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X Wawerski Trójbój
Lekkoatletyczny
W dniu 10 paêdziernika 2017 roku na obiektach sportowo-rekreacyjnych OSiR „Syrenka”
przy ul. Starego Doktora 1 Uczniowski Klub
Sportowy WAWER ZS 70 dzia∏ajàcy przy Szkole
Podstawowej nr 204, przy wspó∏pracy Dyrekcji
i pracowników obiektu, ze Êrodków Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy, zorganizowa∏ Jubileuszowy X Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny.
W zorganizowanej przez Klub imprezie sportowej wzi´∏o ogó∏em udzia∏ 20 dru˝yn liczàcych
120 zawodników i zawodniczek z wawerskich
szkó∏ podstawowych.

Ka˝da dru˝yna sk∏ada∏a si´ z 6 zawodników lub
zawodniczek w dwóch kategoriach wiekowych:
m∏odszej (klasy IV) i starszej (klasy V–VI), którzy
startowali w biegu na dystansie 60 m, w skoku
w dal oraz w rzucie pi∏eczkà palantowà. Uzyskane rezultaty przeliczane by∏y na punkty. Najlepsze
dru˝yny zosta∏y udekorowane medalami, które
wr´czali zawodnikom Naczelnik Wydzia∏u Promocji Kultury i Sportu Rados∏aw Zió∏kowski oraz Wicedyrektor OSiR Wawer Sylwester Rudziƒski.
W kategorii dziewczàt m∏odszych I m-ce zaj´∏a SP
nr 109, II m-ce SP 76, III m-ce SP 204, dziewcz´ta
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starsze podzieli∏y medalowe pozycje pomi´dzy:
SP 204 (I m-ce), SP 195 (II m-ce), SP 124 (III m-ce).
WÊród ch∏opców m∏odszych zdecydowanà przewagà punktów wygra∏a SP 204, II m-ce SP 195,
III m-ce SP 109, zawodnicy w kategorii starszej
podzielili si´ podium pomi´dzy: SP 204 pierwszy
sk∏ad (I m-ce), SP 204 drugi sk∏ad (II m-ce) oraz
SP 124 (III m-ce). Szko∏y zosta∏y uhonorowane nagrodami rzeczowymi w postaci sportowego
sprz´tu lekkoatletycznego.
Przyznano równie˝ nagrody indywidualne za
uzyskanie najlepszego rezultatu w ka˝dej z konkurencji lekkoatletycznych w obu kategoriach
wiekowych. Najszybsi na dystansie 60 m byli: Ola
Kowalska SP 195 (9,98 s), Natalia Dàbrowska SP
204 (8,66 s), Mateusz Burzyƒski SP 204 (8,96 s)
oraz Kacper Siemieniak SP 204 (8,41 s). Pi∏eczkà
palantowà najdalej rzucili: Joanna Sandomierska
SP 109 (23 m), Ola Walaszek SP 204 (35 m), Filip
Malik SP 195 (29,70 m) oraz Bartosz Sk∏adanek SP
124 (49 m). W skoku w dal najd∏u˝sze skoki oddali: Zuzanna Kudlik SP 109 (3,20 m), Natalia Dàbrowska SP 204 (3,99 m), Gustaw Czech SP 204
(3,61 m) oraz Kacper Siemieniak SP 204 (4,20 m).
Zawody lekkoatletyczne przebiega∏y w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji. Pogoda,
choç kapryÊna, nie przeszkodzi∏a w uzyskaniu
bardzo dobrych wyników sportowych w tym festiwalu lekkiej atletyki. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i jako klub sportowy promujàcy lekkà atletyk´ na terenie Wawra bardzo si´ cieszymy, ˝e tak wielu naszych m∏odych mieszkaƒców
uprawia „Królowà Sportu”.
Monika Nikiel-Zentala

Jubileuszowy Turniej Szachowy
im. Jana Brustmana w SP 353
7 paêdziernika 2017 r. w Szkole Podstawowej nr
353 w Weso∏ej odby∏a si´ wspania∏a impreza szachowa. Ju˝ po raz dziesiàty szachiÊci mieli okazj´
rywalizowaç w tak wyjàtkowym turnieju poÊwi´conym pami´ci wybitnego trenera szachowego,
wielkiego mi∏oÊnika i pasjonata królewskiej gry
pana Jana Brustmana. To donios∏e przedsi´wzi´cie
od 10 lat realizowane jest ze wspólnej inicjatywy
dzielnicy Wawer i dzielnicy Weso∏a. Jubileuszowemu turniejowi towarzyszy∏a galeria poÊwi´cona
rozegranym turniejom im. Jana Brustmana w latach 2008–2016. X Turniej Szachowy im. Jana Brustmana uroczyÊcie otworzyli: Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Marian Mahor,
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ¸ukasz
Jeziorski, Prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Robert Krasiewicz, Wicedyrektor Szko∏y Pod-

stawowej nr 353 Mariola Wróblewska. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 120 zawodników,
którzy grali w dwóch grupach: w turnieju A g∏ównym gra∏y dzieci i m∏odzie˝ w wieku od 5 do 20
lat, w turnieju B dzieci z rocznika 2010 i m∏odsze.
Ka˝dy z zawodników gra∏ 9 partii systemem
szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika. Po rozegraniu przez uczestników ostatniej partii s´dzia
turnieju arcymistrzyni Agnieszka Brustman wy∏oni∏a tych, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w poszczególnych kategoriach. List´ laureatów znajdà
Paƒstwo pod adresami: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2017/ti_5043/ i http://www.chess
arbiter.com/turnieje/2017/ti_5044/.
Najlepszym zawodnikiem dzielnicy Wawer
okaza∏a si´ Maria Szelejewska – UKS SP 321
Warszawa-Bemowo. Puchar najlepszego zawod-

nika dzielnicy Weso∏a wywalczy∏a Magdalena
Haraziƒska – KSz Polonia Wroc∏aw.
Na zakoƒczenie rozgrywek Wicedyrektor SP nr
353 Mariola Wróblewska gratulowa∏a wszystkim
zawodnikom wspania∏ej rywalizacji oraz osiàgni´tych wyników, jak równie˝ mia∏a zaszczyt wr´czyç
puchary, dyplomy oraz nagrody zwyci´zcom.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk
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Paêdziernik w Radzie Dzielnicy
Po wydaniu decyzji Êrodowiskowej przez Wojewod´
Mazowieckiego
o Zezwoleniu na Realizacj´ Inwestycji Drogowej
na budow´ ok. 7,5-kilometrowego odcinka Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy przebiegajàcego
przez dzielnic´ Wawer i gmin´ Wiàzowna prace
ruszy∏y z rozmachem. Przemieszczajàc si´ g∏ównymi ciàgami komunikacyjnymi dzielnicy, jak
Wa∏ Miedzeszyƒski, ul. Mozaikowa czy Patriotów, nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e inwestycja tak
wa˝na dla dzielnicy staje si´ faktem. W pierwszym etapie realizowane sà g∏ównie prace
oczyszczajàce teren, czyli przede wszystkim wycinka drzew w pasie realizowanej inwestycji
oraz w miejscach tzw. w´z∏ów komunikacyjnych
tj. w´ze∏ Wa∏ Miedzeszyƒski oraz w´ze∏ Patriotów. W zwiàzku z realizowanà inwestycjà MP-Projekt In˝ynieria Ruchu Sp. z o.o., dzia∏ajàca
w imieniu wykonawcy – firmy Warbud S.A., poinformowa∏a, ˝e w dniu 27 paêdziernika br. zostanie wdro˝ona tymczasowa organizacja ruchu.
Zostanà zamkni´te ulice po∏o˝one na wschód od
ul. Patriotów, przecinajàce budowanà tras´
POW. Sà to: ul. Sztygarów, Bronis∏awska, Heleny
Wolff, Wolna, Mszaƒska, Chryzantemy, Drozdowa, ˚wanowiecka, Arniki i Sarny. Wyznaczone
zosta∏y objazdy, których schemat za∏àczam obok.
Kolejne etapy zak∏adajà równie˝ zamkni´cie ciàgu Patriotów po wschodniej stronie oraz ulicy Mozaikowej, co niewàtpliwie ca∏kowicie skomplikuje
poruszanie si´ po dzielnicy. Zarzàd Dzielnicy Wawer pomimo wielu prób kontaktu oraz interwencji

Kole˝ance Izabeli Sitkowskiej
wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy
sk∏adajà
Dyrektor oraz pracownicy
Wawerskiego Centrum Kultury

u inwestora GDDKiA nie uzyska∏ ˝adnych satysfakcjonujàcych informacji. W zwiàzku z powy˝szym
Zarzàd wystosowa∏ pismo do Prezes Rady Ministrów z apelem odnoÊnie do utrzymania przejezdnoÊci g∏ównych ciàgów komunikacyjnych w dzielnicy. Ponadto na 22 listopada zostanie zwo∏ana
sesja Rady Dzielnicy, na którà zostali zaproszeni

przedstawiciele GDDKiA oraz wykonawcy firmy
Warbud wraz z projektantami celem przedstawienia wniosków Rady w kontekÊcie organizacji ruchu, informacji odnoÊnie do przebiegu prac oraz
poszczególnych etapów realizacji inwestycji.
Od 16 paêdziernika br. trwajà konsultacje spo∏eczne dotyczàce nowych zasad selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych i zapisów Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie miasta sto∏ecznego Warszawy. Zach´camy
wszystkich zainteresowanych do udzia∏u w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych oraz do
zg∏aszania uwag mailem na odpady@um.warszawa.pl do 23 listopada br. Spotkanie w Wawrze odb´dzie si´ 21 listopada o godz. 18.00

w sali konferencyjnej nr 115 w Urz´dzie Dzielnicy Wawer, ul. ˚egaƒska 1.
Rusza kolejna tura sk∏adania wniosków na
ekodotacj´.
Dotacj´ mo˝na uzyskaç na nast´pujàce dzia∏ania:
➡ likwidacj´ pieca zasilanego paliwem sta∏ym
i zastàpienie go gazowym
➡ wykonanie indywidualnego w´z∏a cieplnego
i pod∏àczenie do miejskiej sieci ciep∏owniczej

➡ zakup i monta˝ kolektorów s∏onecznych,

pomp ciep∏a i instalacji fotowoltaicznych
➡ likwidacj´ zbiorników bezodp∏ywowych
➡ usuni´cie azbestu.

