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Atramentowy wieczór po s∏onecznym dniu
Niedzielny wieczór w Wawerskim Centrum Kultury by∏ magiczny. 4 paêdziernika
zawita∏a do nas Stanis∏awa Celiƒska i odby∏ si´ koncert pt. „Atramentowa” – z repertuarem z p∏yty o tym samym tytule.
Mo˝na by∏oby napisaç niezwykle du˝o o samej Pani Stanis∏awie, gdy˝ jest to silna kobieta
z charyzmà, a tymczasem utwory prezentowane
na scenie by∏y czasami tak delikatne i subtelne
jak lekki trzepot skrzyde∏ motyla.
Artystka cieszàca si´ obecnie ogromnà popularnoÊcià nagra∏a wspomniany wy˝ej album
„Atramentowa”, który zyska∏ ju˝ status platynowej p∏yty i nie ma si´ czemu dziwiç. Na ten wielki sukces sk∏ada si´ ka˝dy detal – nie tylko bardzo dobre kompozycje, ale i Êwietne wykonanie,
brzmienie i niezwyk∏a dykcja piosenkarki.
Jak nie pokochaç Stanis∏awy Celiƒskiej, s∏uchajàc w atmosferze mg∏y i harmonii Êwiate∏ jej ciep∏ego g∏osu, mówiàcego o mi∏oÊci,
dobroci, prawdzie i szcz´Êciu? To
by∏a prawdziwa magia muzyki i tego nam w∏aÊnie trzeba, aby wyciszyç si´, zastanowiç nad swoim losem i... przestaç si´ baç. Jak mówi∏a Artystka, po jednym z koncertów
przysz∏a do niej pani i powiedzia∏a,
˝e po wys∏uchaniu utworu „Nie
strasz” ju˝ si´ nie boi m´˝a.
Nie sposób nie wspomnieç tu
utalentowanych m∏odych muzyków,
którzy akompaniowali Pani Stanis∏awie, wspó∏tworzàc ten wyjàtkowy
nastrój wieczoru. Swojà grà na kon-

trabasie, akordeonie, klawiszach, gitarze i perkusjonaliach dope∏niali ca∏oÊci obrazu, którego g∏ównà postacià by∏a Stanis∏awa Celiƒska.
Wieczorny, przygotowany z niezwyk∏à starannoÊcià koncert by∏ fina∏em dwudniowego wydarzenia pn. „Kolej na Wawer. Kultura i natura.
170 lat Kolei Warszawsko-Wiedeƒskiej”. Mocny
akcent historyczny stanowi∏ pierwszy dzieƒ imprezy – sobota 3 paêdziernika – kiedy to od po∏udnia do póênego wieczora
mo˝na by∏o du˝o pozwiedzaç
i wiele si´ dowiedzieç w Muzeum Kolejnictwa.
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miejsca. Sama trasa przejazdu by∏a
atrakcjà, poniewa˝ po
tamtej stronie Wis∏y i przez Wis∏´
ciuchcia jecha∏a zupe∏nie inaczej ni˝ pociàgi je˝d˝àce linià otwockà na co dzieƒ, a jej
pierwszy postój by∏ nie lada gratkà dla najm∏odszych pasa˝erów. By∏o to uzupe∏nianie
wody pod ˝urawiem.
Zadbane zabytkowe wn´trza wagonów imponowa∏y doros∏ym, a dzieciaki eksplorowa∏y
wszystkie zakamarki, z zaciekawieniem oglàdajàc niespotykane we wspó∏czesnych pociàgach
tabliczki, wajchy, paski i inne intrygujàce elementy. W wagonie nr 3 znajdowa∏ si´ barek ze
s∏odkoÊciami z Cukierni Meryk, kawà i herbatà.
Panowa∏a w nim niezwykle serdeczna atmosfera – jakby to by∏o mi∏o, gdyby i codzienne podró˝e kolejà czy autobusem odbywa∏y si´ w takim w∏aÊnie nastroju :-). W pewnej chwili pojawi∏a si´ grupa paƒ w eleganckich kapeluszach,
zapraszajàc do wspólnego Êpiewania znanych
przebojów o Warszawie.

W niedziel´ od samego rana
da∏o si´ s∏yszeç gwizd zabytkowego pociàgu, który odby∏ cztery kursy na trasie Warszawa
G∏ówna – Warszawa Falenica
i z powrotem, przy ka˝dym kursie zape∏niony do ostatniego

Wyglàdajàc przez okna, mogliÊmy poczuç
si´ jak celebryci – wzd∏u˝ ca∏ej trasy oczekiwali fotografowie i wszyscy chcàcy zobaczyç zabytkowy pociàg na ˝ywo. Ca∏e rodziny sta∏y na
poboczach i peronach i pozdrawia∏y nas z daleka. A oprócz machajàcych sàsiadów oglàdaliÊmy z niespiesznie jadàcego pociàgu przepi´knà okolic´ naszej linii otwockiej, która w pe∏nym s∏oƒcu i jesiennych barwach prezentowa∏a
si´ w ca∏ej krasie.
Miros∏awa Kowalska

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

Z DREWNA

NOWE, NISKIE CENY!

oferujemy:

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

OGRODZENIOWYCH
Warszawice 89D, gm. Sobienie Jeziory
Tel. 25 685 81 41; 501 214 184,
biuro@proway.pl, www.proway.pl

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

O mnie: mgr in˝. ochrony Êrodowiska, 25 lat doÊwiadczenia
zawodowego, Dyrektor Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych.
Moje priorytety: 1) Bezpieczeƒstwo i Zdrowie Obywateli
2) Wspieranie Polskiego Przemys∏u i Miejsc Pracy
3) Rozwój Zielonego pierÊcienia wokó∏ Stolicy jako terenu
wypoczynku dla Warszawiaków

Prosz´ o Twój głos w wyborach do Sejmu
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Z prac Rady Dzielnicy
Sezon inwestycji w Wawrze trwa na dobre. Mo˝na
by zaryzykowaç stwierdzenie: „Wawer w budowie” ☺. W trzech szko∏ach: na ul. Wilgi, Wolnej
i Poezji powstajà nowe,
komfortowe place zabaw dla dzieci z bezpiecznà nawierzchnià. Jeszcze w tym miesiàcu zostanà zakoƒczone prace budowlane
i b´dziemy mogli cieszyç si´ z ich u˝ytkowania przez d∏ugie lata. Takie miejsca w ka˝dym
osiedlu sà szczególnie wa˝ne, poniewa˝
Wawer jest obszarowo najwi´kszà dzielnicà
Warszawy, z mocno „rozstrzelonà” infrastrukturà. Wykonywana jest równie˝ koncepcja budowy kolejnego ronda w Wawrze, na
skrzy˝owaniu ulic Przewodowej i Strzyg∏owskiej. Jest to szczególnie niebezpieczne miejsce i zmiana organizacji ruchu oraz sta∏a infrastruktura sà tu szczególnie potrzebne.
Uda∏o si´ równie˝ przeprowadziç wiele remontów w placówkach oÊwiatowych. Troska
o bezpieczeƒstwo i komfort pracy uczniów
i nauczycieli jest dla nas od dawna priorytetem. Tylko w tym roku wydatkowaliÊmy
2 miliony z∏otych m.in. na:
■ remont dachu i dokoƒczenie ogrodzenia
w XXV Liceum Ogólnokszta∏càcym przy
ul. Halnej,
■ remonty sal gimnastycznych w SP przy ul.
Wilgi i przy ul. Korynckiej,

■

■

■

■

remont elewacji Przedszkola przy ul. W∏ókienniczej,
remonty ogrodzeƒ przedszkoli przy ul. Paziƒskiego,
Wilgi i W∏ókienniczej,
remont instalacji elektrycznej w SP przy ul. Wolnej,
wykonanie projektu technicznego remontu dachu
w Zespole Szkó∏ przy ul.
Poezji (jest pozwolenie na
budow´).

Mieszkaƒcy Aleksandrowa
b´dà mogli cieszyç si´ nowym
chodnikiem przy ul. Z∏otej
Jesieni – wykonano odcinek
o d∏ugoÊci ok. 700 m wraz ze
zjazdami i miejscami postojoProjekt rewitalizacji Morskiego Oka w Aleksandrowie
wymi w okolicach cmentarza.
wane równie˝ otwarcie CH FERIO Wawer
W tym osiedlu zosta∏ równie˝ wykonany prow Mi´dzylesiu, o czym mogà Paƒstwo przeczyjekt rewitalizacji Morskiego Oka, a prace zotaç na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
sta∏y zaplanowane jeszcze na ten rok. PlanuOblicze naszej dzielnicy zmienia si´ na
jemy zbudowanie drewnianych pomostów,
dobre. Pomimo wielu utrudnieƒ zwiàzanych
usypanie piaszczystej pla˝y, ustawienie ∏awez pracami budowlanymi jesteÊmy g∏´boko
czek i stojaków rowerowych oraz wyznaczeprzekonani, ˝e ten kierunek rozwoju jest
nie miejsc piknikowych (miejsca do rozpalenia
s∏uszny. Mo˝na z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià
ogniska z rusztem). Dzi´ki takim zmianom testwierdziç, ˝e jesteÊmy jednà z najdynamiczren ten stanie si´ z pewnoÊcià miejscem sponiej rozwijajàcych si´ dzielnic Warszawy.
tkaƒ mieszkaƒców, miejscem, w którym b´dà
mogli sp´dzaç czas ca∏ymi rodzinami.
¸ukasz Kubik
Podsumowujàc, du˝o si´ dzieje i b´dzie si´
Radny Dzielnicy Wawer
dzia∏o. Na poczàtek listopada zosta∏o zaplano-

Naprawa Traktu Lubelskiego
Dla zirytowanych fatalnym stanem Traktu Lubelskiego na odcinku od ul. Zwoleƒskiej do ul. Borowieckiej mamy dobrà wiadomoÊç – Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych we wrzeÊniu podpisa∏ umow´ na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Trakt Lubelski na tym odcinku.
W ciàgu 15 miesi´cy firma Polska In˝ynieria wykona projekt, a do 2017 roku inwestycja zostanie zrealizowana. Jest to przede

wszystkim wyremontowanie drogi, dlatego
te˝ nie powinniÊmy si´ spodziewaç wielkich
zmian w wyglàdzie tego odcinka – b´dzie to
ulica jednojezdniowa, majàca po jednym
pasie ruchu w ka˝dym kierunku, oraz chodniki. Projekt b´dzie nawiàzywa∏ do przebudowanego ju˝ odcinka Traktu Lubelskiego
do ul. Zwoleƒskiej.
Marta Frejtan
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Najwa˝niejsze mistrzostwa
na Êwiecie odb´dà si´ w Wawrze!
Nasza dzielnica mo˝e si´ pochwaliç presti˝owym
hotelem DoubleTree by Hilton zlokalizowanym przy
ul. Skalnicowej 21, ale w tym miesiàcu, a ÊciÊlej
24 paêdziernika, presti˝ tego miejsca si´gnie zenitu.
Tego bowiem dnia do Wawra zjadà si´ z ca∏ego Êwiata zawodowi tancerze, aby wziàç udzia∏
w najwa˝niejszym na Êwiecie tego typu wydarzeniu tanecznym: Mistrzostwach Âwiata Zawodowców w Taƒcach Latynoamerykaƒskich 2015.
Nie tylko ranga turnieju, ale i jego historia sà powodem do bycia dumnym, ˝e to w∏aÊnie nasza

dzielnica b´dzie gospodarzem mistrzostw. Otó˝
organizowane sà one nieprzerwanie od 57 lat
i jeszcze nigdy nie odbywa∏y si´ w Polsce!
Do Wawra zawitajà najwi´ksze s∏awy tanecznego Êwiata, aby stanàç do walki o mistrzowski
tytu∏ przed jury z∏o˝onym z najwybitniejszych s´dziów. We wn´trzach DoubleTree rozegrajà si´
sceny, jakie znamy tylko z tanecznych filmów
– olÊniewajàce suknie zawodniczek, taneczny
kunszt par, które w taƒcu si´gajà niemal˝e doskona∏oÊci, i oczywiÊcie konkursowe emocje.

