PKS-iaków. Ch∏opcy mieli wiele pytaƒ i ch´tnie s∏uchali odpowiedzi. Zdajà sobie spraw´, ˝e
udzielenie pomocy to stresujàce i trudne zadanie. Ale
wiedzà, ˝e lepiej udzieliç pomocy na miar´ swoich
mo˝liwoÊci, ni˝ nie zrobiç nic! Na zakoƒczenie szkolenia nie mog∏o zabraknàç sportowych emocji i zosta∏ rozegrany mecz Ratownicy Medyczni kontra zawodnicy PKS RadoÊç. Na szcz´Êcie nie by∏o potrzeby
udzielenia pierwszej pomocy :-).
M. Bogacz

ca∏orocznych dzia∏aniach. Praca uczniów w tym projekcie uczy∏a wspó∏dzia∏ania w grupie, punktualnoÊci, odwa˝nego podejmowania decyzji, a przede
wszystkim pokaza∏a w praktyce, jak za∏o˝yç w∏asne
przedsi´biorstwo. Mam nadziej´, ˝e te nabyte umiej´tnoÊci zaowocujà w ich ˝yciu zawodowym.
W. Pawlak

REKL AMA
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Od 1 wrzeÊnia 1945 roku
do 18 kwietnia 1948 roku by∏
wojskowym lekarzem w stopniu kapitana. Nast´pnie pracowa∏ z powrotem jako leNie przydzielono mu ˝adnego
karz w Falenicy. Przyjmowa∏
Êrodka lokomocji. Z takim zakresem
dalej pacjentów u siebie, praobowiàzków zasta∏a go wojna, a na
cujàc od rana do póênej nocy.
jego pomoc ludzie oczekiwali tak˝e
Sam bez pomocy piel´gniarki
w nocy. Dr Chabiuk niós∏ jà mimo
wykonywa∏ okresowe masogodziny policyjnej. Potrzebne by∏y
we szczepienia ochronne,
interwencje lekarsko-internistyczne,
zwalcza∏ liczne przypadki
pediatryczne, po∏o˝niczo-ginekolochorób wenerycznych. SpoJan Chabiuk – fotografia
giczne oraz ma∏a chirurgia. Udziela∏
∏ecznie pe∏ni∏ obowiàzki Przez lat 60. XX wieku
pomocy ludnoÊci ˝ydowskiej zawodniczàcego Komisji Spomkni´tej w getcie w Falenicy podczas masowej epi∏eczno-Lekarskiej przy Dzielnicowej Radzie Narododemii tyfusu plamistego. Czyni∏ to przewa˝nie
wej. Przyczyni∏ si´ do budowy Przychodni
w nocy, przekradajàc si´ potajemnie przez posteRejonowej w Falenicy. Przeszed∏ na emerytur´
runki ˝andarmerii. Pomaga∏ ofiarom wybryków
w 1973 roku, ale nadal pracowa∏ na 1/2 etatu.
i popisów pijanych niemieckich ˝andarmów i ˝o∏Zmar∏ 22 lipca 1983 roku w wieku 86 lat i zosta∏
nierzy strzelajàcych do przechodniów. Leczy∏ ranpochowany na Cmentarzu Wolskim.
nych ˝o∏nierzy podziemia. Po wyp´dzeniu Niemców
pomaga∏ w organizacji szpitala wojskowego w JóPiotr Bieliƒski
zefowie w 1944 roku i udziela∏ pomocy rannym od
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
ostrza∏u niemieckiego zza Wis∏y.
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

Jan Chabiuk – lekarz zapomniany

◗ Ogródek dzia∏kowy 450 m2 w Wawrze odstàpi´, tel.
722 26 44 78.
◗ SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIèNIACZEJ
–1/2 BLIèNIAKA, WESO¸A CENTRUM. Bardzo dobra
lokalizacja. 782 202 380.

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du
na ich treÊç):
- 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).

