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Wyprawa w d˝ungl´? – trasa dla odwa˝nych
Mo˝e spodziewajà si´
Paƒstwo, ˝e tym razem
przeniesiemy si´ myÊlà
w odleg∏e tropiki, by podziwiaç bogactwo tamtejszej
przyrody... Nic bardziej
mylnego. Jest takie miejsce w naszej dzielnicy, tylko kilka minut od Êcis∏ego
centrum Warszawy, gdzie nietrudno poczuç si´
Robinsonem Crusoe.
Zespó∏ przyrodniczo-krajobrazowy Zakole
Wawerskie, bo o nim dziÊ mowa, to teren ok.
54 ha, po∏o˝ony pomi´dzy Trasà Siekierkowskà, ulicà P∏owieckà a Traktem Lubelskim, powo∏any w 2002 roku przez wojewod´ mazo-

renów w tym miejscu jest zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Wis∏y,
a konkretnie z ogromnà falà powodziowà, która niegdyÊ dotar∏a a˝ w te rejony – czyli niemal
1 km od obecnego koryta rzeki,
wymywajàc pot´˝ne zakole.
Obszar ten jest trudno dost´pny nie tylko ze wzgl´du na zabagnienia (te da si´ pokonaç, przemieszczajàc si´ po Êcie˝ce
w kaloszach), ale tak˝e, jak doniós∏ mi ˝yczliwie napotkany na
trasie przechodzieƒ, na wyjàtkowo zjadliwe kleszcze. Z czystym
èród∏o: zielona.um.warszawa.pl
sumieniem nie mog´ wi´c Paƒz oddali dobieg∏ mnie melodyjny g∏os trznadla,
stwa zach´ciç do penetracji tego terenu, warto
a to jeszcze wcale nie by∏ koniec ptasich trofejednak rozwa˝yç za i przeciw.
ów. Na terenie Zakola stwierdzono wyst´powaCo w takim razie, poza kleszczami, komarami
nie 126 gatunków ptaków!
i bagnem, mo˝emy tu zobaczyç? Ja wybra∏am
oko∏o 3-kilometrowà tras´ ulicà Spadowà, nast´pnie groblà przez ols w kierunku P∏owieckiej
i powrót wzd∏u˝ kana∏u Nowa Ulga do Spadowej.
Rzeczona Spadowa to wygodna droga gruntowa, z kilkoma zabudowaniami. Mi∏e dla oka sà
przydro˝ne wiekowe wierzby i zwieszajàce si´
miejscami zza p∏otu dziÊ ju˝ tak ma∏o znane
morwy. A drzewa, jak widaç na poni˝szym zdj´ciu, podoba∏y si´ nie tylko mnie.

wieckiego. Znany zapewne wi´kszoÊci z nas
z... okien samochodu czy autobusu. A˝ trudno
uwierzyç, by w sàsiedztwie tak du˝ej arterii komunikacyjnej, estakad w´z∏a Marsa, mog∏o zachowaç si´ coÊ cennego przyrodniczo. A jednak, Zakole Wawerskie to prawdziwa pere∏ka.
Znajdziemy tu ró˝norodne zbiorowiska roÊlinne,
m.in. wilgotne ∏àki, szuwary trzcinowe, olsy, turzycowiska. Powstanie takich podmok∏ych te-

Powoli zmienia si´ krajobraz, zadrzewienia
ust´pujà miejsca otwar tym przestrzeniom.
Gdzieniegdzie widaç
rów melioracyjny, których jest tutaj sporo.
Wózki i foteliki samochodowe Szeroka droga koƒczy
si´, i oto wkraczamy
Bezpieczne foteliki:
w krain´ bujnych
MAXI-COSI, CONCORD,
traw, turzyc, z niewielRECARO, ROEMER
kimi wierzbowymi zaNajlepsze wózki w jednym
krzaczeniami. Ornitomiejscu! Dystrybutor
logiczny raj! Jeszcze
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.
par´set metrów wczeZapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00
Êniej s∏ychaç by∏o
pierwiosnka, potem
Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
ze zdziwieniem odnokontakt: 503-156-126
towa∏am charakterySprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
styczne terkotanie
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!
derkacza, nast´pnie

