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Wawerskie
Centrum Kultury
wspiera B∏a˝eja
N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T

19 marca Wawerskie Centrum Kultury organizuje
akcj´ charytatywnà „Dla B∏a˝eja”. B∏a˝ej Cymerman,
pi∏karz MLKS Józefovia Józefów i zapalony rowerzysta, w wyniku wypadku komunikacyjnego straci∏ obydwie nogi. Ma ju˝ pierwsze protezy, lecz przed nim
d∏uga i kosztowna rehabilitacja. W zwiàzku z tym Wawerskie Centrum Kultury organizuje wydarzenie majàce na celu wsparcie materialne tych zabiegów. Ârodki finansowe b´dzie mo˝na wrzucaç do puszek uprawnionych do tego wolontariuszy – klubowych przyjació∏
B∏a˝eja i rodziny.

Akcja odb´dzie si´ pod has∏em „Sztuki walki i samoobrony”.
Pokazy odb´dà si´ w sali WCK przy ul. ˚egaƒskiej 1a w Mi´dzylesiu. Na fina∏ obejrzymy widowiskowy pokaz sceniczny
m∏odzie˝y z Broadway Musical School. Warto wspomnieç, ˝e
do tej pory w akcj´ pomocy dla B∏a˝eja w∏àczy∏o si´ mnóstwo
osób ze Êwiata kultury, mediów (jednym z pierwszych by∏ Bogdan Rymanowski), sportu (m.in. Robert Lewandowski), a nawet Prezydent RP Andrzej Duda wraz z ma∏˝onkà.
Wawerskie Centrum Kultury w∏àcza si´ w akcj´ „Dla B∏a˝eja” i zaprasza 19 marca w niedziel´ na godz. 15.00 do Mi´dzylesia na ul. ˚egaƒskà 1a.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Powrót k∏adki nad P∏owieckà

Drogi pieszych w rejonie wa˝nego punktu
przesiadkowego u wlotu ul. Trakt Lubelski
w ulic´ P∏owieckà na przestrzeni lat wytyczane
by∏y ró˝nie. Przed powstaniem „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich” istnia∏y tu dwie k∏adki dla pieszych nad P∏owieckà – jedna mi´dzy
Traktem Lubelskim a przystankami autobusów
525 i 125, druga na wysokoÊci przystanku Edisona. Nast´pnie obie znikn´∏y. „Tymczasowo”

uruchomiono przejÊcie naziemne, co z∏oÊci∏o
wszystkich zmotoryzowanych, bo zainstalowanie tutaj Êwiate∏ wstrzymujàcych ruch zwi´ksza∏o i tak ju˝ du˝e korki na wylotówce na Lublin. Âwiat∏a mia∏y zniknàç wraz z odbudowaniem jednej z k∏adek, ale tak si´ nie sta∏o.
W dodatku odbudowano k∏adk´ przy Edisona,
nie przy Trakcie, mimo i˝ ka˝dy kto tu bywa,
doskonale wie, ˝e w drugiej z wymienionych
lokalizacji jest ona bardzo potrzebna, a w tej
pierwszej – praktycznie zb´dna. Po paru latach
trwania tego ma∏o logicznego uk∏adu doczekamy si´ odbudowania drugiej k∏adki i zlikwidowania przejÊcia naziemnego.
Na poczàtku marca zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg na budow´ k∏adki dla pieszych nad ul. P∏owieckà przy Trakcie Lubelskim. Najkorzystniejszà
ofert´, w ocenie Zarzàdu Miejskich Inwestycji

Drogowych, z∏o˝y∏o Warszawskie Przedsi´biorstwo Mostowe „Mosty”. Koszt inwestycji ma wynieÊç 3,7 mln z∏otych, a okres r´kojmi okreÊlono
na 96 miesi´cy. Wykonawca wybuduje k∏adk´
w ciàgu 12 miesi´cy od dnia podpisania umowy.
K∏adka b´dzie mia∏a konstrukcj´ jednoprz´s∏owà i zostanie wyposa˝ona w windy dla osób
niepe∏nosprawnych.
Opinie mieszkaƒców sà podzielone. Jedni
uwa˝ajà pomys∏ odbudowania k∏adki za bardzo
dobry, gdy˝ sprzyja zmniejszeniu korków na P∏owieckiej i bezpieczeƒstwu pieszych, inni woleliby
zostawiç przejÊcie naziemne, poniewa˝ jest wygodniejsze dla pieszych, a windy przy k∏adkach
cz´sto si´ psujà, co uniemo˝liwia niepe∏nosprawnym przedostanie si´ na drugà stron´ ulicy.
Redakcja

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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Pomoc architekta wnętrz
przy koncepcji urządzenia
mieszkania GRATIS!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie

PANELE
OGRODZENIOWE
NOWE
CENY
2017
Warszawice 89D (gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

Firma P.U.M. Zbigniew Krasowski istnieje na
rynku motoryzacyjnym od 1992 roku. W po∏owie 2014 roku firma zmieni∏a form´ prawnà
oraz nazw´ na Krasowski Sp.J.
LAT
Zespó∏ ekspertów z wieloletnim doÊwiadczeniem, tworzàcych naszà firm´, pozwala zapewniç Paƒstwu najwy˝szy standard us∏ug. Stawiamy na uczciwoÊç,
rzetelnoÊç i jakoÊç, a ka˝dego klienta traktujemy indywidualnie!

25

Nasz punkt znajduje si´ w Warszawie w dzielnicy Wawer
na ulicy Bronowskiej 23 przy Wale Miedzeszyƒskim.
Naszym Klientom oferujemy:
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodów
✔ sprzeda˝ cz´Êci zamiennych
✔ naprawy powypadkowe
✔ ubezpieczenie samochodów
✔

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych us∏ug.
Wyró˝niamy si´ atrakcyjnymi cenami i profesjonalnà, mi∏à obs∏ugà.
Serwis i cz´Êci zamienne:
tel. 22 615 88 66, 22 615 33 39
Profil na portalu Facebook:
www.facebook.com/citroenkrasowski
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kwidowanych powiatów,
a nieobj´te metropolià
(takie jak Serock, Celestynów, Osieck, Ko∏biel...), to w ca∏ym proponowanym zamieszaniu ju˝ zupe∏ny drobiazg.
5. Tak samo jak zupe∏nie brak jakichkolwiek uregulowaƒ dotyczàcych finansów: kto i w jakim
zakresie ma finansowaç komunikacj´ miejskà
(obecnie m.st. Warszawa wydaje na ten cel
bez ma∏a 3 mld z∏ rocznie, a wp∏ywy z biletów
wynoszà zaledwie 800 mln z∏), z jakich pieni´dzy b´dà wyp∏acane rekompensaty za tzw.
Dekret Bieruta, jak b´dà finansowane zadania
z zakresu budowy i utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych...
Merytoryczne wàtpliwoÊci mo˝na by mno˝yç
jeszcze nieskoƒczenie d∏ugo. Jednak kwintesencjà ca∏ego projektu jest tryb próby jego wprowadzenia. Ustawa pojawi∏a si´ jako projekt poselski, jednak podpisa∏ si´ pod nià tylko jeden pose∏
z Warszawy. Jako projekt poselski, mog∏a ominàç
konsultacje i uzgodnienia mi´dzyresortowe, nie
wymaga∏a wi´c analiz skutków finansowych. Nie
odby∏y si´ ˝adne konsultacje ani z samorzàdami,
ani tym bardziej z mieszkaƒcami, tak Warszawy, jak
i tych 33 wcielanych do metropolii gmin. Burza, jaka wybuch∏a po jej ujawnieniu, musia∏a zaskoczyç
samych wnioskodawców, bo w przeciwieƒstwie do
innych projektów, nie zosta∏a ekspresowo przeprowadzona przez Sejm i nocà podpisana przez Pana Prezydenta. Cichcem schowano jà do szuflady i czeka na lepsze czasy, tak jakby jej nie by∏o.
Nie bàdêmy jednak naiwni. Jak w ka˝dym dobrym kryminale, gdy we wst´pie pojawia si´ pistolet, to nie dalej ni˝ w po∏owie ksià˝ki ktoÊ pociàgnie za jego spust. Dmuchajàc na zimne, Rada
Warszawy podj´∏a uchwa∏´ o organizacji w tej
sprawie referendum, wyznaczajàc jego termin na

B´dziemy metropolià?
Na poczàtek nowego
roku warszawiacy dostali
od pos∏ów PiS intrygujàcy
podarunek – projekt ustawy przekszta∏cajàcy Warszaw´ w METROPOLI¢.
Mia∏aby si´ ona sk∏adaç
z obecnego miasta Warszawa oraz 33 oÊciennych
gmin. Niby pi´knie, nowoczeÊnie i mocarstwowo. Ale jak zwykle diabe∏ tkwi w szczegó∏ach.
1. NiereprezentatywnoÊç: nowa Rada Warszawy,
decydujàca choçby o bud˝ecie i inwestycjach
komunikacyjnych, mia∏aby sk∏adaç si´ z 50 radnych. 17 z nich reprezentowa∏oby obecne dzielnice Warszawy (po 1 z ka˝dej dzielnicy), zaÊ 33
przy∏àczane gminy. Wszystko fajnie, tylko ˝e
w tych 17 dzielnicach mieszka 1,7 mln osób, zaÊ
w 33 gminach przy∏àczanych tylko 0,9 mln...
2. Ka˝da z 33 przy∏àczanych gmin b´dzie mia∏a
swojego burmistrza, wybieranego przez mieszkaƒców w wyborach bezpoÊrednich. Jedynie
gmina Warszawa (obszar obecnego miasta) b´dzie mia∏a prezydenta wybieranego przez Rad´
Metropolii, w której 2/3 g∏osów b´dà mieli reprezentanci gmin pozawarszawskich...
3. Metropolia przejmie zadania likwidowanych
8 powiatów, a ponadto zadania zwiàzane
z transportem i planowaniem przestrzennym.
I znowu pytanie, czemu to przedstawiciele gmin
oÊciennych majà uchwalaç plany zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy i jak b´dzie wyglàda∏ warszawski transport w metropolii zdominowanej przez radnych z obrze˝a...
4. Taki szczegó∏ jak to, dokàd trafià gminy z li-

Jak Ci si´ oddycha w Wawrze?
Zima wkrótce si´ skoƒczy, ale problem smogu
– wbrew pozorom – nie. Dlatego spo∏ecznoÊç
Smog Wawerski nie sk∏ada broni i zamierza dalej walczyç o czyste powietrze w naszej dzielnicy. W dniach 9–22 marca czeka na Wasze opinie
o jakoÊci ˝ycia, a ÊciÊlej oddychania w Wawrze.
W facebookowym wydarzeniu organizatorzy zach´cajà: Podzielcie si´ z nami wyznaniami, o tym

jak si´ Wam oddycha zimà w Wawrze. Razem,
udowodnijmy Burmistrzowi, ˝e jakoÊç powietrza
w dzielnicy przek∏ada si´ na jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców. Opiszcie prosz´ skrupulatnie jak z∏a jakoÊ powietrza wp∏ywa na ˝ycie Wasze i Waszych
bliskich, na samopoczucie i zdrowie, a tak˝e sposób sp´dzania wolnego czasu, harmonogram
dnia itp. Czy sprawdzacie stan powietrza w apli-

26 marca. Nagle w ca∏à spraw´ w∏àczy∏ si´ wojewoda mazowiecki z PiS i podjà∏ procedur´ uchylenia uchwa∏y o przeprowadzeniu referendum. Czy˝by pojawi∏a si´ obawa o jego wynik? Do 9 marca
ma nastàpiç rozstrzygni´cie w tej sprawie.
I taka refleksja na koniec. Po co rozwalaç coÊ, co
w miar´ dobrze funkcjonuje, serwujàc prawie 3 milionom ludzi totalny chaos? Có˝, to tylko polityka.
W obecnych granicach Warszawy w najbli˝szych
wyborach ˝aden kandydat PiS nie ma szans na zostanie prezydentem stolicy, bo w drugiej turze po∏àczone elektoraty PO, Nowoczesnej i SLD majà
druzgocàcà przewag´. Ale wed∏ug zasad obowiàzujàcych w metropolii warszawiacy majà tylko
17 reprezentantów, zaÊ przy∏àczane gminy a˝ 33.
A w tych przy∏àczonych gminach w ostatnich wyborach wygra∏o PiS. Jakby ktoÊ mia∏ wàtpliwoÊci co
do intencji, to najlepszà ilustracjà by∏o to, ˝e w pierwotnym wykazie do∏àczonych gmin nie znalaz∏a si´
Podkowa LeÊna, choç wszystkie gminy wokó∏ niej
mia∏y byç przy∏àczone. Podobno drobny b∏àd redakcyjny. Ale có˝ to za zbieg okolicznoÊci, ˝e akurat
Podkowa LeÊna by∏a jedynà z tych 33 gmin, w których w ostatnich wyborach PiS przegra∏o z PO...
Mi∏ych przemyÊleƒ i do zobaczenia na referendum (o ile PiS go nie zablokuje).
Marcin J´drzejewski

