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Rady Rodziców. Niestety zabrak∏o obecnoÊci dyrektora – gospodarza placówki Stefana Dejneki, tak bardzo zaanga˝owanego
w ca∏e przedsi´wzi´cie. Z∏o˝ony chorobà
skierowa∏ jedynie list na otwarcie, który odczyta∏a z-ca dyr. Urszula Plust.
Oficjalne wystàpienia zakoƒczy∏ ks. proboszcz Krzysztof Waligóra, który skierowa∏ do wszystkich kilka ciep∏ych s∏ów, poÊwi´ci∏ nowà przestrzeƒ, a w prezencie
zostawi∏ do wszystkich sal szklane kolorowe krzy˝yki, przywiezione prosto z w∏oskiego Murano.
˚eby nie by∏o tak tylko na powa˝nie,
uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, który nawiàzywa∏ do tematyki
budowlanej. By∏ to weso∏y przerywnik, bo
po nim nastàpi∏o ju˝ tylko symboliczne

Wi´cej przestrzeni dla uczniów
Rosnàca liczba dzieci w rejonie Wawra
oraz zmiany wynikajàce z wdra˝anej od tego roku szkolnego reformy oÊwiaty wymusi∏y na w∏adzach samorzàdowych decyzje
o rozbudowie kilku szkó∏ w systemie modu∏owym. Nowà przestrzeƒ do zaj´ç zyska∏y ju˝ dwie wawerskie placówki oÊwiatowe:
SP nr 128 przy ul. Kadetów powi´kszy∏a si´
o trzy nowe sale i Êwietlic´, a Przedszkole
nr 338 przy ul. W∏ókienniczej o dwie sale,
szatni´ i sal´ do le˝akowania. W styczniu,
tu˝ po feriach, przysz∏a kolej na Szko∏´
Podstawowà nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich. Placówka ta ma bardzo bogatà histori´ budowlanà, si´gajàcà blisko 100 lat!
Stojàcy na Przygodnej kompleks szkolny to

zlepek ju˝ 3 inwestycji. Pierwsza to klasyczna tysiàclatka oddana do u˝ytku 57 lat temu, a najnowsza – to modu∏ (5 sal lekcyjnych i 2 szatnie). Obie – jak mówià dokumenty i pokazuje kalendarz – otwarte
w∏aÊnie 29 stycznia – co za zbie˝noÊç dat!
UroczystoÊç otwarcia zgromadzi∏a
przedstawicieli wawerskiego Samorzàdu,
reprezentowanego przez ¸ukasza Jeziorskiego – burmistrza dzielnicy Wawer, zast´pc´ burmistrza Leszka Baraniewskiego
oraz radnych dzielnicy: Ma∏gorzat´ So∏tysiak i Micha∏a Tomasza ˚ebrowskiego.
Obecni byli te˝ dyrektorzy placówek oÊwiatowych oraz liczne grono rodziców na czele z Krzysztofem Karpà – przewodniczàcym

przeci´cie wst´gi, po którym druga wicedyrektor szko∏y Hanna Rataƒska-Szot zaprosi∏a wszystkich zgromadzonych na pocz´stunek i wymian´ wra˝eƒ.
W ten oto sposób powi´kszy∏a si´ nieco
przestrzeƒ oÊwiatowa w dzielnicy Wawer,
ale nadal wszyscy czekajà na nowà szko∏´
przy Skalnicowej. Dopiero wtedy – tak naprawd´ – b´dzie mocno odczuwalna poprawa.
Barbara Micha∏ek
Fot. El˝bieta Mi∏kowska-¸aszkiewicz

REKL AMA

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"

WAWERSKIE

USŁUGI BUDOWLANE
• budowa
• remont
• elektryka
• hydraulika
• wykończenie
wnętrz

Nr 82 / Luty 2018

WAWERSKIE

Styczeƒ w Radzie Dzielnicy
Dnia 17 stycznia mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç
przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych. Tematem spotkania by∏a
prezentacja rozwiàzaƒ
i propozycje komunikacyjne dotyczàce RadoÊci
i Falenicy. PKP PLK b´dzie
ze Êrodków Unii Europejskiej realizowaç inwestycj´ „Budowa 3 toru na trasie Warszawa–Lublin”, jej ∏àczny koszt ma wynieÊç 730 mln z∏otych. B´dzie to linia dalekobie˝na, która umo˝liwi przejazd pociàgów z pr´dkoÊcià do 160 km/h.
To wymusi zlikwidowanie przejazdów w osi poziomej w RadoÊci i Falenicy. Po podj´ciu jeszcze
w zesz∏ym roku stosownego stanowiska przez
Rad´ Dzielnicy inwestor zaprezentowa∏ rozwiàzania zak∏adajàce budow´ 2 tunelów. W zesz∏ym
roku odby∏y si´ równie˝ warsztaty z mieszkaƒcami, którzy prezentowali swoje postulaty.
W tym miejscu warto zaznaczyç, ˝e priorytetem by∏o uwzgl´dnienie kilku podmiotów, czyli

Pomnik smogu
Przyzwyczajeni do okreÊlania Wawra „zielonà dzielnicà”, mamy trudnoÊç z przejÊciem
do porzàdku dziennego nad faktem, ˝e oddychamy najgorszym powietrzem w Warszawie. Wawer wyró˝nia tyle˝ zieleƒ, co g´stoÊç
smogu, co dowcipnie podsumowali aktywiÊci
w nazwie swojego facebookowego profilu
– Smog Wawerski.
Smog podejrzewany jest o kilkadziesiàt tysi´cy zgonów w roku, sprzyja astmie, chorobom
uk∏adu krà˝enia, a najbardziej na niego nara˝one sà dzieci. Dla nas to wystarczajàcy powód, by
zaczàç dzia∏aç. Zacz´liÊmy od naszego podwórka, czyli Falenicy. Statystyki naszego osiedla wyglàdajà zatrwa˝ajàco. W znacznym stopniu za
smog w Falenicy odpowiada miasto. Znajduje
si´ tu prawie 350 najni˝szej klasy pieców opa∏owych, tzw. „kopciuchów”, zainstalowanych
w budynkach komunalnych. To a˝ 20% wszystkich takich pieców znajdujàcych si´ w zarzàdzie
miasta! To dlatego Rada Osiedla Falenica podj´∏a uchwa∏´, by wawerski ZGN zintensyfikowa∏
wymian´ najni˝szej klasy pieców na êród∏a niskoemisyjne, np. ogrzewanie gazowe. Niedaw-

Urz´du m.st. Warszawy, Zarzàdu Transportu
Miejskiego, Zarzàdu Dróg Miejskich, Dzielnicy
Wawer oraz mieszkaƒców. Strategia miejska
w zakresie polityki transportowej zak∏ada umo˝liwienie dotarcia mieszkaƒców do stacji kolejowych, pozostawienia samochodów na parkingu
i dalszego przemieszczania si´ za pomocà taboru
kolejowego. Rozwiàzanie musi stwarzaç równie˝
mo˝liwoÊci przejazdu autobusom, wloty i wyloty
tunelów muszà byç bezpieczne dla kierowców.
Realizacja 2 tuneli: jednego w osi ulic Panny
Wodnej i Izbickiej, drugiego w ul. Walcowniczej
i Bys∏awskiej zaproponowana przez PKP PLK musia∏aby byç kompromisowa i wpisujàca si´ w t´
strategi´ miejskà. Ze wzgl´du na komunikacj´
miejskà konieczne by∏o zapewnienie odpowiedniej Êrednicy rond przy jak najmniejszej ingerencji w teren prywatny. Na wnioski mieszkaƒców
projektant zmniejszy∏ Êrednic´ rond do najmniejszej wymaganej przy zachowaniu funkcjonalnoÊci. W RadoÊci powstanà dwa ronda – jedno na
ul. Panny Wodnej na wysokoÊci „koƒca bazarku”,
a drugie na ul. Izbickiej na wysokoÊci ul. Osterwy
i Kàkolowej. Zosta∏y zaprojektowane Êcie˝ki ro-

no dzielnica og∏osi∏a, ˝e dosta∏a dodatkowe
Êrodki na wymin´ pieców. To dobra wiadomoÊç,
choç to tylko kropla w morzu potrzeb.
Tak˝e dlatego wspólnie z innymi aktywistami
i mieszkaƒcami podj´liÊmy walk´ o likwidacj´
„kopciucha” w nastawni w Falenicy. Nastawnia
to du˝y szary budynek przy przejeêdzie kolejowym, w którym urz´duje zawiadowca stacji.
Charakterystycznà cechà budynku sà k∏´by dymu wydobywajàce si´ z komina, które cz´sto
zadymiajà ca∏e falenickie centrum, „witajàc”
i „˝egnajàc” podró˝nych. Czasem nat´˝enie dymu jest tak du˝e, ˝e do nastawni by∏a wzywana
stra˝ po˝arna. Ludzie myÊleli, ˝e to po˝ar... Fakty sà takie, ˝e za dym odpowiada archaiczny
sposób ogrzewania – najni˝szej klasy piec –
oraz rozrzutnoÊç zarzàdcy, PKP PLK. DoÊç powiedzieç, ˝e na ogrzanie budynku zu˝ywa si´
13 ton w´gla rocznie! Od kilku miesi´cy staramy
si´ przekonaç PLK, by zmieni∏o sposób ogrzewania budynku w trybie natychmiastowym. PLK
odpowiada, ˝e zmodernizuje budynek w latach
2020–2022, kiedy nota bene w zwiàzku z przebudowà linii kolejowej nie b´dzie on ju˝ pe∏ni∏
roli nastawni i stanie si´ zb´dny. Có˝, z punktu
widzenia ojca trójki dzieci i sàsiada nastawni
musz´ powiedzieç, ˝e czekanie cztery lata, podczas których dró˝nik wypuÊci w powietrze kolej-

werowe, które pobiegnà, podobnie jak chodniki,
obok jezdni w tunelu. Wzd∏u˝ ulic Panny Wodnej
i Izbickiej, gdzie b´dà wjazdy i wyjazdy z tunelu,
powstanà jednokierunkowe ulice – ∏àczniki z ulicami poprzecznymi. W tunelu zaplanowano przystanki autobusowe, z których b´dzie wyjÊcie na
poziom „0”, skàd pasa˝erowie b´dà chodnikiem
dochodziç do stacji kolejowej.
W Falenicy wzd∏u˝ wlotów i wylotów tunelu
tak˝e zostanà zbudowane jednokierunkowe
∏àczniki ze Êcie˝kami rowerowymi, ale tylko po
stronie zachodniej. Tak˝e w tym tunelu b´dà
przystanki autobusowe z windami, ale w przeciwieƒstwie do RadoÊci zaprowadzà podró˝nych
bezpoÊrednio na perony stacji. Z mapy Falenicy
zniknà zabudowania po po∏udniowej stronie ul.
Bys∏awskiej – poczta i banki. Poczta Polska ju˝
szuka dla swojej placówki nowej lokalizacji.
Rondo przy ul. Derkaczy ma mieç nietypowy –
owalny kszta∏t, tylko takie bowiem umo˝liwi jazd´ autobusów.
Planowany start realizacji tych inwestycji to
2020 rok.
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