Pewnie niewielu z nas b´dzie mog∏o sobie pozwoliç na obejrzenie tego wszystkiego na ˝ywo,
gdy˝ ceny biletów sà równie presti˝owe jak samo wydarzenie – najtaƒszy pakiet obejmujàcy
ca∏odniowy wst´p na eliminacje i kolejne fazy
turnieju oraz zaproszenie na fina∏ mistrzostw
i wieczornà gal´ (z miejscem na trybunie) to
koszt 1120 z∏ od osoby. B´dzie jednak mo˝na
Êledziç rywalizacj´ w Internecie (transmisja na
https://www.warsawdance.com/) i mieç to wyjàtkowe uczucie, ˝e to co widzimy na ekranie,
rozgrywa si´ par´ przecznic dalej, a oczy ca∏ego
tanecznego Êwiata zwrócone sà w tej chwili na
naszà dzielnic´.
Hanna Kowalska

Wkrótce otwarcie mostu ¸azienkowskiego. Które autobusy nim pojadà?
Na prze∏omie paêdziernika i listopada nastàpi chwila bardzo wyczekiwana przez mieszkaƒców Warszawy – przywrócenie ruchu na
moÊcie ¸azienkowskim. Na most wrócà tak˝e
autobusy, lecz nie wszystko b´dzie tak, jak
by∏o przed po˝arem tej przeprawy przez Wis∏´. Zarzàd Transportu Miejskiego przedstawia zmiany w transporcie publicznym, jakie
nastàpià po otwarciu mostu:
Linia 138
Linia wróci na swojà starà tras´ sprzed zamkni´cia mostu, czyli b´dzie kursowa∏a ulicami: Francuskà, Zwyci´zców, Wa∏em Miedzeszyƒskim
i przez most ¸azienkowski. Linia b´dzie kursowa∏a co 10–15 minut w godzinach szczytu i co
20 minut poza szczytem i w Êwi´to.
Linia 141
Linia zostanie wycofana z trasy objazdowej prowadzàcej przez most Poniatowskiego i ponownie b´dzie kursowa∏a przez most ¸azienkowski.
Autobusy b´dà podje˝d˝a∏y na przystanki co 10
minut w godzinach szczytu i co kwadrans poza
godzinami szczytu i w dni Êwiàteczne.
Linia 143
Linia, która teraz kursuje na trasie skróconej
z Rembertowa do ronda Wiatraczna, ponownie

b´dzie doje˝d˝a∏a przez most ¸azienkowski do
GUS-u. B´dzie kursowa∏a co 10 minut w szczycie
i co kwadrans poza szczytem oraz w Êwi´ta.
Linia 151
Autobusy tej linii zostanà wycofane z trasy objazdowej prowadzàcej przez Wa∏ Miedzeszyƒski
i most Poniatowskiego, a wrócà na tras´ prowadzàcà przez most ¸azienkowski do stacji metra
Politechnika. Cz´stotliwoÊç kursowania – co 12
minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza
godzinami szczytu oraz w Êwi´to.
Linia 182
Na swojà starà tras´ prowadzàcà przez most ¸azienkowski wróci równie˝ linia 182. Autobusy tej
linii b´dà kursowa∏y z cz´stotliwoÊcià co 5–6 minut w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza
szczytem i co 20 minut w Êwi´to.
Linia 188
Linia obecnie kursuje trasà objazdowà przez
most Poniatowskiego. Wróci jednak na swojà
starà tras´ i b´dzie jeêdzi∏a prosto przez most ¸azienkowski. Autobusy tej linii b´dà kursowa∏y
z cz´stotliwoÊcià co 10–15 minut w szczycie oraz
co 20 minut poza szczytem i w dni Êwiàteczne.

Linia 411
Linia równie˝ wróci na swojà starà tras´ prowadzàcà przez most ¸aREKL AMA
zienkowski. W kursach ze Starej Mi∏osny
autobusy tej linii b´dà
odje˝d˝a∏y z przystanków co pó∏ godziny
w szczycie i poza
szczytem. Na trasie linii przywrócone zo■ Księga Przychodów i Rozchodów ■ Kadry i płace
stanà szczytowe kursy
skrócone na trasie:
■ Księga handlowa
■ ZUS
■ PIT, CIT, VAT
Goc∏aw – Metro PoliProfesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
technika. Dzi´ki temu
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.
na odcinku mi´dzy
Goc∏awiem a metrem
Tel. 609-30-19-42
Adres: ul. Przewodowa 42a
cz´stotliwoÊç kurso04-874 Warszawa
600-23-93-23
wania linii b´dzie wywww.fertax.pl
e-mail: biuro@fertax.pl
nosi∏a 10 minut.
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Linia 502
Obecnie autobusy tej linii ze Starej Mi∏osny docierajà do stacji metra Stadion Narodowy. Trasa linii
zostanie jednak wyd∏u˝ona i autobusy znów b´dà
przeje˝d˝a∏y przez most ¸azienkowski i b´dà dociera∏y do stacji metra Politechnika. Linia b´dzie
kursowa∏a w godzinach szczytu co kwadrans. Poza godzinami szczytu i w Êwi´ta co pó∏ godziny.
Linia 514
Podobnie jak linia 502 linia 514 doje˝d˝a obecnie
jedynie do stacji metra Stadion Narodowy. Po
otwarciu mostu ¸azienkowskiego wróci jednak na
swojà tras´ przez most do stacji metra Politechnika. Autobus b´dzie kursowa∏ z cz´stotliwoÊcià co
30 minut w szczycie, poza szczytem i w Êwi´to.
Linia 520
Linia zostanie wycofana z trasy objazdowej prowadzàcej przez most Poniatowskiego i b´dzie
kursowa∏a prosto przez most ¸azienkowski.
W godzinach szczytu autobusy b´dà podje˝d˝a∏y na przystanki co 8 minut, a poza szczytem
i w Êwi´to co 10 minut.
Linia 523
Linia b´dzie dociera∏a jak obecnie do Starego Bemowa. Zamiast jednak przez most Poniatowskiego autobusy b´dà kursowa∏y przez most ¸azienkowski. Cz´stotliwoÊç – co 5–6 minut w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem
i w Êwi´to.
Linia 525
Linia tak˝e wróci na swojà starà tras´ i zamiast
przez most Poniatowskiego b´dzie kursowa∏a
przez most ¸azienkowski. Jej cz´stotliwoÊç b´dzie nast´pujàca: co 12 minut w godzinach
szczytu, co 15 minut poza szczytem oraz co
20 minut w Êwi´to.
Linia E-1
Utrzymane zostanie kursowanie linii E-1, która
nadal b´dzie dowozi∏a mieszkaƒców Goc∏awia
do stacji metra Stadion Narodowy. Linia nadal
b´dzie kursowa∏a tylko w godzinach szczytu co
10 minut.
Marta Frejtan / ZTM
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MyÊleç globalnie, poprawiaç drobiazgi
Potrzeba nam liderów,
ludzi, którzy wiedzà,
w którym kierunku i w jaki
sposób chcà rozwijaç kraj
– uwa˝a ¸ukasz Kubik,
najm∏odszy radny
dzielnicy Wawer.
Czego w nadchodzàcej przysz∏oÊci mo˝e byç Pan pewny?
Jak powiedzia∏ Heraklit z Efezu, jedynà pewnà
rzeczà w ˝yciu jest zmiana. B´dàc jedoczeÊnie
samorzàdowcem, pracuj´ z menad˝erami wysokiego szczebla i widz´, ˝e oni muszà mierzyç si´
z tym wyzwaniem.
Czego zatem im najcz´Êciej brakuje?
W mojej opinii dwóch rzeczy: wizji oraz przywództwa. Menad˝erowie robià rzeczy w∏aÊciwie, a przywódcy w∏aÊciwe.
Czy podobnie jest w polityce?
Widz´ pewne analogie i myÊl´, ˝e w dzisiejszych zmieniajàcych si´ czasach potrzebujemy
tych drugich – czyli przywódców – pe∏nych inicjatywy i energii do dzia∏ania.
Gdy si´ Pan rozglàda, to...
Widz´ nasz kraj, z którego mo˝na byç dumnym
– pe∏ny uczciwych, ci´˝ko pracujàcych ludzi. JesteÊmy na drodze do jednocyfrowego bezrobocia.
Sama Warszawa zmienia si´ na naszych oczach.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
êle? Polacy nie sà zadowoleni z w∏adzy.
Jestem samorzàdowcem od kilku lat, rozumiem ludzi i wiem, ˝e niektóre rzeczy mo˝na by
poprawiç. Wiele to drobiazgi.
Podam przyk∏ad. Wi´kszoÊç urz´dów jest czynnych w godzinach 8–16. Niestety warszawiacy
z regu∏y pracujà do godziny 17. Aby coÊ za∏atwiç,
wi´kszoÊç ludzi musi braç wolny dzieƒ! Gdyby
biura obs∏ugi mieszkaƒców by∏y czynne do 18,
a w niektóre dni do 20, problem by zniknà∏.
Co jeszcze przeszkadza?
Testem dla w∏adzy jest infrastruktura. Ju˝ drugà
kadencj´ jestem radnym dzielnicy Wawer. Doskonale zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e po∏udnie Warszawy potrzebuje kolejnej przeprawy przez Wis∏´,
niezale˝nie od realizowanej budowy Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy. Mo˝e warto by∏oby rozwa˝yç powrót do koncepcji budowy mostu na Zaporze, ∏àczàcego Wawer z dolnym Mokotowem.
Czy staç nas na takie inwestycje?
Odpowiem troch´ przekornie: czy staç nas na
utrat´ 2% PKB z powodu korków? To mniej wi´cej tyle, ile wydajemy na wojsko. Warszawa jest
dziewiàtym najbardziej zakorkowanym miastem
na Êwiecie, przegoniliÊmy Londyn i Pekin...
Co mo˝na z tym zrobiç?
Poprawiç komunikacj´ z centrum Warszawy
– to na pewno sk∏oni∏oby mieszkaƒców do pozostawienia samochodu w domu. Dlatego zdecy-

dowanie popieram rozbudow´ drugiej linii metra w stron´ ronda Wiatraczna i Goc∏awia.
Wiele Pan mówi o infrastrukturze i inwestycjach drogowych, ale jako pose∏ b´dzie pan
musia∏ mierzyç si´ tak˝e z innymi wyzwaniami.
Mamy kryzys demograficzny, stajemy si´ spo∏eczeƒstwem starzejàcym si´, a nasza gospodarka musi zaczàç konkurowaç innowacyjnoÊcià,
a nie tylko kosztami pracy.
W d∏u˝szej perspektywie bez zwi´kszenia dzietnoÊci trudno b´dzie zapewniç odpowiedni wzrost
gospodarczy, a przysz∏ym emerytom godne
Êwiadczenia. Paƒstwo jest z∏o˝onym systemem,
a nie siecià oderwanych od siebie projektów.
I jakie sà Paƒskie propozycje?
Budowanie tanich mieszkaƒ na wynajem dla
ludzi m∏odych, dostosowanie godzin prac urz´dów do mo˝liwoÊci obywateli, uszczelnienie systemu podatkowego, dzi´ki któremu b´dziemy
mogli wygenerowaç rocznie mi´dzy 10 a 30 mld
z∏otych. Te pieniàdze moglibyÊmy przeznaczyç np.
na lepszà opiek´ medycznà dla osób starszych.
Wi´kszoÊç spraw, o których pan teraz mówi∏, to bardzo istotne kwestie
Zdecydowanie, to w∏aÊnie one sk∏adajà si´ na
zadowolenie z paƒstwa, w którym ˝yjemy.
Z przyjaznych urz´dów, dobrej infrastruktury,
wygodnej komunikacji miejskiej oraz poczucia,
˝e panuje porzàdek, prawo i wzajemna ˝yczliwoÊç. Do tego b´d´ dà˝y∏ i dlatego w∏aÊnie zdecydowa∏em si´ kandydowaç do Sejmu RP.
Rozmawia∏ Konrad Budek
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¸azienkowski po∏àczony i odmieniony
Ponad pó∏ roku most ¸azienkowski by∏ wy∏àczony z ruchu z powodu po˝aru. W lutym przez
kilkanaÊcie godzin stra˝ po˝arna walczy∏a
z ogniem. Z powodu uszkodzeƒ w∏adze miasta
podj´∏y decyzj´ o ca∏kowitej wymianie konstrukcji. W po∏owie kwietnia rozpocz´to rozbieranie
mostu, w tym jezdni, barier i pasów dzielàcych.
25 wrzeÊnia br. budowniczowie przeprawy po∏àczyli dwa brzegi Warszawy, a wkrótce rozpocznà
si´ prace nad budowà Êcie˝ki rowerowej. Jak poinformowa∏ nas przedstawiciel Zarzàdu Dróg
Miejskich, Miko∏aj Pieƒkos: – Planowany termin
oddania mostu do ruchu (do koƒca paêdziernika)
jest jak najbardziej aktualny.
Pod koniec wrzeÊnia praca na moÊcie ¸azienkowskim sz∏a pe∏nà parà. Na przestrzeni paê-

dziernika na przeprawie zostanie wylany asfalt
oraz kontynuowane b´dà prace zwiàzane z monta˝em instalacji i rur. – Prace zwiàzane z infrastrukturà technicznà, tj. wodociàgowà, ciep∏owniczà i Êwiat∏owodowà, trwajà równolegle.
W przypadku sieci ciep∏owniczej, za którà odpowiada Veolia, zakoƒczà si´ kilka tygodni póêniej.
– poinformowa∏ nas Dyrektor Komunikacji Veolia
Energia Warszawa S.A., Adam Rafalski.
¸azienkowski po po˝arze b´dzie jednak odmieniony. Rada Warszawy we wrzeÊniu przyzna∏a Êrodki na budow´ k∏adek rowerowych znajdujàcych si´ pod przeprawà. Dzi´ki temu Praga-Po∏udnie oraz ÂródmieÊcie zostanà po∏àczone trasà
dla cyklistów. Inwestycja ta jest mo˝liwa dzi´ki
modernizacji, jakà obecnie przechodzi most. Bowiem jego stara konstrukcja, która uleg∏a znisz-