Z OSTATNIEJ CHWILI!
Dnia 9 marca wojewoda mazowiecki z nominacji PiS Zdzis∏aw Sipiera uniewa˝ni∏
uchwa∏´ o referendum dotyczàcym zmiany
granic Warszawy, uznajàc jà za niezgodnà
z prawem. Rada Warszawy odwo∏a si´ do
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
od tej decyzji wojewody.

kacjach, a mo˝e wystarcza Wam pociàgni´cie
nosem? Czy w prognozie pogody wypatrujecie
wiatru? Mo˝ecie publikowaç swoje wyznania
w wydarzeniu (https://www.facebook.com/
events/878571492284861/) lub wysy∏aç na adres mailowy oddechdlawarszawy@gmail.com.
Koniecznie napiszcie w jakim rejonie mieszkacie.
Bardzo mile widziane sà zdj´cia, obrazujàce
wp∏yw jakoÊci powietrza na Was.
Hanna Kowalska

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Luty w Radzie Dzielnicy
Kultura w Wawrze b´dzie mia∏a szans´ si´ dalej
rozwijaç. Wszystko to za
sprawà podpisania umowy na realizacj´ kulturoteki w osiedlu RadoÊç.
Do budynku przy ul.
Panny Wodnej i Powojowej przeniosà swoje siedziby filie Wawerskiego Centrum Kultury
i wawerskiej Biblioteki Publicznej w RadoÊci.
Warto nadmieniç, ˝e do tej pory filia WCK
znajdowa∏a si´ w bardzo niedogodnej dla
mieszkaƒców lokalizacji – przy ul. Planetowej,
zaÊ Biblioteka w pomieszczeniach znajdujàcych
si´ przy ul. Izbickiej 7.
W kulturotece znajdzie si´ sala prób muzycznych, czytelnia, kàcik internetowy, kawiarenka
i sale wielofunkcyjne, w których b´dà organizowane zaj´cia muzyczne i plastyczne dla najm∏odszych. Budynek ma byç gotowy do paêdziernika
2018 r. Kulturoteka powstaje tak˝e w osiedlu Wawer przy ul. B∏´kitnej (trwa przygotowywanie projektu), planowana jest tak˝e budowa kulturoteki
w Falenicy przy ul Patriotów/Walcowniczej w ramach koncepcji modernizacji centrum Falenicy.
W styczniowym numerze WS wspomnia∏em
o budowie parkingu przy stacji PKP Miedzeszyn.
Zaprojektowano tu kilkadziesiàt miejsc parkingowych. Inwestycja zosta∏a ju˝ dokoƒczona i od

kilku tygodni mieszkaƒcy mogà korzystaç z nowego parkingu.
To ju˝ ostatni moment na wymian´ starych
pieców w´glowych na nowoczesne êród∏a ciep∏a opalane gazem. Tylko do koƒca marca
mo˝na z∏o˝yç wniosek w Urz´dzie – warszawiacy mogà otrzymaç od ratusza od 7000 do
10 000 z∏otych dop∏aty. Udzielone wsparcie nie
b´dzie mog∏o przekroczyç 75% rzeczywistych
kosztów realizacji inwestycji polegajàcej na:
• wymianie pieców: 7000 z∏ dla gospodarstw indywidualnych i 15 000 z∏ dla wspólnot mieszkaniowych
• indywidualnym w´êle cieplnym: 10 000 z∏ dla
osób fizycznych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, 20 000 z∏ dla wspólnot mieszkaniowych.
Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo na stronach internetowych Urz´du Dzielnicy Wawer.
Do koƒca maja przed∏u˝y si´ ponowna ocena wp∏ywu po∏udniowej obwodnicy Warszawy
na Êrodowisko. Oznacza to opóênienie budowy
odcinka przez Mazowiecki Park Krajobrazowy.
Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska wynika m.in. z tego, ˝e mieszkaƒcy i w∏adze
Wawra sà zdecydowanie przeciwni puszczeniu ruchu ko∏owego w otwartej wannie zamiast w tunelu pod torami kolejowymi i na nasypach zamiast na pierwotnie planowanych estakadach na
obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

O wycince lasu przy Lucerny
8 marca rozpocz´∏a si´ wycinka drzew i krzewów na cz´Êci lasu u zbiegu ulic Lucerny i Trakt
Lubelski. Las ten jest w∏asnoÊcià m.st. Warszawy
i zarzàdzany jest przez Lasy Miejskie w Warszawie. Zaniepokojony tà wycinkà zasi´gnà∏em informacji na ten temat bezpoÊrednio w Lasach
Miejskich. Wycinka zdaje si´ wpisywaç w modny
ostatnio trend wycinania drzew na gruntach prywatnych, ale jej powody sà zupe∏nie inne.
Chodzi o walk´ ze szkodnikiem zwanym przyp∏aszczkiem granatkiem, jednym z najgroêniejszych w Polsce wtórnych szkodników drzewosta-

21 lutego 2017 r. – podpisanie umowy
z wykonawcà przez Zarzàd Dzielnicy Wawer
na terenie pod kulturotek´ w RadoÊci

Decyzja ta przeczy temu, co twierdzili przedstawiciele GDDKiA oraz Warbudu (ta firma ma budowaç wawerski odcinek S2), ˝e nie ma mo˝liwoÊci
dokonywania zmian w raporcie Êrodowiskowym.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska
w Warszawie uzna∏a, ˝e inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, musi
uzupe∏niç raport, zdobyç opini´ sanepidu i zapewniç konsultacje z mieszkaƒcami.
Du˝e zastrze˝enia mieszkaƒców i w∏adz dzielnicy budzi m.in. rezygnacja z pó∏torakilometrowej
estakady przez Mazowiecki Park Krajobrazowy.
Zamiast niej powstanà trzy krótkie wiadukty,
a poza tym wysokie nasypy, obok zaÊ tzw. jezdnie
serwisowe. Spowoduje to usuni´cie setek drzew
w pasie o szerokoÊci kilkudziesi´ciu metrów.
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer
nów sosnowych. Na tego szkodnika podobno
nie ma skuteczniejszej metody ni˝ wycinka
drzew – nie stosuje si´ na niego oprysków
ani pu∏apek. Wycink´ poprzedzi∏y ekspertyzy Zespo∏u Ochrony Lasów z ¸odzi i dotyczy ona tylko oko∏o trzydziestu kilku arów.
W miejscu wycinki przeprowadzone zostanà w ciàgu 2–3 tygodni nowe nasadzenia.
B´dà to 2–3-letnie drzewa, takie jak brzoza, jawor, ewentualnie jarzàb i ró˝a. Teren
ten b´dzie cz´Êciowo ogrodzony siatkà leÊnà, a istniejàca w tym miejscu leÊna Êcie˝ka w dalszym ciàgu b´dzie dost´pna.
Rafa∏ Czerwonka

REKL AMA

Nowoczesna kosmetyka i kosmetologia estetyczna.
Skuteczne zabiegi dostosowane do indywidualnych
potrzeb z zastosowaniem nowoczesnej aparatury
i profesjonalnych kosmetyków organicznych.
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Tunele, które dzielà
Do spokojnego i po∏o˝onego na uboczu Warszawy Wawra wtargn´∏y wielkie paƒstwowe
inwestycje. Zarówno budowa POW, jak
i przebudowa linii kolejowej odcisnà swoje
pi´tno na naszej dzielnicy. W interesie
wszystkich jest, by ingerencja w krajobraz
by∏a jak najmniejsza, a zmiany – jak najmniej
ucià˝liwe. Ostatnie tygodnie przynios∏y nowe zaskakujàce informacje o planach PLK
wzgl´dem popularnej „siódemki”.
O ile w przypadku obwodnicy Warszawy mo˝emy mówiç tylko o ograniczaniu negatywnych
skutków inwestycji, o tyle modernizacja linii
stwarza szanse na popraw´ istniejàcej sytuacji
i nadanie nowych kierunków rozwoju dzielnicy.
Szkoda wi´c, ˝e inwestycja realizowana przez
PLK, jak na razie, wydaje si´ byç prowadzona
chaotycznie, a polityka informacyjna spó∏ki, delikatnie mówiàc, nie jest najlepsza. Jedyne, co
usprawiedliwia spó∏k´ kolejowà, to skala inwestycji i czas jej realizacji. Podobnie jak w przypadku POW decyzje Êrodowiskowe dla budowy
zosta∏y wydane kilka lat wczeÊniej i tak naprawd´ to wtedy nale˝a∏o wyra˝aç zastrze˝enia
i zg∏aszaç uwagi. DziÊ poruszamy si´ w ramach
przewidzianych przez dwa dokumenty z 2009
i 2014 r. Dajà one jednak pewne pole manewru
inwestorowi i kilka tygodni temu, na wieÊç
o dodatkowych Êrodkach z UE, dokona∏ on znaczàcych zmian w warunkach przetargu na opracowanie projektu modernizacji linii na trasie
Warszawa Wschodnia – Otwock. Tak w∏aÊnie
dowiedzieliÊmy si´ o budowie dwóch dodatkowych tuneli drogowych w RadoÊci i Falenicy.
Pierwszy od 2013 r. jest uwzgl´dniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, drugi by∏ dla wszystkich du˝ym zaskoczeniem i od poczàtku budzi∏ ambiwalentne uczucia. Z jednej strony oczywiÊcie ka˝da nowa
przeprawa przez tory cieszy, daje szanse na roz∏adowanie korków, up∏ynnienie ruchu samochodowego. Z drugiej jednak, zwa˝ywszy na g´stà
zabudow´ i powstajàcà „kulturotek´” w Falenicy, taka inwestycja jest co najmniej kontrowersyjna. Ze wzgl´du na brak miejsca na rozjazdy
tunel nie mia∏by bezpoÊredniego po∏àczenia
z ul. Patriotów. Trzeba by wytyczyç dodatkowe
objazdy ulicami M∏odà i Derkaczy z jednej
i Frenkla oraz Bystrzyckà z drugiej strony, co
znaczàco wzmaga∏oby ruch w tym rejonie. Dodatkowo Patriotów nie mia∏aby te˝ bezpoÊredniego po∏àczenia z nowà p´tlà autobusowà na
Bys∏awskiej, a przegubowe 521 musia∏yby przeciskaç si´ ulicami Derkaczy i M∏odà. W tunelu
nie planowano ciàgu pieszego ani rowerowego,
co jeszcze bardziej komplikowa∏oby komunikacj´. Tymczasem wiadomo, ˝e w bezpoÊrednim
sàsiedztwie „leniwego szlabanu” powstanà
dwie nowe bezkolizyjne przeprawy, czyli POW
i wiadukt na wysokoÊci Brücknera-Ziarnistej,
(obie po ok. 900 m od dzisiejszego przejazdu).
Pojawi∏o si´ zatem pytanie, czy tak mocna dominanta przestrzenna jak tunel jest w tym miejscu niezb´dna?
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wszystkie te wàtpliwoÊci pojawi∏y si´ w dyskusji, jaka rozgorza∏a podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej 20 lutego. Przedstawiciele PLK
prezentujàcy przebieg zmodernizowanej linii
przez dzielnic´, wraz z oboma zaskakujàcymi tunelami, oÊwiadczyli, ˝e dok∏adnie tydzieƒ póêniej otwierajà przetarg i w zasadzie jest to ostatni moment na jakiekolwiek uwagi. Sytuacja by∏aby komiczna, gdyby nie fakt, ˝e mówimy
o wielomiliardowej inwestycji, która na trwa∏e
zmieni t´ cz´Êç Warszawy. Radni osiedla Falenica obecni na zebraniu oraz kilkoro mieszkaƒców,
majàc mo˝liwoÊç zabrania g∏osu, zaproponowali, by tunel drogowy zamieniç na wygodny tunel
pieszo-rowerowy, biegnàcy pod obiema jezdniami ul. Patriotów, który po∏àczy zachodnià
i wschodnià cz´Êç Falenicy. Podobnie uwa˝a∏a

