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Centrum Falenicy

– du˝a szansa na du˝e zmiany
15 grudnia zakoƒczy∏y si´ konsultacje spo∏eczne dotyczàce zagospodarowania centrum Falenicy. Po raz pierwszy w naszej dzielnicy ten proces by∏ realizowany z takim rozmachem i dawa∏ szanse na wypowiedzenie si´ tak wielu grupom spo∏ecznym. Efektem konsultacji jest plan zagospodarowania Êcis∏ego centrum Falenicy
oraz koncepcja architektoniczna nowego targowiska.
Konsultacje dotyczy∏y tzw. centrum lokalnego,
czyli obszaru wyznaczonego przez zespó∏ urbanistów pod przewodnictwem dr. hab. Krzysztofa
Domaradzkiego z warszawskiego oddzia∏u SARP.
Obejmuje on tereny w kwartale ulic: Patriotów,
Frenkla, Filmowej, Trocinowej i Podjazd z centralnie usytuowanym bazarem. UrbaniÊci i architekci na zlecenie Urz´du Miasta zbadali ponad 150
lokalizacji w ca∏ej Warszawie, spoÊród których
wytypowano 10, które zostanà obj´te inwestycjami w programie pilota˝owym. ObecnoÊç
wÊród nich Falenicy sprawia, ˝e ta zaniedbana
cz´Êç Warszawy mo˝e byç Êwiadkiem skoku cywilizacyjnego. Ka˝dy, kto zna Falenic´, wie, ˝e
interwencja jest konieczna. Bazar, choç wcià˝
przyciàga t∏umy zarówno kupców, jak i klientów,
nie spe∏nia wymogów stawianych przestrzeni
handlowej w XXI wieku. W dodatku targowisko
wraz z wielkopowierzchniowymi parkingami ca∏kowicie zdominowa∏o okolic´, brakuje toalet,
miejsc rekreacji dla m∏odzie˝y, a jedna z najpopularniejszych wypo˝yczalni ksià˝ek w Wawrze
gnieêdzi si´ w wynajmowanym pomieszczeniu,
w którym lada moment zabraknie miejsca na nowoÊci. Znajàc skal´ zmian, jakie czekajà cen-

trum, Rada Osiedla Falenica wraz z grupà mieszkaƒców ju˝ w lipcu wystàpi∏a do Burmistrza
Wawra ¸ukasza Jeziorskiego o wszcz´cie procedury konsultacji spo∏ecznych. Nie chcieliÊmy, ˝eby tak powa˝ne decyzje zapada∏y poza spo∏ecznoÊciami kupców i mieszkaƒców.
Co wiemy po konsultacjach? Przede wszystkim,
˝e bazar jest bardzo istotny nie tylko dla kupców,
ale te˝ mieszkaƒców. Nie pad∏
ani jeden g∏os podwa˝ajàcy
sens istnienia targowiska, choç
wskazywano jego wady. DowiedzieliÊmy si´ te˝, ˝e w Falenicy jest wiele osób, którym le˝y na sercu rozwój osiedla, sà
ludzie m∏odzi, którzy dotychczas nie mieli okazji do dzia∏ania dla dobra wspólnego. Wiele wskazuje na to, ˝e to si´
zmieni. Konsultacje zainicjowa∏a Rada Osiedla, ale w mi´dzyczasie ZGN Wawer wy∏oni∏
architektów, którzy mieli odpowiadaç za opracowanie koncepcji oraz dalsze etapy kon-
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sultacji. Od tej pory Rada Osiedla wspiera∏a projektantów z zespo∏u VGR Architekci i monitorowa∏a proces, ale ju˝ nie by∏a w niego bezpoÊrednio
zaanga˝owana. Mimo tego, ˝e konsultacje trwa∏y
doÊç d∏ugo, obejmowa∏y tak ró˝ne formy jak ankiety, warsztaty, spacer badawczy, a nawet spotkania w szko∏ach na temat przestrzeni sportowych, wcià˝ niektóre zaproponowane rozwiàzania budzà emocje. Wydaje si´, ˝e tylko one
przys∏aniajà fakt, ˝e nie dzieli nas wiele. Przy
odrobinie dobrej woli jesteÊmy w stanie wypracowaç dobry kompromis, zw∏aszcza ˝e jako podstaw´ mamy naprawd´ wartoÊciowy projekt.
Skala proponowanych zmian i rozwiàzaƒ na
poczàtku mo˝e onieÊmielaç, jednak realizacja
koncepcji jest roz∏o˝ona na lata i podzielona na
etapy. Wiemy, ˝e w najbli˝szym czasie inwestycje
obejmà teren bazaru. Zaproponowane rozwiàzania sà przemyÊlane i funkcjonalne. Zak∏adajà wytyczenie równych alejek mi´dzy pawilonami handlowymi, z ma∏ymi placykami do handlu nar´cznego, oraz wyznaczenie miejsc do handlu
obwoênego na obrze˝ach bazaru, co pozwoli
ograniczyç handel na ulicach. JednoczeÊnie
w zwiàzku ze zmniejszeniem terenu targowiska
konieczne okaza∏o si´ wyznaczenie osobnego placu handlowego na soboty, który stanie si´ falenickà agorà i pierwszym prawdziwym placem miejskim w naszej dzielnicy. Jego pierzeje stanowiç
ma nowy budynek biblioteki oraz pó∏otwarta wielofunkcyjna hala, na co dzieƒ s∏u˝àca jako miejsce
rekreacji dla m∏odzie˝y (Êcianka wspinaczkowa,
pumptruck oraz boisko do streetballu), a na czas
imprez zamieniajàca si´ w scen´ plenerowà.
Z drugiej strony plac domyka budynek DH Fala,
a centralna ul. Walcownicza, z uspokojonym ruchem, ma byç okresowo zamykana i w∏àczana
w przestrzeƒ placu. Dominujàce w tej chwili olbrzymie parkingi majà byç cz´Êciowo przeniesione i rozbite na mniejsze (przy tej samej liczbie
miejsc parkingowych co dotychczas). Teren placu
cd. na str. 2

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

WAWERSKIE

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

Nr 59 / Styczeƒ 2016

WAWERSKIE

OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia otrzymasz 7% rabatu!
Stan deweloperski, inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

Pomoc architekta wnętrz przy koncepcji
urządzenia mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel. 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
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Centrum Falenicy – du˝a szansa...
cd. z ok∏adki

zabaw i dzikiego skweru przy ul. Filmowej ma
staç si´ terenem rekreacyjnym. JeÊli dodaç do tego du˝à obecnoÊç zieleni i mo˝liwoÊç umieszczenia na terenie bazaru lokali gastronomicznych,
otrzymujemy przemyÊlanà, spójnà wizj´ centrum
osiedla, które zaprasza do uczestnictwa wszystkie grupy wiekowe i spo∏eczne. Wi´cej informacji

o koncepcji zagospodarowania tego obszaru na
stronie ZGN-Wawer.pl w zak∏adce Targowisko.
Jakie sà szanse na jej zrealizowanie? Du˝o zale˝y od nas samych, od zgody co do kierunków
rozwoju i determinacji w realizacji tej wizji. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e nale˝y podjàç walk´ przede
wszystkim o miejsca rekreacji dla m∏odzie˝y, której wspó∏czesna Falenica nie oferuje prawie ˝adnych form sp´dzania czasu. Wstydem jest te˝
stan naszej biblioteki, która jak wynika z ankiety,

Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy
Prze∏om roku to bardzo
dobry moment na podsumowania, równie˝ tego,
jak zmieni∏a si´ nasza
dzielnica w ciàgu ostatnich
12 miesi´cy. Sam zadaj´
sobie pytania: Jaki by∏
pierwszy rok nowej kadencji Rady Dzielnicy? Co si´
uda∏o zrealizowaç i w jakim nastroju koƒczymy
ten 2015 rok? Ka˝dy z nas z pewnoÊcià b´dzie
mia∏ swoje odczucia, refleksje i spostrze˝enia. Ja
równie˝ pozwol´ sobie podzieliç si´ kilkoma moimi z Czytelnikami „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Poni˝ej kilka faktów. W 2015 roku:
■ wydano ponad 2 mln z∏otych na kontynuowanie prac zwiàzanych z utwardzeniem dróg
gruntowych (podbudowa wraz z nak∏adkà asfaltowà) m.in. ulic: Wise∏ki, Limby, Podmok∏ej,
Czatów, Narodowej, Nasturcjowej, Krawieckiej, III Poprzecznej, Kminkowej, Heliotropów,
Strzeliƒskiej, Draceny, Geranii
■ wykonano remonty w placówkach oÊwiatowych: nowe ogrodzenie w trzech przedszkolach, wymiana instalacji elektrycznej w szkole

■

■

■

■

■

■

■

■

■

na ul. Wolnej (kolejny etap)
powsta∏y nowe place zabaw w szko∏ach przy
ul Wolnej, Wilgi i Poezji
wyremontowano sale gimnastyczne w szko∏ach przy ul. Wichrowej i Wilgi, dokoƒczono
prace w XXV LO przy ul. Halnej
wybudowano nowy plac zabaw w osiedlu Las
przy ul. ¸asaka
zakupiono nowe sprz´ty na plac zabaw przy
ul. Botanicznej i Widocznej
zrewitalizowano teren wokó∏ Morskiego Oka
w Aleksandrowie
powsta∏a nowa si∏ownia plenerowa (leÊna)
u zbiegu ulic Lucerny i Trakt Lubelski
wybudowano 2 nowe si∏ownie typu workout
(OSiR „Syrenka”, ul. Starego Doktora, i OSiR
„NadwiÊle”, ul. Skalnicowa)
Wawerskie Centrum Kultury wraz z filiami zorganizowa∏o blisko 600 imprez tematycznych
– z czego najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏a si´ impreza „Kolej na Wawer. Kultura
i Natura”, której zwieƒczeniem by∏ koncert
Stanis∏awy Celiƒskiej
OÊrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer
zorganizowa∏ 30 imprez, Wydzia∏ Promocji,

