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Rowerowa Jazda na Orientacj´ – poczàtek sezonu 2016
Tegoroczny cykl Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´
rozpoczynamy ju˝ w marcu. Pierwsza runda
tradycyjnie zostanie rozegrana
w dniach 19–20.03.2016
w Falenicy z centrum zawodów w Szkole Podstawowej numer 124 na ul.
Bartoszyckiej 45/47. Jest
to jeden z najtrudniejszych terenów do orientacji z powodu bardzo g´stej i ciekawej sieci dróg.
Druga runda zosta∏a zaplanowana natomiast w pierwszy weekend kwietnia,
2–3.04.2016, w Marysinie Wawerskim, a trasy
zawodów b´dà poprowadzone równie˝
w bardzo ∏adnym kompleksie Lasów Miejskich, w Lesie Sobieskiego. Obie pierwsze rundy tegorocznego cyklu b´dà tak˝e zaliczane
do klasyfikacji ju˝ VI Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Ze wzgl´du na coraz wi´kszà popularnoÊç
rowerowej jazdy na orientacj´ na Mazowszu
zaplanowaliÊmy w tegorocznym cyklu a˝
czternaÊcie rund. Zostanie wykonanych kilka
nowych map, mi´dzy innymi w okolicach Komorowa oraz Wieliszewa. Zawody zostanà rozegrane mi´dzy innymi w okolicach P∏oƒska,
Miƒska Mazowieckiego, Celestynowa i Nowych
Groszków. Ca∏y kalendarz na sezon 2016 wraz
z regulaminem, w którym podane sà zasady
klasyfikacji oraz proponowane trasy dla
uczestników, znajduje si´ ju˝ na stronie organizatora www.orienteering.waw.pl.
Bardzo du˝ym osiàgni´ciem jest otwarcie
jednej sta∏ej trasy z Zielonym Punktem Kontrolnym w okolicach Mi´dzylesia zrealizowane z bud˝etu partycypacyjnego. Sà to sta∏e
drewniane punkty kontrolne wraz z perforatorem ustawione w lesie. Do tego do dyspozycji sà zaprojektowane trzy trasy o ró˝nej
d∏ugoÊci. Trasy mo˝na pokonaç pieszo, bie-

giem lub jadàc na rowerze, a zimà na nartach
biegowych. Mapy z punktami kontrolnymi
i zaprojektowanymi trasami sà do pobrania ze
strony Urz´dy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy http://wawer.warszawa.pl/pl/news/gra-terenowa-na-orientacje-w-miedzylesiu.
Warto tu wspomnieç o kolejnym tego typu
przedsi´wzi´ciu na terenie dzielnicy Weso∏a
realizowanym tak˝e z bud˝etu partycypacyjnego w tym roku: „Zielony Punkt Kontrolny –
mapy do orientacji sportowej i sta∏e punkty
kontrolne w lasach Weso∏ej”. Jest to naprawd´ Êwietna okazja do spróbowania odnalezienia si´ w lesie przy pomocy mapy i zobaczenia na spokojnie, na czym to polega, a jest to
doskona∏a forma sp´dzania wolnego czasu
na ∏onie natury. Dodatkowo dzieci i m∏odzie˝
majà praktyczne zaj´cia z topografii, a pytania z tej dziedziny zawsze pojawiajà si´ na
ró˝nego rodzaju egzaminach koƒczàcych kolejny etap edukacji szkolnej.
Jan Cegie∏ka

Drodzy Sàsiedzi, niech nadchodzàce Êwi´ta Wielkiej Nocy
nadadzà nowych barw Waszemu ˝yciu,
niech radoÊç, mi∏oÊç i dobro b´dà intensywniejsze
i nie tracà blasku, gdy ju˝ wybrzmi ostatnie „Alleluja”.
Z ca∏ego serca ˝yczy Wam
Zespó∏ Redakcyjny „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Z okazji Âwiàt Wielkanocnych
˝ycz´ Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
radoÊci, spokoju i ˝ywej nadziei w sercach
oraz ˝eby spe∏ni∏o si´ wszystko to,
czego pragnà i oczekujà.
Wiceprezydent m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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Pomoc architekta wnętrz
przy koncepcji urządzenia
mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel.: 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie

Sigma shoes to sklep który skupia polskich
producentów skórzanego obuwia oraz torebek
w jednym miejscu.
Cechuje nas starannie dobrana kolekcja
przy Êcisłej współpracy z producentami
oraz ich projektantami.

I wiele innych Polskich marek...
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ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4 / ul. ˚egaƒska
tel. 22 205 81 40
www.facebook.com/sigmashoesferio
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Luty w Radzie Dzielnicy
Rada Dzielnicy w lutym
na posiedzeniach komisji
problemowych zajmowa∏a
si´ przede wszystkim przyj´ciem
sprawozdania
z wykonania dzielnicowego za∏àcznika bud˝etowego za rok 2015. Drugim tematem przewodnim prac
komisji problemowych by∏o zaopiniowanie
zmian w za∏àczniku dzielnicowym dla dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy do bud˝etu Warszawy
na rok 2016. Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
przedstawione zmiany, materia∏ ten trafi na sesj´
Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy w marcu.
Mieszkaƒcy ˚oliborza majà bardzo wiele
obiekcji zwiàzanych z budowà mostu Krasiƒskiego, ∏àczàcego Targówek z ˚oliborzem. Ta
planowana inwestycja bardzo podzieli∏a spo∏ecznoÊç g∏ównie z lewobrze˝nej Warszawy.
Odby∏a si´ nawet manifestacja przeciwników
budowy mostu, którzy zdecydowanie negatywnie wypowiedzieli si´ na ten temat. Ta pozornie
nieistotna informacja mo˝e okazaç si´ du˝à
szansà dla rozwoju naszej dzielnicy. W przypadku braku konsensusu wzgl´dem tej inwestycji b´dziemy zabiegaç o przeniesienie Êrodków na realizacj´ mostu Na Zaporze, ∏àczàcego
Wawer z Wilanowem.

Skàd nazwa mostu Na Zaporze?
Nazwa „most Na Zaporze” wywodzi si´ z planowanego w latach 80. XX w. stopnia wodnego,
jaki mia∏ powstaç na WiÊle. Naturalne wydawa∏o si´ poprowadzenie na nim przeprawy drogowej, dlatego te˝ w planach zarezerwowano dojazdy do zapory, które pozostajà na mapach do
dziÊ. Ca∏a trasa mia∏a biec od ul. Augustówka
w Wilanowie ko∏o elektrociep∏owni Siekierki,
krzy˝owaç si´ z Wa∏em Miedzeszyƒskim w okolicach ul. Chodzieskiej i dalej ko∏o cmentarza
w Zerzniu prowadziç a˝ do Mi´dzylesia.
Warto zaznaczyç, ˝e ju˝ w 1998 r. ówczesny
Zarzàd Gminy Warszawa Wawer wyda∏ decyzj´
o warunkach zabudowy dla mostu i trasy Na Zaporze. W 2004 r. co prawda Zarzàd Dróg Miejskich zrezygnowa∏ z realizowania tej inwestycji,
ale w 2008 r. sto∏eczne Biuro Drogownictwa
i Komunikacji jednak zleci∏o opracowanie studium wykonalnoÊci tej trasy wraz z mostem.
Most mia∏ staç si´ przeprawà lokalnà o dwóch
dwupasmowych jezdniach w jednym wariancie
i jednej jezdni i dwóch pasach w innym. Mia∏by
6,8 km d∏ugoÊci, chodniki i Êcie˝ki rowerowe.
Most móg∏by byç mostem podwieszonym lub na
filarach. Szacowano wówczas koszt realizacyjny
w wysokoÊci od 570 do 690 mln z∏.
DziÊ mo˝na by∏oby zgodziç si´ na pewne
ust´pstwa, które zmniejszy∏yby koszty budowy,

Dy˝ur urz´dników skarbowych w Urz´dzie Dzielnicy
i dzieƒ otwarty w Urz´dzie Skarbowym
Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, ˝e w dniu 21 marca (poniedzia∏ek) w godz. 11.00–18.00 pracownicy urz´du
skarbowego b´dà pe∏niç dy˝ur w Urz´dzie Dzielnicy Wawer przy ul. ˚egaƒskiej 1. B´dzie mo˝na
uzyskaç pomoc w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015.

odb´dzie si´ dzieƒ otwarty, majàcy na celu przybli˝enie podatnikom specyfiki pracy urz´du oraz
pokazanie otwartoÊci na ich potrzeby.
Warto tak˝e wiedzieç, ˝e w dniach 28–29 kwietnia br. godziny pracy Urz´du Skarbowego b´dà
wyd∏u˝one – urzàd b´dzie czynny w godz.
8.00–18.00.