nych 50 ton w´gla, jest nie do zaakceptowania.
Przygotowa∏em wi´c petycj´, którà do tej pory
podpisa∏o ponad 550 osób. Temat sta∏ si´ noÊny
i medialny. W tej sprawie zapytanie poselskie
zg∏osi∏ Marsza∏ek Sejmu RP Stanis∏aw Tyszka,
który zaprosi∏ nas na rozmow´ do swojego gabinetu. Kilka dni póêniej w tej sprawie interweniowa∏ te˝ pose∏ Pawe∏ Lisiecki. Nadal czekamy
na odpowiedzi. Najnowsze wieÊci g∏oszà, ˝e
PLK przeszkoli∏o swoich palaczy z oszcz´dnego
palenia w piecu...
OczywiÊcie zdaj´ sobie spraw´, ˝e likwidacja
„kopciucha” w nastawni nie rozwià˝e problemu
zanieczyszczonego powietrza w Wawrze czy Falenicy. Za to odpowiadamy wszyscy. Nastawnia
jest dla nas symbolem, tytu∏owym pomnikiem
smogu, który uwydatnia niemo˝noÊç i biernoÊç
instytucji w ochronie zdrowia obywateli. Symbole majà swojà wag´. Dlatego walczymy o nastawni´. Trzeba sobie uÊwiadomiç, ˝e nie ma
˝adnych racjonalnych przes∏anek ku temu, ˝eby
dzielnica po∏o˝onego na nizinie miasta, bez wielkiego przemys∏u, otoczona lasami, oddycha∏a
toksycznym powietrzem. Mo˝emy to zmieniç.
Jacek WiÊnicki
Rada Osiedla Falenica
Stowarzyszenie Razem dla Wawra
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Marsz upami´tniajàcy Powstanie Styczniowe
20 stycznia odby∏a si´ druga ods∏ona marszu
i uroczystoÊci upami´tniajàcych wybuch Powstania Styczniowego 1863 roku. Obchody rozpocz´∏y si´ o godzinie 15.30 w domu kultury w Aleksandrowie, skàd wyruszyliÊmy na przemarsz do
powstaƒczej mogi∏y w Zagórzu. Trasa wiod∏a
g∏ównie leÊnymi duktami i Êcie˝kami. Po dotarciu
na miejsce, w zapadajàcym zmroku, przy Êwietle
pochodni, odby∏y si´ uroczystoÊci. Wspólnie
zmówiliÊmy modlitw´, odÊpiewaliÊmy hymn,
harcerze odczytali apel poleg∏ych oraz z∏o˝yliÊmy
wieƒce i znicze. Ukoronowaniem by∏a honorowa

salwa armatnia, po której wróciliÊmy do domu
kultury, gdzie przy akompaniamencie pana Dawida Ludkiewicza ÊpiewaliÊmy piosenki z epoki,
takie jak „Hej strzelcy wraz” czy „PieÊƒ powstaƒców styczniowych”. Na koniec uroczystoÊci sp´dziliÊmy czas przy ogniskach, gdzie mo˝na by∏o
si´ posiliç po marszu oraz porozmawiaç z historykiem panem Paw∏em Ajdackim.
W obchodach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 50 osób,
a samo wydarzenie by∏o mo˝liwe dzi´ki wsparciu m.st. Warszawy w ramach programu Inicjatywy Lokalnej oraz wielu instytucji (szczególne po-

dzi´kowania kieruj´ do Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer i Wawerskiego Centrum Kultury) i zaprzyjaênionych firm. Zapraszam ju˝ za
nieca∏y rok na trzeci marsz Êladami powstaƒców
styczniowych :-).
Bartosz Mróz
Fot. S∏awomir Pawliszak

Na stra˝y ekologii i naszego bezpieczeƒstwa
Rok 2017 by∏ rekordowy pod wzgl´dem interwencji Stra˝y Miejskiej zwiàzanych z podejrzeniem zanieczyszczenia Êrodowiska naturalnego.
Ârednio co 9 minut i 2 sekundy funkcjonariusze
podejmowali dzia∏ania w tej sprawie, co da∏o
wynik a˝ 58 165 interwencji rocznie! Liczba
zg∏oszeƒ w porównaniu do 2016 r. wzros∏a
o 14,5 tys. (33,4%) – to najwy˝szy wzrost wÊród
kategorii wszystkich zg∏oszeƒ wp∏ywajàcych do
stra˝y – informuje Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy.
Niechlubny rekord pad∏ w ubieg∏ym roku ze
wzgl´du na fakt, ˝e niektórzy mieszkaƒcy stolicy
spalajà odpady takie jak opony, plastik, stare meble, a nawet zu˝yte oleje silnikowe. Najwi´cej zg∏oszeƒ, a co za tym idzie najwi´cej interwencji, stra˝nicy miejscy przeprowadzili w dzielnicach: Wawer
(5543), Bia∏o∏´ka (5494), Mokotów (5416), Praga
P∏d. (5329). W porównaniu do 2016 r. wzrost liczby zg∏oszeƒ odnotowano we wszystkich dzielnicach – najwy˝szy, ponad dwukrotny, w Wawrze
(o 2649 wi´cej zg∏oszeƒ – 109%), Rembertowie
(665 – 71,8%), Bia∏o∏´ce (2127 – 63%) – informuje
Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy.
Stra˝nicy miejscy podczas interwencji sprawdzajà m.in. w jaki sposób w danej nieruchomoÊci prowadzona jest gospodarka odpadami i jaki
jest sposób ich sk∏adowania. Istotny jest równie˝
fakt, ˝e przy nieruchomoÊciach znajdujàcych si´

w okolicy cieków wodnych funkcjonariusze
sprawdzajà tak˝e, czy nie dochodzi do nielegalnego zrzutu Êcieków.

O powietrze te˝ walczà
Co ciekawe, stra˝nicy miejscy w ubieg∏ym roku
kalendarzowym przeprowadzili 8427 interwencji
zwiàzanych z podejrzeniem spalania odpadów.
Niestety to a˝ 120% tego, co w roku 2016. Stra˝
miejska w sezonie grzewczym w pierwszej kolejnoÊci obejmuje kontrolami rejony, w których
w ubieg∏ych latach najcz´Êciej stwierdzano spalanie odpadów oraz typujàc je na podstawie pomiarów wykonanych z wykorzystaniem mobilnych laboratoriów. W ubieg∏ym roku mobilne laboratoria
wykona∏y ponad 900 pomiarów jakoÊci powietrza
– informuje Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej m.st.
Warszawy. Zintensyfikowane kontrole mog∏y mieç
miejsce w ubieg∏ym roku dzi´ki uruchomieniu oddzia∏u specjalizujàcego si´ w ochronie Êrodowiska
i wyposa˝eniu go we wczeÊniej wspominane tzw.
mobilne laboratoria. Stra˝ miejska nie stoi w miejscu i szuka rozwiàzaƒ, aby jeszcze skuteczniej
dbaç o Êrodowisko i przygotowaç si´ do wejÊcia
w ˝ycie uchwa∏y antysmogowej. W codziennej
pracy stra˝ników wykorzystywany jest m.in. system informacji przestrzennej. Mobilne laboratoria
zostanà dodatkowo wyposa˝one np. w wilgotnoÊciomierze. Funkcjonariusze stale podnoszà swoje

kwalifikacje i przechodzà specjalistyczne szkolenia
prowadzone m.in. przez certyfikowane laboratoria – podkreÊla w przes∏anej do redakcji informacji Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy. Podczas kontroli funkcjonariusze udzielajà
równie˝ informacji, jak mo˝emy wspólnie dbaç
o Êrodowisko. Ka˝da interwencja to mo˝liwoÊç

Radiowóz Oddzia∏u Ochrony Ârodowiska

wyjaÊnienia wàtpliwoÊci mieszkaƒców, przekazania informacji dotyczàcych zasad gospodarowania
odpadami, planowanych zmian prawnych, czy
mo˝liwoÊci, jakie miasto oferuje zainteresowanym
uzyskaniem dofinasowania przy wymianie starych
kot∏ów – podkreÊla Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy.
Olga ¸´cka
Fot. Referat Prasowy
Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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1 MARCA – NARODOWY
DZIE¡ ˚O¸NIERZY
NIEZ¸OMNYCH-WYKL¢TYCH
Obchody w Aninie, RadoÊci, Miedzeszynie i Falenicy
NASZ PATRONAT

Poniedzia∏ek, 26 lutego 2018 roku:
■ Mi´dzylesie, godzina 18.00, Kawiarnia Kino „Pa∏ac Mi´dzylesie”, ul.
˚egaƒska 21/23 – Wawerski Wieczór Historyczny „˚O¸NIERZE WYKL¢CI”
– wst´p wolny.

Program wieczoru:
- godzina 18.00–18.30 – Wprowadzenie – Piotr Bieliƒski (historyk, spo∏ecznik, popularyzator dziejów linii otwockiej).
- godzina 18.30–19.30 – „˚o∏nierze Wykl´ci a ˚ydzi – fakty i mity”, spotkanie z Leszkiem ˚ebrowskim (z zawodu ekonomistà, znanym historykiem polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego i publicystà, autorem
bardzo wielu bezkompromisowych ksià˝ek).
- godzina 19.30–20.45 – Projekcja filmu dokumentalnego w re˝yserii Jacka Frankowskiego „Inka. Sà sprawy wa˝niejsze ni˝ Êmierç”. Przed filmem s∏owo wst´pne re˝ysera „Jak mówiç o polskiej historii?” (re˝yser
urodzony w Broku nad Bugiem, z wykszta∏cenia leÊnik, z zainteresowaƒ
historyk, z zawodu karykaturzysta).

Sobota, 3 marca 2018 roku:
■ ANIN, godzina 14.00, ul. Zorzy 19 – spotkanie przed dawnà willà
„Tuwimówka”, na prze∏omie lat 1944–45 siedzibà NKWD i UB, miejscem pobytu m.in. wielu wy˝szych oficerów AK – opowieÊç historyczna
i modlitwa.
■ B¸OTA, godzina 16.00, ul. Zatrzebie 1 róg ul. Bys∏awskiej – spotkanie
ko∏o dawnego pa∏acyku senatora Tadeusza Karszo-Siedlewskiego i budynków, gdzie po 1944 r. mieÊci∏y si´ instytucje Êledcze Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego – opowieÊç historyczna i modlitwa.

Niedziela, 4 marca 2018 roku:
■

RADOÂå, godzina 13.30, ul. Izbicka 1 – spotkanie przed budynkiem
dawnego Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego, prelekcja historyczna, modlitwy, Apel Poleg∏ych, z∏o˝enie wieƒców.

■

MIEDZESZYN, godzina 14.15, ul. Patriotów 90 róg ul. Drozdowej
– spotkanie przed budynkiem dawnego oÊrodka Êledczego NKWD i UB
z 1944 r.

■ FALENICA, godzina 18.00 – V Marsz i Spacer Historyczny Szlakiem ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych w Falenicy (zbiórka: godz. 17.45 przed budynkiem Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Falenicy, ul. Poezji 5, wejÊcie od ul. Przylaszczkowej, zakoƒczenie Marszu ok. godz. 20.00).