Twój dzienniczek podró˝y
czyli miej wp∏yw na komunikacj´ w Warszawie!
W dniach 24 wrzeÊnia – 25 paêdziernika trwa
Warszawskie Badanie Ruchu 2015, etap ankiet
internetowych. Mieszkaƒcy Warszawy w wieku
od 6 r.˝., bez górnej granicy wiekowej, mogà
wziàç udzia∏ w badaniu ich codziennych zachowaƒ komunikacyjnych. W ankiecie poproszeni
b´dà o podanie miejsc odwiedzonych poprzedniego dnia – od momentu wyjÊcia z domu, poprzez wszystkie miejsca takie jak praca czy szko∏a, sklepy, kawiarnie, kluby sportowe, punkty
us∏ugowe i in., koƒczàc na powrocie domu.
OczywiÊcie, odpowiadajàc, nale˝y te˝ podaç
Êrodki transportu (nie tylko komunikacja miejska,
ale te˝ w∏asny samochód, motocykl, skuter, rower oraz drogi pokonane pieszo). Pytania sà co
prawda szczegó∏owe, ale udzielone odpowiedzi
sà anonimowe i obj´te ochronà. Ankiet´ mo˝na
wype∏niaç wielokrotnie, przez co mo˝e ona stanowiç pewnego rodzaju dzienniczek podró˝y
ka˝dego mieszkaƒca stolicy. Aby nasze prze-

mieszczanie si´ nosi∏o miano podró˝y, musi spe∏niaç podane przez twórców badania kryteria:
Podró˝e, o które pytamy, to ka˝de przemieszczenie si´:
1. którego poczàtek lub koniec po∏o˝one sà na
obszarze Warszawy,
2. dokonane na odleg∏oÊç co najmniej 100 m
(np. oko∏o 4 minuty pieszo),
3. majàce okreÊlony cel,
4. dokonane dowolnymi Êrodkami transportu
lub pieszo.
Wyniki ankiet internetowych uzupe∏nià dane
zebrane podczas poprzednich etapów WBR: ankietowania mieszkaƒców Warszawy prowadzonego w losowo wybranych gospodarstwach domowych oraz pomiaru ruchu drogowego (statystyki dotyczàce poruszajàcych si´ po mieÊcie
pojazdów).

czeniu w lutym br., uniemo˝liwia∏a realizacj´
przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego warszawskim rowerzystom. Nowa przeprawa przystosowana jest
do monta˝u k∏adek podwieszonych pod g∏ównà
p∏ytà mostu. Rada Warszawy na inwestycj´ przeznaczy∏a a˝ 16 mln z∏! Jak informuje Zarzàd
Transport Miejskiego na swojej oficjalnej stronie
internetowej, w ramach kwoty zostanie zbudowana stalowa konstrukcja k∏adki, a tak˝e przyczó∏ki po obu stronach Wis∏y: na Cyplu Czerniakowskim i Wale Miedzeszyƒskim.
Jeszcze w tym roku ma powstaç koncepcja
k∏adki. Dwuetapowa budowa wst´pnie zaplanowana jest na przysz∏y rok. Fundusze przeznaczone przez Rad´ Warszawy majà starczyç na realizacj´ zjazdów na obu brzegach rzeki. Natomiast
podczas prac prowadzonych w ramach drugiego
etapu ma powstaç dodatkowa k∏adka umo˝liwiajàca przejazd nad Wa∏em Miedzeszyƒskim
i po∏àczenie z planowanà drogà dla rowerów
w al. Stanów Zjednoczonych. Zakoƒczenie prac
zwiàzanych z budowà Êcie˝ki rowerowej podwieszonej do mostu ¸azienkowskiego przewidziane jest na 2017 rok.
Dzi´ki inwestycji przeznaczonej dla cyklistów
przeprawa ∏àczàca Prag´-Po∏udnie i ÂródmieÊcie
b´dzie szóstym warszawskim mostem wyposa˝onym w Êcie˝k´ rowerowà.
Olga ¸´cka

Na podstawie wszystkich tych danych zostanie opracowany komputerowy model ruchu dla
obszaru ca∏ej aglomeracji warszawskiej, co z kolei pozwoli na zaplanowanie rozwoju komunikacji w stolicy stosownie do naszych potrzeb, a nie
w oderwaniu od rzeczywistoÊci. NowoÊcià b´dzie opracowanie tak˝e modelu dla ruchu rowerowego. Kompletny model ruchu dla naszego
miasta powstanie do koƒca maja 2016 r.
Ankieta dost´pna jest pod adresem:
www.transport.um.warszawa.pl/wbr2015.
JeÊli masz chwil´, wype∏nij jà. Poza mo˝liwoÊcià wp∏yni´cia na przysz∏y kszta∏t komunikacji
w Warszawie (nie tylko transportu publicznego,
ale te˝ np. synchronizacji Êwiate∏ drogowych czy
poprowadzenia objazdów najkorzystniejszymi
dla mieszkaƒców trasami) mo˝esz mieç z niej
tak˝e korzyÊç prywatnà. Analizujàc swój miniony
dzieƒ wraz z godzinami podró˝y i pobytów
w ró˝nych miejscach, mo˝esz wychwyciç powsta∏e gdzieÊ po drodze straty czasu i zoptymalizowaç plan przysz∏ych dni, aby wykorzystywaç
swój cenny czas bardziej efektywnie.
Hanna Kowalska
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Ruszy∏y konsultacje spo∏eczne nt.
zagospodarowania centrum Falenicy
Centrum Falenicy czekajà du˝e zmiany.
Ju˝ w 2016 r. rozpocznie si´ przebudowa
falenickiego bazaru oraz budowa sceny
plenerowej. W zwiàzku ze zmianami pojawi∏a si´ szansa na uporzàdkowanie najbli˝szego sàsiedztwa bazaru i powstanie
prawdziwego lokalnego centrum.
Jak to zrobiç?
O to postanowi∏ spytaç mieszkaƒców Zarzàd
Dzielnicy na wniosek Rady Osiedla Falenica.
W niedziel´ 4 paêdziernika wystartowa∏y pierwsze
tak du˝e konsultacje spo∏eczne w tej cz´Êci Warszawy. W imieniu Rady Osiedla i zaanga˝owanych
w inicjatyw´ mieszkaƒców zapraszamy wszystkich
mieszkaƒców Falenicy oraz osoby bywajàce w tej
cz´Êci miasta do wzi´cia udzia∏u w tej inicjatywie.
BezpoÊrednim skutkiem konsultacji b´dzie
uzyskanie opinii na temat tego, jak ma wyglàdaç
i funkcjonowaç przebudowany bazar. Wnioski na
ten temat b´dà przekazane architektom oraz
urbanistom i zostanà uwzgl´dnione w projekcie.
D∏ugofalowym owocem konsultacji ma byç
spójna wizja centrum Falenicy, uwzgl´dniajàca
g∏osy ka˝dej grupy wiekowej. Organizatorzy
chcà, ˝eby wyznacza∏a ona na lata kierunki roz-

Kolejne etapy konsultacji to:
●

19 paêdziernika 2015 r. (poniedzia∏ek),
godzina 18.00, Szko∏a Podstawowa nr 124,
ul. Bartoszycka 45/47
Spotkanie warsztatowe z mieszkaƒcami, na które obowiàzujà zapisy: e-mail: wawer.konsultacje
@um.warszawa.pl lub tel. 22 443-68-69.

●

26 paêdziernika 2015 r. (poniedzia∏ek),
godzina 18.00, Szko∏a Podstawowa nr 124,
ul. Bartoszycka 45/47
Spotkanie warsztatowe z kupcami, na które
obowiàzujà zapisy: e-mail: wawer. konsultacje
@um.warszawa.pl lub tel. 22 443-68-69.

●

listopad 2015 r.
Prezentacja wst´pnych koncepcji przygotowanych przez architektów.

●

listopad 2015 r.
Kolejne warsztaty z mieszkaƒcami i kupcami.

nasze centrum
woju tych terenów i by∏a punktem odniesienia
dla mieszkaƒców, tak˝e w realizacji np. bud˝etu
obywatelskiego czy inicjatyw lokalnych. Jest
szansà na powstanie przestrzeni przyjaznej
mieszkaƒcom, pomagajàcej budowaç mi´dzyludzkie relacje, w której chcemy sp´dzaç czas
i z której mieszkaƒcy b´dà dumni.
Konsultacje rozpocz´∏y si´ plenerowymi
warsztatami kreatywnymi „Falenica – nasze centrum” na parkingu przy DH Fala. Tego samego
dnia mo˝na by∏o wyraziç swojà opini´ równie˝
podczas imprezy „Kolej na Wawer”, wype∏niajàc
ankiety dost´pne w Stacji Falenica. Za nami tak˝e pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udzia∏em moderatorów i specjalistów, które
mia∏o na celu omówienie warunków brzegowych, bez koncepcji urbanistycznej.

Konsultacje zakoƒczà si´ 15 grudnia, a do
29 grudnia 2015 r. zostanie przedstawiona wypracowana wspólnie koncepcja urbanistyczna
centrum Falenicy oraz projekt modernizacji targowiska.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronach:
www.radafalenica.wordpress.pl, http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/falenica-nasze-centrum i na profilu facebookowym Rady Osiedla Falenica.
Rada Osiedla Falenica
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Fantastyczna Biblioteka
– dla obecnych i przysz∏ych fanów gier

Miedzeszyƒska filia Biblioteki Publicznej zaprasza w sobot´ 24 paêdziernika w godzinach 14.00–18.00 wszystkich fanów szeroko
poj´tej fantastyki i gier niekomputerowych,
bez ˝adnych ograniczeƒ wiekowych, na spotkanie „Fantastyczna Biblioteka”.
Spotkamy si´ w swobodnej atmosferze, aby
pograç w gry planszowe, figurkowe i RPG, pobawiç si´ i przyjemnie sp´dziç sobotnie popo∏udnie
bez patrzenia w monitor.