◗ Firma sprzàtajàca – sprzàtanie biur, mieszkaƒ, pranie
tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505 28 77 81
www.firmasprzatajaca-warszawa.pl.

Zamówienia nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student.
533-404-404.
250

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

ZDROWE STOPY

ZaGRAJ NA GITARZE
przy ognisku czy na wyjeêdzie JESZCZE
TEGO LATA! Szybka i skuteczna nauka
w mi∏ej atmosferze, wakacyjny repertuar :-)

Tel. 695-622-848

Gabinet podologiczny
Profesjonalne zabiegi w zakresie stóp i paznokci
przynoszàce znacznà ulg´ w dolegliwoÊciach
bólowych, w tym usuwanie odcisków, modzeli,
zak∏adanie klamer na wrastajàce paznokcie.

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

„HORTUS”

251

kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

US¸UGI OGRODNICZE

Tel. 660-769-211

www.hortus.waw.pl

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

12

196

NAPRAWA KOMINÓW

HYDRAULIK

MYCIE OKIEN I DACHÓW

– TANIO I SOLIDNIE –

93

160

tel.

503 150 991

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

115

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

113

POŻYCZKI: Konsumenckie, Biznesowe.
- nawet do 25 000 zł
- na oświadczenie do 4 000 zł
- minimum formalności
Konsultant Proﬁ Credit

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

606 808 358 www.polinie.pl

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

WARTO SKORZYSTAĆ

Z¸OTA RÑCZKA
22
1

M O N TA ˚ :
■

tel. 691 260 269

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

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

122

36

www.mniejszy-rozmiar.pl

506 173 607

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

MEBLE NA WYMIAR

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

114

◗ Firma sprzàtajàca przejmujàca nowe obiekty handlowe w Piasecznie i Warszawie zatrudni osoby do utrzymania czystoÊci. Konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne grafiki i du˝y wybór miejsc pracy w Twojej okolicy. Do∏àcz do nas i pracuj w atrakcyjnych warunkach
od zaraz! Warszawa: 661 991 477, 661 992 707,
661 991 506; Piaseczno: 661 991 457, 661 991 573.

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

PSYCHODIETETYK
606 789 681

◗ NIANIA dla rocznego ch∏opca poszukiwana. Praca
od listopada w RadoÊci, d∏ugoterminowa, na pe∏en
(cz´Êciowy) etat do ustalenia. Referencje mile widziane. Kontakt: 506 16 84 49.

tel. 784 862 425

DACHY

210

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

OG¸OSZENIA DROBNE

262

Urodzi∏ si´ w rodzinie rolniczej 21 czerwca 1897
roku na Wo∏yniu we wsi Suchele. 10 lipca 1926 roku ukoƒczy∏ studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykowa∏ kolejno ró˝ne specjalizacje
w II Klinice Chorób Wewn´trznych u prof. Gluziƒskiego (lata 1926–27), szpitalu w Kamieƒcu Litewskim ko∏o BrzeÊcia (1927–31), Klinice Otolaryngologicznej w Warszawie (1932–33), Szpitalu Przemienienia Paƒskiego na Pradze i równolegle
w szpitalu ginekologiczno-po∏o˝niczym przy ul. Karowej (1933–34). Od roku 1934 do 1937 pracowa∏
jako lekarz okr´towy na Atlantyku. Od 1 wrzeÊnia
1937 roku objà∏ posad´ pierwszego lekarza Ubezpieczalni Spo∏ecznej w Falenicy. Posiadane umiej´tnoÊci – nie tylko medyczne – bardzo mu si´ przyda∏y w ca∏ym jego zawodowym ˝yciu. Przychodni´
urzàdzi∏ we w∏asnym mieszkaniu na rogu dzisiejszej
ul. Popradzkiej i W∏ókienniczej. Jego rejon obejmowa∏ ogromny teren od rzeki Âwider do wsi Wiàzowna i osiedla Miedzeszyn w∏àcznie.
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