Patronat medialny: Wawerskie WiadomoÊci
Sàsiedzkie, Kwartalnik Wykl´ci.
Organizatorzy: Spo∏eczny Komitet Upami´tnienia Dnia ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych, Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia,
Parafia RadoÊç, OSP RadoÊç, Wawerscy
LegioniÊci, Parafia Miedzeszyn, PiS Wawer,
Parafia Falenica, Parafia B∏ota – serdecznie
zapraszajà!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny – dyskusje o pomys∏ach
W dniach od 26 lutego do 18 marca
2018 r. serdecznie zapraszamy projektodawców oraz mieszkaƒców na spotkania,
na których prezentowane sà projekty zg∏oszone do bud˝etu partycypacyjnego na rok
2019. Zapraszamy na spotkania, aby porozmawiaç o tych propozycjach z innymi mieszkaƒcami. Mo˝na zadawaç pytania ich autorom, wyraziç swoje poparcie lub sprzeciw. Terminy spotkaƒ:
27 lutego, godz. 17.30 – os. Las;
1 marca, godz. 17.30 – os. Miedzeszyn i RadoÊç;
6 marca, godz. 17.30 – os. Marysin Wawerski Pó∏nocny i Po∏udniowy;

7 marca, godz. 17.30 – os. Mi´dzylesie;
8 marca, godz. 17.30 – os. Aleksandrów
i Falenica;
9 marca, godz. 17.30 – os. Wawer, Sadul
i Zerzeƒ;
10 marca, godz. 11.00–17.00 – ogólnodzielnicowe;
14 marca, godz. 17.30 – os. NadwiÊle;
15 marca, godz. 17.30 – os. Anin.
Podane powy˝ej terminy sà wst´pne (w chwili zamykania tego numeru WS trwa∏o doprecyzowywanie szczegó∏ów tych spotkaƒ). Dok∏adne
lokalizacje ww. spotkaƒ znajdziecie Paƒstwo na
stronie www.wawer.warszawa.pl.

ObecnoÊç projektodawców na spotkaniu jest
obowiàzkowa (ka˝dy projektodawca otrzyma na
nie zaproszenie). Konieczne jest zaprezentowanie
pomys∏u, mo˝na to zrobiç osobiÊcie lub poprzez
swojego przedstawiciela. JeÊli projektodawca nie
zaprezentuje swojego pomys∏u, zostanie on uznany za wycofany i nie b´dzie dalej rozpatrywany.
Na spotkaniu b´dà obecni równie˝ pracownicy
urz´du, którzy przeka˝à wst´pnà informacj´ na
temat wyniku weryfikacji zg∏oszonego pomys∏u.

Mamy nadziej´,
˝e to taka jaskó∏ka,
która jednak czyni
wiosn´, i w niedalekiej przysz∏oÊci pojawià si´
w Wawrze kolejne stacje z rowerami do wypo˝yczenia. Nie jest to p∏onna nadzieja, poniewa˝ jak
dowiedzieliÊmy si´ od rzecznika prasowego firmy
Nextbike Polska: System Veturilo wcià˝ jest rozbudowywany, m.in. dzi´ki wspó∏pracy z poszczególnymi dzielnicami i partnerami, takimi jak PKN
Orlen, centra handlowe, operatorzy biurowców,
zak∏ady pracy. Nextbike Polska, operator Veturilo,
wcià˝ pracuje nad pozyskaniem nowych partnerów na terenie ca∏ej Warszawy i w innych miastach. Na tym etapie nie ma jednak konkretnych
planów uruchomienia kolejnych stacji rowero-

wych w Wawrze, je˝eli tylko si´ one pojawià,
b´dziemy o tym informowaç. GdybyÊmy chcieli
„widzieç szklank´ w po∏owie pustà”, ostatnie zdanie mog∏oby nas zasmuciç, ale patrzàc optymistycznie, jak najbardziej widzimy perspektywy na
nowe stacje Veturilo na naszych terenach. Trzeba
tylko cierpliwie poczekaç albo aktywnie ponamawiaç Urzàd Dzielnicy Wawer i lokalne centra handlowe, by ciep∏o pomyÊla∏y o wybudowaniu dla
mieszkaƒców Wawra stacji wypo˝yczeƒ Veturilo.
Jak wynika z wypowiedzi rzecznika prasowego
Nextbike, firma ta jest otwarta na takà wspó∏prac´, wi´c wystarczà podobne ch´ci po drugiej
stronie i b´dziemy na dobrej drodze do kolejnych
stacji w Wawrze.
Hanna Kowalska

B´dzie Veturilo w Wawrze!
Mi∏oÊnicy dwóch kó∏ek i idei wspó∏dzielenia
pojazdów co roku ubolewajà nad faktem, ˝e
chocia˝ sieç stacji rowerów publicznych Veturilo systematycznie si´ rozrasta, to konsekwentnie omija Wawer. Tej wiosny powody do ubolewania skoƒczà si´ – Veturilo wkracza do
Wawra! 12 lutego operator Veturilo poinformowa∏, ˝e na prze∏omie marca i kwietnia
w Warszawie zostanie uruchomione 10 nowych stacji, które powstanà dzi´ki wspó∏pracy
z PKN Orlen. Jedna z nich pojawi si´ w naszej
dzielnicy, przy stacji benzynowej na ulicy Wydawniczej 72.

Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci
i M∏odzie˝y tworzone si∏à dobrych serc
Projekt „Rehabilitacja poprzez sport” i zwiàzana z nim
budowa w Mi´dzylesiu Sportowego Centrum Rehabilitacji przy wspó∏pracy z Centrum Zdrowia Dziecka powsta∏ z ch´ci pomagania i dzielenia si´
tym, co mamy. RadoÊç i uÊmiech ka˝dego dziecka sprawnego i niepe∏nosprawnego jest dla nas
bezcenny*. Program „Rehabilitacja poprzez
sport” i budowa SCR zosta∏y pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia, dzi´ki czemu majà olbrzymie szanse na spe∏nianie marzeƒ
m∏odych ludzi ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci.
W czerwcu ubieg∏ego roku pisaliÊmy na naszych ∏amach o innowacyjnym projekcie Sportowego Centrum Rehabilitacji Dzieci i M∏odzie˝y,
który czyni ze sportu Êrodek terapeutyczny w procesie zapomnienia o niepe∏nosprawnoÊci i problemach z nià zwiàzanych oraz wdra˝a atrakcyjnà aktywnoÊç sportowà jako skuteczny sposób
rehabilitacji ruchowej dzieci i m∏odzie˝y. B´dzie
to oÊrodek utworzony w Wawrze i dla przebywajàcych w Wawrze osób – prowadzone b´dà zaj´cia rehabilitacyjne z pensjonariuszami Oddzia∏u
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Rehabilitacji Szpitala Instytutu
CZD, OÊrodka Rehabilitacyjnego TPD Helenów w Mi´dzylesiu, OÊrodka PrzedwioÊnie
w Mi´dzylesiu oraz dla grup
dzieci´co-m∏odzie˝owych
w oparciu o opracowany przez specjalistów
unikalny program. Pomys∏odawca SCR, trener pi∏karski i mieszkaniec Wawra ¸ukasz Budryk spotka∏ si´ z ciep∏ym przyj´ciem tej idei przez Centrum Zdrowia Dziecka, które udost´pni∏o teren
pod przysz∏à budow´ SCR-u – by∏e làdowisko dla
helikopterów przy ul. Dzi´cieliny. Ju˝ wkrótce
powstanie tu wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny z us∏ugami uzupe∏niajàcymi i infrastrukturà towarzyszàcà. B´dzie on w pe∏ni
przystosowany do dzia∏ania w obszarze rehabilitacji, sportu i rekreacji, umo˝liwiajàcy powrót do
zdrowia po chorobie i urazach.
SCR powstaje ze wzgl´du na bardzo du˝e zapotrzebowanie spo∏eczne i brak kompleksowej
infrastruktury spe∏niajàcej wspó∏czesne parametry obiektów do uprawiania sportów, zw∏aszcza
przez osoby niepe∏nosprawne. Projekt zmierza
ku upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu

Dorota G∏a˝ewska
Dzielnicowy koordynator
ds. bud˝etu partycypacyjnego

wÊród osób niepe∏nosprawnych. Dzi´ki zaanga˝owaniu ludzi dobrej woli wierzymy, ˝e przyniesie pozytywny odbiór wÊród spo∏eczeƒstwa*.
Kolejny etap prac mo˝emy realizowaç dzi´ki
m.in. Dzielnicy Wawer i poparciu spo∏ecznoÊci lokalnej, która odda∏a g∏osy w bud˝ecie partycypacyjnym 2018 na projekt SCR oraz bezinteresownemu zaanga˝owaniu ludzi i firm wspierajàcych:
W. Gromek i Synowie – prace ziemne, Vitasport.pl
– sprz´t sportowy i system nawadniajàcy, Elektropol – prac´ nad oÊwietleniem i niezb´dne pod∏àczenia. Profesjonalnie przygotowywana przestrzeƒ
zielona to dzie∏o ekipy z firmy Marwell. Oczyszczenie zakrzaczeƒ – Sosenka. Kontenery szatniowe,
wiaty dla rezerwowych sà w trakcie przystosowywania/odnowienia dla potrzeb przysz∏ych korzystajàcych dzi´ki firmie Containex i ZTM*.
To pokazuje, jak wa˝ne jest wsparcie i pomoc
ludzi i firm o dobrych sercach przy realizacji kolejnych etapów projektu. JeÊli czytajàc ten tekst,
czujesz, ˝e te˝ móg∏byÊ jakoÊ pomóc, nie wahaj
si´, tylko dzia∏aj! AktualnoÊci dotyczàce budowy
SCR i dane kontaktowe znajdziesz tutaj: www.
facebook.com/SportoweCentrumRehabilitacji/.
A tymczasem planowane otwarcie obiektu
ju˝ niebawem!
Redakcja
* wypowiedzi twórców Sportowego Centrum
Rehabilitacji
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CK Mediator wspiera m∏odych sportowców
– ruszy∏ w∏aÊnie program stypendialny dla najzdolniejszych
Dystrybutor sprz´tu komputerowego i smartfonów CK Mediator wspólnie ze sklepem internetowym Funtech.pl na czele z Prezesem Dariuszem
Grabowskim w∏aÊnie wystartowali ze wspania∏ym projektem wsparcia
m∏odych, ale ju˝ bardzo utalentowanych sportowców. Dzi´ki tej inicjatywie wielu m∏odych, uzdolnionych ludzi b´dzie mia∏o szanse na realizacj´
swoich sportowych pasji, bo jak wszyscy wiemy, sà to olbrzymie koszty.
Program przewiduje finansowanie sprz´tu sportowego, pokrycie kosztów udzia∏u w zawodach, turniejach, szkoleniach itp.