Cz´Êç z nich b´dzie musia∏a przekraczaç tory
przez nowy wiadukt na wysokoÊci ul. Brücknera,
co wyd∏u˝y tras´, ale te˝ sprawi, ˝e komunikacjà
miejskà obj´te zostanà najbardziej wysuni´te na
po∏udnie cz´Êci Falenicy, wraz z planowanymi
w tamtym rejonie blokami komunalnymi.
Czego jeszcze dowiedzieliÊmy si´ ze spotkania? Otó˝ PLK, w uzgodnieniu z w∏adzami miasta, wybuduje te˝ kilkanaÊcie nowych przejÊç
podziemnych na terenie dzielnicy. Co wa˝ne,
wÊród nich znajdà si´ takie, które zastàpià najbardziej ucz´szczane „przedepty”. Zaproponowano wykonanie tunelów pod torami dla pieszych m.in. w nast´pujàcych lokalizacjach: na
wysokoÊci ul. Korkowej, w miejscu obecnego
przejÊcia w poziomie szyn; na wysokoÊci ul.
Edisona; na wysokoÊci ul. Widocznej i Herma-

Projekt tunelu drogowego w Falenicy. ˚ród∏o: prezentacja PKP PLK S.A.

wi´kszoÊç radnych dzielnicy z Komisji Inwestycyjnej, z przewodniczàcym Andrzejem Wojdà, co
zosta∏o uwzgl´dnione w uchwale. Trafi∏a ona do
PLK oraz miejskiego Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym.
Decyzja ta tylko pozornie jest kontrowersyjna.
Tak naprawd´ nie jest to bowiem wybór mi´dzy
tunelem drogowym a pieszym, a mi´dzy dwiema wizjami Falenicy. Z jednej strony jest wizja
oazy na skraju Warszawy, wyros∏ej z tradycji letniska, osiedla cichego, ale pe∏nego ludzi i t´tniàcego swoim nie nazbyt wielkomiejskim ˝yciem.
Z drugiej – doÊç presti˝owej sypialni w otulinie
zieleni, oglàdanej g∏ównie przez szyby samochodów. Tunel drogowy to wybór tej drugiej wizji
i degradacja centrum Falenicy, nad którego modernizacjà pracujemy wspólnie od prawie dwóch
lat. To inwestycja wt∏aczajàca do centrum dodatkowe samochody, których ju˝ dziÊ jest zbyt wiele. Wreszcie – to koniec marzeƒ o rewitalizacji
zas∏ugujàcej na to ul. M∏odej. Wszyscy wiemy,
jak wyglàda otoczenie nowego tunelu w Mi´dzylesiu, gdzie kawa∏ek ˝ywej, choç mocno zaniedbanej tkanki miejskiej zosta∏ zamieniony
w wygodny dla kierowców przejazd. Tam jednak, podobnie jak w RadoÊci, takie rozwiàzania
sà usprawiedliwione brakiem podobnych w sàsiedztwie. W Falenicy by∏aby to trzecia przeprawa na d∏ugoÊci dwóch kilometrów. OczywiÊcie
likwidacja przejazdu pociàgnie za sobà konsekwencje m.in. w organizacji ruchu autobusów.

nowskiej; w sàsiedztwie skrzy˝owaƒ ulic Wydawniczej i Bosmaƒskiej oraz ulic Widocznej
i Gardenii (lub ok. 200 m wczeÊniej); w miejsce
obecnego przejÊcia przez tory w okolicach ulicy
Monta˝owej oraz dodatkowe przejÊcia w sàsiedztwie ulic Odeska/Patriotów i Patriotów/
Wielowiejska. Na terenie Falenicy powstanà
przejÊcia na wysokoÊci ul. Halnej oraz Ochoczej. B´dà to proste tunele z pochylniami dla
rowerów i wózków. Utrzymanie przejÊç ma
wziàç na siebie miasto. Nie wiemy natomiast
nadal, co z ekranami akustycznymi. W analizie
akustycznej ekrany znajdujà si´ na niemal ca∏ej
d∏ugoÊci torów, ale mniej inwazyjne rozwiàzania, np. cichy tor, nie sà przewidziane. O ostatecznym kszta∏cie inwestycji zadecyduje powtórna analiza Êrodowiskowa, która zostanie
przeprowadzona po fazie projektowej, prawdopodobnie w 2019 r. Co wa˝ne, dokument b´dzie podlega∏ ustawowym konsultacjom spo∏ecznym, wi´c warto trzymaç r´k´ na pulsie.
Jacek WiÊnicki
Radny osiedla Falenica
PS. Ju˝ po napisaniu tego tekstu pojawi∏y si´ te˝
g∏osy kwestionujàce budow´ tunelu w RadoÊci,
który podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej
nie budzi∏ ˝ywszej dyskusji. Niestety sposób og∏aszania tak fundamentalnych zmian, z jakim mamy
do czynienia, s∏u˝y wywo∏ywaniu skrajnych emocji w miejsce merytorycznej dyskusji.
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10 lutego br. w wieku 105 lat zmar∏ prof. dr
Józef Proƒczuk, mieszkaniec Zastowa. Urodzi∏
si´ 1 lipca 1911 r. w Kamionce, w powiecie bia∏ostockim. Ukoƒczy∏ Ârednià Szko∏´ Rolniczà
w Bydgoszczy, a nast´pnie Paƒstwowà Wy˝szà
Szko∏´ Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.
Wy˝sze wykszta∏cenie zdoby∏ na UMCS w Lubli-

nie. W latach 1953–79 pracowa∏ w Szkole
G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego, od 1966 r.
jako profesor – specjalista w dziedzinie ∏àkarstwa. By∏ kierownikiem Zak∏adu ¸àkoznawstwa, katedry Przyrodniczych Podstaw Melioracji, dyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Melioracji. Jego ˝ona Irena tak˝e urodzi∏a

Centrum Zdrowia Dziecka jako
pierwsze wdra˝a nowy lek na SMA
Lekarze z Kliniki Neurologii i Epileptologii
w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
rozpocz´li leczenie rdzeniowego zaniku mi´Êni
(SMA) typu I lekiem, który jest jeszcze niedost´pny w Europie. Ministerstwo Zdrowia wyda∏o
specjalnà decyzj´, która umo˝liwi∏a stosowanie
go w Polsce w drodze wyjàtku, jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem.
Lek nusinersen to preparat, który zwi´ksza
iloÊç proteiny SMN kodowanej przez gen SMN2,
co przywraca funkcjonowanie neuronów i/lub
zapobiega ich obumieraniu w zwiàzku z SMA.
23 grudnia ubieg∏ego roku zosta∏ on dopuszczo-

ny do stosowania na terenie USA jako pierwszy
lek na rdzeniowy zanik mi´Êni. W Polsce program leczenia nusinersenem w ramach wczesnego dost´pu obejmie grup´ dziesi´ciorga dzieci.
Na poczàtku lek przyj´∏o dwóch pacjentów,
w nast´pnym tygodniu podano kolejne dawki.
Dzieci, które do programu wczesnego dost´pu wejdà, majà zagwarantowane leczenie, dopóki b´dzie ono skuteczne i bezpieczne. Firma
produkujàca lek ju˝ zadeklarowa∏a, ˝e b´dzie
sk∏ada∏a wniosek refundacyjny – mówi Krzysztof ¸anda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia.

Profilaktyka chorób serca i uk∏adu
krà˝enia osób po 60 roku ˝ycia
Szeroka promocja zdrowego trybu ˝ycia
i regularnych badaƒ profilaktycznych niestety nie wp∏ywa zbytnio na ÊwiadomoÊç
Polaków w tym zakresie. Liczby mówià
same za siebie – w Polsce nadal najwi´cej
osób umiera z powodu chorób serca.
G∏ówne przyczyny to niewydolnoÊç serca,
mia˝d˝yca, arytmia i nadciÊnienie t´tnicze.
Od lat najwi´kszym zagro˝eniem dla ˝ycia Polaków sà choroby uk∏adu krà˝enia, odpowiedzialne za 46 proc. ogó∏u zgonów. Zmniejsza si´ co
prawda umieralnoÊç z powodu choroby niedokrwiennej serca, w tym zawa∏u serca, natomiast
na przestrzeni ostatnich lat wzros∏a umieralnoÊç
z powodu innych chorób serca, w tym niewydolnoÊci serca. Choroby uk∏adu krà˝enia sà
znacznie cz´stszà przyczynà przedwczesnej
Êmierci Polaków ni˝ przeci´tnego Europejczyka.
Dominujà jako przyczyna zgonu Polaków w wieku powy˝ej 64 lat.
A przecie˝ trend ten mo˝na odwróciç – wystarczy
zwróciç wi´kszà uwag´ na profilaktyk´. Nawet
niewielka zmiana trybu ˝ycia i regularne badania
kontrolne pozwolà d∏u˝ej cieszyç si´ zdrowiem.
Podpowiadamy, od czego warto zaczàç.
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Zwracaj uwag´ na to, co jesz
Wielu chorobom kardiologicznym mo˝na zapobiegaç, stosujàc odpowiednià diet´. Nie bez powodu dieta Êródziemnomorska uwa˝ana jest za
jednà z najzdrowszych – warzywa, ryby oraz
owoce morza majà zbawienny wp∏yw na nasze
samopoczucie. Warto natomiast unikaç t∏uszczy,
zw∏aszcza zwierz´cych, s∏odyczy oraz soli.

Zacznij si´ ruszaç
AktywnoÊç fizyczna odgrywa ogromnà rol´
w profilaktyce chorób serca. Regularne uprawianie sportu znaczàco zmniejsza ryzyko mia˝d˝ycy,
arytmii i nadciÊnienia t´tniczego. Warto jednak
pami´taç, ˝e osoby starsze wybór dyscypliny odpowiedniej dla siebie powinny skonsultowaç ze
swoim lekarzem prowadzàcym.

Rzuç palenie i unikaj alkoholu
Pami´taj, ˝e wypalanie jednej paczki papierosów
dziennie 2,5-krotnie zwi´ksza ryzyko wystàpienia
zawa∏u serca. Nadu˝ywanie alkoholu równie˝
mo˝e doprowadziç do wielu schorzeƒ uk∏adu krà˝e-

si´ w 1911 r., tyle ˝e 19 paêdziernika. Zmar∏a
trzy lata temu.
Prof. Józef Proƒczuk by∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem Edukacji Narodowej. Wychowa∏ godnych siebie nast´pców – naukowców z zakresu ∏àkarstwa. Przez nich oraz
przez absolwentów SGGW zosta∏ zapami´tany
jako cz∏owiek skromny, ˝yczliwy. Jego prochy
spocz´∏y na cmentarzu przy ul. Cylichowskiej.
Urzàd Dzielnicy Wawer

W∏àczenie leku to pierwsza mo˝liwoÊç terapii
dla polskich dzieci chorych na SMA. Dzieƒ rozpocz´cia programu wczesnego dost´pu do Nusinersenu w Polsce otwiera nowy rozdzia∏ w ˝yciu ca∏ej spo∏ecznoÊci SMA. Od tego momentu mo˝emy
mówiç, ˝e mo˝emy powstrzymaç Rdzeniowy Zanik Mi´Êni. Jako przedstawiciele tej spo∏ecznoÊci,
chcemy podzi´kowaç Ministerstwu Zdrowia oraz
Centrum Zdrowia Dziecka za otwarcie tej mo˝liwoÊci w naszym kraju. Dzi´kujemy ca∏ej spo∏ecznoÊci SMA oraz wszystkim, którzy nas wsparli, za
zaanga˝owanie w dyskusj´ o wczesnym dost´pie,
która zaowocowa∏a otwarciem programu – mówi Kamila Górniak, za∏o˝ycielka Fundacji SMA.
Wi´cej informacji: https://www.fsma.pl/ oraz
http://www.czd.pl/index.php.
Joanna WiÊniewska

nia, w tym nadciÊnienia t´tniczego, kardiomiopatii rozstrzeniowej czy trwa∏ego uszkodzenia serca.

Mierz ciÊnienie krwi
Badania pokazujà, ˝e nawet 30 proc. Polaków
nie zdaje sobie sprawy, ˝e ma problemy z ciÊnieniem. Pami´taj – prawid∏owe ciÊnienie powinno
utrzymywaç si´ na poziomie pomi´dzy 120/80
a 135/85 mm Hg. Wszystkie wy˝sze wyniki pomiarów sà ju˝ nadciÊnieniem. Bardzo cz´sto choroba ta zostaje rozpoznana na tyle póêno, ˝e dochodzi do wystàpienia powik∏aƒ. Nie dopuÊç do
tego – mierz regularnie ciÊnienie i skontaktuj si´
z lekarzem, jeÊli zauwa˝ysz niepokojàce wartoÊci.

