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150-lecie gminy Wawer

Przejazd parowozu
i Wielki Piknik Rodzinny
Od poczàtku roku trwajà obchody 150-lecia powo∏ania
gminy Wawer. MieliÊmy ju˝ okazj´ uczestniczyç w wielu wydarzeniach przygotowanych z tej okazji, najbli˝sze odb´dzie
si´ w niedziel´ 25 wrzeÊnia. Bez wàtpienia b´dzie to jedno
P
z najbardziej spektakularnych przedsi´wzi´ç, które organizuA
je Wawerskie Centrum Kultury wspólnie z Urz´dem DzielT
nicy. Tego dnia dwukrotnie na trasie Warszawa Gdaƒska –
R
Warszawa Falenica – Warszawa Gdaƒska b´dzie kursowa∏
O
N
zabytkowy pociàg pasa˝erski, który poprowadzi lokomotywa
A
parowa, a w wagonach pojawià si´ muzycy zespo∏u The WarT
saw Dixielanders i aktorzy Teatru AKT. Przejazd pociàgu
znakomicie wpisuje si´ w histori´ Wawra, przypominajàc znaczenie
linii kolejowej w rozwoju dzielnicy. Dope∏nieniem tego wàtku ca∏odniowej imprezy b´dà instalacje fotograficzne obrazujàce przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç oraz animacje artystyczne, które – dzi´ki
uprzejmoÊci PKP Polskich Linii Kolejowych – b´dà realizowane
przez Wawerskie Centrum Kultury na stacjach RadoÊç i Mi´dzylesie. Bogate prezentacje artystyczne b´dzie mo˝na obejrzeç na stacji Falenica, gdzie pociàg za ka˝dym razem zatrzyma si´ na d∏u˝ej.
W Kinokawiarni Stacja Falenica b´dzie prezentowany film, którego pomys∏odawcami i realizatorami sà m∏odzi wawerscy adepci
dziennikarstwa, uczestnicy warsztatów w ramach projektu „Wawer
i Wola. Nasze historie” sfinansowanych przez Warszawski Program
Edukacji Kulturalnej – Fundusz Animacji Kultury. Pod stacyjnà
wiatà odb´dzie si´ natomiast „Koncert peronowy” przygotowany
przez artystów i animatorów filii Falenica WCK.
N
A
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Równolegle, o godz. 15.00 rozpocznie si´ Wielki Piknik Rodzinny
na 150-lecie gminy Wawer, który zostanie zorganizowany na terenie parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy w Mi´dzylesiu. A b´dzie
w czym wybieraç: Wawerskie Centrum Kultury zapowiada mnogoÊç
atrakcji: od zaj´ç plastycznych, poprzez powrót do kultowych gier
podwórkowych, uk∏adania wielkoformatowych klocków, utrwalania
Êladu swojej d∏oni na specjalnych tablicach (forma ˝yczeƒ z okazji
150 lat dzielnicy), „˝ywej biblioteki”, gdzie zamiast ksià˝ek do czytania b´dzie mo˝na „wypo˝yczyç” cz∏owieka opowiadajàcego histori´ na zadany temat, a˝ po w∏asnor´czne wybijanie okolicznoÊciowej monety z logotypami rocznicy Wawra i Wawerskiego Centrum
Kultury. Ze swojà ofertà pojawià si´ tak˝e: Biblioteka Publiczna,
OÊrodek Sportu i Rekreacji i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Scenà Wielkiego Pikniku Rodzinnego zaw∏adnà artyÊci. Ca∏oÊç
rozpocznie si´ propozycjà dla najm∏odszych, czyli bajkà dla dzieci,
z której mora∏ wyp∏ynie zaskakujàcy; nie zabraknie wyst´pów utalentowanej m∏odzie˝y wawerskiej, a tak˝e konkursów. Wiele emocji na pewno dostarczy uczestnikom Waweriada. B´dzie to turniej
wiedzy o Wawrze, w którym wezmà udzia∏ dwie dru˝yny – ekipa
z udzia∏em znanych z ekranów telewizyjnych aktorów: Ma∏gorzaty
Królikowskiej, Ilony Ostrowskiej i Paw∏a Królikowskiego i dru˝yna

reprezentowana przez przedstawiciela samorzàdu dzielnicy i mieszkaƒców Wawra. Obydwie ekipy b´dà wspomagane przez reprezentantów m∏odzie˝y – laureatów Dzielnicowego Konkursu Wiedzy
o Wawrze. Zaproszeni aktorzy zaprezentujà tak˝e fragmenty twórczoÊci mistrzów poezji, którzy mieszkali kiedyÊ w naszej dzielnicy
– Juliana Tuwima, ks. Jana Twardowskiego i Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Oko∏o godz. 18.00 na stacji Mi´dzylesie zatrzyma
si´ zabytkowy pociàg, którego pasa˝erowie barwnà paradà przejdà
na teren rodzinnego pikniku. Poprowadzà ich zespó∏ The Warsaw
Dixielanders i Teatr Akt. Równolegle na miejsce ma dotrzeç kawalkada zabytkowych samochodów i motocykli, która na pewno wzbudzi zachwyt wielu uczestników tego Êwi´ta. Fina∏em ca∏odniowych
obchodów 150. rocznicy powo∏ania gminy Wawer b´dzie koncert
Ryszarda Rynkowskiego. Szczegó∏owy harmonogram mo˝na znaleêç na stronach Wawerskiego Centrum Kultury i Urz´du Dzielnicy:
www.wck-wawer.pl i www.wawer.warszawa.pl.
Impreza odb´dzie si´ pod patronatem burmistrza dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy i pod patronatem medialnym WiadomoÊci
Sàsiedzkich.
Zach´camy do udzia∏u w Êwi´cie dzielnicy. Czekamy na Paƒstwa
25 wrzeÊnia!
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
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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

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2016
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

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...

= Wysoka jakoÊç skór naturalnych
ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4 / ul. ˚egaƒska
tel. 22 205 81 40
www.facebook.com/sigmashoesferio
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Lipiec-sierpieƒ w Radzie Dzielnicy
Pomimo wakacji i sezonu urlopowego prace
w Radzie Dzielnicy odbywa∏y si´ regularnie. 3 sierpnia odby∏a si´ sesja Rady
Dzielnicy. Z inicjatywy mojej, radnych Wojciecha Godlewskiego i Przemys∏awa
Zaboklickiego zosta∏o podj´te stanowisko: „W sprawie rozwiàzaƒ technicznych na przeci´ciu Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy i dodatkowego trzeciego toru kolejowego
na linii nr 7 Warszawa-Dorohusk”.
Mieszkaƒcy oraz w∏adze Dzielnicy Wawer wielokrotnie wypowiada∏y si´ w sprawie przykrycia
wykopu (wanny szczelnej) POW na w´êle z ul.
Patriotów. W apelu dotyczàcym tej sprawy
mieszkaƒcy zebrali setki podpisów i wyra˝ali
swoje opinie na otwartych spotkaniach. W∏adze
Dzielnicy Wawer wypowiada∏y si´ w formie pism
i stanowisk odpowiednich komisji Rady Dzielnicy
i Rady Dzielnicy. Przykrycie trasy S2 na w´êle z ul.
Patriotów pozwoli na:
• mo˝liwe przysz∏e modyfikacje uk∏adu drogowego i innych elementów infrastruktury,
• zmniejszenie problemu odprowadzenia wód
opadowych,
• zmniejszenie ha∏asu i emisji spalin w kierunku
mieszkaƒców,

• b´dzie bardziej estetyczne i mniej wp∏ynie na
obni˝enie wartoÊci gruntów sàsiadujàcych z tà
inwestycjà.
Przede wszystkim umo˝liwi bezproblemowà realizacj´ tych inwestycji bez protestów spo∏ecznych i odwo∏aƒ od decyzji. Wobec okolicznoÊci, ˝e
trwajà obecnie prace projektowe nad POW oraz
opracowana zosta∏a koncepcja programowo
– przestrzenna budowy trzeciego toru na ww odcinku mo˝liwe jest takie skoordynowanie prac
i opracowanie projektów aby s∏uszne oczekiwania
mieszkaƒców, dotyczàce ich ˝yciowej przestrzeni
jak i rozsàdnego rozwiàzania w skoordynowaniu
prac nad tymi inwestycjami zosta∏y zaspokojone.
Z uwagi na fakt, ˝e obydwie inwestycje stanowià zakres administracji rzàdowej Rada Dzielnicy
Wawer zwraca si´ w tej sprawie do w∏adz centralnych.
Dzielnica Wawer ju˝ nied∏ugo mo˝e staç si´
beneficjentem pierwszego Warszawskiego Centrum Lokalnego, które ma powstaç w Falenicy.
Warto w tym miejscu powiedzieç, ˝e jest to cz´Êç
miejskiego projektu realizowanego na terenie
ca∏ej Warszawy we wspó∏pracy z Oddzia∏em
Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Idea programu sprowadza si´ do integrowania miejskiej przestrzeni publicznej. Dzi´ki
licznym konsultacjom spo∏ecznym uda∏o si´ wy-

Ratunek dla Aleksandrowa
Tegoroczne lato by∏o suche, ale problem podtopieƒ w Aleksandrowie, choç nie dawa∏ si´ we znaki, nie przesta∏ istnieç. Jeszcze w tym roku b´dzie
jednak rozwiàzany. Pod koniec lipca Zarzàd Dzielnicy Wawer w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna
Góra i NadwiÊle” og∏osi∏ przetarg na budow´ kanalizacji deszczowo-drena˝owej oraz odtworzenie

cz´Êci systemu rowów otwartych w osiedlu Aleksandrów. Wy∏oniony wykonawca – firma „W∏adys∏aw Goszczyƒski Zak∏ad Instalacyjno-Budowlany”
zrealizuje inwestycj´ do koƒca 2016 roku. Roboty
budowlane b´dà dotyczy∏y rejonu ulic Szulczyka
(od Jachtowej na pó∏noc) oraz Podkowy-Polany-Napoleona Bonaparte.
Marta Frejtan

pracowaç takie rozwiàzanie, które pozwoli na
stworzenie poza miejscem robienia zakupów
przyjaznego miejsca do sp´dzania wolnego czasu. W planach jest m.in. budowa biblioteki wraz
z centrum spo∏eczno-kulturalnym, skwery, si∏ownia plenerowa, plac zabaw oraz parkingi.
W poprzednich numerach informowa∏em Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” o planach budowy zespo∏u szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w NadwiÊlu z salà mediateki,
salà gimnastycznà wraz z zagospodarowaniem terenu. 12 lipca zosta∏ og∏oszony przetarg, a 23 sierpnia zakoƒczy∏o si´ post´powanie. Z informacji, jakie
uda∏o si´ uzyskaç, zg∏osi∏o si´ kilka firm, które spe∏niajà kryteria, Urzàd jest na etapie weryfikacji
i w przeciàgu najbli˝szych miesi´cy powinna zostaç podpisana umowa z wykonawcà. Placówka
ma byç oddana do u˝ytku w 2018 roku.
Ju˝ 25 wrzeÊnia odb´dzie si´ kolejna edycja
imprezy Kolej na Wawer po∏àczona z przejazdem
zabytkowej kolei parowej przez Wawer. W tym
roku zwieƒczeniem imprezy ma byç koncert Ryszarda Rynkowskiego.
Wakacje za nami, ca∏y rok szkolny przed nami.
W placówkach oÊwiatowych praca wre na nowo, uczniom w nadchodzàcym roku szkolnym
˝ycz´ wielu sukcesów, nauczycielom i pracownikom nieustannej satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom cierpliwoÊci ☺.
Do us∏yszenia za miesiàc.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Naszej Kole˝ance
Ma∏gorzacie Wojciechowskiej
wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy
sk∏ada Zespó∏
Wawerskiego Centrum Kultury
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Kolejowe zawirowania
Zapowiadana ju˝ od dawna na, jak si´ wtedy
wydawa∏o, bardzo odleg∏à perspektyw´ czasowà
gruntowna modernizacja linii kolejowej przebiegajàcej przez naszà dzielnic´ jest coraz bli˝sza realizacji. Na tzw. linii otwockiej (linia kolejowa nr 7)
ma powstaç trzeci tor dla pociàgów dalekobie˝nych, aby zwi´kszyç przepustowoÊç, oddzieliç
ruch ekspresowy od lokalnego i pozwoliç tym
pociàgom rozwijaç maksymalne pr´dkoÊci. Zapowiadana jest tak˝e modernizacja przystanków
kolejowych i uporzàdkowanie kwestii przejÊç dla
pieszych przez torowiska. I to wszystko brzmi bardzo pi´knie, jednak diabe∏ tkwi w szczegó∏ach.
Du˝e pr´dkoÊci pociàgów dalekobie˝nych na
przysz∏ym trzecim torze to wi´cej ha∏asu i mniej
bezpieczeƒstwa na przejazdach i przejÊciach. I tak
jak przejazdy regulowane sà rogatkami, tak dzikie
przejÊcia przez tory to ju˝ rzecz nie do uregulowania. Stàd w∏aÊnie wzià∏ si´ pomys∏ wawerskich
radnych, aby wzd∏u˝ torów przebiegajàcych przez
ca∏y Wawer ustawiç ekrany akustyczne, które
spe∏nià jednoczeÊnie funkcj´ wyciszajàcà, jak
i uniemo˝liwiajàcà nielegalne przechodzenie
przez tory w miejscach do tego nie wyznaczonych. Mia∏oby to byç a˝ 11 kilometrów ekranów!
Propozycja ta wywo∏a∏a jak najbardziej uzasadnione protesty mieszkaƒców. Nie chcà oni
podzielenia Wawra na dwie cz´Êci murem ekranów akustycznych, nie chcà jazdy pociàgiem
wzd∏u˝ monotonnej szarzyzny tworzyw sztucz-