W razie pytaƒ mo˝na pisaç lub kontaktowaç
si´ bezpoÊrednio z Biurem Ochrony Ârodowiska
(22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76) lub
zadzwoniç do Miejskiego Centrum Kontaktu
Warszawa pod nr 19115.
Wnioski mo˝emy sk∏adaç do 31 marca 2018
roku (realizacja inwestycji w 2018 r.).
Do us∏yszenia za miesiàc,
¸ukasz Kubik,
Radny dzielnicy Wawer
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Wa˝à si´ losy przejezdnoÊci Wawra
W ostatnich dniach paêdziernika na Wawer
spad∏a wiadomoÊç, która wywo∏a∏a prawdziwà
burz´. Firma Warbud, wykonawca Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy, og∏osi∏a organizacj´ ruchu, jakà zamierza wdro˝yç w zwiàzku z tà inwestycjà. 27 paêdziernika zamkni´to ju˝ cz´Êç
ulic (szczegó∏y w artykule „Paêdziernik w Radzie
Dzielnicy”), ale najbardziej bulwersujàca by∏a
wiadomoÊç o planie zamkni´cia wschodniej
jezdni ul. Patriotów (na pó∏tora roku) oraz ulicy
Mozaikowej (na rok). PlaniÊci nie doje˝d˝ajà co
dzieƒ rano z Miedzeszyna czy Falenicy do pracy
w stron´ centrum miasta, ale du˝a cz´Êç z nas
tak, i dobrze wiemy, co to oznacza – komunikacyjny parali˝. Zmiana ta b´dzie tak˝e niezwykle
dotkliwa dla najm∏odszych mieszkaƒców Miedzeszyna, odetnie ona bowiem bezpoÊrednie
drogi dotarcia do Szko∏y Podstawowej z Oddzia-

∏ami Integracyjnymi nr 216 przy ul. Wolnej.
Dzieci, które chodzà do niej pieszo, zamiast
900 m b´dà mia∏y do przejÊcia ok. 3 km, jeÊli
nie wi´cej. Na wieÊç o planowanych zamkni´ciach mieszkaƒcy wyszli na ulic´, do protestu
przy∏àczy∏ si´ tak˝e wawerski ratusz. To nie tylko sprzeciw, ale te˝ konkretne propozycje rozwiàzania tego problemu poprzez wytyczenie
jezdni technicznych na czas zamkni´cia ww. ulic
lub – jak czytamy w petycji* – „wykonujàc wykop sekcjami i realizujàc lokalne prze∏o˝enia
jezdni, tak jak to robi si´ w przypadku innych inwestycji”. Warbud odpowiada jednak, ˝e wytyczenie jezdni technicznych nie jest mo˝liwe, poniewa˝ na ca∏ym tym terenie b´dzie trwa∏a budowa. Z perspektywy biurka niezamykanie ca∏ej
ul. Patriotów, a tylko jej wschodniej jezdni jest
dla wykonawcy rozwiàzaniem wystarczajàcym,

Harcerski start

a wszystko pod wodzà nowej komendy. Instruktorzy
tydzieƒ póêniej wybrali si´
na Starówk´ Instruktorskà,
na którà w tym roku kadra
hufca pojecha∏a do Torunia. Tam instruktorzy wymieniali si´ doÊwiadczeniami i zbierali pomys∏y na
nowy rok. Teraz przed nami rok wspólnej zabawy
i ciekawych wyzwaƒ –

Jesieƒ to dla harcerzy najgor´tszy okres w roku. We wrzeÊniu zaczynajà si´ akcje naborowe
w szko∏ach, ruszajà cotygodniowe zbiórki.
W niedziel´ 22 paêdziernika na terenie Helenowa odby∏a si´ impreza inaugurujàca nowy rok
harcerski w hufcu. Zuchy bra∏y udzia∏ w Rajdzie
Kasztana, harcerze bawili si´ na trasie Rajdu Poszukiwaczy Góry Âwiat∏a. Na wspólnym ognisku
spotka∏o si´ ponad 150 zuchów i harcerzy,

 Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
jestem m∏odà mieszkankà Wawra, mam dwoje ma∏ych dzieci. Mieszkam w bloku. Chcia∏abym
zwróciç uwag´ na pewnà sytuacj´, która mnie
niepokoi. Z roku na rok przybywa wokó∏ nas coraz wi´cej sieci wi-fi – niewa˝ne, czy jestem
w mieszkaniu (wtedy wy∏apuj´ oko∏o 30–40 sieci), na placu zabaw (oko∏o 10, w zale˝noÊci
gdzie ten plac si´ znajduje, mo˝e byç ich wi´cej),

na chodniku, itp., itd. Absolutnie nie jestem
przeciwniczkà nowych technologii, sama u˝ywam internetu, ale mam wra˝enie, ˝e wiele
osób robi to nieprawid∏owo, gdy˝ aby uzyskaç
Êwietny zasi´g w swoim mieszkaniu, wystarczy
ustawiç router na minimalnà moc, a na noc mo˝na po prostu go wy∏àczaç. Czasem mo˝na te˝
skorzystaç z kabla, gdy korzystamy ciàgle z jednego komputera, bo w komórce i tak zapewne
mamy pakiet danych. Nie wystarczy wy∏àczyç
laptopa, aby router przesta∏ pracowaç. Przecie˝
wi-fi powinno byç dost´pne w naszym mieszkaniu, a nie w klatce obok czy na ulicy.

nie wymagajàcym zorganizowania objazdów.
Jednak z perspektywy naszych lokalnych realiów oznacza gigantyczne utrudnienia i totalne
zakorkowanie ju˝ i tak borykajàcego si´ z du˝ymi korkami przejazdu kolejowego w Falenicy.
W chwili zamykania tego numeru WS sytuacja
dynamicznie si´ rozwija∏a i zaplanowane by∏y
kolejne rozmowy decydentów. Trudno przewidzieç, jakie rozstrzygni´cia przyniosà kolejne
dni, poniewa˝ mieszkaƒcy oraz Zarzàd Dzielnicy
poruszyli niebo i ziemi´, by wdro˝ona zosta∏a
bardziej sensowna organizacja ruchu, jednak
nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e druga strona
sporu nie widzi problemu i uwa˝a, ˝e wszystko
jest jak nale˝y oraz ˝e przy tak du˝ej inwestycji
nie da si´ tego zrobiç inaczej.
Redakcja
* znajdà jà Paƒstwo pod adresem: https://podpisz.
to/petycja/przejezdna-patriotow,288

zbiórek, biwaków, rajdów. Zapraszamy dzieci na zbiórki zuchowe i harcerskie – do dru˝yny
czy gromady mo˝na do∏àczyç
przez ca∏y rok. Informacje o terminach zbiórek mo˝na znaleêç
na naszej stronie internetowej:
www.wawer.zhp.pl.
Czuwaj!
pwd. Agata Pietrzak
Hufiec ZHP Warszawa Wawer

Fale radiowe wysy∏ane przez routery wi-fi sà
uznane przez WHO za potencjalnie rakotwórcze. Nie udowodniono, ˝e na pewno sà szkodliwe, ale nie udowodniono równie˝, ˝e na pewno szkodliwe nie sà. MyÊl´, ˝e ka˝dy z nas powinien z osobna zadbaç o zdrowie swoje
i swoich najbli˝szych, zw∏aszcza dzieci. Warto
pomyÊleç o tym, ˝e zmniejszajàc moc routera
i wy∏àczajàc go na noc, nie zaszkodzimy sobie
wcale, a mo˝emy ustrzec si´ przed potencjalnym zagro˝eniem.
Karolina
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Takie b´dà Rzeczypospolite, jacy absolwenci szkó∏ po „reformie”
Z burmistrzem ¸ukaszem Jeziorskim, na temat wdra˝ania reformy edukacji w Wawrze, rozmawia Andrzej Murat
– Panie burmistrzu, we wrzeÊniu rozpoczà∏ si´ nowy rok szkolny, pierwszy w ramach dobrej
zmiany w sferze edukacji. Ju˝
w lutym ubieg∏ego roku twierdzi∏
Pan, ˝e zapowiadane przez PiS
zmiany w szkolnictwie nie b´dà
dobrà zmianà. A co Pan powie
dziÊ, gdy reforma oÊwiaty przebojem wesz∏a do szkó∏ i przedszkoli?
– Powiem, ˝e moje przewidywania niestety si´ sprawdzi∏y. Reforma
okaza∏a si´ przedsi´wzi´ciem nieprzygotowanym, programowo wàtpliwym. Jej pe∏ne skutki poznamy,
gdy dzieci i m∏odzie˝ przejdà ca∏y cykl nauczania.
– Mia∏ Pan jakiÊ wp∏yw na jej za∏o˝enia?
– Nikt zaplanowanych zmian nie konsultowa∏
z samorzàdami, nikt nie pyta∏, jak sobie z ich
wdro˝eniem poradzimy. Gdy zg∏aszaliÊmy zastrze˝enia i wàtpliwoÊci, s∏yszeliÊmy od minister
Zalewskiej i polityków PiS, ˝e wszystko jest OK.
O tym, ˝e reforma ma byç przeprowadzona, dowiedzieliÊmy si´ póêno, bo w czerwcu 2016 r.,
ale pierwsze akty wykonawcze do niej zosta∏y
og∏oszone dopiero pod koniec minionego roku,
wi´c widaç, jak by∏a przygotowana. Bez nich
niewiele mo˝na by∏o zrobiç.
– Wed∏ug zapewnieƒ w∏adz mia∏a byç praktycznie bezkosztowa, mia∏y byç miejsca dla
wszystkich dzieci w przedszkolach i szko∏ach,
nie grozi∏y te˝ zwolnienia nauczycieli.
– W praktyce Ministerstwo Edukacji Narodowej pozostawi∏o samorzàdy samym sobie. Zagwarantowa∏o Êrodki finansowe, ale by∏a to kropla w morzu potrzeb. Na przyk∏ad Warszawa
wyda∏a na dostosowanie placówek oÊwiatowych do za∏o˝eƒ reformy ok. 70 mln z∏, a otrzyma∏a dotacj´ w wysokoÊci ok. 4 mln z∏! Uspokajano rodziców 3- i 4-latków, ˝e dla ich dzieci nie
zabraknie miejsc w przedszkolach. Tymczasem
musieliÊmy si´ mocno nagimnastykowaç, aby
tak by∏o. Dzieci szeÊcioletnie ulokowaliÊmy
w szko∏ach. ChcieliÊmy zap∏aciç prywatnym placówkom za przyj´cie tych maluchów, dla których
nie mieliÊmy miejsc w placówkach publicznych,
ale nie by∏y tym zainteresowane. Aby wszystkim
maluchom zapewniç miejsca, w Przedszkolach
nr 86 i 264 oraz w SP nr 216 i SP 86 na sale dla
nich przeznaczyliÊmy, po adaptacji, pomieszczenia dotychczas wykorzystywane na inne cele ni˝
edukacyjne. Kosztowa∏o nas to ponad 1,6 mln z∏.
– A jak si´ przedstawia∏a sytuacja w szko∏ach?
– Ca∏e szcz´Êcie, ˝e mieliÊmy zespo∏y z∏o˝one
z podstawówek i gimnazjów. Brak naboru do
I klas gimnazjalnych oznacza, ˝e zwolnione sale
przej´∏y szko∏y podstawowe. Ale nie w ka˝dej
naszej placówce by∏o tak dobrze. Konieczne sta∏o si´ usytuowanie na terenach kilku z nich
obiektów modu∏owych, w miar´ szybkich do
monta˝u. Kosztowa∏y nas ok. 5 mln z∏, stajà w SP
nr 109 przy ul. Przygodnej i nr 128 przy ul. Kadewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

