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CierpliwoÊç mieszkaƒców Wawra, dzielnie znoszàcych utrudnienia drogowe i korki w Mi´dzylesiu
i okolicach, ju˝ wkrótce zostanie nagrodzona. Po
dwóch latach doczekaliÊmy si´ tunelu, a w zasadzie ca∏kowicie nowego zagospodarowania terenu na przeci´ciu torów kolejowych i ulic ˚egaƒskiej, Zwoleƒskiej, Szpotaƒskiego i Patriotów. Mamy nowe ronda i dodatkowy parking, obok ju˝
istniejàcych przy Urz´dzie Dzielnicy, WCK i Ferio
Wawer. Postawiono wiaty na przystankach, szyby
wind, nowe latarnie, wybudowano chodniki i infrastruktur´ rowerowà. Krajobraz zmieni∏ si´ nie
do poznania. Jest przestrzennie i nowoczeÊnie. Jak
informuje Ma∏gorzata Gajewska, rzecznik prasowy
Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych, pod koniec listopada tunel zostanie oddany do u˝ytku.
Obecnie trwajà ju˝ ostatnie prace wykoƒczeniowe
w tunelu i przygotowanie zieleni doko∏a, przygotowywane sà tak˝e dokumenty niezb´dne do uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie.
Jak sprawdzi si´ nowy uk∏ad drogowy i wreszcie bezkolizyjny przejazd przez tory? Czy potwierdzà si´ obawy cz´Êci mieszkaƒców, ˝e nasze lokalne po∏àczenie stanie si´ teraz trasà tranzytowà?
Czas poka˝e.
Hanna Kowalska

Wkrótce otwarcie!

Ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy
poÊwi´conej sanatorium im. Medema
O godzinie, w której przychodzi∏a do nas jesieƒ:
22 wrzeÊnia o 16.00 na terenie naszej szko∏y ods∏oni´to pamiàtkowà tablic´. Nie znaliÊmy wczeÊniej, chocia˝ nasza szko∏a istnieje ju˝ wiele lat,
tragicznych losów ˝ydowskich dzieci w istniejàcym
na tym terenie przed wojnà sanatorium.
Tutaj dzieci zagro˝one gruêlicà i innymi chorobami p∏uc, tak powszechnymi w tamtych latach, odzyskiwa∏y zdrowie. By∏o to dla nich, patrzàc na nasz
obecny falenicko-miedzeszyƒski krajobraz, miejsce
pe∏ne leÊnego uroku, s∏oƒca, z dala od zat∏oczonego
i zadymionego miasta. W fabularyzowanym filmie
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dokumentalnym Aleksandra Forda
„Droga m∏odych” miejsce to o˝ywa na
nowo. Po∏o˝one z dala od innych zabudowaƒ, wÊród lasów sosnowych,
na suchym terenie, kilometr od stacji
kolejowej. W ciep∏e letnie dni dzieci
jada∏y wspólne posi∏ki na werandzie
budynku. W ogrodzie pod kierunkiem
nauczycieli same uprawia∏y warzywa,
hodowa∏y kury i króliki. W beztroskich
letnich dniach sierpnia 1942 roku
echa okrutnej wojny jeszcze nie zak∏óca∏y sielskiego ˝ycia pensjonariuszy sanatorium w Miedzeszynie. A˝ do 20 sierpnia 1942 roku. W tym dniu 200 dzieci wraz
z ca∏ym personelem w ramach likwidacji falenickiego getta wywieziono do niemieckiego obozu zag∏ady
w Treblince. Lato dla nich si´ skoƒczy∏o.
W latach 70. zabudowania sanatorium
wyburzono.
Dzisiaj mo˝emy upami´tniç tamto wydarzenie, aby ocaliç resztki wspomnieƒ od zapomnienia. Pierwsze godziny astronomicznej

jesieni, pierwszy jesienny deszcz, a po nim widoczna nad szko∏à imponujàca t´cza – uczestniczy∏y
wraz z nami w tej wzruszajàcej uroczystoÊci. Zjawiska te, szczególnie ogromnà t´cz´ na niebie, odczytaliÊmy jako uÊmiech zg∏adzonych niewinnie
dzieci z sanatorium – do nas.
Tamte dzieci na obecnym naszym terenie mia∏y polan´ do
zabaw. My dzisiaj tak˝e si´ tutaj bawimy. Mamy przepi´kny
plac zabaw, o jakim si´ tamtym
dzieciom nie Êni∏o.
Póêniej oczywiÊcie by∏y przemówienia i kwiaty. W imieniu
lokalnej spo∏ecznoÊci przemawia∏y osoby zaanga˝owane
w powstanie oraz wykonanie
tablicy: Pan Pawe∏ Przyrowski,
Pani Bella Szwarcman-Czarnota. Przemawia∏ Burmistrz Dzielnicy Wawer Pan ¸ukasz Jeziorski. Wraz z przewodniczàcym
Samorzàdu Szkolnego SP nr 216
Szymonem Char´zà dokonali
symbolicznego ods∏oni´cia tablicy, którà zaprojektowa∏ Pan Andrzej Rukowicz. Od tego momentu
Szko∏a Podstawowa nr 216 przy ul. Wolnej 36/38
sta∏a si´ niejako gospodarzem tego monumentu.
Na naszym terenie bowiem zaplanowano godne
cd. na str. 2
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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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Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy
Wakacje w Radzie Dzielnicy up∏yn´∏y pod znakiem
remontów i dalszych dzia∏aƒ inwestycyjnych. Jak pisa∏em w poprzednich numerach, z du˝à nadziejà
patrz´ na budow´ zespo∏u
szkolno-przedszkolnego
w NadwiÊlu. 23 wrzeÊnia
zosta∏a podpisana ostatecznie umowa z wykonawcà na realizacj´ inwestycji. Zespó∏ szkolno-przedszkolny wraz z mediatekà i salà gimnastycznà dla
prawie pó∏ tysiàca dzieci ma byç otwarty na poczàtek roku szkolnego 2018/2019. Bud˝et inwestycji
si´ga blisko 17 milionów z∏otych. W ostatni weekend wrzeÊnia wbito oficjalnie pierwsza „∏opat´”
i prace ruszy∏y na dobre. Potrwajà blisko 2 lata.
W ostatnim tygodniu wrzeÊnia odby∏o si´ równie˝ wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej
Dzielnicy Wawer oraz Komisji Infrastruktury Dzielnicy Wilanów. W Urz´dzie Dzielnicy przy ˚egaƒskiej mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç cz∏onków Komisji Infrastruktury z zachodniej cz´Êci Warszawy.

Celem spotkania by∏o wspólne zapoznanie si´
z mo˝liwoÊcià budowy mostu ∏àczàcego Wawer
z Wilanowem. Koncepcja powróci∏a w zwiàzku
z licznymi protestami mieszkaƒców ˚oliborza, którzy sprzeciwiajà si´ budowie mostu Krasiƒskiego,
który ma po∏àczyç ich dzielnic´ z Targówkiem. Budowa trasy i mostu Na Zaporze budzi oczywiÊcie
wiele emocji, ale w mojej opinii ca∏y czas zw∏aszcza na po∏udniu Warszawy brakuje nam dodatkowych przepraw przez Wis∏´, niezale˝nie od budowanej obwodnicy. Most ten b´dzie mia∏ równie˝
zupe∏nie inny charakter – lokalny – a skorzystajà
najbardziej mieszkaƒcy centralnej cz´Êci dzielnicy.
Przypomn´, ˝e odleg∏oÊci miedzy mostami w centralnej cz´Êci stolicy wynoszà miedzy 1000
a 2000 m. Po wybudowaniu tej przeprawy odleg∏oÊci do Trasy Siekierkowskiej i do obwodnicy
wynios∏yby po ok. 4 km. Na spotkaniu by∏ równie˝ obecny Wiceprezydent Warszawy Pan Micha∏
Olszewski. Komisja podj´∏a uchwa∏´ intencyjnà
do w∏adz miasta z proÊbà o przeanalizowanie
mo˝liwoÊci realizacji tej inwestycji. W pierwszym
etapie ma zostaç wykonana analiza wraz z bada-

niem nat´˝enia ruchu. Z bardzo wst´pnych szacunków wynika, ˝e koszt realizacji tej inwestycji
wynosi∏by ok. 500 milionów z∏otych. B´dziemy
Paƒstwa informowaç o post´pach w tej sprawie.
W ostatnich tygodniach wyremontowane
zosta∏y nawierzchnie boisk w ZS nr 115 na Króla
Maciusia, przy SP nr 218 na Kajki, przy SP nr 128
na Kadetów oraz przy ZS nr 116 na Korynckiej.
Powsta∏y równie˝ dwie dodatkowe si∏ownie plenerowe w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
åwiczyç mo˝na przy ul. Poezji, Frenkla, Samorzàdowej i ˚wanowieckiej.
Mieszkaƒcy RadoÊci doczekajà si´ w koƒcu remontu placu zabaw przy ul. Izbickiej, zosta∏ bowiem og∏oszony przetarg i liczymy na to, ˝e do
koƒca roku uda si´ to zrealizowaç.
Zach´cam goràco Mieszkaƒców do zg∏aszania
kolejnych wniosków na realizacj´ projektów w ramach bud˝etu partycypacyjnego na rok 2017.
Z poczàtkiem paêdziernika odby∏y si´ pierwsze
spotkania informacyjne. Zach´cam do Êledzenia
stron internetowych Urz´du Dzielnicy Wawer oraz
sk∏adania swoich pomys∏ów do realizacji.
Do us∏yszenia za miesiàc.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Komunikacyjne przetasowania po otwarciu tunelu
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ otwarciem tunelu drogowego w Mi´dzylesiu Zarzàd Transportu
Miejskiego w Warszawie przygotowa∏ projekt
zmian w uk∏adzie komunikacyjnym, który przes∏a∏ do zaopiniowania urz´dom dzielnic Praga-Po∏udnie i Weso∏a oraz do wiadomoÊci urz´dów
dzielnic Praga-Pó∏noc i Wawer.
Oto szczegó∏y planowanych zmian:
■ Linia 119 pojedzie przez tunel w Mi´dzylesiu
na sta∏e do p´tli WiÊniowa Góra.
■ Linia 146 zostanie skierowana przez ulice Zamoyskiego i Sokolà do p´tli Metro Stadion Narodowy.
Trasa na terenie dzielnicy Wawer bez zmian.
■ Linia 147 zostanie po∏àczona z linià Z47 w jednà
lini´ 147 na trasie:
Metro Stadion Narodowy (p´tla), Zamoyskiego, aleja Zieleniecka, rondo Waszyngtona,
Francuska, Zwyci´zców, Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego, Fieldorfa, Wa∏ Miedzeszyƒski, Bronowska, Trakt Lubelski, Zwoleƒska, tunel, ˚egaƒska, aleja Dzieci Polskich, Graniczna,