nych zamiast dotychczasowych krajobrazów pe∏nych naturalnej zieleni krzewów i drzew. Na portalu spo∏ecznoÊciowym Facebook powsta∏ profil
„Chcemy konsultacji spo∏ecznych dotyczàcych
modernizacji Linii Otwockiej”, stanowiàcy platform´ wymiany informacji i opinii mi´dzy zainteresowanymi sprawà mieszkaƒcami. Nadziejà dla

protestujàcych mo˝e byç ch∏odny stosunek Polskich Linii Kolejowych do budzàcej kontrowersje
propozycji radnych i racjonalna odpowiedê na
nià: ekrany sà instalowane tylko w tych miejscach, w których badania wykazujà przekroczenie norm ha∏asu. Przed podj´ciem decyzji o ich
postawieniu wykonane zostanà takie w∏aÊnie
badania akustyczne i to od ich wyniku zale˝eç
b´dzie ewentualne powstanie tutaj ciàgu ekranów wyciszajàcych. PLK odpowiada w odmownym tonie tak˝e na argument o zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa poprzez instalacj´ takich ekranów.
W tej kwestii stawia na edukowanie spo∏eczeƒstwa, np. poprzez kampani´ Bezpieczny Przejazd
– Szlaban na ryzyko!, wierzàc, ˝e uÊwiadomienie
ludziom, jak bardzo niebezpieczne jest przechodzenie na dziko, ma lepszy walor prewencyjny
ni˝ stawianie znaków zakazu czy barier architektonicznych, które tylko prowokujà najbardziej
zbuntowanych do szukania sposobów na ich
omini´cie. Radni Wawra apelujà o wybudowanie dodatkowych przejÊç podziemnych w miejscach, w których najwi´cej osób przechodzi
przez tory mimo braku tam oficjalnego przejÊcia.
Na przychylenie si´ do tego pomys∏u liczymy, bo
faktem jest, ˝e w paru punktach w naszej dzielnicy takich legalnych i bezpiecznych przejÊç brakuje, a cz´stotliwoÊç przekraczania tam torów
nie Êwiadczy o wybitnie krnàbrnych mieszkaƒcach, ale o du˝ej potrzebie wybudowania w tych
miejscach przejÊcia dla pieszych.
Marta Frejtan

Obchody rocznicy Bitwy pod Falenicà z 19 wrzeÊnia 1939 roku
...Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ci´ najeêdêco
i da ci sà˝eƒ ziemi pod wierzbà – i spokój
by ci co po nas przyjdà uczyli si´ znowu
najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win...

(Zbigniew Herbert)
77 lat temu, 1 wrzeÊnia 1939 roku, po 20 latach bytu odrodzonej po zaborach Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej, Polacy stan´li do obrony
Jej Istnienia. Ca∏y Naród w obronie swojej WolnoÊci, Niepodleg∏oÊci i Honoru rozpoczà∏ walk´
przeciw zbrodniczym zakusom niemieckiej
III Rzeszy. Nied∏ugo potem – 17 wrzeÊnia – nastàpi∏a agresja imperium Stalina – Zwiàzku Sowieckiego, realizujàcego bandycki sojusz z niemieckim wodzem Adolfem Hitlerem.
Najwi´kszym wydarzeniem tragicznego
wrzeÊnia na terenie obecnej dzielnicy Wawer
by∏a stoczona 19 wrzeÊnia pod Falenicà bitwa

13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii
Konnej. Po ca∏odziennej walce ˝o∏nierze polscy
musieli odejÊç ze stanowisk, próbujàc realizowaç wczeÊniejszy zamiar swoich dowódców
– dojÊcie do walczàcej stolicy.
Od 1972 roku odbywajà si´ co roku obchody tej bitwy, w których uczestniczy spo∏ecznoÊç
Falenicy i okolicznych osiedli.
W tym roku uroczystoÊç b´dzie mia∏a
miejsce w poniedzia∏ek 19 wrzeÊnia.
Program obchodów przedstawia si´ nast´pujàco:
■ Godzina 8.45 – Z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem 13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu
Artylerii Konnej przy ulicy Walcowniczej
w Falenicy.
■ Godzina 9.00 – Msza Âwi´ta w koÊciele parafialnym pod wezwaniem Wieczerzy Paƒskiej w Aleksandrowie.

■

Godzina 10.00 – Apel poleg∏ych i z∏o˝enie
wiàzanek kwiatów pod pomnikiem Poleg∏ych
na Cmentarzu Wojennym w Aleksandrowie,

■

Godzina 10.30 – Bieg historyczny i konkursy
tematyczne na terenie Zespo∏u Szkó∏ nr 111
przy ul. Poezji 5.

■

Godzina 10.45 – Spotkanie z goÊçmi
w szkole, program artystyczny przygotowany przez uczniów, rozstrzygni´cie konkursów i wr´czenie nagród.

Na uroczystoÊç zapraszajà organizatorzy –
pracownicy, uczniowie i rodzice uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 111 (Szko∏a Podstawowa nr 76
im. 13 Dywizji Piechoty oraz Gimnazjum nr 101)
w Warszawie, mieszkaƒcy Falenicy i organizacje spo∏eczne.
Piotr Bieliƒski
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Na sesji Rady Warszawy 25 sierpnia
przeg∏osowano poprawk´ do bud˝etu,
w której m.in. przyznano 14 milionów
z∏otych na powstanie Centrum Lokalnego w Falenicy. Co to w praktyce oznacza?
Jakie inwestycje b´dà z tych Êrodków realizowane? Wiele jest ju˝ jasne, o szczegó∏ach, wedle obietnic burmistrza ¸ukasza Jeziorskiego i radnego Andrzeja
Wojdy, b´dziemy jeszcze rozmawiaç.
Pewne jest jedno – tak du˝ej inwestycji, która ostatecznie ukszta∏tuje centrum naszego osiedla, nie by∏o od lat.
mieszkaƒców, sprawnoÊci Zarzàdu Dzielnicy Wawer i przychylnoÊci prezydenta Micha∏a
Olszewskiego, który wspiera∏
nas osobiÊcie w naszych pracach. Przygotowane z inicjatywy mieszkaƒców i Rady
Osiedla konsultacje sprawi∏y,
˝e staliÊmy si´ liderem warszawskiego programu centrów lokalnych. To bardzo
wa˝ne tak˝e w kontekÊcie zawirowaƒ w ratuszu i niepewnej przysz∏oÊci obecnie rzàdzàcej stolicà ekipy.
Pieniàdze przyznane Falenicy majà sprawiç, ˝e
do 2018 r. powstanie nowy bazar, który b´dzie
jednym z najnowoczeÊniejszych tego typu obiektów w Warszawie, zrewitalizowany zostanie
skwer u zbiegu ulic Filmowej, Frenkla i Walcowniczej, a tak˝e powstanie budynek biblioteki,
centrum kultury i aktywnoÊci mieszkaƒców przy
ul. Patriotów i Walcowniczej. Warto zauwa˝yç,
˝e uda∏o si´ zdobyç na ten cel wi´cej, ni˝ poczàtkowo zak∏adano. Sta∏o si´ tak dzi´ki aktywnoÊci

Jak b´dà wyglàda∏y prace? Na 2016 r. przyznano 50 tysi´cy na prace projektowe budynku wielofunkcyjnego. Naszà troskà jest te˝ zagospodarowanie placu wokó∏ budynku, tak ˝eby odpowiada∏
on na potrzeby m∏odzie˝y i tworzy∏ wraz z niszczejàcym obecnie skwerem „Ro˝ek” pe∏nowartoÊciowà przestrzeƒ, w której chce si´ sp´dzaç czas.
Jeszcze w 2016 r. powstanie projekt budowlano-wykonawczy nowego targowiska, ruszà te˝
prace przy rewitalizacji skweru „leÊnego”. Skwer

Jesienny Smaczny Targ w Mi´dzylesiu
Na Patriotów po sàsiedzku niezmiennie w ka˝dà niedziel´ czeka na Was najlepsza kuchnia.
Zale˝nie od weekendu zjecie wyÊmienite dania meksykaƒskie, ormiaƒskie oraz polskie
klasyki. UgoÊci Was nimi Smaczny Targ – plenerowe targowisko ˝ywnoÊci rozstawiane co
tydzieƒ do koƒca paêdziernika na ty∏ach Cafe Peron, znanej kawiarni przy torach.
Mo˝ecie tu nabyç najwy˝szej jakoÊci wyroby
spo˝ywcze, trudno dost´pne w sklepach, bezpoÊrednio od producentów. W´dliny bez konserwantów, mazurskie ryby, wiejskie jaja kurze i nie
tylko. Na targu czekajà na Was zarówno tradycyjne, jak i te bardziej wyszukane produkty.
JeÊli szukacie dobrego pieczywa, to w∏aÊnie
tutaj je znajdziecie. ˚ytnie bagietki na zakwasie,
chleby z samych ziaren, pieczywo z màk bezglutenowych, owsiane ciasteczka. Wypieki pochodzà z malutkiej rodzinnej piekarni „Z Domu”.
Smaczny Targ oferuje tak˝e najlepsze ekologiczne warzywa i owoce oraz gotowe dania
kuchni wegaƒskiej, m.in. pierogi roÊlinne, wewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

zachowa to, co w nim najcenniejsze – czyli drzewa, zaÊ nowe gruntowe alejki – wyznaczone
w miejscach wydeptanych przez przechodniów
– zostanà doÊwietlone. Pojawià si´ te˝ ∏awki
i kosze na Êmieci, a tak˝e – co jest nowoÊcià
w naszej dzielnicy i pewnie b´dzie budziç kontrowersje – wybieg dla psów oraz dystrybutory
na torebki. Wszystko, by promowaç sprzàtanie
po swoich pupilach. Na bazar i skwer przeznaczono ponad 500 tysi´cy oraz odpowiednio po
3,7 miliona w kolejnych dwu latach.
A w 2018 r. przy okazji wyborów Falenica b´dzie mia∏a swoje pi´ç minut w warszawskich
mediach, b´dà flesze i przecinanie wst´g, a my,
mieszkaƒcy, obudzimy si´ w zupe∏nie innej, lepszej przestrzeni – z naszym centrum lokalnym.
Czego sobie i Paƒstwu ˝ycz´.
Jacek WiÊnicki
radny osiedla Falenica

UWAGA!
Wcià˝ szukamy bia∏o-czarnej,
doros∏ej kotki – dachowca
o imieniu Plamka.
Zagin´∏a
22 kwietnia
( p i à t e k )
w Mi´dzylesiu
po wschodniej
stronie torów.
Charakteryzowa∏y jà kràg∏e kszta∏ty.
By∏a ∏agodna, ale l´kliwa.
Mo˝e zosta∏a uwi´ziona w jakimÊ
pomieszczeniu?
Mo˝e przebywa∏a ranna w lesie?
Mo˝e zosta∏a przypadkowo gdzieÊ
wywieziona?
Za wiarygodnà informacj´ o jej losie oczekuje nagroda finansowa!
Tel. 502 312 182

gaƒskie kotlety i ciasta – np. z buraków i cukinii.
Produkty przygotowywane sà w oparciu o kuchni´ sezonowà – jesienià spodziewajmy si´ dyni,
jab∏ek i grzybów.
Do koƒca paêdziernika w ka˝dà niedziel´ od
10:00 do 16:00 na odwiedzajàcych czekajà dobre
jedzenie na miejscu i na wynos, atrakcje dla dzieci i sielska piknikowa atmosfera. Wszystko to na
podwórku przy dobrze znanej kawiarni Cafe Peron (ul. Patriotów 303) w samym sercu Mi´dzylesia, w pobli˝u stacji kolejowej. Przyjdêcie z dzieçmi, zabierzcie ze sobà psa, przyjedêcie na rowerze! U nas jest rodzinnie, swobodnie i swojsko :-).
Podczas Smacznego Targu odbywajà si´ równie˝
gara˝ówki – najbli˝sza, dla dzieci i rodziców, ju˝
18 wrzeÊnia. Wystawienie si´ jest bezp∏atne.
Zaglàdajcie tak˝e na Facebooka:
www.facebook.com/smacznytargmiedzylesie

