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• W trakcie zmagaƒ wolno: wios∏owaç, u˝ywaç
˝agli, odpychaç si´ od dna, chodziç po dnie.
• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest
wniesienie op∏aty w wysokoÊci 20 z∏ od osoby
oraz zapoznanie si´ z regulaminem i deklaracja stosowania si´ do jego postanowieƒ.
• Uczestnicy startujà na w∏asnà odpowiedzialnoÊç i na w∏asne ryzyko.
• Wszystkim ch´tnym pomagamy w zdobyciu
sprz´tu.
Zmierz si´ z rzekà w Rajdzie Urzecze!
Wszystkich mi∏oÊników Wis∏y zapraszamy do
udzia∏u w wyjàtkowych, wiÊlanych regatach!
WyÊcig ∏odzi, a tak˝e wszystkich innych p∏ywajàcych obiektów, odb´dzie si´ ju˝ 19 maja 2018.
WyÊcigi rozegrane b´dà w dwóch kategoriach:
˚AGIEL i WIOS¸O.
W wydarzeniu mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, czy
p∏ywa na supie, ∏odzi, kajaku, ∏odzi tradycyjnej czy
˝aglówce. Ka˝dy z zawodników i ka˝da z za∏óg
b´dà mieli mierzony czas. Wygrywa osoba lub za-

∏oga, która dotrze najdalej w gór´ Wis∏y i wróci na
met´, mieszczàc si´ w limicie czasowym.

• Miejscem zmagaƒ jest odcinek Wis∏y w gór´
od mostu Siekierkowskiego.

• Zg∏oszenia przyjmuje Komandor sekcji ˝eglarskiej – ¸ukasz Augustyƒski do 20 kwietnia pod adresem mailowym: laugustynski@
gmail.com oraz w dniu imprezy na terenie
Warszawskiego Klubu Wodniaków, ul. Wa∏
Miedzeszyƒski 295.

• Celem zawodów jest dop∏yni´cie jak najwy˝ej
w gór´ rzeki.

• Wi´cej informacji na stronie wkw.waw.pl
oraz facebook.com/WKW.PTTK/.

• Wygrywa ta za∏oga lub zawodnik, którzy zdob´dà najni˝szy kilometr w za∏o˝onym czasie.

WKW PTTK

Start 19.05.2018

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
– Rowerowa impreza plenerowa
Wawer – Weso∏a – Ossów – Weso∏a
W tym roku ju˝ po raz siódmy bibliotekarze i wszyscy inni mi∏oÊnicy ksià˝ek
spotykajà si´ na rowerach, by w rajdzie
pn. „Odjazdowy bibliotekarz” przejechaç
razem troch´ kilometrów, poznajàc bli˝ej
P
sàsiadów zarówno ze swojej dzielnicy,
A
jak i z Weso∏ej, i korzystajàc z uroków naT
R
szych zielonych okolic w pachnàcym wioO
snà maju. OczywiÊcie poza samà wyN
cieczkà (bo to raczej takie, a nie „rajdoA
T
we” tempo jazdy jest przewidziane ☺)
czeka na Was wiele innych atrakcji. Jako
patron medialny goràco polecamy udzia∏ w tym
przemi∏ym wydarzeniu.
N
A
S
Z

Ramowy program wyglàda nast´pujàco:
Trasa przejazdu – ok. 21 km do Ossowa
9.30 Zbiórka, zapisy – Biblioteka w Wawrze,
ul. Trawiasta 10. Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu.
10.00 Start
Trasa: ul. Trawiasta – IV Poprzeczna – Wydawnicza – Kaczeƒca – Akwarelowa – Potockich – Bychowska – KoÊciuszkowców – Park Krajobrazowy

●

12 maja 2018

im. Sobieskiego – Jagielloƒska –
Polna – Brata Alberta – Kamieƒ
POW – Brata Alberta – Urocza
– WiÊniowa – Warszawska
– Mickiewicza – Raczkiewicza
– Biblioteka Weso∏a, Raczkiewicza 31 (przystanek ok.
15 min) – Raczkiewicza – G∏owackiego – PKP Wola Grzybowska – przeprawa przez tory i Okuniewskà – LeÊniczówka Wola Grzybowska – droga ppo˝. nr 51 – droga
ppo˝. nr 45 – droga ppo˝. nr 42
– droga ppo˝. nr 43 – Muzeum
„Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” (przystanek ok. 2–3 godz.)
– droga ppo˝. nr 43 – droga ppo˝. nr 42
– droga ppo˝. nr 45 – droga ppo˝. nr
51 – LeÊniczówka Wola Grzybowska
– przeprawa przez Okuniewskà
i tory – PKP Wola Grzybowska.
Rozwiàzanie Rajdu – parking przy
PKP Wola Grzybowska.
Z mapà trasy zapoznacie si´ pod
adresem: https://www.bikemap.net/
en/r/4344893/

13.00 Przystanek edukacyjno-rekreacyjny
w Ossowie
Miejsce pikniku – teren muzeum „Park Kulturowy
Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, ul.
Matarewicza 148, 05-230 Koby∏ka. Tutaj dost´pne b´dà ró˝ne atrakcje: film, zwiedzanie z przewodnikiem, piknik z grillem, wymiana ksià˝ek,
zaj´cia dla dzieci i oczywiÊcie jak co roku
pamiàtkowe zdj´cie ze wszystkimi
uczestnikami. Zakoƒczenie zaplanowane jest na godz. 15.30–16.00.
Organizatorzy:
• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
• Miejska Biblioteka Publiczna
w Sulejówku
• Stowarzyszenie Rembertów
BezpoÊrednio
Partnerzy:
• Stowarzyszenie Nasza Weso∏a
• Muzeum „Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”
• Muzeum Józefa Pi∏sudskiego
w Sulejówku
Patronat medialny:
• WiadomoÊci Sàsiedzkie
Redakcja
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PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2018
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

Na SZUMY W USZACH
i ZAPALENIE ZATOK
polecamy:
1. ZABIEGI LASEREM tylko teraz 12 zabiegów
w cenie 10 (100 zł zamiast 120 zł)
2. Aparaty REDUKUJĄCE SZUMY (cena już od 800 zł)
Przedłuż działanie swojego aparatu słuchowego dzięki
CZYSZCZENIU i OSUSZENIU (koszt usługi 40 zł)
Usługa obejmuje profesjonalne czyszczenie i osuszanie
aparatu słuchowego i wkładki.
Wizytę proszę umawiać telefonicznie:
• Przychodnia Gocław, ul. Abrahama 16, gab. 202, tel. 22 671 03 44
• Gabinet Rembertów, ul. Chruściela 13, tel. 693 579 640
• Przychodnia Saska Kępa, ul. Saska 61, gab. 143, tel. 505 339 409
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Marzec w Radzie Dzielnicy
W ostatnim miesiàcu
odby∏a si´ wi´kszoÊç posiedzeƒ komisji problemowych, a wszystko to zwiàzane by∏o z sesjà, która
odby∏a si´ 14 marca. Procedowane by∏y 2 g∏ówne
punkty. Po doÊç burzliwej
dyskusji Rada pozytywnie
zaopiniowa∏a sprawozdanie z wykonania dzielnicowego za∏àcznika bud˝etowego za 2017 rok.
Drugi punkt dotyczy∏ zmian bud˝etowych, a konkretnie zakupu dronów – laboratoriów badawczych – jako narz´dzia do monitorowania i analizowania poziomu zanieczyszczeƒ, które generowane sà przez gospodarstwa domowe i sà
jednà z przyczyn powstajàcego smogu. Temat
w ostatnim czasie sta∏ si´ bardzo goràcy, natomiast mo˝emy pochwaliç si´, ˝e jako pierwsza
dzielnica w Warszawie zdecydowaliÊmy si´ na
takie rozwiàzanie, i jesteÊmy g∏´boko przekona-

ni, ˝e dost´pna technologia pomo˝e Stra˝y Miejskiej w walce z tym jak˝e powa˝nym problemem, który dotyka wszystkich mieszkaƒców naszej dzielnicy. Takie rozwiàzanie jest bardzo innowacyjne, aczkolwiek z du˝ymi sukcesami
stosowane w miastach na po∏udniu Polski. Ponadto Dzielnica przeznaczy dodatkowe Êrodki na
stworzenie punktu informacyjnego, gdzie mieszkaƒcy naszej dzielnicy b´dà mogli uzyskaç informacje m.in. w jaki sposób mo˝na uzyskaç dofinansowanie na zakup pieca spe∏niajàcego normy dotyczàce emisji spalin. Sezon grzewczy
w zasadzie ju˝ si´ koƒczy, ale to nie powód, ˝eby zapomnieç o problemie a˝ do nast´pnej zimy.
To w∏aÊnie teraz jest najlepszy czas na wymian´
pieca, a nie wtedy, gdy go na co dzieƒ u˝ywamy.
Kolejne dodatkowe Êrodki dla dzielnicy pop∏ynà z m.st. Warszawy na nast´pujàce cele:
■ „Adaptacja sali gimnastycznej na sal´ widowiskowà dla Wawerskiego Centrum Kultury”
– 980 000 z∏