Kacper Gadomski (15 lat) – m∏ody, ale
ju˝ bardzo utytu∏owany zawodnik kickboxingu i taekwondo (czarny pas). Sporty walki trenuje od 6 roku ˝ycia. Aktualnie reprezentuje klub Centrum Sztuk
Walk Weso∏a z Warszawy. Na swoim koncie ma ju˝ mnóstwo tytu∏ów: mistrza
Êwiata w kickboxingu i taekwondo, wie-

miejsca dru˝ynowo i trzeciego indywidualnie w Pucharach Polski w kickboxingu
oraz medalistkà wielu innych presti˝owych turniejów.
Natalia Czarnak (11 lat) – trenuje i reprezentuje barwy dwóch klubów jeêdzieclokrotnego mistrza Polski w kickboxingu
i taekwondo wielu federacji (WKA, WKSF,
UFR, ITF, PZKB itp.), jest tak˝e zdobywcà
Pucharu Europy i wielu innych presti˝owych nagród, tak˝e w konkurencjach dru˝ynowych, wielokrotny reprezentant kadry Polski. Jako najm∏odszy z uczestników
wystàpi∏ w zawodowej gali MMA Grappler Night 5, gdzie w pi´knym stylu pokona∏ swojego przeciwnika ze Stanis∏awowa.
(http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/129/n/11589).
Zuzanna Tomczyk (14 lat) – tak˝e reprezentantka klubu Centrum Sztuk Walk
Weso∏a z Warszawy. Trenuje taekwondo
i kickboxing od dwóch lat, a na swoim
koncie ma ju˝ pokaêne sukcesy. Jest
mistrzynià Mazowsza i mistrzynià Polski
w taekwondo, zdobywczynià drugiego
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Do koƒca lutego br. b´dà przyjmowane zg∏oszenia do 2 tury stypendialnej dla
kolejnych 3 m∏odych sportowców.
Warunki, jakie musi spe∏niaç kandydat,
aby móc uczestniczyç w programie, to:
byç w wieku od 10 do 16 roku ˝ycia,
uprawiaç dowolnà dyscyplin´ sportowà
indywidualnà, mieç udokumentowane
sukcesy sportowe, przynale˝eç do klubu
sportowego, zwiàzku, stowarzyszenia
itp., posiadaç zgod´ rodziców lub opiekunów na uczestnictwo.
Organizator zastrzega, ˝e odpowie tylko na wybrane zg∏oszenia. Oferty w postaci CV sportowego wraz ze zdj´ciem
przyjmowane sà pod adresem mailowym:
marketing@ckmediator.com.pl
z dopiskiem w tytule „Projekt
CK Mediator Team”. Zg∏oszeƒ
w imieniu dzieci mogà dokonywaç tylko osoby doros∏e z klauzulà: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich i mojego
dziecka danych osobowych
przez CK Mediator sp. z o.o.,
sp. k. w celu realizacji dzia∏aƒ
rekrutacyjnych i marketingowych w projekcie stypendialnym CK Mediator Team”.
CK Mediator

kich: Humorek z Wo∏omina i Dworek
z Sulejówka. Ju˝ w wieku 10 lat zdoby∏a
srebrnà odznak´ jeêdzieckà oraz III klas´
sportowà, zdajàc egzamin licencyjny. Medalistka i mistrzyni Warszawy i Mazowsza. Zdobywczyni 15 miejsca z 77 w ogól-

CK Mediator Polska
ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa
www.ckmediator.pl
e-mail: marketing@ckmediator.pl
tel. 22 123 43 38
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Tekst sponsorowany

nopolskim rankingu z punktacjà 193 pkt
na jednym koniu. Reprezentantka kadry
m∏odzików Warszawsko-Mazowieckiego
Zwiàzku Jeêdzieckiego. Zakwalifikowana
jako jedna z 8 dzieci w Polsce do turnieju
Cavaliada Future Midi. Cavaliada to jedno
z wa˝niejszych wydarzeƒ jeêdzieckich
w tej cz´Êci Europy i sam udzia∏ w nim to
wielkie wyró˝nienie i sukces.

Do pierwszej tury programu zakwalifikowali si´:
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Patroni naszych ulic

relacje panujàce w Êwiecie ludzi. Na poczàtku
lat 30. wraz z ˝onà Stefanià, lekarkà, zamieszka∏
w Podkowie LeÊnej w domu zwanym „Kurzà
Stopkà”. Jest autorem bajek, satyr oraz m.in. ksià˝ek Przygody Magdusi, Wakacje w puszczy, a tak˝e scenariusza spektaklu telewizyjnego dla dzieci
Czupurek. Zmar∏ w 1952 roku. Grób pisarza i jego ˝ony znajduje si´ na Cmentarzu Wojskowym
na Powàzkach. Na nagrobku umieszczony jest
cytat: Nie pogardzajcie Êmiechem sensaty / Bo
w Êmiech jest tylko cz∏owiek bogaty.

Filozof – bajkopisarz
Pomnijcie, ˝aby, ˝abki, to wa˝na zasada: nie
zawsze bywa druhem ten, kto was nie zjada –
pisa∏ w bajce Ch∏opiec i ˝aba Benedykt Hertz,
poeta, satyryk, bajkopisarz, autor ksià˝ek dla
dzieci patronujàcy jednej z aniƒskich ulic. Urodzi∏
si´ w 1872 roku w Warszawie. Jego wychowawcà w szkole Hermanna Benniego by∏ Adolf Dygasiƒski. Pisarz w ksià˝ce Ze wspomnieƒ Samowara
wspomina go jako znakomitego pedagoga, który
wywar∏ na niego wielki wp∏yw i któremu zawdzi´cza∏ zami∏owanie do przyrody. Hertz studiowa∏ filozofi´ w Pary˝u i Zurychu. W 1905 roku
Hertz objà∏ stanowisko sekretarza redakcji w czasopiÊmie „G∏os”. Wspó∏pracowa∏ tak˝e z „Krytykà”, „Robotnikiem”, „Kurierem Litewskim”
i „Przeglàdem Wileƒskim”. Publikowa∏ w pismach

„Naprzód”, „Kurier Polski” oraz „P∏omyk”. Do pisania utworów dla dzieci zach´cili go Stefania
Sempo∏owska i Janusz Korczak. Ju˝ w szkole ch´tnie czyta∏ bajki Jeana La Fontaine’a dzi´ki znajomoÊci j´zyka francuskiego, a gdy rozpoczà∏ w∏asnà twórczoÊç, to w∏aÊnie bajki sta∏y si´ cz´sto
wykorzystywanym przez niego gatunkiem literackim. Pos∏ugujàc si´ maskà zwierz´cà, ukazywa∏

Bibliografia:
■ M. Arska, Wilki dobre i niedobre. Wspomnienia o Benedykcie Hertzu, Warszawa 1988.
■ K. Arska-Perep∏yÊ, Dwie rocznice, „Podkowiaƒski Magazyn Kulturalny” 2002, nr 37.
■ S∏ownik patronów ulic Warszawy, red. S. Ciepliƒski, Warszawa 2003.
Weronika Girys-Czagowiec

Goràcy styczeƒ w KS ZWAR
Styczeƒ w Klubie Sportowym ZWAR
Warszawa to bardzo pracowity miesiàc.
Zawodnicy naszego klubu w czasie
ferii zimowych na zgrupowaniu w M∏awie odbyli 32 jednostki treningowe
podzielone na dwa turnusy. W pierwszym turnusie wielkim zaanga˝owaniem w trening wykazali si´ zawodnicy z rocznika 2006, 2007 oraz 2008.

Podczas drugiego turnusu zabaw´ w ci´˝ki
trening zamieni∏y roczniki 2009, 2010, 2011.
Rocznik 2004 równie˝ nie pró˝nuje, podczas
obozu dochodzeniowego w Warszawie przygotowywali si´ do ligi. To dopiero poczàtek przygotowaƒ. Ca∏y czas trwajà równie˝ zapisy podczas naborów uzupe∏niajàcych do roczników: 2004, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
KS ZWAR

Wystartowa∏ zimowy cykl imprez na orientacj´
Ju˝ sta∏o si´ tradycjà, ˝e rozgrywaniu pierwszej rundy cyklu imprez na orientacj´ pod nazwà „FalInO” towarzyszy zimowa aura. W tym
roku by∏o dok∏adnie tak samo i mimo doÊç póênego terminu przeprowadzenia zawodów
(20.01.2018) dooko∏a by∏o bia∏o – dok∏adnie
tak, jakby zima czeka∏a na nas. Wyglàda na to,
˝e mo˝na b´dzie przepowiadaç nadejÊcie pierwszych opadów Êniegu w przysz∏ych latach, korzystajàc z kalendarza falenickich zawodów na orientacj´.
Niestety urok przepi´knego bia∏ego puchu nas otaczajàcego nie trwa∏ zbyt
d∏ugo i powróci∏a ponownie
wiosenna aura tej zimy. Nie
uda∏o si´ rozegraç jeszcze zawodów na nartach
biegowych, ale jeÊli wierzyç prognozom pogody,
to jest taka szansa w drugiej po∏owie lutego. Ma
byç mroêno, ale jak b´dzie z pokrywà Ênie˝nà,
nie wiadomo. Dlatego na razie pozostaje nam
udzia∏ w niezagro˝onym warunkami atmosferycznymi cyklu imprez na orientacj´ FalInO 2018.
Do rozegrania pozosta∏y jeszcze cztery rundy,
z czego a˝ trzy odb´dà si´ w lutym. 3, 17
i 24.02.2018 to terminy najbli˝szych imprez, na
które serdecznie zapraszamy. Mamy jak zawsze
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do zaoferowania fajne trasy wokó∏
Podczas I rundy frefalenickiej wydmy, a dla najm∏odkwencja, pomimo trwaszych super zabaw´ z odnajdywajàcych ferii zimowych,
niem lampioników i ich potwierby∏a doÊç wysoka. Niedzaniem perforatorem na terenie
wàtpliwà atrakcjà dla
Szko∏y Podstawowej numer 124
pokonujàcych trasy by∏o
przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w warstado dzików chodzàce
szawskiej Falenicy, gdzie tak˝e
pomi´dzy punktami.
znajduje si´ centrum zawodów.
Dziki nie wyglàda∏y na
Dla dzieciaków jest
bardzo przestraszone,
to naprawd´ niesaw odró˝nieniu od niemowite prze˝ycie
których uczestników imi radoÊç z odnalezieprezy, którzy je spotykania i potwierdzenia
li. Po zakoƒczeniu zmapunktów kontrolgaƒ na wszystkich czeka
nych na karcie starciep∏y napój, dodatkoTu˝ przed wyruszeniem na tras´,
towej – bez wzgl´du na panujàce
wo mo˝na by∏o skorzyradoÊç z otrzymania mapy
warunki atmosferyczne na zestaç z bufetu w Êwietlii mo˝liwoÊci wyruszenia w teren
wnàtrz. Starsi natomiast majà kilka
cy szkolnej i skosztowaç
tras do wyboru, gdzie punkty stojà ju˝ w wi´kmiejscowych smako∏yków. Informacje o kolejszoÊci w lesie otaczajàcym szko∏´, ale te˝ zaglànych rundach i zg∏oszenia na nie (tu nale˝y padamy cz´sto na teren Parafii, gdzie zazwyczaj
mi´taç o tym obowiàzku, aby organizator móg∏
znajduje si´ jeden punkt kontrolny. OczywiÊcie
przygotowaç odpowiednià liczb´ map) znajdujà
podczas ka˝dej rundy lokalizacja punktów w tesi´ na stronie www.orienteering.waw.pl.
renie jest inna i nigdy si´ nie powtarza, dzi´ki
Jan Cegie∏ka
czemu mo˝emy naprawd´ bardzo dok∏adnie poFot. Tomasz Nitsch
znaç te przepi´kne okolice.
Nr 82 / Luty 2018
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Bajerowe Breakowe ferie
Ferie zimowe ekipa Breaka sp´dzi∏a w górach, byliÊmy w naszej zaprzyjaênionej bazie,
czyli Tenis Park ˚ywiec. Poniewa˝ priorytetem
na naszych obozach jest tenis, hotel by∏ oddalony od kortów o trzy kroki (dok∏adnie liczàc od
drzwi wejÊciowych ☺). Dlatego graliÊmy, ile si´
da∏o, od rana do nocy, z przerwà na eksplorowanie gór w Zwardoniu i Korbielowie. Pierwszego dnia by∏o krucho ze Êniegiem, dlatego
Kierownik Pawe∏, podczas sjestowych zabawianek, zarzàdzi∏ wykonanie sztucznego Êniegu z pianki do golenia oraz màki ziemniacza-
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Disco karnawa∏owe