Co niedziel´, Patriotów 303,
10:00–16:00. Wst´p bezp∏atny

3

Tekst sponsorowany

14 milionów na centrum Falenicy

WAWERSKIE

Ojcowie na start!
WyÊcig rowerowy, piknik
i debata o wyzwaniach ojcostwa
Szko∏a „˚agle” Stowarzyszenia „Sternik” zaprasza do udzia∏u w kolejnej jesiennej edycji rodzinnego wyÊcigu rowerowego „Ojcowie na
start”. Odb´dzie si´ on w sobot´ 1 paêdziernika
br. w Mi´dzylesiu. Trasa zosta∏a wytyczona Êcie˝kami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Wydarzenie ma na celu promocj´ zdrowego trybu ˝ycia i wspólnego sp´dzania wolnego czasu
ojców z dzieçmi. Zach´camy
w ten sposób do aktywnego
i Êwiadomego rodzicielstwa.
Poprzednie edycje wyÊcigu
organizowane jesienià i wiosnà cieszy∏y si´ ogromnym
zainteresowaniem, co prze∏o˝y∏o si´ na liczb´ kilku tysi´cy
startujàcych rowerzystów.
Po zakoƒczeniu cz´Êci
sportowej przewidywany jest
panel dyskusyjny na terenie
Szko∏y „˚agle” przy ul. Po˝aryskiego 28, podczas którego
b´dziemy rozmawiaç o wyzwaniach ojcostwa, wychowaniu, a tak˝e roli ojca w rodzinie.
WyÊcig „Ojcowie na start” rozpocznie si´
o godz. 11.00 i trwaç b´dzie do godzin popo∏udniowych. Miejsce startu oraz mety usytuowane jest na polanie przy skrzy˝owaniu ulic Pilawskiej (dawna Âwiebodziƒska) i Maciejowickiej.
Dru˝yna musi sk∏adaç si´ z co najmniej dwóch
osób – ojca i dziecka lub dzieci. Zach´camy do
uczestnictwa równie˝ mamy, choç warunkiem
rejestracji jest start tatusiów. Czas przejazdu liczony jest indywidualnie dla ka˝dego uczestnika
wg. kategorii wiekowej.

Wydarzenie b´dzie mia∏o charakter pikniku
rodzinnego – przewidujemy dodatkowe atrakcje, tak by ca∏e rodziny mog∏y kibicowaç startujàcym. Zapraszamy!
Rejestracja odbywa si´ poprzez stron´ internetowà: http://ojcowienastart.pl/zarejestruj-sie.
Op∏ata startowa wynosi 20,00 z∏ od dru˝yny. Rejestracja w dniu wyÊcigu w godzinach 8.00–10.00.

skiego 28, wejÊcie od strony ul. ˚egaƒskiej): piknik rodzinny i ma∏a gastronomia

Harmonogram wydarzenia:
■
■
■
■
■

Informacje organizacyjne:
Miejsce: Warszawa-Mi´dzylesie, dzielnica Wawer
Rejestracja: w dniu wyÊcigu w godz. 8.00–
–10.00 oraz na stronie: ojcowienastart.pl
Start wyÊcigu: godz. 11.00.
Start i meta: skrzy˝owanie ulic Pilawskiej i Maciejowickiej
Trasa: 8 km Êcie˝kami
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego
Op∏ata startowa: 20 z∏
od ca∏ej rodziny, p∏atna
przed startem
Uwaga dla wszystkich
zawodników: wymagany kask
Na miejscu (teren Szko∏y „˚agle”, ul. Po˝ary-

■
■
■

8.00–10.00 – zapisy w Biurze Zawodów
10.30–11.00 – przygotowanie do startu
11.00 – start wyÊcigu
12.30 – zakoƒczenie wyÊcigu
12.30–13.10 – przejÊcie uczestników wyÊcigu
na teren Pikniku Rodzinnego
13.15 – debata na temat ojcostwa
14.00 – dekoracja zwyci´zców
15.00 – zakoƒczenie imprezy

„˚agle”
Szko∏a Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK

Wakacyjne sukcesy tenisistów z Marysina
Wakacje to dla zawodników najlepszy czas
na granie w turniejach. M∏odzi tenisiÊci z Klubu Tenisowego BREAK startowali w wielu zawodach i prezentowali na korcie bardzo dobre
przygotowanie techniczne, fizyczne oraz mentalne. Wiele meczów zosta∏o wygranych, a te
które zakoƒczy∏y si´ pora˝kà, zosta∏y uznane
za dobrà lekcj´ na przysz∏oÊç – wed∏ug s∏ów
tenisowego supermana Novaka Djokovicia
„...nigdy nie przegrywam. Zwyci´˝am albo si´
ucz´”. Zaczynajàc od najm∏odszych: Miko∏aj
Owramko bra∏ udzia∏ w Grand Prix Warmii
i Mazur, gdzie wystartowa∏ w kategorii czerwonej i wygra∏ ca∏y turniej! Kolejny dzielny zawodnik, który stanà∏ „na pudle”, to Wojtek Guziƒski – w turnieju w Gliwicach w kategorii zielonej dotar∏ a˝ do fina∏u. RówieÊnik Wojtka,
Vincent Koper, równie˝ w zielonej kategorii
w turnieju w klubie tenisowym Tenes zajà∏ drugie miejsce. Podczas wakacji fantastycznà form´ pokaza∏ dziesi´cioletni Wiktor Sasko
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– w turnieju skrzatów (do lat 12) w ¸´czycy by∏
w finale singla i pó∏finale debla, a w Mistrzostwach Polski Krasnali (do lat 10) w Piotrkowie
Trybunalskim osiàgnà∏ super rezultat, zdobywajàc bràzowy medal! Tenisistki z Breaka te˝
majà si´ czym pochwaliç – Zuzia Szmyd na kortach klubu tenisowego Ok´cie rozgromi∏a wy˝ej rozstawione zawodniczki i wygra∏a swój
drugi turniej w kategorii skrzatów. Natomiast
Marika Caruk zaliczy∏a bardzo udany start
w turnieju gry podwójnej i w parze z Sonià Bojarskà dotar∏y a˝ do fina∏u turnieju WTK
w Warszawie. Gratulujemy wszystkim zawodnikom sukcesów i cieszymy si´, ˝e tenisiÊci
z Marysina nie zwalniajà tempa!! Zapraszamy
do obejrzenia zdj´ç – na naszà stron´
www.tenisbreak.pl, a tak˝e na nasz profil na
Facebooku Break Klub Tenisowy.

Wiktor Sasko – bràzowy medalista Mistrzostw Polski

Magda Szmyd
fot. A.C.
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Powakacyjne wieÊci i kolejne spotkanie
z Reprezentacjà Polski w klubie ZWAR
Za nami wakacje, a wi´c okres szczególny
dla wszystkich m∏odych pi∏karzy KS ZWAR. Lipiec jest bowiem miesiàcem ca∏kowicie wolnym
od treningów, a zawodnicy majà czas na odpoczynek i regeneracj´ przed kolejnymi zmaganiami. OczywiÊcie nikt nie zapomina∏ o pi∏ce i wi´kszoÊç graczy
dosta∏a indywidualne zadania,
które wykonywali wspólnie z rodzicami i kolegami. W sierpniu
praca ruszy∏a ju˝ pe∏nà parà
i wszystkie dru˝yny rozjecha∏y si´
na obozy, na których szlifowano
form´ przed zbli˝ajàcymi si´ rozgrywkami ligowymi. Pierwsi do
nadmorskiego Niechorza ruszyli
ch∏opcy z roczników 2002 i 2004.
Nast´pni w kolejnoÊci byli zawodnicy roczników 2005, 2006
i 2007. Mimo ˝e pogoda w tym
roku nad polskim morzem nie
rozpieszcza∏a, to treningi odbywa∏y si´ zgodnie
z planem. Trzeba podkreÊliç, ˝e wszyscy trenerzy byli niezwykle zadowoleni z wykonanej pracy, a dzieci wróci∏y uÊmiechni´te, zadowolone
i g∏odne gry w lidze. Niechorze daje bowiem
Êwietne warunki do treningów, a samo mia-

steczko jest opanowane przez dru˝yny pi∏karskie z ca∏ej Polski. Dzi´ki temu ch∏opcy
z KS ZWAR mogli si´ zmierzyç m.in z takimi klubami jak Podbeskidzie Bielsko-Bia∏a, Widzew
¸ódê, Arka Gdynia, Pogoƒ Szczecin.

Najm∏odsza grupa wyje˝d˝ajàca na obóz to
ch∏opcy z rocznika 2008, którzy do inauguracji ligi przygotowywali si´ w M∏awie.
Wakacje min´∏y bardzo szybko, a wrzesieƒ to
dla Klubu Sportowego ZWAR miesiàc wyt´˝onej pracy.

W pierwszym tygodniu znów goÊcimy u siebie
Reprezentacj´ Polski. Podopieczni Adama Nawa∏ki ju˝ od ponad dwóch lat przygotowujà si´ do
kolejnych meczów w∏aÊnie na stadionie KS ZWAR.
W tym miesiàcu trening by∏ wyjàtkowy, bowiem
wzi´li w nim udzia∏ równie˝ najm∏odsi pi∏karze
naszego Klubu, którzy asystowali przy zaj´ciach.
Wspólna gra i zdj´cia z Robertem Lewandowskim, Grzegorzem Krychowiakiem czy Kamilem
Glikiem by∏y dla nich wielkim prze˝yciem i ogromnà motywacjà do dalszej pracy.
We wrzeÊniu równie˝ ruszajà
rozgrywki ligowe. W tym sezonie
KS ZWAR wystawi∏ rekordowà liczb´
dru˝yn, a do akcji weszli tak˝e zawodnicy z roczników 2008 i 2009.
Najwa˝niejszym wydarzeniem
dla ca∏ego Klubu by∏ wrzeÊniowy
nabór, który jak co roku odbywa si´
w piàtek zaraz po rozpocz´ciu roku
szkolnego. Tegoroczne zainteresowanie zapisami do Klubu Sportowego ZWAR i treningami przekroczy∏o
najÊmielsze oczekiwania, bowiem
ch´ç bycia nowym zawodnikiem
zg∏osi∏o prawie dwieÊcie dzieci.
Wszystkich serdecznie witamy w naszych szeregach i przypominamy, ˝e do∏àczyç do naszych
dru˝yn mo˝na praktycznie przez ca∏y rok po
wczeÊniejszym kontakcie.
KS ZWAR

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Akademia Zdrowego ˚ycia – ruch spontaniczny
Co to jest ruch spontaniczny? To pytanie pojawia si´ na ka˝dych warsztatach ruchu spontanicznego prowadzonych w ramach Akademii
Zdrowego ˚ycia. Odpowiedzi sà ró˝ne.
Ka˝dy rozumie i czuje ruch spontaniczny inaczej. Niektórzy kojarzà go z aktywnoÊcià, która
jest nieplanowana, na przyk∏ad spontaniczny
wyjazd nad morze. Dla innych jest zwiàzany
z dzia∏aniami, które lubià wykonywaç, takimi jak
na przyk∏ad bieganie, p∏ywanie.
W przypadku warsztatów zorganizowanych
ruch spontaniczny, który proponuj´, polega na
szukaniu mo˝liwoÊci ruchowych w swoim ciele
i sposobów na wyra˝enie siebie w ruchu, szukaniu wygody w ciele oraz zgodzie na swoje cia∏o
takie, jakie jest. Na zaj´ciach nie ma okreÊlonych
powtarzanych kroków czy choreografii, ba, cza-

sem nawet nie ma muzyki; uczymy si´ poznawaç
swoje cia∏o, reagowaç na jego potrzeby.
Taki sposób myÊlenia proponuj´ rozszerzyç na
˝ycie codzienne. Na przyk∏ad siedzàc w pracy czy
na wyk∏adzie, warto „pos∏uchaç” swojego cia∏a,
zauwa˝yç, czego ono potrzebuje, mo˝e chwili ruchu, rozciàgni´cia. Czasami kr´pujemy si´ zmieniç
pozycj´, mimo ˝e jest nam niewygodnie. Jednak
warto pami´taç o tym zw∏aszcza przy d∏u˝szej
pracy siedzàcej. Ruch spontaniczny mo˝emy wybieraç w ka˝dej chwili. Wybraç wejÊcie po schodach zamiast wjazdu windà. WysiàÊç przystanek
wczeÊniej lub zaparkowaç w dalszej odleg∏oÊci,
a reszt´ drogi przebyç piechotà. Wybieraç aktywne Êrodki komunikacji typu rower, kiedy tylko to
mo˝liwe. WyjÊç z dzieckiem na plac zabaw. Posprzàtaç mieszkanie. Potaƒczyç zamiast walczyç
z sennoÊcià za pomocà kolejnej fili˝anki kawy.