W planie: gry planszowe i karciane, w tym:
Neuroshima Hex, Ryzyko, Ma∏pki, Carcassonne,
Magiczny Miecz i wiele, wiele innych (mamy
tego sporo!).
Ponadto: prezentacja gry figurkowej „De Bellis Antiquitatis” – gry bitewnej pozwalajàcej rozegraç bitwy historyczne z okresu od 3000 roku
p.n.e. do 1485 roku n.e. oraz prezentacja gry figurkowej „Mordheim”. B´dzie mo˝liwoÊç obejrzenia makiet, figurek i wszystkich niezb´dnych
akcesoriów do obu gier, a tak˝e rozegrania próbnej sesji ka˝dej z nich.
Pe∏na lista dost´pnych gier: Zombiaki, Czarne
historie, Ankh Morpork, Memoir 44, Neuroshima
Hex, Osadnicy z Catanu – karcianka, Pan tu nie
sta∏, Story Cubes, Cyklady, Cytadela, Carcasson-

ne, Condottiere, Basilica, Letnisko, Pami´ç 39,
Tezeusz, Warhammer Diskwars, Dixit, Dywizjon
303, Ma∏pki, Znaj Znak, Rozegraj miasto, Ryzyko, Magiczny Miecz, Agricola.
Bardzo liczymy na to, ˝e nasze spotkania stanà si´ cykliczne, a wawerscy gracze znajdà u nas
swoje miejsce i okazj´ do regularnego spotykania si´ i uprawiania swojego hobby. To zale˝y od
Was! Serdecznie zapraszamy.
Gdzie: Wypo˝yczalnia w Miedzeszynie na ul.
Agrestowej 1 (róg Patriotów przy PKP Miedzeszyn)
Kiedy: 24 paêdziernika w godzinach 14.00–18.00
Wst´p wolny!
Krzysztof Jakubiak

Tym, co mog∏o na pierwszy rzut
oka zaskoczyç, by∏a bardzo m∏oda
„obs∏uga”. Sprzedawcami na wielu
stoiskach byli bowiem, oczywiÊcie
z pomocà rodziców, dzieci i m∏odzie˝. Taka rodzinna obs∏uga stoisk
nie tylko wzmacnia wi´zi mi´dzy rodzicami i dzieçmi, jak ka˝da wspólna
aktywnoÊç, ale te˝ uczy m∏odych kontaktu z klientem, przyjmowania nale˝noÊci i wydawania reszty – sprawy
wydawa∏oby si´ drobne, ale warte
przeçwiczenia w praktyce przez najm∏odszych. W sympatycznej atmosferze i ze stojàcym obok rodzicem.
Tym samym teren szko∏y, który w dni
powszednie s∏u˝y edukacji, w pierwszy weekend paêdziernika, mimo wolnego
od nauki dnia, tak˝e by∏ miejscem zdobywania przez uczniów wiedzy.

Gara˝ówka to coÊ wi´cej, ni˝ myÊlisz
W teorii znamy wyprzeda˝e gara˝owe bardzo dobrze – mieszkaƒcy
osiedla rozstawiajà stoliki i wyk∏adajà
na nie ró˝ne rzeczy, które chcà sprzedaç, przyczepiajàc na karteczkach
proponowane ceny. Ale w praktyce to
nie wyczerpuje tematu.
Klimat ka˝dej gara˝ówki jest inny.
Jest ona okazjà do spotkania si´ i porozmawiania z innymi mieszkaƒcami
osiedla, a tak˝e... uczy dzieci przedsi´biorczoÊci. Ale o tym za chwil´.
W sobot´ 3 paêdziernika, w zaskakujàco ciep∏y i s∏oneczny dzieƒ, na terenie przed Szko∏à Podstawowà nr 109
w Zerzniu od rana rozstawiano stoliki, by
o 11.00 rozpoczàç drugà edycj´ Gara˝UFFki
– sàsiedzkiej wyprzeda˝y, której mieliÊmy
przyjemnoÊç patronowaç. Królowa∏a odzie˝,

zabawki i ksià˝ki, ale by∏o te˝ sympatyczne
stoisko z lemoniadà i oczywiÊcie otwarty
dla dzieciaków plac zabaw. Oglàdanie towarów i sàsiedzkie rozmowy umila∏a p∏ynàca z g∏oÊników muzyka.

Hanna Kowalska

Do˝ynkowe Spotkanie Rodzin w Miedzeszynie
Tradycja do˝ynek w Miedzeszynie si´ga ju˝
kilkunastu lat. Przypadajà zwykle w trzecià niedziel´ wrzeÊnia i maja form´ do˝ynkowego spotkania rodzin. Skàd ta tradycja w Miedzeszynie?
Âwi´to to nasze podzi´kowanie za coroczny trud
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nie tylko zwiàzany z pracami polowymi, ale te˝ ten codzienny – zwiàzany
z pracà zawodowà i naukà. Do˝ynki
rozpoczyna uroczysta msza Êwi´ta
z darami, po której na terenie przykoÊcielnym organizowany jest festyn.
Rada Osiedla i inne organizacje szykujà dla mieszkaƒców wiele ró˝norodnych rozrywek, a g∏ównym celem
jest spotkanie na Êwie˝ym powietrzu
i wzajemne poznanie sàsiadów.
WÊród innych atrakcji, które zosta∏y
przygotowane na to Êwi´to, znalaz∏y si´: plenerowe stoisko Biblioteki w Miedzeszynie, weso∏e
miasteczko ze zje˝d˝alnià i trampolinà, konne
przeja˝d˝ki. Powodzeniem cieszy si´ zawsze stó∏
biesiadny, na którym mo˝na znaleêç wiele spe-

cja∏ów przygotowanych przez samych mieszkaƒców osiedla. Wszyscy w tym dniu Êwietnie si´
bawili, wspólnie Êpiewajàc i taƒczàc.
W∏odzimierz Zalewski
Nr 56 / Paêdziernik 2015

¸ad wizualny w przestrzeni miejskiej
Rozmowa z wojewodà mazowieckim Jackiem Koz∏owskim
Marzymy o politykach, którzy znajdà kompromis pomi´dzy bogactwem natury a màdrym rozwojem infrastruktury.

Jakie jest pana zdanie na temat wydzielenia
Warszawy z województwa mazowieckiego?

Osiàgni´ciom ostatnich lat, jakimi sà nowe
drogi, mosty, kolejne linie i przystanki metra
i tramwajów, tereny rekreacyjne i sportowe,
zwrócenie stolicy ku WiÊle, rozwój infrastruktury
spo∏ecznej i kulturalnej w Warszawie, towarzyszà zjawiska negatywne. Podmiejskie osiedla
po˝erajà coraz wi´cej terenów otwartych. Zamykajà mieszkaƒców w pozbawionych us∏ug, ogrodzonych zasiekami i strze˝onych systemami monitoringu substandardowych enklawach. Presja
urbanizacyjna zagra˝a nawet obszarom chronionego krajobrazu, rezerwatom i Kampinoskiemu
Parkowi Narodowemu.

DziÊ mniej zamo˝na cz´Êç Mazowsza, m.in.
poprzez tzw. „janosikowe” czy te˝ wojewódzkie
fundusze, korzysta z pieni´dzy wypracowanych
w stolicy. Gdyby Warszawa zosta∏a wy∏àczona ze
struktur województwa, ca∏a ta nadwy˝ka dochodów by∏aby dystrybuowana do pozosta∏ych województw. Mazowsze mog∏oby liczyç wtedy co
najwy˝ej na 1/16 tego, co dostaje dziÊ. Sama
Warszawa te˝ na tej zmianie nic by nie zyska∏a.
Czy Mazowsze nie straci na funduszach
unijnych z powodu Warszawy, która jest najbogatszym miastem w Polsce?

Co mo˝emy zrobiç, aby to si´ zmieni∏o?
Ustawa metropolitalna powinna pomóc samorzàdom zorganizowaç wspólny system zarzàdzania gospodarkà przestrzennà, infrastrukturà
liniowà i systemami publicznego transportu. Pilnej reformy uwzgl´dniajàcej potrzeby metropolii
wymaga te˝ system prawny planowania przestrzennego. Ustawa krajobrazowa bez zmiany
przepisów kodeksu post´powania egzekucyjnego w administracji nie stanie si´ efektywnym narz´dziem pozwalajàcym wprowadziç ∏ad wizual-

ny w przestrzeni miejskiej. Projekt nowelizacji
przygotowaliÊmy w naszym urz´dzie i chc´ go
zg∏osiç do prac legislacyjnych natychmiast po
wyborach.
Kandyduj´ do Sejmu RP w najbli˝szych wyborach i przede wszystkim tymi zagadnieniami
chcia∏bym zajmowaç si´ w pracy poselskiej.

Nasz region korzysta z funduszy europejskich
w podobnym stopniu co inne województwa.
Po 2020 roku Mazowsze mo˝e wypaÊç w ogóle
z dost´pu do ogromnej wi´kszoÊci funduszy europejskich, z racji tego, ˝e tutejszy poziom dochodowoÊci ju˝ w tej chwili si´ga poziomu
100 proc. Êredniej unijnej.

okręg warszawski
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JACEK KOZŁOWSKI

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska

REKL AMA

PŁYWALNIA
STREFA SAUN
FITNESS
SIŁOWNIA / CARDIO
SQUASH
LODOWISKO
SKATEPARK
BOISKA WIELOFUNKCYJNE
tel.

22 443 00 93

OÊrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
www.osir-wawer.warszawa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pawluk mistrzem „RadoÊci”
We wrzeÊniu odby∏y si´ XXV Mistrzostwa Klubu
Tenisowego „RadoÊç 90”. Udzia∏ w tych zawodach wzi´∏o trzynastu ambitnych tenisistów,
a najlepszy okaza∏ si´ Przemys∏aw Pawluk.
Do pó∏fina∏u turnieju zgodnie z przewidywaniami awansowa∏o czterech najwy˝ej rozstawionych zawodników: Pawe∏ Sadomski, Mariusz
Smater, Pawe∏ Skar˝yƒski oraz Przemys∏aw Pawluk. W obu pó∏fina∏ach walka by∏a niezwykle wyrównana i w obu dosz∏o do ma∏ych niespodzianek. Najpierw Skar˝yƒski pokona∏ 9:7 najwy˝ej
rozstawionego Sadomskiego, a póêniej Pawluk
w decydujàcym super tie-breaku okaza∏ si´ minimalnie lepszy od turniejowej „dwójki”, Smatera.

W pojedynku decydujàcym
o tytule wi´cej si∏ zachowa∏
Pawluk i to on odniós∏ zas∏u˝one zwyci´stwo.
Do koƒcowych rozstrzygni´ç zbli˝a si´ rozgrywany
na kortach w RadoÊci „Makita” Challenge. Po fazie zasadniczej, w której uczestnicy rozegrali rekordowe 243
spotkania, rozpocz´∏a si´ ju˝
walka o miejsca. Szans´ na koƒcowe zwyci´stwo wcià˝ majà Pawe∏ Sadomski, Przemys∏aw
Pawluk, Tomasz Pa∏ka i Dariusz Zdziennicki.

Jesienna rowerowa jazda na orientacj´
Szybko skoƒczy∏o si´ przepi´kne
i goràce lato, i mamy ju˝ jesieƒ. Tradycyjnie o tej porze roku dobiega
koƒca rywalizacja podczas kolejnego cyklu Pucharu Warszawy
i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´. Serdecznie zapraszamy wszystkich lubiàcych aktywny wypoczynek na ∏onie natury po∏àczony z wykorzystaniem umiej´tnoÊci
odnajdywania kolejnych punktów kontrolnych
w terenie. Wiem, ˝e wiele osób czuje bardzo du˝e obawy przed wzi´ciem udzia∏u w takiej imprezie w∏aÊnie zwiàzane z koniecznoÊcià orientowania si´ w terenie i odnajdywaniem kolejnych
punktów kontrolnych. Jest to najwi´kszà barierà
w podj´ciu decyzji wystartowania w zawodach.
Jednak jak ju˝ ktoÊ raz tego spróbuje, gwarantuj´, ˝e powróci ponownie, bo orientacja naprawd´ bardzo pozytywnie wciàga. Za ka˝dym nowym startem, nawet na tej samej mapie, mamy
ustawione w innych miejscach punkty kontrolne
w terenie. Z pozytywnymi przyk∏adami zafascynowania orientacjà spotykam si´ podczas orga-
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We wrzeÊniu klub
tenisowy z RadoÊci
zorganizowa∏ równie˝
Mistrzostwa Warszawy do lat 14. Najlepiej
z reprezentantów gospodarzy wypad∏ Micha∏ Marchewka, który zajà∏ drugie miejsce. „Misiek” dopiero
w finale po trzysetowym boju uleg∏ Patrykowi Stokowskiemu.
Marchewka w parze
z Marcinem Sadomskim zdobyli równie˝ srebrny
medal w grze podwójnej.
Anna Niemiec