HAPPY BABY

Po przedostaniu si´ do popularnej
niegdyÊ wÊród mieszkaƒców Goc∏awia
alejki wysadzanej dorodnymi topolami (obecnie
ma∏o ucz´szczanej) skr´camy w prawo, rozpoczynajàc najbardziej chyba malowniczy odcinek
trasy – w´drówk´ groblà poprzez, jakby nietkni´ty r´kà cz∏owieka, ols. Ka˝dy kto znajdzie
si´ tu po raz pierwszy b´dzie oczarowany pi´knem dzikiego, naturalnego krajobrazu. Wyrastajàce z pokrytej rz´sà wody olchy, dzikie porzeczki,
kosaçce, kalina, kruszyna i wiele, wiele innych
gatunków roÊlin, drzew i krzewów – bogactwo
przyrody przyprawiajàce o zawrót g∏owy. Plàtanina chmielu, który niczym liany w tropikach
pnie si´ wysoko do góry. W takiej scenerii nie
zdziwi∏o mnie ju˝ zbytnio, kiedy po wyjÊciu z lasu, zauwa˝y∏am krà˝àcego nad drzewami bociana czarnego. Jakby w nagrod´ za mokre buty
i ub∏ocone spodnie... A co do kleszczy, to na razie nie znalaz∏am.
Ma∏gorzata Matyka
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kami wodnymi w Wawrze. Dlatego te˝ sà wst´pne plany powo∏ania nowej miejskiej spó∏ki,
która dostanie kompetencje kilku jednostek samorzàdu ró˝nych szczebli.
Kolejnà trudnoÊç stanowi w∏asnoÊç terenów
pod ciekami wodnymi. Dotyczy to zarówno kwestii finansowych, jak i kontaktu z w∏aÊcicielami
nieruchomoÊci, których czasem mo˝e byç nawet kilku.
Na ten rok zaplanowane sà tylko remonty
przepustów pod drogami, a jakie b´dà dalsze
kroki, czas poka˝e.
Kolejnym tematem by∏y plany dotyczàce budowy wodociàgów i kanalizacji na osiedlu. JeÊli
chodzi o wodociàgi, to pod∏àczane sà ju˝ ostatnie ulice oraz drogi prywatne.
Natomiast budowa kanalizacji w du˝ej mierze
zale˝y od kolektora „W”, którego budowa ruszyç
ma ju˝ w lipcu tego roku, a wykonanie planowane jest do 31 marca 2012 roku. Nast´pnie powstanà kana∏y odprowadzajàce Êcieki do kolektora, a na koƒcu po∏àczenia do poszczególnych
posesji. Niestety kolejnym problemem do rozwiàzania b´dzie przesy∏ Êcieków do kolektora
z okolic ulicy Jeziorowej, po∏o˝onych poni˝ej
Traktu Lubelskiego, pod którym b´dzie przebiega∏ kolektor. W gr´ wchodzà dwa rozwiàzania:
znalezienie miejsca na przepompowni´ lub poprowadzenie kolektora „W bis” pod planowanym
przed∏u˝eniem ulicy Nowozabielskiej, co jednak
spowodowa∏oby powa˝ny wzrost nak∏adów finansowych ze wzgl´du na koniecznoÊç wykupu
dzia∏ek pod ulice i kolektor.
Nast´pnie omawiano temat odwodnienia
dróg. Niektórzy mieszkaƒcy skar˝yli si´ na zalewanie posesji przez wod´ sp∏ywajàcà z wy˝ej
po∏o˝onych ulic.

Szansa dla Zerznia
W dniu 18 czerwca 2011
roku w Szkole Podstawowej
na ulicy Przygodnej w ramach zebrania Rady Osiedla odby∏o si´ spotkanie
mieszkaƒców z cz∏onkami
Rady Osiedla, radnymi
dzielnicowymi: Joannà Waligórà – reprezentujàcà Prezydium Rady, Miros∏awem Gotowcem, S∏awomirem Kasprowiczem i Leszkiem Baraniewskim
oraz Panià Burmistrz Jolantà Koczorowskà, reprezentujàcà Zarzàd Dzielnicy.
Tematami spotkania by∏y zagadnienia dotyczàce odprowadzania wód opadowych, kanalizacji i wodociàgów, podwy˝szania gruntów, infrastruktury drogowej, oÊwiaty i sportu oraz komunikacji miejskiej.
Pan przewodniczàcy Krzysztof WaÊkiewicz
omawia∏ poszczególne zagadnienia, po czym nast´powa∏o zadawanie pytaƒ przez mieszkaƒców.
Problem z odprowadzaniem wód opadowych
i gruntowych na terenie osiedla Zerzeƒ jest doÊç
powa˝ny, dlatego te˝ przewodniczàcy Rady Osiedla ju˝ od dziesi´ciu lat stara si´, ˝eby urz´dnicy
lub radni szerzej przyjrzeli si´ temu zagadnieniu
i wprowadzili rozwiàzania, które raz na zawsze
zakoƒczà problem. W ciàgu ostatniego pó∏rocza
du˝o si´ dzieje w tej kwestii. Odby∏y si´ ju˝ spotkania komisji problemowych w Pa∏acu Kultury,
równie˝ Zarzàd Dzielnicy szuka rozwiàzaƒ, ˝eby
woda przesta∏a byç problemem, i to nie tylko dla
Zerznia, ale te˝ dla innych osiedli.
Zasadniczà przeszkodà jest rozdrobnienie
kompetencji i nadzoru nad poszczególnymi cie-