Badaj si´
Regularnie badaj krew. Wystarczy dwa razy do roku
wykonaç morfologi´, ASP, ALT, lipidogram, glukoz´
i kreatynin´, by sprawdziç, czy z naszym zdrowiem
nie dzieje si´ nic niepokojàcego. Dodatkowo osoby
powy˝ej 50 lat powinny raz do roku zrobiç EKG
spoczynkowe i echo serca. I najwa˝niejsze – wyniki te nale˝y skonsultowaç z lekarzem specjalistà.
W ramach specjalnej akcji promocyjnej Przychodnia KARDIOSYSTEM z Anina zaprasza
wszystkich pacjentów, którzy ukoƒczyli 60 lat, do
skorzystania z oferty Klubu Seniora, gdzie w ramach profilaktyki mo˝na wykonaç EKG spoczynkowe i echo serca, a wyniki skonsultowaç
z lekarzem kardiologiem. Szczegó∏y oferty mo˝na uzyskaç, dzwoniàc na nr tel.: 22 815 44 72.
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Wawerskie Miejsca AktywnoÊci Lokalnej
nabierajà realnych kszta∏tów
Przez d∏ugie lata s∏yszeliÊmy o tym, ˝e Wawer
ma potencja∏ ludzki, ale brakuje warunków,
w których ów potencja∏ da∏oby si´ skupiç w jednym miejscu i twórczo wykorzystaç. Stopniowo
zacz´∏y pojawiaç si´ miejsca i struktury dajàce takie mo˝liwoÊci, ale wcià˝ brakowa∏o czegoÊ takiego jak Miejsca AktywnoÊci Lokalnej, które realizujà ide´ otwartoÊci na spo∏ecznoÊç lokalnà
– sprzyjajà realizowaniu pomys∏ów mieszkaƒców, nawiàzywaniu sàsiedzkich relacji oraz aktywnemu sp´dzaniu czasu wolnego w najbli˝szym otoczeniu, a jednoczeÊnie nie zamykajà si´
w ˝adnej z ju˝ znanych nam struktur typu biblioteka, oÊrodek kultury czy oÊrodek pomocy spo∏ecznej, ale sà czymÊ wi´cej. Ich specyfik´ dobrze
oddaje wykaz zasad funkcjonowania MAL-ów
szczegó∏owo opisany na stronach Urz´du Miasta:
■ Miejsce sprzyja nawiàzywaniu sàsiedzkich
relacji, czyli np.: daje mo˝liwoÊç poznania si´
przez sàsiadów (np. udost´pnia przestrzeƒ,
pozwala swobodnie si´ spotykaç); inicjuje lokalne wydarzenia, podczas których sàsiedzi
mogà si´ poznaç (np. Dzieƒ Sàsiada, Sàsiedzkà Gwiazdk´, sàsiedzkie pikniki); buduje sieç
sàsiedzkich kontaktów (pracownicy pomagajà sieciowaç mieszkaƒców z podobnymi potrzebami i pomys∏ami);

■

■

■

Miejsce jest otwarte na
spo∏ecznoÊç lokalnà i jest
przez nià wspó∏tworzone, czyli np.: jego program
jest elastycznie tworzony lub
wspó∏tworzony przez mieszkaƒców; mieszkaƒcy mogà zaanga˝owaç si´ w lokalny wolontariat (np. prowadzàc dla innych
warsztaty, szkolenia, spotkania); mieszkaƒcy
mogà nieodp∏atnie (lub za symbolicznà op∏atà)
korzystaç z oferowanych przez innych warsztatów, szkoleƒ, spotkaƒ; grupy sàsiedzkie mogà
si´ spotykaç, aby razem rozwijaç swoje pasje
i zainteresowania; mieszkaƒcy mogà przebywaç bez koniecznoÊci kupowania czegokolwiek; dzia∏a zasada wzajemnoÊci (osoby korzystajàce z zasobów i/lub oferty miejsca starajà si´ daç w zamian coÊ od siebie);
Miejsce daje mieszkaƒcom przestrzeƒ i wiedz´ do realizacji w∏asnych pomys∏ów, czyli
np.: bezp∏atnie, w miar´ mo˝liwoÊci, udost´pnia
mieszkaƒcom przestrzeƒ i/lub sprz´t na ich dzia∏ania; odbywajà si´ spotkania, warsztaty, dzi´ki
którym mieszkaƒcy dowiadujà si´, jak mogà realizowaç swoje pomys∏y na lokalne dzia∏ania;
Miejsce w∏àcza si´ w ˝ycie okolicy, czyli
np.: sprzyja aktywizacji mieszkaƒców i o˝y-

■

wianiu ˝ycia sàsiedzkiego; ch´tnie wchodzi
w partnerstwa lokalne; w∏àcza si´ w organizacj´ np. konsultacji spo∏ecznych, inicjatyw lokalnych, spotkaƒ dotyczàcych spraw wa˝nych
dla lokalnej spo∏ecznoÊci;
W miejscu dzia∏ajà przyjaêni mieszkaƒcom
animatorzy spo∏eczno-kulturalni, którzy
np.: sà wra˝liwi na potrzeby i pomys∏y
mieszkaƒców; potrafià doradziç
mieszkaƒcom, jak zrealizowaç pomys∏ na lokalne dzia∏anie.

Wiemy ju˝ co i kto, a gdzie?
W Wawrze Miejscami AktywnoÊci Lokalnej
stanà si´ lub ju˝ stajà si´: Murowanka (osiedle
Wawer, ul. P∏owiecka 77), powstajàca w∏aÊnie
kulturoteka w Falenicy przy ul. Patriotów/Walcowniczej oraz obecnie istniejàce na tym osiedlu
budynki kulturalne, Pla˝a Romantyczna, filia Biblioteki Publicznej na ul. Agrestowej 1 (Miedzeszyn) i Szko∏a Podstawowa nr 128 przy ul. Kadetów 15 (osiedle Las). Te dwa ostatnie MAL-e na
poczàtku lutego otrzyma∏y od Zarzàdu Dzielnicy
Wawer sprz´t multimedialny i zestawy gier planszowych. Do po∏owy roku wszystkie wawerskie
MAL-e otrzymajà wyposa˝enie. Opiekunem tych
miejsc b´dà placówki, w których si´ one znajdà.
Poza otwartoÊcià na Wasze pomys∏y i dzia∏ania ka˝dy MAL b´dzie równie˝ proponowa∏ cykliczne wydarzenia w∏asne, tak wi´c rok 2017
i kolejne zapowiadajà si´ ciekawie i aktywnie!
Hanna Kowalska
REKL AMA

Tradycyjnie ˚ywiec
Kiedy zbli˝ajà si´ ferie zimowe, to w Breaku myÊlimy: ˚ywiec.
Poniewa˝ od wielu ju˝ lat w∏aÊnie tam z ulicy Korkowej przenosi
si´ prawie ca∏a nasza ekipa trenerów, zawodników i rodziców
(a tak˝e dwie babcie i dziadek).
Zabieramy rakiety, pi∏ki, narty, buty, kaski oraz mnóstwo innych
potrzebnych sprz´tów i po kilku godzinach jazdy meldujemy si´
w oÊrodku Tenis Park ˚ywiec na ulicy Sadowej. Dlaczego tradycyjnie do ˚ywca? Raz:
przytulny hotel, w którym serwujà dobre domowe jedzonko. Dwa:
„pod nosem” trzy korty w hali z fajnà sztucznà nawierzchnià. Trzy:
niedaleko Korbielów
i Zwardoƒ, a tam trasy
narciarskie idealne dla
dzieci i doros∏ych, którzy chcà si´ nauczyç
lub doskonaliç jazd´
na nartach i snowboardzie. Cztery: fantastyczni, zaprzyjaênieni instruktorzy narciarstwa
doÊwiadczeni w pracy z warszawiakami ;-). Pi´ç: treningi tenisowe,
ogólnorozwojowe, narty i snowboard, gry i zabawy, basen i disco
– mnóstwo atrakcji, jak zawsze na obozach z Breakiem. W tym roku by∏o du˝o Êniegu i mieliÊmy cudownà, s∏onecznà pogod´.
Dlatego za rok tradycyjnie – ˚ywiec. Ju˝ nie mo˝emy si´ doczekaç!!
trenerka Magda
fot. Aga Caruk
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WieÊci z Victorii Zerzeƒ
Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeƒ Warszawa za∏o˝ony zosta∏ w 1996
roku z inicjatywy ksi´dza Krzysztofa Zió∏kowskiego, który jest pasjonatem pi∏ki
no˝nej i sam uczestniczy∏ w meczach organizowanych przez nasz klub. Reprezentowa∏ on równie˝ nasz kraj, grajàc w Kadrze Polski Ksi´˝y w pi∏ce no˝nej. W rozwoju klubu pomagali równie˝ ówczesny
prezes Grzegorz Gawryszewski, cz∏onkowie zarzàdu Albert Nowak, Tomasz WiÊniewski, Marek Figura, Robert Ochman
oraz g∏ówny sponsor Józef Roszkowski.
Celem powstania klubu by∏a popularyzacja
pi∏ki no˝nej poprzez organizowanie zaj´ç sportowych dla dzieci i m∏odzie˝y.
Pierwsze zaj´cia ze wzgl´du na prace przy
budowie boiska odbywa∏y si´ w Szkole Podstawowej nr 109 w Zerzniu. Dzieci i m∏odzie˝
uczestniczyli w treningach z ogromnym zaanga˝owaniem, trenowali pod okiem pierwszego
opiekuna Krzysztofa Pastuszko.

W dniu 10 maja 1998 roku nastàpi∏o otwarcie
nowego boiska przy ulicy Borków 18, w którym
uczestniczyli honorowi goÊcie: Ksiàdz Proboszcz
Marian Mirecki i Burmistrz Gminy Warszawa-Wawer Dariusz Godlewski. Poczàtki sportowej rywalizacji naszych zespo∏ów zapowiada∏y dynamiczny rozwój klubu.
Dzisiaj na Victori´ sk∏ada si´ 8 dru˝yn dzieci´cych oraz zespó∏ seniorów, w sumie prawie

200 zawodników! Klub ca∏y czas si´ rozwija,
z ka˝dym naborem jest nas coraz wi´cej i coraz
wi´cej osób nam ufa. Wspó∏pracujemy z Urz´dem Dzielnicy, miejscowymi szko∏ami, OSiR-em oraz profesjonalnymi firmami zapewniajàcymi
us∏ugi medyczne, dystrybucj´ sprz´tu czy te˝ sprawujàcymi opiek´ nad
naszym boiskiem.
Chcàc jeszcze lepiej przys∏u˝yç si´
sportowemu rozwojowi dzielnicy, jesteÊmy otwarci na ka˝dà form´
wspó∏pracy. Wierzymy, ˝e znajdà si´
firmy i osoby, które wspomogà klub.
Marzec jest dla nas bardzo intensywnym miesiàcem: zorganizowaliÊmy badania sportowe dla wszystkich naszych
zawodników, rozpocz´liÊmy te˝ prace zwiàzane
z poprawà oÊwietlenia i monta˝em ∏apaczy pi∏ek, zacz´liÊmy przygotowywaç boisko do kolejnej rundy. Ca∏y czas pracujemy, ˝eby zapewniç
naszym zawodnikom jak najlepsze warunki.
Oskar Murawski
http://victoria.waw.pl/

W spotkaniu decydujàcym o tytule
tenisista z RadoÊci zmierzy∏ si´ z rozstawionym z numerem 2 Maksem
Grygo∏owiczem. W finale Herok zdecydowanie
najmocniej musia∏ zapracowaç na zwyci´stwo,
ale przez ca∏y czas kontrolowa∏ przebieg spotkania. Warszawianin dobrze serwowa∏ i returnowa∏, stara∏ si´ dyktowaç wymiany z linii koƒcowej i zmuszaç rywala do biegania, co pozwoli∏o
mu wygraç 6:3 6:2. Nagrody najlepszym tenisistom zawodów wr´czy∏ prezes Polskiego Zwiàzku Tenisowego, Jacek Muzolf.
Herok i Grygo∏owicz z dobrym skutkiem po∏àczyli si∏y w grze podwójnej. Duet rozstawiony z numerem 1 zwyci´˝y∏ w ca∏ych zawodach, ale w finale bardzo zaci´ty opór faworytom stawili Miko∏aj
Koƒcza∏ i Filip Lukowski.
Anna Niemiec

Podwójna „RadoÊç” na kortach AZS-u
Kolejny bardzo dobry wyst´p na arenie
krajowej zanotowa∏ Juliusz Herok. Reprezentant Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç 90, który kilka tygodni temu zwyci´˝y∏
w Zielonej Górze, tym razem okaza∏ si´ bezkonkurencyjny w turnieju OTK 1 do lat 14 na
kortach poznaƒskiego AZS-u, zarówno w singlu, jak i deblu.
Julek w zawodach rozgrywanych w stolicy
Wielkopolski zosta∏ rozstawiony z numerem 1
i bezb∏´dnie wywiàza∏ si´ z nie∏atwej roli faworyta. W pierwszych dwóch pojedynkach „radoÊcianin” straci∏ tylko trzy gemy. W pó∏finale
14-letni tenisista pokona∏ reprezentanta gospodarzy, Zachariasza Rytelewskiego 6:2 6:1.