„Przykrycie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 128, SP nr 140 przy ul. Wilgi,
Szkole Podstawowej nr 218 im. Micha∏a Kajki
w Aninie, ZS nr 70 na Bajkowej, SP nr 216
przy ul. Wolnej i SP nr 86 przy ul. Korynckiej
pneumatycznymi halami ciÊnieniowymi”
– 3 090 000 z∏
■ „Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatycznà halà ciÊnieniowà” –
780 000 z∏
Ponadto, przywrócono nam równie˝ Êrodki
z zadaƒ, których nie wykorzystaliÊmy w zesz∏ym
roku, w kwocie 3 306 114 z∏ oraz:
■ przeniesiono zadanie „Budowa ul. Trzykrotki
i ul. Bylicowej oraz ul. Kwiatów Polskich” do
realizacji w 2019 r. – 3 906 000 z∏ – w 2018
wykonywana jest dokumentacja techniczna
obejmujàcà czeÊç wod.-kan. oraz drogowà,
■ wprowadzono zadanie „Budowa ciàgu pieszo
– jezdnego pomi´dzy ul. Wise∏ki a ul. Or∏owskiego” oznaczona w mpzp. jako 11 KDD –
20 000 z∏.
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer
■

Czeka nas generalny remont ulicy Czecha
Zarzàd Dróg Miejskich przygotowuje si´ do
jednego z najwi´kszych remontów zaplanowanych na bie˝àcy sezon robót drogowych.
B´dzie to remont generalny 4-kilometrowego
odcinka ulic Bronis∏awa Czecha i Trakt Brzeski.
Prace obejmà po∏udniowà jezdni´ tej szosy, na
odcinku od ul. Kajki do ul. Raczkiewicza.
Ze wzgl´du na s∏abà podbudow´ oraz du˝y
ruch ci´˝arowy nawierzchnia tej ulicy jest ju˝
bardzo zniszczona. W zwiàzku z tym nie b´dzie
to jedynie „lifting” w postaci wymiany nawierzchni, jakiemu poddano w ostatnim czasie
wiele ulic, ale wymiana tak˝e podbudowy jezd-

ni. A to niestety oznacza zamkni´cie tej drogi na
d∏u˝ej. Na jak d∏ugo i kiedy to nastàpi? Tego jeszcze nie wiadomo. Aktualnie ZDM analizuje z∏o˝one oferty. W post´powaniu przetargowym
zg∏osi∏o si´ dwóch wykonawców – Skanska SA
i Przedsi´biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o. Miƒsk Mazowiecki. Zaproponowane przez
oferentów kwoty mieszczà si´ w przedziale
13–15,3 mln z∏ brutto. Wykonawcy zadeklarowali te˝ 5-letnià gwarancj´ na prace. Po wy∏onieniu wykonawcy ZDM podpisze z nim umow´
i dopiero wtedy wybrana firma przedstawi harmonogram prac. Karolina Ga∏ecka, rzecznik pra-

sowy Zarzàdu Dróg Miejskich, na t´ chwil´ ma
dla nas takà informacj´ w kwestii terminu: – Na
pewno chcielibyÊmy przeprowadziç prace na ul.
Czecha w okresie wakacyjnym, tak, aby nie powodowaç wi´kszych utrudnieƒ dla kierowców.
Pozostaje nam zatem czekaç na og∏oszenie
harmonogramu i ju˝ dziÊ zaczàç si´ zbroiç w cierpliwoÊç, bo nawet prace prowadzone w okresie
mniejszego nat´˝enia ruchu z pewnoÊcià przyniosà du˝e utrudnienia, w koƒcu to jedna
z g∏ównych wylotówek z Warszawy na wschód.
Redakcja
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Co dobrego w wawerskiej Bibliotece?
Na to pytanie mo˝na
z pewnoÊcià odpowiedzieç, ˝e du˝o dobrego
:-). Zaczniemy od wspania∏ej nagrody dla miedzeszyƒskiej filii Biblioteki, mieszczàcej si´ przy
ul. Agrestowej 1. Filia ta
zosta∏a uhonorowana tytu∏em „Miejsce przyjazne seniorom” w sto∏ecznym konkursie organizowanym pod takà w∏aÊnie nazwà. Miasto Sto∏eczne Warszawa wraz z Warszawskà Radà
Seniorów przyznajà certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom” tym miejscom (a tak˝e wydarzeniom i organizacjom), które sà otwarte na potrzeby osób starszych, a wi´c m.in. pozbawione
sà barier architektonicznych, oferujà atrakcyjne
us∏ugi i produkty oraz zni˝ki senioralne, a seniorzy czujà si´ w nich swobodnie i sà uprzejmie
traktowani oraz obs∏ugiwani. Co wa˝ne, do konkursu mogà byç zg∏aszane tylko te podmioty,
które nie podejmujà statutowo (czyli niejako
z obowiàzku) dzia∏ania na rzecz seniorów, ale robià to „dodatkowo”. Biblioteka w Miedzeszynie
wzorowo spe∏nia podane kryteria, czego jej serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kontynuowanie tych dobrych praktyk.
Kolejnà dobrà wiadomoÊcià, którà chcemy si´
z Wami podzieliç, jest pierwsza i jedyna w ca∏ej
Warszawie us∏uga, jakà ju˝ ca∏kiem nied∏ugo b´-

dziemy mieli dost´pnà we w∏aÊnie powstajàcych
kulturotekach. JeÊli kiedykolwiek, korzystajàc
z paczkomatu, pomyÊleliÊcie sobie, jak by to by∏o fajnie, gdyby w ten sam sposób mo˝na by∏o
o dowolnej porze dnia i nocy wypo˝yczyç lub
oddaç ksià˝k´ w bibliotece, to cieszcie si´, bo
ten sen si´ wkrótce ziÊci! W kulturotekach przy
B∏´kitnej, przy Panny Wodnej i przy Walcowniczej zainstalowane zostanà systemy ca∏odobowego zwrotu i wypo˝yczania ksià˝ek. My ju˝
si´ nie mo˝emy doczekaç :-).
Pytacie nas, czy si∏ownia plenerowa, która
sta∏a na terenie biblioteki u zbiegu Solidnej i B∏´kitnej, wróci na swoje miejsce po zakoƒczeniu
budowy kulturoteki. I tu znów dobre wieÊci –
wróci! Jak informuje Wydzia∏ Inwestycji wawerskiego ratusza, ustawienie urzàdzeƒ planuje si´
w czerwcu br., zainstalowane b´dà przed budynkiem kulturoteki od strony ul. B∏´kitnej.
A skoro ju˝ wspomnieliÊmy
o aktywnoÊci fizycznej, to mamy
dla Was – wcià˝ w czytelniczym
duchu utrzymane – zaproszenie.
Nachodzi maj, a wi´c miesiàc,
w którym odbywa si´ impreza
Odjazdowy Bibliotekarz – pe∏ne
pozytywnej energii po∏àczenie mi∏oÊci do ksià˝ek z pasjà rowerowà.
Na tegoroczny rajd rowerowy
z poczàtkiem przy Bibliotece na ul.