Z kolei w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota)
w godz. 9.00–13.00 w siedzibie Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer przy ul. Mycielskiego 21

wyw∏aszczeƒ i skal´ wyburzeƒ budynków. Przeprawa ta odcià˝y∏aby most Siekierkowski, mocno
ju˝ zat∏oczony.
W tym miejscu warto zaznaczyç, ˝e realizacja
tej inwestycji nie pozostawa∏aby w sprzecznoÊci
z zaplanowanà budowà Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, która b´dzie mia∏a przede wszystkim charakter tranzytowy. Most Na Zaporze by∏by zlokalizowany w po∏owie drogi mi´dzy Trasà
Siekierkowskà a Po∏udniowà Obwodnicà Warszawy. Odleg∏oÊci mi´dzy przeprawami przez
Wis∏´ wynosi∏yby wówczas ok. 4 km, co jak na
warunki Warszawy jest i tak du˝à odleg∏oÊcià.
Zmiana lokalizacji mostu z pó∏nocy na po∏udnie nie napotka∏aby tak silnego oporu spo∏ecznego, gdy˝ nowa trasa przyczyni∏aby si´
do rozwiàzania problemów komunikacyjnych
dzielnicy, nie burzàc istniejàcego uk∏adu urbanistycznego. W mojej opinii na budowie mostu
Na Zaporze zyska∏yby tak˝e sàsiednie dzielnice,
przede wszystkim Wilanów, ale tak˝e Praga-Po∏udnie i Weso∏a.
Zach´cam do poparcia inicjatywy, wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Wawer.
Wielkimi krokami zbli˝a si´ Wielkanoc i z tej
okazji chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zdrowych, pe∏nych radoÊci Âwiàt
Wielkanocnych sp´dzonych w gronie najbli˝szych. Weso∏ego Alleluja!
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

NASZA STRONA
INTERNETOWA
Drodzy Czytelnicy, pieczo∏owitoÊç przygotowaƒ nowej ods∏ony naszego portalu
sprawi∏a, ˝e wkrad∏o si´ drobne opóênienie i premiera nowego wcielenia strony
www.wiadomoscisasiedzkie.pl odb´dzie si´ jednak w kwietniu. Aktualnie
trwajà ostatnie prace, wi´c ju˝ naprawd´
nied∏ugo zobaczycie efekt tych dzia∏aƒ.
A my bardzo ch´tnie poznamy Wasze opinie o nowym wyglàdzie i nowych rozwiàzaniach. Zaglàdajcie na naszà stron´!

Redakcja na podstawie
http://www.wawer.warszawa.pl

Hanna Kowalska

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Kolejne rozmowy o przebudowie bazaru w Falenicy
Pod koniec lutego Przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej Rady
Dzielnicy Wawer Andrzej Wojda zainicjowa∏ kolejne spotkanie dotyczàce roboczej koncepcji przebudowy bazaru w Falenicy. Spotkano si´
w celu wypracowania wspólnego
stanowiska, które nast´pnie b´dzie
rozpatrzone na najbli˝szym posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej po zakoƒczeniu konsultacji przeprowadzonych przez ZGN i wykorzystane
w toku dalszych prac projektowych.
W sali konferencyjnej WSH Fala spotkali si´
przedstawiciele Rady Osiedla Falenica, Stowarzyszenia Kupców, Towarzystwa Przyjació∏ Falenicy, Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
oraz WSH Fala i mieszkaƒcy ul. Trocinowej, zlokalizowanej naprzeciw bazaru. Zebrani zapoznali si´ z 2 koncepcjami przebudowy bazaru

i wst´pnie poparli projekt zak∏adajàcy umiejscowienie na zewnàtrz pawilonów na 129 modu∏ów i wewnàtrz na 68 stanowisk do sprzeda˝y
z samochodów, które zabezpieczone b´dà ciàgami zadaszeƒ z zachowaniem elementów stylu
„Êwidermajer” i przedwojennej ul. Handlowej.
Zwrócono uwag´ na potrzeb´ zagospodarowania terenu wokó∏ bazaru mi´dzy innymi poprzez:

WarszawskoÊç potwierdzona elektronicznie
czyli nowe rozwiàzanie dla Kart Warszawiaka
Dla wszystkich rozliczajàcych PIT w Warszawie i korzystajàcych z Karty Warszawiaka lub
Karty M∏odego Warszawiaka mamy wa˝nà wiadomoÊç. Dotychczasowe poÊwiadczenie uprawnieƒ oznaczone na karcie naklejonym okràg∏ym

hologramem przestanie obowiàzywaç 30 wrzeÊnia br. Aby móc w dalszym ciàgu swobodnie
korzystaç z uprawnieƒ i nie przejmowaç si´ tà
datà, nale˝y wgraç na swojà kart´ tzw. e-hologram. Jest to elektroniczny zapis, który nie b´dzie widoczny go∏ym okiem na karcie, ale kon-

troler biletów odczyta go za pomocà terminala
do sprawdzania wa˝noÊci naszej karty.
Na szcz´Êcie, ˝eby wgraç e-hologram, nie trzeba udawaç si´ do Punktu Obs∏ugi Pasa˝erów
ZTM. Od 17 lutego prawie wszystkie biletomaty
majà funkcj´ wgrywania e-hologramu. To tak˝e
o tyle wygodne rozwiàzanie, ˝e nie musimy mieç
przy sobie dowodu osobistego ani potwierdzenia
rozliczania podatku w stolicy. W sytuacji gdyby
pojawi∏a si´ wàtpliwoÊç, czy faktycznie jesteÊmy
uprawnieni do korzystania z KW lub KMW, Zarzàd
Transportu Miejskiego wezwie nas do POP-u, abyÊmy okazali stosowne dokumenty, poÊwiadczajàce nasze uprawnienia.
E-hologram mo˝na
oczywiÊcie
wgraç
równie˝ w POP ZTM
lub w jednym z dzielnicowych Wydzia∏ów
Obs∏ugi Mieszkaƒców.
Wówczas nale˝y wziàç
ze sobà dowód to˝samoÊci oraz jeden z do-

PTTK Weso∏a zaprasza
■

■

2

ChcielibyÊmy zaprosiç
Paƒstwa na tegoroczne
nasze wycieczki:
7.05 – Sp∏yw kajakowy rzekà Drzewiczkà
(dop∏yw rzeki Pilicy), kierownik Anna Ksi´˝opolska
21.05 – Rajd rowerowy do Ossowa, kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska

■

■

■

■

11–12.06 – Sp∏yw kajakowy rzekà SupraÊlà,
kierownik Marcin J´drzejewski
17–19.06 – Wroc∏aw (autokarowa, zwiedzanie), kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska
10.09 – Sp∏yw kajakowy rzekà Wilgà, kierownik Anna Ksi´˝opolska
17.09 – Rajd rowerowy w Puszczy Kampinoskiej, kierownik Anna Ksi´˝opolska

- stworzenie wi´kszej liczby
miejsc parkingowych, a tym samym ograniczenie blokowania
pobliskich ulic przez parkujàce
samochody, co zwi´kszy przejezdnoÊç w tej okolicy,
- zapewnienie dojazdu do pawilonów z dostawami tak, aby nie
by∏y ucià˝liwe dla okolicznych
mieszkaƒców,
- stworzenie parku ze Êcie˝kami,
latarniami, ∏aweczkami i scenà
plenerowà obok placu zabaw,
- wykorzystanie na tym terenie si∏owni plenerowej realizowanej z bud˝etu partycypacyjnego,
- umiejscowienie ogólnodost´pnego WC od
strony placu zabaw,
- umiejscowienie kontenerów na Êmieci z dala
od domów przy ul. Trocinowej.
AW

kumentów: pierwszà stron´ PIT z prezentatà
urz´du skarbowego, zaÊwiadczenie z urz´du
skarbowego, Urz´dowe PoÊwiadczenie Odbioru
(UPO) wraz z pierwszà stronà PIT-u, gdy rozliczamy si´ przez Internet. Analogicznie powinny zrobiç osoby nieposiadajàce jeszcze Karty Warszawiaka, a chcàce jà sobie wyrobiç.
Wgrane w tym roku e-hologramy b´dà wa˝ne
od 1 paêdziernika 2016 do 30 wrzeÊnia 2017.
Pociàga to za sobà dwie istotne konsekwencje:
1 – do koƒca wrzeÊnia tego roku jedynym poÊwiadczeniem uprawnieƒ jest naklejony hologram, wi´c jeÊli masz ju˝ wgrany e-hologram,
nie zdrapuj naklejki;
2 – jeÊli w∏aÊnie ubiegasz si´ o Kart´ Warszawiaka, oprócz wgrania e-hologramu otrzymasz
tak˝e papierowy hologram.
Hanna Kowalska
REKL AMA

■

■

29.09–2.10 – Gorce (w´drówka górska),
wyjazd w czwartek wieczorem, kierownik
Marcin J´drzejewski
22–23.10 – Ziemia Lubelska (autokarowa,
zwiedzanie), kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska

Szczegó∏y poszczególnych imprez b´dà publikowane na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl na oko∏o 2 miesiàce
przed ich terminem. Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a
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Estakady zamiast tunelu
czyli co niedobrego dzieje si´ z projektem POW
Warbud – firma, która
wygra∏a przetarg na wykonanie odcinka przez Wawer
autostrady A2 (nazywanej
obwodnicà), chce zmieniç
ustalenia dotyczàce wykonania tego odcinka. Zmierza do zmiany planowanego tunelu pod linià PKP na
wiadukt oraz wyd∏u˝enia nasypu przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Nie jest jeszcze pewne, czy
nasyp zastàpi estakad´ przez park, czy nie.
Koncepcja budowania autostrady przez Miedzeszyn od poczàtku nie podoba∏a si´ mieszkaƒcom. Degraduje ona dzielnic´, a osiedla dzieli na
dwie cz´Êci. Niekorzystne skutki mia∏ ∏agodziç
tunel pod torami PKP i wiadukty nad autostradà
w ulicach Tawu∏kowej, Mozaikowej i Zabawnej
(Mszaƒskiej). Autostrada dodatkowo przecina
Mazowiecki Park Krajobrazowy na d∏ugoÊci oko∏o 4,5 km. W parku planowano dwie estakady
o ∏àcznej d∏ugoÊci oko∏o 1,5 km.
Mieszkaƒcy sà zaniepokojeni pojawiajàcymi si´
informacjami o proponowanych zmianach. Koncepcja wiaduktu zaskakuje. Wprowadza rozwiàzanie
urbanistyczne, które b´dzie gigantem w osiedlu domów jednorodzinnych i êród∏em has∏u. Firma Warbud wygra∏a przetarg z najni˝szà cenà 561,6 mln z∏.