Podpisano umowy na ostatni odcinek POW
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pod koniec grudnia 2015 roku
podpisane zosta∏y umowy na projekt, budow´
i nadzór nad budowà ostatniego odcinka Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, który przebiega
pomi´dzy w´z∏ami Pu∏awska i Lubelska, a wi´c
równie˝ przez teren Wawra. POW ∏àczyç b´dzie

Wawer z Wilanowem. Planowany czas zakoƒczenia inwestycji to sierpieƒ 2020 roku.
Co powstanie na tym odcinku POW?
Przede wszystkim droga ekspresowa o d∏ugoÊci 18,5 km, z dwoma jezdniami posiadajàcymi
po trzy pasy ruchu. Poza tym tunel pod Ursynowem, most przez Wis∏´ i estakady nad Mazo-

jest – zaraz po bazarze – najbardziej pozytywnie
odbieranym miejscem w Falenicy. Gdyby jeszcze
w nowym budynku znalaz∏o si´ Centrum AktywnoÊci Lokalnej, dla falenickich stowarzyszeƒ
i grup nieformalnych, moglibyÊmy wejÊç na nowy poziom funkcjonowania naszej spo∏ecznoÊci,
czego wszystkim mieszkaƒców Falenicy w imieniu Rady Osiedla ˝ycz´ w Nowym Roku.
Jacek WiÊnicki

■

Kultury i Sportu – 76 imprez, a Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer – 67 imprez
¸àczna frekwencja na wszystkich imprezach
organizowanych przez powy˝sze instytucje
przekroczy∏a 600 000 uczestników.

Warto dodaç równie˝, ˝e w listopadzie otwarte zosta∏o w Mi´dzylesiu Centrum Handlowe FERIO, które sta∏o si´ wygodnym miejscem na spotkania i zakupy dla mieszkaƒców ca∏ej dzielnicy.
Nale˝y wspomnieç, ˝e równie˝ w 2015 roku rozpocz´to prace zwiàzane z budowà tunelu w Mi´dzylesiu – inwestycjà opiewajàcà na kwot´ blisko 100 mln z∏otych.
Jaki zatem by∏ ten 2015 rok? Ka˝dy z nas mo˝e odpowiedzieç sobie w duchu i dokonaç w∏asnej oceny. Z mojej perspektywy na pewno by∏
pracowity, obfitowa∏ w wiele inwestycji.
A co czeka nas w nadchodzàcym roku 2016? B´dzie si´ du˝o dzia∏o, ale planami i szerszà perspektywà pozwol´ sobie podzieliç si´ z Czytelnikami
w kolejnym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Tymczasem ze swojej strony ˝ycz´ Wszystkim,
aby ten nowy rok 2016 by∏ dobry, spokojny i pomyÊlny.
Pozdrawiam noworocznie,
¸ukasz Kubik

wieckim Parkiem Krajobrazowym. Wybudowane
zostanà w´z∏y: „Ursynów”, „Przyczó∏kowa”,
„Wa∏ Miedzeszyƒski”, „Patriotów” i dodatkowy
w´ze∏ „Czerniakowska Bis”, znajdujàcy si´ na
odcinku mi´dzy w´z∏ami „Przyczó∏kowa” i „Wa∏
Miedzeszyƒski”. OczywiÊcie pojawi si´ te˝ niezb´dna infrastruktura zapewniajàca ochron´ Êrodowiska i bezpieczeƒstwo ruchu drogowego.
Marta Frejtan

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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402 zamiast 401 i na krótszej trasie
Zarzàd Transpostu Miejskiego stawia na krótsze linie przesiadkowe w miejsce d∏ugich po∏àczeƒ pomi´dy odleg∏ymi cz´Êciami miasta.
W myÊl tej polityki w miniony poniedzia∏ek linia
401 kursujàca z Marysina do Ursusa zosta∏a podzielona na krótsze linie 401 i 402.
Autobus 401 kursuje teraz z kraƒca Ursus-Niedêwiadek do przystanku Ursynów P∏d. U nas
w Wawrze z kraƒca Marysin wyruszaç b´dzie
linia 402, która dowiezie mieszkaƒców tego
osiedla do S∏u˝ewca (przystanek Wynalazek).
Zmiana argumentowana jest tym, ˝e d∏ugie linie oznaczajà mniejszà cz´stotliwoÊç kursowania

i du˝e opóênienia autobusów, a zastàpienie ich
dwoma czy kilkoma krótszymi po∏àczeniami
oznacza wi´kszà liczb´ kursów na tych trasach
i brak opóênieƒ.
Dok∏adny przebieg tras:
Nowa linia 402 od 18 stycznia jeêdzi na trasie:
MARYSIN 04 – Korkowa – Stepowa – Okularowa
– Marsa – Ostrobramska – al. gen. Wieniawy-D∏ugoszowskiego – most Siekierkowski – al. Becka
– al. Witosa – al. Sikorskiego – Dolina S∏u˝ewiecka
– Nowoursynowska – Wa∏brzyska – al. Lotników
– al. Wilanowska – Marynarska – Post´pu – Cybernetyki – Wynalazek – WYNALAZEK 04 (powrót:
Wynalazek – Marynarska – al. Wilanowska).
Ma ona charakter linii okresowej, czyli kursujàcej wy∏àcznie w dni powszednie z cz´stotliwoÊcià
co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut
poza szczytem.
Linia 401 kursuje na nowej, sta∏ej trasie: URSUS-NIEDèWIADEK 07 – ... – al. Lotników – Wa∏brzyska – Nowoursynowska – Ciszewskiego – parking – URSYNÓW P¸D. 05 (powrót: parking –
al. KEN – Ciszewskiego). 401 pozosta∏o linià kursujàcà przez ca∏y dzieƒ tylko w dni powszednie.
Z Ursusa autobusy tej linii b´dà odje˝d˝a∏y co

BEZPIECZE¡STWO W WAWRZE
Serdecznie zapraszamy na
wspólny dy˝ur przedstawicieli
Komisariatu Policji Warszawa
Wawer, Stra˝y Miejskiej m.st.
Warszawy i Delegatury Biura
Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania
Kryzysowego w Dzielnicy Wawer

poniedzia∏ek,
25 stycznia 2016 r.,
godz. 16.00–18.00
Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy,
ul. ˚egaƒska 1
III pi´tro, pok. 314

6 minut w godzinach szczytu. Na najbardziej obcià˝onym odcinku (mi´dzy WKD Raków a Ursynowem) cz´stotliwoÊç linii b´dzie wynosi∏a 4 minuty w godzinach szczytu.
Hanna Kowalska/ZTM

– spo∏eczna inicjatywa m∏odych dla starszych
Projekty spo∏eczne sà coraz cz´stszym zjawiskiem w naszym kraju. To dobra wiadomoÊç,
bioràc pod uwag´, ˝e to w∏aÊnie oddolne inicjatywy kszta∏tujà nasze spo∏eczeƒstwo.
Ola, Micha∏, Ewa i Rafa∏ to studenci najbardziej presti˝owych uczelni nie tylko w kraju, ale
i w Europie. WÊród nat∏oku swoich obowiàzków postanowili pójÊç krok dalej i zaczàç robiç
coÊ dla innych. Gdy zorientowali si´, ˝e coraz
wi´cej osób starszych – ich dziadków, krewnych, znajomych – nie umie korzystaç z codziennych udogodnieƒ bàdê ma z tym du˝e
trudnoÊci, wpadli na pomys∏ stworzenia projektu spo∏ecznego iGrandpa. Kompletujàc zespó∏
w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, stworzyli projekt, majàcy na celu pomoc osobom
w ten sposób wykluczonym.
„Problemem, który zauwa˝yliÊmy w spo∏eczeƒstwie, jest wykluczenie starszych ludzi
w dzisiejszym Êwiecie zdominowanym g∏ównie przez technologie i internet. Komputery,
tablety, smartfony – to urzàdzenia, które

w znacznym stopniu u∏atwiajà nam codzienne funkcjonowanie. Nieumiej´tnoÊç ich obs∏ugi wià˝e si´ z utrudnieniami w korzystaniu z us∏ug wspó∏czeÊnie oferowanych np.
przez banki” – mówi Micha∏, student finansów
i rachunkowoÊci na Akademii Leona Koêmiƒskiego i cz∏onek zespo∏u.
Ola zauwa˝a jednak, ˝e obs∏uga technologii to
nie tylko utrudnienia, ale niekiedy i wymóg funkcjonowania, którego seniorzy nie sà w stanie
spe∏niç. „To wr´cz niemo˝noÊç korzystania
z licznych u∏atwieƒ, np. z wszechobecnych
przelewów, które coraz cz´Êciej stajà si´ koniecznoÊcià. Podobnie, w czasach du˝ej mobilnoÊci m∏odszego pokolenia, osoby starsze
mogà napotykaç problemy w znalezieniu odpowiedniego kana∏u komunikacji, czy to
z wnuczkami, czy znajomymi, w sytuacji, gdy
nie znajà popularnych bezp∏atnych programów, typu Skype czy Viber” – zaznacza. „Dlatego ja z Micha∏em oraz Ewa z Rafa∏em zdecydowaliÊmy si´ pozyskaç potrzebne Êrodki