Zaczipuj pupila za darmo
Po raz kolejny w Warszawie ruszy∏a akcja
bezp∏atnego czipowania psów i kotów. To
wspania∏a metoda przeciwdzia∏ania bezdomnoÊci zwierzàt. Czipowanie jest bezp∏atne.
Akcja trwa do 15 grudnia 2011 r., w tym czasie wszyscy w∏aÊciciele psów i kotów zamieszkali w Warszawie mogà skorzystaç z mo˝liwoÊci bezp∏atnego zaczipowania swojego pupila
w jednej z wybranych lecznic weterynaryjnych,
których list´ prezentujemy poni˝ej.
Warunkiem bezp∏atnego zaczipowania psa
lub kota jest:
• wype∏nienie przez w∏aÊciciela wniosku
o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzaka,
• okazanie dowodu to˝samoÊci,
• okazanie aktualnego Êwiadectwa szczepienia psa przeciwko wÊciekliênie,
• okazanie ksià˝eczki szczepieƒ psa lub kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzajàcego prawa do zwierz´cia.
Po wykonanym zabiegu w∏aÊciciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota,

a dane dotyczàce zwierz´cia i jego w∏aÊciciela
sà wprowadzane do mi´dzynarodowej bazy
www.safe-animal.eu).
danych Safe-Animal (w
Akcj´ bezp∏atnego czipowania zwierzàt prowadzi Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st.
Warszawy. Koszt zabiegu pokryty jest przez
Urzàd m.st. Warszawy.
Wykaz lecznic na terenie Wawra, w których
mo˝na dokonaç bezp∏atnego czipowania:
• Gabinet Weterynaryjny RADOÂå, ul. Panny
Wodnej 47, tel. 22 615 79 03,
• Lecznica dla Ma∏ych Zwierzàt Anin, ul. III Poprzeczna 3, tel. 22 812 64 33,
• Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak”, ul. Czekanowska 3, tel. 22 872 11 59,
• Lecznica Weterynaryjna SFORA, ul. Trakt
Lubelski 300B, tel. 22 424 09 58,
• Gabinet Weterynaryjny AKITA, ul. Rekrucka 9,
tel. 22 812 02 65,
• Przychodnia Weterynaryjna Marysin, ul.
Korkowa 96, tel. 22 812 71 11,
• Gabinet Weterynaryjny, ul. Karpacka 8G, tel.
22 613 26 49.
Red.

Otwarcie kolejnego
sklepu sieciowego
W lipcu br. jest planowane otwarcie nowego sklepu sieciowego Tesco przy ul. Patriotów
154. Przyb´dzie wi´c kolejna konkurencja dla
ju˝ funkcjonujàcych sklepów typu Biedronka
czy Lidl, a klientom dodatkowe miejsce na dokonanie zakupów.
Anna Nowosielska
Niestety bez odwodnienia i przebudowy dróg
problem b´dzie narasta∏, a to nastàpi dopiero po
wybudowaniu kanalizacji. Dlatego te˝ do rozwa˝enia przez urz´dników b´dzie przywrócenie i wybudowanie przy drogach rowów odwadniajàcych,
które w jakimÊ stopniu rozwià˝à problem, a˝ do
czasu wprowadzenia docelowych rozwiàzaƒ. Kolejnym tematem by∏o podwy˝szanie gruntów, które powoduje zmiany w stosunkach wodnych ju˝
od kilku lat (szczególnie przy ulicy Kadetów). Pani
Burmistrz obieca∏a przyjrzeç si´ tej sprawie.
Kolejne zagadnienia to edukacja, przedszkola,
place zabaw i sport. Szko∏a przy ulicy Przygodnej
jest na drugim miejscu pod wzgl´dem liczby
uczniów w Wawrze, nie jest jednak dostosowana do takich potrzeb. Dlatego ju˝ od kilku lat sà
dwie zmiany w szkole, poranna i popo∏udniowa.
Wyzwaniem dla rodziców m∏odszych dzieci jest
zapisanie swoich pociech do przedszkola gdzieÊ
na terenie Wawra. Niestety, wed∏ug analiz, z czasem b´dzie jeszcze trudniej z miejscami w przedszkolach. Na pewno jakimÊ rozwiàzaniem b´dzie
rozbudowa szko∏y i przedszkola przy ulicy Kadetów oraz budowa przedszkola przy Âwiebodziƒskiej, jednak docelowo konieczny jest dalszy rozwój bazy edukacyjnej na terenie Zerznia i okolic.
Zarzàd Wawra bierze pod uwag´ rozbudow´
szko∏y na Przygodnej lub budow´ nowego oÊrodka edukacyjno-rekreacyjnego w okolicach ulicy
Skalnicowej przy Trakcie Lubelskim, na terenie
nale˝àcym do miasta. Tutaj zaplanowana jest ju˝
budowa boiska, tzw. „orlika”, oraz placu zabaw.
Plac zabaw planowany jest te˝ na Przewodowej
przy koÊciele, rozwa˝ane sà kolejne lokalizacje.
Na koniec dyskusji krótko omówiony zosta∏ temat komunikacji miejskiej, ale pomin´ to zagadnienie, bo nic nowego w tej materii nie wiadomo.
Pani Burmistrz Jolanta Koczorowska zaproponowa∏a te˝, ˝eby zorganizowaç kolejne spotkania, ka˝de poÊwi´cone jednemu tematowi, i zaprosiç osoby kompetentne w danej dziedzinie,
na przyk∏ad przedstawiciela MPWiK.
Przez ostatnich kilka lat nie by∏o ˝adnego
przedstawiciela dzielnicy na spotkaniach w Zerzniu (poprzednio by∏ pan Marek Kociƒski jako
zast´pca burmistrza, ale to by∏o w kadencji 2002-2006), dlatego te˝ obecnoÊç a˝ pi´ciu
przedstawicieli dzielnicy daje nadziej´ na realnà
wspó∏prac´ w przysz∏oÊci, szczególnie po deklaracji Pani Burmistrz o ch´ci przyjazdu na kolejne
spotkania co roku, a mo˝e nawet cz´Êciej.
Krzysztof Soko∏owski
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Spotkanie z mieszkaƒcami w osiedlu Las
Z inicjatywy Paw∏a Lecha – radnego
Rady Warszawy,
w szkole przy ul.
Kadetów odby∏o si´
spotkanie projektantów planu miejscowego z mieszkaƒcami osiedla
Las. W spotkaniu, które prowadzi∏ przewodniczàcy Rady Osiedla – Arkadiusz
Kuranowski, poza przedstawicielem projektantów wzi´li udzia∏ Ewa Podhorska –
naczelnik Wydzia∏u Planowania Miejscowego
i Marcin Kurpios – przewodniczàcy dzielnicowej
Komisji ¸adu Przestrzennego. Sal´ gimnastycznà t∏umnie wype∏nili mieszkaƒcy.
Plan miejscowy rozwià˝e wiele problemów
osiedla. Uniemo˝liwi mi´dzy innymi chaotycznà
zabudow´ i stawianie zabudowy szeregowej
na wàskich dzia∏kach. Ustalenia planu rozwià˝à
równie˝ problemy komunikacyjne w osiedlu.