wo-przedszkolnego w NadwiÊlu, na
co wydamy ∏àcznie ok. 26 mln z∏.
– A jak sobie poradzà nauczyciele z realizacjà nowych programów szkolnych?
– Jestem przekonany, ˝e mamy
doÊwiadczonà kadr´, chocia˝ b´dà
trudnoÊci zwiàzane z brakiem podr´czników. Bardziej bym si´ obawia∏
o to, jak z nowà podstawà programowà poradzà sobie rodzice.
W trosce o dobre wykszta∏cenie
dzieci i m∏odzie˝y b´dà musieli sami, jak dawniej, w domowym zaciszu uczyç je np. teorii ewolucji, niezafa∏szowanej historii, przekonaç do poznania
dobrej literatury, choçby wierszy Mi∏osza, a nie
„poezji” nowomodnych, nadwornych poetów
PiS, tak gorliwych, jak niektórzy „poeci” za dawnych czasów g∏´bokiego PRL-u. Resort oÊwiaty
– jak sadz´ – zapomnia∏ o s∏owach Jana Zamoyskiego, ˝e „Takie b´dà Rzeczypospolite, jakie ich
m∏odzie˝y chowanie”. I to jest zatrwa˝ajàce.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.

tów oraz w Przedszkolu nr 338 przy ul. W∏ókienniczej. Patrzàc na potrzeby lat nast´pnych, podj´liÊmy decyzje o rozbudowie SP nr 128 oraz SP
124 przy ul. Bartoszyckiej kosztem prawie 10 mln
z∏ i Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej. Do inwestycyjnych planów wesz∏a budowa nowego
przedszkola przy ul. Dzielnicowej / Trakt Lubelski.
Powi´kszenie SP nr 124 w Falenicy spowodowa∏oby, ˝e istniejàca sala gimnastyczna by∏aby za
ma∏a. Sytuacj´ poprawi budowa nowoczesnej
Rozmowa ukaza∏a si´ tak˝e
hali lekkoatletycznej przy tej placówce.
we wrzeÊniowym wydaniu
Zmiany programowe w szko∏ach podstawo„Kuriera Wawerskiego”
wych oznaczajà, ˝e od nowa trzeba by∏o zorganizowaç i wyposa˝yç
pracownie chemiczne,
fizyczne, biologiczne,
geograficzne, a to
w naszym przypadku
koszt ok. 2,5 mln z∏.
Po zsumowaniu tych
wydatków widaç, ˝e
MEN albo nie doszacowa∏o kosztów materialnych reformy, co by
Konsultacje społeczne w zwiàzku z nowymi zasadami
êle Êwiadczy∏o o komselektywnej zbiórki odpadów komunalnych
petencjach urz´dniOd 1 stycznia 2019 r. pojawia si´ nowa kategoria odpadów
ków tego resortu, albo
– odpady BIO (kuchenne). Jak zorganizowaç ich odbiór?
z pe∏nà premedytacjà
W
jakich
miesiàcach odbieraç z posesji odpady zielone (traw´, liÊcie)?
przerzuci∏o je na barki
samorzàdów. Na doW czym gromadziç Êmieci w domach i budynkach wielorodzinnych?
Pojemniki czy worki? Du˝e czy ma∏e?
stosowanie
szkó∏
i przedszkoli do zmian
Poza tymi kwestiami, zmieni si´ jeszcze kilka innych zasad.
wynikajàcych z reforPodpowiedz nam, jak poinformowaç Ciebie i twoich sàsiadów,
my musimy wydaç
˝eby wyrzucanie Êmieci by∏o proste i wygodne.
∏àcznie ok. 25 mln z∏,
Dowiedz si´ wi´cej o zmianach na www.czysta.um.warszawa.pl!
wliczajàc w to koszty
Zg∏oÊ uwagi mailem na odpady@um.warszawa.pl,
przygotowaƒ do budo 23 listopada 2017 r.
dowy przedszkola przy
Dzielnicowej i hali lekPrzyjdê na spotkanie:
koatletycznej przy SP
21.11 (wtorek), w godz. 18:00–20:00,
nr 124.
Urzàd Dzielnicy Wawer, ul. ˚egaƒska 1.
Te wydatki by∏yby
wy˝sze, ale na szcz´Nieprawid∏owoÊci dotyczàce funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Êcie ju˝ wczeÊniej zaw Warszawie zg∏aszaj za pomocà:
19 115 (op∏ata zgodnie z taryfà operatora osoby dzwoniàcej)
planowaliÊmy budolub poprzez stron´ internetowà warszawa19115.pl
w´ zespo∏u przedszkolno-szkolnego
oraz zespo∏u ˝∏obko-
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Alter Wawer – ods∏ona druga

muzyka b´dàca wypadkowà ró˝nych nurtów
i fascynacji, równie˝ tych mi´dzypokoleniowych.
Taki w∏aÊnie profil reprezentuje Warszawskie
Combo Taneczne. Zespó∏ kierowany przez Janka
M∏ynarskiego wystàpi 25 listopada (w sobot´)
na scenie WCK. Formacja si´ga po stare szlagiery warszawskie, a sztukà przekazu ujmuje odbiorców bez wzgl´du na wiek. Oto jesteÊmy
Êwiadkami narodzin godnych nast´pców Grzesiuka czy Wielanka.
Na koncert obowiàzujà wejÊciówki w cenie
10 z∏, do nabycia w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. ˚egaƒskiej 1a, tel. 22 443 70 74.
Patronat medialny WiadomoÊci Sàsiedzkich.

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza
na drugi koncert w ramach realizowanego nowego projektu Alter Wawer. Ideà
tego przedsi´wzi´cia jest prezentacja wykonawców, którzy pokazujà, ˝e w muzyP
ce nie powiedziano jeszcze wszystkiego.
A
TwórczoÊç nieoczywista, odmienna od seT
R
zonowych przeboików lansowanych
O
przez wiele rozg∏oÊni radiowych, a jedN
nak, lub mo˝e w∏aÊnie dlatego, przyciàA
T
gajàca uwag´. ArtyÊci wyst´pujàcy
w Wawerskim Centrum Kultury wymykajà si´ wszelkim standardom gatunkowym oraz
próbom stylistycznego zaszufladkowania. To
N
A
S
Z

Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Wstàp do Akademii Elfów Âwi´tego Miko∏aja
JeÊli jesteÊ odwa˝ny, uwielbiasz
Êwi´ta i chcesz poznaç samego
Âwi´tego Miko∏aja – wstàp
do Akademii Elfów! W tym roku
ponownie Bia∏obrody potrzebuje
Waszej pomocy.

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

Straszna rzecz wydarzy∏a si´ w Akademii Elfów Âwi´tego Miko∏aja! Skradziono
bo˝onarodzeniowe atrybuty z ca∏ego
Êwiata – Êwiàt nie b´dzie! Przez to zamieszanie nie palà si´ choinki, ozdoby nie Êwiecà si´,
laska Dziadka Mroza zagin´∏a, Rudolfowi zgas∏
nos, a Miko∏aj zgubi∏... swojà czarodziejskà czapk´! Dlatego Elfy pilnie potrzebujà Waszej pomocy!
Na co dzieƒ Akademia Elfów Âwi´tego Miko∏aja znajduje si´ na Biegunie Pó∏nocnym, jednak
z powodu tych bardzo wyjàtkowych i tajemni-

czych okolicznoÊci przeniesiono Êledztwo do
Warszawy! Tak jak na Biegunie, Akademia podzielona jest na katedry, które wspólnie przygotowujà Êwi´ta, dlatego podczas gier dzieci b´dà
mia∏y mo˝liwoÊç odwiedzenia m.in. katedry sortowania listów, dekoracji Êwiàtecznych czy pakowania prezentów.
Jednak zostanie pomocnikiem Âwi´tego Miko∏aja nie jest wcale takie proste. Trzeba posiadaç
wyjàtkowe umiej´tnoÊci, dlatego i w tym roku
og∏aszamy nabór na pomocników, aby wspólnie
z Miko∏ajem odszukaç zagubione Êwiàteczne
atrybuty oraz przekazywaç bo˝onarodzeniowe
tradycje z ca∏ego Êwiata!
W tym roku Âwi´ty Miko∏aj prowadzi nabór
m.in. w nast´pujàcych miejscach:
■ 25 XI – Stare Miasto
■ 9 XII – Wawer – Centrum Handlowe FERIO
Wawer

■

16 XII – Praga-Po∏udnie – Urzàd Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Na ka˝dà gr´ obowiàzujà zapisy na stronie
www.zwalcznude.pl.
Akademia Elfów Âwi´tego Miko∏aja to seria
gier miejskich po∏àczonych z niezwyk∏ymi animacjami prowadzonymi przez Elfy, Ânie˝ynki
i Panià Miko∏ajowà. Ponadto do wygrania
wspania∏e nagrody ufundowane m.in. przez:
firm´ Granna i firm´ Eppe. Na wszystkich czeka
te˝ moc atrakcji rodzinnych, nie tylko dla
uczestników gry, w tym: wspólne pisanie listów
– poczta Êwi´tego Miko∏aja i Âwi´ty Miko∏aj we
w∏asnej osobie.
Krystyna Radkowska
Prezes Fundacji Zwalcz Nud´

REKL AMA

Firma Carsed zatrudni do ASO w Stojad∏ach

mgr Agnieszka Ko∏akowska
Psycholog Zdrowia i Psychoterapii
Gabinet Pomocy Psychologicznej
ul. Kamienna 7
05– 077 Warszawa– Weso∏a
tel. 600–232–257
– Interwencje kryzysowe
– Praca systemowa z rodzinà
– Pomoc psychologiczna osobom
dotkni´tym traumà, stresem