Na projekt i budow´ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewidywa∏a 923,8 mln z∏.
Umowa zosta∏a podpisana w grudniu. Budowa
w Wawrze rozpocznie si´ za rok i potrwa do sierpnia 2020 r. W tym czasie powinna zakoƒczyç si´ budowa odcinków na Ursynowie i w Wilanowie.
Warbud szuka oszcz´dnoÊci kosztem mieszkaƒców, bo nietrudno jest przewidzieç skutki
przyj´cia tego rozwiàzania. Stàd apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o niewyra˝anie zgody na takie propozycje wy∏onionego
w przetargu wykonawcy. Przecie˝ ka˝dy startujàcy w przetargu mia∏ ÊwiadomoÊç proponowanych rozwiàzaƒ technicznych. Jaka by∏aby reakcja, gdyby nagle na Ursynowie odstàpiono od
budowy tunelu, ∏atwo przewidzieç. Czy Wawer
to inna dzielnica i tu mo˝na iÊç na odst´pstwa
tylko dlatego, ˝e tak b´dzie taniej?
W Êrod´ 16 marca o godz. 18.00 Warbud
organizuje spotkanie z mieszkaƒcami na temat
budowy autostrady. Spotkanie odb´dzie si´
w szkole przy ul. Wolnej 36/38 w Miedzeszynie.
Serdecznie zach´cam Paƒstwa do udzia∏u. Wa˝à
si´ losy niechcianej autostrady w Wawrze. Wszyscy powinni wyraziç swoje zdanie na ten temat.

Zapraszamy tak˝e na pozosta∏e najbli˝sze spotkania:
31.03 – Miedzeszyn, 14.04 – Falenica, 28.04 – Aleksandrów
Szczegó∏owe informacje: www.wawer.warszawa.pl

Radny W∏odzimierz Zalewski

Zapraszam seniorów z Wawra
do bezpłatnego udziału w programie
„RUCH TO ZDROWIE
prozdrowotne zajęcia ruchowe dla seniorów”
Program wygrał w zeszłorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. Składa się z odpowiednio dobranych zajęć ruchowych – gimnastyka i zajęcia
Nordic Walking – oraz z wykładów zachęcających
do aktywności fizycznej.

W ramach programu zapraszam:
 22 marca br. (wtorek) o godzinie 17.00
do Wawerskiego Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a,
sala teatralna, na wykład pt.:

„Ruch – twoja recepta na zdrowie”
 od 3 marca br. (czwartek), godz. 8.30 i 9.30
na regularne zajęcia gimnastyczne
Zajęcia będą odbywać się w sali teatralnej WCK.

Szczegółowe informacje: tel. 501 026 907
Urszula Stanowska
specjalistka gerontoprofilaktyki
instruktorka rekreacji ruchowej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Marynarz z Mi´dzylesia – ciàg dalszy
W poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” przybli˝y∏am Paƒstwu cz´Êç
historii trzeciego z braci Skurów – Jana
Skury. DziÊ zaprezentuj´ dalsze jego losy:
3 X 1944 r. Jan Skura rozpoczà∏ prac´ na
„Sobieskim” – statku pasa˝erskim, tym razem s∏u˝àcym wojsku. Zmagania wojenne
z poczàtkiem 1945 r. zacz´∏y wskazywaç na
wyczerpanie si∏ armii niemieckiej.
W lutym 1945 r. na konferencji ja∏taƒskiej zosta∏ uzgodniony nowy kszta∏t Êwiata.
Polska pad∏a ofiarà tych uzgodnieƒ. Dzieƒ
8 maja 1945 r. og∏oszono dniem zwyci´stwa
aliantów nad Niemcami. Walki przenios∏y
si´ w rejon Dalekiego Wschodu, gdzie tli∏a
si´ dogorywajàca wojna.
„Sobieski” ruszy∏ na Daleki Wschód
z transportem wojska do Bombaju. Polskà
za∏og´ elektryzowa∏a niepewnoÊç jutra,
wobec sytuacji w kraju, skazanym na
w∏adztwo komunistycznego rzàdu.
Po kapitulacji Japonii 15 VIII 1945 r.
„Sobieski” z wojskiem brytyjskim ruszy∏ na
Malaje. Jako jeden z pierwszych zosta∏ skierowany do Singapuru, teraz ju˝ wolnego od
terroru okupacji japoƒskiej. Miasto Êwieci∏o pustkami, pe∏ne Êladów niedawnych masowych rozstrzeliwaƒ, szczególnie ludnoÊci
pochodzenia chiƒskiego.

„Sobieski” zaczà∏ przyjmowaç trasnporty
jeƒców brytyjskich, uwolnionych z obozów
japoƒskich. Cytuj´: „[...] ludzie ci byli doszcz´tnie wymizerowani, ˝ywe szkielety...!
Brak∏o im si∏, aby wejÊç na statek po trapie...!
Ich widok przechodzi∏ ludzkà wyobraêni´...”
Na „Sobieskim” zaj´to si´ nimi. Zastosowano specjalnà diet´ i leczono z awitaminozy. Dzi´ki warunkom i troskliwej opiece
b∏yskawicznie powracali do zdrowia. Ludzi
tych dotransportowano do Liverpoolu. Tu
radoÊci z odzyskania bliskich, którzy wrócili do domu, nie da si´ opisaç; miesza∏a si´
z radoÊcià, a i przygn´bieniem polskiej za∏ogi, tu∏aczy, niepewnych, czy da si´ powróciç do Ojczyzny.
Po gwa∏townej naradzie (24 paêdziernika
1945 r.) na „Sobieskim”, podczas której,
w proteÊcie, zosta∏ „wyniesiony” ze statku
na làd przedstawiciel komunistycznych
w∏adz w Polsce, za∏oga stan´∏a przed dramatycznym wyborem: co robiç – zostaç czy
opuÊciç statek.
Jan z cz´Êcià za∏ogi statek opuÊci∏. W∏adze imigracyjne Anglii uzna∏y, ˝e zejÊcie na
làd tych marynarzy jest nielegalne, i skutkiem tego postanowienia uznano, ˝e sà wyj´ci spod prawa. Nie wolno im podejmowaç
˝adnego zatrudnienia. Majà czekaç na decyzj´ przysz∏ych w∏adz brytyjskich.

Komitet Obrony Demokracji – lokalnie
„Yes, We Can”, bo jak nie my, to kto?
18 listopada 2015 r., raptem 4 miesiàce temu, na portalu Studia Opinii Krzysztof ¸oziƒski
napisa∏: „Trzeba za∏o˝yç Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na podobnych zasadach
do tych, na jakich niegdyÊ dzia∏a∏ KOR”.
Ten tekst wywo∏a∏ lawin´ zdarzeƒ, które
wszyscy znamy: b∏yskawiczne podchwycenie
pomys∏u przez Mateusza Kijowskiego, mobilizacj´ tysi´cy ludzi na Facebooku, marsze
i manifestacje w ca∏ej Polsce i nie tylko. JesteÊmy coraz lepiej zorganizowani. Koƒczy si´
proces rejestracji Stowarzyszenia KOD. Tworzà si´ struktury regionalne oraz lokalne,
a tak˝e grupy odpowiedzialne za redagowanie ulotek, organizowanie akcji i wydarzeƒ.
Naszà lokalnà spo∏ecznoÊç te˝ porwa∏ ten
spontanicznie budzàcy si´ ruch.

KOD to jednak nie tylko manifestacje, marsze i pikiety. KOD to tak˝e, a mo˝e przede
wszystkim edukacja. Staramy si´ propagowaç
zasady funkcjonowania demokratycznego paƒstwa prawa. Mówimy, czym jest demokracja,
Trybuna∏ Konstytucyjny, wolnoÊç s∏owa, co to
samorzàdnoÊç, spo∏eczeƒstwo obywatelskie,
zaanga˝owanie spo∏eczne, inicjatywa lokalna
i jak to wszystko wp∏ywa na ˝ycie ka˝dego
z nas. W celu przybli˝enia tych kwestii stworzyliÊmy kierowany do m∏odzie˝y projekt „Yes,
We Can”, na który chcemy pozyskaç Êrodki
w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
„Yes, We Can” to projekt skierowany do
uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta∏càcych
na terenie Wawra. Poprzez spotkania i dyskusje
z dziennikarzami, osobami stanowiàcymi autorytet dla m∏odzie˝y i lokalnymi spo∏ecznikami
uczniowie dowiedzà si´, w jaki sposób demo-

WiadomoÊç z Polski o powstaƒczej Êmierci
brata Czes∏awa, która dotar∏a do Jana po zejÊciu z „Sobieskiego”, by∏a dodatkowym uderzeniem (patrz „WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr
55 z wrzeÊnia 2015 r.).
Jan nie powróci∏ do Polski. Pozosta∏ na emigracji. Wraz z ˝onà Hiszpankà Amparo odwiedza∏ rodzin´ w Mi´dzylesiu. Przemiany posierpniowe w Polsce przyjmowa∏ z ulgà i nadziejà.
Ostatnià wolà Jana by∏ pochówek zgodny
ze zwyczajem ludzi morza. Tak te˝ si´ sta∏o.
Jego prochy po przewiezieniu do Polski zosta∏y oddane Ba∏tykowi 29 maja 2006 r.
Teresa Skura
Odznaczony:
1. Krzy˝em Walecznych nadanym w Londynie 25 maja 1943 r.
2. Medalem Morskim Polskiej Marynarki
Handlowej nadanym na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej dnia
3 lipca 1945 r. za rzetelnà s∏u˝b´ na morzu w czasie wojny 1939–1945
3. Krzy˝em Czynu Bojowego Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1994 r. (wydanym
na Zachodzie)
PS – Serdecznie przepraszam Czytelników za
b∏àd w pisowni nazwiska Karola Ma∏cu˝yƒskiego („WiadomoÊci” nr 58 z grudnia 2015 r.
str. 4). Z powa˝aniem, Teresa Skura.