Co wa˝ne, uczmy si´ s∏uchaç siebie, swojego
cia∏a i wybieraç aktywnoÊç fizycznà, którà lubimy, która spowoduje, ˝e b´dziemy chcieli jà powtarzaç, która da nam sporà dawk´ przyjemnoÊci i zdrowie.
Anna KwaÊniak – instruktor rekreacji ruchowej, pedagog, w Akademii Zdrowego ˚ycia prowadzi warsztaty ruchu spontanicznego oraz taƒca w kr´gu.
Zapraszamy na dawk´ ró˝norodnego ruchu na
bezp∏atnych warsztatach Akademii Zdrowego
˚ycia – www.trzykroki.org – zak∏adka Dzia∏ania
➡ Akademia Zdrowego ˚ycia.
Artyku∏ powsta∏ w ramach projektu Akademia
Zdrowego ˚ycia wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy

Patronat prezydenta, „Poszukiwani przez demokracj´”, wybory
Mimo lata i wakacji wawerski KOD nie pró˝nowa∏. Zgodnie z uchwa∏à Regionu KOD Mazowsze z 9 sierpnia 2016 r. oficjalnie zosta∏a
utworzona Grupa Lokalna Wawer. Obejmuje
ona swoim zasi´giem dzielnice: Wawer, Rembertów, Weso∏à oraz powiat otwocki wraz
z miastem Otwock.
Jesieƒ to pora wyborów. 25 wrzeÊnia odb´dzie si´ walne zebranie cz∏onków Regionu
Mazowsze i wybory jego w∏adz, a ju˝ na 2 paêdziernika zwo∏ano walne zebranie cz∏onków
Grupy Lokalnej Wawer, aby wybraç jej zarzàd.
24 sierpnia naprzeciwko Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów – w miejscu gdzie cz∏onkowie
KOD dy˝urujà nieustannie od marca, przypominajàc rzàdzàcym o tym, ˝e nadal nie opublikowano wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z 9 marca 2016 r. – ruszy∏a nasza kampania „Poszukiwani przez demokracj´”. Podczas tej akcji
co kilka dni prezentujemy wizerunki kolejnych
pos∏ów z partii rzàdzàcej, którzy – nie baczàc
na zapisy konstytucyjne – g∏osowali za takimi

ustawami, jak: o Trybunale Konstytucyjnym,
o ziemi, o inwigilacji czy o mediach narodowych. Nasza akcja poszukiwawcza jest zaplanowana na kilka miesi´cy, gdy˝ „zagubiony
przez demokracj´” nie jest pojedynczy pose∏,
ale ca∏kiem pokaêna grupa parlamentarzystów.
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e projekt warsztatów dla dzieci „W krainie Konstytucji”, który powsta∏ w naszej grupie, uzyska∏ Honorowy Patronat Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego.
Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 8–12 lat
na kolejne cz´Êci cyklu naszych zaj´ç. Wszystkie
spotkania odbywajà si´ w EZO Wawer przy ul.
Patriotów 303. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc zg∏oszenia prosimy kierowaç mailowo na edu.grupa.wawer@gmail.com.
Kalendarz spotkaƒ i tematów prezentuje si´
nast´pujàco:
03.09 – Prezydent – godz. 10.30
24.09 – Rzàd – godz. 16.00
08.10 – Prawa dziecka – godz. 16.00
22.10 – Unia Europejska i NATO – godz. 16.00

Zach´camy równie˝ do odwiedzin naszego
kana∏u YouTube. Wystarczy wpisaç „KOD Warszawa Wawer” i mo˝na oglàdaç relacje z wawerskich spotkaƒ z ciekawymi ludêmi i z innych naszych dzia∏aƒ.
Na koniec krótka refleksja. Cz´sto padajà
sàdy i opinie, co te˝ KOD powinien zrobiç, jak
i kiedy. Ka˝dy z nas w KOD pracuje spo∏ecznie,
rezygnujàc z czasu wolnego. Dzia∏ajà portale
internetowe, wydawane sà gazetki i biuletyny,
prowadzone sà akcje informacyjne i dzia∏ania
edukacyjne, a wszystko to opiera si´ na pracy
tysi´cy wolontariuszy. I to si´ dzieje, a KOD ma
dopiero 9 miesi´cy. Ka˝dà nowà osob´ witamy
z ogromnym entuzjazmem. Pracujemy, protestujemy, manifestujemy, ale te˝ integrujemy si´
i bawimy. Je˝eli chcecie coÊ zmieniaç, denerwuje Was otaczajàca rzeczywistoÊç, wykorzystajcie
t´ energi´ i do∏àczajcie do nas, bo KOD ∏àczy!
Piszcie na kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

O G R O DY
PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

TRAWNIKI
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■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

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

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl
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TOYOTA C-HR – REWOLUCYJNY CROSSOVER
NA PRZEDPREMIEROWYM POKAZIE W SALONIE
TOYOTA RADOÂå JU˚ 30 WRZEÂNIA!
TOYOTA C-HR to przełomowy model, który wnosi do segmentu crossoverów niespotykaną dotąd wartość. Jego atuty
to wyjątkowy design oparty na stylistyce szlifowanego diamentu, dynamiczna sylwetka łącząca masywne nadkola auta
terenowego ze smukłą linią w stylu sportowego coupé, jakość wnętrza klasy premium, świetne właściwości jezdne oraz
najnowocześniejszy napęd hybrydowy. Już 30 września przez kilka godzin będzie można go obejrzeć na specjalnym
pokazie w warszawskim salonie TOYOTA RADOŚĆ.
Nowa Toyota C-HR traﬁ do salonów
na początku przyszłego roku, ale już
30 września Toyota Radość zaprasza
na specjalny pokaz przedpremierowy, któremu będą towarzyszyły liczne
atrakcje.

Toyota C-HR po raz pierwszy przykuła
uwagę miłośników motoryzacji jako odważny trzydrzwiowy koncept na targach
w Paryżu 2014. Rok później we Frankfurcie auto przybrało bardziej dojrzałą, wyraﬁnowaną postać, otrzymując większe,
5-drzwiowe nadwozie. Inteligentne rozwiązania projektantów, m.in. zintegrowanie klamek tylnych drzwi ze słupkiem
C, sprawiły że auto zyskało jeszcze więcej
lekkości sportowego coupé, zachowując
funkcjonalność dużego crossovera. Wersja produkcyjna prawie nie różni się od
ubiegłorocznego konceptu, zachowując
wszystkie jego atuty.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W gronie crossoverów nie było jeszcze
samochodu o tak oryginalnym designie, przykuwającym wzrok połączeniem
awangardowej koncepcji i niecodziennych rozwiązań z elegancją i dojrzałością.
Wyraźnie zarysowane nadkola podkreślają jego mocną, dynamiczną sylwetkę.
Kontrastuje z nimi opływowa linia dachu
przechodząca z tyłu w duży strukturalny
spoiler. Ciekawe przetłoczenia widoczne z boku auta dodają autu lekkości –
ocenia Marek Maśniak.
Wnętrze C-HR jest efektem ścisłej
współpracy projektantów z twórcami
kolorów, tekstur i oświetlenia oraz specjalistami od brzmienia z renomowanej
ﬁrmy JBL. Te trzy zespoły fachowców rozpoczęły współpracę już na samym początku powstawania projektu wnętrza.
Efektem jest nowoczesna i harmonijnie
skomponowana przestrzeń, luksusowe
materiały i wykwintne detale oraz kon-

certowa jakość dźwięku. Wnętrze C-HR
pozostawia konkurencję popularnych
marek daleko w tyle i pozycjonuje nowy
model w jednym rzędzie z crossoverami
klasy premium.
Nowością na rynku crossoverów jest
także napęd hybrydowy – znak rozpoznawczy Toyoty. C-HR dzieli napęd z najnowszym Priusem czwartej generacji, co
jest gwarancją niespotykanej wydajności
i świetnej dynamiki. Auto zużywa tylko
3,7 l/100 km benzyny i emituje 85 g/km
CO2 – to najlepszy wynik w tym segmencie. Nowy napęd jest o kilkanaście procent wydajniejszy od swojego poprzednika z Priusa III generacji, a przy tym bardziej dynamiczny i elastyczny. Dzięki nowej platformie, bardzo sztywnemu nadwoziu i dopracowanemu zawieszeniu
samochód prowadzi się równie pewnie
i zwinnie jak najlepsze auta kompaktowe, pomimo zwiększonego prześwitu.
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Będzie to jedyna okazja przed oﬁcjalnym debiutem tego najnowocześniejszego
crossovera na rynku, aby przyjrzeć się intrygującym rozwiązaniom stylistycznym,
obejrzeć z bliska doskonale zaprojektowane i wykończone wnętrze oraz zapoznać
się z bogatym wyposażeniem. Szczególnie
zachęcam wszystkich, aby zasiedli za kierownicą i sami przekonali się, że wnętrze
C-HR zostało zaprojektowane w najdrobniejszym szczególe z myślą o kierowcy. Wisienką na torcie pokazu będzie możliwość
przetestowania niezrównanego systemu
audio ﬁrmy JBL. Jego twórcy ściśle współpracowali ze specjalistami Toyoty od samego początku prac nad projektem wnętrza. Efektem jest pełne, czyste, koncertowe
brzmienie, którego nie powstydziłaby się
żadna luksusowa limuzyna – zaprasza Marek Maśniak, kierownik działu sprzedaży
samochodów nowych Toyota Radość.
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Inauguracja VIII edycji Wawer Music Festival
Zapraszamy w niedziel´ 9 paêdziernika
o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS przy ul.
˚wanowieckiej 20 na pi´kny koncert inaugurujàcy VIII edycj´ Wawer Music Festival.
Projekt stworzony przez mieszkaƒców
Wawra i Podkarpackà Fundacj´ Rozwoju
Kultury jest do dzisiaj jedynym ca∏orocznym wydarzeniem we wschodniej Warszawie promujàcym muzyk´ klasycznà.

Przy okazji koncertu b´dziemy mogli podziwiaç nowe dzie∏a jednego z kandydatów
do tytu∏u Artysty 150-lecia Wawra –
Andrzeja Skar˝yƒskiego „Wawer, moja mi∏oÊç”. (O tym, kto wygra∏ konkurs, przeczytajà Paƒstwo w artykule poni˝ej).
GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie
Marian Opania. Spodziewamy si´ równie˝
Cezarego ˚aka, który tradycyjnie ju˝ wystàpi w dwóch rolach (tym razem równie˝
w roli ˝ony – Katarzyny).

Tym razem z okazji 150-lecia gminy Wawer goÊcimy „radoÊç i m∏odoÊç” w projekcie Krzysztofa Kobyliƒskiego & Pearls.
Krzysztof Kobyliƒski wraz z artystami z Wenezueli, Izraela i Hiszpanii stworzà spektakl, jakiego jeszcze na Wawer Music Festival nie by∏o. Us∏yszymy i zobaczymy nowe
brzmienia i oblicza ethnojazzu.