■

■

Jana Paw∏a II, Torfowa (p´tla). Kursowanie linii 147 przez ulic´ Jana Paw∏a II b´dzie odbywa∏o si´ na takich samych zasadach jak obecnej linii Z47, czyli jako kursy wariantowe:
1) w godzinach przedpo∏udniowych: Torfowa
04, Graniczna, Jana Paw∏a II, zawrotka na
rondzie Maroszka przy p´tli Stara Mi∏osna,
Jana Paw∏a II, Graniczna, ... Metro Stadion
Narodowy;
2) w godzinach popo∏udniowych: Metro Stadion Narodowy, ... Graniczna, Jana Paw∏a II,
zawrotka na rondzie Maroszka przy p´tli
Stara Mi∏osna, Jana Paw∏a II, Graniczna,
Torfowa 03.
Linia 305 na sta∏e zostanie skrócona do p´tli
PKP Mi´dzylesie.
Dla linii 411 proponowana jest zmiana, która
mo˝e wzbudziç wi´ksze kontrowersje: zdecydowano si´ na ca∏kowite wycofanie jej z naszych rejonów i skierowanie wy∏àcznie do obs∏ugi po∏àczenia Goc∏awia ze stacjà metra Poli-

technika, co ma byç zrekompensowane zwi´kszeniem cz´stotliwoÊci kursowania linii 502.
■ Linia 411 b´dzie kursowa∏a co 10 minut tylko
w godzinach szczytu komunikacyjnego. Linia
502 nie zmieni trasy, za to pojedzie cz´Êciej,
co 10 minut w szczytach komunikacyjnych, co
15 minut w pozosta∏e godziny dnia powszedniego oraz co 20 minut w soboty i niedziele.
Linia 502 w weekendy b´dzie kursowa∏a naprzemiennie w równych odst´pach czasowych
z linià 525 od przystanku Kajki do przystanku
Metro Politechnika. Cz´stotliwoÊci kursów linii
119, 146, 147 oraz 305 nie ulegnà zmianie.
Docelowo po zbudowaniu nowej p´tli Stara Mi∏osna linia 502 pojedzie do tej nowej p´tli, a linia 147
kursowaç b´dzie do obecnej p´tli Stara Mi∏osna.
Po konsultacji z dzielnicami projekt zmian mo˝e zostaç skorygowany, o czym poinformujemy
na naszej stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Krzysztof Soko∏owski
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Ruszy∏a IV edycja bud˝etu partycypacyjnego
W czwartek 6 paêdziernika we wszystkich
dzielnicach Warszawy odby∏y si´ spotkania inaugurujàce IV edycj´ bud˝etu partycypacyjnego,
z której projekty realizowane b´dà w 2018 roku.
By∏y to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na miejscu mieszkaƒcy dowiedzieli

si´, na jakich zasadach zostanie przeprowadzona
ta edycja, poznali plany swoich dzielnic na najbli˝sze lata, odby∏ si´ tak˝e nabór do zespo∏ów
ds. bud˝etu partycypacyjnego 2018. W tym˝e roku mieszkaƒcy Wawra b´dà mieli do rozdysponowania na obywatelskie projekty 2 200 000 z∏.
Co nowego w IV edycji?
wi´cej czasu na g∏osowanie – g∏osowanie potrwa przez ca∏à II po∏ow´ czerwca;

Ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy poÊwi´conej...
cd. z I str. ok∏adki

miejsce dla upami´tnienia pomordowanych dzieci. Powsta∏ symboliczny pomost dla piel´gnowania pami´ci przez wspó∏czesne dzieci o swoich rówieÊnikach sprzed ponad 70 lat. Âwie˝oÊç spojrzenia dziecka, odkrywczoÊç jego pomys∏ów
i ocen, brak schematyzmu i uprzedzeƒ, jest zawsze inspirujàcym êród∏em, jeÊli tylko potrafimy
z tego êród∏a czerpaç. Dlatego ówczeÊni, jak
i obecni wychowawcy ten mokry cement dzieci´cej osobowoÊci kszta∏towali i kszta∏tujà. Zabawy
na Êwie˝ym powietrzu, çwiczenia gimnastyczne
i aktywnoÊç fizyczna, nauka higieny, praca
w ogrodzie, racjonalne od˝ywianie – wszystko to

definicja ogólnodost´pnoÊci w ka˝dej dzielnicy b´dzie znana przed etapem sk∏adania projektów – ka˝dy dzielnicowy zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego, uwzgl´dniajàc rekomendacje Rady ds. bud˝etu partycypacyjnego,
ustali definicj´ ogólnodost´pnoÊci, która b´dzie obowiàzywa∏a w danej dzielnicy – na
podstawie tej definicji weryfikowana b´dzie
ogólnodost´pnoÊç projektów;
na liÊcie poparcia projektu nie trzeba b´dzie
podawaç numerów PESEL;
w∏àczenie dyskusji o projektach do etapu
weryfikacji projektów – pracownicy urz´du
wst´pnie zweryfikujà projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przeka˝à informacje o proponowanych zmianach
w projektach;
zmiana formu∏y procedury odwo∏aƒ od wyników weryfikacji – autor projektu lub jego
przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponownà weryfikacj´ na posiedzeniu dzielnicowego zespo∏u ds. bp – w tym spotkaniu b´dzie uczestniczy∏ tak˝e pracownik, który przeprowadza∏ weryfikacj´ szczegó∏owà oraz
cz∏onek Zarzàdu Dzielnicy;
koniecznoÊç zachowania orygina∏u listy poparcia do ka˝dego projektu (w przypadku
sk∏adania projektu elektronicznie) a˝ do og∏o-

wp∏ywa∏o na dobre samopoczucie dziecka oraz
na kszta∏towanie jego charakteru. Od tamtych
dni up∏yn´∏o wiele lat, ale idea takiego wychowania w niektórych kr´gach jest wcià˝ aktualna.
Chcemy mieç pewnoÊç, ˝e Êlady naszego post´powania wobec dziecka sà po˝àdane i ˝ebyÊmy
niczego nie ˝a∏owali, kiedy cement stwardnieje.
„Witamy Ci´, nowoprzyby∏y kolego” – tak g∏osi∏ napis przy wejÊciu do sanatorium. My te˝ teraz witamy w naszej szkole pami´ç o Was i obiecujemy, ˝e o Was nie zapomnimy: „W imieniu
spo∏ecznoÊci uczniowskiej naszej szko∏y DEKLARUJEMY, ˝e do∏o˝ymy wszelkich staraƒ by dbaç
o pomnik, upami´tniajàcy dzieci, nauczycieli,
wychowawców, lekarzy i pracowników sanatorium, które znajdowa∏o si´ przed II wojnà Êwia-

szenia wyników g∏osowania i okazania jej
w razie wezwania przez urzàd dzielnicy lub
jednostk´ weryfikujàcà projekt;
próg 10% – realizowane b´dà tylko te projekty, które w trakcie g∏osowania uzyskajà przynajmniej 10% g∏osów wa˝nych oddanych
w danym obszarze.
Szczegó∏owe zasady dla Wawra do koƒca listopada wypracuje tutejszy zespó∏ ds. bud˝etu
partycypacyjnego.
Harmonogram kolejnych etapów IV edycji
przedstawia si´ nast´pujàco:
- zg∏aszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku,
- weryfikacja zg∏oszonych projektów i dyskusje
nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja
2017 roku,
- odwo∏ania i ponowna weryfikacja – od 8 do
26 maja 2017 roku,
- g∏osowanie – od 14 do 30 czerwca 2017 roku,
- og∏oszenie listy projektów do realizacji – do
14 lipca 2017 roku.
Marta Frejtan
na podstawie
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

towà na terenie naszej szko∏y”. Oto treÊç deklaracji z∏o˝onej uroczyÊcie przez naszych uczniów
reprezentowanych przez Samorzàd Szkolny.
Druga cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ wewnàtrz
budynku szko∏y. GoÊcie wys∏uchali wspomnieƒ
o historii sanatorium, obejrzeli wystaw´ fotografii, a chór szkolny pod kierunkiem Pana Piotra
Ciecielàga zaÊpiewa∏ przygotowane piosenki:
„Hevenu shalom aleichem” i „Shalom aleichem”
(solo Roksana Ziemiƒska). Przed s∏odkim pocz´stunkiem i mi∏ymi pogaw´dkami chór szkolny
zaprezentowa∏ przyby∏ym goÊciom hymn naszej
szko∏y, spinajàcy klamrà ca∏e wydarzenie: „Chocia˝ nas dzielà oceanu fale, ku przyjacio∏om biegnie nasza myÊl...”.
B.G.

REKL AMA

AGENCJA POCZTOWA nr 1 w Warszawie
Oferujemy pełną ofertę usług Pocztowych:
 nadawanie i odbiór paczek
wpłaty na rachunki bankowe
krajowych i zagranicznych
przekazy pocztowe zwykłe
i ekspres pieniężny
 nadawanie i odbiór paczek
kurierem krajowym Pocztex
 nadawanie i odbiór listów
i zagranicznym EMS Pocztex
krajowych i zagranicznych
 oferta specjalna dla nadawców internetowych, po ofertę zadzwoń




Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę

ul. Żegańska 22c, tel. kom. 888 644 607
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Kulminacja obchodów 150-lecia Wawra
W ramach obchodów 150-lecia gminy Wawer
25 wrzeÊnia pod patronatem m.in. „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” odby∏o si´ najwi´ksze w skali dzielnicy wydarzenie. Po∏àczy∏o dwukrotny przejazd zabytkowego pociàgu
parowego z Wielkim Piknikiem Rodzinnym
„Wawer – Magia Ró˝norodnoÊci”. Ca∏oÊci przyÊwieca∏o has∏o przewodnie dzia∏alnoÊci g∏ównego organizatora, czyli Wawerskiego Centrum
Kultury: „Kolej na Wawer. Kultura i Natura”.
WCK wspólnie z Urz´dem Dzielnicy Wawer zadbali o to, aby ka˝dy z elementów tego wydarzenia pozosta∏ na d∏ugo w pami´ci mieszkaƒców. Na
trasie Warszawa Gdaƒska – Warszawa Falenica –
Warszawa Gdaƒska ju˝ od wczesnych godzin
przedpo∏udniowych kursowa∏ pociàg prowadzony
przez parowà lokomotyw´. By∏o to nawiàzanie do
historii rozwoju dzielnicy, która wokó∏ linii kolejowej stawa∏a si´ znaczàcà aglomeracjà. W czasy mi-