Trawiastej i fina∏em na terenie muzeum „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920
roku” w Koby∏ce zapraszamy 12 maja o 9.30.
Szczegó∏y wydarzenia na ok∏adce. Kto wi´cej siedzi i czyta, ni˝ jeêdzi na rowerze, mo˝e ju˝ zaczàç
wyrabiaç sobie kondycj´ na t´ przeja˝d˝k´ :-).
I jeszcze jedno zaproszenie, na ten piàtek,
zwiàzane ze wspania∏ym projektem, któremu
patronujemy medialnie – „Piórem i Pazurem”.
Otó˝ 20 kwietnia od
9.30 odb´dzie si´
praktycznie ca∏odniowy wernisa˝ wystawy prac kaligraficznych inspirowanych
tekstem „Ma∏ego Ksi´cia”. Do po∏udnia organizatorzy zapraszajà najm∏odszych na Planet´ Kaligrafii, na której b´dà czeka∏y liczne atrakcje: zabawy na Êwie˝ym powietrzu (o ile pogoda dopisze), malowanie farbami, puszczanie baniek,
zabawy literami, czytanie fragmentów „Ma∏ego
Ksi´cia” oraz wiele innych. O 17.00 zaÊ zaproszeni sà m∏odzie˝ i doroÊli – do
obejrzenia tych wszystkich pi´knych prac oraz chwili relaksu przy
kawie, herbacie i s∏odkim pocz´stunku. Wszyscy ch´tni b´dà mieli
mo˝liwoÊç spróbowania swoich si∏
w pisaniu piórem maczanym oraz
brushpenami. To wszystko wydarzy
si´ na Agrestowej 1.
Hanna Kowalska

REKL AMA
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Zag∏osuj na najlepsze inicjatywy pozarzàdowe!
N
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Do 30 kwietnia mo˝na g∏osowaç na
najlepsze inicjatywy pozarzàdowe
ubieg∏ego roku. Kampanie spo∏eczne,
projekty artystyczne, pikniki rodzinne,
wydarzenia kulturalne i sportowe – te
wszystkie dzia∏ania realizowane sà na
co dzieƒ przez organizacje pozarzàdowe. A˝ 39 ubieg∏orocznych inicjatyw
zosta∏o rekomendowanych do nagrody
g∏ównej w konkursie S3KTOR 2017.

Konkurs S3KTOR, organizowany przez
Urzàd m.st. Warszawy, to okazja do pokazania
i wypromowania najlepszych inicjatyw podj´tych przez organizacje pozarzàdowe. Przedsi´wzi´cie cieszy si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià
wÊród organizacji – do tej pory w siedmiu edycjach konkursu wzi´∏o udzia∏ blisko 900 inicjatyw. W obecnej, ósmej edycji konkursu zg∏aszano inicjatywy w trzech kategoriach podstawowych: „Aktywizujàcy”, „Nowatorski” oraz
„Programowy”. W konkursie mo˝e wziàç udzia∏
praktycznie ka˝da organizacja dzia∏ajàca na
rzecz mieszkaƒców miasta.
Do tegorocznej edycji konkursu zg∏oszono ∏àcznie 50 inicjatyw, z czego 39 otrzyma∏o rekomendacj´. Najwi´cej zg∏oszeƒ nades∏ano w kategorii:
„Aktywizujàcy”. W kolejnym etapie inicjatywy zostanà nominowane przez zespo∏y robocze powo∏ane przez Pe∏nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzà-

dowymi. W ich sk∏ad wchodzà na zasadzie równej
reprezentacji przedstawiciele Bran˝owych Komisji
Dialogu Spo∏ecznego, które dzia∏ajà przy biurach
Urz´du m.st. Warszawy, oraz przedstawiciele biur.
Umo˝liwia to efektywnà wspó∏prac´ osób ze Êrodowiska pozarzàdowego z urz´dnikami.
SpoÊród 9 inicjatyw, które zostanà nominowane przez zespo∏y robocze, Kapitu∏a Konkursu

W Szkole Podstawowej nr 86 w Warszawie
w∏aÊnie zakoƒczy∏a si´ akcja pomocy bezdomnym zwierzakom z Fundacji Azyl pod Psim Anio∏em w Józefowie. Wszystkie zebrane fundusze,
rzeczy oraz karmy zosta∏y przekazane na rzecz
czworono˝nych przyjació∏. Zwierzaki, które znaj-

Nie pozwólmy, ˝eby Polska brunatnia∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Natomiast na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/
konkurs-s3ktors3ktor-2017/lista-rekomendowa
nych-inicjatyw mo˝na zapoznaç si´ z opisami
wszystkich rekomendowanych inicjatyw. G∏osowanie trwa tylko do 30 kwietnia!
Wojciech Pilich

„Pomaganie ma wi´kszà moc,
gdy robi si´ to razem”

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Informacje o odradzaniu si´ w Polsce ruchów
neofaszystowskich i neonazistowskich powinny
rodziç nasz zdecydowany sprzeciw. Nie mo˝emy bagatelizowaç takich zjawisk oraz faktu istnienia radykalnych ruchów narodowych,
wprost odwo∏ujàcych si´ do symboliki faszystowskiej. Czy zgadzamy si´ z opiniami o „ros∏ej patriotycznej m∏odzie˝y” w kontekÊcie chuligaƒskich zachowaƒ pseudokibiców? Czy zgadzamy si´ z wyra˝aniem przez niektórych
prominentnych polityków PiS zrozumienia dla
agresywnych zachowaƒ M∏odzie˝y Wszechpolskiej w przypadku pobicia dzia∏acza KOD w czasie manifestacji w Radomiu?
Retoryka w∏adzy sprzyja takim zachowaniom.
Rodzi poczucie bezkarnoÊci, co budzi demony
nienawiÊci rasowej, ksenofobii, nacjonalizmu
i antysemityzmu. Demoluje efekty procesów
wczeÊniejszej edukacji i wychowania. Jest
szczególnie szkodliwa dla ludzi m∏odych, jeszcze
s∏abo ukszta∏towanych, podatnych na skrajne
opinie. Czy akceptujemy fakt, ˝e prominentni
przedstawiciele w∏adzy uczestniczà w wiecach
ONR i M∏odzie˝y Wszechpolskiej? Czy to znajomoÊç Piotra Rybaka, skazanego za spalenie kuk∏y
˚yda, z obecnym ministrem i wiceministrem

S3KTOR 2017 wybierze zwyci´zców ka˝dej
z trzech kategorii. Laureata nagrody Za Ca∏okszta∏t Grand S3KTOR wybierze Warszawska Rada Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego. Zwyci´zca
otrzyma nagrod´ pieni´˝nà w wysokoÊci 15 000 z∏.
RównoczeÊnie do 30 kwietnia trwa g∏osowanie
mieszkaƒców. Ka˝da osoba mo˝e oddaç swój g∏os
na jednà z rekomendowanych inicjatyw za poÊrednictwem formularza na stronie urz´du:
http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2017/.
Organizacja, która zbierze najwi´cej g∏osów,
otrzyma Nagrod´ Mieszkaƒców.