Warszawy, Paw∏a Lecha, pomo˝e projektantom lepiej przygotowaç plan przed publicznym wy∏o˝eniem, zaÊ mieszkaƒców zmobilizuje do czynnego uczestnictwa i zg∏aszania
swoich uwag podczas wy∏o˝enia i dalszego
procedowania planu.
Marcin Kurpios

Podczas dwugodzinnej rozmowy
mieszkaƒcy zadali projektantowi planu
wiele pytaƒ i uzyskali wyczerpujàce
odpowiedzi. Projektanci mogli te˝
na goràco notowaç uwagi mieszkaƒców, wy∏apujàcych niedociàgni´cia
i b∏´dy w zapisach planu.
Spotkanie z projektantami, b´dàce
bardzo cennà inicjatywà radnego Rady

Falenicka elektrownia skazana
na sukces czy zag∏ad´?
Od poczàtku lata 2010 roku kinokawiarnia „Stacja Falenica” wpisa∏a si´ ju˝ na dobre w krajobraz wawerskich
miejsc godnych odwiedzin.
Zdewastowany budynek stacji PKP przybra∏ zupe∏nie nowe oblicze. W miejscu dawnego wyjÊcia na peron stan´∏a scena, a nad nià kinowy ekran. Naprzeciw
niego, na specjalnie wybudowanej antresoli, znalaz∏a si´ budka dla kinooperatora. Pod nià usytuowane jest g∏ówne wejÊcie do kinokawiarni od ulicy Patriotów. Jak na prawdziwà stacj´ przysta∏o,
nie mog∏o zabraknàç akcentów kolejowych w postaci dwóch wn´k stylizowanych na przedzia∏y.
Nad siedzeniami zainstalowano oryginalne aluminiowe pó∏ki na baga˝ i lustra. Co ciekawe, uda∏o
si´ ocaliç starà dwukolorowà posadzk´ i drewniany sufit. W drugim skrzydle budynku kawiarnia zaprasza na kanapki, przekàski i kaw´.
Miejsc takich jak „Stacja Falenica” jest niestety jak na lekarstwo, a szkoda...
Tym bardziej, ˝e w Falenicy znajduje si´ równie˝ inny ciekawy budynek, o nietuzinkowej bryle. Mowa tu o Gminnej Elektrowni Falenica powsta∏ej jeszcze przed wojnà, w latach dwudziestych, prawdopodobnie w 1929 roku. Opuszczony budynek znajduje si´ tu˝ przy ul. Gruntowej 2. W latach powojennych, do 1969 roku,
znajdowa∏a si´ tam siedziba Rejonu Energetycznego nr 3 Praga, Zak∏adu Energetycznego Warszawa–Miasto. Podstawowym zadaniem Rejonu
by∏o utrzymanie sprawnoÊci wszystkich urzàdzeƒ energetycznych Êredniego i niskiego napi´-
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cia, nieprzerwana dostawa energii elektrycznej
o w∏aÊciwych parametrach i zapewnienie maksymalnej pewnoÊci zasilania. W siedzibie Rejonu
zlokalizowane by∏o te˝ Pogotowie Energetyczne
obs∏ugujàce obszar ca∏ej prawobrze˝nej Warszawy. Z ca∏à pewnoÊcià znaczenie powstania
Gminnej Elektrowni Falenica by∏o niebagatelne
z punktu widzenia rozwoju samej miejscowoÊci.