Wszystkie niezb´dne informacje dotyczàce kalendarza zawodów oraz aktualne klasyfikacje, komunikaty techniczne i zg∏oszenia znajdujà si´ na
stronie www.orienteering.waw.pl. Natomiast
jeÊli ktoÊ chce dowiedzieç si´ wi´cej na temat zasad pokonywania tras i rozgrywania zawodów,

nizacji ka˝dej kolejnej rundy. Zawsze
te˝ pojawiajà si´ osoby stawiajàce
swoje pierwsze kroki i wszyscy sà
w siódmym niebie
po dotarciu na lini´
mety. Nikt jeszcze
nie wycofa∏ si´ i ka˝dy dociera do mety
z potwierdzonymi na
karcie startowej punktami,
a potem w miar´ mo˝liwoÊci przyje˝d˝a na kolejne starty.
Dwie ostatnie rundy zaplanowane sà na 10–11.10.2015 w wawerskim Aninie oraz tydzieƒ póêniej
17–18.10.2015 w Legionowie –
czyli wszystko w zasi´gu r´ki i naPrzed startem Bartek ze sztafetà dziewczyn
wet dojazdu rowerem na start
z miejsca zamieszkania – tak robi wielu startujàwarto odwiedziç stron´ www.mtbo.pl i w zacych. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ trasa
k∏adce „O RJnO” znajdziecie wszystko, co jest pozielona dla poczatkujàcych, dzieci i ca∏ych rodzin.
trzebne, ∏adnie zapisane w poszczególnych rozKa˝dà tras´ mo˝na pokonaç w grupie i b´dzie
dzia∏ach w formacie PDF.
si´ klasyfikowanym, ale naprawd´ najwi´kszà
Sezon 2015 by∏ bardzo udany dla zawodnisatysfakcj´ daje pokonanie trasy samodzielnie.
ków Teamu 360 stopni z Weso∏ej oraz UKS Falenica – Jakub Jaroszek i BarREKL AMA
tosz Nowak zdobyli bràzowy
medal podczas rozgrywanych
w czerwcu w Portugalii Mistrzostw Europy Juniorów
wraz z zespo∏em sztafetowym.
Jakub Jaroszek dodatkowo
zdoby∏ bràzowy medal podczas startu indywidualnego na
dystansie Êrednim. Na Mistrzostwach Polski medale zdobywali ju˝ tak˝e Bartosz Nowak
i Bartosz Niebielski, a teraz
mamy jeszcze szanse na kolejne zdobycze podczas rozgrywanych pod koniec wrzeÊnia
Mistrzostw Polski na dystansie
sprinterskim,
klasycznym
i sztafetowym – trzymajcie za
nas kciuki!
Jan Cegie∏ka
Nr 56 / Paêdziernik 2015
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W dniu 3 paêdziernika, na zaproszenie
Burmistrza Dzielnicy Wawer – Pana ¸ukasza Jeziorskiego oraz Dyrektora OÊrodka
Sportu i Rekreacji w Wawrze, mieszkaƒcy
Wawra i wszyscy warszawiacy mogli wziàç
udzia∏ w imprezie sportowej zorganizowanej na kompleksie boisk sportowych „Syrenka” (ul. Starego Doktora 1).
„Dzieƒ Sportu to Êwietna okazja, aby w ciekawy i przyjemny sposób sp´dziç czas w formie aktywnego wypoczynku. Zapraszamy ca∏e
rodziny. Atrakcji nie zabraknie” – powiedzia∏
Janusz Ol´dzki, dyrektor OSiR Wawer.

Tak te˝ si´ sta∏o. Konkursy sportowe, zabawy dla najm∏odszych, turniej pi∏karski dla
dzieci i doros∏ych oraz wyst´py artystyczne
by∏y atrakcjami Dnia Sportu z OSiR Wawer.

Micha∏ufka 2015
Istniejà ró˝ne opcje sp´dzenia wrzeÊniowego
weekendu: mo˝na postawiç na sport i du˝o ruchu, mo˝na skupiç si´ na przyjemnoÊciach kulinarnych, mo˝na pójÊç na przyj´cie lub imprez´.
Micha∏ufka w Klubie Tenisowym Break ∏àczy te
wszystkie mo˝liwoÊci – tenisowe rozgrywki kobiet, m´˝czyzn i dzieci to du˝a dawka
ruchu i emocji sportowych.
Grill, domowe ciasta, galaretki i pycha kawka – mogà zaspokoiç kulinarnych smakoszy. A imprezowo jest dzi´ki
doborowemu towarzystwu,
imieninowym Micha∏om i zabawom (m. in. „piniata time”,
minigolf, kr´gle, trampolina!).
W turnieju kobiet podium zaj´∏y: Justyna Twardowska,
Gosia P., Monika Kazana, Ola

Tego dnia obiekt „Syrysin Wawerski oraz Filia
renka” zmieni∏ si´ w areZastów. Odby∏ si´ równ´ zmagaƒ pi∏karskich.
nie˝ koncert zespo∏u The
Cztery dzieci´ce dru˝yny
Bunglers. Ofert´ zaj´ç rech∏opców z rocznika 2005
kreacyjnych i sportowych
rywalizowa∏y o puchar,
przedstawi∏ OSiR Wawer
którego fundatorem by∏a
oraz wawerskie kluby
firma Budimex Nieruchosportowe: Klub Tenisowy
moÊci, wspó∏organizator
Break, Warszawska Akawydarzenia. Zwyci´˝y∏ zedemia Karate Tradycyjspó∏ ZWAR Mi´dzylesie
nego, Akademia Sportoprzed PKS RadoÊç, Vikwej Przygody i szko∏a detorià Zerzeƒ oraz K.S.
skorolki Board 4 Kids
Las. Najlepszym bramkaoraz szko∏a j´zyków obrzem okaza∏ si´ Olaf Bacych British School.
ranek (PKS RadoÊç),
WÊród licznych atraka najlepszym napastnicji zaplanowano równie˝
kiem zosta∏ Oskar Górka
„szlak sportowy” – dzie(ZWAR Mi´dzylesie).
ci, odwiedzajàc stanowiDariusz Dziekanowski
Odby∏ si´ równie˝ mecz
ska poszczególnych klu– reprezentant Polski
seniorów pomi´dzy drubów sportowych, zbiera∏y
˝ynami: Osiedle Marysin
punkty. Na wszystkich
– Zielona. Nagrody oraz puchary wr´czali
uczestników zabawy czeka∏y upominki lub
m.in. ¸ukasz Kubik – przedstawiciel Komikarnety na zaj´cia rekreacyjne, które oferusji Sportu Rady Dzielnicy Wawer oraz Daje OSiR Wawer: zaj´cia na p∏ywalni
riusz Dziekanowski – by∏y zawodnik Legii
i w strefie fitness-cardio oraz squash.
Warszawa i reprezentacji Polski.
Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏ w Dniu
W czasie pikniku swoje umiej´tnoÊci woSportu z OSiR Wawer i firmà Budimex Niekalne i taneczne zaprezentowa∏y dzieci
ruchomoÊci. Zapraszamy na nasze obiekty.
z Wawerskiego Centrum Kultury – Filia MaOSiR Wawer

Urbaƒczyk. WÊród m´˝czyzn pierwsze
miejsce zdoby∏ Pawe∏ Olejarczyk, drugie
Marcin Olton, trzecie Krzysztof Olejarczyk i Micha∏ Dec. Natomiast w deblu
dzieci do lat 10, po zaci´tych i emocjonujàcych pojedynkach, najwi´ksze puchary wywalczyli: Janek Pery i Kuba
B∏eƒski. Srebro i równie pi´kne, b∏yszczàce puchary zdoby∏y
siostry Caruk: Marika
i Laura. Trzecie miejsce
zaj´li: Kuba Walewski
i Miko∏aj Owramko oraz
Vincent Koper i Wojtek
Guziƒski. Gratulujemy zwyci´zcom i wszystkim uczestnikom.
Ju˝ dziÊ zapraszamy na nast´pny
turniej rodzinny – Andrzej Caruk
Cup – który odb´dzie si´ 29 listopada. Wielkie i serdeczne
podzi´kowania dla wszystkich
osób oraz firm, które wspar∏y
nasz turniej. Nagrody ufundowa-

li: KT Break, Decoretta, „La Beauty”, Sushi Weso∏a, Pizza z RadoÊci, sala zabaw „Nemo”, szko∏a
muzyczna „Yamaha”, „Margot”, Gonia Snowacka, Piotr Zeszuta, Mariusz ˚elazowski. Wiele ciekawych zdj´ç z turnieju na naszej stronie internetowej www.tenisbreak.pl i profilu na Facebooku
Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

REKL AMA

GABINET MOBILNY – SYLWIA
Z DOJAZDEM DO DOMU

10B%
ATU

Sylwia Anna Pietrzykowska
MASAŻE, ZABIEGI NA CIAŁO, PRZEDŁUŻANIE RZĘS

RA

kontakt@gabinetmobilny-sylwia.pl
tel.: 790 744 458
www.gabinetmobilny-sylwia.pl PN-PT w godz.: 11-20

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dariusz Dziekanowski na Dniu Sportu w Wawrze
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„Muzyka Naturalnie” w Aninie
Dnia 22 sierpnia 2015 r. w Wawerskim Centrum Kultury Filia Anin odby∏ si´ pierwszy
z zaplanowanych koncertów z cyklu „Muzyka
Naturalnie”.
By∏a to pi´kna muzyczna opowieÊç o Romach
pt. „WolnoÊç, mi∏oÊç, nostalgia” po∏àczona z oryginalnym i porywajàcym taƒcem cygaƒskim. Ca∏oÊç przeplatana by∏a czytaniem poezji Papuszy
i D´bickiego obrazujàcej mi∏oÊç Romów do wolnoÊci, przestrzeni, lasu i koni.
Scenariusz do tego widowiska przygotowa∏a
pani Urszula Jarosiewicz, która równie˝ poprowadzi∏a koncert. Jej autorstwa by∏y choreografie
taƒców zaprezentowanych przez nià samà i ca∏y
zespó∏. Pani Urszula jest równie˝ projektantkà
strojów cygaƒskich, które mogliÊmy podziwiaç
podczas spektaklu.
Warsztaty taneczne prowadzi∏a Êwiatowej s∏awy solistka, tancerka i choreograf – pani Anna
D´bicka – wieloletnia solistka muzycznego teatru
cygaƒskiego TERNO i wspó∏za∏o˝ycielka zespo∏u
cygaƒskiego Phenjoripe. Choreografie w∏asne,
które przedstawi∏a, bez wàtpienia by∏y niepowtarzalne i bardzo emocjonalne, co w po∏àczeniu
z d∏ugimi barwnymi spódnicami, chustami i tamburynem da∏o pi´kne, wielobarwne widowisko.
PublicznoÊç dopisa∏a. GoÊciliÊmy w ogrodzie filii Anin oko∏o 120 osób, które bardzo ch´tnie w∏àczy∏y si´ do wspólnej zabawy. W trakcie trwania
widowiska uczestnicy mogli dowiedzieç si´ bar-

dzo wielu ciekawostek z ˝ycia
Romów, a tak˝e podziwiaç
ich pi´kne stroje, zarówno te
estradowe, jak i codzienne.
Po zabawie organizatorzy zaprosili wszystkich do wspólnego biesiadowania przy pieczonych kie∏baskach.
Dnia 29 sierpnia 2015 r. odby∏ si´ drugi koncert z cyklu „Muzyka Naturalnie”. Nosi∏ on tytu∏
„Gwiazda Bia∏ego Anio∏a” i by∏ poÊwi´cony
twórczoÊci Anny German. Jej liczne przeboje
Êpiewa∏a znana nie tylko w Polsce, ale i za granicà Izabela Wardak, wieloletnia solistka Filharmonii Narodowej, która swojà karier´ muzycznà
i wokalnà zaczyna∏a w Petersburgu. Drugim wy-

konawcà by∏ Jan Kierdelewicz, artysta, który
przez wiele lat by∏ zwiàzany z Warszawskà Operà Kameralnà i Teatrem Muzycznym Roma, z którymi wyst´powa∏ w wielu partiach operowych,
oratoryjnych i estradowych w Polsce i na ca∏ym
Êwicie. Obecnie jest solistà Reprezentacyjnego
Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego i koncertuje w kraju i za granicà. Akompaniowa∏a na
instrumencie klawiszowym Olga Ternowych.
PublicznoÊç aniƒska jak zwykle dopisa∏a.
W czasie koncertu bardzo ch´tnie w∏àcza∏a si´ do
wspólnego Êpiewania bardziej znanych utworów,
takich jak: „Cz∏owieczy los” czy „Moja gwiazda”.
Wi´kszoÊç piosenek
Anny German to poetycka zaduma nad
sensem ˝ycia. Mo˝e
w∏aÊnie dzi´ki temu
sà one ponadczasowe
i trafiajà do wszystkich pokoleƒ, tak˝e
do tych najm∏odszych.
W trakcie koncertu organizatorzy zaprosili
wszystkich uczestników na s∏odki pocz´stunek, a tych, którzy chcieli
jeszcze dog∏´bniej poznaç niezwyk∏à histori´ ˝ycia Anny German, na film biograficzny pt. „G∏os
nadziei”. Film pokazuje nie tylko ogrom talentu
wielkiej Artystki, ale równie˝ jej drog´ do Êwiatowej kariery i wartoÊci chrzeÊcijaƒskie, jakimi kierowa∏a si´ w ˝yciu.
El˝bieta Kucharska