sprawiedliwoÊci t∏umaczy pob∏a˝liwoÊç prokuratury wobec niego? Czy to przypadek, ˝e cz∏onkowie Ruchu Narodowego weszli do Sejmu z ramienia partii Kukiz’15? Czemu i komu ma s∏u˝yç
fatalna w skutkach ustawa o IPN? To oczywiÊcie
pytania czysto retoryczne.
Przyjrzyjmy si´ jednak tak˝e naszemu Êrodowisku. Czy w naszym otoczeniu nie dzia∏ajà takie
skrajne organizacje lub ich cz∏onkowie? Czy zjawisko nietolerancji, nienawiÊci rasowej i ksenofobii jest odleg∏e od naszych ulic? Nie jest chyba
a˝ tak dobrze. Rok temu, dzi´ki obywatelskiej
akcji, mieszkaƒcy Wawra doprowadzili do wycofania si´ instytucji z patronatu nad spotkaniem
ze znanym z poglàdów antysemickich pseudohistorykiem Leszkiem ˚ebrowskim. Spotkanie zorganizowa∏a jedna z mi´dzyleskich kawiarni. Organizatorzy, ˝eby przyciàgnàç m∏odzie˝, zaplanowali jako wydarzenie towarzyszàce gry
planszowe poÊwi´cone „˝o∏nierzom wykl´tym”.
Producent gier wycofa∏ na szcz´Êcie swój patronat. Jaka stàd p∏ynie nauka? To my, obywatele,
powinniÊmy stanowiç g∏ównà przeszkod´ na
drodze takich zjawisk. Stwórzmy wi´c obywatelski system wczesnego ostrzegania i powiadamiania o zagro˝eniach neofaszyzmem, neonazi-

dujà si´ w schronisku, nieustannie czekajà na
wsparcie i zainteresowanie. Tym serdeczniej
dzi´kujemy za udzia∏ w tej zbiórce, bo okaza∏a
si´ bardzo potrzebna.
Opiekunowie Samorzàdu Uczniowskiego

zmem i ka˝dà innà formà propagowania dyktatury, nienawiÊci rasowej i nacjonalizmu. Reagujmy i przeciwdzia∏ajmy takim zjawiskom. Nie
mo˝emy pozwoliç, ˝eby postaci kojarzone ze
zbrodniami, ze zbrodniczymi systemami i re˝imami stawa∏y si´ obiektami kultu. Polska zosta∏a przez owe re˝imy dramatycznie dotkni´ta.
W ka˝dej niemal rodzinie znajdziemy ich ofiary.
Zach´camy nas wszystkich do lektury opracowania autorstwa Timothy Snydera „O tyranii.
DwadzieÊcia lekcji z dwudziestego wieku”.
W owym opracowaniu nie ma w∏aÊciwie niczego, czego nie znalibyÊmy z historii, ale to syntetyczne opracowanie mo˝e byç doskona∏ym przypomnieniem i materia∏em edukacyjnym. Przeczytajmy i skonfrontujmy treÊç z tym, co widzimy
wokó∏ nas. Przeczytajmy i postarajmy si´ zachowywaç w sposób, do którego zach´ca nas autor.
Mottem dla tego opracowania sà s∏owa prof.
Leszka Ko∏akowskiego, który uwa˝a∏, ˝e „Byç
oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwieniem, niekiedy jest takim samym przest´pstwem, jak oszukiwaç samemu”. Jest jeszcze
czas, choç to ju˝ czas najwy˝szy na zdecydowane reakcje, wi´c nie pozwalajmy si´ oszukiwaç,
abyÊmy nie pope∏nili grzechu zaniechania.
Piszcie do nas na adres stowarzyszenie.sedno
@gmail.com i odwiedzajcie naszà stron´
www.sedno.org.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO
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Patroni naszych ulic

bia∏e d∏onie i ró˝ane usta. Zwodzàc pod tà postacià strzelca, który wczeÊniej przysi´ga∏ jej
wiernoÊç, udowadnia mu jego niesta∏oÊç. Wystawiony na prób´ ch∏opak ponosi kar´ za swà
wiaro∏omnoÊç – ginie w odm´tach jeziora, a po
Êmierci snuje si´ jako cieƒ w Êwietle ksi´˝yca.
Mickiewicz przywo∏uje postaç Âwitezianki – rusa∏ki wywodzàcej si´ z wierzeƒ ludowych – aby
opowiedzieç histori´ o z∏amaniu mi∏osnej przysi´gi i wynikajàcych z tego konsekwencjach.

Panna z jeziora
„Ktokolwiek b´dàc w nowogródzkiej
stronie, / do P∏u˝yn ciemnego boru / Wjechawszy, pomnij zatrzymaç twe konie, / ByÊ
si´ przypatrzy∏ jezioru” – pisze Adam Mickiewicz w balladzie zatytu∏owanej Âwiteê.
W owym jeziorze zamieszkiwa∏a tytu∏owa
bohaterka innej ballady poety i patronka
jednej z falenickich ulic – Âwitezianka. Dowiadujemy si´ o niej niewiele. W pierwszej
zwrotce pojawia si´ jako dziewczyna, która
co wieczór spotyka si´ z m∏odym strzelcem
nad brzegiem jeziora. Jej wizerunek tworzony jest
z kolejnych pytaƒ: „Kim jest dziewczyna?”, „Skàd
przysz∏a?”, „Gdzie usz∏a?”, pozostajà one jednak
bez odpowiedzi. Nie wiemy równie˝, jak wyglàda. TajemniczoÊci dodajà jej porównania, podkre-

Weronika Girys-Czagowiec

Êlajàce nieuchwytnoÊç dziewczyny: „Jak mokry
jaskier wschodzi na bagnie / Jak ognik nocny
przepada”. W drugiej cz´Êci utworu ukazuje si´
m∏odzieƒcowi ju˝ jako rusa∏ka, o której wiemy,
˝e jest pi´kna, ma bladoró˝owà cer´, Ênie˝no-

Bibliografia:
1. Klausa-Wartacz J., Antyczne przemiany i romantyczne metamorfozy. Tropami „Metamorfoz” Owidiusza w „Âwiteziance” Adama Mickiewicza, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2010, XX/1.
2. S∏ownik patronów ulic Warszawy, red. S. Ciep∏owski, Warszawa 2003.

finale pokonujàc Agnieszk´ ˚ukowskà 7:6 6:1.
Do pó∏fina∏u awansowa∏a Agnieszka Olszewska
(Break), a gra podwójna to
pierwsze miejsce pary Marika Caruk / Zuzia Szmyd.
W marcu odby∏ si´ ostatni
turniej z cyklu Winter Break
Cup Tenis 10. W kategorii
czerwonej dobrze zaprezentowa∏ si´ Kacper Ko∏odziejczak (Break), awansujàc
z fazy grupowej do fina∏owej. Jeszcze lepiej poradzi∏
sobie jego starszy brat Olek
(Break), wyst´pujàcy w grupie pomaraƒczowej. Dotar∏
do fina∏u, wygrywajàc po
drodze wszystkie swoje mecze. Brawo, ch∏opaki, i gratulacje dla wszystkich m∏odych tenisistów, którzy
wzi´li udzia∏ w rozgrywkach. Zapraszamy na kolejne turnieje z cyklu Tenis 10.

Tradycyjnie w „garncowym” miesiàcu zosta∏
zorganizowany w Breaku singlowy turniej trenerów i przyjació∏ zwiàzanych z Klubem. Najlepszym spoÊród dziewi´ciu graczy okaza∏ si´
trener Micha∏, b´dàcy w fantastycznej formie.
Wygra∏ wszystkie swoje pojedynki, zwyci´˝y∏
w finale ze swoim m∏odszym bratem Paw∏em
i zdoby∏ tytu∏ mistrza 2018 roku. Niezwyk∏e
i godne podkreÊlenia jest to, ˝e trenerzy Breaka, którzy pracujà dzieƒ w dzieƒ po kilka godzin na korcie, prowadzàc treningi z zawodnikami i uczàc gry w tenisa dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych, chcà swój wolny czas sp´dzaç... grajàc
w tenisa. Sà ˝ywym przyk∏adem s∏ynnej maksymy Konfucjusza: „Wybierz prac´, którà kochasz,
a nie b´dziesz musia∏ pracowaç nawet jeden
dzieƒ w swoim ˝yciu” ☺.
Zdj´cia i szczegó∏owe wyniki z turniejów oraz
aktualnoÊci na naszej stronie www.tenisbreak.pl
i profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy.

Przygotowania do pi∏karskiej wiosny

∏y – 2007, 2006/2007/08b, 2010 czy te˝ dzielne
maluszki z rocznika 2012 i 2013/14.
W marcu klub prowadzi∏ nabór do roczników
2009–2013, przysz∏o kilku nowych zawodników,
którzy na pewno szybko
zaadaptujà si´ do naszej
pi∏karskiej rodziny :).
Oprócz rozgrywek ligowych w kwietniu czeka
nas du˝o pracy nad obiektem, który trzeba b´dzie
przygotowaç do treningów po zimie, ale czego
nie robi si´ dla naszych
m∏odych pi∏karzy!