– Socjoterapia
– Terapia pedagogiczna dla
dzieci i m∏odzie˝y (szeroki
obszar niepe∏nosprawnoÊci)

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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ASYSTENTK¢/ASYSTENTA SERWISU
- wykszta∏cenie Êrednie/wy˝sze techniczne
- prawo jazdy kat B
- mile widziane doÊwiadczenie w bran˝y motoryzacyjnej

CV na adres: marek.figura@carsed.pl

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

503 065 403
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Ból nóg – czy to mia˝d˝yca?
Jednà z cz´stych dolegliwoÊci, sk∏aniajàcych nas do
szukania pomocy lekarskiej,
jest ból nóg. Mo˝e on byç
spowodowany
wieloma
przyczynami. Do najcz´stszych nale˝à: niewydolnoÊç
˝y∏ koƒczyn dolnych, zwykle
zwiàzana z obecnoÊcià ˝ylaków, choroba zwyrodnieniowa lub dyskopatia kr´gos∏upa, stany po urazach czy zwyrodnienia stawów.
Istotnà grupà patologii, powodujàcych ból koƒczyn dolnych, sà choroby t´tnic. T´tnice sà naczyniami krwionoÊnymi, prowadzàcymi krew bogatà
w tlen i sk∏adniki od˝ywcze do wszystkich narzàdów
i tkanek organizmu, w tym do mi´Êni nóg. Cz´sto nie
pami´tamy o t´tnicach, poniewa˝ po∏o˝one sà g∏´boko, zwykle pomi´dzy mi´Êniami i nie sà widoczne.
W okreÊlonych miejscach, gdzie t´tnice przebiegajà
bardziej powierzchownie (np. t´tnica udowa w pachwinie), mo˝na wyczuç ich czynnoÊç pod postacià
t´tnienia, powodowanego przez pomp´ – serce.
Najcz´stszà chorobà t´tnic jest mia˝d˝yca zarostowa, która, jeÊli dotyka t´tnic koƒczyn dolnych,
nazywana jest chorobà t´tnic obwodowych. Polega
ona na stopniowym zw´˝aniu si´ t´tnicy zwiàzanym
z odk∏adaniem si´ z∏ogów w jej Êcianie i tworzeniem
si´ blaszek mia˝d˝ycowych, które ostatecznie mogà
ca∏kowicie zatkaç t´tnic´. Mo˝na to porównaç z odk∏adaniem si´ kamienia w rurach wodociàgowych.
Zmiany mia˝d˝ycowe rozwijajà si´ równie˝ w t´tni-

cach wieƒcowych – zaopatrujàcych mi´sieƒ sercowy
– czy doprowadzajàcych krew do mózgu. Je˝eli do
takich zw´˝eƒ dojdzie w t´tnicach zaopatrujàcych
mi´Ênie nóg, dop∏yw krwi, a co za tym idzie, zaopatrzenie mi´Êni w tlen i sk∏adniki od˝ywcze b´dà niewystarczajàce. B´dzie si´ to objawia∏o szczególnie
przy wysi∏ku, gdy zapotrzebowanie energetyczne
tkanek wzrasta. Dlatego charakterystycznà cechà
bólu niedokrwiennego, spowodowanego mia˝d˝ycà, jest jego pojawianie si´ podczas chodzenia. Ból
ten zmusza chorego do zatrzymania si´, po odpoczynku ust´puje do ponownego, zwykle ju˝ szybszego, pojawienia si´ bólu. Ból o takiej charakterystyce
nazywamy chromaniem przestankowym, a odcinek,
który chory mo˝e przejÊç do pojawienia si´ bólu
– dystansem chromania.
Tego typu ból jest czasem lekcewa˝ony przez
chorych, którzy mówià np. „w tym wieku nogi muszà boleç, ale od tego si´ nie umiera”. Nie jest to
prawdà. Po pierwsze, post´p choroby, przy braku
rozpoznania i odpowiedniego leczenia, powoduje,
˝e dystans chromania skraca si´, a˝ w koƒcu dochodzi do sta∏ego wyst´powania silnego bólu, nawet
w spoczynku. Jest to wyrazem skrajnego niedokrwienia koƒczyny i grozi martwicà, a w konsekwencji amputacjà i zagro˝eniem ˝ycia.
Po drugie, opisane objawy mia˝d˝ycy t´tnic koƒczyn dolnych Êwiadczà o znacznym zaawansowaniu zmian mia˝d˝ycowych równie˝ w innych t´tnicach, jak wieƒcowe czy szyjne. Wià˝e si´ to z du˝ym ryzykiem zawa∏u serca czy udaru mózgu.

Mia˝d˝yca szybciej rozwija si´ u m´˝czyzn,
osób oty∏ych, cierpiàcych na cukrzyc´ i majàcych podwy˝szony poziom cholesterolu. Jednak
najwa˝niejszym czynnikiem nasilajàcym post´p
choroby jest palenie tytoniu. Ca∏kowite zaprzestanie palenia jest podstawowym warunkiem
powodzenia leczenia.
Pacjent odczuwajàcy opisane dolegliwoÊci powinien zg∏osiç si´ do specjalisty – chirurga naczyniowego, który po rozmowie i zbadaniu chorego wykona odpowiednie badania – w pierwszej kolejnoÊci
USG doppler t´tnic koƒczyn dolnych. Jest to badanie
nieinwazyjne, pozwalajàce na dok∏adnà ocen´ stanu naczyƒ. Chirurg naczyniowy poprowadzi dalsze
leczenie i ustali wskazania do zabiegu, który obecnie najcz´Êciej jest wykonywany metodà ma∏oinwazyjnà, wewnàtrznaczyniowà. Czasem wskazane jest
leczenie operacyjne.
Dr n. med. Pawe∏ Âwiercz
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
Specjalista angiologii

Warszawa, ul. Trakt Brzeski 57B
www.doktora.pl
tel. 22 773 23 13

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Sukces wawerskich zawodników
na Mistrzostwach Europy w sumo
W dniach 19–22 paêdziernika br. w Wawrze
w osiedlu Falenica w hali sportowej SP 76 przy ul.
Poezji 5 zorganizowane zosta∏y przez Andrzeja
Wojd´, sekretarza generalnego PZSUMO, a zarazem radnego naszej dzielnicy, Mistrzostwa Europy
w sumo w trzech grupach wiekowych: m∏odzików
do lat 14, kadetów do lat 16 i juniorów do lat 18.
W mistrzostwach startowa∏o ponad 250 zawodników z 9 krajów: Rosji, Gruzji, Azerbejd˝anu, Bia∏orusi, W´gier, Niemiec, Estonii, Litwy i oczywiÊcie
z Polski. W ka˝dej grupie wiekowej i kategorii wagowej poszczególne reprezentacje mog∏y wystawiç po 2 zawodników. Polsk´ reprezentowa∏o 83
zawodników, a wÊród nich reprezentanci wawerskich klubów UKS Fuks i UKS Marysin Wawerski.
Polska reprezentacja odnios∏a wielki sukces, zdobywajàc w trzech grupach wiekowych 66 medali,
w tym 9 z∏otych, co pod wzgl´dem liczby medali
uplasowa∏o Polsk´ na pierwszym miejscu. Do tego

sukcesu równie˝ przyczynili si´ wawerscy zawodnicy. Rewelacjà tych mistrzostw okaza∏ si´ 14-letni
Hubert Niemczyk, który w swojej grupie wiekowej m∏odzików w najci´˝szej kategorii +70, pokonujàc mi´dzy innymi dwóch zawodników z Rosji,
zdoby∏ z∏oty medal i bràzowy medal w dru˝ynie.
Zawodnik ten jako jedyny m∏odzik wystartowa∏
równie˝ w starszej grupie wiekowej, w kadetach,
gdzie zdoby∏ w kategorii +95 bràzowy medal,
i by∏ jedynym zawodnikiem, który podczas tych
mistrzostw zdoby∏ 3 medale. Drugi reprezentant
UKS Fuks Robert Baca równie˝ wspaniale walczy∏
i zdoby∏ srebrny medal w grupie juniorów w kategorii do 70 kg. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w drodze do
fina∏u Robert Baca pokona∏ dwukrotnego z∏otego
medalist´ ME Rosjanina Abdula-Zed´. W finale po
bardzo zaci´tej i wyrównanej walce nasz reprezentant uleg∏ mistrzowi ME z 2016 roku Hubertowi
D´borowskiemu z UKS Lubzina.

Patroni naszych ulic

Kolarska legenda
Po∏o˝ony nieopodal Wis∏y Las by∏ niegdyÊ
wsià szlacheckà. W XVII wieku nale˝a∏ do Adama Kazanowskiego, marsza∏ka nadwornego koronnego. W 1727 roku osad´ kupi∏a El˝bieta Sieniawska z Lubomirskich, która przy∏àczy∏a jà do
dóbr wilanowskich. W okresie mi´dzywojennym
wieÊ nale˝a∏a do gminy Zagóêdê, w 1939 roku
w∏àczono jà do gminy Wawer, a w 1951 roku
znalaz∏a si´ w granicach Warszawy.
To tutaj 17 lutego 1932 roku urodzi∏ si´ Henryk
¸asak, którego miano nosi jedna z ulic obecnego
wawerskiego osiedla Las. By∏ synem Franciszka,
magazyniera w aeroklubie warszawskim, i Leokadii z domu Omy∏ko. Po wojnie ukoƒczy∏ szko∏´ zawodowà i otrzyma∏ tytu∏ modelarza drzewnego.
W 1958 roku poÊlubi∏ Teres´ Opiekun. Ma∏˝onkowie mieli troje dzieci: Ann´, Ew´ oraz Tomasza.
Od 1949 roku trenowa∏ kolarstwo w klubie Gwardia Warszawa, zdobywajàc medale w mistrzostwach Polski. Po zakoƒczeniu kariery sportowej

pracowa∏ jako mechanik kolarski w Polskim
Zwiàzku Kolarskim. W 1963 roku zosta∏ asystentem trenera polskiej kadry kolarzy szosowych
W∏adys∏awa Wandora, a w 1965 roku zastàpi∏ go
na tym stanowisku. Stawiany w jednym rz´dzie
z Feliksem Stammem i Kazimierzem Górskim, prowadzi∏ polskich kolarzy do znakomitych sukcesów
– mi´dzy innymi pierwszego medalu kolarzy szosowych na mistrzostwach Êwiata (bràz w wyÊcigu
dru˝ynowym na 100 km w 1971 roku) i pierwszego medalu w kolarstwie szosowym na igrzyskach