i wspólnymi si∏ami pomóc jak najwi´kszej
liczbie takich osób, w jak najkrótszym czasie,
w jak najbardziej podstawowym i potrzebnym zakresie. B´dà to g∏ównie ludzie z naszych rejonów (Weso∏a, Miedzeszyn), ale jesteÊmy gotowi rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç,
jeÊli nasz projekt, który nazwaliÊmy iGrandpa, oka˝e si´ sukcesem”.
Szkolenia b´dà organizowane w dwóch miejscach, w terminie od 21 do 23 stycznia 2016 r.
Obejmowaç b´dà obs∏ug´ komputerów i tabletów oraz ró˝nego rodzaju us∏ug internetowych,
takich jak Skype, bankowoÊç online, zakupy
przez internet.
Wi´cej informacji pod numerami telefonu:
■ 695 443 925 (Ola, Weso∏a)
■ 725 291 521 (Micha∏, Weso∏a)
■ 692 223 857 (Ewa, Miedzeszyn)
■ 531 078 780 (Rafa∏, Miedzeszyn)
MK
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Naprawd´ masz a˝ tak kruchà wyobraêni´?
Mimo licznych apeli nawo∏ujàcych, by nie traktowaç zamarzni´tych sadzawek, jeziorek, rzek i zalewów jak lodowisk, co roku zimà dzieci, m∏odzie˝
i doroÊli (!) wchodzà na zamarzni´te akweny i niejednokrotnie koƒczy si´ to tragedià. Zupe∏nie niespodziewanie (bo jak˝eby inaczej) lód p´ka i „∏y˝wiarz” làduje w wodzie. Ubranie b∏yskawicznie nasiàka lodowatà wodà, robi si´ bardzo ci´˝kie,
utrudnia Ci poruszanie si´ i Êciàga Ci´ w dó∏. Zimno
nie tylko doskwiera, ale w ciàgu paru minut zaczyna powa˝nie zagra˝aç Twojemu zdrowiu i ˝yciu. Zanurzenie g∏owy w tak lodowatej wodzie powoduje
zatrzymanie oddechu (na chwil´, ale to mo˝e wywo∏aç panik´ i zachowania pogarszajàce sytuacj´).

Próby wydostania si´ spe∏zajà na niczym, bo chcesz
si´ wesprzeç na lodzie obok powsta∏ej dziury, a on
te˝ si´ kruszy, zeÊlizgujesz si´ z niego i nawet towarzyszàce Ci osoby – ku ich w∏asnemu zaskoczeniu
– nie sà Ci w stanie pomóc. JeÊli nie znajdzie si´
wÊród Was ktoÊ, kto zna zasady skutecznego ratowania z „przer´bla”, prawdopodobnie b´dzie to
Twoja ostatnia ∏y˝wiarska przygoda w ˝yciu.
Czy naprawd´ chcesz tak ryzykowaç, zamiast
wziàç 5 czy 10 z∏ w kieszeƒ i pójÊç na prawdziwe
lodowisko, gdzie nic Ci nie grozi? Zarówno w naszych dzielnicach, jak i w wielu innych miejscach
Warszawy jest mnóstwo lodowisk, a tam cz´sto
szereg dodatkowych atrakcji, poza samà Êlizgawkà.

JeÊli nie przekonaliÊmy Ci´ powy˝szym
opisem, odwiedê stron´: http://www.krucha
wyobraznia.pl.
Nie, nie b´dzie to ciàg dalszy uÊwiadamiania,
jak niedobrze jest znaleêç si´ pod lodem, i odwodzenia Ci´ od wchodzenia na lód na naturalnych
zbiornikach wodnych. Znajdziesz tu wiele bardzo
przydatnych informacji, z którymi koniecznie powinieneÊ si´ zapoznaç, jeÊli upierasz si´ przy
wchodzeniu na sadzawki. O rzekach nawet nie
myÊl. Na tej stronie dowiesz si´ dlaczego. To wiedza ratujàca ˝ycie, potraktuj spraw´ powa˝nie.
Marta Frejtan

Nadchodzàce zmiany w ochronie danych osobowych
Ochrona danych osobowych to jedno
z podstawowych praw wszystkich obywateli. Kiedy 20 lat temu tworzone by∏o
prawo dot. ochrony danych osobowych,
z Internetu korzysta∏o oko∏o 1% Europejczyków. DziÊ mówimy ju˝ o tzw. Internecie rzeczy (ang. Internet of Things) czy
przetwarzaniu danych w chmurze (ang.
cloud computing), a informacje i dane sà
przesy∏ane i wymieniane w u∏amkach sekund w ogromnych iloÊciach, w dodatku
bez jakichkolwiek barier i granic. Komisja
Europejska, zdajàc sobie spraw´, ˝e przepisy tworzone w latach 90 ubieg∏ego wieku mogà powoli „tràciç myszkà”, podj´∏a jakiÊ czas
temu decyzj´ o rozpocz´ciu prac nad pakietem
zmian i ujednoliceniem przepisów dot. ochrony danych osobowych majàcych obowiàzywaç w paƒstwach cz∏onkowskich ca∏ej Unii Europejskiej.
21 grudnia 2015 roku instytucje Unii Europejskiej (tj. Komisja WolnoÊci Obywatelskich, SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn´trznych, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski)
osiàgn´∏y porozumienie dot. pakietu zmian regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Zmian
jest bardzo du˝o. Podstawowà zmianà jest to, ˝e
wejdà one w formie rozporzàdzenia i dyrektywy,
czyli b´dà obowiàzywaç w ka˝dym z paƒstw cz∏onkowskich UE, i zastàpià np. obowiàzujàcà w tej
chwili w Polsce Ustaw´ o ochronie danych osobowych. Poni˝ej opisujemy wy∏àcznie te najwa˝niejsze, które po wejÊciu tego rozporzàdzenia dotyczyç
b´dà m.in. polskich przedsi´biorców i podmiotów
danych (czyt. osób, których dane dotyczà):
■ Przedsi´biorstwa i organizacje b´dà musia∏y
powiadamiaç organ nadzorczy o powa˝nych

■

■

■

■

■

■

■

naruszeniach ochrony danych (takich jak np.
wyciek danych) w ciàgu 24 godzin.
Do przetwarzania danych osobowych wymagana b´dzie zgoda i b´dzie ona musia∏a byç
wydana wyraênie, a nie byç domniemana.
„Prawo do bycia zapomnianym” b´dzie stwarza∏o mo˝liwoÊç usuni´cia swoich danych z Internetu.
Wi´ksza odpowiedzialnoÊç i rozliczalnoÊç.
Wprowadzona zostanie instytucja tzw. Oficera
Ochrony Danych (ang. Data Protection Officer)
– majàcego wspomagaç przedsi´biorców
w ochronie danych osobowych.
Kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów
rozporzàdzenia lub za zaniedbania. W projektowanych przepisach sà one doÊç wysokie: 1 mln
EUR lub 2% ∏àcznych rocznych obrotów firmy.
PrywatnoÊç jako opcja domyÊlna. Wymóg stawiany przed firmami i dostawcami, by ci
ochron´ prywatnoÊci wpisywali w swe produkty ju˝ na etapie projektowania danego
rozwiàzania czy us∏ugi.

Ocena ryzyka. Przedsi´biorstwa zobligowane zostanà do okresowej
oceny ryzyka przetwarzania danych
osobowych.
Certyfikacja. Osoby, których dane
dotyczà, b´dà mog∏y szybko oceniç
poziom ochrony danych osobowych
zapewniany przez przedsi´biorców.

Projekt rozporzàdzenia zostanie w najbli˝szych dniach przekazany do Parlamentu Europejskiego i najprawdopodobniej w po∏owie 2016 roku zostanie poddany g∏osowaniu. Proponowane zmiany
b´dà obowiàzywaç dwa lata od ich og∏oszenia.
Czas do wejÊcia w ˝ycie powy˝szych przepisów
warto poÊwi´ciç na ocen´ przygotowaƒ przedsi´biorstw pod kàtem planowanych zmian. Sugerujemy zrobiç to odpowiednio wczeÊnie, by uniknàç
nara˝enia si´ na sankcje przewidziane przez nowe przepisy. Wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà w tej sprawie zapraszamy do kontaktu
z Fundacjà Cyberetyka. Na stronie Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych mo˝na znaleêç wi´cej
szczegó∏owych informacji na powy˝szy temat:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/.
Adrian Pupek, Aleksander Zawada,
Maciej Che∏miƒski
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
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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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NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

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

Nr 59 / Styczeƒ 2016

WAWERSKIE

N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T

Konkurs S3KTOR 2015
szósta edycja trwa!