Legendarna Lorraine Brown i Gary
Guthman Jazz Quartet w Wawrze

Do zobaczenia na Stacji!
W zwiàzku z wieloma proÊbami postanowiliÊmy szerzej otworzyç nasze drzwi dla kilku grup odbiorców. To dlatego na Stacji
ruszajà cotygodniowe cykle filmowe skierowane do dzieci, rodziców oraz seniorów.
Od 3 paêdziernika w soboty, zawsze o 11.00, zapraszamy na
projekcje krótkich animacji i warsztaty filmowe. Cykl skierowany jest do dzieci w wieku 3–6 lat.
„Kino Trzeciego Wieku” to specjalny seans dedykowany seniorom w ka˝dy wtorek o 15.30. Jego „specjalnoÊç” polega na tym,
˝e emeryci p∏acà za bilet tylko 13 z∏ (zamiast 15), a uczestnicy
UTW z wa˝nà legitymacjà – tylko 12 z∏!
Ostatni z cykli nazwaliÊmy „Chodêcie do kina, dzieci ju˝ Êpià!”.
Jest to odpowiedê na g∏osy naszych widzów-rodziców, którzy
ch´tnie wyrwaliby si´ do kina póênym wieczorem. W ka˝dà Êrod´ o 21.00 zapraszamy na wieczorny seans wybranego filmu.
A co w kinie? Od 9 paêdziernika d∏ugo oczekiwany film
o jednym z najwi´kszych bohaterów II wojny Êwiatowej –
„Pilecki”. Na ekranie pojawi si´ tak˝e nagradzany w Gdyni
„Intruz”, a w drugiej po∏owie miesiàca „11 minut” Mistrza
Skolimowskiego.

W imieniu Jaros∏awa Drzewieckiego zapraszamy 15 listopada o godz. 17.30 na kolejny
koncert VII edycji Wawer Music Festival w Hotelu BOSS przy ul. ˚wanowieckiej 20.
W nadzwyczajnym koncercie wystàpi, po raz
pierwszy w Polsce, Lorraine Brown (Anglia),
wybitna czarnoskóra wokalistka pop/rock/soul,
której uduchowiony i charyzmatyczny g∏os porywa publicznoÊç sal koncertowych od Nowego
Yorku po Pary˝ i Londyn. Artystka przyjedzie na
zaproszenie Gary Guthman Jazz Quartet (USA).
GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie JE
Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce, z którym rozmow´ przeprowadzi prof. Jaros∏aw Drzewiecki.
Bilety w cenie 50 z∏ mo˝na zarezerwowaç
pod numerem tel. (22) 516-61-00.
Marta Frejtan
REKL AMA

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
Jacek WiÊnicki
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA PAèDZIERNIK
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
14 paêdziernika (Êroda), godz. 18.30, sala
nr 2 (parter)
Spotkanie Sàsiadów w Mi´dzylesiu. Zapraszamy ka˝dego mieszkaƒca osiedla na spotkanie
o ˝yczliwym sàsiedztwie. Porozmawiamy o inicjatywach mieszkaƒców, zasobach dzielnicy i wspólnym
dzia∏aniu. Wst´p wolny!
17 paêdziernika (sobota), godz. 19.00
„Odrobina m´˝czyzny na co dzieƒ” – spotkanie integracyjne przy piosenkach „Starszych Panów”. Wst´p 10 z∏.

Zaproszenia do zespo∏ów i na warsztaty
„PO KOLANA W WIÂLE” (7, 14, 21, 28 X)
Nowy cykl zaj´ç obejmujàcych nauk´ dawnych zabaw, taƒców, pieÊni wiÊlanych oraz odkrywanie zapomnianych historii i warszawskich tradycji – takich
jak radosne Êwi´to patronki flisaków Barbórki. Cykl
zakoƒczy si´ pokazem pracy warsztatowej w grudniu 2015 roku. Zaj´cia – Êrody o godz. 18.00, sala teatralna Wawerskiej Strefy Kultury, ul. ˚egaƒska 1. Zg∏oszenia do 14 X, tel. 22 443 70 73.
23 paêdziernika (piàtek), godz. 19.00
Tango argentyƒskie – pokaz i darmowa lekcja tanga dla poczàtkujàcych, prowadzenie: Lena i ¸ukasz.

24 paêdziernika (sobota), godz. 19.30
„Flis”, widowisko muzyczne na podstawie „Flisa”
Stanis∏awa Moniuszki. Adaptacja muzyczna –
K. Heering, re˝yseria – Philippe Chauvin, przygotowanie wokalne – Wanda Heering, wykonanie
– uczniowie Spo∏ecznego Ogniska Muzycznego
im. A. Kulikowskiego oraz Wawerskiego Centrum
Kultury. Wst´p wolny!
28 paêdziernika (Êroda), godz. 18.30
Pre-Tekst – comiesi´czne rozmowy o ksià˝kach
i kulturze. Spotkanie otwarte, sala nr 2 (parter).

rocznego turnieju s´dziowany przez Mariana ¸ukasiaka. Wst´p: 20 z∏ od pary (op∏ata wpisowa).
19 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 15.00
„Spotkanie sàsiedzkie” – zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Anina, którym nieoboj´tne sà
sprawy naszego osiedla. Wst´p wolny!
21 paêdziernika (Êroda), godz. 12.40
„Skandynawia – w krainie lasów, jezior i lodowców” – spotkanie z podró˝nikiem i literatem
Krzysztofem Dworczykiem.
23 paêdziernika (piàtek), godz. 17.30
Wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy
oddzia∏ Anin. Spotkanie poÊwi´cone jest 150-leciu
urodzin Konstantego Laszczki – wybitnego polskiego rzeêbiarza, malarza, grafika, prof. i rektora ASP
w Krakowie, który by∏ zwiàzany twórczo z Aninem.
Prowadzenie przez wnuczk´ artysty p. Teres´ Janot´.
24 paêdziernika (sobota), godz. 9.00–9.55 –
zapisy, 10.00 – rozpocz´cie turnieju
III Turniej Szachowy Smerfogranie 2015 o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer. Turniej s´dziowany
przez arc. Agnieszk´ Brustman. Wst´p: 15 z∏ (op∏ata wpisowa).
24 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
Spotkanie z zespo∏em muzyczno-wokalnym
„Aplauz”. Wst´p: bilety 5 z∏.
27 paêdziernika (wtorek)
„Aniƒscy odkrywcy” – wystawa fotograficzna
z Rajdu Rowerowego, który odby∏ si´ w dniu
20 czerwca 2015 r. na terenie osiedla. Wystawa
w Urz´dzie Dzielnicy Wawer.
Ârody w godz. 13.00–14.30
Rozpocz´cie zaj´ç plastycznych dla Seniorów.
Zaj´cia w zakresie rysunku i malarstwa farbami wodnymi i olejnymi artystycznymi prowadzi i korekt udziela absolwentka ASP mgr sztuki Wies∏awa Zborowska.

Ponadto zapisy na cykliczne warsztaty Êpiewu tradycyjnego, tel. 22 443 70 75.

WCK FILIA FALENICA

WCK FILIA ANIN

18 paêdziernika (niedziela), godz. 18.00
Z TUWIMEM JESIE¡ SI¢ ZACZYNA. Piosenki,
wiersze i scenki do tekstów Juliana Tuwima, wystàpi Grupa Teatralna „Falenica”. Bilety w cenie 5 z∏.

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem” (bilety po 5 z∏):
16 paêdziernika (piàtek), godz. 19.00 – „Zakochani w Rzymie”, re˝. Woody Allen, 23 paêdziernika (piàtek), godz. 19.00 – „Imagine”, re˝. Andrzej Jakimowski, 30 paêdziernika (piàtek),
godz. 19.00 – „CoÊ pi´knego”, re˝. Paolo Virzi.
17 paêdziernika (sobota), godz. 16.00
„Moje klimaty” – wernisa˝ wystawy malarstwa
Anny Hercan (wystawa do 10 listopada).
18 paêdziernika (niedziela), godz. 10.00
XV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2015. Kolejny etap ca∏o-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
17 paêdziernika (sobota), godz. 10.00–10.30
Muzyka dla ucha malucha – zaj´cia dla dzieci
w wieku 1,5–2,5 lat. Na zaj´cia zapraszamy dzieci
wraz z opiekunami. Wst´p: 10 z∏.
17 paêdziernika (sobota), godz. 10.45–12.15
Muzyczne poranki z Panià Ewà – spotkanie
z muzykà klasycznà i nie tylko. Przeznaczone dla
dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

19 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 15.30
„Podró˝ po Meksyku” – spotkanie z podró˝nikiem Markiem ¸asiszem. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
17 paêdziernika (sobota), godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „S∏oƒ Tràbaliƒski” z cyklu
„Bajki Terapeutyczne”. Przedstawienie teatralne
w wykonaniu Fundacji Teatru Narwal. To weso∏a,
muzyczna bajka, która uczy tolerancji. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
16 paêdziernika (piàtek), godz. 14.00
„Skarby jesieni” – wernisa˝, na którym zostanà
wr´czone dyplomy i nagrody finalistom projektu.
17 paêdziernika (sobota), godz. 12.00
„Weso∏e wró˝ki” – familijny bal dla dzieci w wykonaniu artystów teatrów dzieci´cych.
17 paêdziernika (sobota), godz. 16.00
„Orfeusz” – familijne widowisko muzyczne w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.
21 paêdziernika (Êroda), godz. 15.00–15.45
„Taniec dla Seniora” – warsztaty taneczne dla
Seniorów.
23 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00
„Kwiaty” – wystawa obrazów P. Czajkowskiego
– projekt „Nowe ogrody kultury”. Wst´p wolny.
28 paêdziernika (Êroda), godz. 14.00–15.00
„Zorba” – warsztaty taneczne z projektu „Muzyka
∏àczy pokolenia”.
28 paêdziernika (Êroda), godz. 16.00–17.00
„Jeszcze raz o mi∏oÊci” – spotkanie sàsiedzkie
w ramach projektu „Muzyka ∏àczy pokolenia”. GoÊçmi spotkania b´dà Jolanta Drozda – pieÊniarka
i poeta Bogdan Adam Chmielewski – laureat konkursu JPII Polish American Poets Academy „Miedzy
spojrzeniem a spojrzeniem” w USA.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
16 paêdziernika
XII Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”
– ostateczny termin przyjmowania prac.
21, 28 paêdziernika i 4 listopada (Êrody),
godz. 18.00–19.30
Cykl warsztatów „Tanecznym krokiem przez
kontynenty”. Zapisy na warsztaty do dnia 15 paêdziernika 2015 roku pod nr. telefonu 22 815-67-63
lub na adres e-mailowy zastow@wck-wawer.pl.
22 paêdziernika (czwartek), godz. 11.00–11.45
„Poznaj s∏onia Elmera” – warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–5 lat. Wst´p wolny.
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn
niezale˝nych od organizatorów!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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Podsumowanie projektu „Kobieta z Pasjà”
glàd, a potem sadzi∏yÊmy, komponujàc ma∏e
ogródki w koszach, donicach.
Du˝o emocji wyzwala∏y zaj´cia, które zach´ca∏y
do samodzielnej inicjatywy twórczej: by∏y to
warsztaty ozdób i stroików Êwiàtecznych inspirowanych naturà, malarski plener na dziedziƒcu Pa-