Koncert jest wspó∏finansowany przez
Urzàd Dzielnicy Wawer i jest prezentem
dla mieszkaƒców z okazji jubileuszu urodzin naszej dzielnicy (wst´p na koncert jest
bezp∏atny).
Jaros∏aw Drzewiecki

Artysta 150-lecia Wawra wybrany!
Miniona edycja muzycznego festiwalu Wawer
Music Festival, z racji odbywania si´ w roku jubileuszu 150-lecia gminy Wawer, wzbogacona
by∏a o plebiscyt na artyst´ zwiàzanego z Wawrem, który Paƒstwa zdaniem zas∏uguje na zaszczytne miano Artysty 150-lecia. Lista kandydatów tak˝e stworzona zosta∏a przez samych
wawerczyków – od maja do czerwca zg∏aszaliÊcie Paƒstwo swoje typy (20 osób), a od czerwca do poczàtku wrzeÊnia trwa∏o g∏osowanie,
które par´ dni temu si´ zakoƒczy∏o i wy∏oni∏o
nast´pujàcych zwyci´zców:
1 Julian TUWIM – poeta (87 g∏osów)
2 KAYAH – piosenkarka (82 g∏osy)
3 Marian OPANIA – aktor (73 g∏osy)
4 Agnieszka OSIECKA – pisarka (71 g∏osów)
4 Katarzyna i Cezary ˚AK – aktorzy (71 g∏osów)
5 Tatiana SZEBANOWA – pianistka (70 g∏osów)

Za zwyci´skà szóstkà uplasowali si´ zaÊ nast´pujàcy ludzie kultury, których drogi choç przez
chwil´ przebiega∏y przez Wawer:
6 Ryszard RYNKOWSKI – piosenkarz (65 g∏osów)
6 Anna-Maria JOPEK – piosenkarka (65 g∏osów)
7 Konstanty Ildefons GA¸CZY¡SKI – poeta (63
g∏osy)
8 Tadeusz DROZDA – aktor (55 g∏osów)
9 Wojciech MALAJKAT – aktor (54 g∏osy)
10 Agnieszka KUROWSKA-JANECKA – wokalistka (52 g∏osy)
11 Andrzej SKAR˚Y¡SKI – malarz (43 g∏osy)
12 Marta WIATR – dyrygent chóru (41 g∏osów)
13 Ewa SZYKULSKA – aktorka (39 g∏osów)
13 Stan BORYS – piosenkarz (39 g∏osów)
14 Janusz REWI¡SKI – aktor (34 g∏osy)
15 Robert GAWLI¡SKI – piosenkarz (22 g∏osy)

Do zobaczenia na Stacji!
Sta∏o si´. Wrzesieƒ. Jesieƒ u bram. Póki mo˝na, zbierajmy
zapasy s∏oƒca, a przed∏u˝ajàce si´ wieczory wykorzystujmy
na relaks. Na przyk∏ad w kinie. Zwa˝ywszy na jakoÊç zbli˝ajàcych si´ premier – sala kinowa to wyjàtkowo dobry wybór.
Na walk´ z jesiennymi ni˝ami Êwietnie nadajà si´ thrillery. Zw∏aszcza
jeÊli sà polskie, rozgrywajà si´ we Wroc∏awiu, a w roli g∏ównej mo˝emy
oglàdaç Bart∏omieja Top´. Wszystkie te warunki spe∏nia film „S∏ugi
Bo˝e”, który premierowo zagramy na Stacji Falenica od 16 wrzeÊnia.
30 wrzeÊnia w repertuarze rozgoÊci si´ na d∏u˝ej jeden z najbardziej
oczekiwanych filmów sezonu – „Ostatnia Rodzina”. Andrzej Seweryn
jako Zdzis∏aw Beksiƒski, Dawid Ogrodnik jako Tomasz. Sàdzàc po Êwietnym odbiorze na zachodnich festiwalach (Srebrny Lampart w Locarno),
b´dzie to jeden z hitów jesieni, przynajmniej do premiery „Wo∏ynia”
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15 Aleksander KULIKOWSKI – kompozytor (22
g∏osy)
16 Leon KRUCZKOWSKI – dramaturg (20 g∏osów)
Mieszkaƒcy wykazali si´ du˝à aktywnoÊcià –
oddano 1068 wa˝nych g∏osów!
Na najbli˝szym koncercie Wawer Music Festival, 9 paêdziernika, spotkamy a˝ trójk´ nominowanych – dwie osoby z pierwszej piàtki, Mariana Opani´ i Cezarego ˚aka, oraz zajmujàcego
11 miejsce Andrzeja Skar˝yƒskiego i jego najnowsze dzie∏a.
Uroczysty fina∏ plebiscytu, wraz z wr´czeniem
dyplomów naszym Artystom 150-lecia, nastàpi
11 grudnia br. w Hotelu Boss. B´dzie to tak˝e
dzieƒ premierowej prezentacji Hejna∏u Wawerskiego, który z okazji 150-lecia Wawra skomponowa∏ Gary Guthman. Hejna∏ us∏yszymy w wykonaniu samego kompozytora.
Hanna Kowalska

Wojciecha Smarzowskiego. A najnowszy film autora „Domu Z∏ego” wejdzie na ekrany 7 paêdziernika – równo w tydzieƒ po „Ostatniej...”.
W cieniu tych wielkich filmów Stacja rozwija swojà ofert´. Na ostatni
kwarta∏ 2016 szykujemy nowe cykle spotkaƒ i warsztaty animacji dla
dzieci, zaÊ 25 wrzeÊnia na nasz peron jak co roku wtoczy si´ parowóz
ciàgnàcy zabytkowe wagony. Tym razem ciuchcia ma uÊwietniaç obchody 150-lecia gminy Wawer, a Stacja Falenica przypominaç b´dzie histori´ legendarnego falenickiego kina „Szpak”. Na peronie zawiÊnie wystawa z∏o˝ona z zebranych wÊród naszych widzów wspomnieƒ o „Szpaku” oraz archiwalnych plakatów, zaprezentujemy te˝ kolekcj´ starych
projektorów i innych kinowych sprz´tów.
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
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Ostatni seans w kinie „Szpak”
Podczas gdy wizjonerzy i naukowcy g∏owià si´
nad skonstruowaniem wehiku∏u czasu, aby cofnàç si´ do minionych lat, w Falenicy znaleziono
na to inny sposób. Fundacja Stacja Kultury
w partnerstwie z Kinokawiarnià Stacja Falenica
zainicjowa∏a projekt, który przenosi nas w sentymentalne czasy, gdy nowoÊci ze srebrnego ekranu poznawaliÊmy w falenickim kinie „Szpak”.
Dzia∏ajàce od lat 50. do lat 80. ubieg∏ego wieku
przy ul. Bys∏awskiej, poczàtkowo w drewnianym
baraku, póêniej w murowanym budynku, doczeka∏o si´ nawet „w∏asnej” powieÊci. Zwiàzany
z Falenicà pisarz Marek ¸awrynowicz zatytu∏owa∏ jednà ze swoich ksià˝ek w∏aÊnie Kino
„Szpak”. I tak jak w ksià˝ce tej autor odbywa podró˝ sentymentalnà do swojej m∏odoÊci (w tym
równie˝ seansów w tytu∏owym kinie), tak teraz
ci, którzy pami´tajà kino „Szpak”, mogà o˝ywiç
w∏asne, zwiàzane z tym miejscem wspomnienia.
W ramach projektu „Ostatni seans w kinie
Szpak”, który rozpoczà∏ si´ w marcu tego roku
i trwaç b´dzie do grudnia 2016, mo˝na podzieliç
si´ w∏asnymi wspomnieniami – osobiÊcie w Kinokawiarni Stacja Falenica lub drogà elektronicznà
przez specjalny formularz. Jak informujà inicjatorzy akcji, zale˝y nam na dotarciu do wspomnieƒ,
anegdot, myÊli i odczuç mieszkaƒców zwiàzanych
z funkcjonowaniem w Falenicy „Kina Szpak”.
Z zebranych wspomnieƒ powstanie wystawa,
której premierowa prezentacja nastàpi 25 wrze-

Ênia na peronie stacji w Falenicy, z okazji ogólnodzielnicowego wydarzenia Kolej na Wawer.
Ponadto organizatorzy przygotowali wystaw´
najciekawszych archiwalnych plakatów z kina
„Szpak”, udost´pnionych przez Panów Jerzego,
Piotra i Paw∏a Ciecielàgów – potomków dawnych

w∏aÊcicieli kina (wystawa do obejrzenia w budynku wspomnianej Stacji Falenica), a tak˝e zapraszajà na seanse filmów odtwarzanych z taÊmy 35 mm
na starym, trzeszczàcym projektorze, przy udziale
kinooperatora z kina Iluzjon. Chodzi oczywiÊcie
o obrazy, jakie pojawia∏y si´ niegdyÊ na panoramicznym ekranie w „Szpaku”. Za nami ju˝ „Akademia Pana Kleksa” cz. 1 i cz. 2, przed nami jeszcze
cztery seanse, przed którymi b´dzie mo˝na dotknàç taÊmy filmowej, sprawdziç, jak dzia∏a∏ projektor kinowy, a tak˝e obejrzeç inne zabytkowe
projektory b´dàce w kolekcji kina Stacja Falenica.
To nie wszystko! PowieÊç Marka ¸awrynowicza
doczeka si´ inscenizacji – Szczepan Szczykno wraz
z grupà teatralnà Wawerskiego Centrum Kultury
Filia Falenica przygotowuje spektakl na motywach
tej ksià˝ki. Czekajà nas tak˝e spotkania z osobami
zaanga˝owanymi w dzia∏alnoÊç kina, mieszkaƒcami oraz goÊçmi specjalnymi. O szczegó∏ach
najbli˝szych wydarzeƒ zwiàzanych z projektem
„Ostatni seans w kinie Szpak” przeczytacie na
stronie: www.stacjakultury.org oraz na profilu
www.facebook.com/ostatniseanswkinieszpak.
Formularze do spisania swoich wspomnieƒ
mo˝na pobraç ze strony www.stacjakultury.org
i przes∏aç na adres fundacja@stacjakultury.org
lub odebraç i wype∏niç w Kinokawiarni Stacja
Falenica. W chwili ukazania si´ tego numeru
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” zbiórka wspomnieƒ
jest ju˝ na finiszu, tak wi´c zainteresowane osoby powinny szybciutko spisaç swoje i dostarczyç, gdzie trzeba.
Hanna Kowalska

EZO Wawer

– matematyka
i fizyka inaczej – dla dzieci od 4 do 12 lat

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W Mi´dzylesiu (nad Cafe Peron) w EZO Wawer trwajà zapisy na
zaj´cia z matematyki i fizyki dla dzieci w wieku 4–12 lat.
Zaj´cia sà prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli wed∏ug
autorskiego programu EZO, czyli „Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz”.
Autorki programu EZO pokaza∏y w swoich placówkach w Krakowie i Wroc∏awiu, ˝e fizyka i matematyka to przedmioty, które
mogà byç ciekawe dla ka˝dego dziecka. Wiedzà, jak tych przedmiotów uczyç ju˝ najm∏odsze dzieci, w taki sposób by by∏y nimi
zafascynowane i nie mog∏y doczekaç si´ kolejnej lekcji.
Zaj´cia z fizyki polegajà na doÊwiadczeniach i budowaniu urzàdzeƒ, które pokazujà, jak dzia∏ajà prawa fizyki – takich jak np. kalejdoskop. Po zaj´ciach cz´sto dzieci wychodzà ze zbudowanym
przez siebie urzàdzeniem.
Zaj´cia sà skierowane nie tylko do dzieci w wieku szkolnym, ale
równie˝ do przedszkolaków. Bez wàtpienia jest to klucz do sukcesu w dalszych latach nauki. Nawet jeÊli Twoje dziecko wybierze zawód niezwiàzany z naukami Êcis∏ymi, to zrobi to Êwiadomie, a nie
ze strachu przed matematykà. Logika Êwiata matematyki i fizyki
b´dzie dodawa∏a mu skrzyde∏ przez ca∏e ˝ycie.
EZO Wawer znajduje si´ w samym centrum Mi´dzylesia, w budynku nad Cafe Peron, vis-a-vis PKP Mi´dzylesie (ul. Patriotów 303).
Cztery nowoczesne, wyposa˝one w pomoce naukowe sale sà Êwietnym miejscem, gdzie Wasze dzieci rozpocznà fascynujàcà przygod´
z matematykà i fizykà.
Zapraszamy na bezp∏atne lekcje pokazowe oraz na naszego
Facebooka: https://www.facebook.com/ezo.wawer/.
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XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka z wakacji”
Do 14 paêdziernika Filia Zastów czeka na prace wszystkich
twórców (ma∏ych i du˝ych), którzy pragnà utrwaliç na kartce
papieru swoje wakacyjne wspomnienia. Pocztówki w odpowiednim formacie okreÊlonym w regulaminie nale˝y z∏o˝yç
lub przes∏aç na nasz adres (decyduje data wp∏ywu). Szczegó∏y znajdujà si´ w regulaminie dost´pnym na stronie
www.wck-wawer.pl w zak∏adce Filia Zastów.