W latach dwudziestych powsta∏ przecie˝ przemys∏ falenicki: huta szk∏a kolorowego Józefa Nowotnego, cegielnia „Sylikat” Jana Sza∏asa oraz
tartak Najwera, zaÊ sama Falenica stawa∏a si´
coraz bardziej znanym i lubianym letniskiem.
W latach 30. Falenica by∏a ∏adnym miasteczkiem handlowym, przyciàgajàcym
letników i warszawiaków na zakupy. Istnia∏y tu dwa kina, „Wir” i „Ba∏tyk”, oraz
objazdowy teatr oraz 20 sklepów spo˝ywczych, kilka rzeêniczych, dwie du˝e piekarnie. Tak obraz miasta Falenica przedstawia∏ si´ w nie tak dalekiej przesz∏oÊci.
Mo˝emy mieç tylko nadziej´, ˝e oryginalny w swojej bryle i zabytkowy, blisko
osiemdziesi´cioletni budynek Gminnej Elektrowni Falenica, który przyczynia∏ si´ do rozwoju miasta w latach przedwojennych, nie
pozostanie jedynie kolejnym architektonicznym wspomnieniem. Tym bardziej i˝ architektura przemys∏owa mo˝e byç unikalna i sprzyjajàca
realizacji nietypowych pomys∏ów, czego ˝ywy
przyk∏ad stanowi wspomniana ju˝ falenicka kinokawiarnia. A mo˝liwoÊci adaptacyjnych budynku starej elektrowni jest naprawd´ wiele...
Joanna Dàbrowska

WieÊci od Towarzystwa Przyjació∏ MPK
Nasz pierwszy ma∏y
sukces! 6 czerwca zostawiliÊmy w siedzibie Stra˝y
Miejskiej przy ulicy Lubelskiej zg∏oszenie o kupie
gruzu wysypanej na drodze
dojazdowej do Czarnego Stawu
(pomi´dzy Mi´dzylesiem i RadoÊcià).
W celu u∏atwienia dotarcia do Êmieci do∏àczyliÊmy mapk´ satelitarnà z zaznaczeniem punktu

oraz podaliÊmy jego geolokalizacj´ (d∏ugoÊç i szerokoÊç
geograficznà). 10 czerwca
otrzymaliÊmy odpowiedê ze
Stra˝y Miejskiej, która informowa∏a, ˝e sprawa zosta∏a
przekazana do Urz´du Gminy w Wawrze. 25
czerwca gruzu ju˝ nie by∏o. Dzi´kujemy
za szybkie i sprawne dzia∏anie.
TPMPK
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• 3-krotnie zwi´kszyç wydatki
inwestycyjne we wszystkich
dzielnicach Warszawy...
Problemem nie jest tylko fakt obcià˝enia,
zgodnie z zasadà „solidaryzmu spo∏ecznego”, naszej stolicy obowiàzkiem ∏o˝enia na biedniejsze regiony Polski. Trzeba pami´taç
o tym, ˝e funkcja sto∏ecznoÊci te˝ kosztuje. I to z bud˝etu Warszawy realizowane sà inwestycje w reprezentacyjne miejsca stolicy.
Ponadto w Warszawie
mieszka kilkaset tysi´cy
osób nie zameldowanych
i p∏acàcych podatki poza Warszawà, a korzystajàcych w pe∏ni
z infrastruktury naszego miasta. Gdy
do tego do∏o˝ymy skutki kryzysu Êwiatowego,
który Warszawa bardzo dotkliwie odczu∏a, janosikowe staje si´ powoli gwoêdziem do trumny
warszawskich inwestycji...
Dlatego te˝ powsta∏ Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego. Jego celem jest zebranie 100 tys. podpisów
i przed∏o˝enie w sejmie obywatelskiego projek-

Janosik v. Syrenka
Któ˝ by nie zna∏ legendy
o tym dzielnym rozbójniku,
który rabowa∏ bogatych, by
wspomagaç biednych...
Uwieczniony kapitalnà kreacjà Marka Perepeczki wizerunek Janosika kojarzy∏
nam si´ zawsze dotychczas
ze szlachetnoÊcià, honorem
i odwagà. Niestety, obraz ten nieco burzà zapisy
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego, wprowadzajàcej m.in. podatek, jaki
p∏acà bogatsze samorzàdy na rzecz tych biedniejszych, zwany powszechnie janosikowym.
W przypadku województwa mazowieckiego
janosikowe wynosi a˝ 2 miliardy z∏otych, z czego na samà Warszaw´ przypada 1 miliard. To
bez ma∏a 10% warszawskiego bud˝etu!
Gdyby ten miliard z∏otych pozostawa∏ co roku
w kasie Warszawy, mo˝na by by∏o za to co roku:
• wyremontowaç wszystkie warszawskie ulice
• zbudowaç jeden most przez Wis∏´
• zakupiç 900 autobusów
• zbudowaç 100 przedszkoli
• zbudowaç 6 tys. mieszkaƒ komunalnych