Projekt „Kobieta z Pasjà” zakoƒczy∏ si´ wprawdzie w czerwcu, ale wspomnienia zosta∏y na
d∏u˝ej. Projekt przeznaczony by∏ dla mam – opiekunek osób z niepe∏nosprawnoÊcià, ich znajomych i m∏odych przyjació∏. Czas spotkaƒ – pomyÊlany jako „czas dla siebie”, ale w kontakcie
z osobami o ró˝nych zainteresowaniach i pasjach. Spotkania odbywa∏y si´ pod kierunkiem
instruktorów-specjalistów w formie warsztatów.
Niektóre spotkania mia∏y miejsce w niecodziennej, ciekawej scenerii.
Bardzo inspirujàce i relaksacyjne by∏y warsztaty „Zio∏a w urodzie”, na których potwierdzi∏yÊmy
posiadane ju˝ wiadomoÊci o leczniczych wartoÊciach zió∏, a tak˝e uzyska∏yÊmy przepisy na wykonanie maseczek i toników z zió∏. Praktycznie
te˝ poddawa∏yÊmy si´ zabiegom kosmetycznym.
Mi∏y estetycznie (bo kwiaty, zio∏a), ale wymagajàcy bezpoÊredniego zaanga˝owania by∏
warsztat „Zio∏a w kuchni”. Rozpoznawa∏yÊmy
zio∏a: ich walory zapachowe, smakowe i wy-

∏acu w Otwocku Wielkim, a tak˝e warsztat robienia myde∏ek ekologicznych „z ozdobami z natury”.
MyÊl´, ˝e prawdziwego relaksu i pi´knych wra˝eƒ dostarczy∏a wycieczka do Otwocka Wielkiego
i zwiedzanie wn´trz pa∏acowych w Pa∏acu Bieliƒskich, a potem spotkanie w kawiarni pa∏acowej
„przy ciastku i kawie”. I oczywiÊcie plener malarski.
W ró˝norodnoÊci naszych spotkaƒ nie zabrak∏o wizyty w kinie. Otó˝ w KINOkawiarni Stacja
Falenica obejrza∏yÊmy film „Bogowie”. Film ten

dostarczy∏ nam bogatych wra˝eƒ i emocji, które
uwalnia∏yÊmy w o˝ywionej dyskusji.
Na pewno wszystkim paniom g∏´boko w serca zapad∏o wys∏uchanie (przy ma∏ym udziale
w∏asnym) piosenek w wykonaniu artysty pana
Adama Tkaczyka. „Koncert piosenki poetyckiej”
z tekstami K. I. Ga∏czyƒskiego, J. Kofty i innych
autorów – by∏ wykonywany tylko dla nas,
w pi´knej sali Karczmy Warszawskiej – Sielanka.
A poniewa˝ projekt traktowa∏ o pasjach kobiet, dlatego te˝ na jednym z warsztatów poznawa∏yÊmy ˝ycie i naukowà dzia∏alnoÊç kobiety
z wielkà pasjà – wielkiej polskiej uczonej, dwukrotnej noblistki, Marii Sk∏odowskiej-Curie.
Na ostatnim czerwcowym spotkaniu spojrza∏yÊmy na nasze najbli˝sze otoczenie. ˚yjemy wÊród
znikajàcej ju˝ architektury nadwiÊlaƒskiej, charakterystycznej dla tzw. linii otwockiej – wyró˝niajàcej
si´ drewnianymi domami z koronkowo zdobionymi werandami, altanami, gzymsami. Z sentymentem obejrza∏yÊmy zdj´cia nieistniejàcych ju˝ domów oraz zachowane jeszcze budynki z poczàtku
XX wieku, wznoszone przez mieszkaƒców Anina,
Wawra, RadoÊci, Falenicy, Âwidra i Otwocka.
Projekt sfinansowany ze Êrodków
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ´.
Koordynacja:
Zofia Kamiƒska, Justyna ˚aczek.
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WCK Filia Zastów
zaprasza na warsztaty
■ W dniach 21 i 28 paêdziernika oraz
4 listopada (Êrody) w godz. 18.00–19.30
odb´dzie si´ cykl warsztatów „Tanecznym krokiem przez kontynenty”. W taneczne arkana wprowadzà nas mi´dzynarodowi instruktorzy taƒca, którzy goszczà w naszym kraju na zaproszenie
Organizacji AIESEC, zwiàzanej z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach
projektu „The heart of art – 2015”. Zapisy na warsztaty przyjmowane sà od 1 do
15 paêdziernika 2015 roku pod nr. telefonu 22 815-67-63 lub na adres e-mailowy
zastow@wck-wawer.pl. Warsztaty sà bezp∏atne. Liczba miejsc ograniczona.
■ W czwartek 22 paêdziernika w godz.
11.00–11.45 proponujemy spotkanie pt.
„Poznaj s∏onia Elmera”. Sà to warsztaty interdyscyplinarne (zaj´cia literackie, plastyczne, taneczne) dla dzieci
w wieku 3–5 lat. Maluchy spotkajà si´
z sympatycznym s∏oniem Elmerem,
który nauczy dzieci tolerancji i poczucia w∏asnej wartoÊci. Wst´p wolny.
WCK Zastów
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Tadeusz Sikorski ps. „Bia∏y” – drogista i spo∏ecznik z Falenicy
Urodzi∏ si´ 16 sierpnia 1903 roku w Dobrzyniu nad Wis∏à. Po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej wyjecha∏ do ¸odzi i pracowa∏
w sklepie drogeryjnym u rodziny. Ucz´szcza∏
na kursy gimnazjalne im. Barszczewskiego,
koƒczàc je maturà w 1922 roku. Pracowa∏ nast´pnie w drogerii w Warszawie, pomna˝ajàc
swoje umiej´tnoÊci w zawodzie drogisty – specjalisty od kosmetyków, ten fach pozosta∏

Reklama drogerii Tadeusza Sikorskiego
w Miedzeszynie, opublikowana w przewodniku
turystycznym Letniska Falenickie w 1938 roku.

z nim na reszt´ ˝ycia. Od paêdziernika 1924 roku do lutego 1926 roku odby∏ s∏u˝b´ wojskowà
w batalionie sanitarnym na Powàzkach. W latach 1926–1930 pracowa∏ w drogerii w stolicy,
po czym otworzy∏ w∏asny sklep drogeryjny
w Miedzeszynie, a w 1940 roku w Falenicy.
We wrzeÊniu 1939 roku s∏u˝y∏ w macierzystym batalionie sanitarnym na Powàzkach. Po
powrocie do domu w listopadzie 1939 roku
wstàpi∏ do konspiracji niepodleg∏oÊciowej.
Przysi´g´ odebra∏ od niego Henryk Batejko

ps. „Kwadrat”. Zosta∏ przy– „Êwidermajera” w Falenidzielony do oddzia∏u „Batucy, przy dzisiejszej ul. Byry” jako magazynier, szef
s∏awskiej).
sk∏adnicy sanitarno-medyczPod koniec lat 60. XX wienej w Falenicy (jego syn Tadeku wstàpi∏ do komunistyczneusz równie˝ by∏ w falenickim
go stowarzyszenia kombatanAK). Przechowywa∏ te˝ broƒ.
tów – Zwiàzku Bojowników
Po wyjÊciu Niemców, chroo WolnoÊç i Demokracj´.
niàc si´ przed aresztowaniem,
Chcia∏ pomagaç swoim towaod 22 sierpnia 1944 roku do
rzyszom broni z AK (wielu
3 paêdziernika 1945 roku s∏uz nich ˝y∏o bardzo biednie,
˝y∏ jako lekarz batalionowy
a dodatek kombatancki by∏
w 3 zapasowym pu∏ku piechoznaczàcà pozycjà w ich domoty w Lublinie na Majdanku.
wym bud˝ecie). Wyda∏ rozkaz
Bra∏ udzia∏ w walkach pu∏ku
AK-owcom z Falenicy i okolic
od Warszawy do Berlina.
wst´powania do ZBOWiD
Tadeusz Sikorski,
Po zakoƒczeniu wojny dziadla ukrócenia przypadków
fotografia z lat 70. XX w.
∏a∏ spo∏ecznie. By∏ m.in. w lapodawania si´ za weteranów
Zdj´cie ze zbiorów autora.
tach 1946–1953 wiceprezesem
z AK oficerów dawnego
Gminnego Komitetu Odbudowy Stolicy
Urz´du Bezpieczeƒstwa (m.in. jeden z ˝o∏nie(w roku 1950 Komitet ten jako pierwszy
rzy AK rozpozna∏ w swoim kole „AK-owca”
w Polsce zosta∏ odznaczony z∏otà Odznakà
– oficera UB z Olsztyna, który go wczeÊniej tam
Odbudowy Stolicy), skarbnikiem i przewodniprzes∏uchiwa∏). Tadeusz Sikorski wÊród ludzi
czàcym komisji rewizyjnej Ochotniczej Stra˝y
cieszy∏ si´ ogromnym szacunkiem i powa˝aPo˝arnej w Falenicy, wiceprezesem Komitetu
niem. Zmar∏ 19 kwietnia 1977 roku w Falenicy.
Budowy Szko∏y Podstawowej nr 124, prezePiotr Bieliƒski
sem Komitetu Budowy Siedziby Gminy FaleInicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
nica (obecnie Urzàd Dzielnicy Wawer przy ul.
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
W∏ókienniczej) zbudowanej w 90% ze sk∏adek mieszkaƒców,
przewodniczàcym
Frontu JednoÊci Narodowej Gminy Falenica, ∏awnikiem przy
Wydziale Finansowym Obywatelskiej
Komisji Podatkowej
w Otwocku, cz∏onkiem Polskiej Partii
Socjalistycznej do jej
w∏àczenia do PPR
w 1948 roku i prezesem Przymusowego
Zrzeszenia Prywatnych W∏aÊcicieli (by∏
w∏aÊcicielem domu

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali, itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

SKLEP POÂCIELOWY
DU˚Y WYBÓR:

r´czników poÊcie
li
cierad

eł
Ê
e
z
pr poduszek koc kołder w
y obrusó
p
Êcierek i˝am

We wrześniu z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS

10%

ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13
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Utrzymaç
status quo
Rozmowa z poetà, muzykiem
i dzia∏aczem kulturalnym Janem
Rychnerem, mieszkaƒcem Wawra
Wiem, ˝e rodowodem jesteÊ z Lublina,
skàd w wieku szkolnym przenios∏eÊ si´ wraz
z rodzicami i siostrà do Warszawy, aby
osiàÊç ostatecznie w urokliwej dzielnicy Wawer. Pobudowa∏eÊ tam dom i od wielu lat
mieszkasz ju˝ z w∏asnà rodzinà w mi∏ym, cichym zakàtku w otoczeniu zieleni. To urocze
miejsce w Wawrze sprawia zapewne, ˝e
masz motywacj´ i czerpiesz si∏y do dzia∏alnoÊci twórczej, literackiej i muzycznej. Piszesz nie tylko poezj´, ale i proz´. JesteÊ
animatorem kultury, w roku 2014 otrzyma∏eÊ zaszczytny medal „Zas∏u˝ony dla Kultury
Polskiej” od ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Od niedawna jesteÊ cz∏on-

kiem Stowarzyszenia ZAiKS. Jaka sztuka
wzi´∏a gór´ na Twojej drodze artystycznej?
Zdecydowanie zwyci´˝y∏a ch´ç pisania, droga
literacka. Jednak nie zrezygnowa∏em równie˝
z muzyki i do dnia dzisiejszego gram w zespole
muzycznym. Grupa nosi nazw´ „Swing”. Kontynuujàc ten wàtek, dodam, ˝e od 2004 roku
wspó∏pracuj´ z Tadeuszem Woêniakowskim,
kompozytorem i piosenkarzem warszawskim,
który równie˝ skomponowa∏ muzyk´ do kilkunastu moich wierszy i nagra∏ na p∏ycie CD zatytu∏owanej „S∏oƒce morza”. Wielokrotnie mia∏em
z nim wspólne koncerty, na których prezentowa∏em swoje wiersze. W wyniku tej wspó∏pracy od
2005 roku wymyÊli∏em blok programowy „Poezja
i muzyka”, w ramach którego organizuj´ w∏asne
wieczory poetycko-muzyczne w Warszawie
i w wielu innych miastach w kraju. Wzbogacam
tym samym wiersze muzykà. Pomaga mi w tym
znakomity pianista prof. Aleksander ˚ukowski,
znany z „Podwieczorków przy mikrofonie”.
Jaki dorobek sensu stricto literacki posiadasz?
Mo˝e wymieni´ tytu∏y moich tomików wierszy,
które powsta∏y po debiucie w 2000 roku. W 2005
REKL AMA