Ka˝dego roku organizacje pozarzàdowe podejmujà liczne inicjatywy na rzecz
mieszkaƒców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promujà mi´dzy innymi kultur´, aktywny
i zdrowy styl ˝ycia, a tak˝e wspieranie
osób potrzebujàcych. Miasto wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi – wspiera ich dzia∏ania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu spo∏ecznego, a tak˝e powierza im realizacj´
zadaƒ publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarzàdowych m.st. Warszawa przeznaczy∏o 130 mln z∏, a w planach na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln z∏.
Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e akcja, w której ch´tnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – zosta∏a zorganizowana w∏aÊnie przez organizacj´ pozarzàdowà.
Aby zmieniç ten stan rzeczy i pomóc w nag∏oÊnieniu dzia∏alnoÊci tak˝e mniejszych, mniej znanych
organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs
promujàcy dzia∏alnoÊç organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarzàdowych. Konkurs odbywa si´ od 2010 r. – do tej pory w jego czterech
edycjach wzi´∏o udzia∏ ponad 700 inicjatyw zg∏oszonych przez mieszkaƒców i organizacje.
W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zg∏oszone zosta∏y 194 inicjatywy, warszawiacy oddali
blisko 4000 g∏osów i przyznali Nagrod´ Mieszkaƒców.
Celem konkursu jest wytypowanie dziesi´ciu
najlepszych warszawskich inicjatyw 2015 roku,
których realizatorami by∏y organizacje pozarzàdowe, oraz promocja dzia∏aƒ warszawskich organizacji trzeciego sektora wÊród mieszkaƒców stolicy.
Od 4 stycznia do 12 lutego 2016 roku mo˝na zg∏osiç wybranà inicjatyw´ do konkursu.
Inicjatywy mo˝na zg∏aszaç w nast´pujàcych
kategoriach:
1. Edukacja – inicjatywy, które
rozwijajà umiej´tnoÊci, wiedz´, zainteresowania mieszkaƒców Warszawy;
2. Ekologia i Êrodowisko przyrodnicze – inicjatywy i dzia∏ania edukacyjne na rzecz
kszta∏towania i ochrony Êrodowiska przyrodniczego, ∏adu
przestrzennego, jego wartoÊci
estetyczno-widokowych,
przyrodniczych, zachowania
dziedzictwa przyrodniczego,
promowanie,
wdra˝anie,
wspieranie inicjatyw i zachowaƒ proekologicznych mieszkaƒców Warszawy;
3. Kultura i sztuka – inicjatywy
aktywizujàce mieszkaƒców do
czynnego uczestnictwa w kulturze, dzia∏ania animujàce
i edukacyjne, które wzmacniawww.wiadomoscisasiedzkie.pl

9. Zdrowie – inicjatywy majàce na celu realizacj´ dzia∏aƒ w zakresie ochrony i promocji
zdrowia;
10. Projekty wielowymiarowe – inicjatywy
niemieszczàce si´ w pozosta∏ych kategoriach
konkursowych lub ∏àczàce ró˝ne kategorie.
Specjalna nagroda zostanie przyznana równie˝ przez partnera konkursu portal ngo.pl.

jà znaczenie kultury w codziennym ˝yciu, inicjatywy dotyczàce twórczoÊci artystycznej;
4. Projekty spo∏eczne – inicjatywy, które nastawione sà na wspieranie osób i rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej, na profilaktyk´ uzale˝nieƒ i przemocy w rodzinie; wspierajàce sp´dzanie wolnego czasu rodziców
z dzieçmi w Warszawie, inicjatywy wielopokoleniowe oraz dzia∏ania skierowane bezpoÊrednio
do seniorów i osób z niepe∏nosprawnoÊciami;
5. Przestrzeƒ miejska – inicjatywy majàce na
celu kszta∏towanie ∏adu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej;
6. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie i prawa cz∏owieka – inicjatywy, które promujà aktywnoÊç
obywatelskà, wspierajà kszta∏towanie demokratycznego spo∏eczeƒstwa, odnoszà si´ do
praw cz∏owieka, upowszechniajà postawy tolerancji wobec ró˝norodnoÊci i przeciwdzia∏ajà dyskryminacji;
7. Spo∏ecznoÊç lokalna – inicjatywy, które
sprzyjajà rozwojowi Êrodowisk lokalnych oraz
integracji mieszkaƒców w poszczególnych
dzielnicach, np. wspólnot terytorialnych;
8. Sport i rekreacja – inicjatywy zach´cajàce
mieszkaƒców do zdrowego i aktywnego sp´dzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczàce szkolenia i wspó∏zawodnictwa sportowego;

Do konkursu mogà byç zg∏aszane inicjatywy,
które ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1. realizowane by∏y w 2015 roku, niezale˝nie od
terminu ich rozpocz´cia oraz zakoƒczenia (czyli równie˝ projekty wieloletnie), z wyjàtkiem
inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
2. realizatorem by∏y organizacje pozarzàdowe;
3. realizowane by∏y na rzecz Warszawy i jej
mieszkaƒców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany
b´dzie wyodr´bniony etap danego projektu,
realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
2015 roku.
Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu kilka inicjatyw. Mo˝liwe jest tak˝e zg∏oszenie do konkursu
wi´cej ni˝ jednej inicjatywy danej organizacji pozarzàdowej – ka˝da z nich b´dzie oceniana odr´bnie.
By zg∏osiç inicjatyw´, wystarczy wype∏niç
kart´ zg∏oszenia i dostarczyç jà osobiÊcie, drogà
pocztowà lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl)
do Centrum Komunikacji Spo∏ecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zg∏oszenia za pomocà formularza on-line dost´pnego na stronie konkursu.
Karta zg∏oszenia inicjatywy oraz szczegó∏owe
informacje na temat konkursu znajdujà si´ na
stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/wydarzenia/
s3ktor-2015.
Zapraszamy tak˝e na stron´ internetowà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, gdzie znajduje si´ rozbudowany artyku∏ o konkursie: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/0/n/8685.
Tomasz WiÊniewski
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Wawer Music Festival: „Lwy Fortepianu”
Mistrzowie i Laureaci „Z∏otych Parnasów” Forum Pianistów w Sanoku
Wawer Music Festival zaprasza 14 lutego 2016
o godz. 17.30 na walentynkowy koncert „Lwy
Fortepianu”, na którym wystàpià Mistrzowie
i Laureaci „Z∏otych Parnasów” Forum Pianistów
w Sanoku. Koncert poÊwi´cony wybitnym m∏odym artystom tradycyjnie odbywa si´ w lutym, ju˝
po raz siódmy. Us∏yszymy wirtuozowskie dzie∏a
Liszta, Chopina, Brahmsa, Rachmaninowa w wykonaniu Jakuba Czerskiego, Zimowita Âwitalskiego, Elze Fedorcovaite z Wilna oraz Ivana
Shemchuka z Ukrainy i Aliny Andriuti z Rumunii.
Laureaci „Z∏otych Parnasów” to prawdziwe artystyczne per∏y Mi´dzynarodowego Forum „Bieszczady bez granic”. M∏odzi wirtuozi wcià˝ rozwijajà
swoje umiej´tnoÊci i kszta∏tujà osobowoÊç estradowà, uzyskujàc jednoczeÊnie wysokie nagrody
na konkursach mi´dzynarodowych.

Prawdziwà „lwicà” wieczoru b´dzie prof. Viera Nosina z Akademii Muzycznej im. Gniesinych
w Moskwie. Prof. Viera Nosina nale˝y do grona
najwybitniejszych wspó∏czesnych pedagogów
fortepianu. W ub. roku otrzyma∏a zaszczytny tytu∏
„Ambasador Kultury Polskiej”. GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie Jego Ekscelencja Edgar
Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii.
Bilety na wydarzenie dost´pne w recepcji
Hotelu Boss (tel. 22 516-61-00) oraz na stronie
https://www.ebilet.pl/. Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowaliÊmy 5 dwuosobowych zaproszeƒ. Aby otrzymaç zaproszenie, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod nr.
tel.: 22 810-26-04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).
WMF

Do zobaczenia na Stacji!
Poczàtek roku w kinach to najlepszy czas dla kinomanów. Dystrybutorzy w∏aÊnie na styczeƒ i luty szykujà to, co majà najlepszego. I nagle okazuje si´, ˝e decyzja o wyborze filmu na sobotni wieczór nigdy
nie by∏a tak trudna. Stacja Falenica jako kameralne kino jednosalowe nieco ten wybór u∏atwia, wybierajàc najcenniejsze pere∏ki.
Do takich skarbów, docenianych zarówno przez widzów, jak i krytyków, nale˝y na pewno komediodramat „Moje córki krowy”. Jest to
mocny kandydat do polskiej produkcji roku, z Agatà Kuleszà, Gabrielà Muska∏à i Marianem Dzi´dzielem w rolach g∏ównych. Te nazwiska to gwarancja aktorstwa na najwy˝szym poziomie, a nagrody
i wyró˝nienia na polskich i zagranicznych festiwalach zaostrzajà tylko apetyt. Zaraz po „Moich córkach...” wchodzi na nasz ekran, pewnym krokiem swingowym, film „Excentrycy, czyli po s∏onecznej
stronie ulicy” – ciep∏a, zabawna i pulsujàca muzykà opowieÊç o jazz-

manach w Polsce lat 50 z Maciejem Stuhrem i Wojciechem Pszoniakiem. ˚eby nieco urozmaiciç filmowe menu, mamy te˝ coÊ z Hollywoodu – „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy”. 15 stycznia, kilka
tygodni po premierze, poniewa˝ mamy sporo widzów niegoniàcych
za t∏umami w multipleksach. Od 22 stycznia Êwietny dokument o Janis Joplin, czyli „Janis”, a ju˝ 5 lutego prawdopodobnie najlepsza
komedia romantyczna nadchodzàcych miesi´cy, równie˝ premierowo na Stacji – „Planeta singli”. A co z dzieçmi? – zapyta troskliwy
rodzic. Dla dzieci mamy coÊ specjalnego. Oprócz wielu dobrych filmów, po raz pierwszy w historii Stacji, organizujemy prawdziwe zimowisko! B´dà codzienne projekcje, nauka jazdy konnej, zaj´cia j´zykowe i fotograficzne. Zapisy i informacje na stronie Stacji.
Do zobaczenia!
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.