FinaliÊci turnieju OTK w Poznaniu, Julek Herok i Maks
Grygo∏owicz

Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Luty to przede wszystkim czas przerwy od
szko∏y i rozpocz´cia zimowych ferii. Nasze
wszystkie dru˝yny tradycyjnie wyjecha∏y na obozy sportowe, które przygotowujà je do zbli˝ajàcych si´ rozgrywek ligowych. Jak co roku naszà
bazà by∏ OÊrodek Sportu i Rekreacji w M∏awie.
Ch∏opcy ze ZWAR-u znakomicie znajà to miejsce,
goszczà w nim co zim´, ci´˝ko pracujàc, a przy
tym dobrze si´ bawiàc. Mamy tutaj znakomite
warunki do treningów, bowiem oprócz du˝ej hali do dyspozycji m∏odych pi∏karzy by∏o równie˝
sztuczne boisko, orlik i basen.
W pierwszym turnusie wyjecha∏y nasze trzy
grupy – roczniki 2005, 2006 i 2007. W drugim
tygodniu ferii na obóz uda∏ si´ rocznik 2008.
Wszystkie nasze dru˝yny solidnie przepracowa∏y tydzieƒ na obozie, ci´˝ko trenujàc i rozgrywajàc liczne sparingi, m.in. z M∏awiankà M∏awa
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i Dolcanem Zàbki. Wi´kszoÊç
tych meczów zakoƒczy∏a si´
naszym zwyci´stwem, co stanowi dobry prognostyk przed
zbli˝ajàcà si´ ligà.
Wyjazdy na obozy nie oznacza∏y w ˝adnym wypadku, ˝e
w Warszawie Klub Sportowy
ZWAR nie pracowa∏. Przez ca∏y
okres ferii by∏y prowadzone regularne treningi dla wszystkich ch∏opców, którzy
nie uczestniczyli w wyjeêdzie do M∏awy.
Luty szybko si´ skoƒczy∏ i teraz wyczekujemy
wiosny i momentu wyjÊcia na nasze obiekty przy
ulicy Po˝aryskiego. Ciep∏a aura za oknem pozwala nam wierzyç, ˝e ju˝ niebawem znów wszystkie
grupy spotkajà si´ na stadionie ZWAR-u, aby trenowaç i rozgrywaç mecze.

JednoczeÊnie przypominamy o akcji 1% podatku na sport. Goràco zach´camy wszystkich do
przekazania jednego procenta na KS ZWAR.
Wszystkie szczegó∏y dost´pne sà na stronie
www.zwar.pl w zak∏adce Fundacja. Z góry serdecznie dzi´kujemy!
KS ZWAR
Nr 72 / Marzec 2017
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Mera Pnefal – Miastu „W XIX-wiecznym salonie
muzycznym – Jekaterina i Stanis∏aw Drzewieccy”
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury,
Urzàd Dzielnicy Wawer oraz prof. Jaros∏aw
Drzewiecki zapraszajà na wyjàtkowy koncert „Mera Pnefal – Miastu – Jekaterina
i Stanis∏aw Drzewieccy na 2-4-6 i 8 ràk”
w ramach VIII edycji Wawer Music Festival
w dniu 9 kwietnia 2017 roku o godz.
17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS w Warszawie przy
ul. ˚wanowieckiej 20.
Nim przekroczyli dwudziestk´, wyst´powali w najbardziej presti˝owych salach koncertowych, a swoim talentem i mi∏oÊcià do
muzyki podbili serca s∏uchaczy i zachwycili
krytyków. Duet fortepianowy Jekateriny i Stanis∏awa Drzewieckich rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
w 2010 roku, kiedy to ona – ¸otyszka, mieszkajàca w Rydze, on – Polak z Warszawy za-

warli zwiàzek ma∏˝eƒski i postanowili po∏àczyç
swoje talenty, decydujàc si´ na wspólnà drog´
artystycznà. Od siedmiu lat sà razem na scenie
i w ˝yciu – Stanis∏aw i Jekaterina Drzewieccy.
GoÊciem Honorowym wydarzenia b´dzie dr
Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan. Koncertowi towarzyszyç b´dzie wystawa prac malarskich Marii Wollenberg-Kluza
„Muzyczne inspiracje”.
Wst´p wolny.
JednoczeÊnie ju˝ dziÊ chcemy zainteresowaç
Paƒstwa kolejnym koncertem w ramach cyklu
Wawer Music Festival. 7 maja w Hotelu Boss
wystàpià dla mieszkaƒców Wawra Alicja Majewska i W∏odzimierz Korcz. Szczegó∏y przybli˝ymy w nast´pnym numerze „WS”.
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Rozpoczynamy kolejny sezon
imprez w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´ o Puchar Warszawy i Mazowsza oraz
Grand Prix Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy. Pierwsze
dwie rundy sà zaplanowane na
ostatnie dwa weekendy marca.
Tradycyjnie zaczniemy od zawodów w warszawskiej Falenicy z centrum w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 (wspó∏rz´dne GPS: 52°9’49.879”N, 21°13’20.653”E).
Start w tym dniu (sobota 18 marca br.) jest przewidziany od godziny 12.30 – czyli spokojnie
mo˝na si´ rano wyspaç i wziàç udzia∏ w imprezie
na dystansie Êrednim. Oznacza, to, ˝e trasy nie
b´dà tak d∏ugie, ale na pewno ciekawe. W niedziel´ (19.03) natomiast na uczestników czekajà
do rozegrania dwa dystanse – sprint i dystans
Êredni. Centrum drugiego dnia zostanie zlokalizowane na ul. Aleksandra Brücknera, skrzy˝owanie
z ul. Wiejskà i Tyszowieckà (wspó∏rz´dne GPS:
52°9’32.82”N, 21°14’7.774”E).
Kolejna okazja do startu ju˝ w nast´pnym tygodniu – 25–26.03.2017 r. – tym razem w Weso∏ej w sobot´ – start te˝ od 12.30, a centrum
zostanie zlokalizowane na parkingu leÊnym
przy ul. Bronis∏awa Czecha (wspó∏rz´dne GPS:
52°13’31.444”N, 21°10’51.187”E). Natomiast
w niedziel´ rywalizacja przenosi si´ do Chotomowa, gdzie ponownie zostanà rozegrane zawody

na dwóch dystansach tego samego dnia – czyli
na poczàtek sprint i póêniej dystans Êredni. Centrum zlokalizowane zostanie w Chotomowie
przy ul. Bagiennej – na skraju lasu (wspó∏rz´dne
GPS: 52°24’4.615”N, 20°52’34.439”E).
Je˝d˝enie na rowerze górskim to spora przyjemnoÊç i frajda. Na siode∏ku mogà spe∏niç si´
i ci, którzy lubià odkrywanie nieznanych wczeÊniej miejsc, i ci, którzy majà ochot´ zrelaksowaç
si´ w sobotnie i niedzielne popo∏udnie. Rowerowa Jazda na Orientacj´ jest nadal jednà z nowych form poruszania si´ na rowerze w terenie
(skrót polski RJnO, angielski MTBO), jednoczeÊnie bardzo przydatnà w ˝yciu.
Zasady sà proste – chodzi o odnalezienie
w okreÊlonej kolejnoÊci wszystkich punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie. Map´ otrzymuje si´ minut´ przed startem. Dla niektórych jest to
rywalizacja, ale dla znacznej wi´kszoÊci nowy sposób na poznawanie ciekawych miejsc z mapà terenu, która póêniej wielokrotnie mo˝e s∏u˝yç do indywidualnych wypadów w teren. Organizator ma
zawsze dla uczestników w ofercie cztery kolory
tras, które sà oczywiÊcie zró˝nicowane pod wzgl´dem d∏ugoÊci. Trasa zielona – najkrótsza, niebieska
i czerwona odpowiednio d∏u˝sze oraz czarna najd∏u˝sza. Na pierwszy start zawsze doradzam
uczestnikom bez wzgl´du na umiej´tnoÊci jazdy
na rowerze skorzystanie z mapy z trasà zielonà.
Dopiero 3–4 start powinien ju˝ byç odpowiednio
na trasie niebieskiej, czerwonej lub czarnej.

Na stronie www.orienteering.waw.pl znajduje
si´ szczegó∏owy terminarz wszystkich startów, aktualna klasyfikacja i wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych, mapy z zawodów – tu oczywiÊcie zamieszczane sà one po zawodach. Na
uczestników podczas startu czeka pamiàtkowy numer startowy z imieniem i nazwiskiem, który jest
wydawany na ca∏y sezon. Jest o tyle wartoÊciowy,
˝e znajdujà si´ na nim terminy i miejsca rozegrania
poszczególnych rund w roku 2017. Dodatkowo
pamiàtkowa naklejka z ka˝dej rundy, napój na mecie oraz wiele cennych nagród na podsumowanie
ca∏ego sezonu. NowoÊcià od koƒca ubieg∏ego sezonu jest mo˝liwoÊç zakupienia mapnika na rower
– taki mapnik póêniej wielokrotnie mo˝e byç wykorzystywany podczas ró˝nego rodzaju wypraw
rowerowych. Pozwala on na umieszczenie w nim
mapy, a dodatkowo jest obracany dooko∏a.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Fot. Wojciech Rudnik

Poczàtek sezonu 2017 w RJnO
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Wiosna z Wawerskim Centrum Kultury
Bardzo interesujàco zapowiada si´ sezon wiosenny w Wawerskim Centrum Kultury. Wiosenne
weekendy b´dzie mo˝na sp´dziç, poszukujàc
ptaków i budzàcej si´ przyrody. Spacery ornitologiczne poprowadzà Stanis∏aw ¸ubieƒski,
kulturoznawca, dziennikarz i pisarz, oraz Igor
Siedlecki, edukator przyrodniczy z Muzeum Pa∏acu w Wilanowie. 21 marca w mi´dzyleskiej
filii WCK odb´dzie si´ ciekawe spotkanie
z Robertem Stando, zwanym dinozaurem polskiego dokumentu. Re˝yser nakr´ci∏ ponad 130
filmów dokumentalnych, z których trzy b´dzie
mo˝na obejrzeç podczas spotkania: „Carmen
po Polsku”, „Od´” i „Oczy czasu”. Na 9 kwietnia filie WCK z RadoÊci i Anina szykujà rozstrzygni´cie konkursów na palm´ wielkanocnà i najpi´kniejszà pisank´. Imprezie
b´dzie towarzyszy∏ tradycyjny Jarmark Wielkanocny po∏àczony z warsztatami i prezentacjami ludowego r´kodzie∏a artystycznego.
Wszystko odb´dzie si´ w goÊcinnych progach
Hotelu Boss. 22 kwietnia Wawerskie Centrum
Kultury ruszy na Pla˝´ Romantycznà, by
wspólnie z wawerskà Bibliotekà Publicznà
uprzàtnàç to miejsce przed otwarciem sezonu,
które nastàpi 7 maja. Przy okazji b´dzie mo˝na
wziàç udzia∏ w warsztatach recyklingowych.
Kwiecieƒ w Wawerskim Centrum Kultury b´dzie mia∏ niema∏o tanecznych akcentów. Filia
WCK z Marysina organizuje XXI Wawerski
Przeglàd Taƒca Nowoczesnego. Jest to konkurs dla osób bioràcych udzia∏ w zaj´ciach taƒca nowoczesnego w placówkach kulturalnych
i oÊwiatowych dzia∏ajàcych na terenie Warszawy. Impreza odb´dzie si´ 22 kwietnia. Dzieƒ
póêniej w Wawerskiej Strefie Kultury w Mi´dzylesiu zag∏´bimy si´ w Stref´ Taƒca. B´dzie
to prezentacja wawerskich grup tanecznych
i zaproszonych goÊci reprezentujàcych ró˝ne
style po∏àczona z warsztatami i pokazem kostiumów. Jednym z najwi´kszych wydarzeƒ

w dzielnicy b´dà organizowane ju˝ po raz trzeci Zielone Âwiàtki na Urzeczu. Ju˝ teraz warto wpisaç do kalendarza dat´ 4 czerwca.
Impreza, jak co roku, b´dzie obfitowa∏a w interesujàce zaj´cia warsztatowe, jak i artystyczne
wyst´py na scenie. Wydarzenie, majàce na celu promocj´ historycznego mikroregionu etnograficznego, którego cz´Êcià jest Wawer, realizowane b´dzie wspólnie z Urz´dem Dzielnicy
oraz w partnerstwie
z dzielnicami Wola i Wilanów w ramach projektu „WWW – Wawer, Wola, Wilanów”. O wydarzeniu Zielone Âwiàtki na
Urzeczu pe∏nà informacj´
b´dzie mo˝na znaleêç
w majowym wydaniu
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Czerwiec b´dzie
dla Wawerskiego Centrum Kultury niezwykle
pracowitym miesiàcem.
W dniach 8–11 czerwca
w Mi´dzylesiu, pod nazwà „Strefa Teatru”, odb´dzie si´ maraton spektakli teatralnych prezentowanych przez wawerskie
grupy teatralne i zaproszonych goÊci. Natomiast
18 czerwca w Miedzeszynie b´dzie mo˝na wziàç
udzia∏ w jednej z najbarwniejszych imprez roku, jakà b´dzie Wawerskie
Powitanie Lata. Wydarzenie organizowane jest
we wspó∏pracy WCK
z Prywatnà Szko∏à Podstawowà nr 105, Radà Osiedla Miedzeszyn i Hotelem
Boss. W tym przedsi´-