kracja wp∏ywa na nasze codzienne ˝ycie oraz jak
uczestniczàc w ˝yciu spo∏ecznym, mo˝na zmieniaç przestrzeƒ w swojej dzielnicy i poza nià.
Na koniec cyklu uczniowie b´dà mogli stworzyç
w∏asny projekt, w którym okreÊlà, w jaki sposób
chcieliby zmieniaç otaczajàcà ich rzeczywistoÊç.
Aby projekt móg∏ byç wykorzystany przez jak
najszerszy kràg odbiorców, planujemy, korzystajàc z nowoczesnej technologii, po∏àczyç szko∏y
siecià wideokonferencji, a tak˝e transmitowaç
na ˝ywo spotkania w szko∏ach na ogólnodost´pnej platformie internetowej.
Prawdopodobnie, gdyby nie nasza lokalna
Grupa KOD, nigdy byÊmy si´ nie spotkali.
Wsz´dzie, gdzie jest KOD, jest równie˝
uÊmiech, serdecznoÊç i otwartoÊç. Do∏àczajcie
do nas. Z fajnymi ludêmi robienie zupe∏nie nowych rzeczy jest przygodà, a nie pracà.
KOD ∏àczy – nie dzieli!
Grupa KOD Warszawa Wawer
opracowa∏: Tadeusz Korablin

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

4

Nr 61 / Marzec 2016

WAWERSKIE

Nigdy nie jest za póêno, aby zawsze byç
na czasie – projekt spo∏eczny iGrandpa
Projekt spo∏eczny, szkolenia dla seniorów,
czwórka studentów – to trzy has∏a, które powinny si´ kojarzyç z projektem iGrandpa. Po
prawie 4 miesiàcach przygotowaƒ uda∏o si´
zrealizowaç g∏ówny cel projektu i zorganizowaç bezp∏atne, 2-godzinne szkolenia z zakresu obs∏ugi urzàdzeƒ elektronicznych dla
blisko 120 osób w Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej oraz w Zespole Szkó∏ nr 70 w RadoÊci.
Projekt organizowany by∏ w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Co si´ z tym ∏àczy?
Ca∏y zespó∏ musia∏ przejÊç przez szkolenie
e-learningowe z zakresu zarzàdzania projektami, przejÊç przez kolejne etapy, zaplanowaç
dok∏adnie ka˝dy krok i wype∏niaç formularze. Tak
przygotowany i sprawdzony projekt nie móg∏ si´
nie udaç! Dodatkowy sukces zapewni∏o zaanga˝owanie i pasja studentów do dzia∏aƒ spo∏ecznych.
Szkolenia odby∏y si´ na Dzieƒ Babci i Dziadka.
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy uwa˝ali,
˝e by∏ to Êwietny prezent. Wszyscy uczestnicy
byli zafascynowani dzia∏aniem urzàdzeƒ elektronicznych. Podczas trzech dni nauczyli si´ podstawowej obs∏ugi komputera, tabletu oraz zobaczyli, jak dzia∏a internet. Wzbudzi∏o to w nich du˝à
ciekawoÊç i mamy nadziej´, ˝e równie˝ ch´ç do
dalszego rozwoju.

Ca∏emu zespo∏owi projektowemu dzia∏ania spo∏eczne przynoszà niesamowità satysfakcj´ i cenne
doÊwiadczenie. Praca z seniorami da∏a wyjàtkowo
du˝o radoÊci – wszystkie indywidualne spotkania,
rozmowy przez telefon przy zapisach, ich ch´ç do
rozwijania si´ i poznawania „Êwiata m∏odzie˝y”-–
Facebooka, Skype'a, maila, internetu, ich uÊmiechy, kiedy napisali swój pierwszy tekst w edytorze
tekstów, ich zaskoczenie, kiedy klawiatura na tablecie sama si´ pojawi∏a, wydawane og∏osy „ziuuuu!”, kiedy „zrzuciliÊmy na pasek” okno przeglàdarki, czy pierwsze w ˝yciu zrobione selfie komputerem/ tabletem (nawet z dodaniem filtra!).

Seniorzy sà obecnie najsilniej rosnàca grupà
spo∏ecznà, dlatego tak wa˝ne jest, by edukowaç
ich w zakresie zmieniajàcego si´ Êwiata, w tym
nowoczesnych technologii. Poprzez projekt
chcieliÊmy pokazaç, ˝e ka˝dy z nas mo˝e przeciwdzia∏aç wykluczeniu i poprawiç jakoÊ
˝ycia seniorów. Sà to naprawd´ niesamowici ludzie, którzy mogà nas, m∏odych,
bardzo wiele nauczyç. Dlaczego nie odp∏aciç im si´ tym samym? :-) – mówi kierownik projektu, Aleksandra Ksionek.
Mamy nadziej´, ˝e takich dzia∏aƒ w lokalnych spo∏ecznoÊciach i w skali ogólnopolskiej b´dzie coraz wi´cej. Ich potrzeb´
potwierdza odzew od wszystkich ch´tnych
– w ciàgu niespe∏na tygodnia zape∏ni∏o si´
120 miejsc na szkolenia! Wszystkie stanowiska do pracy by∏y zaj´te przez ca∏e 3 dni.
Zorganizowanie bezp∏atnych warsztatów, przygotowanie gad˝etów dla ka˝dego
uczestnika, rozpromowanie projektu w mediach
by∏y mo˝liwe dzi´ki wielu sponsorom oraz partnerom medialnym, którym bardzo dzi´kujemy.
Przy okazji zach´camy do odwiedzenia naszej
strony na Facebooku, gdzie zamieÊciliÊmy zdj´cia,
relacj´ oraz filmik ze szkoleƒ: www.facebook.com/
iGrandpa1.
JesteÊmy przekonani, ˝e naprawd´ nigdy nie
jest za póêno, aby zawsze byç na czasie!
Zespó∏ iGrandpa

REKL AMA
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Kolejny Turniej Tenisowy z cyklu UW OPEN,
czyli Marysin – mekkà tenisa akademickiego
21 lutego w KT Break odby∏ si´ kolejny turniej
tenisowy dla studentów i zaproszonych goÊci. Turniej zosta∏ przeprowadzony w kategorii singla kobiet i m´˝czyzn oraz w kategorii debli w systemie
open. Dla mnie osobiÊcie jako organizatora turniejów studenckich jest to kolejny powrót do przesz∏oÊci. Ca∏e moje ˝ycie tenisowe wywodzi si´
z czasów akademickich i dlatego jestem bardzo
dumny, ˝e mog´ kontynuowaç swojà pasj´ jako
trener akademicki i kierownik Sekcji Tenisowej Uniwersytetu Warszawskiego. Turnieje takie integrujà
Êrodowisko, ale jednoczeÊnie s∏u˝à jako sprawdzian poziomu naszej sekcji w perspektywie startów w Akademickich Mistrzostwach Polski czy Eu-

ropy. W tej edycji UW OPEN wygrali: singiel kobiet
– 1 miejsce Joanna Nowakowska, 2 miejsce Karolina Woêniewska, 3 miejsce Eleni Georgiadou
i Magdalena Szponer; singiel m´˝czyzn – 1 miejsce Maciej Naduk, 2 miejsce Karol Pietrasiak,
3 miejsce Robert Wysocki i Maciej Sikora; debel
open – 1 miejsce Magdalena Szmyd, Joanna Nowakowska, 2 miejsce Robert Wysocki, Maciej Sikora. Ogó∏em wystartowa∏o 28 uczestników i uczestniczek z ró˝nych uczelni warszawskich. Najwi´kszà
niespodziankà turnieju by∏y zwyci´˝czynie debla,
m∏oda zawodniczka UW Joanna Nowakowska
i pracowniczka uniwersytetu, Magdalena Szmyd,
które wygra∏y z parà doÊwiadczonych deblistów

Asia i Magda – zwyci´˝czynie debla UW Open

Robertem i Maçkiem. Dok∏adne informacje i zdj´cia na stronie www.tenisbreak.pl. Nast´pny turniej
z tego cyklu – na wiosn´. Zapraszamy!
Trener Andrzej Caruk

Sukces sumoków z UKS FUKS
na rozpocz´cie sezonu 2016

Po bardzo udanym ubieg∏orocznym sezonie
(seniorzy: Pawe∏ Wojda I MP i III ME, Tomasz
Wojda II MP i III ME, juniorzy: Szymon Rosiƒski
III MP i V ME, kadeci: Robert Baca III MP, m∏odzicy: Aleksander Zawada II MP, Maciej Baca
II MP, Hubert Niemczyk I MMM) zawodnicy UKS
FUKS rozpocz´li nowy rok sukcesem podczas Pucharu Polski seniorów i juniorów, który odby∏ si´
w Krotoszynie w dniach 20–21 lutego br.
Jak nam powiedzia∏ Andrzej Wojda, trener UKS
FUKS, a zarazem radny naszej dzielnicy, by∏ to spektakularny sukces Paw∏a i Tomasza Wojdów oraz
wspania∏y wyst´p Bartka Bacy w grupie juniorów.
Nie zdarzy∏o si´ do tej pory w historii polskiego sumo, aby dwóch braci bliêniaków „rzàdzi∏o”
w dwóch kategoriach wagowych (w sumo w Pucharach Polski zawodnicy mogà startowaç
w 2 kategoriach wagowych). Obydwaj bracia
wygrali wszystkie swoje pojedynki eliminacyjne
i pó∏fina∏owe zarówno w kategorii do 85 kg, jak
i do 92 kg. Tak wi´c to oni stan´li do walk fina∏owych o z∏ote medale w tych kategoriach. W kategorii do 85 kg zwyci´˝y∏ Pawe∏, a Tomasz zajà∏

II miejsce. W kategorii do 92 kg by∏o odwrotnie,
Tomasz zajà∏ I miejsce, a Pawe∏ drugie.
Podczas tego turnieju po pierwszy ogólnopolski sukces si´gnà∏ Bartek Baca, który w grupie
juniorów w kategorii do 80 kg nie da∏ ˝adnych
szans swoim przeciwnikom i zdoby∏ z∏oty medal.
W tym miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e turniej
w Krotoszynie rozpoczà∏ kwalifikacje zawodników
do reprezentacji na Mistrzostwa Europy w sumo,
które odb´dà si´ w Polsce, w Krotoszynie pod koniec kwietnia tego roku. Kolejnymi kwalifikacjami
b´dà starty w Pucharze Polski w Strzelcach Opolskich w dniach 19–20 marca i w Mistrzostwach

Polski seniorów i m∏odzie˝owców, które si´ odb´dà
w naszej dzielnicy, w Falenicy, w hali Zespo∏u Szkó∏
nr 111 przy ul. Poezji 5 w dniu 2 kwietnia (sobota)
br. w godz. 10–14. Serdecznie zapraszamy!
ZAPROSZENIE
Trener Andrzej Wojda zaprasza dzieci i m∏odzie˝ na bezp∏atne zaj´cia ogólnorozwojowe
i z sumo, które odbywajà w sali gimnastycznej ZS 111 przy ul. Poezji 5 w ka˝dy wtorek
i czwartek w godzinach 17.00–18.30. Wystarczy ch´ç, odwaga oraz zgoda rodziców.