roku wyda∏em „Bal dnia poprzedniego”, tom zawierajàcy wiersze o mi∏oÊci zwiàzane z rytmem
˝ycia. W 2007 roku ukaza∏ si´ mój zestaw poetycki „Ze êród∏a wody czystej” – zbiór wierszy patriotycznych i religijnych. W 2008 roku tomik „Witryna ma∏ych szcz´Êç”, wiersze o mi∏oÊci i Warszawie. W 2010 roku powsta∏ zbiór wierszy
lirycznych „Rosa Erotica”, g∏ównie o mi∏oÊci, oraz
wyda∏em ksià˝k´ zatytu∏owanà „Rodzina wielopokoleniowa” – zbiór opowiadaƒ i opowieÊci korzennych, o tradycjach w polskich rodzinach wielopokoleniowych. W 2013 roku ukaza∏a si´
ksià˝ka prozatorska zatytu∏owana „Meandry losu” (Wydawnictwo IBiS). To by∏y publikacje autorskie, mia∏em jednak liczne
materia∏y zamieszczane w almanachach i antologiach, jak
„Ostatni Êwiadkowie”, „Pociàg
naszego wieku”, „Mi∏osteƒki”,
„Boso po Êciernisku”. Mo˝na te˝
wymieniç m.in. „˚ycie z Wenà”
(RSTK, 2007), „JesteÊmy” (klub
„Arsus” w Ursusie), „Praska przystaƒ s∏owa” (trzykrotnie). Publikowa∏em wiersze w licznych
czasopismach, kwartalnikach
i miesi´cznikach, m.in. „Poezja
Dzisiaj”, „MyÊl Literacka”, „Âwi´tokrzyski Kwartalnik Literacki”,
„EURO Art”, „Radostowa”.
Od 14 lat kierujesz klubem
literackim przy Domu Polonii
w Warszawie. Jakie tu zanotowa∏eÊ osiàgni´cia?
Klub „Nasza TwórczoÊç”, którym kieruj´, za∏o˝y∏a nie˝yjàca
ju˝ poetka, dziennikarka, dzia∏aczka kulturalna, Anna Pernal.
Zaproponowa∏a ona mojà kandydatur´ na przewodniczàcego
klubu w 2001 roku. Spotkania literackie o charakterze cyklicznym odbywajà si´ raz w miesiàcu w Domu Polonii przy Krakowskim PrzedmieÊciu w Warszawie.
W ramach spotkaƒ klubowych
odbywa si´ praca warsztatowa
z udzia∏em znanych krytyków
literackich, co ma ogromny
wp∏yw na podnoszenie poziomu
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Opowiedz jeszcze o Twoim udziale w innych klubach, poza „Naszà TwórczoÊcià”…
Bior´ udzia∏ w spotkaniach klubów literackich
w Warszawie, wymieni´ niektóre z nich: „Praska
Przystaƒ S∏owa” w Centrum Promocji Kultury Praga Po∏udnie, Sekcja Literacka „Vena” przy RSTK,
„Metafora” w Ursusie, Grupa Literacka „Poetica”
Klubu TwórczoÊci „˚ar” przy Polskim Zwiàzku
Niewidomych, wreszcie „Konfraternia” w Piastowie, „Poetyckie Wieczory Performera” w Resursie
˚yrardów, a w moim rejonie zamieszkania Klub
Kultury Anin przy ul. V Poprzecznej, Biblioteka

Publiczna w Dzielnicy Wawer, Biblioteka G∏ówna
w Aninie przy ul. Trawiastej czy Wypo˝yczalnia nr
121 w Mi´dzylesiu, ul. ˚egaƒska.
Jakie owoce wyda∏a Twoja praca we
wszystkich klubach literackich?
Spotkania w Klubie Literackim „Nasza TwórczoÊç” przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska
w Warszawie, któremu przewodnicz´, majà charakter cykliczny i otwarty, dlatego m.in. czynny
udzia∏ biorà w nich tak˝e cz∏onkowie wielu innych klubów z terenu Warszawy. Dzieje si´ te˝
i na odwrót. Z wielkà satysfakcjà odnotowuj´
fakt, ˝e Êrodowiska te wspó∏pracujà ze sobà. Ma
to swój pozytywny wymiar w zakresie kszta∏towania j´zyka literackiego i wymiany doÊwiadczeƒ na polu literatury, poezji i malarstwa. Warto podkreÊliç fakt, ˝e cz∏onkowie Klubu biorà
udzia∏ w wa˝nych dla kultury imprezach literackich, jak: Warszawska Jesieƒ Poezji, Festiwal Poezji S∏owiaƒskiej czy Âwiatowy Dzieƒ Poezji UNESCO, który odbywa si´ w kraju i za granicà.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏: Stanis∏aw Stanik
Warszawa, 2015 r.

◗ Us∏ugi remontowo-budowlane, remonty od A do
Z, budowa domów, naprawa dachów, wykoƒczenia kompleksowo, konkurencyjne ceny. Dojazd do klienta i wycena gratis. tel. 501 150 505.

◗ Zamieni´ mieszkanie, wykoƒczone 60 m2 gara˝
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej, na
dom w Warszawie (niewielka dop∏ata lub remont
w rozliczeniu) 511 980 315.

◗ Sprzedam dzia∏k´ tanio-bezpoÊrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl.
◗ Rolety, plisy, ˝aluzje, verticale, markizy, moskitiery. Sprzeda˝, monta˝, serwis. Ceny producenta!!!
tel. 607 574 364.
◗ Przedszkole specjalne poszukuje nauczycieli po
oligofrenopedagogice. Mile widziane ukoƒczone
studia z zakresu wychowania przedszkolnego
i pedagogiki terapeutycznej. Umowa o prac´.
Kontakt: przedszkole@helenow.pl
◗ Roznoszenie ulotek. Od 5 lat zajmuj´ si´ roznoszeniem ulotek, prac´ wykonuj´ rzetelnie i z zaanga˝owaniem, posiadam referencje. tel. 883 466 477.
◗ Zaj´cia artystyczne „Muzykowanie z angielskim”
dzieci w wieku mi´dzy 2–5 lat tel. 22 207 28 01.
STM MUSIC SCHOOL.

HYDRAULIK

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

OG¸OSZENIA DROBNE
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 nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

506 173 607

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW
PRACE PORZĄDKOWE

USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

MEBLE NA WYMIAR

606 789 681

Tel. 22 773 33 77

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

HOTEL WILLA ZAGÓRZE
zatrudni: kelnerów, kucharzy,
cukierników, recepcjonistk´.
Na sta∏e/dorywczo, CV na adres:
praca@willazagorze.pl
tel. 513 642 374
247

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

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

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 660-769-211

Tel. 22 773 33 77

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
113

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

503 150 991

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

M O N TA ˚ :

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

DACHY

122

115

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
22
1

36

www.mniejszy-rozmiar.pl

114

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

Tel. 22 773 33 77

PSYCHODIETETYK

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna
160

NAUKA GRY NA GITARZE
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

262

– TANIO I SOLIDNIE –

◗ Naprawa okien: przewiewy, regulacja, konserwacja. Wymiana: uszczelek, klamek, okuç. Nasza
oferta: sprzeda˝ i monta˝, rolety, ˝aluzje, plisy,
moskitiery. Fachowy monta˝. tel. 502 364 827.
◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania domu jednorodzinnego w Starej Mi∏osnej. Telefon 600 712 831.
◗ Firma sprzàtajàca poleca swoje us∏ugi prania dywanów, mycie okien, sprzàtanie biur, itp. www.j-cleaner.com.pl. Z∏ota ràczka. tel. 505 28 77 81.

85

Wiem, ˝e le˝y Ci na sercu – przede wszystkim jako organizatorowi – dobro ca∏ej literatury. Jaki jest stan polskiej poezji, szczególnie
na gruncie warszawskim?
W czasie moich w´drówek po klubach literackich mieszczàcych si´ w wielu domach kultury,
bibliotekach czy klubach na terenie Warszawy
i innych miast, jak ˚yrardów, Otwock, Miƒsk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, ¸omianki, z zadowoleniem obserwuj´, jak od co najmniej 10 lat
wzrasta powoli, lecz systematycznie zainteresowanie literaturà, a szczególnie poezjà wÊród m∏odzie˝y szkolnej i doros∏ych. Poprawa ta nastàpi∏a,
od kiedy w wielu domach kultury zacz´to tworzyç sekcje literackie oraz kluby poetyckie. Zaj´cia

i spotkania literackie zacz´∏y odbywaç si´ z udzia∏em i pod kierunkiem krytyków literackich. Spowodowa∏o to wi´kszy nap∏yw osób zainteresowanych wierszowaniem, piszàcych proz´, a pragnàcych poprawiç swój warsztat literacki pod
okiem specjalisty, rozwijaç kunszt poetycki.
Szczególnie m∏odzie˝ szkolna, piszàca do tzw.
„szuflady”, nie mia∏a praktycznie mo˝liwoÊci zaistnieç publicznie czy chocia˝by zasi´gnàç konsultacji u krytyka literackiego. W chwili obecnej poprawa jest ju˝ widoczna, chocia˝by bioràc pod
uwag´ liczb´ osób zg∏aszajàcych si´ na konsultacje literackie do klubów oraz bioràcych systematycznie udzia∏ w wieczorkach poetyckich.

17
4

pisarskiego wszystkich uczestników spotkaƒ.
W 2011 roku obchodziliÊmy 10-lecie istnienia
Klubu, a na uroczystoÊci zosta∏em odznaczony
medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”. Przez ca∏y
okres dzia∏alnoÊci klubu przewin´∏o si´ kilkadziesiàt osób piszàcych poezje i proz´, niezale˝nie od
tego, ˝e Klub zrzesza na sta∏e na dzieƒ dzisiejszy
32 cz∏onków. W roku 2014 klub wyda∏ almanach
poetycki pt. „Mi∏osteƒki”, w którym zamieÊci∏em
wiersze wszystkich sta∏ych cz∏onków klubu.

tel. 663-677-701

196

15
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MATERIAŁY
DO PAKOWANIA
HURT – DETAL
●

PUDEŁKA – kilkaset wymiarów
i fasonów dostępnych od ręki
w naszym magazynie

●

KOPERTY – zwykłe, bąbelkowe,
foliowe, tekturowe

●

FOLIE STRETCH – różne kolory

●

FOLIE BĄBELKOWE

●

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

●

TORBY PAPIEROWE
– białe, brązowe, kolorowe

●

KĄTOWNIKI, PRZEKŁADKI, ETYKIETY

i wiele innych materiałów niezbędnych
do PAKOWANIA I ZABEZPIECZANIA

Wszystko dostępne od ręki w naszym sklepie

WWW.KRAFTEN.PL
05-079 Zabraniec k/Sulejówka, ul. Okuniewska 3
Tel. 663-303-208, sklep@kraen.pl
Zamówienia od 500 zł – DOSTAWA GRATIS!!!

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl

Zapraszamy równie˝ na

BAL ANDRZEJKOWY
28.11.2015

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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POWIERZCHNIE DO WYNAJECIA
Patriotów 181

601 457 057

✓ WOLNOSTOJĄCY, NOWOCZESNY OBIEKT KOMERCYJNY LINII WARSZAWA – OTWOCK
✓ DOSTĘP DO WSZYSTKICH MEDIÓW, MIEJSCA PARKINGOWE
✓ ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU: 1300 M2 UŻYTKOWANA JEST OBECNIE W 70%
✓ PRZEZNACZENIE: HANDEL I USŁUGI A TAKŻE USŁUGI MEDYCZNE Z WYŁĄCZENIEM STOMATOLOGII
✓ MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI PIERWSZEGO PIĘTRA, W DOWOLNEJ KONFIGURACJI OK. 250 M2
W CZYNSZU ZAPEWNIAMY:
✓ Ogrzewaną powierzchnię
✓ Miejsca parkingowe
✓ Utrzymanie czystości na powierzchni wspólnej

KONTAKT@ LAMARRESTAURANT.PL

TEL.

601 457 057
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