nione przenieÊli podró˝nych tak˝e muzycy zespo∏u
The Warsaw Dixielanders i aktorzy Teatru AKT, którzy swoim repertuarem znakomicie wkomponowali si´ w klimat zamierzonych dzia∏aƒ. Ponadto na
stacji Mi´dzylesie mo˝na by∏o podziwiaç instalacje
fotograficzne obrazujàce przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç
Wawra. Wystaw´ mo˝na oglàdaç do chwili obecnej. Na stacji Falenica tamtejsza filia Wawerskiego
Centrum Kultury zorganizowa∏a „Koncert Peronowy”, a w budynku mieszczàcym obecnie „KinoKawiarni´ Stacja Falenica” mo˝na by∏o m.in. obejrzeç
film krótkometra˝owy „Wawer. Powroty” zrealizowany w ramach projektu „Wawer i Wola. Nasze Historie” (Wola obchodzi w tym roku 100. rocznic´
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przy∏àczenia do Warszawy). Projekt zosta∏ dofinansowany przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej – Fundusz Animacji Kultury, a zrealizowany
pod okiem doÊwiadczonych re˝yserów przez m∏odych adeptów dziennikarstwa z naszej dzielnicy.
Od wczesnych godzin popo∏udniowych na terenie przylegajàcym do Urz´du Dzielnicy trwa∏ Wielki Piknik Rodzinny „Wawer – Magia Ró˝norodnoÊci”. Istotnie oddawa∏ trafnoÊç tytu∏u i charakter
dzielnicy. W strefie artystycznej mo˝na by∏o wziàç
udzia∏ w niezwykle oryginalnych animacjach przygotowanych przez wszystkie filie Wawerskiego
Centrum Kultury. Jednym z najbardziej niezwyk∏ych
elementów pikniku by∏a „˚ywa Biblioteka”. Mo˝na
by∏o w niej „wypo˝yczyç” osob´, która stawa∏a si´
werbalnà skarbnicà informacji na okreÊlony temat.
„˚ywe ksià˝ki” by∏y wypo˝yczane bez przerwy!
Ch´tni mieli okazj´ wybiç pamiàtkowà monet´
z logo WCK i 150-lecia Wawra. Ze swojà ofertà
pojawi∏y si´ tak˝e: Biblioteka Publiczna, OÊrodek
Sportu i Rekreacji i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Na pikniku goÊci∏y te˝ stowarzyszenia, fundacje
i instytucje, które zapewni∏y atrakcje m.in. w postaci starych gier podwórkowych, nauki ratownictwa
medycznego czy nawet przejazdów zabytkowych
autobusów, którymi podró˝ujàc, mo˝na by∏o zwiedzaç najciekawsze miejsca Wawra. Piknik ubarwi∏a
parada starych motocykli i samochodów zorganizowana przez radnego dzielnicy Jerzego Deberta.
Uwag´ uczestników od samego poczàtku przyciàga∏a strefa sceny, na której prezentowa∏a si´
m.in. utalentowana wawerska m∏odzie˝, ale nie
zabrak∏o te˝ artystów znanych z ekranów telewizyjnych. W Waweriadzie, czyli konkursie wiedzy
o Wawrze, wzi´li udzia∏ aktorzy: Ma∏gorzata
Ostrowska-Królikowska, Ilona Ostrowska i Pawe∏
Królikowski. Dru˝yn´ przeciwnà stanowili mieszkaƒcy Wawra: Wanda Heering (dziennikarka, pedagog muzyczny z Ogniska Muzycznego im. A. Kulikowskiego), Piotr Samsel (portal wawernews.pl)
i Bartosz Mróz (z Rady Osiedla Falenica i grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis Res Publicae). Obydwa zespo∏y by∏y wspierane przez uczniów SP
124, którzy, dzi´ki swojej wiedzy, niejednokrotnie
rozwiewali wàtpliwoÊci dotyczàce poprawnych
odpowiedzi! Turniej zakoƒczy∏ si´ remisem. Aktorzy zaprezentowali si´ te˝ w roli recytatorów strof

twórczoÊci poetów zwiàzanych niegdyÊ z Wawrem – Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego
i Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Na scenie
pojawi∏ si´ równie˝ s∏odki akcent, czyli og∏oszenie
wyników konkursu na ciastko wawerskie. Przysmak Cukierni Meryk z Miedzeszyna zosta∏ nazwany po prostu... „ciastkiem wawerskim”. Na
scenie w∏aÊcicielowi cukierni P. Jaros∏awowi Merykowi gratulacje z∏o˝y∏ osobiÊcie z-ca burmistrza
dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, który tak˝e
wspólnie z burmistrzem dzielnicy ¸ukaszem Je-

ziorskim, przewodniczàcym Rady Dzielnicy Norbertem Szczepaƒskim i dyrektorem Wawerskiego
Centrum Kultury Barbarà Karniewskà pozdrowili
uczestników, ˝yczàc niezapomnianych wra˝eƒ.
Przed fina∏owà cz´Êcià Pikniku wyÊwietlony zosta∏
film ukazujàcy wszystkie aspekty atrakcyjnoÊci naszej
dzielnicy, a tu˝ po nim na scenie pojawi∏ si´ Ryszard
Rynkowski, którego koncert zgromadzi∏ ogromnà
liczb´ widzów. Ca∏oÊç na ˝ywo relacjonowa∏o Radio
dla Ciebie ze swojego studia plenerowego.
Obchody 150-lecia gminy Wawer b´dà trwa∏y
do koƒca bie˝àcego roku, a Wawerskie Centrum
Kultury wspólnie z Urz´dem Dzielnicy Wawer
obiecujà z tej okazji jeszcze niejednà atrakcj´.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Zagraj w gr´ planszowà o naszych okolicach!

Zgrany Wawer wspólnie z wydawnictwem
Leonardo Games zapraszajà z okazji 150 lat
P
gminy Wawer na turniej gry „Letnisko”, poA
T
kazujàcej nasze tereny w latach 30. XX wieR
ku. Najlepsi gracze otrzymajà nagrody, któO
re wr´czy sam autor gry – Karol Madaj.
N
Uchylimy ràbka tajemnicy tej wawerskoA
T
-otwockiej planszówki: JesteÊ w∏aÊcicielem
letniska w jednej z modnych miejscowoÊci
wypoczynkowych na linii Warszawa - Otwock.
Konkuruj o wysiadajàcych z pociàgu przyjezdnych.
Pieniàdze zostawione przez dowcipkujàcych po
polsku i w jidisz wczasowiczów przeznaczaj na zawww.wiadomoscisasiedzkie.pl

kup poroÊni´tych sosnowym lasem parceli, tanich
drewniaków, wygodnych willi lub luksusowych
pensjonatów.[...] Zapowiada si´ ciekawie!
Wst´p wolny.
Kiedy: 27 paêdziernika (czwartek), godz. 18.30
Gdzie: Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin,
ul. V Poprzeczna 13
Wi´cej informacji:
www.facebook.com/ZgranyWawer
WCK Anin
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Wawer i Wilanów debatowa∏y o moÊcie Na Zaporze
W dniu 28 wrzeÊnia br.
komisje inwestycyjne Rady
Dzielnicy Wawer oraz Rady
Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy swoimi uchwa∏ami zaapelowa∏y do
w∏adz miasta sto∏ecznego
Warszawy o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do budowy mostu „Na Zaporze” wraz z rozbudowà infrastruktury komunikacyjnej. We wspólnym posiedzeniu obu komisji prowadzonym ze strony
Wawra przez Andrzeja Wojd´, a ze strony Wilanowa przez Aleksandra Âwi´tochowskiego udzia∏
oprócz zainteresowanych mieszkaƒców wzi´li
Zast´pca Prezydenta m.st. Warszawy Micha∏ Olszewski oraz Burmistrz naszej dzielnicy ¸ukasz Jeziorski. W posiedzeniu komisji udzia∏ bra∏ równie˝ Józef Menus, cz∏onek stowarzyszenia NIE
DLA MOSTU KRASI¡SKIEGO, który oczywiÊcie zach´ca∏ do realizacji lokalnej przeprawy przez Wis∏´ na tym ma∏o zurbanizowanym i w zasadzie
jeszcze niezaludnionym terenie.
W toku dyskusji podkreÊlano, ˝e protest mieszkaƒców ˚oliborza jest kolejnym argumentem
Wawerczyków i mieszkaƒców Wilanowa i Mokotowa w walce o nowà, lokalnà przepraw´.
Koncepcja wykonania bezkolizyjnego po∏àczenia pomi´dzy dzielnicami Wawer a Wilanów, powsta∏a w latach 80. ubieg∏ego stulecia z inicjatywy ówczesnej Gminy Wawer. WczeÊniej oraz
w póêniejszych latach temat kilkukrotnie by∏ podejmowany, lecz bez wymiernych efektów.
Obecnie w fazie koƒcowej znajduje si´ wykonanie bezkolizyjnego przejÊcia pod torami kolejowymi w ciàgu ulic ˚egaƒska / Zwoleƒska – inwestycji, którà mo˝na uznaç za pierwszy element
przysz∏ej trasy Na Zaporze. W Êwietle konieczno-

Êci rozprowadzenia ruchu, który pojawi si´ po
oddaniu ww. inwestycji do u˝ytkowania w ciàgu
ulic: al. Dzieci Polskich – ˚egaƒska – Zwoleƒska
– Trakt Lubelski, realizacja trasy Na Zaporze wydaje si´ byç kluczowà inwestycjà drogowà w tym
regionie. Szczególnie istotne znaczenie, z punktu
widzenia utrudnieƒ w ruchu, b´dzie mia∏o
usprawnienie po∏àczenia ulic Trakt Lubelski i Wa∏
Miedzeszyƒski z uk∏adem lokalnym, zw∏aszcza
w trakcie i po wykonaniu Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy oraz gruntownej przebudowie ul.
Trakt Lubelski. Idealnym rozwiàzaniem by∏oby
ukszta∏towanie w´z∏a w rejonie ulic Trakt Lubelski / Chodzieska jako poczàtku trasy.
Po drugiej stronie Wis∏y omawiana inwestycja
przyczyni∏aby si´ do powstania niezmiernie istotnego ciàgu komunikacyjnego jakim by∏aby ul.
Czerniakowska-bis i w∏àczenie w ul. Augustówka.
JednoczeÊnie most Na Zaporze b´dzie znakomità alternatywà dla ruchu odbywajàcego si´ Trasà Siekierkowskà oraz projektowanym mostem
Po∏udniowym (w ciàgu POW). Nie bez znaczenia
pozostaje równie˝ rezerwa terenowa pod przysz∏y przebieg trasy Na Zaporze w kontekÊcie wydawanych decyzji architektoniczno-budowlanych
(warunki zabudowy, pozwolenia na budow´).
OczywiÊcie wszyscy dyskutanci podkreÊlali koniecznoÊç realizacji przeprawy z pe∏nym rozwiàzaniem komunikacyjnym po obu stronach Wis∏y tak,
aby inwestycja ta przyczyni∏a si´ do zdecydowanego zmniejszenia utrudnieƒ w ruchu drogowym
ze strony Otwocka, Garwolina oraz Weso∏ej i aby
równoczeÊnie nie by∏a ucià˝liwa dla sta∏ych mieszkaƒców, szczególnie Wilanowa i Mokotowa.
Andrzej Wojda
przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej
Rady Dzielnicy Wawer

Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Paêdziernik to kolejny miesiàc bardzo intensywnej pracy dla ca∏ego Klubu Sportowego ZWAR.
Rozgrywki ligowe wkraczajà w decydujàcà faz´
i ju˝ za moment b´dzie wiadomo, które z naszych
dru˝yn utrzyma∏y si´ lub awansowa∏y do najwy˝szych klas rozgrywkowych. W tym sezonie bowiem
w szeregach ZWAR-u wyst´puje rekordowa liczba
dru˝yn ligowych, od rocznika 2002 a˝ do ch∏opców
urodzonych w 2009 roku. Najm∏odsza grupa prowadzona przez trenera Jaros∏awa Szywa∏´ znakomicie radzi sobie w swoim debiutanckim sezonie i pewnie prowadzi w tabeli swojej ligi.

Klub jest tak˝e Êwie˝o po wrzeÊniowym naborze do grup treningowych, który w tym roku
przerós∏ najÊmielsze oczekiwania. Utworzono
wiele nowych grup, tak aby ˝aden ch´tny m∏ody
pi∏karz nie odszed∏ smutny z powodu braku
miejsca. Ca∏y czas oczywiÊcie mo˝na do∏àczyç do
treningów w KS ZWAR po uprzednim kontakcie
telefonicznym.
Wa˝nym wydarzeniem jest tak˝e powrót Reprezentacji Polski na obiekty przy Po˝aryskiego.
Podopieczni trenera Adama Nawa∏ki znów jako
swojà baz´ treningowà wybrali obiekty Klubu

Projekt trasy i mostu Na Zaporze dotyczy
budowy trasy drogowej klasy G na odcinku
od ul. Augustówka do ul. Mrówczej. W ramach inwestycji zak∏ada si´: budow´ mostu na WiÊle, wykonanie ciàgów pieszych,
wykonanie Êcie˝ek rowerowych, wykonanie
infrastruktury towarzyszàcej – oÊwietlenia
i odwodnienia, przebudow´ urzàdzeƒ infrastruktury, które kolidujà z projektowanà
trasà. D∏ugoÊç trasy – 6,795 km.
Przebieg trasy po wawerskiej stronie
Planuje si´, ˝e trasa i most Na Zaporze b´dzie zasadniczo przebiegaç po „nowym Êladzie”, bez wykorzystania istniejàcych ulic.
Poczàtek trasy b´dzie w okolicy ul. Zawodzie
w dzielnicy Wilanów [...]. Od skrzy˝owania
z ul. Wa∏ Miedzeszyƒski do wiaduktu nad ul.
Trakt Lubelski trasa b´dzie przebiegaç przez
tereny nieu˝ytków, w okolicy skrzy˝owania
z Wa∏em Miedzeszyƒskim przecinajàc rozproszonà zabudow´ jednorodzinnà, a przed
skrzy˝owaniem z Traktem Lubelskim przechodzàc przez tereny sk∏adów budowlanych.
Od ul. Trakt Lubelski do skrzy˝owania ul.
Zwoleƒskiej i Motylkowej trasa b´dzie przechodziç przez tereny zabudowy jednorodzinnej i szeregowej. Trasa b´dzie mijaç od
strony pó∏nocnej teren cmentarza w Zerzeniu (w odleg∏oÊci oko∏o 60 m).
Od skrzy˝owania ul. Zwoleƒskiej i Motylkowej do skrzy˝owania z ul. Mrówczà trasa
b´dzie przebiegaç w korytarzu istniejàcej ul.
Zwoleƒskiej z g´stà zabudowà jednorodzinnà i szeregowà. Koniec trasy zlokalizowany
jest w bezpoÊrednim sàsiedztwie linii kolejowej, tzw. linii otwockiej.