Alter Wawer – Gaba Kulka

Gaba Kulka to postaç kultowa na polskiej
scenie muzyki „niebanalnej”. Artystka renesansu XXI wieku. Âpiewa, tworzy piosenki,
gra na fortepianie... Efektem jej pracy jest
muzyka, której nie da si´ zaszufladkowaç.
I lepiej tego nie próbowaç, bo twórcze ego
Gaby Kulki wcià˝ ewoluuje. W muzycznym
koktajlu, który rodzi si´ w jej artystycznej
duszy, odnajdujemy wyraêne elementy jazzu podparte rockowymi inspiracjami, a wszystko to
przyprawione nutami przywodzàcymi wspomnienia kabaretowych musicali z czasów Kurta Weilla
i Bertolta Brechta. Sama mówi, ˝e: „Dla mnie muP
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

zyka jest jak Ênienie na jawie. Dzi´ki niej potrafimy
siedzieç zamkni´ci w pokoju, a w g∏owie odtwarzaç sobie najbardziej fantastyczne historie”.
Muzykà ska˝ona genetycznie; jej ojciec, Konstanty
Andrzej Kulka, jest wybitnym polskim skrzypkiem
i profesorem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Gaba twierdzi, ˝e kiedy Êpiewa, nic nie istnieje poza piosenkà. I tutaj mo˝na si´ z nià nie zgodziç, bo to, co prezentuje na scenie, jest przeznaczone dla istniejàcej widowni, fanów, s∏uchaczy...
A tych na jej koncertach nie brakuje.
Na scenie towarzyszyç jej b´dà: Wojciech Traczyk, absolwent warszawskiej Akademii Muzycz-

nej. Uda∏o si´ Êwietnie i nawet powsta∏y ba∏wany
i „zawstydziliÊmy” prawdziwy Ênieg, który dopisa∏
ju˝ tej nocy i porzàdnie zaÊnie˝y∏ stoki. Dzia∏o si´
wiele i dla dzieciaków, i dla rodziców: tenis, gry
dru˝ynowe, zabawy, fitness, trening motoryczny,
narty, snowboard, ∏y˝wy, basen, dyskoteka, slalom
gigant, czekolada z bità Êmietanà, fajerwerki,
mecz pokazowy... i ju˝ odliczamy dni do kolejnych
atrakcji i niespodzianek podczas majówki Breaka
w Ostoja Sport Resort na Mazurach.
Zdj´cia i film z ˚ywca oraz aktualnoÊci sà na
naszej stronie www.tenisbreak.pl i profilu na fb
Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
Fot. Aga Caruk

nej, kontrabasista o zjawiskowej wr´cz oryginalnoÊci brzmienia i g∏´boko emocjonalnej sile muzycznego wyrazu, oraz wybitny, klasycznie wykszta∏cony saksofonista, absolwent poznaƒskiej
Akademii Muzycznej Micha∏ Fetler, prywatnie
wielki mi∏oÊnik orkiestr d´tych. Niezwyk∏e trio
i niezwyk∏y koncert, który artyÊci w sobie tylko
wiadomy sposób przemieniajà w intrygujàcy, g∏´boko zapadajàcy w pami´ç muzyczny spektakl.
W Wawerskim Centrum Kultury Gaba Kulka
wystàpi 24.02.2018. Bilety w cenie 10 z∏ do nabycia w WCK, ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73.
Patronat medialny WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury
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Spróbuj, a pokochasz
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Tyle dobrego, ˝e a˝ nie wiemy od czego zaczàç! Mo˝e po kolei. Przedstawiamy Wam niezwyk∏y projekt pn.:
„Piórem i Pazurem”, realizowany
w RadoÊci pod patronatem medialnym
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
O co chodzi? O kaligrafi´. Dost´pnà dla
wszystkich i wciàgajàcà bardziej ni˝ najpopularniejsze gry!
Szko∏a Podstawowa nr 140 im. Kazimierza
Je˝ewskiego wraz z Partnerami w roku szkolnym
2017/2018 realizuje projekt „Piórem i Pazurem”,
którego celem jest przybli˝enie wszystkim (nie
tylko uczniom tej szko∏y) kaligrafii jako sztuki
u˝ytkowej, metody pedagogicznej i terapeutycznej. W swoich dzia∏aniach inicjatorzy projektu
przekonujà, ˝e pi´kne pisanie jest umiej´tnoÊcià
niezwykle przydatnà w naszym ˝yciu. Kaligrafia
prze˝ywa prawdziwy renesans i staje si´ umiej´tnoÊcià bardzo po˝àdanà w wielu zawodach.
Co dzieje si´ i b´dzie dzia∏o w ramach projektu „Piórem i Pazurem”?
Oddajmy g∏os organizatorom: W ramach
uczczenia 70 rocznicy polskiego wydania ksià˝ki
„Ma∏y Ksià˝´” zapraszamy mieszkaƒców naszej
dzielnicy do w∏àczenia si´ w wiele dzia∏aƒ skupionych wokó∏ opowieÊci o ch∏opcu z planety B612.
JesteÊmy m.in. organizatorami I Warszawskiego Konkursu Kaligraficznego „Kaligraf 2018”,
którego motywem przewodnim jest ksià˝ka
„Ma∏y Ksià˝´”. W ramach konkursu uczniowie
warszawskich szkó∏ pi´knie przepisujà fragmenty utworu Exupery’ego. Prace uczestników oceniaç b´dà uznani warszawscy kaligrafowie.
Dzia∏aniem towarzyszàcym jest stworzenie
przez kaligrafów z ca∏ej Polski r´kopisu „Ma∏ego
Ksi´cia”. W ramach tej akcji powstanie unikalna
ksià˝ka, a tak˝e plakaty z fragmentami zapisanymi gwarà.
P
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Organizujemy tak˝e akcj´ internetowà pisania
ulubionych cytatów z utworu „Ma∏y Ksià˝´”, w którà ka˝dy mo˝e si´ w∏àczyç. Zapraszamy do wykaligrafowania ulubionego cytatu, zrobienia sobie
z nim selfie i zamieszczenia na stronie internetowej
https://padlet.com/kaligrafiasp140/brsw70orus6.

Ponadto cyklicznie proponujemy mieszkaƒcom
Wawra tematyczne warsztaty, spotkania i akcje,
o których informujemy na bie˝àco na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Tam te˝ mo˝na dowiedzieç si´ wi´cej o kaligrafii tradycyjnej
i nowoczesnej oraz przeczytaç artyku∏y o tym, w jaki sposób r´czne pisanie wp∏ywa na nasz mózg.
Wszystkich zainteresowanych projektem
„Piórem i Pazurem” zapraszamy na naszà stron´ internetowà: https://pioremipazuremsp140
.blogspot.com oraz na profil Facebooka
https://www.facebook.com/PioremiPazurem/.

Do zobaczenia na Stacji!
Co tydzieƒ w kinach debiutuje nawet kilkanaÊcie nowych tytu∏ów. Dla kin takich jak nasze wybór w∏aÊciwego repertuaru to
prawdziwe wyzwanie. Wi´kszoÊç propozycji kusi mniejszymi lub wi´kszymi laurami festiwalowymi albo gwiazdorskà obsadà, jednak niektóre po prostu chcemy
zagraç i ju˝. I tak robimy.
Kiedy widzi si´ zestawienie nazwisk
Spielberg, Streep i Hanks, to trudno
przejÊç obok filmu oboj´tnie. Liczba
oscarowych nominacji i Z∏otych Globów
tylko dope∏nia obrazu. Mamy do czynienia z co najmniej Êwietnym kinem, a potencjalnie z arcydzie∏em. Dlatego
„Czwarta w∏adza” pojawi si´ na naszym ekranie w premierowym
tygodniu i pewnie nie zejdzie z niego przez jakiÊ czas. To pierwszy
film, który goràco polecam. Drugi to „Disaster Artist” Jamesa
Franco, czyli opowieÊç o aktorach filmu, który uznawany jest za
najgorszy w historii kina. Paradoksalnie nowa produkcja Franco
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10 lutego z okazji Dnia Pióra Wiecznego autorki
projektu „Piórem i Pazurem” wraz z Warszawskim
Domem Kaligrafii zorganizowa∏y ca∏odniowe spotkanie z pi´knym pisaniem i „Ma∏ym Ksi´ciem”.
Mo˝na tam by∏o oczywiÊcie poznaç tajniki kaligrafii, zrobiç linoryt, pos∏uchaç fragmentów powieÊci
czytanych przez Joann´ Lewandowskà (wokalistk´
i aktork´), a tak˝e zobaczyç wystaw´ poÊwi´conà
wydaniom utworu Antoine’a de Saint-Exupery’ego.
Ale mo˝e mimo wszystko zadajecie sobie pytanie: dlaczego kaligrafia?
Kaligrafia by∏a kiedyÊ jednym z podstawowych przedmiotów szkolnych. Za jej pomocà
rozwijano pami´ç i koncentracj´ oraz poczucie
pi´kna i estetyki. Uznano jednak, ˝e uczniom
wystarczy nauka podstaw pisania
i kaligrafia znikn´∏a ze szkó∏.
Po co w czasach klawiatur i ekranów dotykowych szlifowaç umiej´tnoÊç pisania piórem? Poniewa˝ r´czne pisanie uczy precyzji, dok∏adnoÊci,
dbania o ka˝dy szczegó∏, cierpliwoÊci, starannoÊci i wyrabia sprawnoÊç
r´ki. Pisanie odr´czne rozwija wa˝ne
cz´Êci mózgu, odpowiedzialne za
percepcj´ wzrokowà, abstrakcyjne
myÊlenie, zdolnoÊci motoryczne,
orientacj´ przestrzennà itd.
Chyba nie musimy pisaç dalej,
˝eby Was przekonaç. Chocia˝ nie,
warto raz jeszcze powtórzyç, ˝e to po prostu
wciàga i sprawia przyjemnoÊç. Pracujàc nad
kszta∏tem liter odpr´˝amy si´ i zapominamy
o szarej codziennoÊci, wa˝ne staje si´ tylko to,
by odwzorowaç na papierze liter´ w dok∏adnie
takim kszta∏cie, jaki chcemy uzyskaç, i jeszcze
∏adnie to wszystko ozdobiç. A jakà satysfakcj´
daje pi´knie napisany tekst! Zach´camy, ˝ebyÊcie spróbowali. Do pokochania po spróbowaniu
ju˝ nie trzeba b´dzie zach´caç :-).
Hanna Kowalska / Piórem i Pazurem

z pewnoÊcià zostanie zaliczona do najlepszych w 2018 roku. No
i trzeci film, na który czekam – „Jaskiniowcy”. To najnowsza plastelinowa produkcja Nicka Parka, autora „Wallace’a i Gromita”,
„Baranka Shauna”, „Uciekajàcych kurczaków”, i laureat ju˝ 4 (!)
Oscarów. Zapraszamy dzieci w ka˝dym wieku. Ja si´ wybieram :).
Nasze kino czasem zamienia si´ te˝
w sal´ koncertowà. Tak b´dzie 25 lutego
o 20:30, kiedy mury starej stacji wype∏nià
si´ dêwi´kami piosenek Kuby Sienkiewicza. Serdecznie zapraszamy!
Przed nami wi´c kolejny wype∏niony
wydarzeniami i filmami miesiàc. Jak jednak si´ okazuje – warto. Kino Stacja Falenica zosta∏o w∏aÊnie laureatem „Warszawiaków” – warszawskich nagród dla
najciekawszych sto∏ecznych inicjatyw
i miejsc. W 2017 roku to my zostaliÊmy
uznani za „najlepsze kino w Warszawie”. Sta∏o si´ tak dzi´ki g∏osom naszych goÊci. Mo˝emy tylko si´ uk∏oniç i zaprosiç jak zawsze do kina Stacja Falenica.
Do zobaczenia na Stacji!
Jacek WiÊnicki
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KinoKawiarnia Stacja Falenica
wygrywa plebiscyt Warszawiaki 2017!
Od 7 lutego znane sà ju˝ wyniki czwartej edycji
plebiscytu Warszawiaki, czyli g∏osowania na najciekawsze miejsca, wydarzenie, dzia∏alnoÊç w sieci
i zdj´cie 2017 roku. Z naszej dzielnicy zg∏oszone zo-

sta∏o tylko jedno miejsce w jednej kategorii, ale jest
to miejsce na tyle wyjàtkowe, ˝e pokona∏o tak lubiane przez warszawiaków kina jak Muranów czy
Luna i zaj´∏o pierwsze miejsce! Nasze unikalne wa-