Pierwsza klasa pi∏karska
w Warszawie, a druga w Polsce!
Jako pierwsi w Warszawie i jako drudzy w Polsce, zaraz po Lechu Poznaƒ, otwieramy wspólnie ze
Szko∏à Podstawowà nr 138 klas´ pi∏karskà 1–3,
z kontynuacjà w klasach 4–6. Jest to wspania∏y pomys∏ i szansa dla ma∏ych dzieci, ˝eby jak najwczeÊniej zaczàç przygod´ z pi∏kà no˝nà. Uczniowie
z rocznika 2009/2010 rozpocznà nauk´ i treningi
w wygodnej formule dopasowania zaj´ç szkolnych
i sportowych. 10 godzin wychowania fizycznego
w tygodniu pozwoli na kszta∏towanie sportowego
potencja∏u, a po∏àczenie ich z planem lekcji u∏atwi
rodzicom organizowanie opieki nad dzieckiem.

Aby rozpoczàç nauk´ w klasie sportowej, dziecko musi byç zakwalifikowane przez lekarza medycyny sportowej i przejÊç prób´ sprawnoÊci fizycznej, która odb´dzie si´ 19 kwietnia. Badania odb´dà si´ 15 kwietnia przy al. Wyzwolenia 6. Na
stronie internetowej Szko∏y Podstawowej nr 138:
http://sp138.edupage.org/news/#283 jest informacja, jak zrobiç badania i jakà trzeba wype∏niç
ankiet´ do przychodni sportowej. O przyj´ciu do
klasy przesàdzaç b´dzie wynik punktowy próby.
KS ZWAR

REKL AMA
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- Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
- Miejskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji
w Miƒsku Mazowieckim,
- Przedszkola „Delfinek” w Sulejówku,
- Gminnego OÊrodka Sportu w Raszynie.

RWR rozwija skrzyd∏a
Uprzejmie informuj´, ˝e dnia 20 lutego 2016
roku w Kaliszu odby∏ si´ Nadzwyczajny Zjazd
Krajowy. Podczas tego Zjazdu dokonano wyborów nowego Zarzàdu G∏ównego RWR.
Nowa w∏adza ukonstytuowa∏a si´ w nast´pujàcym sk∏adzie:
■ Micha∏ Guzik – Prezes
■ Damian Wysocki – Wiceprezes ds. szkoleniowych
■ Adam Krawczyk – Wiceprezes ds. organizacyjnych
■ Pawe∏ Zimnoch – Sekretarz
■ Gra˝yna Kowalczyk – Skarbnik
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOÂCI
Najwa˝niejszym celem RWR jest prowadzenie
dzia∏aƒ ratowniczych, polegajàcych w szczególnoÊci na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uleg∏y wypadkowi lub nara˝one sà na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia i zdrowia na obszarze wodnym. W ramach dzia∏alnoÊci organizujemy i przeprowadzamy samodzielnie specjalistyczne szkolenia, zakoƒczone egzaminem paƒstwowym w oparciu o uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe. Szkolenia majà charakter wewn´trzny i ogólnopolski przy wspó∏pracy z innymi oddzia∏ami Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.
Zakres szkoleniowy:
• Szkolenia ratowników wodnych okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleƒ
w ratownictwie wodnym (Dz.U. poz. 747),
• Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
• Szkolenia motorowodne – stermotorzysta,
manewry na skuterach i pontonach wodnych,
• Szkolenia patentowe – nurkowe i ˝eglarskie,
• Szkolenia instruktorskie – ratownictwo i p∏ywanie,
• Szkolenia certyfikowane – obserwacja w ratownictwie wodnym,
• Szkolenia taktyczne – dynamiczne: p∏ywanie,
sztuki walki, strzelanie,
• Szkolenie dietetyczne – profil sportowy.

Dodatkowo przeprowadzamy profilaktyczne,
regularne patrole na ró˝nych akwenach wodnych
w celu odnalezienia niebezpiecznych i niezabezwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

pieczonych miejsc, gromadzàcych skupiska ludzi
korzystajàcych z kàpieli.
Niezastàpionym narz´dziem naszej dzia∏alnoÊci
sà prace spo∏eczne, akcje
charytatywne i wolontariat.
Nasi partnerzy:
✓ Ministerstwo Spraw Wewn´trznych,
✓ Wojewoda Mazowiecki,
✓ Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
✓ Urzàd Marsza∏kowski,
✓ Stra˝ Po˝arna, Policja, Pogotowie, Wojsko,
✓ wy˝sze uczelnie paƒstwowe,
✓ domy oÊwiaty i kultury.

ODDZIA¸ RATOWNICTWA WODNEGO
RZECZPOSPOLITEJ W WARSZAWIE
SZKOLENIE I WSPÓ¸ZAWODNICTWO SPORTOWE SZCZEGÓLNIE DZIECI I M¸ODZIE˚Y
Tragedie rodzin, których najbli˝sze osoby ulegajà wypadkom, sà niewyobra˝alne. Rutyna i brawurowe zachowania majà wp∏yw na szereg niebezpiecznych zdarzeƒ, z którymi spotykamy si´ na co
dzieƒ. Wi´kszoÊç ludzi musi uÊwiadomiç sobie, ˝e
zagra˝ajà bezpoÊrednio swojemu ˝yciu i najbli˝szemu otoczeniu przez nieprzemyÊlane decyzje.
Staramy si´ wp∏ynàç na w∏aÊciwà ÊwiadomoÊç
spo∏eczeƒstwa ju˝ od najm∏odszych lat. S∏u˝ymy
dzia∏aniami szkoleniowymi, pedagogicznymi,
profilaktycznymi i prewencyjnymi, takimi jak:
■ nauka i doskonalenie p∏ywania,
■ p∏ywanie sportowe,
■ zaj´cia ogólnorozwojowe z elementami sztuk
walki,
■ pogadanki na temat bezpieczeƒstwa nad wodà i udzielania pierwszej pomocy,
■ triatlon – wprowadzamy nowy kierunek rozwoju.
Zaj´cia skupiajà si´ g∏ównie na najm∏odszych
uczestnikach w wieku przedszkolnym i szkolnym. Powstajà równie˝ liczne grupy dla m∏odzie˝y i doros∏ych. W trakcie zaj´ç przedstawiamy
podstawowe zasady bezpieczeƒstwa i zachowaƒ w sytuacjach bezpoÊredniego zagro˝enia.
Wychowujemy m∏odych uczestników naszych
zaj´ç i dajemy szans´ na osiàgni´cie ciekawego
zawodu w przysz∏oÊci. Uwa˝amy, ˝e takie dzia∏ania zaszczepià ju˝ od najm∏odszych lat w∏aÊciwie
ukszta∏towanà ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ i sposobów radzenia sobie z nimi, która wp∏ynie na
ogólnà popraw´ bezpieczeƒstwa. Zapewniamy
kadr´ szkoleniowà z uprawnieniami i wieloletnim doÊwiadczeniem.
Miejsca wykonywanej dzia∏alnoÊci na terenie
województwa mazowieckiego:
• paƒstwowe i prywatne placówki oÊwiatowe
– przedszkola i szko∏y,
• obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie:

OtrzymaliÊmy Licencj´ nr 093/14
Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego upowa˝niajàcà do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym w dyscyplinie p∏ywanie.
Dzi´ki dynamicznemu dzia∏aniu mamy na
koncie wiele sukcesów. Wyst´powaliÊmy wielokrotnie na presti˝owych zawodach rangi ogólnokrajowej, do których zaliczajà si´:
• Pierwszy Krok P∏ywacki,
• Od M∏odzika do Olimpijczyka w Warszawie,
• Grand Prix Miƒska Mazowieckiego,
• Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y.
Przedstawiam medalistów mi´dzyszkolnych zawodów p∏ywackich, które odby∏y si´ 23 lutego br.
w dzielnicy Warszawa-Weso∏a:
■

■

Z¸OTO: Zosia Taraszkiewicz, Roksana Wilanowska, Hubert Szor, Angelika Szor
SREBRO: Jan Królak
Serdecznie gratulujemy, jesteÊmy z Was dumni!

Tekst sponsorowany

ZARZÑD G¸ÓWNY RATOWNICTWA
WODNEGO RZECZPOSPOLITEJ
W WARSZAWIE-WESO¸EJ

˚YWIENIOWY STYL ˚YCIA
OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
WprowadziliÊmy nowà jakoÊç do naszych
szkoleƒ. CoÊ, bez czego tak naprawd´ ci´˝ko osiàgnàç sukces. Regularnie, raz w miesiàcu, organizujemy seminarium ˝ywieniowe dla cz∏onków RWR. Wyk∏ady prowadzi
dietetyk sportowy Igor Dzier˝anowski.