Sportowego ZWAR i tym razem goÊcili w Mi´dzylesiu przez ca∏y tydzieƒ, przygotowujàc si´
do meczów z Danià i Armenià.
Kolejnym punktem w wa˝nych wydarzeniach
w ˝yciu ca∏ego Klubu jest otwarcie kawiarni na terenie stadionu. Lokal jest czynny codziennie, a przy
jesiennej aurze mo˝liwoÊç wypicia kawy lub herbaty w trakcie treningu swojego dziecka jest cz´sto na wag´ z∏ota. OczywiÊcie kawiarnia jest
otwarta równie˝ po zakoƒczeniu treningów i meczów, w godzinach wieczornych, kiedy mo˝na
obejrzeç na ˝ywo najwa˝niejsze mecze pi∏karskie.
W imieniu ca∏ego Klubu Sportowego ZWAR serdecznie zapraszamy i polecamy.
KS ZWAR

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213
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Micha∏ufka 2016
Ju˝ za nami uroczyste otwarcie nowego sezonu tenisowego w Klubie Tenisowym Break, podczas którego Êwi´towaliÊmy imieniny dwóch naszych trenerów Micha∏ów. Tegoroczna Micha∏ufka okaza∏a si´ wspania∏ym rodzinnym piknikiem
po∏àczonym z tenisowà rywalizacjà na wysokim
poziomie. Turniej rozpoczà∏ si´ w sobot´ po po∏udniu, kiedy to w fazie grupowej grali tenisiÊci
w kategoriach –30 i +30. W niedziel´ najlepsi
zawodnicy w swoich grupach walczyli o nagrody i puchary, a dzieci mia∏y okazj´ sprawdziç si´
w rozgrywkach deblowych. Po bardzo zaci´tych
pojedynkach najlepsi okazali si´: Pawe∏ Olejarczyk (kat. poni˝ej 30 lat), Krzysztof Olejarczyk
(kat. powy˝ej 30 lat) oraz Jan Pery i Miko∏aj

Puchary ufundowane przez KT BREAK

Owramko (debel dzieci). Dzi´kujemy wszystkim
goÊciom za Êwietnà atmosfer´ i zapraszamy na
nasze kolejne eventy! Ju˝ wkrótce w Breaku kolejne turnieje Tenis 10 oraz Andrzej Caruk Cup.

Wyniki poszczególnych kategorii: Kat. –30: I m.
Pawe∏ Olejarczyk, II m. Olgierd Buczyƒski, III m. Janek Kowalczyk i Mateusz Stosio. Kat. +30: I m.
Krzysiek Olejarczyk, II m. Micha∏ Dec, III m. Kasia
Kowalczyk oraz Mariusz Stosio. Kat. Debel Dzieci
do lat 12: I m. Jan Pery i Miko∏aj Owramko, II m.
Maciek Zar´bski i Kuba Walewski, III m. Jan Urbaƒski i Oskar Pogoda oraz Vincent i Dominik Koper.
Dzi´kujemy za ufundowane nagrody naszym
Sponsorom, a sà nimi: sklep papierniczy Enpap,
pracownia ceramiczna „Szlam i wa∏ek”, Sushi
Weso∏a, Pizza z RadoÊci, salon fryzjerski „Margo”,
Serwis Rakiet :). Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç
– na naszà stron´ www.tenisbreak.pl, a tak˝e na
nasz profil na Facebooku: Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

Wakacje sumoków UKS Fuks Falenica
Dzieci i m∏odzie˝ z Fuksa w dniach 18–27 sierpnia br. pracowicie sp´dzili czas na obozie sportowym w Gdaƒsku w oÊrodku AZS COSA Galion
w Górkach Zachodnich. Zaj´cia z grupà zaawansowanà prowadzi∏ instruktor Tomasz Wojda (wielokrotny mistrz Polski i medalista ME), a m∏odszà
opiekowa∏a si´ pani Iwona Rosiƒska. Oprócz zaj´ç
specjalistycznych na „dohyo” (nauka, doskonalenie
techniki i walki sparingowe), korzystania ze Êwietnie wyposa˝onej si∏owni oraz profesjonalnej odno-

wy biologicznej m∏odzi zawodnicy mieli mo˝liwoÊç
korzystania z walorów pi´knej pla˝y, która s∏u˝y∏a
nie tylko do opalania, ale równie˝ do treningów
specjalistycznych i ogólnorozwojowych na piasku.
Organizator i opiekunowie zadbali tak˝e o program
kulturalno-oÊwiatowy w postaci konkursu rysunkowego, ogniska z pieczeniem kie∏basek, gier i zabaw oraz rejsu turystycznego statkiem.
UKS Fuks Falenica
REKL AMA

Nowy sklep ju˝ otwarty!!!

ul. Klimontowska 26
Sklep czynny codziennie w godz. 6:00-22:00,
nd. 9:00-18:00
Serdecznie zapraszamy!!!

5 49

z∏/szt.

1

49
z∏/szt.

Czekolada Toffi 100 g
Terravita

Kabanosy 90 g, 120 g
wybrany asortyment
Tarczyƒski

2 99

z∏/szt.

Tymbark
napoje 2 l
Maspex

Oferta handlowa wa˝na od 14.10 do 4.11.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nowy rezonans w Centrum Zdrowia
Dziecka ufundowany przez WOÂP
W czwartek 6 paêdziernika w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dokonano uroczystego otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego w Zak∏adzie Diagnostyki Obrazowej IPCZD.
Nowoczesny rezonans magnetyczny firmy Siemens przekazany placówce w darze przez Fundacj´ Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy zastàpi 20-letnie
urzàdzenie (tak˝e ufundowane przez
WOÂP), które po kilkudziesi´ciu tysià-

cach przeprowadzonych badaƒ jest ju˝ ca∏kowicie wys∏u˝one. Dzi´ki nowemu mo˝liwe b´dzie
dalsze przeprowadzanie badaƒ onkologicznych,
kardiologicznych i neurologicznych na najwy˝szym poziomie.
MAGNETOM Avantofit to najnowoczeÊniejszy 1,5-teslowy aparat rezonansu magnetycznego o wartoÊci oko∏o 6 mln z∏. Umo˝liwia bardzo

Do zobaczenia na Stacji!
Jak donoszà mi∏oÊnicy przyrody – skoƒczy∏o si´ rykowisko,
w lasach nie ma te˝ grzybów, wobec czego w zasadzie nic
ju˝ nie stoi na przeszkodzie, ˝eby sp´dziç t´ jesieƒ w kinie.
Zw∏aszcza ˝e mamy urodzaj Êwietnych produkcji, a do tego
przygotowaliÊmy kilka ciekawych wydarzeƒ.
Zacznijmy mo˝e od tych drugich. 27 paêdziernika rozpoczynamy nowy cykl filmowy. Raz w miesiàcu zaprosimy widzów na projekcj´ pe∏nometra˝owego dokumentu wraz z dyskusjà. Chcemy rozmawiaç o Polsce
i Êwiecie, o cz∏owieku i spo∏eczeƒstwie, chcemy, ˝eby seans filmowy
prowadzi∏ do g∏´bszej refleksji. W paêdzierniku poka˝emy film „Nawet
nie wiesz, jak bardzo ci´ kocham”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka
Sikora z fundacji „Po drugie”, a goÊciem b´dzie psycholog. 29 paêdzier-
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Marta Frejtan / CZD
fot. Sekcja Szkoleƒ IPCZD,
¸ukasz Widziszowski WOÂP

nika startujemy z sobotnimi warsztatami dla dzieci w wieku 3–6 lat. Tym
razem zaj´cia zosta∏y osnute wokó∏ serialu „Parauszek”. 3 listopada
mamy wyjàtkowe wydarzenie. Z okazji Âwi´ta Zmar∏ych zapraszamy na
pokaz filmu „Puste Noce”, opowiadajàcego o staro˝ytnych zwyczajach
oswajajàcych Êmierç, które wcià˝ w kilku miejscach Polski sà praktykowane. Po filmie odb´dzie si´ koncert tradycyjnych pieÊni pogrzebowych
w wykonaniu Kapeli Brodów. Szanujemy Halloween, ale jeszcze bardziej
nasze dziedzictwo, wi´c obecnoÊç obowiàzkowa.
A co w kinie? Ju˝ 21 paêdziernika – d∏ugo wyczekiwany „Wo∏yƒ”
i wzruszajàca oraz màdra „Historia Marii”. Tydzieƒ póêniej najnowszy
film Ryszarda Bugajskiego („Przes∏uchanie”) – „Zaçma”, rzecz o stalinowskiej prokurator szukajàcej odkupienia, oraz „Ja, Daniel Blake” –
Êwietne kino spo∏eczne w re˝yserii Kena Loacha, nagrodzone w Cannes.
Nie chcàc nadwyr´˝aç goÊcinnoÊci „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, po reszt´ informacji zapraszam na naszà stron´ :-) http://stacjafalenica.pl/.
Jacek WiÊnicki

Wawerski Aleksandrów
– spacer przez czasy i miejsca

„Aleksandrów, XVIII-wieczna osada
w sk∏adzie Dóbr Wiàzowna, niejednokrotnie pomijana przez kartografów
i traktowana drugorz´dnie w stosunku
do rozwijajàcych si´ wokó∏ wsi czy osiedli
letniskowych, na wspó∏czesnej mapie
Wawra jawi si´ jak ocala∏y skrawek przestrzeni, skromnie zabudowany, za to otoczony
pasmem zieleni i powyginanà linià spotykajàcych si´ tu Êcie˝ek rowerowych”. Otaczajà go
bowiem lasy, w których „[...] spotkaç mo˝na zarówno piaszczyste wydmy, jak i miejsca podmok∏e. Charakterystyczne dla Aleksandrowa sà te˝
w dalszym ciàgu liczne otwarte przestrzenie,
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szybkie i dok∏adne rozpoznanie zmian oraz
sprawdzenie efektywnoÊci wdro˝onej terapii.
Daje przy tym maksymalny mo˝liwy komfort
i bezpieczeƒstwo pacjenta. Dzi´ki zastosowaniu
unikalnej technologii umo˝liwia on przebadanie
bardzo du˝ego obszaru cia∏a bez koniecznoÊci zmiany pozycji czy zmiany cewek.
Zastosowanie w aparacie specjalnych
technik redukcji artefaktów ruchowych
oraz technik obrazowania równoleg∏ego
umo˝liwia badanie bez koniecznoÊci
wstrzymywania oddechu i znaczne skrócenie czasu badania. Specjalna konstrukcja aparatu umo˝liwia badanie pacjentów
cierpiàcych na klaustrofobi´ i dzieci.
Jak podkreÊla Dyrektor IPCZD: Pracownicy Instytutu sà ogromnie wdzi´czni
Fundacji za ten dar, otwierajàcy nowe
mo˝liwoÊci w leczeniu ci´˝ko chorych
dzieci trafiajàcych do IPCZD. Dzi´kujà te˝
wszystkim darczyƒcom, zarówno tym którzy
podarowali 1% podatku, jak i tym którzy poprzez zbiórki przyczynili si´ do zgromadzenia
potrzebnej na rezonans kwoty.

dawniej pola, a dziÊ stopniowo zabudowywane
∏àki. Wszystkie te elementy sk∏adajà si´ na bardzo zró˝nicowany krajobraz osiedla i jego najbli˝szych okolic” – to fragment z ksià˝ki, w której przypominamy, ˝e Aleksandrów to cz´Êç polskiej historii, ÊciÊle przeplatajàcej si´ w tutejszym
regionie z historià niemieckich kolonistów.
Wszystkich zainteresowanych historià, tradycjami i bogatà przyrodà tych terenów zapraszamy na spotkanie z autorami nowo wydanego
spacerownika pt. „Wawerski Aleksandrów –
spacer przez czasy i miejsca”. Na miejscu b´dzie
mo˝na tak˝e zaopatrzyç si´ w t´ publikacj´.
Wst´p wolny.