„Sztuka z bliska”, czyli zaj´cia
artystyczne z dostawà do domu
W naszej dzielnicy ma miejsce wiele ciekawych i wartoÊciowych inicjatyw, mo˝na wybieraç w szerokim wachlarzu oferty kulturalnej we
wszystkich filiach Wawerskiego Centrum Kultury.
Jest jednak pewna grupa ludzi, która nie mo˝e
z tej oferty skorzystaç, poniewa˝ z ró˝nych powodów nie ma mo˝liwoÊci dotarcia do budynków filii WCK. Sà to przede wszystkim seniorzy,
którzy nie sà ju˝ tak mobilni jak za czasów swo-

jej m∏odoÊci. I to w∏aÊnie dla nich pracownicy
Wawerskiego Centrum Kultury Filia Aleksandrów
zainicjowali projekt „Sztuka z bliska”. Sà to darmowe zaj´cia artystyczne plastyczne, ceramiczne, r´kodzielnicze dostosowane do mo˝liwoÊci
i zainteresowaƒ uczestników. Mobilni instruktorzy prowadzà te zaj´cia w miejscach zamieszkania seniorów. Aby wziàç w nich udzia∏, nie trzeba spe∏niaç ˝adnych dodatkowych warunków,

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
LUTY – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
24 lutego / sobota / godz. 15.00
SMOCZA LEGENDA – spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru KRAK-ART. Znana krakowska legenda o Królu Kraku, Smoku Wawelskim
i jego pogromcy Szewczyku Dratewce. Wst´p: 6 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
21 lutego / Êroda / godz. 19.00
JOGA DLA POCZÑTKUJÑCYCH – joga to system
pracy z cia∏em, oddechem i umys∏em, który holistycznie uzdrawia ca∏y organizm! Zapraszamy na warsztaty
dla osób, które wczeÊniej nie mia∏y do czynienia z jogà lub chcia∏yby wspólnie popraktykowaç. Prowadze-

nie: Bartosz Niedziela, instruktor jogi certyfikowany
przez MEN. Wst´p: 15 z∏.
24 lutego / sobota / godz. 15.00
ZWIERZOLUBY – warsztaty batiku o tematyce zwierz´co-roÊlinnej dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Prace powsta∏e na
warsztatach uczestnicy zabierajà do domu. Czas trwania
warsztatów: 3 godz. Wst´p na warsztaty: 20 z∏.
Po zaj´ciach zapraszamy na wernisa˝ wystawy batiku
Aleksandry Perec (instruktorki warsztatów), absolwentki Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
22 lutego / czwartek / godz. 18.00
KLUB PODRÓ˚NIKA – ÂWIAT BLI˚EJ NAS.
Spotkanie z podró˝nikiem Romanem Czejarkiem. Pre-

werskie kino ∏àczàce funkcje (i klimaty!) kawiarni,
kina i stacji kolejowej uzyska∏o a˝ 35% g∏osów
oddawanych w tej kategorii. Na drugim miejscu
znalaz∏o si´ Kino Elektronik z 29%, a na trzecim
Kino Praha z 8% g∏osów. W sumie nominowanych
by∏o 10 kin, poza wymienionà zwyci´skà trójkà by∏y to: Muranów, Luna, Wis∏a, Atlantic, Iluzjon, U-jazdowski i Kinoteka. Stacjo Falenica, gratulujemy!
Redakcja
ka˝dy mo˝e si´ zg∏osiç, dzwoniàc do WCK Filia
Aleksandrów (tel. 22 612 63 85). Zach´camy
Paƒstwa do korzystania!
Dzia∏anie realizowane dzi´ki dotacji z projektu
„Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, który jest
wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014–2020 (PO WER).
Partnerem projektu jest OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
WCK Aleksandrów,
oprac. Redakcja
lekcja oraz prezentacja multimedialna na temat Kanionu Colca w Peru.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–28 lutego
ZIMA – wystawa prac uczestników sekcji dzia∏ajàcych w filii.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
24 lutego / sobota / godz. 19.00
ALTER WAWER – GABA KULKA
Koncert polskiej pianistki, piosenkarki i autorki tekstów
w ramach realizowanego w WCK projektu Alter Wawer. Bilet: 10 z∏. Wi´cej informacji na str. 7.
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn
niezale˝nych od organizatorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

REKL AMA

OPRÓ˚NIAMY
i PORZÑDKUJEMY
NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie,
teraz także z dojazdem do ucznia.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E,
POSESJE

503 065 403
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Rekin i jego szajka
Cyberprzestrzeƒ mo˝emy przyrównaç do akwenu wodnego. Wyobraêcie sobie, ˝e nurkujemy. Otaczajà nas pi´kne kolorowe rafy, pe∏ne nieznanych i barwnych stworzeƒ.
Niektóre z tych stworzeƒ swobodnie
przep∏ywajà obok nas i zapierajà
dech w piersiach, a inne hipnotyzujà
swym pi´knem. Jednak za tymi kolorami mo˝e kryç si´ coÊ z∏owrogiego.
Internet jest ∏atwym i wygodnym
êród∏em informacji. Praktycznie jesteÊmy w stanie znaleêç tam, czegokolwiek zapragniemy. Jest jedno
„ale” – dost´p do Internetu majà
równie˝ osoby, które potrafià wykorzystaç innych, by osiàgnàç swój w∏asny cel. Sà to takie
rekiny w cyberÊwiecie. Dopóki ostro˝nie i umiej´tnie p∏ywamy, to mo˝emy uniknàç przykroÊci.
Rekin to z∏y haker – b´dzie krà˝y∏, czeka∏ na nasze potkni´cie. W tym celu skorzysta z pomocy
z∏oÊliwego oprogramowania. Z∏oÊliwe oprogramowanie to podwodne stworzenia, które w bezpoÊrednim kontakcie mogà przysporzyç wielu zmartwieƒ i problemów. Mogà wyrzàdziç krzywd´.
Jednym z rodzajów z∏oÊliwego oprogramowania jest „Spyware”. Natr´tne stworzenie, ukrywa
si´ w ka˝dym zakamarku. Jest szpiegiem, który
cz´sto niepostrze˝enie wkrada si´ do naszego
systemu i tam zamieszkuje. Szpieg ten cz´sto do∏àczany jest do nielegalnych czy pirackich progra-

mów pobieranych z sieci. „Spyware” potrafi te˝
kusiç, ˝eby go zainstalowaç, oferujàc coÊ atrakcyjnego, np. „Najnowsza gra, dziÊ do pobrania
za darmo”. Oprogramowanie szpiegujàce bardzo lubi zbieraç informacje o nas, takie jak imi´,
nazwisko, has∏a, loginy itp. Czasami wy∏àcznie
obserwuje, Êledzi, gdzie wchodzimy, co robimy
i na tej podstawie wysy∏a nam spersonalizowane reklamy. Innym razem zagnie˝d˝a si´, ukrywa
i miesza w ustawieniach naszego systemu, wykorzystujàc nasz komputer bez naszej wiedzy.
Zdarza si´ te˝ tak, ˝e „Spyware” nagromadzi tak
du˝à liczb´ danych o nas, ˝e przesy∏a je do rekina.
Rekin nie ma skrupu∏ów, wykorzystujàc zgromadzone przez „Spyware” informacje, potrafi w∏amaç
si´ na nasze skrzynki pocztowe, na konta bankowe

czy na wykorzystywane przez nas portale spo∏ecznoÊciowe. Rekin mo˝e zabraç naszà to˝samoÊç.
W naszym imieniu mo˝e rozsy∏aç wiadomoÊci do
znajomych i np. prosiç o pieniàdze, mo˝e równie˝
rozsy∏aç na nasz temat fa∏szywe informacje.
„Spyware” to bardzo popularne oraz sprytne
szkodliwe oprogramowanie, którego ci´˝ko jest si´
pozbyç. Trzeba si´ odpowiednio zabezpieczyç. Istniejà dobre programy, które sà antyszpiegami. Pomagajà nam usunàç niechcianego intruza. Najwa˝niejsze jest jednak zapobieganie. Dlatego poni˝ej
znajdziecie kilka wskazówek, co mo˝ecie robiç, by
uniknàç niechcianego goÊcia u siebie w systemie:
1. Zwracajcie uwag´ na program antywirusowy
– powinien byç na bie˝àco aktualizowany.
2. Pami´tajcie, ˝e wszystkie poprawki bezpieczeƒstwa, aktualizacje sà po to, ˝eby nas
chroniç, wi´c nale˝y je instalowaç.
3. Nie otwierajcie za∏àczników poczty, których nie
oczekiwaliÊcie i które wyglàdajà podejrzanie.
4. Nie instalujcie oprogramowania z nielegalnych êróde∏, unikajcie „piratów”.
5. Bàdêcie czujni i nie dajcie si´ nabieraç na
„okazje” w Internecie.
Justyna Krasowska,
Aleksander Zawada, Adrian Pupek

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Kol´dowanie w DDP Caritas w Falenicy
W piàtek 19 stycznia zostaliÊmy zaproszeni na
kol´dowanie do Domu Dziennego Pobytu Caritas dla seniorów na ulicy Starczewskiej 8 w Falenicy. W domu tym panie majà mo˝liwoÊç aktywnego sp´dzania czasu, rozwijania swoich zainteresowaƒ i pasji.
W odwiedziny wybrali si´ wszyscy Chatowicze wraz z opiekunami. Wspólne spotkanie rozpocz´∏o si´ od zapoznania i przywitania si´ z gospodarzami, a nast´pnie przystàpiliÊmy do
wspólnego kol´dowania przy dêwi´kach p∏ynà-

cych z pianina. Po wspólnym Êpiewaniu zasiedliÊmy do pocz´stunku przy pi´knie zastawionym
stole oraz ods∏uchaliÊmy wspó∏czesne wersje
najpi´kniejszych kol´d.
Po pocz´stunku wraz z gospodarzami zwiedziliÊmy oÊrodek oraz kaplic´, w której przed obrazem
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej zmówiliÊmy dzi´kczynnà modlitw´ za szcz´Êliwe spotkanie. Pe∏ni wra˝eƒ
i w odÊwi´tnych nastrojach wróciliÊmy do Chaty.
Dzi´kujemy bardzo za mi∏e przyj´cie. Pani Teresa Dêwiga∏a i my zapewnialiÊmy si´, ˝e nie jest
to nasze ostatnie spotkanie.
Uczestnicy ÂDS „Chata z pomys∏ami”, MK