ROZSTRZYGNI¢CIE
KONKURSU ORA
W czerwcowym numerze „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich” wspólnie z Klinikà Zdrowia i Urody ORA og∏osiliÊmy konkurs, dziÊ podajemy jego wyniki. Nagrody
otrzymujà: Pani Alicja Szachnowicz, Pani
Monika Wujcik oraz Pani Ma∏gorzata
Skwara. Serdecznie gratulujemy!
Redakcja

WCK Zastów

„Wawer i Wola. Nasze historie”
– kilka s∏ów o projekcie
W tym roku przypada 150. rocznica powstania gminy Wawer i 100. rocznica w∏àczenia
dzielnicy Wola w granice Warszawy. Z tej i nie
tylko z tej okazji postanowiliÊmy z Wolskim Centrum Kultury uczciç okràg∏e rocznice, realizujàc
wspólny projekt, którego kulminacyjny moment
przypadnie 25 wrzeÊnia. Tego dnia przejedzie na
trasie Warszawa Gdaƒska – Warszawa Falenica
zabytkowy pociàg. Podró˝ni b´dà mogli nie tylko podziwiaç pi´knà, ci´˝kà, sapiàcà lokomotyw´, ale wziàç udzia∏ w animacjach, wystawach,

projekcjach, koncertach i happeningach przygotowanych wspólnie przez Wawerskie i Wolskie
Centrum Kultury, w ramach projektu „Wawer
i Wola. Nasze historie”. Projekt mia∏ charakter
edukacyjno–animacyjny, a jego realizacja by∏a
wieloetapowa. Przez ca∏e wakacje m∏odzie˝ i doroÊli bioràcy udzia∏ w projekcie odkrywali ciekawe miejsca i ich historie, przygotowywali krótkie
scenki teatralne, co zosta∏o uwiecznione na zdj´ciach i w krótkometra˝owym filmie pt. „Wawer.
Powroty”. Film b´dzie mo˝na obejrzeç 23 wrze-

Ênia o 18.00 w WCK Filia WSK w Mi´dzylesiu,
a 25 wrzeÊnia w Kinokawiarni Stacja Falenica.
Projekcji filmu w Mi´dzylesiu b´dzie towarzyszyç
wystawa fotograficzna. Zapraszamy.
Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a,
www.wck-wawer.pl
Projekt „Wawer i Wola. Nasze historie” zosta∏
dofinansowany z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK).
Ewa Andrearczyk
Wawerskie Centrum Kultury
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Nowe projekty
w ramach 150-lecia
gminy Wawer
W sierpniu nastàpi∏o rozstrzygni´cie
ostatnich projektów zwiàzanych z jubileuszem 150 lat gminy Wawer w ramach konkursów dla organizacji pozarzàdowych Ma∏e
Granty (realizacja zadania w trybie tzw. ma∏ego grantu, czyli z pomini´ciem otwartego
konkursu ofert) oraz II Otwartego konkursu
ofert na realizacj´ zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Dwa spoÊród zwyci´skich projektów:
„Wawerski Aleksandrów – spacer przez czasy i miejsca” – wydanie niekomercyjnej publikacji oraz „Wawerskie wielokulturowe
dziedzictwo historyczne” – b´dà realizowane pod naszym patronatem. Od paêdziernika b´dziemy na bie˝àco informowaç o wydarzeniach otwartych, realizowanych w ramach obu projektów. Pierwsze z nich,
spotkanie autorskie i promocja spacerownika po Aleksandrowie, odb´dzie si´ w piàtek
21 paêdziernika br. o godz. 18.00 w Wawerskim Centrum Kultury Filia Aleksandrów.
Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy!
Redakcja
Nr 66 / Wrzesieƒ 2016
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA WRZESIE¡
WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
17 wrzeÊnia (sobota), godz. 16.00
VIII jesienne spotkanie z poezjà przy ognisku –
kolejne spotkanie mi∏oÊników poezji i poetów (uznanych, ale tak˝e poczàtkujàcych!). W programie m.in.
autorskie czytanie wierszy, wymiana doÊwiadczeƒ,
poezja Êpiewana. Spotkanie przeznaczone jest dla
wszystkich, niezale˝nie od wieku. Wst´p wolny.
20 wrzeÊnia (wtorek), godz. 13.00
Warsztaty dla seniorów. Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA zaprasza seniorów na bezp∏atne
warsztaty Seniorzy i M∏odzi w Twórczym Dzia∏aniu.
Wst´p wolny! Obowiàzujà zapisy.
20 wrzeÊnia (wtorek), godz. 19.00
Kino za Rogiem: O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji,
re˝. Piotr Szulkin. Polski film science fiction. Futurystyczna wizja Êmietniska cywilizacji, brudnego i skrajnie prymitywnego Êwiata, ukazujàca w konwencji s.f.
uniwersalne mechanizmy spo∏eczne. Wst´p: 5 z∏.
21 wrzeÊnia (Êroda), godz. 19.00
Owoce nie do poznania – czy zgadniesz, co jesz?
Rodzinne warsztaty z ogrodnikiem. Spotkanie
z ogrodnikiem Jackiem Kostrzewà. Zapraszamy ca∏e rodziny – zarówno dzieci, jak i doros∏ych. Zdradzimy sekrety owoców z ca∏ego Êwiata – naszych polskich, ale
i tropikalnych. B´dzie mo˝na wziàç udzia∏ w zagadkach
i odkryç smaki nowych owoców. Wst´p wolny.

plenerowa po∏àczona z pieczeniem ziemniaków, wspólnym biesiadowaniem, warsztatami dla dzieci i muzykà.
Zach´camy do przyniesienia potraw na wspólny stó∏ piknikowy. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA

WCK FILIA ZASTÓW

18 wrzeÊnia (niedziela), godz. 15.00
Âladami ciuchci. Fina∏ Falenica. Fina∏ rajdu rowerowego w 102 rocznic´ uruchomienia odcinka Wawer-Karczew. W programie m.in. koncert Karoliny
Skrzyƒskiej. G∏ówny organizator Andrzej Rukowicz,
wspó∏praca Urzàd Dzielnicy Wawer. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

18 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00
Spacerek przez eterek – spektakl z muzykà Jerzego
Wasowskiego wg tekstów Jeremiego Przybory, twórcy
Radiowego Teatrzyku ETEREK, poprzednika Kabaretu
Starszych Panów. Scenariusz i re˝yseria Szczepan
Szczykno, opracowanie muzyczne i akompaniament
Dawid Ludkiewicz, scenografia Marta Bystroƒ, Edyta
Bystroƒ, wykonanie Teatr FALENICA. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
25 wrzeÊnia (niedziela)
Piosenki z teatru – Koncerty peronowe w ramach
projektu KOLEJ NA WAWER. Koncert Grupy Teatralnej
INTERMEDIUM na stacji Warszawa Wawer, Teatru Falenica na stacji PKP Falenica. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN

27 wrzeÊnia (wtorek), godz. 19.00
Kino za Rogiem: Selma, re˝. Ava DuVernay. Nominowany do Oscara film re˝yserki Avy DuVernay. Po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla Martin Luther King wraca
do USA, gdzie czekajà go nowe wyzwania. Wst´p: 5 z∏.

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
17 wrzeÊnia (sobota), godz. 11.00
Nitkà za ig∏à – szycie dla dzieci. Na zaj´ciach szyjemy ubranka dla lalek, zabawki, torebki, ozdoby.
Koszt zaj´ç: 25 z∏.
30 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00
Dzieƒ pieczonego ziemniaka – rodzinna impreza

29 wrzeÊnia (czwartek), godz. 18.00
„Kulturalna Akademia Seniora” – inauguracja nowego roku akademickiego. Adresaci: seniorzy.

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

23 wrzeÊnia (piàtek)
Impreza z cyklu Ludzie Wawra pt. „Krzysztof
i Barbara – dzieje mi∏oÊci”. Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy Oddzia∏
Anin i WCK filia Anin. O ˝yciu Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego i jego ˝ony Barbary Drapczyƒskiej, ich niecodziennych losach zwiàzanych równie˝ z Aninem,
opowie nam Waldemar Smaszcz, ceniony krytyk, historyk literatury i biograf wybitnych Polaków.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW

W programie: warsztaty plastyczne, wokalne, ekologiczne, muzyczno-rytmiczne. teatralne oraz warsztaty
z mamà i tatà. Wszystkie tematycznie powiàzane
z kulturà polskà. Szczegó∏owy program zaj´ç znajdziecie pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/files/pliki/WCKRadoscWKrainieLegend.jpg (nale˝y kliknàç na bia∏y pasek [miniaturk´ programu], ˝eby
powi´kszyç).

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
21 wrzeÊnia (Êroda), godz. 16.00–17.00
„Zdrowie a olejki zapachowe” – prelekcja na temat aromaterapii w Klubie Seniora, realizowana w ramach projektu spotkaƒ sàsiedzkich. Wyk∏ad poprowadzi Izabela Zalewska. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå
17 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00
„Zapasy wiewiórki Basi, czyli pierwszy dzieƒ jesieni” – przedstawienie teatralne dla dzieci. Teatr Narwal. Re˝yseria i muzyka: Anna Zebrowska, scenografia Barbara Drelichowska. Bajka o weso∏ej wiewiórce
Basi, która lubi∏a zabawy, p∏ata∏a figle, wszystkich namawia∏a do zabawy. Spektakl uczy odpowiedzialnoÊci
i pokazuje, ˝e jest czas na przyjemnoÊci i czas na obowiàzki. JednoczeÊnie to spektakl o pi´knej jesieni.
19–30 wrzeÊnia (codziennie z wy∏àczeniem
sobót i niedziel)
Projekt „W Krainie Bajek i Legend Polskich” (adresaci: dzieci 3–6 lat, wst´p na ka˝de zaj´cia – 10 z∏).

22 wrzeÊnia (czwartek), godz. 13.00–15.00
„Jesieƒ w s∏oikach” – inauguracja projektu „Artystyczna Akademia Doros∏ego Sàsiada” (cykl spotkaƒ
dla paƒ i panów odkrywajàcych talenty). Pierwsze
spotkanie poprowadzi Olga Gràdzka, mi∏oÊniczka dobrego smaku tropiàca wspania∏e przepisy kulinarne
i wcielajàca je w ˝ycie. Biletem wst´pu na czwartkowe
spotkanie jest s∏oik o interesujàcych kszta∏tach.

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
23 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00
Wawer i Wola. Nasze historie – podsumowanie
projektu edukacyjnego prowadzonego w lipcu. Pokaz
filmu krótkometra˝owego „Wawer. Powroty” po∏àczony z wernisa˝em wystawy fotograficznej. Projekt zwiàzany jest z obchodami 150-lecia istnienia gminy Wawer. Finansowany ze Êrodków Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
29 wrzeÊnia (czwartek), godz. 19.00
Koncert GAN EDEN – pami´ci sanatorium im.
W. Medema w Miedzeszynie. Zapraszamy na koncert z udzia∏em Paw∏a Szamburskiego (lider, klarnety)
i muzyków wywodzàcych si´ z orkiestry teatru sejneƒskiego oraz zaproszonego goÊcia koncertu Andrzeja
Bauera (wiolonczela).
Pawe∏ Szamburski – klarnecista, jeden z filarów warszawskiej sceny improwizowanej, wspó∏za∏o˝yciel wydawnictwa p∏ytowego LadoABC
Andrzej Bauer – wirtuoz wiolonczeli, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, laureat licznych nagród zagranicznych i krajowych, m.in. Fryderyka.
Koncepcja, animacja i przygotowanie koncertu: Andrzej Rukowicz, we wspó∏pracy z Piotrem CieÊlakiem.
Organizator Europejski Instytut Kultury Fundacja;
wspó∏organizator Wawerskie Centrum Kultury. Koncert sfinansowano ze Êrodków Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy.

WCK
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn
niezale˝nych od organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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Seniorzy i m∏odzi b´dà dzia∏aç razem. Do∏àcz i Ty!
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Rozwiƒ swoje pasje i poznaj nowe osoby, bioràc udzia∏ w cyklu warsztatów mi´dzypokoleniowych – zapraszamy m∏odzie˝ w wieku 13–19 lat oraz seniorki i seniorów do udzia∏u
w bezp∏atnym mi´dzypokoleniowym dzia∏aniu!

Dialog mi´dzypokoleniowy umo˝liwia poznawanie si´ osobom z dwóch
Êwiatów: Êwiata m∏odych i seniorów. Obie
grupy stykajà si´ ze sobà w ˝yciu codziennym, na ulicy, w tramwaju, kolejce w sklepie itp. Jak si´ porozumieç? Co mo˝e daç
ka˝da ze stron? Co buduje dialog? Co go utrudnia? Jak czerpaç z doÊwiadczenia starszych? Jak
dzieliç si´ z nimi swoim?
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA razem z Wawerskim Centrum Kultury zaprasza m∏odzie˝ w wieku 13–19 lat i seniorów 60+
do udzia∏u w cyklu mi´dzypokoleniowych spotkaƒ realizowanych w od paêdziernika 2016 r.
w Aninie i Falenicy.
Dzia∏anie w grupie mi´dzypokoleniowej
stworzy przestrzeƒ do:
● lepszego zrozumienia Êwiata m∏odych i seniorów

●
●

●

●

poznania nowych osób
podzielenia si´ z innymi swoimi zainteresowaniami
twórczej i aktywnej wymiany
doÊwiadczeƒ i pomys∏ów
udoskonalenia komunikacji
mi´dzy m∏odymi a seniorami.