Spotkanie autorskie odb´dzie si´
w dniu 21 paêdziernika 2016 r. o godz. 18.00
w WCK Filia Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10
Publikacja zosta∏a wydana przez Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji przy dofinansowaniu
Urz´du Miasta st. Warszawy – Dzielnica Wawer.
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¸obaczewski, Jacek Kawa. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli.
Wst´p wolny.

WYBRANE PROPOZYCJE NA PAèDZIERNIK

WCK FILIA MARYSIN

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73

nie jest wspó∏prowadzàcà Spo∏eczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego. Wst´p wolny.

20 paêdziernika (czwartek), godz. 18.30
PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE – Teresa
Drozda odkurza radiowe pere∏ki (spotkanie w formie audycji radiowej). Magia radia, którà czule wspominajà nasi dziadkowie i rodzice, to s∏uchanie w skupieniu
i uruchomienie wyobraêni. Us∏yszymy gaw´dy wprowadzajàce w Êwiat piosenki i kabaretu, doÊwiadczymy radia realizujàcego si´ na naszych oczach. Wst´p wolny.

AKADEMIA RODZINNYCH TRADYCJI
– proponowane zaj´cia sta∏e:

21 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00
PSZCZO¸Y I PSZCZELARZE – w ramach EKO-ROZSADNIKA zielonych pomys∏ów zaplanowaliÊmy
cykl warsztatów na temat ogrodnictwa i eko ˝ycia. Na
pierwsze spotkanie zapraszamy wraz z Pasiekà Edukacyjnà Stowarzyszenia S.O.S. Przed warsztatami degustacja przywiezionych miodów. Po wyk∏adzie warsztaty. Zapisy: aredzisz@wck-Wawer.pl; 503-344-803
Liczba miejsc ograniczona. Wst´p wolny.

Poniedzia∏ki, godz. 18.00
Nabór do grup dla dzieci 5–12 lat. Cotygodniowe
spotkania teatralno-muzyczne, oparte o materia∏y êród∏owe i tradycje kultury ludowej, szczególnie zwiàzane z Wis∏à i nadwiÊlaƒskim Urzeczem. Wst´p wolny.

22 paêdziernika (sobota), godz. 8.00–20.00
MARATON CZYTANIA – zapraszamy uczniów wawerskich szkó∏ do wzi´cia udzia∏u w zespo∏owym mierzeniu si´ z czytaniem. Wygranà jest ta szko∏a, która
najliczniej stawi si´ na maratonie. PrzynieÊ ksià˝k´ ze
sobà lub po˝ycz u nas, zarejestruj si´ i czytaj! Informacje: aredzisz@wck-wawer.pl
24 paêdziernika – 22 grudnia 2016 r.
KSIÑ˚KA NA MARGINESIE – zach´camy do aktywnego czytania wypo˝yczonych u nas ksià˝ek i komentowania ich na bie˝àco w postaci pisanych uwag lub
rysunków. PrzygotowaliÊmy 4 ró˝ne ksià˝ki. Wybierz
t´, która podoba Ci si´ najbardziej, wypo˝ycz jà na
5 dni i... czytaj z d∏ugopisem w r´ku! Ka˝da kolejna
osoba, która wypo˝yczy t´ pozycj´, przeczyta Twoje
uwagi (˝arty, rysunki, refleksje) i doda w∏asne. Mo˝e
w ten sposób powoli stworzymy nasze w∏asne ksià˝ki
na marginesach. Informacje: aredzisz@wck-wawer.pl, 503 344 803. Ksià˝ki do wypo˝yczenia
od 24 paêdziernika w pokoju nr 12 na parterze.
29 paêdziernika (sobota), godz. 18.00
RECITAL WANDY HEERING. Wanda Heering –
dziennikarka TVP, piosenkarka, pedagog, opiekun artystyczny. Wystàpi∏a m.in. w Koncercie Premier
XX Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
prezentujàc tam piosenk´ To nie tak mia∏o byç. Obec-

WARSZTATY ÂPIEWU BIA¸EGO, koszt zaj´ç 20 z∏, 1,5 godz.
WARSZTATY PLECIONKARSKIE, wst´p wolny.
Informacje i zapisy: tel. 503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl

GRUPA TEATRALNE ˚YWIO¸Y

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
25 paêdziernika (wtorek), godz. 15.00
WARSZTATY TWORZENIA WIE¡CÓW – z ga∏àzek,
szyszek i suszonych kwiatów stworzymy pi´kne stroiki
na Âwi´to Zmar∏ych. Mo˝na przynieÊç w∏asne dodatkowe materia∏y. Wykonane prace uczestnicy zabiorà
do domu. Warsztaty dla doros∏ych. Wst´p 5 z∏.

KINO ZA ROGIEM
17 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 18.00
JAK DOGONIå SZCZ¢ÂCIE, re˝. Peter Chelsom, od
12 lat, wst´p 5 z∏.
18 paêdziernika (wtorek), godz. 15.00
APARTAMENT, re˝. Przemys∏aw Hauser, Maciej Czajkowski, od 12 lat, wst´p 5 z∏.
24 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 18.00
DEMON, re˝. Marcin Wrona, od 16 lat, wst´p 5 z∏.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
18 paêdziernika (wtorek), godz. 11.00
PARASOL DLA KOTA – w ramach projektu Dialogi:
s∏owo, obraz, dêwi´k. Warsztaty literacko-muzyczne
na podstawie poezji Doroty Gelner. Adresaci: dzieci od
3 lat z opiekunami. Wst´p wolny.
22 paêdziernika (sobota), godz. 18.00
KONCERT ZESPO¸U CLUE – wykonawcy: S∏awomir

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
22 paêdziernika (sobota), godz. 10.30–13.00
ARTYSTYCZNA SOBOTA Z MAMÑ I TATÑ – bajka
afrykaƒska i rodzinna zabawa w teatr. Dla dzieci
w wieku 4–7 lat i ich rodziców.
28 paêdziernika (piàtek), godz. 17.00–18.30
WESO¸E DYNIE – familijna zabawa dla dzieci z konkursami. Przebrania mile widziane.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
Projekt DIalogi: s∏owo, obraz, dêwi´k:
17 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 13.00
ELMER – opowiadanie Dawida Mekce z cyklu Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku. Wst´p wolny.
19 paêdziernika (Êroda), godz. 12.30–13.15
CZTERY S¸ONIE – warsztaty muzyczno-rytmiczne
z cyklu Z Mamà gramy i Êpiewamy. Wst´p wolny.
21 paêdziernika i 27 paêdziernika, godz. 10.00
S¸O¡ ELMER / Ubranie dla S∏onia Elmera –
warsztaty plastyczne w ramach projektu. Adresaci:
dzieci w wieku 3–6. Wst´p wolny.
27 paêdziernika (czwartek), godz. 18.00
JESIENNE RÓ˚E – Kulturalna Akademia Seniora.
Warsztaty decoupage. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
21 paêdziernika (piàtek), godz. 11.00–11.45
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–6
lat w ramach projektu Trele morele. Spotkanie
z ksià˝kà Marii Kownackiej pt. Plastusiowy pami´tnik. Zaprzyjaênimy si´ z ma∏ym ludzikiem mieszkajàcym w piórniku i dowiemy si´, skàd wzi´∏o si´ jego
imi´, oraz prze˝yjemy z nim ró˝ne przygody.
27 paêdziernika (czwartek), godz. 13.00–15.00
JESIENNE IMPRESJE w ramach projektu Artystyczna Akademia Doros∏ego Sàsiada – dla Paƒ i Panów odkrywajàcych talent. Spotkanie poprowadzi artysta plastyk Ma∏gorzata Szybiƒska, która za pomocà
p´dzla, przy dobrej kawie i sztaludze pomo˝e stworzyç dzie∏o b´dàce mi∏ym dodatkiem do ka˝dego wn´trza. Biletem wst´pu jest element do jesiennej kompozycji (kwiaty, liÊcie, ga∏´zie, owoce, warzywa itp).

WCK

REKL AMA

Otwock, ul. Ko∏∏àtaja 4, budynek FORUM (I p.)
tel. 22 710 37 30 www.specer.pl

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

Czynne: Pn.-Pt. w godz. 8.00-22.00

REHABILITACJA – terapia manualna,
kinezyterapia, gimnastyka, ig∏oterapia
przeciwbólowa
ZABIEGI FIZYKOTERAPII – pole
magnetyczne, laser, krioterapia,
trakcja kr´gos∏upa, pràdy, diatermia
krótkofalowa, lampa Lumina, fala
uderzeniowa, ultradêwi´ki

REHABILITACJA DZIECI metodà
NDT Bobath
ORTOPEDIA – wybitni lekarze
z otwockiego szpitala ortopedycznego
KINESIOTAPING
MASA˚E LECZNICZE
åWICZENIA DLA KOBIET W CIÑ˚Y,
reedukacja mi´Êni dna macicy,
drena˝ limfatyczny