Do zobaczenia na Stacji!
JeÊli powiedzenie „w marcu jak w garncu” odnieÊç do repertuaru kinowego, to trzeba powiedzieç, ˝e uda∏o si´ nam na ten
miesiàc w Stacji Falenica upichciç ca∏kiem smakowite filmowe
danie. Nieco przedwczesna, acz upragniona wiosna zbiegnie si´
w czasie z kilkoma Êwietnymi premierami i równie oczekiwanym
zakoƒczeniem remontu Stacji.
Na pogod´ nie mamy wp∏ywu, ale jeÊli chodzi o filmy, to nawet
wybuch wiosny nie powinien przeszkodziç w wizycie w kinie. Ju˝ na
poczàtku marca na Stacji kolejny dowód, ˝e dawno nieoglàdana
Karolina Gruszka wróci∏a na sta∏e do filmu. Po jej Êwietnej roli
w „Szcz´Êciu Êwiata” tym razem b´dziemy mogli jà podziwiaç
w „Marii Sk∏odowskiej-Curie”. Niewàtpliwie nasza noblistka i jednoczeÊnie wyjàtkowa postaç z polskiej historii zas∏uguje na wyjàtkowy film. Czy taka b´dzie ta mi´dzynarodowa produkcja w re˝yserii
Marie Noëlle? Oka˝e si´ ju˝ 10 marca w kinie Stacja Falenica, ale
Maria Sk∏odowska mia∏a tak niezwyk∏e ˝ycie, ˝e dobrze oglàda∏oby
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wzi´ciu biorà tak˝e udzia∏ placówki oÊwiatowe
z Wawra i organizacje pozarzàdowe. To oczywiÊcie tylko wybrane wydarzenia, które wiosnà realizowaç b´dzie Wawerskie Centrum Kultury.
Szczegó∏owy program, jak zawsze, mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.wck-wawer.pl
i na profilu WCK na Fb.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

si´ nawet pokaz slajdów na jej temat. Równie˝ 10 marca na ekran
Stacji wejdzie „Wykl´ty”, obiecujàcy dramat wojenny z Marcinem
KwaÊnym i Januszem Chabiorem. 12 marca na Stacji odb´dzie si´
spotkanie poÊwi´cone tematyce filmu organizowane przez spo∏ecznika Piotra Bieliƒskiego, popularyzatora historii linii otwockiej.
Od 17 marca na ekranie Stacji ciekawie si´ zapowiadajàcy europejski dramat z elementami horroru, z Kristen Stewart, której
wreszcie trzeba zapomnieç rol´ w „Zmierzchu” i przyznaç, ˝e
bardzo ciekawie buduje swoje aktorskie CV.
A co dla dzieci? Od 10 marca zapraszamy na pi´knà i oryginalnà animacj´. „Munio” to francuski film, którego oryginalna
estetyka b´dzie mi∏à odskocznà od zestandaryzowanych amerykaƒskich kreskówek. 24 marca zapraszamy na „Soni´” – film familijny, który mia∏ premier´ na festiwalu w Berlinie. Na zach´t´
powiem tylko, ˝e ˝aden mi∏oÊnik twórczoÊci dla dzieci nie mo˝e
przegapiç filmu z mówiàcymi borsukami.
Do zobaczenia na Stacji!
Jacek WiÊnicki
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Z∏owrogi oprawca z Miedzeszyna
– podpu∏kownik Józef Âwiat∏o
Trwajà uroczystoÊci zwiàzane z Narodowym Dniem Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych
1 marca. Majà miejsce spotkania, akademie, projekcje filmów i dyskusje. Dzieƒ
ustanowiono na pamiàtk´ tych, którzy po
1944 r. walczyli z komunistycznym aparatem terroru i okupacji. Wówczas jednego
okupanta, naznaczonego ogromem zbrodni
wobec Polaków, zastàpi∏ drugi. Do naszej
Ojczyzny nie dotar∏a pe∏na wolnoÊç. Stopniowo wprowadzano dyktatur´, bezlitoÊnie,
inteligentnie i cynicznie eliminujàc jakikolwiek sprzeciw. Machina terroru rozkr´ci∏a
si´, obejmujàc setki tysi´cy osób. Jednym
z jej trybików, stopniowo zyskujàcym na
znaczeniu, by∏ Józef Âwiat∏o.
Jako Izaak Fleischfarb urodzi∏ si´ 1 stycznia 1915 r. w Medyniu w rodzinie Gabriela
– magazyniera w m∏ynie i matki Wieseltur.
Wkrótce rodzina przenios∏a si´ do Krakowa. Izaak skoƒczy∏ siedem klas szko∏y podstawowej i zosta∏ szewcem. Dzia∏a∏ w ˝ydowskich organizacjach lewicowych, a od
1933 roku w Komunistycznym Zwiàzku
M∏odzie˝y Polskiej w Krakowie. Wtedy si´
o˝eni∏. By∏ aresztowany w 1934 i 1936 r.
W 1939 r. podczas kampanii wrzeÊniowej
walczy∏ w 12 pu∏ku piechoty i trafi∏ do niewoli niemieckiej. Uciek∏ na tereny okupowane przez sowietów. Potem wywieziono
go w g∏àb ZSRR. W 1941 r., po podpisaniu
uk∏adu Sikorski-Majski zosta∏ zwolniony.
W Kazachstanie, gdzie by∏ szewcem, pozna∏
i 26 kwietnia 1943 r. poÊlubi∏ swà drugà ˝on´ Justyn´ Âwiat∏o i przyjà∏ jej nazwisko.
KomuniÊci sowieccy skierowali go do 1 Dywizji Piechoty Berlinga.
Tam szybko awansowa∏ – w 1943 r. zosta∏ podporucznikiem i oficerem politycznym wspó∏pracujàcym z NKWD. Doceniony, przeszed∏ stamtàd do tworzonego
Resortu Bezpieczeƒstwa Publicznego

w komunistycznym zarzàdzie Polski. Po
rozmowie z Mieczys∏awem Mietkowskim
w Lublinie zaanga˝owano go do pracy
w zwalczaniu podziemia niepodleg∏oÊciowego. Przeprowadza∏ liczne aresztowania

Józef Âwiat∏o na konferencji prasowej w USA
po ucieczce na Zachód, wrzesieƒ 1954 r.
Fot. zbiory autora

˝o∏nierzy z AK i innych formacji, tak˝e na
linii otwockiej. W 1945 r. objà∏ funkcj´ zast´pcy kierownika sto∏ecznego Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego. Póêniej pe∏ni∏ to stanowisko tak˝e
w Olsztynie i w Krakowie. Wspó∏organizowa∏ fa∏szowanie referendum (3 razy
tak!) z czerwca 1946 r. oraz wybory do
Sejmu w styczniu 1947 r.
W koƒcu 1948 r. osobisty rozkaz Romana Romkowskiego przeniós∏ go do tworzonego X Departamentu Ministerstwa BP.
Departament dysponowa∏ wieloma atutami, posiada∏ te˝ w∏asne tajne wi´zienie
w willi w Miedzeszynie Starym nad Wis∏à.
Ka˝dy wi´zieƒ, osadzony w suterynie w wilgotnej malutkiej celi, mia∏ zakaz kàpieli,
siedzenia (od piàtej rano do dwudziestej
pierwszej musia∏ staç, ale nie opierajàc si´
o Êciany) i wychodzenia na prawdziwy spacer. Za nieprzestrzeganie regulaminu bito

i kopano, polewano kub∏ami zimnej wody,
kazano kl´czeç nago na betonie przez ca∏à
noc i ch∏ostano stalowymi pr´tami. Âwiat∏o
prowadzi∏ tam m.in. sprawy mjr. Zbigniewa Kontryma, gen. bryg. Józefa Kuropieski, Hermanna Fielda, aresztowa∏ W∏adys∏awa Gomu∏k´.
Szybko sta∏ si´ wp∏ywowà postacià, kontaktowa∏ si´ bezpoÊrednio z Boles∏awem
Bierutem, mia∏ tak˝e mo˝liwoÊç osobistych rozmów z ¸awrientijem Berià. Posiada∏ równie˝ dost´p do najbardziej tajnych kartotek, akt i dokumentów MBP
oraz Biura Politycznego PZPR. Jednà
z akcji X Departamentu by∏o sfa∏szowanie
wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji 26 paêdziernika 1952 r. Odbywa∏y si´
one w atmosferze terroru i komunistycznej propagandy.
W listopadzie 1953 r. Âwiat∏o dosta∏ od
Bieruta polecenie wyjazdu do Berlina
Wschodniego. 5 grudnia zostawi∏ towarzyszàcego mu Anatola Fejgina, dyrektora
X Departamentu, i poprosi∏ o azyl w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. 23 grudnia specjalnym samolotem dotar∏ do Waszyngtonu.
Ucieczk´ Âwiat∏y Amerykanie ujawnili
dopiero 28 wrzeÊnia 1954 r. podczas konferencji prasowej. Przedstawiciele prokuratury generalnej USA og∏osili przyznanie
Âwiatle azylu politycznego. Póêniej wielokrotnie wyst´powa∏ w Radiu Wolna Europa
w audycji „Za kulisami partii i bezpieki”,
opisujàc realia kulis w∏adzy komunistycznej. Jego wypowiedzi spowodowa∏y upadek
ca∏ej struktury w∏adzy ze wzgl´du na ujawnione zbrodnie, przede wszystkim terroru
MBP, które rozwiàzano. Âwiat∏o po wszystkim zamieszka∏ gdzieÊ w USA, by∏ pod
ochronà. Wiadomo, ˝e IPN dosta∏ od amerykaƒskiego Departamentu SprawiedliwoÊci oficjalne potwierdzenie, ˝e Józef Âwiat∏o zmar∏ 2 wrzeÊnia 1994 r.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359

REKL AMA

HUBERTUS
NIERUCHOMOÂCI

Firma istnieje
od 2001 roku

DOMY ● MIESZKANIA ● DZIA¸KI

SPRZEDA˚ / WYNAJEM
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY
e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl
tel. 606 22 44 58, 791 991 651

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie,
teraz także z dojazdem do ucznia.