SPONSOR
Nasze zaanga˝owanie
w s∏usznà spraw´ zosta∏o
zauwa˝one przez firm´
motoryzacyjnà „SUZUKI”,
która doceni∏a nasze dzia∏ania i zaproponowa∏a
wspó∏prac´. Dzi´ki sponsorowi uzyskamy nowy
sprz´t i wzbogacimy ofert´ szkoleniowà. Za
wsparcie bardzo dzi´kujemy!!!
Szczegó∏owe informacje dotyczàce naszej dzia∏alnoÊci zamieszczamy na stronie: www.rwr.pl.
Micha∏ Guzik
Prezes RWR
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Bunt i nostalgia, humor i zaduma
– czyli jeden wieczór z Okud˝awà
„Dopóki Ziemia kr´ci si´...” – pod takim tytu∏em 20 lutego 2016 r. w WCK filia Anin odby∏ si´
koncert poÊwi´cony twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy. PublicznoÊç pokocha∏a Okud˝aw´ jako barda. Jednak on sam uwa˝a∏ si´ g∏ównie za prozaika historycznego. By∏ mistrzem poezji Êpiewanej, cz∏owiekiem skromnym i lubianym, bardzo
popularnym w Polsce w latach 70 i 80 XX wieku.
W jego utworach dominuje klimat zadumy,
smutku i refleksji nad w∏asnym losem. Porusza
problemy, które nurtujà ca∏à ludzkoÊç.

Najpi´kniejsze utwory Bu∏ata Okud˝awy zaprezentowa∏ Wies∏aw Kowalski – gitarzysta
i wokalista. Wybrane przez siebie utwory krótko
komentowa∏, chcàc przybli˝yç publicznoÊci rzeczywistoÊç, w jakiej powsta∏y. Przy dêwi´kach gitary wprowadzi∏ s∏uchaczy w klimat tamtych lat,
buntu, t´sknoty za wolnoÊcià s∏owa. Zafascynowanie artysty twórczoÊcià Okud˝awy, wprowadzenie ciep∏ego, lirycznego nastroju i humoru
sprawi∏o, ˝e pieÊni i ballady w jego wykonaniu
zosta∏y goràco przyj´te przez publicznoÊç.

Do zobaczenia na Stacji!
Niepostrze˝enie, wÊród dobrych filmów, aromatu kaw, herbat
i szumu pociàgów za ekranem up∏yn´∏a nam zima w jedynym polskim kinie dworcowym. Nadchodzi wiosna, a z nià lepsza pogoda
i... jeszcze wi´cej wartoÊciowych filmów.
Od 18 marca zapraszamy na Êwietny australijski dramat z Geoffreyem
Rushem. Znany ka˝demu zjadaczowi kinowego popcornu z roli kapitana Barbossy aktor jest w istocie jednym z najwybitniejszych australijskich przedstawicieli swojej profesji, co po raz kolejny udowodnia w filmie „Powrót”. Jest to opowieÊç o rodzinnych sekretach, które wychodzà na jaw podczas Êlubu miejscowego bogacza. 1 kwietnia zobaczymy
na Stacji debiut re˝yserski Natalie Portman. Znana i utalentowana aktor-

Ten pi´kny program muzyczny zgromadzi∏
w WCK filia Anin t∏umy mi∏oÊników twórczoÊci
Okud˝awy. Artysta otrzyma∏ owacje na stojàco.
Nie oby∏o si´ równie˝ bez licznych bisów.
El˝bieta Kucharska

ka si´gn´∏a po tekst Amosa Oza. Zagra∏a te˝ w filmie g∏ówna rol´, bo
jak sama przyznaje, by∏ to warunek przyznania pieni´dzy na ten film. JeÊli o mnie chodzi, nie mam nic przeciwko oglàdaniu Natalie Portman na
ekranie, nawet jeÊli sta∏o si´ to w wyniku szanta˝u producenta...
A jeÊli ju˝ jesteÊmy przy re˝yserkach, to 21 marca zapraszamy na spotkanie z Magdà ¸azarkiewicz, autorkà kultowego „Ostatniego dzwonka”. Pretekstem do rozmowy b´dzie pokaz jej ostatniego filmu – dokumentu „NieobecnoÊç” – poÊwi´conego pami´ci zmar∏ego kilka lat temu Piotra ¸azarkiewicza.
Jacek WiÊnicki

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

Wawer Music Festival

TURNIEJ WOKALNY
Kolejny koncert Wawer Music Festival poÊwi´cony zostanie rywalizacji duetów wokalnych: polsko-ukraiƒskiego w osobach tenora
Damiana Wilmy i pianisty Aleksandra Yankevicha (laureata „Z∏otego Parnasa” Forum
Pianistycznego w Sanoku) oraz damskiego
duetu rosyjsko-litewskiego z Ekaterinà Starodubrowskà – sopran oraz Aleksandrà
Zvirblyte – fortepian. S´dziami tego turnieju
wokalnego b´dzie publicznoÊç wawerska.
Mamy nadziej´, ˝e premierowa wersja-niespodzianka poloneza-fantazji Micha∏a Kleofasa Ogiƒskiego „Po˝egnanie ojczyzny” b´dzie
akcentem jednoczàcym wszystkie strony.
GoÊçmi honorowymi wieczoru b´dà przewodnicy warszawscy, którzy na co dzieƒ,
znajàc tajniki historii naszego miasta, oprowadzajà wycieczki po atrakcjach stolicy.
Zapraszamy 10 kwietnia o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss w Miedzeszynie na prawdziwy Turniej Wokalny w mi´dzynarodowym sk∏adzie – niech zwyci´˝à najlepsi!
Bilety na wydarzenie dost´pne w recepcji Hotelu Boss (tel. 22 516-61-00)
oraz na 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).
Jaros∏aw Drzewiecki

8

Nr 61 / Marzec 2016

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

WCK FILIA FALENICA

WYBRANE PROPOZYCJE NA MARZEC

17 marca (czwartek), godz. 11.00
WITAMY WIOSN¢ – warsztaty interdyscyplinarne dla
dzieci z opiekunami w ramach cyklu AKADEMIA MA¸EGO
ARTYSTY. Adresaci: dzieci od lat 3. WejÊciówki/cegie∏ki 5 z∏.

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75

micznej. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli, seniorzy.
Wst´p wolny.

17 marca (czwartek), godz. 18.00
Zgrany Wawer. Mobilna biblioteka gier planszowych. Gry wspó∏czesne dla wymagajàcych, gry familijne. Parter, wst´p wolny.

19 marca (sobota), godz. 14.00
„CZYTAMY KSIÑ˚KI DLA DZIECI” – spotkanie autorskie z Agnieszkà Mielech, autorkà popularnych ksià˝ek dla
dzieci. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

14–18 marca
Inicjatywa EKO-ROZSADNIK zielonych pomys∏ów.
Warsztaty florystyczne – uk∏adanie kwiatów i stroików
Êwiàtecznych. Dok∏adne terminy warsztatów dost´pne
na stronie wck-wawer.pl/projekty. Zapisy: 602 475
162; warsztaty bezp∏atne.

WCK FILIA ANIN

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury

30 marca (Êroda), godz. 18.30
Historia Mi´dzylesia w odcinkach. „Mi´dzy sàsiadem a sàsiadem. ˚yczliwie” – spotkanie sàsiedzkie
osiedla. Zapraszamy do przyjÊcia i swobodnego podzielenia si´ swojà opowieÊcià. Nie ma z∏ych czy nieciekawych tematów, opowieÊç nie musi byç d∏uga ani
màdra. Wy∏àcznie taka, jakà chcesz si´ podzieliç.
Z opowieÊci stworzymy z biegiem czasu minipowieÊç
w odcinkach – z wieloma autorami, dyskretnà,
z Wawrem w tle. Parter. Informacje: 602 475 162.
AKADEMIA RODZINNYCH TRADYCJI
2, 9, 16, 23, 30 marca (Êrody), godz. 18.00
Warsztaty Êpiewu bia∏ego dla doros∏ych i m∏odzie˝y.
Otwarte spotkania nauki Êpiewu tzw. bia∏ego lub na
krzyku, zwiàzanego z tradycjà kultury ludowej. Âpiewamy w grupie pieÊni polskie (jednog∏osowe) i wielog∏osowe (z tradycji s∏owiaƒskich). Prowadzàce: Barbara Songin i Ewa Karasiƒska-Gajo. Koszt – 20 z∏. Sala nr 2, parter. Informacje: 22 443 70 75; wck-wawer.pl/projekty
PRE-TEKST (sala nr 41; I pi´tro)
30 marca (Êroda), godz. 10.30
„Uleg∏oÊç” – otwarte, cykliczne spotkania wokó∏
ksià˝ek i kultury. Ka˝de spotkanie ma swój tytu∏ jako
pretekst do rozmowy. W marcu temat spotkania przygotowany jest na podstawie tekstu Michela Houellebecqa. Do pobrania na stronie: wck-wawer/strefakultury. Informacje: 22 443 70 75.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
18 marca (piàtek), godz. 18.00
Wernisa˝ ceramiczny – wernisa˝ prac sekcji cera-