Wolontariusze poszukiwani!
Fundacja Wsparcie zaprasza do udzia∏u w Programie Wolontariatu wszystkich, którzy majà czas
i ch´ç aktywnego udzielania si´ na rzecz osób borykajàcych si´ z chorobà Alzheimera i innymi zespo∏ami ot´piennymi lub którzy przygotowujà si´
do pracy z tà grupà osób.
Wolontariusze b´dà mieli mo˝liwoÊç odbycia
specjalistycznego szkolenia, jak pracowaç z osobami starszymi cierpiàcymi na zaburzenia poznawcze
i ot´pienne, zdobycia doÊwiadczeƒ zawodowych
na tym polu, odbycia praktyk i sta˝u zawodowego
(poÊwiadczonych dokumentami). Przejdà równie˝
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gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu problematyki chorób ot´piennych i organizacji opieki, uczestniczàc w szkoleniach specjalistycznych, w spotkaniach superwizyjnych i podczas
wspierania prowadzàcych Zaj´cia Terapeutyczne
i Psychoedukacyjnà Grup´ Wsparcia.
Najbli˝sze spotkanie superwizyjno-edukacyjne: „Superwizja kontaktów z osobami o spe-

Dekoracja Huberta Niemczyka

Tak wi´c dwóch zawodników z UKS Fuks zdoby∏o 4 medale, co wiele da∏o satysfakcji i radoÊci
Pani Marii Maciak (Dyrektor SP 76 i prezes UKS
Fuks) oraz Andrzejowi Wojdzie, który jest trenerem medalistów.
Cieszy∏ si´ równie˝ Leszek Blautenberg, trener
UKS Marysin. Jego wychowanka Blanka Koszewska zdoby∏a srebrny medal w grupie m∏odziczek
w kategorii do 40 kg.
UKS Fuks Falenica
olimpijskich (bràz w wyÊcigu dru˝ynowym
na 100 km w 1971 roku). Do jego zawodników nale˝eli Ryszard Szurkowski, Stanis∏aw Szozda, Jan Magiera, Zygmunt Hanusik, Zenon Czechowski, Lucjan Lis, Edward
Barcik, Jan Smyrak i Janusz Kowalski.
Ze wsi Las pochodzi∏ równie˝ s∏ynny
kolarz Stanis∏aw Królak, który jako pierwszy wygra∏ WyÊcig Pokoju. ˚ona Henryka
¸asaka wspomina∏a: „Królak to nawet dosyç bliska rodzina, jakiÊ brat cioteczny”.
¸asak zginà∏ Êmiercià tragicznà 5 stycznia 1973 roku w drodze na zgrupowanie
do Zakopanego. W wyniku poÊlizgu prowadzony przez niego fiat 125 p zderzy∏ si´ z autobusem na zakopiance na „zakr´cie Êmierci”
w Skomielnej Bia∏ej. W wypadku zginà∏ tak˝e
Jerzy ˚wirko. W 1996 roku na Êcianie szko∏y
w Skomielnej ods∏oni´to poÊwi´conà ¸asakowi
tablic´ pamiàtkowà. Od 2003 roku gimnazjum
nosi imi´ s∏ynnego trenera, a przed szko∏à stanà∏
jego pomnik. Grób Henryka ¸asaka znajduje si´
na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach.
Weronika Girys-Czagowiec
cjalnych potrzebach” 07.12.2017 r., godz.
17.00, ul. KoÊciuszkowców 80. Prowadzàcy:
Aneta Jesionek-Khadka, pedagog.
Spotkania i zaj´cia sà bezp∏atne.
Obowiàzujà zapisy:
Fundacja Wsparcie: biuro ul. KoÊciuszkowców 80,
suterena
Tel.: (+48) 793 413 489,
e-mail: fundacjawsparcie@os.pl
Szczegó∏y: www.fundacjawsparcie.eu w zak∏adce
projektu „deMemo”.
Agata Anusiewicz
koordynator projektu
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Warszawski Klub Wodniaków zakoƒczy∏ sezon
Jesienny ch∏ód, lekka mg∏a nad Wis∏à i trawa
mokra od deszczu – w takich, stosownych do
okazji, okolicznoÊciach przyrody Warszawski Klub
Wodniaków PTTK im. Stanis∏awa Gabryszewskiego zamyka∏ w swojej siedzibie przy ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 295 sezon nawigacyjny 2017. Szcz´Êliwie deszcz ju˝ nie pada∏, a p∏ynàce z g∏oÊników
szanty uprzyjemnia∏y czas oczekiwania na oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci. Ta rozpocz´∏a si´ od symbolicznego uderzenia w dzwon i opuszczenia
bander na maszcie. Po krótkiej mowie podsumowujàcej sezon, wyg∏oszonej przez Andrzeja
Matza w imieniu kierownika Sekcji ˚eglarskiej
¸ukasza Augustyƒskiego (przebywajàcego na
morzu), przyznano odznaczenia wieloletnim cz∏onkom
klubu z okazji 25-lecia oraz
50-lecia cz∏onkostwa. Wr´czono te˝ dyplomy dla
uczestników i s´dziów I Warszawskiego Rajdu ˚eglarskiego oraz podzi´kowania
dla policji rzecznej.
Nast´pnie g∏os zabra∏ kpt.
Krzysztof Pacanowski, który
powiedzia∏ wi´cej o pr´˝nie
dzia∏ajàcej Sekcji ˚eglarskiej.
Warto w tym miejscu wspomnieç o prowadzonym przez
nià szkoleniu wodniackim

dla m∏odzie˝y na wodach Wis∏y. Tego typu inicjatywy najlepiej pokazujà, ˝e nie trzeba wyje˝d˝aç
na Mazury, by nauczyç si´ ˝eglarstwa i rozsmakowaç w nim. Mo˝na spróbowaç tego w naszej
dzielnicy! Klub zaprasza równie˝ do wypo˝yczania w sezonie letnim kajaków (nie trzeba byç
cz∏onkiem klubu, by skorzystaç z tej mo˝liwoÊci).
Wracajàc jednak do uroczystoÊci zakoƒczenia
sezonu – wielkie gratulacje nale˝à si´ Warszawskiemu Klubowi Wodniaków za wspieranie rozwoju zawodników mi´dzynarodowej rywalizacji
w sportach wodnych. W szeregach Klubu znajdujà si´ panowie: Micha∏ Galczewski i Micha∏ Rogalski, którzy w zakoƒczonym sezonie motorowodnym odnieÊli wspania∏e sukcesy – Micha∏ Galczewski
podczas Maratonu Morskiego
„Cowes Torquay Cowes” rozgrywanego w Wielkiej Brytanii zajà∏ pierwsze miejsce
w swojej klasie i drugie w klasyfikacji generalnej, a Micha∏
Rogalski zdoby∏ srebrny medal w Mistrzostwach Motorowodnych Europy 2017 w klasie S-550. Obu panom serdecznie gratulujemy!
Po zakoƒczeniu oficjalnej
cz´Êci na terenie WKW zap∏on´∏o ognisko, a licznie zgro-

madzeni pasjonaci p∏ywania mogli skosztowaç
Êledzi holenderskich, placków z jab∏kami, upiec
kie∏baski i napiç si´ grzanego wina.
Hanna Kowalska

REKL AMA

Rozkwitaj jesienią!
Skorzystaj ze specjalnych pakietów promocyjnych
na peeling, mezoterapię i zabiegi laserem Palomar emerge
w DERMONIQUE!

OUTLET CEREMONIA
NOWY SKLEP Z GALANTERIĄ
Stara Miłosna, ul. FABRYCZNA 6
obok kwiaciarni Gracja

Gabinet medycyny estetycznej
ul. Mazowiecka 20/91, Warszawa Wesoła

1

www.dermonique.pl
gabinet@dermonique.pl
tel. 501 236 319

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PN.–PT. 11.00–19.00
SOB. 9.00–15.00

z tą ulotką

Gościniec

Cieplarniania

5%

RABATU

Biesiadna

Fabryczna

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

DUŻY WYBÓR,
STAŁA OFERTA
WYPRZEDAŻOWA

Trakt Brzeski

Diamentotwa

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

W OFERCIE:
TORBY DAMSKIE I MĘSKIE,
PASKI, PORTFELE, TECZKI
ZE SKÓR NATURALNYCH

Jana Pawła II
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Rytm w naszych sercach dla serduszek dzieci z CZD
20 paêdziernika perkusiÊci z ró˝nych miast
Polski wzi´li udzia∏ w pierwszym w historii
pó∏maratonie perkusyjnym na rzecz Kliniki
Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka pn.
„Gramy i pomagamy”, zorganizowanym przez
Drum Academy i Fundacj´ „Groove of Live”.
2 godziny, 19 minut i 7 sekund nieustannego
b´bnienia (w nawiàzaniu do dystansu pó∏maratonu – 21,97 km), znamienici goÊcie grajàcy
z nami zarówno w miejscu eventu, jak i obecni
wirtualnie za poÊrednictwem nagraƒ video emitowanych na du˝ym ekranie (m.in. Szymon Majewski, Grzegorz Skawiƒski i Tomek Torres) –
Centrum Promocji Kultury omal nie eksplodowa∏o od nadmiaru energii :-).
W czasie gdy ponad 50 uczestników bez chwili przerwy utrzymywa∏o rytm, dzia∏o si´ ca∏kiem
sporo. Nie mamy tu a˝ tyle miejsca, by o wszystkim napisaç, ale warto wspomnieç o takich wydarzeniach jak: obecnoÊç Adama Skorupy, kompozytora muzyki do „Wiedêmina”, i wspólne zagranie do jego utworu, wr´czenie certyfikatów
uczestnictwa 11 osobom, które ukoƒczy∏y 7-dniowe wyzwanie „Produktywny Perkusista” poprzedzajàce pó∏maraton, oraz wylosowanie zwyci´zcy nagrody g∏ównej za ukoƒczenie wyzwania, jakà by∏o stypendium w wysokoÊci 1000 z∏ na
dowolny cel. Ponadto na scenie sali widowiskowej rozstawionych by∏o 5 zestawów perkusyj-