Spo∏eczny Sylwester – to si´ nie mog∏o nie udaç!
Kiedy nadszed∏ ten czas w roku, gdy ka˝dy
zastanawia si´, jak sp´dziç sylwestrowà noc,
nasun´∏a mi si´ obserwacja, ˝e rodziny z ma∏ymi dzieçmi nie majà jak pójÊç na zabaw´ sylwestrowà, bo nie majà komu oddaç dzieci pod
opiek´. Kolejnym problemem jest bariera cenowa. Wiele osób odczuwa presj´ spo∏ecznà: „tego wieczoru wypada si´ dobrze bawiç”. Organizatorzy sylwestrów wykorzystujà ten fakt, windujàc ceny. Niestety nawet wysoka op∏ata nie
gwarantuje udanej zabawy.
Mo˝e w takim razie zorganizowaç w Wawrze
tanià imprez´ z opiekà dla dzieci, na której wyglàd ka˝dy zainteresowany móg∏by mieç wp∏yw?
– pomyÊla∏em i przeszed∏em do dzia∏ania. Dowiedzia∏em si´, ˝e mieszkaƒcom ta idea si´ podoba, a Wawerskie Centrum Kultury mo˝e u˝yczyç przestrzeni dla takiej spo∏ecznej inicjatywy.
Razem z mieszkaƒcami ustaliliÊmy na spotkaniach wizj´ i zacz´liÊmy rozdzielaç obowiàzki.
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Dzi´ki takiej formie organizacji ka˝dy z nas móg∏
si´ czuç wspó∏organizatorem tego wydarzenia
oraz by∏ za nie wspó∏odpowiedzialny.
Choç po drodze napotkaliÊmy pewne trudnoÊci i trzeba by∏o troch´ zmieniç formu∏´ zabawy,
nie zniech´ci∏o nas to i inicjatyw´ uda∏o si´ zre-

alizowaç. Na naszym wawerskim sàsiedzkim Sylwestrze ∏àcznie bawi∏o si´ 62 doros∏ych oraz oko∏o 15–20 dzieci.
ZorganizowaliÊmy pokaz i warsztaty
tanga, zapewniliÊmy fachowà opiek´ dla
dzieci, które mia∏y do dyspozycji osobnà
sal´. D∏ugie wspólne sto∏y sprzyja∏y nawiàzywaniu nowych sàsiedzkich relacji. Mieszkaƒcy razem przygotowali ca∏à imprez´
i posprzàtali po jej zakoƒczeniu.
Ca∏e wydarzenie mia∏o charakter non-profit i z pewnoÊcià nie dosz∏oby do skutku, gdyby nie pomoc wielu osób. Chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç mieszkaƒcom
za zaanga˝owanie oraz Wawerskiemu Centrum
Kultury za u˝yczenie przestrzeni do zabawy.
Z najlepszymi ˝yczeniami noworocznymi,
Tomasz Madejski
koordynator Fundacji RadoÊç dla Ludzi
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Zima w mieÊcie 2016
Ju˝ 1 lutego ruszajà ferie zimowe. Przez ca∏y czas ich trwania
– do 12 lutego w dzielnicy Wawer uczniowie klas I–VI szkó∏
podstawowych i klas I–III szkó∏ gimnazjalnych b´dà mogli
bezp∏atnie korzystaç z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla dzieci i m∏odzie˝y, którzy nigdzie nie wyje˝d˝ajà.
Zaplanowanych zosta∏o ok. 775 miejsc (zapisy trwajà).
Program b´dzie realizowany w oÊmiu szko∏ach
podstawowych jako feryjnych placówkach
edukacyjnych, w Dzielnicowym OÊrodku
Sportu i Rekreacji oraz w Wawerskim
Centrum Kultury i jego filiach – klubach kultury – jako punktach zaj´ç
specjalistycznych. Dla uczestników programu placówki przygotowa∏y bogatà ofert´ edukacyjno-wychowawczà, w tym zaj´cia sportowo-rekreacyjne i kulturalne.
Warunkiem korzystania z programu w feryjnej placówce edukacyjnej
jest wype∏nienie karty uczestnika
i z∏o˝enie jej w wybranej przez rodzica szkole. Kart´ mo˝na pobraç ze strony Urz´du Dzielnicy Wawer: http://www.wawer.warszawa.pl/
pl/news/zima-w-miescie-w-wawrze-0.
Szczegó∏owe informacje o programie „Zimy w mieÊcie
2016” i wolnych miejscach uzyskajà Paƒstwo w placówkach
bioràcych udzia∏ w akcji:
REKL AMA

Feryjne Placówki Edukacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•

SP nr 76 w ZS nr 111, ul. Poezji, 22 872 92 71
SP nr 86 w ZS nr 116, ul. Koryncka 33, 662-181-934
SP nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, 571-232-596
SP nr 128 w ZSP nr 9, ul. Kadetów 15, 22-671-93-87
SP nr 138, ul. Po˝aryskiego 2, 22 615 72 41
SP nr 140 w ZS nr 120, ul. Wilgi 19, 508-568-022
SP nr 195 w ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5, 502-531-312
SP nr 204 w ZS nr 70, ul. Bajkowa 17/21, 22 615-73-43

Feryjne zaj´cia specjalistyczne b´dà si´ odbywaç w:
•
•
•
•

WCK filia Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10, 22 612 63 85
WCK filia Anin, ul. V Poprzeczna 13, 22 815 41 40
WCK filia Marysin, ul. Korkowa 96, 22 812 01 37
WCK filia Wawerska Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a,
22 443 70 75
• WCK filia Zastów, ul. Lucerny 13, 22 815 67 63
• WCK filia RadoÊç, ul. Planetowa 36, 22 615 73 28
• WCK filia Falenica, ul. W∏ókiennicza 54, 22 612 62 44

OSiR:
• Lodowisko Anin, ul. V Poprzeczna 22, 22 443 00 92
• P∏ywalnia Anin, ul. V Poprzeczna 22, 22 443 00 94
• Centrum Sportowo-Rekreacyjne „NadwiÊle”, ul. Trakt
Lubelski 67, 785 990 103
• Kompleks Sportowy „Syrenka”, ul. Starego Doktora 1,
785 990 103
Urzàd Dzielnicy Wawer / oprac. Hanna Kowalska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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XX edycja „RozÊpiewanego Wawra”
WCK filia Zastów zaprasza na wyjàtkowà, bo
dwudziestà ju˝ edycj´ ogólnopolskiego konkursu wokalnego „RozÊpiewany Wawer”.
Konkurs odb´dzie si´ w marcu, zatem ju˝ czas
zaczàç szlifowaç swój talent. Piosenka dzieci´ca,
m∏odzie˝owa, ale równie˝ musicalowa, jazzowa,
blues... to repertuar, z którym warto si´ zmierzyç. Celem Przeglàdu jest promocja talentów
wokalnych. Ocenie podlegaç b´dzie m.in. dobór
repertuaru, indywidualne podejÊcie do interpre-

tacji utworu, muzykalnoÊç. Przeglàd odbywa si´
w siedmiu kategoriach wiekowych (4–5; 6–7;
8–10; 11–13; 14–16; 17–20; 21 i powy˝ej). Zapraszamy do udzia∏u w konkursie zespo∏y oraz
osoby indywidualne – zg∏oszenia przyjmujemy
do 1 marca 2016 r.
Regulamin konkursu i karta zg∏oszenia dost´pne
na stronie http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/8762.
WCK Zastów

Na przedwioÊniu ruszy Eko-rozsadnik zielonych pomys∏ów
Z pierwszym tchnieniem wiosennego powietrza w Wawerskim Centrum Kultury rozpoczynajà si´ spotkania w ramach nowego, „zielonego”
projektu, skierowanego do osób kochajàcych roÊliny i ogrody. Pomys∏odawcà i merytorycznym
wspó∏organizatorem przedsi´wzi´cia jest portal
NaOgrodowej.pl, zajmujàcy si´ ogrodnictwem
ekologicznym. W ramach Eko-rozsadnika, który
planowany jest jako wydarzenie cykliczne, b´dà
realizowane ró˝norodne pomys∏y zwiàzane
z dba∏oÊcià o nasze najbli˝sze Êrodowisko naturalne, na które mamy bezpoÊredni wp∏yw
– w szczególnoÊci nasze ogrody przydomowe,
balkonowe i nawet parapetowe.