Mistrzowsko!
Zawodniczka Klubu Tenisowego BREAK zosta∏a wicemistrzynià w grze pojedynczej i mistrzynià w grze podwójnej! Zuzia
Szmyd zaj´∏a drugie miejsce
w singlu w Mistrzostwach Województwa M∏odzików rozegranych na kortach Szko∏y Tenisa
NET w ostatni weekend marca.
Jeszcze lepiej posz∏o jej w deblu,
gdzie grajàc w parze z Natalià
Zalewskà zdoby∏a z∏oty medal.
Obiecujàco zaprezentowa∏a si´
równie˝ Marika Caruk (Break),
awansujàc do çwierçfina∏u singla i pó∏fina∏u debla (w parze
z Julià Chodkowskà). Gratulacje, dziewczyny!
Zuzia wygra∏a równie˝ ca∏y turniej singlowy
WTK5 kadetek (do lat 16) w Breaku, w zaci´tym

W marcu dla wi´kszoÊci zespo∏ów klubu Victoria Zerzeƒ zakoƒczy∏ si´ okres halowy, wznowiliÊmy treningi na Êwie˝ym powietrzu i od razu
jakoÊ tak przyjemniej si´ zrobi∏o :).
Nasze zespo∏y rozegra∏y wiele meczów i turniejów, na których pokaza∏y si´ z dobrej strony.
Na poczàtek dru˝yna rocznika 2004/05, która
zaj´∏a II miejsce w mocno obsadzonej lidze zimowej, warto dodaç, ˝e ze zwyci´zcà nasz zespó∏ wygra∏ 6:0! Podopieczni trenerów Pastuszki, ¸apiƒskiego i Stankiewicza na wiosn´
b´dà chcieli pokazaç, ˝e nale˝y im si´ powrót
do II ligi.
Rocznik 2006 w marcu rozegra∏ 5 spotkaƒ,
które na pewno pomog∏y poprawiç s∏abe strony,
od kwietnia b´dziemy grali w III lidze, która b´dzie nowym doÊwiadczeniem. Dru˝yna jest silna
i planuje powalczyç o jak najlepsze miejsce.

4

Zespó∏ rocznika 2009 od
marca ma nowego trenera,
z którym by∏ na dwóch turniejach, sparingu i meczu
wewn´trznym, jak widaç
miesiàc zosta∏ solidnie przepracowany :).
Rocznik 2011 jest dopiero na poczàtku swojej przygody z pi∏kà, ale ju˝ pokazuje, ˝e drzemie w nich
ogromny potencja∏. Ch∏opcy
Êwietnie grali na turniejach
w Garwolinie i Miƒsku oraz
sparingu z TS Falenica, du˝o
bramek i Êwietna zabawa!
Ci´˝ko trenowa∏y równie˝ nasze pozosta∏e zespo-

Magda Szmyd

Oskar Murawski
Prezes
PKS Victoria Zerzeƒ
Nr 84 / Kwiecieƒ 2018
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Ostatnia prosta w KS ZWAR!
Przygotowania naszych roczników do rozgrywek ligowych wkraczajà w koƒcowy etap. Nasi
zawodnicy podczas okresu przygotowawczego
rozgrywali bardzo cenne szkoleniowo mecze towarzyskie, turnieje oraz ligi zimowe. W tych
zmaganiach nasi m∏odzi pi∏karze oraz coraz
wi´ksze grono m∏odych pi∏karek odnieÊli bardzo
du˝o sukcesów. Mi´dzy innymi rocznik 2011 zajà∏ podczas zmagaƒ Ligi Zimowej PIERWSZE
i TRZECIE miejsce! Natomiast dwie grupy roczni-

ka 2010 zdoby∏y dwa PIERWSZE miejsca!!! Dru˝yna 2006 podczas turnieju
MEWA CUP zaj´∏a PIERWSZE miejsce
i medale przyjecha∏y do Mi´dzylesia!
Rocznik 2004 pod wodzà Trenera Arkadiusza Grzyba pokona∏ pewnie dru˝yn´
AP RadoÊç, mecz zakoƒczy∏ si´ wynikiem 5:1.
KS ZWAR

Wyzwania wielokulturowoÊci
Wawerskie Centrum Kultury w kwietniu
rozpoczyna realizacj´ projektu pn. „WielokulturowoÊç-wyzwania”, którego celem jest
przeciwdzia∏anie ró˝nym (tak˝e werbalnym)
formom przemocy na tle narodowoÊciowym,
rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Swoje

(ale nie jedynie) do mieszkaƒców dzielnicy Wawer, tych mieszkajàcych tu od urodzenia, jak
i tych, którzy mieszkajà tu zaledwie od pó∏ roku jako studenci wy˝szych uczelni. Tak si´ sk∏ada, ˝e mamy du˝à grup´ m∏odych ludzi przyby∏ych z odleg∏ych Indii, wielu z nich po ukoƒczeniu studiów w swoim
kraju przyjecha∏o zdobyç dyplom uczelni
europejskiej. To Êwietna okazja do wspólnego poznania naszych
kultur i zwiàzanych
z nimi tradycji czy obyczajów. Pierwsze spo-

cieszy∏o si´ du˝ym zainteresowaniem i zaanga˝owaniem. Teraz grupa artystycznie uzdolnionych Indusów przygotowuje pokaz, który b´dziemy mogli podziwiaç podczas imprezy plenerowej 20 maja. Projekt mo˝emy zrealizowaç
dzi´ki dofinansowaniu z Funduszu Animacji
Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Patronat honorowy nad projektem obj´∏a Ambasada Republiki Indii w Warszawie.
Zapraszamy do udzia∏u, mamy nadziej´, ˝e
wspólne poznanie tak odleg∏ych kultur podzia∏a na nas wszystkich wzbogacajàco.
Wi´cej informacji na stronie www.wck-wawer.
pl/projekty.
Ewa Andrearczyk
Wawerskie Centrum Kultury
Fot. Wojtek Rozenek
REKL AMA

cele chcemy osiàgnàç m.in. poprzez: organizacj´ warsztatów z komunikacji wielokulturowej
po∏àczonych ze spotkaniem typu „World Cafe”
(12 kwietnia), wspólne przygotowanie i udzia∏
w „Zielonych Âwiàtkach na Urzeczu” (20 maja)
oraz Êwi´towanie „Dnia Sàsiada” (15 czerwca).
Planujemy te˝ debat´ w stylu oksfordzkim na
temat wyzwaƒ, jakie niesie wielokulturowoÊç
(8 czerwca). Nasze dzia∏ania kierujemy g∏ównie

tkanie ju˝ za nami,
bo 20 marca goÊciliÊmy
12-osobowà
grup´ Indusów, aby
opowiedzieç
im
o tradycjach wielkanocnych. UczyliÊmy
ich zdobiç jajka ró˝nymi technikami, co

REKL AMA

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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27 kwietnia / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – TWÓRCZE SPOTKANIA
Z BI˚UTERIÑ. Warsztaty r´kodzie∏a artystycznego
– ka˝dy uczestnik wychodzi z w∏asnor´cznie wykonanà bi˝uterià. Prowadzenie: Aleksandra Mostowska,
obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
KWIECIE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ANIN

FILIA RADOÂå

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

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

9, 16, 23, 30 kwietnia / poniedzia∏ki / godz.
10.00
TANIEC W KR¢GU. ZAJ¢CIA DLA SENIORÓW – filia Anin i OPS Wawer zapraszajà na bezp∏atne zaj´cia
taneczne. Wst´p wolny.

5, 19 kwietnia / czwartki / godz. 18.00
MUZYKOTERAPIA DLA DOROS¸YCH – warsztaty
muzykoterapeutyczne dla doros∏ych realizowane
w ramach Bud˝etu Partycypacyjnego 2018. Wst´p
wolny.

9, 16, 23 kwietnia / poniedzia∏ki / godz. 16.30
KLUB M¸ODEGO NAUKOWCA – cykl cotygodniowych warsztatów laboratoryjnych. Pokazy naukowe
przeprowadzane przez instruktorów, efektowne doÊwiadczenia chemiczno-fizyczne. Obowiàzujà zapisy.
Wst´p wolny.