Szkolny Koncert Noworoczny
2018 „W Tobie jest Êwiat∏o”
Koncepcja koncertu kol´d rodzi∏a si´ we mnie
od wielu lat, obrazy ∏àczy∏y si´ z muzykà i zaczyna∏y tworzyç w moich myÊlach spójnà ca∏oÊç.
I wreszcie przyszed∏ idealny, w∏aÊciwy moment
na realizacj´ tej wizji. OkolicznoÊci by∏y sprzyjajàce: okres Bo˝ego Narodzenia, grupa pracowników zwarta i gotowa, zdolna i ch´tna do dzia∏ania. Dzieci i m∏odzie˝ z rozmys∏em dobrani do
swoich ról: wokalnych, tanecznych oraz aktorskich. Scenografia zaplanowana i zrealizowana
ze szczególnà starannoÊcià. Stroje dobrane
i przygotowane we wspó∏pracy z rodzicami. Prezentacja, oÊwietlenie i nag∏oÊnienie. To wszystko musia∏o powiàzaç si´ wzajemnie w jeden,
harmonijny uk∏ad artystyczny. W dniu 10 stycznia, a nast´pnie 2 lutego zaprezentowaliÊmy
pierwszy Szkolny Koncert Noworoczny, najpierw
dla naszej „helenowskiej” spo∏ecznoÊci, a nast´pnie dla zaprzyjaênionych szkó∏, przedszkoli,

placówek oraz indywidualnych goÊci. „W Tobie
jest Êwiat∏o” – to przes∏anie naszego wyst´pu
nawiàzywa∏o do has∏a sztafety Betlejemskiego
Âwiat∏a Pokoju, które przenoszone przez harcerzy z Betlejem na ca∏y Êwiat jest symbolem nadziei i pokoju.
Ta wspólna inicjatywa przynios∏a wiele radoÊci
i wzruszeƒ. Da∏a nam równie˝ okazj´ do integracji, uczniowie prezentowali swoje umiej´tnoÊci
rami´ w rami´ z pracownikami, co by∏o pi´knym
doÊwiadczeniem. Uda∏o si´ nam zbudowaç
wspó∏prac´ pe∏nà akceptacji, ˝yczliwoÊci, spokoju i ∏adu. Trema b∏yskawicznie ustàpi∏a miejsca
celebrowanej radoÊci wspólnego kol´dowania.
OtrzymaliÊmy bardzo du˝o informacji zwrotnych,
zalano nas ciep∏ymi i dobrymi s∏owami, które niezwykle cieszà i dopingujà do dalszego dzia∏ania,
podejmowania trudu organizacyjnego i twórczych inicjatyw. Widzowie aktywnie w∏àczali si´

w Êpiew, reagowali spontanicznymi oklaskami,
a tak˝e niejednej osobie ∏za si´ w oku zakr´ci∏a.
JesteÊmy niezwykle wdzi´czni wszystkim, którzy
wspierali nas i pomagali w realizacji Koncertu
Noworocznego 2018 „W Tobie jest Êwiat∏o”, i ju˝
dziÊ zapraszamy na kolejnà edycj´ do naszej
szko∏y nr 244 przy ulicy Hafciarskiej 80/86 w wawerskim Mi´dzylesiu. Czas p∏ynie szybko, a wi´c
zobaczymy si´ ju˝ za rok ☺.
Beata Wardak
nauczyciel Szko∏y Podstawowej Specjalnej nr 244

Autor Dzieci´cej RadoÊci – Maciej Wojtyszko
Pi´knie, radoÊnie i bardzo uroczyÊcie by∏o
w Szkole Podstawowej nr 246. Tego dnia,
17 listopada 2017 roku, zaproszony na uroczystoÊç re˝yser filmów i spektakli teatralnych
pan Maciej Wojtyszko pe∏ni∏ wyjàtkowà rol´.
Znany re˝yser filmowy i teatralny, wyk∏adowca Akademii Teatralnej i ∏ódzkiej „filmówki”,
dziekan Szko∏y Aktorskiej im. Machulskich, dramaturg i pisarz, autor ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y, znalaz∏ czas w swoim napi´tym grafiku
i przyby∏ na spotkanie z dzieçmi. Dyrektor szko∏y
Adam Zaporski przywita∏ wszystkich goÊci, a byli wÊród nich: Henryka Królikowska-Wojtyszko
– scenarzystka; Beata Zych – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, redaktor naczelny „Mieszkaƒca” – Barbara Morawska-Nowosielska; Miros∏awa Majewska – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Z.J. Rumla; Dariusz Osiƒski
z redakcji „Mi´dzy Nami Aninianinami”. Nast´pnie za pomocà prezentacji multimedialnej przedstawiono niektóre z dokonaƒ re˝ysera. Potem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

popisa∏ si´ swoimi umiej´tnoÊciami zespó∏ fla˝oletowy.
Nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç spektaklu nawiàzujàcego
do bohaterów ksià˝ek zaproszonego goÊcia. Wystawiono wi´c
przedstawienie w trzech aktach,
które nosi∏o nazw´ „Bromby
i Fikandra wieczór autorski”.
Podczas dynamicznie toczàcej
si´ akcji (z wàtkiem detektywistycznym) widzowie poznawali
poszczególnych
bohaterów
i wciàgali si´ w fabu∏´ przeplatanà odpowiednio dobranymi
piosenkami. Mali wykonawcy
bardzo si´ starali, by zagraç
i zaÊpiewaç jak najpi´kniej. Mo˝na by∏o wi´c zas∏uchaç si´ i zapatrzeç. A by∏o na co! Oryginalne
rozwiàzania kostiumów ma∏ych aktorów, ciekawe dekoracje na scenie i wiszàce naoko∏o sali
gimnastycznej ilustracje wykonane przez dzieci

nie by∏y jednak ostatnimi niespodziankami zorganizowanymi na czeÊç wyjàtkowego goÊcia. Najwa˝niejszym punktem
programu by∏o bowiem wr´czenie goÊciowi medalu Autora
Dzieci´cej RadoÊci. Pan Maciej
Wojtyszko by∏ kolejnym autorem uhonorowanym w ten
sposób. Mimo i˝ by∏ laureatem
tak wielu znaczàcych odznaczeƒ, w tym o mi´dzynarodowej randze (Orderu UÊmiechu),
doceni∏ medal wr´czony przez
uczniów, a tak˝e imprez´ przygotowanà na jego czeÊç i pochwali∏ jej poziom. Wszyscy zaanga˝owani w t´ uroczystoÊç liczà na to, i˝ ten
dzieƒ Pan Maciej Wojtyszko zachowa w swojej
pami´ci jako wyjàtkowy.
M. Daken
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Rosnàcy niepokój o demokracj´
Przedstawiciele Êrodowisk zaniepokojonych
rozwojem sytuacji w naszym kraju wystosowali
do wszystkich organizacji przeciwnych dewastacji
porzàdku ustrojowego Polski apel o wspó∏dzia∏anie. Jest on szczególnie istotny z powodu zbli˝ajàcych si´ wyborów samorzàdowych, najwa˝niejszych dla spo∏ecznoÊci lokalnych. Przekazujemy
Paƒstwu jego treÊç i zach´camy do refleksji.
Nasz adres stowarzyszenie.sedno@gmail.com
oraz strona internetowa www.sedno.org. Zapraszamy.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

APEL O KONSOLIDACJ¢
ÂRODOWISK PRODEMOKRATYCZNYCH
Polska znalaz∏a si´ w obliczu najci´˝szego kryzysu konstytucyjnego ∏adu od chwili odzyskania
niepodleg∏oÊci w 1989 roku.
Rzàdzàca partia PiS dà˝y konsekwentnie do
niszczenia ustroju demokratycznego i ograniczania swobód obywatelskich. Formacja polityczna, g∏´boko zideologizowana, której twarzà
jest coraz mniej skrywany, toksyczny nacjonalizm, krok po kroku – ∏amiàc Konstytucj´ i ignorujàc fundamentalnà zasad´ ustrojowà trójpodzia∏u w∏adzy – czyni Polsk´ paƒstwem autorytarnym z perspektywà utrwalania swego
w∏adztwa na d∏ugie lata.
Uwa˝amy, ˝e powaga sytuacji wymaga wspólnego dzia∏ania wszystkich si∏ politycznych i spo∏ecznych pragnàcych powrotu do demokratycznego porzàdku prawnego w Polsce, niezale˝nie od
dzielàcych je ró˝nic ideowych i programowych.

Dotyczy to zarówno partii politycznych, jak organizacji spo∏ecznych, tak˝e tych, które skupiajà ludzi wokó∏ spraw i zadaƒ odleg∏ych od polityki.
Zdajàc sobie spraw´ z wyst´pujàcego pluralizmu postaw i poglàdów, proponujemy aby
wspólnà p∏aszczyzn´ programowà stanowi∏a deklaracja wiernoÊci podstawowym wartoÊciom:
- paƒstwa prawa opartego na obowiàzujàcej
Konstytucji,
- wy∏onionego w autentycznie wolnych wyborach samorzàdu terytorialnego wolnego od
dominacji partii,
- wzmocnieniu i zdynamizowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jako gwarancji, a zarazem podstawowego warunku funkcjonowania
demokratycznego ∏adu i dobra wspólnego,
- uniwersalnym prawom cz∏owieka i wynikajàcym z nich swobodom obywatelskim, co neguje wszelkie formy dyskryminacji, nacjonalizmu, ksenofobii i wykluczenia,
- przynale˝noÊci paƒstwa polskiego do rodziny
narodów europejskich oraz umacnianiu relacji
euroatlantyckich, czego instytucjonalnym wyrazem jest Unia Europejska i NATO.
JesteÊmy przekonani, ˝e podstawowym przejawem wspólnych dzia∏aƒ celem przywrócenia
zasad i wartoÊci, które le˝a∏y u podstaw walki
wielu pokoleƒ o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, by∏oby wystawienie w nadchodzàcych wyborach samorzàdowych, a wkrótce po tym – parlamentarnych (europejskich i krajowych), wspólnych list
kandydatów.
Wzywamy do podj´cia w tym celu wszelkich
mo˝liwych dzia∏aƒ. Uwa˝amy, ˝e dla pobudzenia

obywatelskiego poparcia i zwi´kszenia szans
wyborczych, warto wy∏oniç wspólnych kandydatów na drodze porozumienia si∏ politycznych,
ruchów spo∏ecznych i inicjatyw samorzàdowych
oraz, jeÊli powstanà ku temu sprzyjajàce warunki, przeprowadzenia wspólnych prawyborów.
Prawybory, jak wszystkie mechanizmy demokratyczne, majà swoje plusy i minusy. Sà w Polsce instrumentem ˝ycia politycznego jeszcze
ma∏o znanym i s∏abo przetestowanym. Niemniej
jednak uwa˝amy, ˝e wzbogacajàc formy tak potrzebnej nam obecnie aktywnoÊci obywatelskiej, mogà one stanowiç wa˝ny element rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego poddanego dziÊ ci´˝kiej próbie.
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiƒski, prof. dr hab.
Andrzej Jacek Blikle, Halina Bortnowska, Ma∏gorzata Brenner, prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, prof. dr hab. Przemys∏aw Czapliƒski, Piotr Fràczak, Ewa Ho∏uszko, prof. dr
hab. Janusz Hryniewicz, Stanis∏aw Huskowski, Krystyna Janda, El˝bieta Józefowicz, Joanna Kasperska, Pawe∏ Kasprzak, dr Henryk
Kliszko, dr Tadeusz Korablin, Krzysztof Korczak, Andrzej Kostarczyk, prof. dr hab. Marcin Król, Jan Król, prof. dr hab. Ireneusz
Krzemiƒski, Robert Krzysztoƒ, prof. dr hab.
Jacek Kurczewski, Kacper Ku˝elewski, W∏adys∏aw Majewski, dr Adam Manikowski, prof.
Tomasz Mickiewicz, prof. dr hab. Stanis∏aw
Obirek, dr Janusz Onyszkiewicz, Zenon Pa∏ka,
Józef Pinior, S∏awomir Popowski, Andrzej Rejman, Jan Rodowicz, Joanna Roqueblave, Gabriela Rybacka, prof. dr hab. El˝bieta Skotnicka-Iliaszewicz, dr Marcin Skubiszewski, Bogus∏aw Stanis∏awski, Danuta Sto∏ecka, dr
Henryk Szlajfer, Jacek Szymanderski, prof. dr
hab. Jacek Wachowski, Andrzej Wielowieyski, ¸ukasz Wierzbowski, prof. dr hab. Jan
Woleƒski, Marcin Woêniak, Henryk Wujec

OG¸OSZENIA DROBNE

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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US¸UGI KSI¢GOWE
PE¸EN ZAKRES • KORZYSTNE CENY
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Dolomitowa 16

tel.: 507 625 453
www.ksiegowawwesolej.pl

tel.