Wydarzenie kulminacyjne, planowane na
kwiecieƒ, to wymiana sadzonek roÊlin ogrodowych i doniczkowych, wyhodowanych z nasionka przez uczestników przedsi´wzi´cia. W wymianie mogà wziàç udzia∏ wszyscy, oferujàc w∏a-

sne sadzonki, a osoby, które zarejestrujà swój
udzia∏, otrzymajà bezp∏atne nasiona.
Na spotkaniach poprzedzajàcych wymian´
planowane sà wyk∏ady i warsztaty ogrodnicze
(dowiemy si´ m.in. jak uzyskaç zdrowe sadzonki), florystyczne, dotyczàce zdrowego od˝ywiania, a tak˝e kiermasz i zabawy ekologiczne. Lista
pomys∏ów nie jest jeszcze zamkni´ta – inicjatywy mieszkaƒców sà mile widziane.
Wi´cej informacji na temat Eko-rozsadnika
znajduje si´ na stronie WCK: http://www.wck-wawer.pl/aktualnosci/2015/nowe-ogrody-kultury.
Jola Piekarz

14. Bal Charytatywny
Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
NASZ PATRONAT

Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci oddzia∏ Wawer ju˝ po raz 14 organizuje bal
charytatywny na rzecz swoich podopiecznych. Wawerskie TPD to cztery ogniska Êrodowiskowe, w których organizowane sà zaj´cia dla 120 dzieci. M∏odzie˝à opiekujà si´ fachowi instruktorzy i wychowawcy, a po zaj´ciach na
wszystkich czeka posi∏ek.
Tegoroczny bal odb´dzie si´ ponownie dzi´ki uprzejmoÊci WSH Fala, która
na ten cel bezp∏atnie udost´pnia swojà sal´. Akcj´ wspierajà tak˝e liczne firmy i osoby prywatne. Dochód z tegorocznej imprezy b´dzie przeznaczony na
wakacyjny wyjazd dzieci.
Ka˝dy bal ma swój specyficzny charakter. By∏y ju˝ bale: hiszpaƒski, rosyjski,
w∏oski, francuski, latynoamerykaƒski, polski itp. Tegoroczny b´dzie mia∏ charakter grecki, a odb´dzie si´ pod patronatem Ambasady Grecji i burmistrza dzielnicy Wawer ¸ukasza Jeziorskiego. GoÊcie zwyczajowo dostosowujà stroje do profilu zabawy, a w repertuarze muzycznym równie˝ przewijajà si´ wàtki tematyczne.
Bal charytatywny po raz drugi organizowany jest we wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury. Mo˝na zatem spodziewaç si´ prezentacji artystycznych
przygotowanych przez WCK, które zadba tak˝e o adekwatny wystrój sali balowej. Imprez´ jak zawsze od 14 lat poprowadzi Jaros∏aw Rosiƒski z Wawerskiego Centrum Kultury – dziennikarz i konferansjer.
Ci z Paƒstwa, którzy nie b´dà mogli wesprzeç TPD udzia∏em w balu charytatywnym 23 stycznia, mogà przekazaç 1% podatku na rzecz tej organizacji.
WiadomoÊci Sàsiedzkie, wzorem roku ubieg∏ego, obj´∏y bal patronatem medialnym.
Pozosta∏e informacje na stronach organizatorów www.tpdwawer.pl
i www.wck-wawer.pl.
Wawerskie Centrum Kultury
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mi´tnika Fryderyka Chopina w jednym akcie we wspó∏pracy z Zespo∏em Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych im. Paw∏a
z Tarsu. Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
CENTRUM W RUCHU – sala 118, II pi´tro
23 stycznia (sobota), godz. 19.00
„Stany wyÊnione” – pokaz choreograficzny Anny
Nowickiej. Artystka z tancerzami i performerami bada
Ênienie jak stan umys∏u i cia∏a.
STREFA M¸ODZIE˚Y
PRACOWNIA „HA¸AS” JAKUBA ÂCICHOCKIEGO
zapisy i kontakt: jakubscichocki@gazeta.pl; 510 799 156
23 stycznia (sobota), godz. 19.00
Warsztaty z homerecordingu – otwarte dla ka˝dego, kto chce si´ dowiedzieç, jak nagrywaç w∏asne
utwory. Zapisy: 510 799 156.
STREFA KREATYWNOÂCI
22 stycznia (piàtek), godz. 18.00
Zgrany Wawer – wieczór gier planszowych dla doros∏ych i dzieci. Spotkanie z grami dla fanów i poczàtkujàcych graczy. Hol, ko∏o kawiarenki.
PO KOLANA W WIÂLE – KOL¢DY LUDOWE
I FIGLE KARNAWA¸OWE
13, 20, 27 stycznia (Êroda), godz. 18.00–19.00
Zapraszamy dzieci w wieku 5–10 lat lubiàce taƒczyç,
Êpiewaç lub graç na instrumentach. Tym razem poznamy pi´kne melodie i niezwyk∏e obrazy ukryte w dawnych kol´dach ludowych oraz zwyczaje kol´dników chodzàcych od domu do domu ze Êpiewem i przedstawieniami. Sala teatralna, I pi´tro. Informacje: 22 443 70 75.
AKADEMIA RODZINNYCH TRADYCJI – ART
tel. 22 443 70 75; facebook.com/rodzinnetradycje
13, 20, 27 stycznia (Êroda), godz. 18.00–19.00
Âpiew bia∏y dla doros∏ych – otwarte spotkania
z naukà Êpiewu tzw. bia∏ego lub na krzyku, zwiàzanego z tradycjà kultury ludowej, dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Âpiewamy w grupie pieÊni jednog∏osowe i wielog∏osowe. Koszt (15/20 PLN). Sala nr 2, parter.
PRE-TEKST (sala nr 41; I pi´tro)
27 stycznia (Êroda), godz. 18.30
Otwarte, cykliczne spotkania wokó∏ ksià˝ek i kultury.
Przed spotkaniem zapoznajemy si´ ze stosunkowo
krótkim tekstem kultury, aby sta∏ si´ pretekstem do

rozmowy. Przynosimy tak˝e ksià˝ki, o których chcemy
opowiedzieç i które chcemy po˝yczyç innym.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem”:
22 stycznia (piàtek), godz. 19.00 – „ ¸ o w c a ”, re˝.
Daniel Nettheim, od 12 lat, wst´p: 5 z∏,
29 stycznia (piàtek), godz. 19.00 – „ Â w i a t ∏ a
w i e l k i e g o m i a s t a ”, re˝. Charles „Charlie” Chaplin,
od 12 lat, wst´p: 5 z∏.
23 stycznia (sobota), godz. 14.00
„Z pracowni i pleneru” – wystawa prac uczestników warsztatów malarskich Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawa czynna od 23.01 do 26.02.2016 r.: w poniedzia∏ek,
czwartek, piàtek godz. 12–17, Êroda godz. 12–16.
24 stycznia (niedziela), godz. 10.00
II Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Warszawa Wawer 2016. Turniej s´dziowany
przez s´dziego PZBS Mariana ¸ukasiaka. Wst´p: 20 z∏
od pary (op∏ata wpisowa).

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
23 stycznia (sobota), godz. 11.00–13.00
„W krainie lodu” – karnawa∏owy bal przebieraƒców dla
dzieci. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Rezerwacja biletów w WCK Filia Aleksandrów. Wst´p: 10 z∏.
25 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 15.30
„Cypr – wstrzàÊni´ty nie zmieszany” – spotkanie
z podró˝nikiem. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
23 stycznia (sobota), godz. 18.00
BAL KARNAWA¸OWY Z PIOSENKAMI – impreza
taneczna po∏àczona z pokazami fragmentów spektakli
muzycznych teatru „Falenica”. Adresaci: doroÊli. WejÊciówki/cegie∏ki 8 z∏.
30 stycznia (sobota), godz. 17.00
KOSMOPOLITA – spektakl zrealizowany na podstawie
miniatury scenicznej Mariana Hemara pt. Kartka z pa-

20 stycznia (Êroda), godz. 11.00
ÂWI¢TY MIKO¸AJ W FABRYCE ÂNIEGU – spektakl
w wykonaniu Grupy Teatralnej INTERMEDIUM. Adresaci: dzieci. WejÊciówki /cegie∏ki 5 z∏.
23 stycznia (sobota), godz. 12.00–13.30
„Karnawa∏owa przygoda” – familijny bal karnawa∏owy z wodzirejem i konkursami prowadzony przez aktorów teatrów dzieci´cych. Zapraszamy dzieci wraz
z opiekunami, przebrania mile widziane. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
22 stycznia (piàtek), godz. 13.00
„Dzieƒ Babci i Dziadka” – impreza okolicznoÊciowa
dla dzieci i ich rodzin, zabawa, s∏odki pocz´stunek.
Wst´p wolny.
28 stycznia (czwartek), godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora – „Dzieƒ piszcza∏ek
i fujarek” – warsztaty muzyczne, spotkanie z etnografem. Wyk∏ad na temat ludowych instrumentów
muzycznych, prezentacja. Wst´p wolny.
29 stycznia (piàtek), godz. 11.00
„Dzieƒ sk∏adanek i ∏amig∏ówek” – warsztaty dla
dzieci, zabawy, puzzle i gry planszowe. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
21 stycznia (czwartek), godz. 12.00
„Dzi´kuj´ Ci, Babciu, dzi´kuj´ Ci, Dziadku”
– koncert i spotkanie mi´dzypokoleniowe z niespodziankà. Wst´p za zaproszeniami.
23 stycznia (sobota), godz. 12.00
„W Krainie Bajek” – bal karnawa∏owy dla dzieci
w wieku 3–6 lat wraz z rodzicami. W programie konkursy, taƒce, weso∏a zabawa i s∏odki pocz´stunek. Bilety na bal w cenie 5 z∏ od osoby do nabycia w Filii Zastów w godz. 10–20.
23 stycznia (sobota), godz. 16.00
„Muzyka ∏agodzi...” – koncert instrumentalny
w wykonaniu uczestników sekcji muzycznych: gitarowej, keyboardu, klarnetu, akordeonu. Wst´p wolny.