tu ustawy zmieniajàcego t´ jawnà niesprawiedliwoÊç. Proponowane zmiany nie idà w kierunku ca∏kowitego zniesienia janosikowego. Zak∏adane jest jedynie jego zmniejszenie, zmiana zasad naliczania (wg iloÊci mieszkaƒców
p∏acàcych podatki, a nie zamieszkujàcych) oraz mechanizmy
dystrybucji Êrodków. Serdecznie zach´cam Paƒstwa
do poparcia tej inicjatywy
i wzi´cia udzia∏u w zbieraniu podpisów. W Wawrze
podpisy mo˝na sk∏adaç
w Urz´dzie Dzielnicy. Zbieraniem podpisów zajmuje
si´ tak˝e radny Rady Warszawy – Pawe∏ Lech. Informacje
jak w∏àczyç si´ w akcj´ sà zamieszczone na jego stronie internetowej www.pawellech.eu. Mo˝na tak˝e samemu
pobraç wzór listy poparcia, zebraç podpisy
i przekazaç je do Komitetu, bezpoÊrednio lub
za poÊrednictwem Urz´du Dzielnicy. Wi´cej informacji, tekst ustawy, listy poparcia do pobrania mo˝na znaleêç na stronie internetowej
www.STOPjanosikowe.pl.
Marcin J´drzejewski

Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci
na imprezach plenerowych i targach pracy
1 czerwca br. odby∏ si´ piknik rodzinny z okazji
Dnia Dziecka, zorganizowany na terenie Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów. Reprezentacja Fundacji Akademia Mo˝liwoÊci równie˝ wzi´∏a w nim aktywny udzia∏. Zainteresowanie naszymi materia∏ami promocyjnymi by∏o du˝e, wi´c mieliÊmy pe∏ne r´ce roboty. OczywiÊcie
w obs∏udze stoiska Akademii Mo˝liwoÊci bardzo
skrupulatnie i z wielkim zaanga˝owaniem pomagali nam podopieczni TPD Helenów, zwiàzani
z Fundacjà w ramach projektu „Absolwent”.
Na poczàtku kwietnia mi´dzy Fundacjà a TPD Helenów zosta∏o zawarte porozumienie o wspó∏pracy, dzi´ki któremu wychowankowie Helenowa pomagajà w naszych dzia∏aniach i jest to dla nich
bardzo cz´sto pierwsza praca i doÊwiadczenie zawodowe. W czasie pikniku mo˝na by∏o podziwiaç
wiele przygotowanych dla najm∏odszych atrakcji
(ogromna iloÊç muzyki, pokazy taƒca irlandzkiego, malowanie twarzy, pokaz iluzjonisty, a tak˝e
mo˝liwoÊç przechadzania si´ na linie zawieszonej
kilka metrów nad ziemià oraz pokaz wojenny
i mecz pi∏ki no˝nej). Konferansjerem imprezy by∏a
pani Agnieszka Frykowska, a g∏ównym goÊciem
honorowym pani Gra˝yna Szapo∏owska.
5 czerwca natomiast Akademia Mo˝liwoÊci
wzi´∏a udzia∏ w pikniku zorganizowanym przez
Dom Spo∏eczny w Radiówku. Inaugurujàc ca∏oÊç
imprezy, przemówienie wyg∏osili organizatorzy
Waldemar i Ma∏gorzata Burtkiewicz. Piknik odwiedzi∏a bardzo du˝a liczba zainteresowanych ciekawà i dobrze zorganizowanà rozrywkà. Trzeba za-

znaczyç, ˝e wÊród publicznoÊci by∏o bardzo du˝e
zainteresowanie, nie tylko ze strony osób niepe∏nosprawnych. Nasza reprezentacja rozdawa∏a ulotki
i opowiada∏a o dzia∏alnoÊci i mo˝liwoÊci podj´cia
pracy w Fundacji. Imprez´ uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich z Wiàzowny. Prezentowane by∏y tak˝e gotowe, r´cznie wyplatane
wiklinowe kosze oraz drewniane, rzeêbione r´cznie o∏tarzyki. Oprócz zapoznania si´ z tà twórczoÊcià mo˝liwe by∏o równie˝ kupno artystycznych
wyrobów. W czasie pikniku odby∏a si´ aukcja rysunków malowanych przez podopiecznych Domu
Spo∏ecznego w Radiówku. WÊród dzieci najwi´ksze zainteresowanie wzbudzi∏a oczywiÊcie zabawa
w „malowanie buziek”. Koncert grupy rockowej
z Wiàzowny i przepyszne jad∏o wspaniale dope∏ni∏y t´ Êwietnie
zorganizowanà plenerowà imprez´.
7 czerwca, w hali
sportowej OSiR Ochota, odby∏y si´ IV Targi
Pracy „Z Ochotà do
pracy”. Tam równie˝
nasze stoisko spotka∏o si´ z du˝ym zainteresowaniem poszukujàcych pracy. Ogromna liczba zwiedzajàcych mog∏a podziwiaç
m.in. specjalnie za-