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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.
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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Projekt „Sàsiedzi” i konkurs „Historie Sàsiedzkie”
Idea sàsiedzkoÊci jest
nam bliska nie tylko z nazwy! Z przyjemnoÊcià patronujemy medialnie i zapraszamy Paƒstwa do udzia∏u
P
w projekcie „Sàsiedzi”, reA
T
alizowanym w naszej dzielR
nicy przez Wawerskie CenO
trum Kultury. Celem projekN
tu jest aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnej,
A
T
wsparcie przy podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw zwiàzanych z szeroko
rozumianà kulturà. Raz w miesiàcu w filiach
Wawerskiego Centrum Kultury odbywajà si´
Spotkania sàsiedzkie, o ró˝nym charakterze.
Z ch´ci wspólnego kreatywnego sp´dzania czasu w sàsiedzkim gronie zrodzi∏y si´ pomys∏y ró˝norodne – poczàwszy od zwyk∏ego spotkania
N
A
S
Z

przy herbacie po wspólne rajdy rowerowe czy gry terenowe.
Tym razem organizatorzy zapraszajà do udzia∏u w konkursie na
opowiadanie – histori´ sàsiedzkà.
Konkurs jest adresowany do osób
pe∏noletnich przed debiutem wydawniczym. Jak mo˝emy przeczytaç
w szczegó∏owym opisie konkursu:
Chyba wszyscy majà sàsiadów dalszych lub bli˝szych, a ˝ycie z nimi na wspólnej przestrzeni dostarcza nam ró˝nych doÊwiadczeƒ i niezwyk∏ych
historii. Zapraszamy do podzielenia si´ tymi zwyk∏ymi/niezwyk∏ymi opowieÊciami. Pewnie wielu
z nas by∏o Êwiadkami dziwnych lub komediowych sytuacji, ale tylko niektórzy potrafià to ciekawie opisaç i dla nich w∏aÊnie jest ten konkurs.
Szukamy tekstów prozatorskich z bohaterami,

fabu∏à, zwrotami akcji i pointà. Szukamy tekstów, które dzi´ki zwi´z∏oÊci sà w stanie utrzymaç przez kilka minut uwag´ wszystkich. Majà
to byç opowieÊci, które zostanà na jakiÊ czas
w pami´ci. Ka˝dy uczestnik konkursu mo˝e zg∏osiç jedno opowiadanie o obj´toÊci maksymalnie
do 4 stron znormalizowanego maszynopisu.
Wasze teksty Êlijcie na adres: kontakt@wck-wawer.pl, wpisujàc w temacie wiadomoÊci:
Historie sàsiedzkie. Ka˝dy autor / autorka mo˝e
zg∏osiç jeden tekst. Ostateczna data nadsy∏ania
prac to 20 listopada 2016 roku.
WczeÊniej koniecznie zapoznajcie si´ z regulaminem, dost´pnym na stronie: http://www.wckwawer.pl/assets/files/wsk/historie-sasiedzkie.pdf.
Hanna Kowalska

Listopadowy koncert
Wawer Music Festival
Wawer Music Festival przed∏u˝a Êwi´towanie 150-lecia gminy Wawer! Ta wyjàtkowa, VIII ju˝ edycja festiwalu odbywa si´
pod has∏em „150 – lat gminy Wawer – Historia i Przysz∏oÊç & RadoÊç i M∏odoÊç”
oraz pod honorowym patronatem: Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Wawer (a tak˝e niezmiennie pod naszym patronatem medialnym :-) ).
20 listopada o godzinie 17.30 w Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS
przy ul. ˚wanowieckiej 20 us∏yszymy Affa-

bre the Chamber Singers znanych tak˝e
jako Affabre Concinui. To m´ski zespó∏
wokalny, którego repertuar obejmuje pe∏nà skal´ ró˝norodnoÊci, od baroku po Bolero Ravela i tematy z The Beatles. Mo˝na
w nim znaleêç utwory ludowe, dawnà muzyk´ religijnà i Êwieckà od renesansowych
motetów i madryga∏ów po pieÊni romantyczne, utwory orkiestrowe i standardy jazzowe. Zespó∏ zaprezentuje tak˝e 6 muzycznych wizytówek poÊwi´conych naszym
laureatom nagrody „Artysta 150-lecia
Wawra”. Wst´p wolny!
Hanna Kowalska

Eunika w Aninie, w cyrku krainie
Dnia 3 wrzeÊnia w ogrodzie Wawerskiego
Centrum Kultury filia Anin goÊciliÊmy aktorów
Krakowskiego Teatru „Scena Kalejdoskop”, którzy
wystawili niezwyk∏e widowisko pt. „Eunika
w krainie cyrku”, oparte na motywach powieÊci
Lewisa Carrolla „Alicja w krainie czarów”. ArtyÊci
podj´li si´ nie lada wyzwania, a mianowicie
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przenieÊli akcj´ ww. powieÊci do Êwiata cyrku.
Oryginalny pomys∏ oraz dba∏oÊç o ka˝dy szczegó∏
zaowocowa∏y powstaniem niezwyk∏ego spektaklu. Pi´kne kostiumy, oryginalne maski, wiele elementów cyrkowych, ale równie˝ wyjàtkowa muzyka i porywajàca akcja sprawi∏y, ˝e widzowie
z zapartym tchem wciàgn´li si´ w wir wydarzeƒ.
Po spektaklu wszyscy mogli podziwiaç
pokaz gigantycznych baniek mydlanych.
Tego dnia goÊciliÊmy równie˝ w filii
Anin Fundacj´ „Akademia Iwony Kalaman”, która przedstawi∏a projekt integracyjno-edukacyjny dla warszawskich
rodzin pod nazwà „Twórcze Budowanie
z Klocków Lego i Rodzinne Sadzeniaki”.
Pod wielkim namiotem, przy wielkim stosie klocków, pod czujnym okiem instruktorów ca∏e rodziny budowa∏y i odwzorowywa∏y warszawskie legendy, które naj-

pierw by∏y czytane przez Bajkowà Wró˝k´. Przy
drugim stanowisku ca∏e rodziny bawi∏y si´ w integracyjnà eko-zabaw´, która polega∏a na tym,
˝e ka˝dy uczestnik móg∏ posadziç swojà ma∏à roÊlink´. Przed jej posadzeniem m∏odzi ogrodnicy
dowiedzieli si´ o budowie roÊliny, o jej charakterystycznych cechach i prawid∏owej piel´gnacji.
Ka˝dy móg∏ zabraç swojà roÊlink´ do domu.
WCK Anin
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Drogi Seniorze, Droga Seniorko,
JeÊli chcesz mile i aktywnie sp´dziç czas, zapraszamy
do Klubu Seniora przy ul. Paprociowej 2 w Mi´dzylesiu.
Od dnia 22 kwietnia, od
otwarcia Klubu Seniora byliÊmy 4 razy w kinie, zwiedziliÊmy Kazimierz Dolny, planujemy kolejnà wycieczk´. BraliÊmy udzia∏
w konkursie „Seniorzy maja talent” – 1 miejsce
w kategorii fotografia. Z p∏ywalni korzysta 60 seniorów, grupa zainteresowanych ciàgle roÊnie.
Odby∏o si´ ponad 10 warsztatów kulinarnych,

np. „Smaczne chwasty”, „Ch∏odniki Êwiata” czy
„Arbuzowe szaleƒstwa”. Podró˝owaliÊmy po
Êwiecie w ramach spotkaƒ, warsztatów z podró˝nikiem.

•
•
•
•
•

Dodatkowo w ramach zaj´ç Klubu:
• Zaj´cia ruchowe: gimnastyka, nordic walking, aktywnoÊç fizyczna
na weso∏o, klinika pami´ci,
• Warsztaty plastyczne, florystyczne,
Warsztaty kulinarne,
Warsztaty robótkowe,
Pogadanki tematyczne,
Spotkania integracyjne,
Opieka piel´gniarska oraz pomoc pracownika
socjalnego.

Kongres Kultury i reforma edukacji
Kongres Kultury
7–9 paêdziernika w warszawskim Pa∏acu
Kultury odby∏ si´ Kongres Kultury. Niezale˝ny
Kongres nie jest wydarzeniem cyklicznym.
Zwo∏ywany jest w obliczu du˝ych zmian lub
zagro˝eƒ. Ludzie szeroko rozumianej kultury
zebrali si´, poniewa˝ nasza wolnoÊç, sprawiedliwoÊç spo∏eczna, Êwiat naszych demokratycznych wartoÊci sà w niebezpieczeƒstwie.
ArtyÊci, dziennikarze, pisarze, re˝yserzy, animatorzy kultury i aktywiÊci zjechali do stolicy,
by w sposób konstruktywny dyskutowaç o problemach spo∏ecznych, wartoÊciach, mediach,
sztuce, o roli twórców oraz animatorów kultury, edukacji i nie tylko.
Komitet Obrony Demokracji, kierujàc si´ podobnymi wartoÊciami oraz dà˝eniem do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, by∏ jednym
z uczestników tej imprezy. Tematem dyskutowanym przy stoliku KOD by∏a „Zak∏amana rzeczywistoÊç, czyli o tym jak zniewala nas fa∏sz.
Czy Êwiat sta∏ si´ dzisiaj tak skomplikowany, ˝e
ju˝ nikt nie jest w stanie go w pe∏ni poznaç
i zrozumieç? Czy Polacy czujà si´ zagubieni
w Êwiecie, który ich otacza?”. StaraliÊmy si´ zidentyfikowaç bariery, które uniemo˝liwiajà
wzajemne zrozumienie pomi´dzy poszczegól-

nymi grupami spo∏ecznymi, oraz definiowaliÊmy êród∏a ich powstawania. OpisaliÊmy skutki spo∏eczne, które powodujà, a tak˝e proponowaliÊmy metody usuni´cia tych barier. Wi´cej na www.kongreskultury2016.pl.

Reforma edukacji
Czy ktokolwiek potrafi uczciwie odpowiedzieç na pytanie, czemu ma s∏u˝yç ta reforma?
Jakie pozytywne zmiany przyniesie, ˝e warto
dla nich zburzyç istniejàcy system? Na terenie
Wawra i Weso∏ej sà dobrze funkcjonujàce gimnazja, przystosowane pracownie, boiska, a tak˝e nauczyciele zaprawieni w pracy z m∏odzie˝à.
Dlaczego nowa pani minister planuje zniszczyç
dobrze dzia∏ajàcà maszyneri´, w której dzieci,
rodzice i nauczyciele Êwietnie si´ ju˝ odnaleêli?
Nie ma znaczenia to, czy nasze prywatne
dzieci ju˝ szcz´Êliwie skoƒczy∏y gimnazjum, lub
to, ˝e sà jeszcze bardzo ma∏e, ˝e inwestujemy
w prywatnà szko∏´, ˝e wnuki ju˝ studiujà, ani
to, ˝e wcale nie mamy dzieci. Otó˝ to m∏ode
pokolenie te˝ tworzy spo∏eczeƒstwo, kiedyÊ
wejdzie na rynek pracy i kiedyÊ b´dzie rzàdziç
tym krajem. I co dalej?
Na razie jest projekt ustawy budzàcy szereg
zastrze˝eƒ. Dlaczego naszym dzieciakom ktoÊ

Klub b´dzie czynny od paêdziernika
od pon. do pt. w godzinach 11.00–15.30.
Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne.
Zapisy przyjmuje:
Ewelina Belter,
ul. Korkowa 119/123
Tel. (22) 613 38 44 wew. 16; 504-447-824
Wi´cej informacji na stronie:
www.opswawer.waw.pl
Serdecznie zapraszamy
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
próbuje zatrzasnàç przed nosem drzwi z napisem PRZYSZ¸OÂå? Nie zgadzajmy si´ na jego
realizacj´!
Apelujmy wspólnie do rodziców i dziadków,
pos∏ów opozycji, Êrodowiska nauczycielskiego:
nie zgadzajmy si´ na t´ reform´, nie pozwólmy, by ten projekt znalaz∏ si´ gdziekolwiek indziej niêli w koszu. Gra toczy si´ o przysz∏oÊç
naszych dzieci. Protestujmy, naciskajmy na
zwiàzki zawodowe i samorzàdy, mobilizujmy
si´ i informujmy, strajkujmy. Przydatne linki:
http://niedlachaosuwszkole.pl/ oraz www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole.