WCK

REKL AMA

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

■
■

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
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Szlachetna Paczka w „Chacie z pomys∏ami”
Ârodowiskowy Dom Samopomocy „Chata
z pomys∏ami” dla osób z upoÊledzeniem umys∏owym z siedzibà w Aninie w tym roku do∏àczy∏ do
zespo∏u Szlachetnej Paczki.
Wszyscy – chatowicze, instruktorzy, rodzice
i opiekunowie zgodnie podj´li decyzj´ o wsparciu tej pi´knej idei. Jednog∏oÊnie postanowiliÊmy
wspomóc potrzebujàcych. Doskonale wiemy, jak
ka˝da, nawet najdrobniejsza pomoc mo˝e byç
wa˝na i oczekiwana.
Zacz´liÊmy od poszukiwaƒ rodziny, której moglibyÊmy najefektywniej
pomóc. PostanowiliÊmy
obdarowaç 6-osobowà
rodzin´ z czwórkà dzieci.
Mimo ˝e lista potrzeb by∏a d∏uga, wszyscy zgodziliÊmy si´, ˝e podo∏amy
wyzwaniu. Od podj´cia

Newsy z Breaka
W ostatni weekend listopada odby∏ si´ III Turniej o Puchar Andrzeja Caruka. Zaci´te mecze rozgrywano w trzech kategoriach. Tegoroczni zwyci´zcy: Robert Wysocki – singiel m´˝czyzn, Jacek
˚ochowski i Piotr Szulkowski – debel open, Wik-

decyzji do oddania paczki,
a w∏aÊciwie paczek, mieliÊmy 12
dni. Aby nie dublowaç si´, gromadzàc prezenty, zrobiliÊmy list´
podarunków, na której darczyƒcy zaznaczali przyniesione pro-

tor Sasko i Bartek Olszewski – debel dzieci do lat
10. Ogromne podzi´kowania kierujemy do sponsorów imprezy, dzi´ki którym zwyci´zcy otrzymali puchary i wartoÊciowe nagrody, a wszyscy
uczestnicy pamiàtkowe upominki. Tenisowà piàtk´ przybijamy z firmami: Olga Wandas i Decoretta, Sushi Weso∏a, Pizza z RadoÊci, Warsztaty Ceramiczne Szlam i Wa∏ek, sala zabaw Nemo, Salon

REKL AMA
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dukty. Zbiórka trwa∏a 8 dni.
WÊród prezentów najwi´kszym
wyzwaniem by∏y deska do prasowania i m∏odzie˝owy fotel do
biurka. Kilka dni przed dostarczeniem paczek do wyznaczonego magazynu spakowaliÊmy
prezenty. Wspólnie przygotowaliÊmy 5 pude∏ z gwiazdkowymi
podarkami. Jedni pakowali, inni
ozdabiali pud∏a rysunkami ze
Êwiàtecznymi motywami. Do
paczki do∏àczyliÊmy w∏asnor´cznie zrobionà kartk´ z ˝yczeniami
dla „naszej rodziny”. Cieszy nas, ˝e tak˝e my
mogliÊmy przyczyniç si´, aby Âwi´ta sta∏y si´ dla
kogoÊ radoÊniejsze. Doskonale wiemy, co to znaczy czekaç na pomoc i wsparcie.
„Chata z pomys∏ami”

fryzjersko-kosmetyczny Margot, Ksi´garnia Rosyjska, Fitness Break, SerwisRakiet.com.pl.
Jak co roku w grudniu Klub Tenisowy Break
zorganizowa∏ wielkà bezp∏atnà imprez´ miko∏ajkowà dla wszystkich dzieci. Dwugodzinne
szaleƒstwo, czyli weso∏e zabawy, berki, wyÊcigi, gry, przeró˝ne konkurencje sprawnoÊciowe,
podzielone ze wzgl´du na wiek naszych goÊci
– starsze dzieci mia∏y zorganizowany czas na
kortach ziemnych, natomiast m∏odsze na nawierzchni trawiastej. Na koniec wszyscy (odwiedzi∏a nas rekordowa liczba dzieciaków
– 130 ch´tnych do sportowej zabawy) spotkali
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Breako∏ajki 2015: trenerzy Breaka i Âwi´ty Miko∏aj

si´ na salce Breakoland, gdzie odby∏o si´
wspólne klejenie d∏ugiego kolorowego ∏aƒcucha na choink´ (w ciàgu 5 min powsta∏ 72-metrowy ∏aƒcuch), mo˝na by∏o zjeÊç ma∏e co nieco dla regeneracji si∏ oraz gdzie odwiedzi∏ nas
najprawdziwszy Âwi´ty Miko∏aj, od którego
ka˝dy otrzyma∏ prezent. Dzi´kujemy wszystkim,
którzy wspomogli KT Break w zorganizowaniu
prezentów dla dzieci.
Zapraszamy na naszà stron´ i profil na Facebooku, gdzie mo˝na obejrzeç wiele fajnych zdj´ç
z Turnieju Andrzejkowego oraz Breako∏ajków
www.tenisbreak.pl, fb: Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Jerzy Paw∏owski – Polak kochajàcy swój
kraj, Êwiatowy szablista wszech czasów
Bohaterowie lat 1939, 1970,
Igrzysk Olimpijskich w Mel1981 sà znani, napisano o nich
bourne wywalczy∏ dwa srebrwiele kart papieru... ale sà
ne medale w turnieju szabliwÊród nich ludzie nigdy si´ nie
stów – indywidualnie i dru˝ywywy˝szajàcy, wielkoduszni...
nowo. W 1957 roku zdoby∏
Êwiadomi swojej roli w dziejach
pierwsze polskie indywidualPolaków, lecz nie dobijajàcy si´
ne mistrzostwo Êwiata
do s∏awy i powszechnego
w szermierce! W 1959 roku
uznania. Wychodzili bowiem
podczas mistrzostw Êwiata
z pozycji zasad, wed∏ug których
w Budapeszcie mia∏ decydu˝yli i przez to dawali z siebie jak
jàcy wp∏yw na zdobycie przez
najwi´cej dla innych... Ka˝da
Polsk´ pierwszego tytu∏u drugeneracja wspomina sobie bli˝ynowych mistrzów Êwiata
skich bohaterów, ale cz´Êç
– sta∏o si´ to przez zwyci´z nich albo ulega zapomnieniu,
stwo Paw∏owskiego nad W´Jerzy Paw∏owski w 1968 roku po
albo te˝ ich ma∏o znane losy na- Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku grem Rudolfem Karpatim.
le˝y opisaç od nowa...
W 1960 roku na Olimpiadzie
Jerzy Paw∏owski urodzi∏ si´ w Warszawie
w Rzymie zdoby∏ wraz z dru˝ynà srebrny medal
25 paêdziernika 1932 roku, w rodzinie o tradyw szabli. W 1964 na Olimpiadzie w Tokio zdoby∏
cjach patriotycznych. Ojciec by∏ ˝o∏nierzem AK
dru˝ynowo bràzowy medal. Rok 1968 to najwi´ki bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim, dwunaszy jego sukces i ukoronowanie sportowej drogi
stoletni Jerzy zrzuca∏ wówczas z warszawskich
– z∏oty medal w szermierce indywidualnie
dachów resztki bomb zapalajàcych, zosta∏ wtedy
na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku.
ranny od∏amkiem w g∏ow´, do koƒca ˝ycia mia∏
Jerzy Paw∏owski zdoby∏ te˝ 19 razy medale na
te˝ od∏amki w brodzie. Po zakoƒczeniu wojny
mistrzostwach Êwiata, w tym siedmiokrotnie z∏oPaw∏owscy wrócili do stolicy. Trudno by∏o w doty (1957, 1965, 1966 – indywidualnie oraz 1959,
bie powojennej biedy ˝yç, na dodatek komuni1961, 1962, 1963 – dru˝ynowo). Wywalczy∏
styczna w∏adza coraz bardziej dociska∏a resztki
14 razy mistrzostwo Polski w szabli i florecie.
niepokornego spo∏eczeƒstwa. Paw∏owski w tym
W 1967 roku Mi´dzynarodowa Federacja
czasie uczy∏ si´ i szuka∏ ˝yciowej drogi.
Szermiercza uzna∏a go za szablist´ wszech
Wciàgn´∏a go sportowa pasja – w 1949 roku
czasów. W latach 1970–1974 pe∏ni∏ funkcj´ prerozpoczà∏ treningi szermierki. W 1952 zosta∏ pozesa Polskiego Zwiàzku Szermierczego. W tym
wo∏any do wojska i zaczà∏ trenowaç w wojskookresie ukoƒczy∏ te˝ studia prawnicze na Uniwerwym klubie sportowym „Legia”. Tam trafi∏ w r´ce
sytecie Warszawskim. Dwukrotnie (1957 i 1968)
znakomitego w´gierskiego trenera Janosa Kew Plebiscycie „Przeglàdu Sportowego” zosta∏
veya. Ju˝ w tym samym roku zdoby∏ mistrzostwo
uznany za najlepszego sportowca roku w Polsce.
Polski we florecie i wystartowa∏ w Igrzyskach
Po wojnie jego ojciec ukrywa∏ si´, ale zosta∏
Olimpijskich w Helsinkach. W 1956 roku podczas
z∏apany przez komunistów i ratunkiem dla niego

OG¸OSZENIA DROBNE

36

PSYCHODIETETYK
606 789 681
www.mniejszy-rozmiar.pl

262

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

122

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).
Redakcja

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

85

GITARA – NAUKA GRY

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
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Tel. 660-769-211

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).