8

nych, za którymi zasiadali znani polscy perkusiÊci, aby równie˝ „graç i pomagaç”. Tworzenie
z nimi jednego zespo∏u perkusyjnego by∏o niezapomnianym prze˝yciem!
Po godzinie 21.00 nastàpi∏ wielki, g∏oÊny fina∏
pó∏maratonu. Na met´ wszyscy „dobiegli” pe∏ni

energii i radoÊci, kontuzji nie odnotowano, a cel
zosta∏ osiàgni´ty – dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka borykajàcych si´ z problemami kardiologicznymi uda∏o si´ zebraç 1304 z∏.
Serdecznie gratulujemy organizatorom oryginalnego pomys∏u i jego Êwietnej realizacji i ju˝ odliczamy dni do maratonu perkusyjnego, jaki zosta∏
zapowiedziany na 2 grudnia 2017 r. Goràco zapraszamy Was do udzia∏u! Nigdy jeszcze nie mieliÊcie
w r´kach perkusyjnych pa∏ek? To Êwietny czas
i miejsce, by „pod∏apaç bakcyla”! I to w szczytnym
celu. Zajrzyjcie pod adres: https://www.facebook.
com/events/1452066811578478/, znajdziecie tam
szczegó∏y grudniowego wydarzenia.
Hanna Kowalska
fot. Martyna Wychowa∏ek

Ferio Wawer zaprasza na swoje drugie urodziny!
W dniach 18–19 listopada mi´dzyleskie centrum
handlowe Ferio Wawer obchodziç b´dzie drugà
rocznic´ otwarcia. Z tej okazji zaprasza do udzia∏u w licznych atrakcjach, b´dà to m.in. „The Voice of Wawer”, gotowanie z blogerem czy „Ferio
pe∏ne dêwi´ków”. Szczególnie t´ ostatnià chcemy Paƒstwu serdecznie poleciç. B´dàc w Ferio

18 listopada, od 18.30 wyt´˝cie s∏uch... W przypadkowych miejscach us∏yszycie tam pi´cioro
wybitnych muzyków, wykonujàcych solowe improwizacje. A o 20.00 wszyscy oni spotkajà si´
na scenie, by zagraç dla Was koncert.
Redakcja
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
LISTOPAD – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW

FILIA ANIN

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

17 listopada / piàtek / godz. 19.00
DESZCZOWA PIOSENKA – koncert Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udowej i Adama Tkaczyka przy akompaniamencie Andrzeja Sajdaka. Zaproszenia do odebrania w filii. Wst´p wolny.

18 listopada / sobota / godz. 15.00
PINOKIO – spektakl teatralny dla dzieci na podstawie
bajki w∏oskiego prozaika Carla Collodiego. Wst´p wolny.

18 listopada / sobota / godz. 15.00
FARBOWANIE NATURALNYMI METODAMI. Warsztaty farbowania tkanin barwnikami do tkanin przygotowywanymi z roÊlin w sposób naturalny. Zaj´cia poprowadzi Karolina Kud∏acik. Wst´p: 35 z∏.
25 listopada / sobota / godz. 19.00
ANDRZEJKOWE DRZEWKO SZCZ¢ÂCIA. Wieczór
pe∏en magicznych wró˝b, taƒca i Êpiewu. Zapraszamy
na wspólne biesiadowanie, taneczne plàsy i spotkanie
z wró˝kà Lukrecjà. WejÊciówki do nabycia w filii
w dniach 6–17 listopada w godz. 14.00–20.00.
Wst´p: 30 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
18 listopada / sobota / godz. 11.00–12.30
WARSZTATY KSIÑ˚ECZKOWE – zaj´cia dla dzieci
w wieku 4-8 lat. Uczestnicy stworzà w∏asne, unikatowe ksià˝eczki. Wst´p: 10 z∏.
25 listopada / sobota / godz. 10.00–14.00
OGNISKO ANDRZEJKOWE – na Pla˝y Romantycznej
Warsztaty plastyczne: wykonanie i zwodowanie, przy
akompaniamencie instrumentu, wspólnego mi´dzypokoleniowego dzie∏a – ekologicznego ˝agla z ˝yczeniami dla rzeki Wis∏y, wernisa˝ wystawy fotografii
Magdaleny Mróz, lanie wosku i ognisko. W ramach
koƒczàcego si´ Roku Wis∏y. Wst´p wolny.
26 listopada / niedziela / godz. 17.00
NOC LISTOPADOWA STANIS¸AWA WYSPIA¡SKIEGO. Spektakl w wykonaniu uczniów Liceum Katolickiego w Falenicy. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
18 listopada / sobota / godz. 12.00
BAJKOWE ANDRZEJKI. Interaktywny spektakl muzyczny z konkursami. Wst´p wolny.
18 listopada / sobota / godz. 17.00
ÂWIAT OPERETKI. Koncert w ramach projektu „Muzyka ∏àczy pokolenia”. Wst´p wolny.

25 listopada / sobota / godz. 10.00
ZGRANY WAWER: TRUDNE GRY V EDYCJA. Masz
trudne gry i nie mo˝esz znaleêç wspó∏graczy? A mo˝e
wspó∏graczy masz, ale potrzebujecie spokojnego miejsca
do grania? To wydarzenie jest dla Ciebie! Wst´p wolny.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
18 listopada / sobota / godz. 10.00–14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE. Artystyczne
spotkania dla dzieci z rodzicami prowadzone przez artystów i animatorów w formie warsztatów. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.
19 listopada / niedziela

DEPESZA Z POLSKI
Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego,
ul. Czarnieckiego 51

27 listopada / poniedzia∏ek / godz. 14.00
SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – planowanie projektu realizowanego wspólnie z sàsiadami w 2018 roku.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
18 listopada / sobota / godz. 15.00
OJCIEC WIE NAJLEPIEJ – przedstawienie dla dzieci na
podstawie baÊni Christiana Andersena. Wst´p wolny.
XIII PRZEGLÑD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
NUTKA POLIGLOTKA 2017
Hotel Boss, ul. ˚wanowiecka 20
PRZES¸UCHANIA: 18 listopada, godz. 10.00–18.00
i 19 listopada, godz. 9.00
JESTEÂMY WOKALISTAMI – warsztaty wokalne, prowadzenie Katarzyna Michalska i Micha∏ So∏tan, 19 listopada, godz. 15.00 JACEK DEWÓDZKI & KONTRA
BAND – koncert 19 listopada, godz. 16.00, KONCERT
LAUREATÓW – godz. 17.30.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
2–30 listopada
LISTOPADOWA NOSTALGIA – wystawa prezentujàca efekty pracy dzieci i m∏odzie˝y na zaj´ciach plastycznych. Wst´p wolny.
20 listopada / poniedzia∏ek / godz. 11.00–11.30
CZAS DLA BRZDÑCA Z MAMÑ, TATÑ, BABCIÑ,
NIANIÑ. Zaj´cia dla maluszków w wieku 1–2,5 roku
wraz z opiekunem. Wst´p: 10 z∏.
17 listopada / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – TWÓRCZE SPOTKANIA Z BI˚UTERIÑ. Edukacyjne warsztaty r´kodzie∏a artystycznego. Ka˝dy uczestnik wychodzi z warsztatów z w∏asnor´cznie wykonanà bi˝uterià. Obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.

22 listopada / Êroda / godz. 16.00
LABORATORIUM SZTUKI – CHOINECZKA. Rodzinne warsztaty plastyczne realizowane w ramach projektu Terminal Kultury – Szopka Betlejemska. Wst´p
wolny.

24 listopada / piàtek / godz. 18.30
JESIENNE PEJZA˚E POEZJI – PIÓREM I S¸OWEM
W POEZJI. Wieczór autorski Jana Rychnera – poety,
publicysty i muzyka. Wiersze czytaç b´dzie Gra˝yna
Dorota Kowalska przy akompaniamencie prof. Aleksandra ˚ukowskiego. WejÊciówki do odbioru w filii od 20 listopada. Wst´p wolny.

25 listopada / sobota / godz. 17.00
BAL ANDRZEJKOWY. Wieczorek taneczny dla mieszkaƒców przy muzyce Tomasza Nowaka. Wydarzenie
odb´dzie si´ w ramach projektu „Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç”. Wst´p wolny.

25 listopada / sobota / godz. 11.00-16.00
OTWIERAMY KAWIARENK¢ SÑSIEDZKÑ. Spotkanie sàsiedzkie przy kawie i herbacie z wymianà ubraƒ,
zabawek itp. Dla wystawców obowiàzujà zapisy.
Wst´p wolny.

Depesza z Polski jest naszym nowym interdyscyplinarnym projektem dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Okazjà do dzia∏aƒ edukacyjno-animacyjnych jest stulecie odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Ale ilu
z nas wie, ˝e 11 listopada wcale nie jest najwa˝niejszà datà 1918 roku? Na pewno dowiedzà si´
o tym uczestnicy naszych propozycji. Wokó∏ wàtków przewodnich projektu zaplanowaliÊmy m.in.:
warsztaty designu, konkursy literacki i fotograficzny
(szczegó∏y na stronie), debat´ oksfordzkà, gr´ terenowà, otwartà akcj´ artystycznà, pokój zagadek.
Szczególnie zapraszamy wszystkich na 19 listopada do Fortu Sokolnickiego na niezwyk∏e, artystyczne i animacyjne wydarzenie.
Wspólnie wyÊlemy nowà depesz´ z Polski!
Tak˝e w listopadzie zapraszamy m∏odzie˝ na
bezp∏atne warsztaty sitodruku. Projekt Depesza z Polski jest dofinansowany ze Êrodków Biura
Programu Niepodleg∏a. Wst´p wolny.
26 listopada / niedziela / godz. 11.00
PRZYGODY LISA I GÑSKI DOROTKI – przedstawienie
z elementami taƒca, Êpiewu, improwizacji muzyczno-ruchowych. Zabawy animacyjne z dzieçmi. Wst´p: 6 z∏.
30 listopada / czwartek / godz. 17.00
KTO-CO-JAK – otwarte warsztaty i spotkania planujàce partnerskie dzia∏ania w Wawrze. Wst´p wolny.
30 listopada / czwartek / godz. 18.30
kaWAWERnia – spotkania typu kawiarnia obywatelska
– wyk∏ady, dyskusje, spotkania z ekspertami, specjalistami w dziedzinie nauk spo∏ecznych, warsztaty kompetencji spo∏ecznych, umiej´tnoÊci komunikacyjnych, debaty
dotyczàce aktywnoÊci obywatelskiej. Wst´p wolny.
30 listopada / czwartek / godz. 19.00
CENTRUM W PROCESIE.
KAROL TYMI¡SKI VIBRANT (NO) REALITY
Pokaz pracy w procesie. Wst´p wolny.
W listopadzie w Wawerskiej Strefie Kultury WCK b´dà realizowane cztery nowe projekty w ramach konkursu dla organizacji pozarzàdowych og∏oszonego
przez Wawerskie Centrum Kultury w zakresie kultury
i edukacji kulturalnej i animacji lokalnej spo∏ecznoÊci:
„Napisz Êwiat od nowa”, „Sprawni w sztuce
– kultura, edukacja, integracja”, „WCK – nasza
strefa kultury!”, „Wspólne wyjÊcie”. Zach´camy
do zapoznania si´ ze szczegó∏ami na stronie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/11417.