503 150 991

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

122

tel. 513-148-238
ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

MALOWANIE W WEEKENDY

TRAWNIKI,
OGRODY
503 065 403

323

TRANSPORT

22
1

kilkanaÊcie godzin w tygodniu na podstawie umowy zlecenie. Nr. kontaktowy 602 306 969.
◗Zamieni´ mieszkanie, wykoƒczone,
60 m2, gara˝, nowy apartamentowiec
przy ul. Zgierskiej na dom w Warszawie Praga Po∏udnie (DOP¸ATA). Tel.
601 299 055.

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3
13
4

31
8

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe

Z¸OTA RÑCZKA

Redakcja

◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗Studentka Politechniki Warszawskiej
udzieli korepetycji z MATEMATYKI i FIZYKI lub pomo˝e w odrabianiu lekcji.
Tel. 502 381 369.
◗Szko∏a Tomjar Auto zatrudni instruktora nauki jazdy kat. B. Zatrudnienie na

160

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

29
1

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).
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

i dezerter”2. Mieszkaƒcy jednak poznali prawd´.
„Wieczorem gospodarz z majorem siedzàc
w kuchni przy kieliszku (a za otwartymi drzwiami w pokoju spa∏ komisarz), zapyta∏ co ten nieszcz´Ênik przeskroba∏, ˝e go zabili? Major wzdrygnà∏ si´, palec do ust przystawi∏ i po chwili tym
samym palcem przejecha∏
pozbawionym znaczàcej popo szyi i ponownie palec do
mocy. Wkrótce stolica upad∏a.
ust przy∏o˝y∏. Nazajutrz kiePolscy ˝o∏nierze z wojsk gen.
dy komisarza nie by∏o major
Berlinga, stojàcych na pozypowiedzia∏; o tym nie wolcjach obronnych nad Wis∏à,
no rozmawiaç bo obaj tam
z przera˝eniem odczuli w∏adz´
b´dziemy le˝eli, a tamten –
oficerów politycznych w swoza du˝o gada∏..”3.
ich jednostkach. Mnóstwo
Po kilku miesiàcach, kiez nich, wiedzàc, ˝e d∏ugie ∏apy
dy front przesunà∏ si´ na
bolszewickiej bezpieki si´gnà
zachód, mieszkaƒcy odtwote˝ ich – ˝o∏nierzy AK i innych
rzyli mogi∏´, postawili ˝elaformacji z Polesia, Wo∏ynia
zny krzy˝ i powiesili tabliczi Podlasia – próbowa∏o uciek´ z danymi zamordowanekaç. Niektórzy g∏oÊno wyra˝ali
go. Grób zachowa∏ si´ do
swoje zdanie o sowieckich
dziÊ, tylko kilka lat temu
„porzàdkach”... Jednym z nich Krzy˝ na mogile Andrzeja Steciuka. ustawiono nowy, drewniaby∏ Andrzej Steciuk z oddzia∏u
ny krzy˝. Wed∏ug badaƒ
Fot. Zerzeƒskie Klimaty
stojàcego na po∏udnie od Bor„wawerianisty” Paw∏a Ajkowa. Mia∏ on 44 lata i doskonale rozumia∏
dackiego w Centralnym Archiwum Wojskowym
zaistnia∏à sytuacj´. Wed∏ug opinii ówczesnych
zamordowany by∏ urodzony w Woli Mazowiecmieszkaƒców bardzo mocno domaga∏ si´ ataku
kiej k. Tarnopola w 1906 r. i by∏ ˝o∏nierzem
na stolic´ i pomocy powstaƒcom. W szeregach
14 pu∏ku piechoty z 6 DP poleg∏ym 16 stycznia
wojsk podleg∏ych komunistom z Lublina sowiec1945 r. Spraw´ na pewno wyjaÊnià dok∏adne
kie NKWD wy∏awia∏o „nieb∏ogonadio˝nych”...
badania. Niewykluczone, ˝e chodzi o dwóch róWspomina Êwiadek: „Wieczorami ˝o∏nierze
˝nych ludzi o tym samym nazwisku, a dane jedchodzili do gospodarzy mieniajàc si´ konserwanego z nich nie zosta∏y usuni´te z dokumentów.
mi i tuszonkà na bimber. Feralnego wieczora paTa uratowana niegdyÊ przez Êwiadków,
trol NKWD zatrzyma∏ na Kresach Borkowskich
a obecnie przez lokalnych spo∏eczników z ZeSteciuka, zazwyczaj po sprawdzeniu dokumenrznia historia jest cz´Êcià lokalnego dziedzictwa.
tów ˝o∏nierzy puszczano, lecz tym razem zatrzyJej Êladem jest samotny krzy˝ stojàcy pod Borkomanego zawieziono do RadoÊci gdzie NKWD zawem, w miejscu zwanym kiedyÊ „Wilczà Górà”.
j´∏o budynek na rogu Izbickiej i Patriotów. Po
Piotr Bieliƒski
skonfrontowaniu osoby ze swojà listà wydano
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
wyrok”1. Wiadomo, ˝e jeszcze w nocy samochód
piotrbayonne@yahoo.com
z ˝o∏nierzami NKWD oraz UB przywióz∏ cz∏owietel. +48 609 869 359
ka, którego zaraz zastrzelono. Jego zw∏oki zakopano, a grób udeptano i zamaskowano. Okolicz1
ni mieszkaƒcy usypali mogi∏´ i postawili krzy˝.
Profil Zerzeƒskie Klimaty na portalu Facebook, film
Nast´pnego dnia „przyjechali na to miejsce
z tekstem o tytule „Zapomniany ˝o∏nierz na Wilczej
funkcjonariusze i zniszczyli grób a krzy˝ po∏amaGórze” zamieszczony dnia 17 paêdziernika 2017 r.
2
li. UB szuka∏o wykonawców mogi∏y i rozg∏aszaTam˝e.
3
Tam˝e.
no, ˝e kto si´ odwa˝y to skoƒczy jak ten zdrajca

Szeregowy Andrzej Steciuk...
Samotny grób pod Borkowem
Na jesieni 1944 r. wiadomo ju˝ by∏o o kl´sce
niemieckiego okupanta Polski, który przegrywa∏
wojn´. Pokona∏a go koalicja zachodnich mocarstw demokratycznych – Wielkiej Brytanii i jej
imperium oraz Stanów Zjednoczonych. Oba kraje od 1941 r. wspar∏y zaatakowany przez Hitlera
Zwiàzek Radziecki, czyniàc go swoim sojusznikiem. Niestety, wobec ogromu strat i pot´gi imperium Stalina demokracje Zachodu nie chcia∏y
ju˝ wype∏niç sojuszniczych zobowiàzaƒ wobec
kraju, który w 1939 r. sta∏ si´ pierwszà ofiarà
agresji Niemiec. Nie chciano pami´taç sowieckiego ataku na wschodnie województwa walczàcej Polski 17 wrzeÊnia 1939 r. i póêniejszych
zbrodni Stalina na Polakach i innych narodach
Europy. Anglia i Ameryka z∏ama∏y podpisane
przez siebie sojusze i „Kart´ Atlantyckà”, mówiàcà o wyrzeczeniu si´ zmian terytoriów i rzàdów
innych paƒstw bez udzia∏u narodów ˝yjàcych
w tych paƒstwach.
To z∏amanie zasad sprawi∏o, ˝e Polska mia∏a
staç si´ ∏upem czerwonego imperium. Sami Polacy dowiedzieli si´ o tym dopiero w Ja∏cie, gdzie
politycy „Wielkiej Trójki” oÊwiadczyli o tych decyzjach publicznie. Wielka machina terroru Zwiàzku Sowieckiego rozpocz´∏a bezwzgl´dne aresztowania, wywózki i mordy wszystkich, których
uzna∏a za wrogów. Bardzo gorliwie wspar∏a te
zbrodnie w∏adza polskich komunistów, posiadajàca wszystko to, co by∏o do rzàdzenia potrzebne – przede wszystkim aparat represji.
Kolejny raz 1 marca, w ramach Narodowego
Dnia ˚o∏nierzy Wykl´tych, b´dziemy czciç ludzi,
którzy zdecydowali si´ w takiej sytuacji walczyç
o Niepodleg∏oÊç Polski. By∏o te˝ wielu takich,
którzy zgin´li za kilka wypowiedzianych s∏ów...
Spo∏ecznicy z Zerznia ustalili losy jednej z takich
nieszcz´snych ofiar. Bardzo niewielka iloÊç faktów dzi´ki nim w∏aÊnie ocala∏a...
We wrzeÊniu 1944 r. wojska sowieckie i polskie z Armii Berlinga zatrzymano u wrót Warszawy, krwawiàcej w dogorywajàcym Powstaniu
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8 [XJŕ[LV [ DJŕHZN SP[XPKFN mSNZ PCFDOJF QPT[VLVKFNZ
QSBDPXOJLØX OB TUBOPXJTLB LPMFKPXF
t .BOFXSPXZ NPƒMJXPžŗ QS[FT[LPMFOJB QS[F[ QSBDPEBXDŢ
t 6TUBXJBD[
t 1SPXBE[ŕDZ QPKB[EZ X PCSŢCJF CPD[OJDZ NPƒMJXPžŗ QS[FT[LP
MFOJB QS[F[ QSBDPEBXDŢ NJMF XJE[JBOF PTPCZ QPTJBEBKŕDF MJDFODKŢ
NBT[ZOJTUZ
t .BT[ZOJTUB QPKB[EØX USBLDZKOZDI
.JFKTDF QSBDZ CPD[OJDB LPMFKPXB &$ 4JFLJFSLJ X 8BST[BXJF
8ZNBHBOJB
o [EBOZ FH[BNJO LXBMJmLBDZKOZ OB XZƒFK XZNJFOJPOF TUBOPXJTLB
o XZLT[UBDFOJF [BXPEPXF MVC žSFEOJF
o NJMF XJE[JBOF EPEBULPXF VQSBXOJFOJB LPMFKPXF
0GFSVKFNZ
t EPCSF XBSVOLJ QBDPXF
o NBOFXSPXZ o PE  [ CSVUUP
o VTUBXJBD[ o PE  [ CSVUUP
o QSPXBE[ŕDZ QPKB[EZ X PCSŢCJF CPD[OJDZ o PE  [ CSVUUP
o NBT[ZOJTUB [F [OBKPNPžDJŕ T[MBLV o PE  [ CSVUUP
t TUBCJMOPžŗ [BUSVEOJFOJB X PQBSDJV P VNPXŢ P QSBDŢ
t NPƒMJXPžŗ JOEZXJEVBMOFHP SP[XPKV [BXPEPXFHP
t QSZXBUOŕ PQJFLŢ NFEZD[Oŕ
,POUBLU UFM
"QMJLPXBOJF QS[F[ GPSNVMBS[ OB TUSPOJF XXXQLQDTQM
X [BLBEDFv,BSJFSBw
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