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,
15 lat doÊwiadczenia w uczeniu.
Tel. 695-622-848

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

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
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◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze.
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Ma∏˝eƒstwo w wieku 60+ poszukuje do wynaj´cia niedrogiego w utrzymaniu mieszkania usytuowanego na parterze w Dzielnicy
Weso∏a. Tel. 506-877-120 (do godz. 16.00).

by∏o podj´cie przez Paw∏owskiego juniora wspó∏pracy z G∏ównym Zarzàdem Informacji. Wed∏ug
niektórych êróde∏, przekazywa∏ g∏ównie plotki towarzyskie o sportowcach. Nied∏ugo potem Paw∏owski rozpoczà∏ wspó∏prac´ z CIA (mia∏ pseudonim „Pawe∏”). Przekazywa∏ Amerykanom g∏ównie
informacje personalne i towarzyskie o osobach
z kr´gów polityczno-wojskowych. Jego raporty
pomog∏y wykryç kilku sowieckich agentów
w strukturach zachodnich, w tym... ksi´gowego
z centrali CIA. W 1975 roku zosta∏ aresztowany
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz USA.
8 kwietnia 1976 skazano go na kar´ 25 lat wi´zienia, utrat´ praw publicznych na 10 lat i zdegradowanie ze stopnia majora do szeregowca.
Po odsiedzeniu 10 lat zwolniono go w drodze
u∏askawienia, w celu wymiany aresztowanych
agentów mi´dzy CIA a KGB. Transakcji dokonano
na moÊcie pomi´dzy dwoma cz´Êciami podzielonego Berlina w 1985 roku. Jednym ze zwolnionych
z USA szpiegów komunistycznych by∏ Marian Zacharski. Paw∏owski jednak pozosta∏ w Polsce, odrzucajàc wiele propozycji sportowych – szkolenia
szablistów w USA i Monako. Jego rodzina sta∏a si´
obiektem ataków, plotek i ohydnych pomówieƒ...
Po zwolnieniu powróci∏ do amatorskiego uprawiania szermierki – zawodowego uprawiania zabroni∏y mu w∏adze sportowe. Sp´dza∏ czas z rodzinà
w swoim domu w Falenicy, gdzie realizowa∏ swojà druga pasj´ – malarstwo. Jego dorobek sportowy nie zosta∏ w zasadzie upami´tniony (nie
umieszczono jego olimpijskiej gwiazdy na warszawskim AWF) i mo˝e byç zupe∏nie zapomniany...
Tych wszystkich osiàgni´ç dokona∏ w swoim
˝yciu cz∏owiek nie w pe∏ni zdrowy, albowiem
w wyniku obra˝eƒ wojennych mia∏ martwe jedno oko, na które nie widzia∏...
Jerzy Paw∏owski by∏ dwukrotnie ˝onaty. Z aktorkà Teresà Szmigielównà mia∏ syna Piotra,
a z drugà ˝onà, Iwonà – syna Micha∏a. Skromny
bohater zmar∏ nagle 11 stycznia 2005 roku.

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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Wspó∏praca mi´dzy szko∏à a przedszkolem
Od kilku lat Zespó∏ Szkó∏ nr 116 w ramach ró˝nych projektów edukacyjnych wspó∏pracuje
z Przedszkolem nr 84 „Promyk”. Równie˝ w tym
roku obie zaprzyjaênione placówki nie zaprzesta∏y wspólnych dzia∏aƒ. W listopadzie uczniowie szko∏y udali si´ do przedszkola, by przedsta-

okazji dobrze si´ bawiç. Wizyta sprawi∏a wszystkim wiele radoÊci.
Z okazji Âwiatowego Dnia Pluszowego Misia
w przedszkolu odby∏o si´ kolejne przedstawienie
przygotowane przez uczniów szko∏y. Przedszkolaki mia∏y mo˝liwoÊç spotkania misiów z ró˝nych
ksià˝ek i filmów dla dzieci. By∏a to doskona∏a
okazja do wspólnej zabawy.
Przed Miko∏ajkami jeden z uczniów Szko∏y
Podstawowej nr 86 odwiedzi∏ najm∏odszà grup´
przedszkolnà i zagra∏ dzieciom znane i lubiane
przez wszystkich piosenki. W grudniu zaÊ odby∏

si´ konkurs na najpi´kniejszà ozdob´ choinkowà. Dzieci wykona∏y pi´kne prace plastyczne,
które potem pokazane zosta∏y na wystawie i za
które wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Bardzo dzi´kujemy Dyrekcji Zespo∏u Szkó∏
nr 116 i Dyrekcji Przedszkola nr 84 za wsparcie
oraz nauczycielom obu placówek za nieprzerwanà, d∏ugoletnià wspó∏prac´.
J. ¸opaciƒska-Tkaczuk
B. Wójcik

„Moje Przedszkole” – wystawa plastyczna
wiç swoim m∏odszym kolegom przygotowanà
przez siebie sztuk´ pt. „Jesieƒ”. Dzieci mówi∏y
wiersze, Êpiewa∏y piosenki, gra∏y na instrumentach i taƒczy∏y. Przedszkolaki by∏y ˝ywo zainteresowane tym, co si´ dzieje. S∏ucha∏y, Êmia∏y si´,
wspólnie z uczniami stara∏y si´ Êpiewaç. Uczniowie mieli mo˝liwoÊç sprawdzenia si´ w sytuacji
dla nich doÊç stresujàcej i uda∏o im si´ to doskonale. Dzieci z przedszkola natomiast mog∏y lepiej
poznaç zjawiska pojawiajàce si´ jesienià, a przy

Wystawa plastyczna
„Moje przedszkole” odby∏a si´ w Przedszkolu
nr 85. Uroczyste otwarcie wystawy nastàpi∏o
27 listopada 2015.
W wystawie wzi´∏o
udzia∏ dziewi´ç wawerskich przedszkoli.
Zadaniem dzieci z ka˝dej placówki by∏o wykonanie makiety swojego przedszkola. Dzieci
pracowa∏y pod nadzorem nauczycieli w czteroosobowych zespo∏ach. Wyniki ich pracy przy-

Latajàca gospoda w Józefowie
5 grudnia w budynku Gimnazjum i Liceum im.
Êw. Tomasza z Akwinu w Józefowie odby∏a si´
premiera sztuki teatralnej pt. Latajàca gospoda
na podstawie powieÊci Gilberta K. Chestertona
pod tym samym tytu∏em. Jest to ju˝ kolejna sztuka wystawiana przez uczniów naszej szko∏y, dzia∏ajàcych w uczniowskim teatrze Yorick. Tym razem postawili oni na zapomnianà klasyk´, gdy˝
twórczoÊç Chestertona swà treÊcià i przekazem
dotyka spraw uniwersalnych, jednak w Polsce
znana jest tylko wàskiemu gronu czytelników.
REKL AMA

Teatr Yorick jest jednà z wizytówek józefowskiej szko∏y, gdy˝ cieszy oko i ucho profesjonalizmem, ale i naturalnoÊcià. M∏odzi aktorzy do ról
przygotowujà si´ z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem, co daje im mo˝liwoÊç dog∏´bnego zrozumienia granej postaci, a tak˝e przygotowania
rekwizytów, oddajàcych charakter epoki. Tak by∏o równie˝ tym razem.
Spektakl zosta∏ przygotowany pod okiem pani Agnieszki Kantorowicz, wicedyrektorki szko∏y,
pani Natalii Lewickiej-Wilczek, polonistki, pani
Ma∏gorzaty Szarek,
nauczycielki muzyki,
oraz pana Zygmunta
Bia∏owàsa, nauczyciela plastyki.
Wystawienie sztuki
stanowi∏o zwieƒczenie VII Konferencji

pominajà projekty
prawdziwych architektów. Ka˝da makieta jest wyjàtkowa,
czymÊ si´ odró˝nia
od pozosta∏ych, poniewa˝ ka˝de przedszkole w jakiÊ sposób
wyró˝nia si´ na tle innych placówek. Prace
wspaniale odzwierciedlajà styl ka˝dego z przedszkoli.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka

Edukacji Klasycznej, której tematem przewodnim
by∏ wp∏yw edukacji na cywilizacj´, a swe wyk∏ady wyg∏osili znamienici goÊcie, przybyli równie˝

z zagranicy. TreÊci na niej przekazywane mia∏y, po
pierwsze, u∏atwiç zrozumienie aktualnych problemów spo∏ecznych, edukacyjnych i wychowawczych, a po drugie, pomóc w ich rozwiàzaniu.
Ewa ˚ydek
REKL AMA
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ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

REHABILITACJA dorośli i dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

GINEKOLOGIA

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
Fizykoterapia
Ortopedyczna
Masaż
Kinezyterapia
Neurologiczna
Kinesiotaping
Dla kobiet w ciąży
Osteopatia
Dziecięca
SENIORZY (po 65 r.ż.) - PROMOCJA

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyfikat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

USG ginekologiczne
Cytologia
- 20% zniżki przy zakupie pakietu 10 takich samych zabiegów
Antykoncepcja
Wkładki wewnątrzmaciczne Konsultacja fizjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie pakietu
- 30% zniżki na każdy Masaż - promocja obowiązuje do dnia 31 marca 2016
DOWIEDZ SIĘ O PAKIETY POZOSTAŁYCH USŁUG I ZNIŻEK.
Ortodoncja
SPECJALIŚCI
Protetyka
m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, okulista, gastrolog, dermatolog,
Chirurgia
laryngolog, internista,chirurg, urolog, neurolog, reumatolog, dietetyk

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl
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