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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Gan Eden – muzyczne podró˝e bez przewodnika
Zapewne wiecie Paƒstwo, jak z regu∏y
wyglàdajà koncerty poÊwi´cone pami´ci
kogoÊ lub czegoÊ. Du˝o mówi si´ o tej
osobie lub instytucji, wspomina si´ wybrane fakty z jej ˝ycia/funkcjonowania,
P
a tak˝e opisuje si´ koncert, naprowadzaA
T
jàc s∏uchaczy na to, z czego b´dzie si´
R
sk∏ada∏ i o czym opowiada∏. Ale wcale tak
O
byç nie musi. Koncert Gan Eden, poÊwi´N
cony pami´ci dzieci i wszystkich pracowA
T
ników Sanatorium im. Medema, jaki odby∏ si´ 13 paêdziernika w Promie Kultury
Saska K´pa, pokaza∏ inne oblicze wspomnieniowo-upami´tniajàcego wyst´pu artystycznego.
Ubogiego w s∏owa, ale jak˝e bogatego w treÊci.
Gdy wszystko by∏o ju˝ gotowe, na ekranie
umieszczonym obok sceny wyÊwietli∏ si´ napis
„prosimy o cisz´”. Nast´pnie na scen´ wszed∏
Pawe∏ Szamburski i przerwa∏ t´ cisz´ solowà grà
na klarnecie. Muzyka od pierwszych dêwi´ków
zabiera∏a nas w w´drówk´, która dla ka˝dego
odbiorcy zaczyna∏a si´ gdzie indziej i prowadzi∏a
w odmiennych kierunkach. Ci, którzy wychwycili
lekko orientalne brzmienie melodii, pow´drowali pewnie do odleg∏ych krajów, inni zaÊ – o ile zaczynali wieczór z myÊlà o Sanatorium Medema
– z ∏atwoÊcià przenieÊli si´ w czasie do lat
1926–1942 i ujrzeli oczami wyobraêni codzienne ˝ycie w tym wyjàtkowym miejscu. I nagle
wszystkim w´drujàcym muzycy kazali zmieniç
N
A
S
Z

kierunek, klarnetowi zaczà∏ towarzyszyç akordeon, co wprowadzi∏o ca∏kiem nowy nastrój –
w miejsce ∏agodnoÊci przeplatanej grozà wskoczy∏y radosne klezmerskie dêwi´ki dalszego ciàgu tej kompozycji. Nast´pnie do∏àczy∏y jeszcze
kolejne instrumenty: tuba, perkusja, i tràbka.
Z chwili na chwil´ stawa∏o si´ coraz g∏oÊniej i coraz bardziej chaotycznie, by w pewnym momencie nastàpi∏o uporzàdkowanie dêwi´ków do pe∏nej energii koƒcowej cz´Êci tego utworu.

Rozbudzeni skondensowanà dawkà ˝ywio∏owej
muzyki widzowie zostali nast´pnie naprowadzeni
Êwiat∏em na puste krzes∏o, gdzie za moment pojawi∏ si´ Andrzej Bauer, by wykonaç epilog koncertu: suit´ na wiolonczel´ solo J.S. Bacha. Delikatne,
ale i pe∏ne pasji dêwi´ki tego utworu wprowadzi∏y odbiorców w nostalgiczny nastrój, dope∏niajàc
gamy emocji, jakich mo˝na by∏o doÊwiadczyç tego
wieczoru w Promie Kultury.

Jedynymi wypowiedzianymi s∏owami by∏y podzi´kowania Pana Andrzeja Rukowicza, autora
ca∏ego projektu. Wydarzenie to dowiod∏o, jak
wiele treÊci mo˝na przekazaç samà muzykà.
Wszyscy zaÊ, którzy wra˝enia z koncertu chcieli
uzupe∏niç konkretnymi informacjami, mogli
przejÊç na pi´tro, gdzie zaprezentowana zosta∏a
wystawa poÊwi´cona Sanatorium im. Medema.
Rozwieszono tam 28 tablic ze zdj´ciami i opisami, a rzutnik wyÊwietla∏ na Êcianie zdj´cia
z ubieg∏orocznego ods∏oni´cia tablicy poÊwi´conej sanatorium przy Szkole Podstawowej nr 216
w Miedzeszynie.
Hanna Kowalska
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najlepsze
k a r my d l a
zwierząt !

Na Paƒstwa ˝yczenie sprowadzimy ka˝dà karm´
i dostarczymy bezpoÊrednio do domu.

e-mail: koliberek.karmy@gmail.com

tel. 731

224 464

Koliberek to:
G karmy suche G wilgotne G weterynaryjne
G przysmaki G ˝wirki G trociny G krople
G obro˝e przeciw pchłom i kleszczom... itp.

Zapraszamy: pon.–pt. 1100–2000, sob. 900–1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Âwieckiej)
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Ginekologia
• Prowadzenie ciąży
• Konsultacje
specjalistyczne
• USG ciąży 3D i 4D
• USG genetyczne
• Test PAPP-A
• Certyﬁkat FMF
• Badanie płodowego DNA
we krwi matki
• USG ginekologiczne
• Diagnostyka i leczenie
niepłodności
• Endokrynologia ginekologiczna
• Leczenie nietrzymania moczu
• Ginekologia estetyczna (laser,
labioplastyka)
• Fizjoterapia uroginekologiczna

Badania USG
• USG piersi
• USG tarczycy
• USG jamy brzusznej
• Endokrynologia
• Diabetologia
• Neurologia
• Interna
• Dietetyka
• Badania laboratoryjne
(krew, mocz, posiewy)

SonoFem Centrum Medyczne
ul. Ateńska 10 (Saska Kępa, Gocław)
tel. 22 613 11 22, 515 09 09 00

www.sonofem.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Edward Okuƒ – zapomniany
geniusz urodzony w parafii Zerzeƒ
skonaliç swe malarskie umiej´tnoÊci w szkole
S. Hollósy’ego.
W 1898 r. osiad∏ we W∏oszech, b´dàcych jego
artystycznà ojczyznà ponad dwadzieÊcia lat;
mieszka∏ w Rzymie, skàd wyje˝d˝a∏ do Anticoli
Corrado, Sorrento, Amalfi i na Capri, odwiedza∏
Wenecj´, Padw´, Rawenn´, Florencj´ i Sien´.
W latach 1901–1907 wspó∏pracowa∏ jako ilustrator z warszawskim czasopismem artystyczno-literackim „Chimera”, redagowanym przez Zenona
Przesmyckiego ps. Miriam. Od 1906 r. ilustrowa∏
monachijskie pismo „Jugend”. Od 1908 r. nale˝a∏
do ugrupowania „Od∏am” i by∏ cz∏onkiem Towarzystwa Zach´ty Sztuk Pi´knych w Warszawie.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci postanowi∏ powróciç do kraju na sta∏e, zamknà∏ swoje sprawy
we W∏oszech i w 1921 roku by∏ ju˝ w Warszawie.
Zaczà∏ du˝o pracowaç, chocia˝ bardziej na niwie
spo∏eczno-gabinetowej ni˝ artystycznej. Wraz
z przyjació∏mi za∏o˝y∏ pierwszà w niepodleg∏ej Polsce lo˝´ masoƒskà „Kopernik”. Jeêdzi∏ do W∏och
i na po∏udnie Europy, gdzie malowa∏ swoje ulubione tematy: pejza˝e – zw∏aszcza w∏oskie, portrety
i kompozycje fantastyczne i alegoryczne. Starannie
wyremontowa∏ swojà nowo zakupionà rezydencj´, Kamienic´ Busserowskà, usytuowanà przy
Rynku Starego Miasta nr 24. Jej frontowà Êcian´
sam ozdobi∏ polichromià w∏asnego projektu.
Warszawskie salony przyj´∏y go z entuzjazmem. W 1930 r. zosta∏ wyk∏adowcà w konserwatywnej Szkole Sztuk Pi´knych Gersona, a Towarzystwo Zach´ty Sztuk Pi´knych zrobi∏o go
nawet swoim wiceprezesem. Tutaj otar∏ si´

OG¸OSZENIA DROBNE
◗Kupi´ ksià˝ki, p∏yty winylowe. Dojazd
do klienta. Tel. 798-631-511.
◗POMOC DOMOWA MOKOTÓW. OBOWIÑZKI: zakupy, gotowanie, opieka

nad dzieçmi, porzàdki w kuchni, prasowanie. WYMAGANIA: prawo jazdy,
dyspozycyjnoÊç, wiek 40–50 lat KONTAKT 667 900 925.

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

GITARA – NAUKA GRY
Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Informacje, propozycje i sugestie:
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359

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 na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej 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).

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁĘZI
USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE
tel. 513 148 238

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991
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W dziejach cz´sto zdarza si´ tak, ˝e narodzeni
ludzie nie pasujà do swojej epoki, przerastajà jà
i mówi si´ o nich, ˝e urodzili si´ za wczeÊnie lub
za póêno. W koƒcowych dekadach XIX wieku na
ziemiach polskich przysz∏o na Êwiat wielu ludzi
genialnych. Niektórzy mieli szcz´Êcie w pe∏ni
rozwijaç swoje pasje, wed∏ug swoich zapatrywaƒ i recept. Takim cz∏owiekiem by∏ Edward
Franciszek Mateusz Okuƒ herbu Belina. Rozpoczà∏ drog´ ˝ycia 21 wrzeÊnia 1872 r. jako dziecko ziemian gospodarujàcych w swoim sporym
majàtku. Szybko sta∏ si´ sierotà – ojciec zmar∏,
gdy Edward mia∏ szeÊç lat, matka – kilka lat póêniej, wychowywa∏ si´ u dziadków ze strony matki. Ch∏opak ucieka∏ z bólu w marzenia. Odziedziczy∏ mnóstwo pieni´dzy i móg∏ wybieraç ze
Êwiata najpi´kniejsze rzeczy i nie zwracaç uwagi
na odpychajàcà „proz´”. ˚y∏ w swoim Êwiecie
– pierwszym ciosem by∏o wyrzucenie z gimnazjum za rozmow´ z kolegà po polsku. Szybko si´
otrzàsnà∏ i zaczà∏ ucieleÊniaç marzenia.
Zawsze chcia∏ malowaç i w 1891 r. zapisa∏ si´
do warszawskiej Klasy Rysunkowej Wojciecha
Gersona. Po roku, znudzony monotonnymi zaj´ciami, przeniós∏ si´ do krakowskiej Szko∏y Sztuk
Pi´knych. Uczy∏ si´ w pracowniach I. Jab∏oƒskiego, W. ¸uszczkiewicza, F. Cynka i J. Unierzyskiego.
W 1893 r. kontynuowa∏ nauk´ w Monachium,
w prywatnych szko∏ach Stanis∏awa Grocholskiego
i Antona Azbégo. W 1894 r. wyjecha∏ do Pary˝a,
gdzie studiowa∏ w Académie Julian w pracowniach B. Constanta, R. Collina oraz J. - P. Laurensa. W 1897 r. powróci∏ do Monachium, by do-