12, 26 kwietnia / czwartki / godz. 16.30
MUZYKOTERAPIA DLA DZIECI. Warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci. Wst´p wolny.

21 kwietnia / sobota / godz. 15.00
RUBINOWY KSIÑ˚¢ – BAJKA Z „TYSIÑCA I JEDNEJ NOCY”. Spektakl dla dzieci w wieku 2–7 lat, wykonanie: teatr KRAK-ART. Wst´p: 6 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
20 kwietnia / piàtek / godz. 17.30
PLANT-AKCJA – warsztaty batiku z Aleksandrà
Perec. Podczas drugiej edycji autorskich warsztatów
tematem przewodnim b´dzie motyw roÊlinny. Czas
trwania: oko∏o 3 godzin. Obowiàzuje rezerwacja
miejsc. Wst´p: 20 z∏.
21 kwietnia / sobota / godz. 17.00
7 NIEB PROROKA HENOCHA – monodram Jerzego ¸azewskiego, którego podstawà jest apokryf
– tak zwana „S∏owiaƒska Ksi´ga Henocha”.
Apokryf ten to ˝ydowski tekst z poczàtków naszej
ery, czasu ˝ycia i dzia∏alnoÊci Jezusa, zachowany
jednak tylko w s∏owiaƒskim przek∏adzie z X wieku.
Wst´p wolny.
27 kwietnia / piàtek / godz. 17.00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z AKTOREM I PISARZEM ANDRZEJEM ZBRO˚KIEM z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Ksià˝ki i Praw Autorskich. Podczas spotkania czytanie fragmentów ksià˝ki autobiograficznej „Latynoski zawrót g∏owy” oraz opowieÊç
autora o jego fascynujàcym i pe∏nym przygód ˝yciu.
Wst´p wolny.

WAWERSKA STREFA KULTURY

26 kwietnia / czwartek / godz. 18.00
ROWERAMI NA KRA¡CE ÂWIATA – spotkanie
z podró˝nikiem Mateuszem Waligórà. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
21 kwietnia / sobota / godz. 8.00–18.00
XXII WAWERSKI PRZEGLÑD TA¡CA NOWOCZESNEGO. 50 zespo∏ów (oko∏o 800 uczestników) rywalizuje w 6 kategoriach wiekowych. Dobra muzyka,
kolorowe stroje uczestników, ciekawe uk∏ady choreograficzne, ˝ywio∏owa reakcja publicznoÊci – serdecznie zapraszamy do hali sportowej przy ul. Króla Maciusia 5. Wst´p wolny.
27 kwietnia / piàtek / godz. 14.00
SKRZYDLATY ÂWIAT – wernisa˝, podczas którego
zostanà wr´czone dyplomy i nagrody finalistom. Wystawa realizowana w ramach projektu „Terminal Kultury – Skrzydlaty Êwiat”. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
3–30 kwietnia
KWIECIE¡ PLECIE¡ – wystawa prac uczestników
sekcji.
21 kwietnia / sobota / godz. 14.00
Gala wr´czenia nagród laureatom XXII Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki „RozÊpiewany Wawer” oraz koncert „Promujemy talenty”. Wst´p
wolny.

ul. ˚egaƒska 1A, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
19 kwietnia / czwartek / godz. 18.00
ZIELONY WAWER W OBIEKTYWIE. Wernisa˝ wystawy fotografii przyrodniczej po∏àczony z koncertem
muzyki Êwiata w wykonaniu Mieczys∏awa i Saby Litwiƒskich z zespo∏em. Wst´p wolny.
21 kwietnia / sobota / godz. 10.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE ALICJA
W KRAINIE CZARÓW. Artystyczne spotkania dla
dzieci z rodzicami prowadzone przez artystów i animatorów w formie warsztatów. Ferio Wawer, ul.
Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.
22 kwietnia / niedziela
WAWERSKI PIKNIK RODZINNY – odb´dzie si´ na
terenie przylegajàcym do Parafii Dobrego Pasterza
przy ul. Przewodowej 15/21. Wst´p wolny.
W programie: zaj´cia warsztatowe – techniki plastyczne, warsztaty r´kodzielnicze, wyst´py wokalne
i taneczne dzieci i m∏odzie˝y z Wawerskiego Centrum Kultury, pokazy taneczne breakdance (grupa
dzieci´ca Ari Kubik z Fundacji RadoÊç dla Ludzi), zespó∏ coverowy.
KONCERT ZESPO¸U ENEJ – godz. 19.00,
ul. Przewodowa 15/21.
22 kwietnia / niedziela / godz. 10.00
LAS POD LUPÑ – rodzinny spacer botaniczny z Magdalenà Sobolewskà. Wst´p: doroÊli 10 z∏, dzieci 5 z∏.
22 kwietnia / niedziela / godz. 11.00
HOP-SIUP – SCENOGRAFI¢ DO BAJKI ZRÓB.
Warsztaty scenograficzno-teatralne dla rodzin.
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn
niezale˝nych od organizatorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

REKL AMA

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

503 065 403

TRAWNIKI
6

„HORTUS”

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
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CyberP@tr10t@

dzie przedstawienie sylwetki W∏adys∏awa Filara
– pu∏kownika Wojska Polskiego, ˝o∏nierza AK,
twórcy pierwszego polskiego programu do symulacji bojowych na komputerach osobistych.
Projekt ma zwróciç uwag´ na wielowymiarowoÊç
postaw patriotycznych, zaliczajàc do nich równie˝ innowacyjnoÊç, myÊl technologicznà, ÊwiadomoÊç wagi edukacji w po∏àczeniu z poczuciem
odpowiedzialnoÊci za los kraju. W naszym odczuciu nadchodzàca rocznica odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci jest Êwietnà okazjà do poruszenia tego tematu w nowoczesnym wydaniu.
Wi´cej szczegó∏ów ju˝ wkrótce. My bierzemy si´
do pracy ☺. Wszystkich tych, którzy chcà nas
wesprzeç przy tym projekcie, zach´camy do
wspó∏pracy i kontaktu z Fundacjà CyberEtyka
pod adresem e-mail: cyberetyka@gmail.com.

Jest nam niezmiernie mi∏o zakomunikowaç, ˝e
Fundacja CyberEtyka równie˝ wniesie swój
wk∏ad w tegoroczne obchody okràg∏ej rocznicy
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.
OtrzymaliÊmy w∏aÊnie wiadomoÊç z Fundacji
PKO Banku Polskiego, ˝e z∏o˝ony przez nas projekt „CyberPatriota” o dofinansowanie zosta∏
rozpatrzony pozytywnie.
Mottem naszej Fundacji CyberEtyka sà s∏owa
Edwarda Everetta „Wykszta∏cenie spo∏eczeƒstw
lepiej broni wolnoÊci ni˝ zbrojne zast´py”. T´ myÊl
chcemy upowszechniaç, pokazujàc, jaki zwiàzek
ma edukacja z rozwojem kraju w kontekÊcie budowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
Projekt „CyberPatriota” to w zamyÊle krótki,
minutowy spot filmowy, którego zadaniem b´-

Aleksander Zawada, Adrian Pupek

IX Wawerski Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie „Chopin te˝ mieszka∏ w Warszawie”
7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr
76 ju˝ po raz 9. odby∏ si´ dzielnicowy konkurs
wiedzy o Fryderyku Chopinie „Chopin te˝ mieszka∏ w Warszawie”. Konkurs obj´ty jest honorowym patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

W tym roku w jury zasiad∏a p. Joanna Zab∏ocka,
przedstawiciel tej szacownej instytucji. Warto nadmieniç, i˝ wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
od Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Przewodniczàcà jury by∏a ju˝ po raz 9. Dyrektor Szko∏y p. Maria Maciak. Konkurs zorganizo-

wa∏y i przeprowadzi∏y pp. Iwona Myszkowska
i Sylwia Morkowska. Uczestnicy, jak co roku,
wykazali si´ ogromnà wiedzà o naszym s∏ynnym kompozytorze. Pierwsze miejsce ex aequo
zaj´∏y Szko∏a Podstawowa nr 218 i Szko∏a Podstawowa 138, drugie miejsce Szko∏a Podstawowa nr 128, trzecie miejsce Szko∏a Podstawowa nr 76.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy w przysz∏ym roku!
Iwona Myszkowska