JeÊli chcesz do∏àczyç do grupy mi´dzypokoleniowej w naszej dzielnicy,
przyjdê na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz si´ wi´cej o planowanych dzia∏aniach – terminach spotkaƒ, programie.
Spotkanie informacyjne w Aninie odb´dzie
si´ 20 wrzeÊnia w Filii Wawerskiego Centrum
Kultury, ul. Poprzeczna 13. JeÊli nie mo˝esz dotrzeç, skontaktuj si´ z nami!
Wi´cej informacji na stronie www.sim.
drama.org.pl.
Udzia∏ w projekcie jest bezp∏atny.

Wi´cej informacji i kontakt:
Beata Rainko, tel. 510 536 340,
e-mail: b.rainko@stop-klatka.org.pl/

Projekt Seniorzy i m∏odzi w twórczym dzia∏aniu dofinansowany jest ze Êrodków: Programu Rzàdowego na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy.

„Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie” – wsparcie dla seniorów
Biuro Porad Obywatelskich w ramach Rzàdowego Programu na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020 realizuje
obecnie projekt pt. „Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie”.
W ramach projektu seniorzy uzyskajà zró˝nicowane wsparcie uzale˝nione od ich sytuacji,
potrzeb, stopnia samodzielnoÊci i posiadanych
zasobów. Osoby starsze zmagajàce si´ z zad∏u˝eniami otrzymajà dodatkowà pomoc, ∏àcznie ze
sporzàdzeniem wniosków o og∏oszenie upad∏oÊci konsumenckiej (doradcy Biura Porad Obywatelskich posiadajà certyfikaty trenerów edukacji
finansowej Microfinance Centre).
Projekt „Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie” to tak˝e spotkania pod nazwà „Warszawskie Posiady”. W przyjaznej atmosferze, przy fili˝ance kawy lub herbaty
i ciasteczkach, b´dziemy dzieliç si´ wiedzà na wa˝-

ne tematy, rozmawiaç o problemach i wymieniaç
si´ doÊwiadczeniami w zakresie radzenia sobie
z pokonywaniem sytuacji problemowych.
Dodatkowo oferujemy seniorom mo˝liwoÊç
przepisywania na komputerze odr´cznych pism
oraz, w wyjàtkowych sytuacjach, us∏ug´ asysty
w urz´dzie.
Szczegó∏owe informacje na temat mo˝liwoÊci
skorzystania z porad, Internetu czy ze spotkaƒ
edukacyjnych mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO
przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie pod numerem: (22) 828-12-95 lub drogà elektronicznà
poprzez e-mail: bpowarszawa@gmail.com.
Biuro Porad Obywatelskich kieruje swojà ofert´ do seniorów, mieszkaƒców Warszawy i województwa mazowieckiego, doÊwiadczajàcych ˝yciowych problemów, w tym przede wszystkim do

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora
w Bibliotece w Miedzeszynie
Zapraszamy wszystkich seniorów na bezp∏atne, indywidualne
porady dotyczàce obs∏ugi komputera, internetu, smartfonu,
tabletu, cyfrowego aparatu fotograficznego i innych urzàdzeƒ
cyfrowych!
W Punktach Cyfrowego Wsparcia
Seniora ka˝dy mieszkaniec Warszawy
powy˝ej 60 roku ˝ycia mo˝e spotkaç

12

si´ z doradcà cyfrowym na godzinnà
konsultacj´!
Wystarczy wczeÊniej zapisaç si´ telefonicznie na takie spotkanie w wybranym przez siebie Punkcie. Punkty
znajdujà si´ w ka˝dej dzielnicy Warszawy. ¸àcznie jest ich 26. W naszej dzielnicy Punktem Cyfrowego Wsparcia jest Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr
82 (Miedzeszyn) przy ul. Agrestowej 1.

osób zad∏u˝onych. Naszym celem jest poprawa
jakoÊci ˝ycia seniorów i ich aktywizacja. Planujàc
dzia∏ania projektowe, staraliÊmy si´, aby by∏y one
adekwatne do potrzeb seniorów oraz aby
uwzgl´dnia∏y ró˝ne ograniczenia zwiàzane z wiekiem, stopniem samodzielnoÊci, niepe∏nosprawnoÊcià i rodzajem problemów. Âwiadczone przez
nas porady sà bezp∏atne, bezstronne i poufne,
Êwiadczone przez przeszkolonych doradców.
Serdecznie zapraszamy.
Biuro Porad Obywatelskich

Punkt dzia∏a w poniedzia∏ek i Êrod´
w godzinach 9.00–12.00
Zapisywaç si´ mo˝na telefonicznie w godzinach otwarcia Wypo˝yczalni: pon., Êr., pt.
13.00–18.00, wt., czw. 11.00–16.00.
Serdecznie zapraszamy!
Koordynacja projektu:
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Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.

ZAPRASZAMY DO

AGENCJI POCZTOWEJ
w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 22c
Oferujemy pełną ofertę usług Pocztowych:
 wpłaty na rachunki bankowe  kurier krajowy Pocztex
i zagraniczny EMS Pocztex
 przekazy pocztowe zwykłe
i ekspres pieniężny
 oferta specjalna dla nadawców
 listy krajowe i zagraniczne
internetowych – u nas nie będziesz
stał w kolejce, po ofertę zadzwoń
 paczki krajowe i zagraniczne

Zapewniamy miłą i sprawną obsługę

tel./fax 22 612 66 11, kom. 888 644 607

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Siedemnastego wrzeÊnia
cofniemy si´ w siedemnasty wiek!
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer oraz
Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae zapraszajà 17 wrzeÊnia w godzinach 13.00–21.00
na teren biblioteki przy ul. Agrestowej 1 na piknik historyczny pn. „¸uk i szabla”, promujàcy
sporty i zabawy staropolskie doby XVII wieku.
Przewidziano turnieje w trzech dyscyplinach:
1) ¸ucznictwo tradycyjne technikà Êródziemnomorskà (∏ucznik trzyma ci´ciw´ bezpoÊrednio palcami); dla ch´tnych pokaz oraz mo˝liwoÊç strzelania w stylu wschodnim – „tatarskim” z pomocà pierÊcienia, tzw. zekiera.
2) Rzut oszczepem do tarczy z odleg∏oÊci ok.
5 m, podobnej jak w konkursie ∏uczniczym.
3) Szermierka na bezpieczne i atestowane szable
GoNow, zabezpieczenie w postaci profesjonalnych masek szermierczych oraz suspensorów.
Od godziny 13.00 do 14.30 b´dà przyjmowane zg∏oszenia uczestników, zostanà oni podzieleni na pary w kolejnoÊci od momentu
zg∏oszenia. Od godziny 14.30 do 15.00 przeprowadzona b´dzie rozgrzewka oraz trening
obrazujàcy podstawowe kroki i pozycje szermiercze szko∏y staropolskiej XVII wieku. Od godziny 15.00 b´dà rozgrywane pojedynki.
B´dzie te˝ mo˝na poznaç ró˝ne gry i zabawy
staropolskie:
■ Toczenie kó∏ od armaty/wozu – 2 trasy d∏ugoÊci ok. 5 metrów z nawrotkà obok pacho∏ka
(berdysza) i powrót na lini´ startu/mety.

Bez ciebie
Pragn´ twej obecnoÊci, jak kwiat s∏oƒca godzien,
myÊli twych spowiadanych – przy stole – jak co dzieƒ,
rozmowy – cz´sto rwanej – koƒczonej w poÊpiechu,
od zawsze okraszonej rodzynkiem uÊmiechu.
Dotyku d∏oni pragn´ – jak wychodzàc ˝egnasz
i krótkiego ca∏usa, gdy zerkasz w kalendarz.
Nie lubi´ tej chwili, gdy ci´ zaraz braknie
i znarowi si´ pustka, co wór t´sknot ∏aknie.
Ciesz´ si´ dniem ka˝dym – czyniàcym spe∏nienie
ubranym w bukiet uczuç – jak mi∏e wspomnienie.
Przesiewam w oku ˝ycia tylko dobre chwile,
dzi´kujàc kornie losowi, ˝e daje a˝ tyle.
Pozostaj´ wi´êniem w∏asnej wyobraêni,
bez twojego wsparcia, g∏osu i przyjaêni.
Wyglàdam niecierpliwie na pó∏ce balkonu,
by ujrzeç ci´ znowu – moim – w naszym domu.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl
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Rzut podkowà – zadanie b´dzie polega∏o na
rzuceniu podkowà z odleg∏oÊci ok. 2 metrów,
tak ˝eby zahaczyç nià o palik.
Prace manualne – b´dzie mo˝na spróbowaç
m.in.: rzeêbienia w masie solnej, malowania, kolorowania herbu, pisania piórem i atramentem.
Wyzwanie miecza – uczestnik b´dzie musia∏
jak najd∏u˝ej utrzymaç miecz w wyprostowanej r´ce. Do wyboru b´dà miecze: jednor´czny i dwur´czny flamberg.
Ci´cie kartofla – uczestnik b´dzie móg∏ – przy
pomocy szabli – roz∏upaç kartofel na pieƒku
lub te˝ spróbowaç nadziaç/przek∏uç kartofel
(zawieszony na lince) za pomocà rapiera.
Walka przy skrzyni – uczestnicy majà zawiàzane oczy, jednà r´k´ trzymajà na skrzyni,
w drugiej majà worek z poduszkà, którym starajà si´ trafiç drugà osob´.

Ponadto w programie: nauki kuglarskie – kuglarz w stroju z epoki b´dzie pokazywa∏ sztuczki
kuglarskie i szkoli∏ ch´tnych w takich dziedzinach
jak ˝onglerka czy chodzenie na szczud∏ach; wyzwanie „Spotkanie z ˝ywà historià” – ka˝de
dziecko dostanie kart´ zadaƒ do wykonania.
Uczestnik zacznie od podpisania si´ za pomocà pióra i atramentu. Wykonanie ka˝dego zadania z proponowanych na pikniku konkurencji (niewa˝ne
z jakim rezultatem) b´dzie odznaczane na karcie.
Piknik b´dzie nie tylko okazjà do dobrej zabawy,
ale i do zdobycia wiedzy. W trakcie imprezy zostanà
przeprowadzone miniwyk∏ady na poni˝sze tematy:
1) WojskowoÊç polska doby XVII wieku – o godzinie 14.00
2) Historia ∏ucznictwa i ∏uku – o godzinie 15.00
3) Niezwykli staropolscy artylerzyÊci – o godzinie
16.00

4) Herbarium – czyli o zasadach nadawania herbu s∏ów kilka
Przez ca∏y czas trwania wydarzenia b´dzie p∏on´∏o ognisko, a na nim zostanie zawieszony trójnóg z grillem lub patelnia, gdzie ka˝dy b´dzie móg∏
sobie przygotowaç pokarm w obozowym stylu.
ObecnoÊç grupy rekonstrukcyjnej zobowiàzuje! Zobaczymy 2 scenki zwady i pojedynków
obrazujàce, jak wyglàda∏y starcia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1) Scenka nr 1 odb´dzie si´ przed rozpocz´ciem
turnieju szermierczego, oko∏o godziny 15.30.
2) Scenka nr 2 odb´dzie si´ przed wr´czeniem
nagród, oko∏o godziny 19.00.
Mocnym akcentem na koniec imprezy b´dzie
fireshow (o godzinie 20.30), czyli kuglarskie sztuczki z p∏onàcymi przedmiotami i po∏ykanie ognia!
Zapraszamy serdecznie ma∏ych i du˝ych mi∏oÊników historii!!
Biblioteka Publiczna w Miedzeszynie