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

19 marca (sobota), godz. 11.30
PTASZARNIA – wernisa˝ wystawy prac Marzeny Bigaj (ceramika i batik). W programie spotkania spektakl
„Bal u Teofila Winegreta” w wykonaniu Teatru FALENICA. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
18 marca (piàtek), godz. 17.30
Spotkanie z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin, w trakcie którego odb´dzie si´ panel dyskusyjny z zaproszonym goÊciem.
18 marca (piàtek), godz. 19.00
„U NIEJ W DOMU”, re˝. Francois Ozon. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”, od 12 lat, wst´p: 5 z∏.
19 marca (sobota), godz. 12.00
„VII JARMARK WIELKANOCNY” – Impreza b´dàca
uwieƒczeniem konkursów plastycznych „Palma Wielkanocna”, „Projekt Pocztówki Wielkanocnej” wraz z wyst´pami dzieci oraz spektaklem teatralnym o tematyce
wielkanocnej. Podczas jarmarku wr´czone zostanà nagrody dla zwyci´skich uczestników, po∏àczone z wystawà i kiermaszem prac. Impreza zorganizowana wspólnie przez WCK filia Anin i WCK filia RadoÊç. Spotkanie
odb´dzie si´ w Starym M∏ynie w Hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20). Podczas imprezy prowadzone b´dà
warsztaty plastyczne i sprzeda˝ wyrobów cukierniczych
Hotelu Boss oraz r´kodzie∏a lokalnych twórców.
21 marca (poniedzia∏ek), godz. 12.40
„STREFA ÂRÓDZIEMNOMORSKA” – spotkanie
z podró˝nikiem i literatem Krzysztofem Dworczykiem.
Podczas spotkania prelekcja i film autora.
21, 22 i 23 marca (poniedzia∏ek, wtorek, Êroda),
godz. 10.00
XXXIX KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y „WARSZAWSKA SYRENKA”. Eliminacje
dzielnicowe dla recytatorów wy∏onionych w konkursach szkolnych. Zwyci´zcy eliminacji wezmà udzia∏
w finale wojewódzkim w Mazowieckim Instytucie Kultury. Od lat recytatorzy wy∏onieni w eliminacjach dzielnicowych organizowanych przez WCK filia Anin sà
wÊród nagrodzonych lub wyró˝nionych finalistów
woj. mazowieckiego. W ubieg∏ym roku 3 miejsce uzyska∏ uczeƒ z Wawra: Iwo Wiciƒski.

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
16 marca (Êroda), godz. 16.00–17.00
„Herbaciany Êwiat” – plastyczne warsztaty familijne. Uczestnicy poznajà ró˝ne rodzaje herbat, sposób
ich parzenia i podawania po∏àczony z degustacjà. Dodatkowo wykonajà zdobienie naczyƒ do herbaty.
21 marca (poniedzia∏ek), godz. 16.00–17.00
„Poszukiwanie wiosny” – zabawa plastyczna
w sekcji plastyki. Program: robienie marzanny, symboliczne topienie, szukanie oznak wiosny.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
17 marca (czwartek), godz. 18.00
„WIELKANOCNE SPOTKANIE SÑSIEDZKIE” – spotkanie z sàsiadami przy wielkanocnym stole. Zwyczaje
i obrz´dy wielkanocne. Wst´p wolny.
31 marca (czwartek), godz. 18.00
„KULTURALNA AKADEMIA SENIORA – KULINARIA”
Pogadanka kulinarna dla doros∏ych. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
21 marca (poniedzia∏ek), godz. 17.00
XX Wawerskie Âwi´to Wiosny – impreza plenerowa na placu Filii Zastów. Wi´cej w artykule WCK
Zastów na str. 10.
23 marca (Êroda), godz. 18.30
„Ale jaja” – Êwiàteczne spotkanie sàsiedzkie. Wi´cej
w artykule WCK Zastów na str. 10.
24 marca (czwartek), godz. 11.00–11.45
„O smoku, który lubi∏ Krówki” warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–5 lat. Zapraszamy
wszystkich wielbicieli przygód i humoru do zapoznania
si´ z sympatycznym smokiem Witusiem. 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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Wiosna i Wielkanoc w WCK Zastów

ny sp∏onà w ognisku, by wiosna by∏a radosna. Wst´p wolny.

b´dà ubiega∏y si´ o tytu∏ Miss
Wiosny 2016, I i II Wicemiss,
Miss Gracji, Miss Tradycji, Miss
Eco. Tradycjà Wawerskiego Âwi´ta Wiosny jest wspólne biesiadowanie przy ognisku. Pieczona
w ognisku kie∏basa smakuje wybornie (prosimy
o przyniesienie patyków), a goràca herbata z cytrynà rozgrzewa. Na zakoƒczenie panny Marzan-

23 marca o godz. 18.00 – Dobry
Wieczór Sàsiedzki pn. „Ale jaja”.
Na spotkaniu Êwiàtecznym wspólnie
przygotujemy jajka na ró˝ne sposoby, nakryjemy Êwiàteczny stó∏, pobiesiadujemy i wymienimy si´ przepisami. Zapraszamy!
WCK Filia Zastów
ul. Lucerny 13

Warsztaty dla dzieci „Co s∏ychaç w muzyce?”

ków: nr tel. 790 395 228 oraz e-mail: warsztaty@artdecogroup.eu.
Zaj´cia b´dà si´ odbywaç w soboty o godzinie
10.00. W ruszajàcej w kwietniu edycji b´dà to nast´pujàce soboty: 2 kwietnia – 9 kwietnia –
16 kwietnia – 23 kwietnia – 30 kwietnia – 7 maja.
Wi´cej informacji: www.artdecogroup.eu.
Serdecznie zapraszamy!

Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów
zaprasza na dwa najbli˝sze wydarzenia:
■ 21 marca o godz. 17.00 – XX Wawerskie
Âwi´to Wiosny – jak co roku zapraszamy do
wspólnej zabawy, podczas której zgodnie z tradycjà po˝egnamy zim´ i powitamy wiosn´. Ka˝dy mo˝e przynieÊç ze sobà wspania∏à Marzann´,
zrobionà rodzinnie lub indywidualnie. Marzanny

W lutym br. ruszy∏a pierwsza edycja warsztatów dla dzieci (3–6 lat) pt. „Co s∏ychaç w muzyce?”. Zaj´cia sà autorskim projektem kontrabasistki Ma∏gorzaty Ko∏cz i b´dà odbywaç si´ cyklicznie do czerwca br. w wawerskim Klubie
„W Trakcie”, w Centrum Kultury Wilanów oraz
w wybranych warszawskich przedszkolach.
G∏ównym celem projektu jest nauka aktywnego s∏uchania muzyki poprzez zabaw´ z elementami ruchu
i rysunku. Uczestnicy dowiedzà si´ na przyk∏adach
m.in. o tym, jak wyglàdajà i jak brzmià instrumenty,
jak je rozró˝niaç, jak rozpoznawaç np. muzyk´ dawnà
i wspó∏czesnà, co to sà gatunki muzyczne i kiedy powsta∏y, a tak˝e co ∏àczy kompozytora i wykonawc´.
Zaj´cia sà bezp∏atne, realizowane w ramach
stypendium w dziedzinie animacja i edukacja

kulturalna ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronami medialnymi sà: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, magazyn PRESTO,
WiadomoÊci Sàsiedzkie oraz portale cameralmusic.pl, EdukacjaMuzyczna.org i cowwilanowie.pl.
Kolejny cykl warsztatów rozpoczyna si´ 2 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiàzujà zapisy na pe∏en cykl (6 zaj´ç). Rejestracja uczestni-

■

Projekt zrealizowano w ramach stypendium ze
Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Art Deco Group

REKL AMA
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Zamiast nudy – „Zima w mieÊcie” w SP 128
„Zima w mieÊcie” – ten cykliczny, interdyscyplinarny program organizowany jest dla uczniów warszawskich szkó∏ przez Miasto Sto∏eczne Warszaw´.
Celem programu jest zapewnienie warszawskim
uczniom pozostajàcym w czasie zimowej przerwy
w nauce w stolicy atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz mo˝liwoÊci rozwijania zainteresowaƒ w czasie ferii. Oferta „Zimy w mieÊcie” to propozycja atrakcyjnych zaj´ç o du˝ych walorach poznawczych i wychowawczych – sportowych,
artystycznych, naukowych i hobbystycznych. Program uwzgl´dnia edukacj´ zdrowotnà i promocj´
zdrowego stylu ˝ycia.
O tym, ˝e ferie w mieÊcie nie muszà byç nudne,
przekonali si´ najm∏odsi warszawiacy z naszej dzielnicy. W tym roku Szko∏a nr 128 po raz kolejny przystàpi∏a do projektu. Dla dzieci przygotowano liczne
atrakcje: zaj´cia sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, wycieczki, wyjÊcia do kina, parków zabaw,
muzeów i spotkania z interesujàcymi ludêmi. Wszystkie zaj´cia odbywa∏y si´ bezp∏atnie, a ca∏oÊç programu zorganizowa∏o i sfinansowa∏o m.st. Warszawa.
Stu dziesi´ciu uczestników programu – uczniów wawerskich szkó∏ podstawowych skorzysta∏o z ciekawych i wartoÊciowych ofert przygotowanych przez

miejskie placówki edukacji pozaszkolnej, oÊrodki
sportu i rekreacji oraz instytucje kultury. Muzeum Historii ˚ydów Polskich – Polin, Muzeum Warszawskiej
Pragi, basen i lodowisko w OSiR w Aninie, WCK Filia
„Zastów” – zaj´cia taneczne i muzyczne, WCK Filia
„Mi´dzylesie” – warsztaty czytelnicze, kino w WCK Filia „Anin”, warszawski projekt „Dzieciaki sadzeniaki”
w LM „Arkadia”, sala zabaw „Fiku-Miku”, warsztaty
„Pierwsza pomoc”. Centrum Nauki Kopernik zaoferowa∏o dzieciom bezp∏atne bilety. W czasie pobytu
w Centrum dzieci eksperymentowa∏y, rozwiàzywa∏y
problemy badawcze i zg∏´bia∏y zjawiska przyrodnicze.