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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Patroni naszych ulic

„Umówi∏em si´ z nià na dziewiàtà”
„Za par´ lat, kto wie, co spotka jeszcze mnie, wi´c póki czas
korzystam z ˝ycia” – Êpiewa∏ Eugeniusz Bodo dla pi´knej Heleny
Grossówny w filmie „Pi´tro wy˝ej”. S∏owa te mia∏y wkrótce okazaç si´ tragicznie prorocze. Filmowy amant zosta∏ aresztowany
w 1941 r. przez NKWD i oskar˝ony o szpiegostwo. Wi´ziono go
w moskiewskim wi´zieniu na Butyrkach. Wyczerpany g∏odem
i chorobami trafi∏ do ∏agru w Kot∏asie
w obwodzie archangielskim, gdzie zmar∏
prawdopodobnie 7 paêdziernika 1943 r.
Eugeniusz Bodo, a w∏aÊciwie Bohdan
Eug¯ne Junod, urodzi∏ si´ 28 grudnia 1899 r.
w ¸odzi jako syn Szwajcara Teodora Junoda
i Doroty Dylewskiej. Przysz∏y aktor od dziecka fascynowa∏ si´ sztukà filmowà, którà propagowa∏ jego ojciec, wspó∏w∏aÊciciel kinoteatru Urania w ¸odzi. Zadebiutowa∏ tu na
scenie w wieku 10 lat jako kowboj, budzàc

uznanie widowni. Swój pseudonim utworzy∏
od pierwszych sylab imion swojego i matki,
która nie podziela∏a pasji syna i widzia∏a
w nim przysz∏ego lekarza. Uciek∏szy z domu,
Bodo wyst´powa∏ w Poznaniu i Lublinie,
a w 1919 r. po raz pierwszy wystàpi∏ w Warszawie, na deskach letniego teatrzyku w Dolinie Szwajcarskiej. Odnosi∏ sukcesy w kabaretach Qui Pro Quo, gdzie gra∏ wraz z Zulà
Pogorzelskà, Mirà Zimiƒskà, Hankà Ordonównà, a tak˝e w Perskim Oku, Morskim

Oku, Cyganerii, Cyruliku Warszawskim,
Wielkiej Rewii. W 1925 r. zadebiutowa∏ w filmie „Rywale”, zagra∏ te˝ m.in. w produkcjach „Jego ekscelencja subiekt”, „Czy Lucyna to dziewczyna”, „Czarna per∏a”, „JaÊnie
pan szofer”, „Ksià˝àtko”, „Sk∏ama∏am”, „Pawe∏ i Gawe∏”, „Za winy niepope∏nione”.
Wraz ze znanym aktorem Adamem Brodziszem oraz re˝yserem Micha∏em Waszyƒskim
za∏o˝y∏ wytwórni´ filmowà B.W.B., a nast´pnie by∏ w∏aÊcicielem wytwórni Urania-Film.
Wyre˝yserowa∏ „Królowà przedmieÊcia”
i „Za winy niepope∏nione”, prace nad filmem
„Uwaga – szpieg!” przerwa∏ wybuch II wojny
Êwiatowej. G∏oÊno by∏o o romansach Bodo
z pi´knà aktorkà Norà Ney (Sonià Nejman)
czy egzotycznà pi´knoÊcià Reri (Anne Chevalier), nigdy jednak nie za∏o˝y∏ rodziny.
DziÊ amant przedwojennego kina ma swà
ulic´ w Aleksandrowie, w sàsiedztwie ulicy
noszàcej miano innej gwiazdy, której partnerowa∏ w znanych filmach – Jadwigi Smosarskiej. Od 3 marca mo˝na oglàdaç kinowà
wersj´ telewizyjnego serialu „Bodo”, w którym w rol´ tytu∏owego bohatera wcielili si´
Antoni Królikowski i Tomasz Schuchardt.
Weronika Girys-Czagowiec

Ko∏o teatralne SP 86 z wizytà w Przedszkolu nr 84 i Przedszkolu „TO TU”
Dnia 9 lutego 2017 roku w Przedszkolu
„Promyk” w ramach projektu edukacyjnego
„Nasze miejsce” uczniowie z ko∏a teatralnego pod kierunkiem wychowawczyni Gra˝yny ˚urawskiej przedstawili baÊƒ pt. „Brzydkie kaczàtko”. M∏odzi aktorzy, wcielajàc si´
w swoje role, przybli˝yli dzieciom opowieÊç
o przygodach brzydkiego kaczàtka, które zamieni∏o si´ w przepi´knego ∏ab´dzia. Barwne kreacje, ciekawa muzyka, pi´knie wykonane utwory wzbudzi∏y wiele emocji wÊród
najm∏odszych wychowanków. Doceniono
równie˝ ruch sceniczny naszych aktorów
oraz prac´ g∏osem. Przedszkolaki z du˝ym zainteresowaniem oglàda∏y przedstawienie, które zapewni∏o im niezapomniane prze˝ycia. Sztuka uczy∏a i bawi∏a, a wi´c warta by∏a obejrzenia i ws∏uchania si´ w bogate treÊci, jakie ze sobà nios∏a.

Dzieƒ póêniej odwiedziliÊmy z bajkà „Brzydkie
kaczàtko” zaprzyjaênione Przedszkole „TO TU”
przy ul. Dzielnicowej. Przedstawienie przyku∏o
uwag´ dzieci. Tworzona na oczach widzów opowieÊç przedstawia∏a losy tytu∏owego brzydkiego

kaczàtka. Panie wychowawczynie, które
oglàda∏y przedstawienie z przedszkolakami,
komentowa∏y zachowania postaci. Przybli˝a∏y maluchom wartoÊci, jakimi powinny si´
kierowaç. PodkreÊla∏y, ˝e nie nale˝y Êmiaç si´
z kaczàtka, które jest samotne i nieszcz´Êliwe. Ogromnym walorem by∏a równie˝ muzyka odzwierciedlajàca uczucia, jakie towarzyszy∏y w danym momencie widzom. Swój
wk∏ad w zachowanie optymistycznej atmosfery mia∏ te˝ Êpiew piosenek, który spotka∏
si´ z du˝ym entuzjazmem dzieci. Uczniowie
ch´tnie wchodzili w role, uto˝samiajàc si´
z postaciami. Obejrzenie przedstawienia zapewni∏o maluchom wiele rozrywki, ale przede
wszystkim wpoi∏o uniwersalne wartoÊci takie
jak: przyjaêƒ i akceptacja.
Gra˝yna ˚urawska

REKL AMA

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

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
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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
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
MARZEC – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
15 marca / Êroda / godz. 17.00
WIOSNA, WIOSNA – rodzinne spotkanie z ogrodnikiem. Wspólne sadzenie cebulek kwiatów, przycinanie
drzewek i krzewów owocowych zasadzonych wspólnie zesz∏ej jesieni. Wst´p wolny.
18 marca / sobota / godz. 15.00
RODZINNY WEEKEND BIESIADNY. Wielopokoleniowe spotkanie w gronie sàsiedzkim w formie biesiady. Wst´p wolny.
26 marca / niedziela / godz. 11.00
BAJKI WIÂLANE – rodzinne spotkania z bajkà ludowà. Spektakl i dzia∏ania warsztatowe przybli˝ajàce lokalne historie i bajki ludowe z warsztatami dla rodzin.
Wst´p: 6 z∏.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
18 marca / sobota / godz. 16.00
NIEZWYK¸E KAPLICZKI. WYSTAWA FOTOGRAFII
WED¸UG POMYS¸U MARKA KRAUSSA – Marek
Krauss zwany warszawskim Nikiforem zorganizowa∏
akcj´ fotografowania polskich kapliczek. W efekcie powsta∏a niezwyk∏a wystawa. Wst´p wolny.
27 marca / poniedzia∏ek / godz. 14.00
SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – spotkanie aktywnych
mieszkaƒców Anina. Opracowanie kolejnych etapów
organizacji sàsiedzkiej imprezy, która odb´dzie si´
w czerwcu 2017. Wst´p wolny.

KINO ZA ROGIEM (wst´p 5 z∏)
20 marca / poniedzia∏ek / godz. 18.00
BEJBI BLUES, re˝. Katarzyna Ros∏aniec. Od 12 lat.
27 marca / poniedzia∏ek / godz. 18.00
LATO W PROWANSJI, re˝. Rose Bosch. Od 12 lat.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
22 marca / Êroda / godz. 11.00
ZIELONE ˚ABKI – POWITANIE WIOSNY – zaj´cia
w ramach AKADEMII MA¸EGO ARTYSTY dla dzieci
z opiekunami. Wst´p: 10 z∏.

29 marca / Êroda / godz. 14.00
SPACERKIEM PO MARYSINIE – spacer z przewodnikiem po ciekawych miejscach Marysina Wawerskiego.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
18 marca / sobota / godz. 15.00
ZAKOCHANI W G¢SI – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatrzyku Czekoladowy S∏oƒ. Wst´p wolny.
21 marca / wtorek / godz. 10.30
PIERWSZY DZIE¡ WIOSNY W KUèNI TALENTÓW.
IMPREZA PLENEROWA. W programie: spacer przez
las do Wy˝szego Baptystycznego Seminarium Duchownego, ognisko, zabawa przy muzyce. Wst´p wolny.
30 marca / czwartek / godz. 18.00
WIELKANOCNE OZDOBY – warsztaty decoupage
w ramach Kulturalnej Akademii Seniora. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–31 marca / godz. 10–19
W MARCU JAK W GARNCU – wystawa prezentujàca efekty pracy dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych na
zaj´cia plastyczne. Wst´p wolny.
Do 15 marca / Êroda / do 19.30
Przyjmowanie zg∏oszeƒ do konkursu plastycznego „Marzanna”. Jak co roku WCK Zastów zaprasza
dzieci, doros∏ych i ca∏e rodziny do wzi´cia udzia∏u w konkursie na najpi´kniejszà marzanne. Do 15 marca do godziny 19.30 przyjmowane sà zg∏oszenia (nale˝y dostarczyç wype∏nionà kart´ zg∏oszenia), a same marzanny
klub przyjmuje 21 marca w godzinach 10.00–12.00.
O godz. 12.15 Jury rozpocznie obrady. Wi´cej informacji i karta zg∏oszenia do pobrania – na stronie
http://www.wck-wawer.pl/zastow/aktualnosci/2017/
xxi-wawerskie-swieto-wiosny-i-konkurs-marzanna
17 marca / piàtek / godz. 18.00
WARSZTATY „ZDROWY KR¢GOS¸UP – PI¢KNA
SYLWETKA”. WCK Zastów i Artystyczna Akademia
Doros∏ego Sàsiada zapraszajà na warsztaty, podczas
których fizjoterapeutka Martyna Gràdzka opowie i poka˝e jak byç zdrowym, pi´knym i zadowolonym. Zapisy do dnia 16 marca 2017 r. drogà mailowà: zastow@wck-wawer.pl

24 marca / piàtek / godz. 12.00
SPÓR O FREDR¢ WG MARIANA HEMARA – spektakl
m∏odzie˝owego Teatru Niewinni Czarodzieje w Bibliotece Publicznej Wawra na ul. Trawiastej. Wst´p wolny.

21 marca / wtorek / godz. 17.00
XXI Wawerskie Âwi´to Wiosny – szczegó∏y na plakacie na str. 8.

27 marca / poniedzia∏ek / godz. 19.00
OPERA ˚EBRACZA wg Václava Havla – spotkanie
z Andrzejem Jagodziƒskim, t∏umaczem, projekcja filmu
oraz wystawa. Wst´p wolny.

WAWERSKA STREFA KULTURY

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
27 marca / poniedzia∏ek / godz. 16.00
ZAJÑCZEK, KURCZACZEK CZY JAJECZKO? Rodzinne warsztaty tworzenia stroików Êwiàtecznych.

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA:
16 marca / czwartek / godz. 18.30
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. Dziennikarka radiowa przenosi nas do radiowego studia.
Gaw´da w formie audycji radiowej o Agnieszce Osieckiej. Wst´p wolny.

18 marca / sobota / godz. 10.00–14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – ÂWIÑTECZNY KOSZYCZEK. Cykliczne warsztaty dla dzieci
i rodziców. Miejsce: Centrum Handlowe Ferio, ul.
Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.
18 marca / sobota / godz. 16.00–18.00
EKO-SIEWNIK – SÑSIEDZKA WYMIANA NASION.
Druga edycja spotkania E k o - r o z s a d n i k a z i e l o n y c h p o m y s ∏ ó w, na którà zapraszamy wszystkich,
a szczególnie osoby, które chcà wymieniç si´ nasionami. PrzygotowaliÊmy m.in. wyk∏ad M a g d a l e n y S o b o l e w s k i e j Nasiona – êród∏o ˝ycia, stoliki eksperckie
z poradami, stoisko zabaw dla dzieci. Szczegó∏owe
informacje: aredzisz@wck-wawer.pl, 503 344 803.
Wst´p wolny.
19 marca / niedziela / godz. 11.00
WIELKA WYPRAWA PANA MALUÂKIEWICZA
– przedstawienie w wykonaniu Teatru O-rety z Krakowa. Wraz z Panem MaluÊkiewiczem dzieci poznajà
mieszkaƒców Afryki i ich niezwyk∏e cechy. Motylim
samolotem dotrà nad morze, gdzie wspólnie z kapitanem nauczà si´ piosenki prawdziwego wilka morskiego. A wszystko to za sprawà niespodziewanej wizyty listonosza...
19 marca / niedziela / godz. 15.00
DLA B¸A˚EJA – IMPREZA CHARYTATYWNA. Spotkanie na rzecz B∏a˝eja, nastoletniego pi∏karza i rowerzysty, który straci∏ obydwie nogi w wyniku wypadku
komunikacyjnego. Wi´cej informacji w oddzielnym artykule na I str. ok∏adki.
21 marca / wtorek / godz. 17.30
ROBERT STANDO: DINOZAUR POLSKIEGO DOKUMENTU. Spotkanie z re˝yserem, realizatorem ponad
130 filmów dokumentalnych.
SPACERY ORNITOLOGICZNE I OGÓLNOPRZYRODNICZE – wiosenne weekendy
Wi´cej informacji w oddzielnym artykule na str. 8. Na
spacery ornitologiczne zapraszamy wszystkich ch´tnych. Spacery ogólnoprzyrodnicze nastawione sà na
rodziny z dzieçmi. Informacje i zapisy: aredzisz@wck-wawer.pl, tel. 503 344 803.
WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
Sala 58, I pi´tro, kontakt: 22 872 01 48.
www.u3wawer.com.pl
WARSZTATY MALARSKIE MAGDY MAGRZYK
Czwartki / godz. 17.30
Zaj´cia z rysunku i malarstwa skierowane do m∏odzie˝y i doros∏ych. Informacje i zapisy: 505 177 542. Koszt
zaj´ç: 30 z∏/1,5 h.
GRUPA TEATRALNE ˚YWIO¸Y – nowy nabór
Ârody / godz. 17.00 / sala 41
Zabawy tradycyjne z muzykà – spotkania teatralno-muzyczne dla dzieci w wieku 5–12 lat w formie zabaw inspirowanych prawdziwymi tradycyjnymi zabawami dzieci´cymi. Dzieci obok zabawy zapoznajà si´
z obrz´dami zwiàzanymi z kalendarzem, porami roku,
Êwi´tami, piosenkami i pieÊniami, tradycyjnymi rytmami na 3 i na 2 wyst´pujàcymi w polskiej muzyce ludowej. Dzieci majà okazj´ pos∏uchaç na ˝ywo muzyki
ró˝nych regionów Polski, a tak˝e b´dà uczy∏y si´ wybijania rytmu, Êpiewu, gry na b´benku. Wst´p: 5 z∏