Wspólne czytanie z Arturem Barcisiem
8 wrzeÊnia do Szko∏y Podstawowej nr 124 im.
Stanis∏awa Jachowicza w Falenicy zawita∏ wyjàtkowy goÊç – znany aktor Artur BarciÊ. Przyby∏ do
nas w ramach akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom”.
Pan Artur przeczyta∏ nam fragment ksià˝ki,
którà napisa∏ wspólnie z innymi aktorami. Wybrany fragment opowiada∏ o mrówce o imieniu
Antek, która chcia∏a si´ nauczyç lataç. Po lekturze nasz goÊç odpowiada∏ na mnóstwo pytaƒ
dr´czàcych dzieci, jak np. Czy lubi pan swojà
prac´? Jaki jest pan ulubiony film? Dlaczego pan
zosta∏ aktorem? Czy zawód aktora jest trudny?
Pan Artur wykaza∏ si´ du˝à cierpliwoÊcià, bo pytaniom nie by∏o koƒca. Kolejnym punktem
w programie by∏ wyst´p dzieci przygotowany
specjalnie dla goÊcia. Uczniowie klasy 3a zaprezentowali uk∏ad taneczny „Taniec kwiatów”.
Na koniec spotkania mia∏ miejsce najbardziej
oczekiwany przez dzieci moment – w podzi´kowaniu za wizyt´ dzieci wr´czy∏y goÊciowi pi´k-

ne, w∏asnor´cznie zrobione kwiaty z papieru,
dyplom, s∏odki upominek i zapink´ z logo naszej
szko∏y. Bardzo dzi´kujemy Panu Arturowi za
wspólne czytanie.
Agata Czekaj
Wychowawca
Nr 66 / Wrzesieƒ 2016
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Jeszcze zwykli przest´pcy czy ju˝
podziemne cyberkorporacje?
Internetowa przest´pczoÊç rozwija si´ w zawrotnym tempie. Wielokrotnie poruszaliÊmy ju˝
ró˝ne jej aspekty, dziÊ jednak chcielibyÊmy skupiç si´ na ca∏oÊci zjawiska i jego ewolucji. Wed∏ug
ostatnich raportów firm lub organizacji takich jak Dell, HP czy
Cert rozwój zorganizowanej
cyberprzest´pczoÊci wykazuje trend zwy˝kowy. Nie tylko
coraz wi´cej jest tego typu
wykroczeƒ i naruszeƒ dóbr
poprzez dzia∏ania w sieci,
ale zmienia si´ te˝ model
biznesowy
internetowej
dzia∏alnoÊci „hakerów”. Do tej
pory przewa˝nie postrzegano
ich jako pojedyncze osoby o wysokich umiej´tnoÊciach i bardzo
dyskusyjnym podejÊciu do zasad i regulacji. Tacy
samotni strzelcy lub ma∏e ich grupy dokonywa∏y
ataków dla podbudowania w∏asnego ego lub
zdobycia presti˝u we w∏asnym, doÊç hermetycznym gronie. Teraz jednak grupy te swym kszta∏tem i organizacjà zaczynajà przypominaç korporacje z okreÊlonà strukturà w∏adzy i podzia∏em obowiàzków. Ich przychody generowane sà poprzez
us∏ugi Êwiadczone w tzw. Darknecie – pr´˝nie

rozwijajàcym si´ podziemiu internetowym, szczelnie schowanym za murem technologii i technik
szyfrujàcych. W∏adze i organy

paƒstwowe nie sprawujà tam ˝adnej kontroli.
Tam te˝ w∏aÊnie kwitnie rynek nielegalnych us∏ug
wyglàdajàcy coraz bardziej jak w modelu e-commerce, gdzie liczy si´ nowatorskoÊç oferowanego
produktu i reputacja sprzedawcy. Za poÊrednictwem cyberprzest´pców mo˝na wejÊç w posiadanie podrobionych dokumentów to˝samoÊci, zamówiç akt cybernetycznego wandalizmu lub zakupiç podrobione numery kart kredytowych

z kompletem danych potrzebnych do p∏atnoÊci
online lub nawet dzia∏ajàce, zarejestrowane na innà, nieÊwiadomà osob´ konto w banku. Udost´pniajàcy te dobra przeÊcigajà si´ w sk∏adaniu obietnic gwarancji satysfakcji klienta, a ze wzgl´du na
rosnàcà dost´pnoÊç równie˝ zaczynajà rywalizowaç o odbiorc´ cenami, zakresem us∏ug i warunkami ich Êwiadczenia. Gdzieniegdzie mo˝na ju˝
napotkaç systemy oceny produktów ˝ywcem wyj´te z portali aukcyjnych.
Wyraênie widaç, ˝e Êwiat cyberprzest´pstw dynamicznie
si´ rozwija. I nic nie wskazuje
na to, by jego post´p mia∏ si´
gwa∏townie zahamowaç.
Dlatego te˝ tak wa˝ne sà
budowanie swojej ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ, uwaga i ostro˝noÊç w sieci.
Wiedza i zdrowy rozsàdek
sà najlepszà obronà przez
nowymi zagro˝eniami rosnàcymi na peryferiach naszego
postrzegania.
Aleksander Zawada
Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Tadeusz Aleksander Karszo-Siedlewski
– przemys∏owiec, spo∏ecznik i patriota z B∏ot,
jeden z najbogatszych Polaków II Rzeczypospolitej
równolegle – cz∏onek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Wykonawczego Syndykatu Polskich Hut
˚elaznych, prezes Zwiàzku Polskich Hut ˚elaznych, prezes Centrali Zakupu Z∏omu Polskich Hut
˚elaznych. W cukrownictwie by∏ m.in. cz∏onkiem
zarzàdu i dyrekcji cukrowni: „BrzeÊç Kujawski”,
„Garbów”, „Zakrzówek”, „Choceƒ”, prezesem zarzàdu Cukrowni i Rafinerii „Lublin”, wiceprezesem Zarzàdu cukrowni „Milejów”, prezesem sekcji s∏odowniczej Zwiàzku W∏aÊcicieli Browarów...
We wrzeÊniu 1935 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy MoÊcicki – or´downik
rozwoju nowoczesnego przemys∏u w kraju
– mianowa∏ go senatorem. W Senacie bada∏
bud˝ety monopoli i przedsi´biorstw oraz bud˝et Ministerstwa Przemys∏u i Handlu. Senator
Karszo-Siedlewski aktywnie udziela∏ si´ spo∏ecznie. By∏ prezesem wielu organizacji, zainicjowa∏ wyasfaltowanie jezdni Wa∏u Miedzeszyƒskiego a˝ do B∏ot, co poprawi∏o dojazd do
przedmieÊç z Warszawy.
Dla swojej drugiej ˝ony, Olgi S∏awskiej – znakomitej tancerki baletowej (w latach 1937-39
pierwszej solistki Polskiego Baletu Reprezentacyjnego) – wybudowa∏ w B∏otach (Zatrzebiu) pa∏acyk „Mon Plaisir”, którego u˝ywa∏ jako swej
letniej i reprezentacyjnej siedziby. Odbywa∏y si´
tam spotkania sfer rzàdowych i „klubu 11 listopada” skupiajàcego rzeczników Obozu Zjedno-

OG¸OSZENIA DROBNE

MALOWANIE I G¸ADZIE

„HORTUS”

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
3

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701
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Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.
196

14
8

SPRZÑTANIE
OGRODÓW,
GRABIENIE LIÂCI
503 065 403

www.hortus.waw.pl

503 150 991

22
1

tel. 503-759-763

251

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na 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).

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

122

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. 609 869 359

◗ ANGIELSKI, FRANCUSKI – nauka, korepetycje tel. 518 435 879.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio – PILNIE – dzia∏k´
budowlana 1300 m2 – 105 tys. z∏, woda
pràd, Wiàzowna – Wola Ducka – ul. Wiosenna, tel. 504-595-550.
◗ Pomoc domowa – sprzàtanie, prasowanie,
gotowanie tel. 736 189 327.
◗ 86-letnia samotna, prawie niewidzàca inwalidka I-ej grupy, bez emerytury, bardzo
goràco prosi o wsparcie finansowe na specjalistycznà operacj´ oczu, na leki i na codzienne potrzeby. Pomó˝ mi w trudnej sytuacji. tel. 22 652 28 14.
◗ Osoba do pomocy przy dzieciach potrzeba,
zawo˝enie i odwo˝enie. Tel 606. 633 654.
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

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
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Urodzi∏ si´ 17 lipca 1893 roku w Warszawie
w rodzinie przemys∏owców, posiadajàcej m.in.
wytwórni´ wódek „Genelli”, co umo˝liwi∏o staranne wykszta∏cenie dzieci. Egzamin dojrza∏oÊci
Tadeusz z∏o˝y∏ z medalem w VI Gimnazjum w Petersburgu w 1912 r. Potem do 1914 r. studiowa∏
w Berlinie. Podczas I wojny Êwiatowej przebywa∏ w Petersburgu.
Przy poparciu polskich przemys∏owców od
1916 r. pracowa∏ w sekretariacie Po∏udnioworosyjskich Dnieprowskich Zak∏adów Metalurgicznych, finansowanych przez belgijski kapita∏. Po
rewolucji wróci∏ do Warszawy i objà∏ w spadku
browar z fabrykà wódek i likierów K. R. Vettera
oraz Cukrowni´ i Rafineri´ „Lublin” S.A.
Od 1919 r. roku jako ochotnik, kapral podchorà˝y 1 Dywizjonu Artylerii Konnej walczy∏ z bolszewikami na Polesiu i Ukrainie. Zdemobilizowany jako chorà˝y w czerwcu 1921 r. Ju˝ w lipcu
by∏ kierownikiem biura Zarzàdu Spó∏ki Akcyjnej
Wielkich Pieców i Zak∏adów Ostrowieckich
w Warszawie. Pomog∏o mu doÊwiadczenie z pobytu w Rosji i kontakty z belgijskimi inwestorami
Zak∏adów. W 1924 r. Karszo-Siedlewski by∏ tam
dyrektorem handlowym, w 1925 r. wszed∏ do
Zarzàdu, a od 1935 r. by∏ w Radzie Nadzorczej
Zak∏adów. Wyliczanie stanowisk, które osiàga∏
swoim talentem i pracowitoÊcià, daleko wykracza poza ramy tego tekstu, a cz´sto sprawowa∏ je

czenia Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i Zwiàzku M∏odych Narodowców.
Przez pierwsze dni wrzeÊnia 1939 roku
w B∏otach przebywa∏ Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MoÊcicki. Tu podejmowano najwa˝niejsze decyzje paƒstwowe, omawiano akty
prawne i zamierzenia Rzàdu. 5 wrzeÊnia wieczorem Tadeusz Karszo-Siedlewski odrzuci∏ propozycj´ wyjazdu z Prezydentem RP do Krasnobrodu i uda∏ si´ do Warszawy.
Od 6 wrzeÊnia dzia∏a∏ w utworzonej przez Prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego Stra˝y
Obywatelskiej. Od 8 wrzeÊnia zosta∏ delegatem
Komendanta Stra˝y do specjalnych zleceƒ. Obowiàzki pe∏ni∏ z ogromnym poÊwi´ceniem. 23 wrzeÊnia pomimo silnego ostrza∏u artylerii uda∏ si´ na
plac Dàbrowskiego, gdzie zosta∏ ci´˝ko ranny. Nast´pnego dnia zmar∏ w obecnoÊci ma∏˝onki w szpitalu Êw. Rocha. Pochowano go na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim w Warszawie.
Za zas∏ugi w dziedzinie organizacji i rozwoju
˝ycia gospodarczego Tadeusz Karszo-Siedlewski
by∏ odznaczony w 1937 roku Krzy˝em Oficerskim
Polonia Restituta; posiada∏ ponadto Krzy˝ Virtuti
Militari V kl., dwukrotny Krzy˝ Walecznych i order Korony Belgijskiej IV kl.
Tadeusz Karszo-Siedlewski – cz∏owiek zas∏u˝ony, który zginà∏ na posterunku podczas obl´˝enia stolicy w 1939 roku, nie pozostawi∏ w∏aÊciwie ˝adnej pamiàtki. PomyÊlmy o tym, ˝eby to
zmieniç – przede wszystkim z uwagi na Êwietny
przyk∏ad postawy Polaka, b´dàcego wzorem dla
m∏odzie˝y i przysz∏ych pokoleƒ.

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie oraz
kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Swojà przygod´ z muzykà zacz´∏am
17 lat temu. Warsztat poczàtkowo szkoli∏am
w szko∏ach muzycznych I i II stopnia w Warszawie. Zapewniam indywidualne podejÊcie
do ka˝dego ucznia, a tak˝e przyjaznà atmosfer´. Mój numer telefonu: 888 87 00 53.
◗ Poszukiwany pracownik do prac porzàdkowych 509 176 540.
◗ Stolarza meblowego i pomocnika zatrudni´.
Warszawa Mi´dzylesie. tel. 513 975 002.

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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Meble na miarę –
od pomysłu do realizacji

SALON WARSZAWA
ul. gen. Bora-Komorowskiego 56 C lokal U12
03-982 Warszawa
tel. 730 033 814, 730 033 114
biuro@m-alto.pl

Rabat
5%
z gazetą

Dostawa
gratis

Projekt
gratis

www.m-alto.pl
www.facebook.com/altomeblewarszawa

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

A
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O
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
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