„W krainie Konstytucji”
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. Zg∏oszenia prosimy kierowaç
mailowo na edu.grupa.wawer@gmail.com.
Kolejne zaj´cia:
22.10 – Unia Europejska i NATO – godz. 16.00
Zapraszamy równie˝ do odwiedzania naszego kana∏u YOUTUBE (KOD WARSZAWA WAWER) oraz nieustajàco zach´camy do przy∏àczania si´ do nas, bo KOD ∏àczy! Piszcie na
kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

O G R O DY
■
■

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

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

Tel. 609-30-19-42

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Piknik Êredniowieczny dla pacjentów CZD
W dniu 10 IX 2016 r. na terenie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” odby∏ si´ piknik
historyczny dla pacjentów Instytutu. Piknik nawiàzywa∏ do klimatów Êredniowiecza i by∏ cz´Êcià projektu „Od Mieszka I do Polaka wspó∏czesnego” – 1050 rocznica Chrztu Polski realizowanego w Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 78
w IPCZD w Warszawie. Projekt jest finansowany
przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach
programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”.
Dzieci mog∏y mi∏o sp´dziç czas i sprawdziç
swojà wiedz´ na przygotowanych stanowiskach
edukacyjnych:
■ Kàcik plastyczny: „Ma∏y i du˝y malujà a˝ si´
kurzy”,
■ Pisanie g´sim piórem: „Zabawa w Êredniowiecznego kronikarza”,
■ „Szachy – gra królewska”,
■ Historyczna gra terenowa: „Ruszaj g∏owà na
weso∏o”,
■ Quiz historyczny: „Du˝o satysfakcji ze Êredniowiecznej rywalizacji”,

Dobre nowiny dla ch∏opaka i dziewczyny: „Mi∏e s∏owa, dobre rady...”,
■ „Malowanie twarzy jak sobie wymarzysz”.
Na uczestników poszczególnych zabaw i gier
czeka∏y nagrody na stanowisku: „Fanty za historyczne walki”.
Dodatkowà atrakcjà by∏ udzia∏ Mazowieckiego
Sojuszu Grup Rekonstrukcyjnych, którego umiej´tnoÊci i stroje wzbudzi∏y ogromne zainteresowanie widzów. Rekonstruktorzy zaprezentowali
walk´ rycerzy „o kolorowà krow´”, wytwarzanie
bi˝uterii Êredniowiecznej i udost´pnili mnóstwo
ciekawych rekwizytów. Dzieci i doroÊli mogli
wziàç udzia∏ w Êredniowiecznych konkurencjach:
w pojedynku piankowymi mieczami, strzelaniu
z kuszy, rzucaniu do celu, przeciàganiu liny, walce na worki i w wielu innych. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç samodzielnego wykonania ozdób, przymierzenia strojów, przetestowania uzbrojenia wojów
i rycerzy. Rekonstruktorzy w pe∏nym rynsztunku
odwiedzili pacjentów, którzy ze wzgl´du na stan
zdrowia nie mogli opuÊciç oddzia∏ów szpitalnych.
■

Piknik obfitowa∏ w dobry humor, Êwietnà zabaw´ i pi´knà pogod´. Nie zawiedli te˝ uczestnicy – zarówno pacjenci, jak i goÊcie z zewnàtrz. Po
raz kolejny udowodniliÊmy, ˝e równie˝ w szpitalu mo˝na atrakcyjnie sp´dziç czas i chocia˝ na
chwil´ zapomnieç o problemach zdrowotnych.
Wi´cej informacji o pikniku i innych dzia∏aniach
w ramach projektu znajdà Paƒstwo na naszej
stronie internetowej: www.zss78.warszawa.pl.
Agnieszka Kaczyƒska
koordynator szkolnego projektu,
nauczyciel historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie

„DO WIDZENIA, SZKO¸O” – mówi
po latach pani Basia Gawryszewska

Jak trzeba kochaç prac´, ludzi, a w tym przypadku i dzieci, by wytrwaç tyle lat w jednym
miejscu? Najpierw jako uczennica – Basia Zadro˝na w latach 50., a potem jako pracownik
administracji – od 1961 r. To miejsce to ca∏e jej
˝ycie – i zawodowo i prywatnie. Tu chodzi∏y do

szko∏y jej dzieci i wnuki. Momentami pe∏ni∏a
wiec potrójnà rol´, bo jeszcze jako rodzic, a potem babcia. Co niektórzy ze Êrodowiska ju˝ wiedzà, ˝e chodzi oczywiÊcie o panià Barbar´ Gawryszewskà – wieloletnià pracownic´ sekretariatu
Szko∏y Podstawowej nr 109 na Przygodnej 2.
We wspomnieniach z okazji kolejnego jubileuszu placówki mówi∏a, ˝e zaczyna∏a nauk´ w budynku szko∏y, w którym dziÊ jest Przychodnia. Do
nowej szko∏y – TYSIÑCLATKI wróci∏a po kilku latach dalszej nauki jako pracownik i zosta∏a przez
ponad pó∏ wieku. Jakby zliczyç, to razem wyjdzie
ponad 60 lat – szmat czasu, kawa∏ ˝ycia.
Musia∏o jej tu byç dobrze, skoro nie szuka∏a
lepszego miejsca, a wiernie s∏u˝y∏a kolejnym pokoleniom dzieci, nauczycielom, rodzicom, no
i dyrektorom – od pierwszego, Leonarda Ka∏´c-

kiego, przez 6 kolejnych a˝ do ostatniego, Stefana Dejneki, przy którym trwa∏a przez 24 lata.
Nie∏atwo przychodzà takie rozstania, ale
w koƒcu w tym roku pani Basia powiedzia∏a
ostatecznie „DO WIDZENIA, SZKO¸O”!
Tak napisa∏a na torcie, którym pocz´stowa∏a
wszystkich w ostatnim dniu swojej pracy. Nie
zabrak∏o przy tej okazji wielu ˝yczeƒ, ciep∏ych
s∏ów wdzi´cznoÊci, kwiatów, upominków, no
i ∏ez wzruszenia.
Dzi´kujemy i liczymy na wzajemne odwiedziny i niekoƒczàce si´ wspomnienia. Nie zabraknie
ich chyba nigdy po tylu wspólnych latach – chudych i t∏ustych.
˚yczymy zdrowia i pogody ducha.
I do zobaczenia!
Spo∏ecznoÊç SP 109

REKL AMA

native speakers

anglik.pl
angielski – dzieci – dorosli
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Akcja Bezpieczny przejazd w SP nr 124
W ramach kampanii spo∏ecznej „Bezpieczny
przejazd – zatrzymaj si´ i ˝yj!” 29 wrzeÊnia w naszej szkole odby∏y si´ spotkania uczniów z pracownikami PKP, którzy w oparciu o prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne przybli˝yli zebranym
zagadnienie wypadków zwiàzanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.
Nadrz´dnym celem kampanii jest podnoszenie ÊwiadomoÊci o zagro˝eniach wynikajàcych
z niezachowania szczególnej ostro˝noÊci na
przejazdach i terenach kolejowych, kszta∏towanie zachowaƒ i utrwalanie postaw spo∏ecznie
po˝àdanych, co w rezultacie powinno ograniczyç
liczb´ wypadków na przejazdach kolejowo-dro-

gowych oraz terenach kolejowych. Na zakoƒczenie spotkania uczniowie dostali gad˝ety tematyczne i s∏odki upominek.
Justyna Prejs

Mistrzowie uczty na Olimpie
Uczniowie klas piàtych i szóstych z grupy teatralnej „Nienazwani” ze Szko∏y Podstawowej nr
86 im. Bronis∏awa Czecha w Warszawie zaj´li I miejsce w I Festiwalu TwórczoÊci Dzieci´cych Zespo∏ów Teatralnych „W KR¢GU
KULTURY ANTYCZNEJ 2016”. Impreza odby∏a si´
24 wrzeÊnia 2016 roku w Gimnazjum nr 14 im.
Leopolda Staffa w Warszawie w ramach Dni Kultury Antycznej, pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Ochota – Pani Katarzyny ¸´giewicz.

Wystawiona sztuka „Uczta na Olimpie” okraszona by∏a niezwyk∏à scenografià i wspania∏ymi strojami. Jury
konkursu, wr´czajàc nagrody laureatom, doceni∏o równie˝ ruch sceniczny
naszych aktorów oraz prac´ g∏osem.
Podczas „Uczty na Olimpie” naprawd´ wszyscy Êwietnie si´ bawili. M∏odym
i utalentowanym aktorom serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!

Pierwsza pomoc
dzieciom
JesteÊ rodzicem? Mo˝e ju˝ nied∏ugo? Opiekujesz si´ dzieçmi lub masz m∏odsze rodzeƒstwo? Zapraszamy na certyfikowany kurs
pierwszej pomocy dzieciom! Podczas szkolenia
b´dziemy poruszaç nast´pujàcà tematyk´: resuscytacja dzieci i niemowlàt, pierwsza pomoc
w nag∏ych stanach pediatrycznych, post´powanie w wypadku zakrztuszenia, urazy (rany,
z∏amania, oparzenia), uk∏adanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Bardzo ma∏e grupy çwiczeniowe! Maksymalnie 7–9-osobowe! Ka˝dy b´dzie mia∏
okazj´ samodzielnie poçwiczyç na fantomach
i innym sprz´cie na ró˝nych stanowiskach.
Zaj´cia b´dà prowadzone przez ratowników medycznych z du˝ym doÊwiadczeniem
medycznym oraz dydaktycznym.
Uczestnik kursu otrzyma: certyfikat, materia∏y ze szkolenia, saszetk´ do udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie odb´dzie si´ 05.11.16 r. w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, ulica V Poprzeczna 13. Zapisy oraz informacje dotyczàce
kursu: 500 200 192; biuro@twojratownik.pl.

Marta Augustyniak i Gra˝yna ˚urawska

Poczàtek roku szkolnego z j´zykowym przytupem! Koniec ukochanych przez dzieci wakacji nie
oznacza koƒca odkrywczych podró˝y. Czy pachnàce z daleka potrawy i ˝ywe konwersacje
w niezrozumia∏ych cz´sto j´zykach przywodzà
na myÊl jedynie odchodzàce ju˝ w niepami´ç
wakacyjne woja˝e? Otó˝ nie! W Towarzystwie
Edukacyjnym VIZJA, dzi´ki ró˝nym formom aktywnoÊci zorganizowanym przez szko∏´ z okazji
Europejskiego Dnia J´zyków Obcych, j´zykowym
wycieczkom nie ma koƒca.
Nic tak nie obudzi lingwistycznej ciekawoÊci
jak inspirujàce warsztaty, które odby∏y si´
w dniach 26–29 wrzeÊnia. Podczas tych trzech
dni szkolne klasy zamieni∏y si´ w multikulturowà
krain´. Pierwszego dnia m∏odsze grupy przygotowywa∏y dla swych rówieÊników mi´dzynarodowe smako∏yki. Korytarze wype∏nia∏y przeró˝ne

zapachy – poczàwszy od tureckich bajgli simit i tureckiej herbatki, przez prawdziwà w∏oskà pizz´, skandynawski tort
kanapkowy, mocno czekoladowe brownie, chrupiàce croissanty rodem z paryskich kawiarni, po aromatyczne bawarskie kie∏baski z grilla.
Drugi dzieƒ wybrzmia∏ mi´dzynarodowà mowà. Zewszàd nadciàga∏y j´zyki, którym w wi´kszoÊci uczniowie mogli przyjrzeç si´ bli˝ej po raz pierwszy.
Dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców i nauczycieli
pisanie cyrylicà przesta∏o byç tematem tabu. Ci,
którzy oglàdajàc amerykaƒskie filmy, nie do koƒca czuli si´ pewnie, teraz bez problemu zrozumiejà slang zza oceanu. Niezrozumia∏e w∏oskie
gesty? Nigdy wi´cej! Chiƒskie znaki wyglàdajàce
jak robaczki? Ju˝ nie! Irlandzki j´zyk Gaeilge rów-

nie˝ nie stanowi ju˝ problemu. Ponadto, sport to
zdrowie, ale kto powiedzia∏, ˝e tylko po polsku?
J´zyk angielski zawita∏ tak˝e na zaj´cia tenisa.
Kwintesencjà Êwi´towania by∏y po∏àczenia
na ˝ywo z native speakerami w Bratys∏awie, Lizbonie i Dublinie. Wszystko to dzi´ki wspó∏pracy
z Uniwersytetem Warszawskim i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Za rok kolejne j´zyki? Czemu nie!
Zespó∏ j´zykowy SP TE Vizja

Towarzystwo Edukacyjne Vizja
ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa
tel.: 663-000-500
e-mail: wawer@tevizja.pl
www: tevizja.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

11

Tekst sponsorowany

Voyage, voyage... po j´zykach!