projektowany dla osób niepe∏nosprawnych samochód do nauki jazdy, prezentacj´ pierwszej
pomocy, a tak˝e za darmo zbadaç sobie s∏uch
na najnowoczeÊniejszym sprz´cie. Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e przez cztery godziny trwania
Targów nasze stoisko by∏o jednym z kilku, którymi zainteresowanie by∏o najwi´ksze i które odwiedzane by∏y najcz´Êciej. Targi „Z Ochotà do
pracy” zaowocowa∏y przyj´ciem do Fundacji kilkorga nowych pracowników.
Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci b´dzie bra∏a
udzia∏ tak˝e w podobnych, najbli˝szych imprezach plenerowych, piknikach i targach pracy.
Maciej ¸opuszyƒski
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Gdzie nie spojrzysz – akacje
Kilka lat temu zasadzono
w Miedzeszynie drzewa,
a przy niektórych z nich
postawiono ∏awki. Cel by∏
niewàtpliwie
szczytny.
WàtpliwoÊci budzi jednak
wybór rodzaju drzew i brak
ich systematycznej piel´gnacji wraz otoczeniem,
w którym si´ znajdujà.
Przyk∏adowo, przy ul. Agrestowej zasadzono akacje szczepione na pniu wÊród wczeÊniej
rosnàcych wysokich akacji. Dobór tego rodzaju drzew niewàtpliwie nie by∏ trafnà decyzjà.
Szczególnie jest to widoczne przy skrzy˝owaniu ul. Agrestowej i Kàkolowej (fot. 1), gdzie
zasadzone akacje sà wr´cz zag∏uszone przez
starsze akacje, a ca∏y skwer jest zachwaszczony i nieuporzàdkowany. Akacje to drzewa, które same b∏yskawicznie si´ rozsiewajà. Jaki
wi´c by∏ sens sadziç wÊród nich kolejne?
W tej chwili skwer sprawia wra˝enie, jakby zieleƒ wymyka∏a si´ spod kontroli, a ca∏oÊç jest
zaniedbana. Dalszy ciàg ulicy wzd∏u˝ chodnika
dla pieszych, a˝ do skrzy˝owania z ul. ˚wanowieckà, jest równie˝ zachwaszczony, a trawa
nieskoszona (fot. 2).

Fot. 2
Poprosi∏am o komentarz w tej sprawie Panià
Ew´ Skrzypczak, Naczelnika Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska Urz´du Dzielnicy Wawer oraz Pana W∏odzimierza Zalewskiego, radnego Dzielnicy
Wawer, cz∏onka Rady Osiedla Miedzeszyn:
Pani Ewa Skrzypczak: Dobór gatunków
drzew by∏ uzgadniany z Radà Osiedla Miedzeszyn. Ka˝dego roku teren jest wykaszany
i usuwane sà odrosty, w tym roku równie˝ prace
te zostanà wykonane.
Pan W∏odzimierz Zalewski: W naszym osiedlu obsadzono nowym drzewostanem kilka
miejsc. Miejsca przy ul. Agrestowej by∏y wÊród
tych, które zosta∏y uzgodnione lub wskazane
przez Rad´ Osiedla. Nie pami´tam, czy wybór
gatunków drzew te˝ by∏ konsultowany. Przyznam, ˝e osobiÊcie nie wypowiada∏bym si´ co
do rodzaju i gatunków drzew, które najbardziej
nadajà si´ do takiego celu, poniewa˝ nie orientuj´ si´ w gatunkach drzew i ich w∏aÊciwym do-
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borze. Tereny te i rosnàce tam drzewa oczywiÊcie wymagajà piel´gnacji, którà nale˝y systematycznie wykonywaç. Zdj´cia pokazujà, ˝e

brak jest takiej piel´gnacji, za którà odpowiada
Urzàd Dzielnicy. Piel´gnacja zostanie dopiero
przeprowadzona zgodnie ze z∏o˝onà deklaracjà.
OczywiÊcie jest pytanie, dlaczego jeszcze jej
nie przeprowadzono.
Reakcja Urz´du Dzielnicy po wystosowaniu
przeze mnie zapytania w tej
sprawie by∏a b∏yskawiczna.
Nazajutrz przyci´to cz´Êç odrostów drzew... i na tym póki
co poprzestano. Przyci´te odrosty zalegajà w miejscu ich
wyci´cia.
Szkoda, ˝e otoczenie jednej
z g∏ównych ulic w Miedzeszynie
jest zaniedbane, niesystematycznie piel´gnowane, a wi´c
zaprzecza pierwotnej koncepcji
upi´kszania tego terenu.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