o szczególnie przykre wydarzenie... 16 grudnia
1922 roku, podczas dorocznego otwarcia Salonu
Zach´ty, Edward by∏ Êwiadkiem zamachu kolegi
– malarza Eligiusza Niewiadomskiego – na prezydenta Narutowicza. Sta∏ obok niego i kiedy pad∏y strza∏y, to podtrzyma∏ i u∏o˝y∏ na pod∏odze
umierajàcego polityka.
Kariera Okunia rozwija∏a si´, lecz jego obrazy
by∏y oceniane wówczas jako „nienowoczesne”.
Artysta nie chcia∏ – jak zawsze – dopasowywaç
si´ do nowoczesnych gustów. Symbolizm, M∏oda
Polska – takà estetyk´ wybra∏, od kiedy wiedzia∏,
co chce tworzyç, i pozosta∏ jej wierny do koƒca.
Skoro publicznoÊç kr´ci nosem na stare dobre
malarstwo, to znaczy, ˝e zepsu∏ si´ jej gust.
W 1939 r. obrazy eksponowane podczas jego
ostatniej wystawy retrospektywnej oglàdano ju˝
„niemal jak eksponaty muzealne”. Epoka, która
nadchodzi∏a, nie mia∏a nic wspólnego z czasem
i duchem twórczoÊci genialnego artysty.
Wojna przynios∏a zniszczenie cz´Êci jego spuÊcizny – podczas Powstania Warszawskiego staromiejska kamienica uleg∏a zniszczeniu. W jej
piwnicach ukryta by∏a spora liczba jego obrazów,
które zagin´∏y. Edward Okuƒ z ˝onà przedosta∏
si´ do Skierniewic. Tam sta∏ si´ ofiarà „przypadkowej” strzelaniny 17 stycznia 1945 r. – w dniu
walk o zaj´cie miasta, kiedy sowieckie czo∏gi wypar∏y z miasta niemieckiego okupanta. Artysta,
który rozpoczà∏ ˝ycie w majàtku Wólka Zerzeƒska, spoczà∏ w grobie swojego ojca na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie. Warto przypomnieç szerszej liczbie mieszkaƒców Wawra t´
znanà raczej wÊród mi∏oÊników sztuki postaç.
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NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

TRAWNIKI
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

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

– fachowo i niedrogo

13
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Tel. 695-622-848

122

291

Tel. 660 473 628

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI
US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 790 55 47 46
MALOWANIE W WEEKENDY

PORZÑDKUJEMY

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3
13
7

309

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)
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Bajkowóz przyby∏ do Centrum Zdrowia Dziecka!
Ksià˝ki z dziurkà, najd∏u˝sze ksià˝ki Êwiata,
ksià˝ki pe∏ne listów do czytelników, magiczne
ró˝d˝ki i pierÊcienie ksi´˝niczek zmieniajàce kolor
na palcu – takie i inne niezwyk∏e i magiczne
przedmioty przyjecha∏y dzisiaj w 62. Bajkowozie
do podopiecznych Stowarzyszenia „CENTRUÂ”
w Centrum Zdrowia Dziecka. Bajkowóz pojawi∏
si´ w CZD dzi´ki wspó∏pracy Stowarzyszenia
z Fundacjà Serdecznik z Poznania, która realizuje
od wielu lat projekt „Oddzia∏ Bajka – W´drujàca
Szpitalna Biblioteka” w szpitalach pediatrycznych
na terenie ca∏ej Polski. Uroczyste przekazanie Baj-

kowozu zgromadzi∏o spo∏ecznoÊç szpitala – pacjentów, rodziców, nauczycieli ZSS nr 78 w IPCZD,
personel medyczny, a sam Bajkowóz przyniós∏ od
pierwszego dnia wiele radoÊci i uÊmiechów na
twarzach ma∏ych pacjentów CZD.
Projekt Oddzia∏ Bajka – W´drujàca Szpitalna
Biblioteka dofinansowa∏ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dost´pna.
Monika Wójtowicz
Prezes Stowarzyszenia „CENTRUÂ”

pomidor spad∏ z tyczki wprost do fartuszka ogrodniczki, burak
czerwony, który nie chcia∏ za ˝on´ cebuli, i co jeszcze? Kapusta! G∏owa pusta! Ogórki, papryka,
marchewki, jab∏ka, gruszki, Êliwki, cukinie, a ca∏y
witaminowy orszak zamyka∏ król ca∏ego zamieszania – Ziemniak. Oprócz tego koncertu daƒ by∏y opowieÊci ludu o walorach smakowych i witaminowych warzyw i owoców. Najbardziej cieszy∏
fakt, ˝e dla niektórych niejadków to Êwi´to okaza∏o si´ prawdziwym festiwalem smako∏yków, które
na sta∏e zagoszczà w ich codziennej diecie.

Król Ziemniak i jego dwór
Niedaleko, wÊród sosen i brzóz, w pewnym
królestwie postanowiono zadbaç o w∏aÊciwie od˝ywianie swojego ludu. Owym ludem okazali si´
uczniowie Szko∏y Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, którzy w paêdziernikowe popo∏udnie, wraz z wychowawcami i rodzicami, przygo-

Podstawà zdrowego od˝ywiania ludzi doros∏ych, a przede wszystkim dzieci, sà witaminy,
których najwi´cej znajdziemy w warzywach
i owocach. Zwyk∏e, le˝àce na stole czy na straganie nie zach´cà dzieci do ich spo˝ywania. Przygotowane w atrakcyjnej formie, o wymyÊlnych
kszta∏tach i odpowiednio podane, okraszone na
dodatek opowieÊcià o walorach zdrowotnych na
pewno zyskajà wielu zwolenników nie tylko
wÊród uczniów i rodziców naszej szko∏y.
Katarzyna Majewska-Jurczyƒska

Senior dla Juniora – zapraszamy!
towali z ró˝nych polskich warzyw bardzo zdrowe
dania. Pora jesienna nasta∏a, tote˝ zapotrzebowanie na witaminy wzros∏o. Warzywa, z których
przygotowywane by∏y potrawy, zawiera∏y mnóstwo witamin. W królestwie Ziemniaka nie zabrak∏o ˝ó∏tej jak s∏oƒce dyni, z której przepyszna zupa rozgrza∏a niejeden brzuszek, czerwony, p´katy

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i Rada Rodziców Szko∏y
Podstawowej nr 86 w Warszawie przy ul. Korynckiej 33
serdecznie zapraszajà przyjació∏
naszej szko∏y, sàsiadów, znajomych, dzieci i ca∏e rodziny na uroczystoÊç szkolno-rodzinnà „Senior dla Ju-

niora”, która odb´dzie si´ w siedzibie szko∏y dnia 25.11.2017 r.
w godz. 10.00–14.00. W programie: wyst´py uczniów, kawiarenka, paczki niespodzianki, aukcja
prac plastycznych.
Szko∏a Podstawowa nr 86

„Krasnoludki sà na Êwiecie”,
czyli spotkanie pokoleƒ w SP 124
Âwietlica szkolna ze Szko∏y Podstawowej nr
124 im. Stanis∏awa Jachowicza nawiàza∏a
wspó∏prac´ z oddzia∏em dziennym Caritas
mieszczàcym si´ w Falenicy przy ulicy Starczewskiej 8, w celu wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzypokoleniowych.
Dnia 5 paêdziernika 2017 seniorzy przybyli do
szko∏y na zaproszenie nauczycielki p. Moniki Gawe∏ z przedstawieniem pt. „Krasnoludki sà na
Êwiecie”. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
byli pod wra˝eniem kunsztu artystycznego seniorów, ich gry aktorskiej, a przede wszystkim
doskona∏ej pami´ci. Seniorzy przebrani w stroje,
z przepi´knà dekoracjà w tle przygotowanà
przez nauczycieli ze Êwietlicy szkolnej, zrobili
niezapomniane wra˝enie. Uczniowie ze Êwietlicy
przygotowali dla seniorów drobne upominki
– w∏asnor´cznie pieczone ciasteczka. Podczas

12

spotkania zosta∏y ustalone kolejne terminy
wspó∏pracy. Nie oby∏o si´ bez wspomnieƒ
i anegdot z ˝ycia seniorów. To kolejna ciekawa
inicjatywa pracowników Êwietlicy, majàca na celu urozmaicenie i wzbogacenie zaj´ç, obok takich jak: bo˝onarodzeniowe pieczenie pierniczków, powitanie Pierwszego Dnia Wiosny, szachy,
zaj´cia z origami, pierwsza pomoc przedmedyczna, konkursy plastyczne. Dzieci i seniorzy umówili si´ na listopadowe wspólne Êpiewanie pieÊni patriotycznych.
M.G.
5 paêdziernika 2017 r. w Szkole Podstawowej
nr 124 w Falenicy wystàpi∏y przed najm∏odszymi klasami w programie „Krasnoludki sà na
Êwiecie”, wcielajàc si´ w role krasnoludków, seniorki z Caritasu przy ul. Starczewskiej 8. Dzieci

by∏y zachwycone, a Pani Dyrektor przy pocz´stunku rozmawia∏a o dalszej wspó∏pracy. Projekt
∏àczàcy pokolenia sprawi∏ radoÊç obu stronom,
chcemy wi´cej! JeÊli jakieÊ przedszkole, dzieci
z innych szkó∏ czy oÊrodki opiekuƒcze b´dà zainteresowane, ch´tnie wystàpimy. Wystarczy zadzwoniç do Domu Dziennego Pobytu pod nr tel.
22 612-70-96.
Krystyna Trybu∏a – Krasnal
Fot. Caritas
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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

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Monika Chruścińska

ul. M. Kajki 64, 04-621 Warszawa
tel.: 502 790 542
e-mail: aninubezpieczenia@wp.pl
U nas zawrzesz polisę:
- komunikacyjną,
- majątkową,
- na życie,
- szkolną i turystyczną,
- dla ﬁrm.

Oferujemy ubezpieczenia Firm Proama i Generali
oraz 11 innych Towarzystw.

Przygotujemy najlepszą cenowo ofertę. Przyjdź i sprawdź. Warto!

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
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