WCK

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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KOD lokalnie, ale nie tylko. Sprzeciw wobec
deformy edukacji trwa. Referendum warszawskie

Od dawna informujemy o tym, co rzàdzàcy
chcà zafundowaç naszym dzieciom, a skoro naszym dzieciom, to za chwil´ ca∏emu spo∏eczeƒstwu. W sprawie kobiet wystarczy∏ g∏os Krystyny
Jandy i ruszy∏a masa. Masa nas dla nas.
A gdzie masa dla naszych dzieci? Masa nie zdaje sobie sprawy, jak groêna to zmiana, ÊwiadomoÊç spo∏eczna koƒczy si´ na wiedzy „A no tak,
gimnazja b´dà zlikwidowane. Ale có˝ to takiego
strasznego? My te˝ chodziliÊmy do 8-latki.” lub
„Nasze dzieci sà ju˝ doros∏e, nasze sà jeszcze ma-

∏e, nie mamy jeszcze dzieci”. To bardzo krótkowzroczne. Co my, Êwiadomi zagro˝enia rodzice
i nauczyciele, mo˝emy jeszcze zrobiç?
Apelujmy!
Nie do MEN, nie do rzàdzàcych, nie do opozycji, której szczàtkowe iloÊci siedzia∏y na sali sejmowej, kiedy wprowadzano ustaw´ o prawie
oÊwiatowym. Apelujmy do celebrytów, do sportowców oraz do dziennikarzy.
W USA zaraz po pierwszych, groênych wypowiedziach Trumpa na ulicy pojawi∏a si´ Madonna, Katy Perry, Cher, Scarlett Johansson, Alicia
Keys, Anjelica Huston, Emma Watson, Jessica
Biel, Shepard, Juliette Lewis, Miley Cyrus, Michael Moore, Jane Fonda, Natalie Portman, Helen
Hunt i wielu innych.
Czy zapowiedzi MEN nie sà groêne? Gdzie jesteÊcie – panie i panowie piosenkarki, piosenkarze, aktorki, aktorzy, filmowcy, autorzy bajek
i wierszyków dla dzieci? Zabierzcie wreszcie
g∏os. Jeszcze mo˝emy ten walec zatrzymaç. Deforma edukacji nie s∏u˝y dobru dziecka, a zatem
nie wolno nam si´ na nià godziç.
02.03 zorganizowaliÊmy w Klubie Sosnowym
spotkanie otwarte z Profesorem Andrzejem Frisz-

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

Agencja NieruchomoÊci ELANDOM
poszukuje dla swoich klientów
nieruchomoÊci na linii otwockiej.

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

tel. 22 769 27 88
www.elandom.pl

Tel. 695-622-848

Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.
wawer@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie, gdy˝ „dobra zmiana”
stawia przed nami coraz wi´cej wyzwaƒ i ka˝de
zaanga˝owanie jest cenne.

310

Grupa KOD WAWER

◗Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 zatrudni, osoby do pracy w Dziale Higieny Szpitalnej. Sprzàtanie pomieszczeƒ
szpitalnych, ciàgów komunikacyjnych
i holi. Oferujemy: umowa o prac´, pe∏ny etat, praca zmianowa, ZFÂS. Tel.
22 47-35-346 lub 208, adres e-mail:
kadry@mssw.pl.

◗Ubezpieczenia majàtkowe, samochodowe, na ˝ycie i wszelkie inne! Zadzwoƒ 501 811 240.

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

M O N TA ˚ :

85

W lutym podczas manifestacji „Tu wolna jest
Warszawa” zbieraliÊmy podpisy pod wnioskiem
o referendum szkolne. By∏a kolejka i niezale˝nie
od tego, czy ktoÊ mia∏ dzieci, czy nie, bez mrugni´cia okiem podpisywa∏. Widaç by∏o, ˝e ludzie
przez skór´ czujà, ˝e ta deforma to nawet nie
gwóêdê, ale wr´cz wieko do trumny naszej
oÊwiaty. Problem z reformà jest o wiele bardziej
skomplikowany i o wiele groêniejszy ni˝ zero-jedynkowa sprawa czarnych parasolek. Deforma
dotknie ka˝dego, b´dzie jak tsunami, co roku ze
szkó∏ b´dà si´ wylewaç bierne, bezwolne rzesze
m∏odzie˝y faszerowanej postprawdami z grubej
rury do tuczenia g´si.

ke pt. „Czy powrót do PRL?” na temat skutków
obecnej polityki partii w∏adzy. Po wyk∏adzie odby∏a si´ interesujàca dyskusja.
25.03 o godz. 13.00 b´dziemy wspieraç protest rodziców pod siedzibà MEN. Zdesperowani
rodzice zamierzajà przynieÊç opony, jako symbol
niezgody na niszczenie oÊwiaty, i po raz kolejny
grajàc na b´bnach, wyra˝à swój sprzeciw wobec
planowanych zmian. Przyjdêcie i Wy – te˝ jesteÊcie rodzicami, dziadkami, przynieÊcie opony.
Nie b´dziemy ich paliç, powstanie z nich Êciana,
na której pojawi si´ graffiti. Dzieciaki mogà przynieÊç b´benki i gwizdki – przydadzà si´.
26.03 odb´dzie si´ referendum gminne
w sprawie projektu ustawy o metropolii. Warszawiacy odpowiedzà na pytanie „Czy jest
Pan/Pani za zmianà granic Miasta Sto∏ecznego
Warszawa poprzez do∏àczenie kilkudziesi´ciu sàsiednich gmin?”. Poka˝my, ˝e zale˝y nam na
Warszawie.
Do 31.03 KOD Wawer aktywnie zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy oÊwiaty.

251

KOLEKCJONER KUPI

US¸UGI OGRODNICZE

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

tel. 691 260 269

TEL: 502-011-257

www.hortus.waw.pl
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

309

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

12

506 173 607
313

SERWIS
KOMPUTEROWY

OBS¸UGA INFORMATYCZNA FIRM
tel. 22 350 65 44, www.pcexperts.pl

■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

– TANIO I SOLIDNIE –

127

■

196

BIURO RACHUNKOWE

HYDRAULIK

1 MIESIÑC GRATIS!
160

Tel. 503-759-762

214

DRZEWA TRAWNIKI

MALOWANIE I G¸ADZIE

• CI¢CIE, WYCINANIE • ZAK¸ADANIE
• USŁUGI R¢BAKIEM • PIEL¢GNACJA

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

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

tel. 503-759-763

PROMOCJA 5% z OG¸OSZENIEM

790 55 47 46

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

Z¸OTA RÑCZKA

WYCINANIE DRZEW

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

USŁUGI OGRODOWE

122

tel.

503 150 991

291

3

PODCINANIE GAŁĘZI

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE
22
1

„HORTUS”

◗Sprzedam nowoczesny wieloczynnoÊciowy odkurzacz „Olimp”. Funkcje:
pranie, sprzàtanie, czyszczenie i filtrowanie. Nowy w oryginalnym opakowaniu. Tel. 510-605-266.

tel. 513 148 238

Nr 72 / Marzec 2017

WAWERSKIE

NajradoÊniejszy weekend
tego roku tu˝, tu˝!
IX edycja Warszawskich Dni Rodzinnych
ju˝ 17–19 marca 2017 r.
TARGÓWEK
N
A
S
Z
P
A
T
R
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A
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T´sknicie za wiosnà? Nie macie pomys∏ów na rodzinne, zimowe wypady?
Brakuje Wam s∏oƒca? Nie martwcie si´!
Jak co roku Zwalcz Nud´ wraz z Miastem Sto∏ecznym Warszawà pomo˝e
Wam przetrwaç wiosenne przesilenie,
zapraszajàc na kolejnà edycj´ Warszawskich Dni Rodzinnych. Sprawdêcie, jakie
atrakcje czekajà na Was w tym roku!!

Warszawskie Dni Rodzinne to wyjàtkowy
weekend, podczas którego najlepsze miejskie instytucje otwierajà swoje drzwi dla warszawskich rodzin. Co roku na dwa weekendy (na wiosn´ oraz na jesieni) zamieniamy stolic´ w wielki,
radosny plac zabaw. Dzi´ki wspó∏pracy z wieloma
miejscami w stolicy tworzymy wyjàtkowy program
animacji. Wszystko jest otwarte, bezp∏atne i skierowane do rodzin: pokazowe zaj´cia j´zykowe,
sportowe, artystyczne, warsztaty dla rodziców,
eksperymenty oraz setki innych atrakcji jak spektakle teatralne oraz specjalne wystawy w muzeach.
Trzeci weekend marca to dla warszawskich rodzin trzy dni wspania∏ej zabawy. Czekajà na Was
mi´dzy innymi: zaj´cia z matematykà na weso∏o

•

BIA¸O¸¢KA

•

PRAGA

przygotowane przez Matplanet´ i angloj´zyczne
zaj´cia pe∏ne gier, zabaw ruchowych i muzyki
w szko∏ach j´zyka angielskiego Helen Doron.
Szko∏a j´zyka angielskiego dla dzieci Archibald
Kids zorganizuje warsztaty j´zykowo-plastyczne,
zaÊ KLOCKOWNIA warsztaty „dooko∏a Êwiata”,
gdzie dzieci b´dà budowaç z klocków znane budowle, np. Wie˝´ Eiffla, Taj Mahal czy Big Bena.
Dzieci´ca Akademia TwórczoÊci zaprasza na zaj´cia z robotykà RoboRobo oraz z Robo Maincraftem; Fundacja NadwiÊlaƒski Uniwersytet Dzieci´cy na pokaz „Czy w morskich g∏´binach mieszkajà potwory?”. Na najm∏odszych czekajà równie˝
m.in. zaj´cia z podstaw programowania, warsztaty plastyczne, koszykówka – a to tylko niektóre
z przygotowanych zaj´ç! W tym roku rekordzistà
w organizacji zaj´ç jest Bia∏o∏´cki OÊrodek Kultury,
który zorganizuje a˝ 20 ró˝nych wydarzeƒ w kilku
lokalizacjach! Podczas tej edycji WDR b´dziecie
mogli bezp∏atnie wejÊç do najciekawszych muzeów, teatrów i kin w Warszawie. Czekajà na Was
zaproszenia m.in. do: Teatru Studio, Teatru Guliwer, kina Muranów, kina Iluzjon oraz kina Wis∏a
na Misiowe Poranki, do Muzeum Domków dla
Lalek, Muzeum POLIN czy Zamku Królewskiego.

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
Y możliwość dopłaty z MDM
Y realizacja I kwartał 2017 r.

Dope∏nieniem tego weekendu b´dzie Warszawski Piknik Rodzinny 19 marca 2017 w CRS Bielany
na ul. Lindego 20 w godz. 11.00–15.00, gdzie na
warszawskie rodziny czeka moc niepowtarzalnych
atrakcji. Podczas gdy rodzice b´dà zdobywaç wiedz´ i poszerzaç horyzonty pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i lekarzy, na
najm∏odszych czeka mnóstwo wspania∏ej zabawy.

To tylko niektóre z atrakcji, z których b´dzie
mo˝na skorzystaç podczas Warszawskich Dni
Rodzinnych. Pami´tajcie, ˝e wst´p na wszystkie zaj´cia jest bezp∏atny, po uprzednim zapisaniu si´ i zarezerwowaniu miejsca! Zapisy na
zaj´cia ruszy∏y 24 lutego 2017 r.
Nie mo˝e Was zabraknàç!
Wi´cej informacji na:
www.warszawskiednirodzinne.pl.
Dominika Stelmach

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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