Filiaa ZASTÓW
W
WAW E R S K I E G O C E N T R U M K U LT U RY

za prasza do udzi a³u

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

s∏upa, która dokucza∏a mu przez ca∏e ˝ycie. Po kapitulacji stolicy i wymarszu za∏ogi z miasta wzi´ty
do niewoli niemieckiej. Wi´ziony w tymczasowym
stalagu Baniocha – Piaseczno, z którego zwolniono go 21 listopada 1939 r. Po dwóch latach choroby podjà∏ prac´ w zawodzie fryzjerskim we w∏asnym zak∏adzie w Falenicy
w kamienicy Himmelfarbów1,
po∏o˝onej po wschodniej
stronie torów ko∏o stacji PKP
Falenica. Pracowa∏ tam przez
ca∏à okupacj´, a potem do
wyburzenia budynku. Póêniej prowadzi∏ zak∏ad w kamienicy Malca przy ul. M∏odej 18/20. Nie pracowa∏ spo∏ecznie, co nale˝y uznaç za
zrozumia∏e, gdy˝ spo∏ecznà
robot´ prowadzi∏ podczas
rozmów ze swoimi klientami,
wys∏uchujàc ich trosk i radzàc
im w codziennych problemach oraz cieszàc si´ z ich
Zdj´cie Feliksa D∏u˝niaka w wieku
radoÊci.
Jego fantazyjne
dojrza∏ym z poczàtku lat 70. XX w.
umiej´tnoÊci
obrazujà fotoMistrzostwo sztuki fryzjerskiej
grafie mistrza. Feliks D∏u˝przedstawione na w∏asnej g∏owie.
niak zmar∏ w latach 90.
Fot. ze zbiorów Autora.

Feliks D∏u˝niak – skromny fryzjer z dawnego

zak∏adu w zapomnianej, zburzonej falenickiej kamienicy

Urodzi∏ si´ w Warszawie
20 listopada 1914 r. z ojca W∏adys∏awa i matki Antoniny Firlàg. W 1929 r. ukoƒczy∏ szko∏´
powszechnà, a w 1932 r. szko∏´ zawodowà fryzjerskà. Od roku 1934 do 1936 pracowa∏
w zak∏adzie fryzjerskim Wi´ckowskiego w Warszawie przy
ul. Brackiej 18. W 1935 r. o˝eni∏
si´, a od listopada 1936 r. do
wrzeÊnia 1938 r. odbywa∏ s∏u˝b´ wojskowà w 32 dywizjonie
artylerii lekkiej w Rembertowie.
Ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà,
uzyskujàc tytu∏ bombardiera,
jego bezpoÊrednim prze∏o˝onym by∏ ogniomistrz Koz∏owski.
Pod koniec s∏u˝by otrzyma∏
z ràk mjr. B∏aszczyka nominacj´
na stopieƒ kaprala.
24 sierpnia 1939 r. zosta∏ zmobilizowany –
w ramach mobilizacji alarmowej, tajnej – do macierzystego dywizjonu w Rembertowie. Jednostka
ta wzi´∏a udzia∏ w obronie Warszawy, walczàc
w okolicy ul. Mszczonowskiej i Ordona na Woli,
gdzie skutecznie zwalcza∏a niemieckie czo∏gi podczas ataku 4 DPanc. 9 wrzeÊnia. Podczas walk kpr.
Feliks D∏u˝niak nabawi∏ si´ ci´˝kiej kontuzji kr´go-

MYCIE DACHÓW
31
8

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

◗Do ksi´gowoÊci na pó∏ etatu. Wymagana znajomoÊç obs∏ugi komputera.
Osoby zainteresowane prosimy
o przes∏anie CV (zawierajàcego zgod´
na przetwarzanie danych) na adres
zapisrekrutacja@gmail.com. Skontaktujemy si´ tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe
TRANSPORT
tel. 513-148-238

13
7

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

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

CI¢CIE DRZEW

MALOWANIE W WEEKENDY

KOSZENIE ¸ÑK

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

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

HYDRAULIK

UPORZÑDKUJEMY

– TANIO I SOLIDNIE –

TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

506 173 607

503 065 403
160

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

– fachowo i niedrogo

PORZÑDKUJEMY

CZYSZCZENIE, NAPRAWA RYNIEN

Tel. 695-622-848

503 065 403

14
8

122

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

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

8

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

tel. 606-808-358

13
4

OGRODY A-Z

Barbara Wizimirskia „Falenica. Przewodnik
w wielu ods∏onach.” Warszawa 2016 r. s. 191,
reszta informacji pochodzi z notatek i materia∏ów w∏asnych.

DRZEWA, KRZEWY

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).

◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗Mycie okien – porzàdki w ogródku
– sprzàtanie – gotowanie – opieka nad
starszymi ludêmi – tel. 516 306 805.
◗Materia∏y po likwidacji stolarni, p∏yty,
sklejka, narz´dzia – okazyjnie sprzedam. Tel. 511 188 063; 22 615 30 60.

1

Z¸OTA RÑCZKA

93

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
piotrbayonne@yahoo.com, tel. 609 869 359

29
1

W ka˝dej lokalnej spo∏ecznoÊci – miasteczka,
wsi czy osiedla – ˝yjà ludzie, którzy sà w jej ramach znani, lubiani i powa˝ani. Po prostu rzetelnie wykonujà swoje obowiàzki, zdobywajàc
przyjaêƒ sàsiadów i napotykanych ludzi. Po kilkudziesi´ciu latach od ich odejÊcia z grona ˝ywych
sà jeszcze wspominani w gronie znajomych i pami´tajàcych, a˝ w koƒcu ich losy ulegajà zapomnieniu. A warto takie postacie przypominaç
chocia˝by z obowiàzku pami´ci o bliênich.
W Falenicy po wojnie egzystowa∏o kilka zak∏adów fryzjerskich. Ka˝dy mia∏ swojà klientel´,
która prowadzi∏a rozmowy mi´dzy sobà podczas czekania na swojà kolej na krzes∏ach w poczekalni, a potem przy strzy˝eniu i goleniu.
Korzysta∏y z us∏ug mistrzów ca∏e rodziny. Ja te˝
pami´tam z czasów dzieciƒstwa systematyczne
wizyty w zak∏adzie znajdujàcym si´ wtedy
w dziÊ nieistniejàcej, wyburzonej dla poszerzenia ulicy Patriotów na poczàtku lat 80. kamienicy po∏o˝onej pod ówczesnym numerem 12.
W budynku tym znajdowa∏ si´ jeszcze zak∏ad fotograficzny i sklep „winno-cukierniczy” ze s∏odyczami. To tam – w pomalowanym zielonà lamperià zak∏adzie, wyposa˝onym w przepastne,
o dziwnym kszta∏cie fotele i w kilka pasów skórzanych wiszàcych na hakach wbitych w Êcian´,
o które ostrzono co kilka chwil brzytwy, urz´dowa∏ w∏aÊciciel – Feliks D∏u˝niak.
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Okiem coacha

Bàdê pewna siebie
Drodzy Czytelnicy,
w swojej pracy doÊç cz´sto nawiàzuj´ do dobrej samooceny,
która sprawia, ˝e potrafimy korzystaç z tego, co przynosi
˝ycie! Co powiecie na podj´cie wyzwania – 30-dniowy trening
poczucia w∏asnej wartoÊci? To co prawda zbyt ma∏o, aby
obwieÊciç pe∏en sukces, ale dostatecznie du˝o, aby wyrobiç
w sobie nowe nawyki i zmieniç podejÊcie do wielu istotnych
kwestii. Potem nale˝y si´ trzymaç ustalonych zasad i nie
zbaczaç ze Êcie˝ki rozwoju.
DziÊ w prezencie dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” cztery pierwsze dni treningu (wi´cej si´ niestety nie zmieÊci) ☺.