Zakr´ceni na punkcie ksià˝ek
„Crazy about books” to mi´dzynarodowy projekt
eTwinning, którego autorkami i realizatorkami sà
nauczycielki ze Szko∏y Podstawowej nr 86 w Zespole Szkó∏ nr 116: Joanna Walczak i Dorota Zàberg. Tytu∏owi „zakr´ceni” to uczniowie klasy drugiej miejscowej szko∏y, którzy poprzez udzia∏ w projekcie
uczà si´ kochaç ksià˝ki i czerpaç radoÊç z ich czytania. JednoczeÊnie majà okazj´ dowiedzieç si´, jak
postrzegajà Êwiat ksià˝ek ich rówieÊnicy z innych
europejskich krajów.
Uczniowie czterech zaanga˝owanych we wspó∏prac´ szkó∏: z W∏och, Polski, Rumunii i Turcji od listopada 2015 r. podejmujà ró˝norodne dzia∏ania,
które ∏àczy wspólny temat: ksià˝ka. Najpierw podglàdali, jak pracuje biblioteka szkolna i miejska, ˝eby potem za∏o˝yç w∏asnà – klasowà. Nagrywali
i udost´pniali na wspólnej platformie internetowej

wiersze znanych narodowych poetów piszàcych dla dzieci. Projektowali i wykonywali nietypowà ksià˝k´.
Obecnie trwa g∏osowanie na ulubionego dzieci´cego bohatera literackiego. Po zakoƒczeniu g∏osowania
uczniowie z ka˝dego kraju przedstawià partnerom swojego faworyta.
Dzia∏ania w ramach projektu to nie
tylko doskona∏a okazja do poznania
˝ycia rówieÊników w innych europejskich krajach, ale równie˝ szansa na
nauk´ wykorzystania w praktyce
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W styczniu uczniowie klasy IIa mieli okazj´
poznaç swoich rówieÊników z W∏och prawie na ˝ywo z wykorzystaniem Skype'a.

A jak oceniajà te atrakcje sami uczestnicy?
Franio – „By∏o fajnie i weso∏o. Bawi∏em si´ z kolegami zielonym samochodem ze spryskiwaczem
i otwieranym baga˝nikiem”.
Ma∏gosia – „Najbardziej podoba∏o mi si´ sadzenie kwiatów i jazda na ∏y˝wach”.
¸ukasz i Bartek – „GraliÊmy w ping-ponga, podoba∏o nam si´ w Muzeum ˚ydów Polskich, na zaj´ciach sportowych i w ogóle, i jeszcze to, ˝e mogliÊmy wspólnie sp´dzaç czas”.
Adam i Marcin – „Mega by∏o, jazda na ∏y˝wach
na sztucznym lodzie, wycieczka na basen, no i jeszcze wypad do kina... Du˝o ciekawych zaj´ç, a martwi∏em si´, ˝e b´d´ si´ nudzi∏ w domu, bo to moje
pierwsze ferie w mieÊcie. A ja pozna∏em nowego
koleg´ z innej szko∏y, zaprzyjaêniliÊmy si´ :-)”.
Marcel – „By∏o mi smutno, ˝e nigdzie nie wyje˝d˝am na ferie, tylu moich kolegów pojecha∏o na narty, a teraz nie ˝a∏uj´... Nie spodziewa∏em si´, ˝e tak
mi∏o sp´dz´ tu wolny czas i bez kosztów. Szko∏a kojarzy∏a mi si´ ze stresem i klasówkami, mi∏e zaskoczenie – to by∏y bardzo fajne ferie!”
Aldona Gontek
SP 128

Projekt zatacza coraz szersze kr´gi, w∏àczajà si´ do
niego rodzice, dziadkowie i inni nauczyciele. Pod has∏em „Z pieÊnià i s∏owem przez
pokolenia” w styczniu odby∏a
si´ w szkole uroczystoÊç z okazji
Dnia Babci i Dziadka, w czasie
której dzieci zach´ca∏y swoich
dziadków do wspólnego Êpiewania pieÊni patriotycznych,
a seniorzy prezentowali najm∏odszym swoje ulubione ksià˝ki
z dzieciƒstwa. W lutym swoje
ulubione ksià˝ki prezentowali
uczniom ich nauczyciele. To doskona∏a okazja do pokazania najm∏odszym, ˝e chocia˝ ka˝dy cz∏owiek jest inny, mo˝na znaleêç
p∏aszczyzn´, która po∏àczy wszystkich niezale˝nie od
wieku, zawodu i narodowoÊci.
Joanna Walczak

REKL AMA
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Jerzy Âlaski, ps. „Nieczuja” – ˝o∏nierz
AK z Falenicy, pisarz – twórca „˚o∏nierzy Wykl´tych”
kli. Âlaski wraz z nimi do∏àczy∏ do oddzia∏u partyzanckiego AK Mariana Bernaciaka „Orlika”. W lecie
1945 wyjecha∏ pod zmienionym nazwiskiem do
Gdaƒska, gdzie aresztowa∏o go UB. Siedzia∏ do grudnia 1946 roku. W 1947 roku skorzysta∏ z amnestii
i rozpoczà∏ prac´ dziennikarza w Gdaƒsku. Póêniej
pracowa∏ w Bydgoszczy
i ostatecznie trafi∏ do warszawskiego „S∏owa Powszechnego”.
W latach 1958–1970 by∏ redaktorem naczelnym wydawanego przez PAX „Wroc∏awskiego Tygodnika Katolików” (WTK),
na którego ∏amach ukazywa∏o si´ mnóstwo
artyku∏ów o najnowszej historii Polski
– zwolniono go wskutek nacisków PZPR.
Nast´pnie kierowa∏ „S∏owem Powszechnym” podczas 16 miesi´cy SolidarnoÊci lat
1980–1981. Po obaleniu w∏adzy komunistycznej od 1992 do 1994 zarzàdza∏ utworzonym od podstaw dziennikiem MON
„Polska Zbrojna”. Od 1992 roku zasiada∏
w Radzie Ochrony Pami´ci Walk i M´-

MEBLE NA WYMIAR

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

MODERNIZACJE ¸AZIENEK, KOT¸OWNIE itp.,
UPRAWNIENIA GAZOWE, ODBIORY.

30 LAT TRADYCJI

tel. 507 031 677, 604 66 66 87

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

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

US¸UGI OGRODNICZE

– fachowo i niedrogo

tel. 691 260 269

Tel. 695-622-848

www.hortus.waw.pl
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www.mniejszy-rozmiar.pl

606 789 681

36

M O N TA ˚ :

USŁUGI OGRODOWE

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

„HORTUS”

Tel. 660-769-211

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

251

REMONTY BUDOWLANE

281

US¸UGI HYDRAULICZNE

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

GITARA – NAUKA GRY

PSYCHODIETETYK

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

262

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

503 150 991

22
1

tel.

231

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

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).

◗Us∏ugi KSI¢GOWE dla firm, KPiR, Rycza∏t,
VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003.
Odbiór dokumentów od klienta: osobisty
lub korespondencyjny. tel. 609 53 77 47.
◗Ogródek dzia∏kowy 450 m2 w Wawrze
odstàpi´, tel. 722 264 478.

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl

Z¸OTA RÑCZKA

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl

tel. 513 148 238

tel. 663-677-701

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

HYDRAULIK

ZDROWE STOPY

DACHY

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

122

Gabinet podologiczny

196

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

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

160

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

OG¸OSZENIA DROBNE

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

250

Urodzi∏ si´ w Warszawie
3 lutego 1926 roku. Pochodzi∏ z rodu Âlaskich herbu
Grzyma∏a. Wychowanek
Korpusu Kadetów nr 1 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego we Lwowie. Podczas
wojny trafi∏ do Falenicy.
By∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej w oddziale dyspozycyjnym Kierownictwa Dywersji „Skryty”, dowodzonym przez cichociemnego
ppor. Józefa Czum´ ps.
„Skryty”. Jako kpr. podch.
„Nieczuja” bra∏ udzia∏
w wi´kszoÊci akcji oddzia∏u. Po wejÊciu
sowietów, z obawy przed aresztowaniem
wstàpi∏ do armii Berlinga. S∏u˝y∏ w 2 Batalionie Miotaczy Ognia. Walczy∏ o Prag´
i Jab∏onn´ we wrzeÊniu i paêdzierniku
1944 roku. 5 listopada 1944 roku wezwano
go do sztabu baonu, aresztowano, a nast´pnego dnia przewieziono do I Specjalnego Obozu Zarzàdu Informacji Naczelnego Dowództwa WP w Skrobowie pod
Lubartowem. Wi´zieni tam ˝o∏nierze AK
– z przewagà oficerów – zawiàzali spisek
i 27 marca 1945 roku – w liczbie 48 – ucie-

czeƒstwa. By∏ wieloletnim cz∏onkiem
w∏adz naczelnych Stowarzyszenia PAX
oraz Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.
Za swojà prac´ dziennikarskà i pisarskà
otrzyma∏ w 1962 roku nagrod´ im. W∏odzimierza Pietrzaka. W 1986 roku za znakomità ksià˝k´ opisujàcà Polsk´ lat wojny
1939–45 Polska walczàca otrzyma∏ nagrod´ „Kierunków”. Mia∏a ona trzy wydania
i by∏a bestsellerem. Âlaski napisa∏ te˝
ksià˝k´, której tytu∏ stworzy∏ funkcjonujàcà dziÊ nazw´ wszystkich formacji niepodleg∏oÊciowego podziemia walczàcych w latach 1944–1963 o wolnoÊç Polski – ˚o∏nierze wykl´ci.
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej ustanowi∏ w 2008 nagrod´ im. Jerzego Âlaskiego. Jest ona nadawana „za wybitne osiàgni´cia w pracy naukowej, publicystycznej, dydaktycznej i w innych formach
dzia∏alnoÊci, majàcych na celu badania,
utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Paƒstwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK
i II konspiracji niepodleg∏oÊciowej”. Odznaczono go Srebrnym Krzy˝em Orderu Virtuti Militari, Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) „za udzia∏
w walkach w obronie Rzeczypospolitej Polskiej”. Jego syn Piotr Jerzy Âlaski mieszka
w Australii. Jerzy Âlaski zmar∏ w Warszawie
21 lutego 2002 roku.
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ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

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

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

BADANIA USG dorośli i dzieci

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