WAWERSKIE

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Franciszka Bednarska ps. „Mama”
– samotna matka pi´ciorga dzieci i ˝o∏nierz AK z Zatrzebia
Urodzi∏a si´ 6 grudnia 1896
w Falenicy – do oddzia∏u „Baroku w Dàbrowie w powiecie
tury”, organizowanego przez
Garwolin z ojca Stanis∏awa
pracownika Gminy Falenica
Górki i matki Katarzyny SikoHenryka Batejk´, przyj´∏a
ry. Ukoƒczy∏a 3 oddzia∏y szko∏y
pseudonim „Mama”. By∏a
podstawowej. Od zamà˝pójÊcia
∏àczniczkà, przenosi∏a pras´
w 1919 roku by∏a na utrzymakonspiracyjnà i broƒ. W jej doniu m´˝a i zamieszka∏a po kilku
mu odbywa∏y si´ szkolenia salatach w Zatrzebiu. By∏a matkà
nitarne, zebrania i spotkania
pi´ciorga dzieci i zajmowa∏a si´
oraz znajdowa∏ si´ magazyn
domem. W 1936 roku zosta∏a
broni i sprz´tu sanitarnego.
wdowà, musia∏a pracowaç doOd 1942 roku by∏a ˝o∏nierywczo, by∏o jej bardzo ci´˝ko.
rzem oddzia∏u „Skrytego” oraz
Od 1940 do 1948 roku praco∏àczniczkà dowódcy plutonu
Franciszka Bednarska
wa∏a w szkole podstawowej
Wac∏awa Szczepkowskiego ps.
w latach 70. XX w. Zdj´cie
w Julianowie jako woêna. Mi„Wacek”. Od 1943 roku u niej
z archiwum autora
mo tej sytuacji wiedzia∏a, ˝e sà
w domu znajdowa∏ si´ du˝y
sprawy wa˝niejsze nawet od ˝ycia... W 1940 r.
magazyn broni, sprz´tu wojskowego, maszyn
wstàpi∏a do konspiracji niepodleg∏oÊciowej
do pisania, druków i formularzy, sprz´tu sani-

Co mnie boli! Kilka s∏ów o ulicy V Poprzecznej
Od dawna mieszkam w Aninie i systematycznie przechadzam si´ jego ulicami.
Obserwuj´, jak si´ zmieniajà – przewa˝nie
pi´kniejà, czasami rozkopane przez nowe budowy, ale potem skrupulatnie uporzàdkowane,
cz´sto posiana trawa lub posadzone krzewy.
Ogólnie mieszkaƒcy dbajà o teren za p∏otem,
nie tylko ogródek wokó∏ domu.
Jednak nie wsz´dzie tak jest. Ostatnio sz∏am
ulicà V Poprzecznà i widok pobocza tej ulicy
bardzo mnie zasmuci∏. KiedyÊ chodzi∏am tà
ulicà cz´Êciej (sklep mi´sny, tekstylny, poczta)

by∏a to – wizytówka Anina. Mi´dzy jezdnià
a chodnikiem ros∏a trawa lub teren by∏ zagrabiony – skromnie, ale estetycznie. Teraz ze
zdziwieniem spoglàdam – „gdzie ja jestem?” – „có˝ to za busz”. Odcinek V Poprzecznej od ul. Trawiastej w kierunku ul. Marysiƒskiej wyglàda tragicznie!!! Na poboczu
chwasty wielkoÊci drzew, z drugiej strony chodnika przy ogrodzeniu równie˝ ogromne zaroÊla,
nie ma któr´dy przejÊç, idàc zaczepia si´ albo
moczy ubranie, ma∏o tego, przez ogrodzenia
przerastajà ga∏´zie, zwisajà nad chodnikiem
i nie mo˝na tamt´dy przejÊç z parasolem, jeÊli
jest po deszczu, z opadajàcych, ci´˝kich ga∏´zi
leje si´ woda na g∏ow´. Ta cz´Êç ulicy wymkn´∏a si´ cywilizacji. Przecie˝ obowiàzkiem
w∏aÊcicieli jest dbanie o swojà cz´Êç chodnika.
Obowiàzkiem jest przycinanie ga∏´zi wystajàcych

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ ANGIELSKI, FRANCUSKI – nauka, korepetycje tel. 518 435 879.
◗ Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli
korepetycji z MATEMATYKI I FIZYKI. tel.
502-381-369.

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁEZI

USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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◗ PO˚YCZKA NA SP¸AT¢ ZUS, US, CHWILÓWEK, KOMORNIKA. Wpad∏eÊ w spiral´
zad∏u˝enia? Konsolidujemy zobowiàzania. Pe∏na dyskrecja. Szybka wyp∏ata. Tel.
735 998 190.

zza ogrodzenia, odÊnie˝anie chodnika, wyrwanie chwastów i krzaków.
Gdzie˝ tu „Anin i jego ogrody”, „Anin Osiedle Poetów”??? Oj, poetycznie to tu nie jest.
JeÊli tego wymogu nie spe∏niajà w∏aÊciciele
posesji, to prosz´ odpowiednie w∏adze naszej
dzielnicy o zaj´cie si´ tà sprawà i wyegzekwowanie uporzàdkowania ulicy na tym odcinku lub
s∏u˝by porzàdkowe dzielnicy niech to wykonajà.
Radni osiedla chocia˝ mogà nadaç bieg sprawie
i dopilnowaç wykonania. Przecie˝ to kompromitacja – centrum naszego osiedla, g∏ówna droga
komunikacyjna!!! Niedaleko Wawerskie Centrum
Kultury, basen, strach tamt´dy chodziç.
Prosz´ tà drogà odpowiednie w∏adze o zainteresowanie si´ tà sprawà.
Z. K.
Mieszkanka Starego Anina

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).

M O N TA ˚ :

MALOWANIE I G¸ADZIE

HYDRAULIK

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

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

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

160

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

122

tel. 503-759-763

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
3

tel. 663-677-701

196

Z¸OTA RÑCZKA

603 673 777

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
301

tel.

503 150 991

22
1

 Listy do redakcji

tarnego, leków i materia∏ów opatrunkowych.
T´ trudnà dzia∏alnoÊç prowadzi∏a wraz z synem
Janem – ˝o∏nierzem AK. Wi´kszoÊç broni zabrano pod koniec lipca 1944 roku w zwiàzku
z koncentracjà ca∏ej grupy falenicko-radoskiej
pod Michalinem. Wobec niejasnej sytuacji wojskowej i zagro˝enia zarówno od wycofujàcych
si´ Niemców, jak i nadchodzàcych Sowietów
oddzia∏ rozformowa∏ si´, a broƒ ukryto w nieistniejàcej ju˝ dziÊ willi Drozdowskich.
W latach 1948–58 Franciszka pozostawa∏a
na utrzymaniu swoich dzieci. Od 1966 r. by∏a
na rencie inwalidzkiej (w 1973 roku wynosi∏a
ona 388 ówczesnych z∏otych). Do Zwiàzku
Kombatantów wstàpi∏a dopiero w 1973 roku.
Zmar∏a w sierpniu 1986 roku, pochowana zosta∏a na cmentarzu w Aleksandrowie. Jest dzisiaj zupe∏nie zapomniana. By∏a cichà, skromna
kobietà nie uwa˝ajàca wcale swoich zas∏ug za
godne uwagi... Zawsze powtarza∏a – po prostu
zrobi∏am to, co by∏o trzeba...
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Socjotechnika w s∏u˝bie cyberprzest´pczoÊci
Nadmierna ufnoÊç jest bezwzgl´dnie wykorzystywana przez internetowych przest´pców.
Ofiary ró˝nego rodzaju ataków w sieci przewa˝nie nie zdajà sobie nawet sprawy z tego, ˝e pomog∏y lub wr´cz bezpoÊrednio udzieli∏y bezcennych informacji niepowo∏anym osobom o intencjach, które trudno nazwaç dobrymi.
CyberkryminaliÊci wykorzystujà swojà
wyobraêni´ i wiedz´ na ró˝ne sposoby,
a wielu z nich przejawia niezwyk∏y
kunszt w pos∏ugiwaniu si´ ogromnym
arsena∏em technik socjotechnicznych,
by nas zmanipulowaç i dostaç w swe
r´ce wra˝liwe dane lub informacje. Tak
zwany „atak socjotechniczny” to nawiàzanie kontaktu z osobà prywatnà lub
pracownikiem firmy albo organizacji
w taki sposób, by przez podanie fa∏szywych informacji, zas∏aniajàc si´ fasadowà to˝samoÊcià, uzyskaç dost´p do zastrze˝onej wiedzy lub skompromitowaç
b´dàcy celem ataku podmiot. Atakujàcy
w kontaktach z personelem firmy zazwyczaj
stwarza pozory skromnoÊci, szacunku i uprzejmoÊci. Mo˝e podawaç si´ za nowego pracownika, administratora, prze∏o˝onego lub osob´ reprezentujàcà helpdesk. W umiej´tny sposób prowadzi konwersacj´ lub wymian´ maili, tak by
wykorzystujàc zaufanie ofiary i jej dobre inten-

cje, wejÊç w posiadanie jak najwi´kszej iloÊci informacji, które nast´pnie pos∏u˝à do wykradania
poufnych danych lub wy∏udzania pieni´dzy.
Dlatego te˝ gdy czasami w codziennym zalewie
maili odpowiadamy
„automatycznie”,

warto si´ na chwil´ zatrzymaç i pami´taç o podstawowych odruchach obronnych. Bàdêmy podejrzliwi wobec niespodziewanych lub niechcianych telefonów, SMS-ów i wiadomoÊci z proÊbà
o podanie wra˝liwych danych. Nie podawajmy informacji osobistych, finansowych lub organizacyjnych bez stuprocentowej pewnoÊci, kim jest nasz
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

interlokutor. Zabezpieczajmy najwa˝niejsze dla nas
dane, stosujàc szyfrowanie lub has∏o. Zwracajmy
uwag´ na wyglàd maili i stron internetowych. Te
podrobione, choç Êwietnie imitujà
orygina∏y, zawsze dadzà si´ rozpoznaç po wnikliwym obejrzeniu.
Nie poddawajmy si´ takim formom oddzia∏ywania jak zasada wzajemnoÊci, zaanga˝owania, autorytetu, sympatii czy
spo∏ecznego dowodu.
Pami´tajmy te˝, ˝e przest´pcy
wykorzystujà tragiczne wydarzenia o du˝ym zasi´gu, by ˝erujàc
na odruchach wspó∏czucia, wy∏udzaç pieniàdze, które trafià do ich
kieszeni zamiast do ofiar katastrof,
kl´sk ˝ywio∏owych, chorób i wypadków. Zasada ograniczonego
zaufania jest nasza najlepszà linià obrony!
Aleksander Zawada
Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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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.
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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
Nr 67 / Paêdziernik 2016