DZIE¡ 1
Wy∏àcz automatycznego pilota
Wydaje ci si´, ˝e Êwietnie siebie znasz?
Byç mo˝e, ale aby poprawiç swojà samoocen´, warto przyjrzeç si´ temu, czego na co
dzieƒ nie dostrzegasz. A wi´c na poczàtek
wy∏àcz automatycznego pilota! Przyglàdaj si´
uwa˝niej swoim reakcjom, s∏uchaj s∏ów, które wypowiadasz, a przede wszystkim zg∏´biaj
swoje motywacje.
Co sprawi∏o, ˝e powiedzia∏am komplement kole˝ance? Czy chcia∏am jej zrobiç
przyjemnoÊç, czy chc´, ˝eby mnie lubi∏a? Czy
by∏ on szczery?
Co sprawi∏o, ˝e zdenerwowa∏em si´, gdy
utknà∏em w korku i okaza∏o si´, ˝e spóêni´ si´
do pracy? Czy to skaza na moim idealnym wizerunku, bo przecie˝ NIGDY si´ nie spóêniam? A mo˝e obawiam si´ sarkastycznej uwagi szefa? Czy moja samoocena na tym ucierpi?
Co z kolei spowodowa∏o, ˝e min´∏am si´
nieco z prawdà, opowiadajàc znajomym
o randce? Troch´ wyretuszowa∏am obrazek,
zamiast powiedzieç, ˝e nie zaiskrzy∏o tak˝e
i z jego strony.
Co mnie najbardziej ucieszy∏o, gdy dowiedzia∏am si´, ˝e dostan´ specjalnà premi´?
Uznanie czy perspektywa zakupu nowej torebki?
Twoje zadanie na dziÊ: Po prostu lepiej poznaç... siebie.
Twoje przes∏anie na dziÊ: Jestem ciekawy/-a
swoich najskrytszych motywacji!

DZIE¡ 2
U˝ywaj lustra
Bynajmniej nie chodzi mi o poprawianie
fryzury i makija˝u ani o to, byÊ szkoli∏/-a si´
w pró˝noÊci. To inni ludzie sà lustrem, w którym si´ przeglàdasz. Jak to dzia∏a?
Jednych spoÊród nich lubisz, niekoniecznie
uÊwiadamiajàc sobie, za co konkretnie, a do innych z kolei nie czujesz sympatii, czasem tak˝e
bez racjonalnych przes∏anek. Kluczem do tego
przyciàgania i odpychania jesteÊ... ty sam/-a.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Cechy, które ci´ pociàgajà i które sprawiajà, ˝e kogoÊ lubisz lub podziwiasz, dostrzegasz
zapewne u siebie. Lubisz osoby uwa˝ne, troskliwe, przyjazne? Czy aby nie jesteÊ taki/-a?
Ci, których postrzegasz negatywnie, sà reprezentantami tych cech, których u siebie nie
akceptujesz. JeÊli na przyk∏ad dra˝nià ci´ ludzie zajmujàcy wiele przestrzeni i skupiajàcy
na sobie uwag´, najcz´Êciej Êwiadczy to
o tym, ˝e ty tak˝e masz takà potrzeb´, lecz jà
t∏umisz. Na tej zasadzie ludzie, którzy sobie
czegoÊ odmawiajà, np. majàc pruderyjny stosunek do seksu, próbujà walczyç z ka˝dym
przejawem swobody w tym zakresie.
Takie wnikliwe spojrzenie na sympatie
i antypatie rzuci jaÊniejsze Êwiat∏o na twojà
samoocen´ i pozwoli zyskaç dost´p do wiedzy na w∏asny temat. Zamiast z∏oÊciç si´ na
tych, którzy (na przyk∏ad) brylujà i usuwajà
ci´ w cieƒ – zauwa˝ysz swojà potrzeb´ i byç
mo˝e (zach´cam ci´ do tego) nauczysz si´
Êwiadomie jà realizowaç.
Twoje zadanie na dziÊ: Zastanów si´, jakie
osoby (ich cechy) ci´ denerwujà, i uczciwie
skonfrontuj si´ z potrzebà, którà t∏umisz.
Twoje przes∏anie na dziÊ: Akceptuj´ swoje
potrzeby!

DZIE¡ 3
Sprecyzuj swoje wyzwanie
Wybierz konkretny cel, nad którym chcesz
pracowaç. Bàdê Êwiadomy, jakich rezultatów
oczekujesz.
Np.: Chc´ czuç si´ swobodnie wÊród ludzi.
Chc´ bezstresowo nawiàzywaç znajomoÊci, przestaç si´ baç odrzucenia.
Chc´ staç si´ asertywny/-a w relacjach
i mówiç g∏oÊno o tym, czego potrzebuj´.
Chc´ swobodnie wypowiadaç si´ w grupie.
Chc´ akceptowaç swój wyglàd itp.
Twoje zadanie na dziÊ: Odpowiedz sobie na
pytanie – po czym poznam, ˝e mi si´ uda∏o.

Choç jesteÊ dopiero na starcie, poÊwi´ç dziÊ
troch´ czasu na myÊlenie o tym, jak to b´dzie,
gdy osiàgniesz cel. Jak si´ b´dziesz czu∏/-a?
Twoje przes∏anie na dziÊ: Jestem w stanie
osiàgnàç to, na czym mi zale˝y. Zrobi´ to!

DZIE¡ 4
Zacznij myÊleç j´zykiem korzyÊci
Zrób list´ korzyÊci. Dzi´ki temu, ˝e podnios´ swojà samoocen´:
- b´d´ szcz´Êliwszy/-a,
- osiàgn´ wi´cej w ˝yciu,
- odwa˝´ si´ na wi´cej,
- zaczn´ odnosiç sukcesy,
- przestan´ wycofywaç si´, a potem ˝a∏owaç
itp.
Twoje zadanie na dziÊ: Zrób çwiczenie wizualizacyjne
Byç jak... (i tu wpisz nazwisko swojego idola)
Czy jest osoba, która prezentuje dok∏adnie
to, do czego aspirujesz? Czy jest tak naturalna,
swobodna, b∏yskotliwa lub asertywna, jak ty
pragniesz byç? Niewa˝ne, czy jest realnà postacià i czy jà znasz osobiÊcie. Mo˝e jest to postaç
z jakiegoÊ filmu, a mo˝e by∏eÊ kiedyÊ na jej wyk∏adzie lub jest to po prostu kole˝anka z pracy?
Usiàdê wygodnie, a potem pomyÊl o tej
osobie i wyobraê sobie, ˝e przed tobà znajduje si´ kinowy ekran i widzisz na nim t´ postaç,
obserwujesz jà. Co w jej ruchach, zachowaniu, mimice, tembrze g∏osu ci si´ podoba?
Nast´pnie „zobacz”, jak osoba ta schodzi
z ekranu i znajduje si´ w tym samym pokoju
co ty, ale ciebie nie widzi. Staƒ za jej plecami
i podà˝ajàc za nià, staraj si´ naÊladowaç jej
ruchy, gesty, mimik´ – tak jakbyÊ by∏ cieniem.
A teraz ta osoba znika, zostajesz tylko ty
i nadal poruszasz si´, mówisz, gestykulujesz
jak ta osoba. Poczuj, ˝e to wszystko, co stanowi jej si∏´ i urok, ty te˝ posiadasz.
Twoje przes∏anie na dziÊ: Wspaniale si´ czuj´, kiedy wierz´ w siebie.
Pe∏ny 30-dniowy trening jest dost´pny
w mojej ksià˝ce „Bàdê pewna siebie”. Niech
Was nie zmyli tytu∏, treÊç jest uniwersalna ☺.
˚ycz´ szybkich post´pów.

A my mamy jeszcze jednà dobrà wiadomoÊç na temat tej
ksià˝ki: kto pierwszy zadzwoni do redakcji (tel. 22 81026-04), otrzyma jà od nas w prezencie! Jeden jedyny egzemplarz dla najszybszego czytelnika lub czytelniczki ☺.

Joanna Godecka

WAWERSKIE

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel: 884 864 592

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7040 zł/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum
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