Fot. 1

Przewóz rowerów i zwierzàt
w transporcie publicznym
Spó∏ka Koleje Mazowieckie wprowadzi∏a ofert´ nieodp∏atnego przewozu roweru lub psa, obowiàzujàcà do 2 paêdziernika br. dla pasa˝erów
posiadajàcych inny rodzaj biletu ni˝ ZTM.
Standardowo w KM za ma∏e zwierz´ta pokojowe nie pobiera si´ ˝adnych op∏at, nie dotyczy
to jednak psów, których przewóz kosztuje 3 z∏
(psy przewodnicy osób niewidomych podró˝ujà za darmo).
Tak wi´c w wyznaczonym terminie psy b´dà
mog∏y nareszcie podró˝owaç nieodp∏atnie. Logiczne wydawa∏oby si´ pozostanie przez KM przy
niepobieraniu op∏aty. JeÊli chodzi o wag´ i wymiary zwierzàt, przyk∏adowo pies rasy york mo˝e nie
ró˝niç si´ od kota. W pozosta∏ych Êrodkach warszawskiego transportu publicznego, wsz´dzie

tam gdzie obowiàzujà bilety ZTM, zwierz´ta,
a tak˝e rowery, mo˝na przewoziç bezp∏atnie.
Nale˝y jednak pami´taç o nast´pujàcych wytycznych ZTM w zakresie przewozu zwierzàt.
Ma∏e zwierz´ta domowe mo˝na przewoziç, je˝eli nie sà ucià˝liwe dla pasa˝erów i sà umieszczone w odpowiednim dla zwierz´cia koszu,
skrzynce, klatce itp. Psy nie mogà zachowywaç
si´ agresywnie oraz muszà mieç za∏o˝ony kaganiec i byç trzymane na smyczy. Osoba przewo˝àca psa musi posiadaç przy sobie wa˝ny dokument poÊwiadczajàcy aktualnoÊç szczepienia
psa przeciwko wÊciekliênie.
Pozostaje tylko ˝yczyç udanej podró˝y ☺
Anna Nowosielska

Konkurs: Nivea buduje place zabaw
– zag∏osuj na plac przy ul. Lucerny 13
Z okazji setnej rocznicy powstania firma Nivea prowadzi
akcj´ „100 placów zabaw na 100-lecie”. G∏osujàc na lokalizacje uprzednio zg∏oszone przez gmin´ lub spó∏dzielni´
mieszkaniowà, internauci wybiorà miejsca w ca∏ej Polsce,
w których Nivea wybuduje lub zmodernizuje place zabaw.
Z dzielnicy Wawer do konkursu zg∏oszony zosta∏ plac zabaw
znajdujàcy si´ przy Klubie Kultury „Zastów” (ul. Lucerny 13). Zach´camy Paƒstwa do oddania swojego g∏osu
na tutejsze miejsce zabaw dla dzieci na stronie:
http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1485. Po zarejestrowaniu si´ u˝ytkownicy uzyskajà mo˝liwoÊç codziennego oddania g∏osu na jednà, wybranà przez siebie lokalizacj´.
Zastrzegamy, ˝e redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” nie ponosi odpowiedzialnoÊci za prawid∏owe dzia∏anie portalu
www.100latnivea.pl oraz portali powiàzanych. W dniu oddania numeru do druku strona funkcjonowa∏a prawid∏owo.
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Nowy
plac zabaw
Ca∏kiem niedawno, bo w maju, Anin
wzbogaci∏ si´ o nowy plac zabaw utworzony obok basenu. Âwietna lokalizacja,
atrakcyjny zadrzewiony teren, ∏aweczki
dla rodziców – to niewàtpliwe atuty tego
miejsca. Cieszà oczy nowe, kolorowe
sprz´ty i po∏o˝ona miejscami sztuczna
nawierzchnia. Smuci – nadmiar huÊtawek (zapewne najtaƒszych) i brak wy˝szych
przyrzàdów (zje˝d˝alni, paj´czyn) dla starszych
dzieci. Ale poniewa˝ miejsce na placu jeszcze

Intymnie
O sprawach intymnych kobiet mówi si´
w mediach niewiele, a w kontekÊcie kobiet dojrza∏ych jeszcze mniej. Tym bardziej cieszy inicjatywa Pani Agaty M∏ynarskiej, za∏o˝ycielki Fundacji dla zdrowia Agaty M∏ynarskiej ONA oraz
strony internetowej www.onaonaona.com, polegajàca m.in. na organizacji warsztatów dla dojrza∏ych kobiet z udzia∏em specjalistów w danych
dziedzinach oraz artystów. Pierwsze otwarte
warsztaty odby∏y si´ w Warszawie w maju br.
O swoich ˝yciowych doÊwiadczeniach, kobiecoÊci oraz dbaniu o zdrowie opowiedzia∏y Panie:
Agata M∏ynarska, Alicja W´gorzewska, Joanna Kurowska i Gra˝yna Wolszczak.

Wyk∏ad o zdrowiu intymnym wyg∏osi∏ Pan dr
Jacek Tomaszewski, ginekolog-polo˝nik, a nast´pnie odpowiada∏ na szereg pytaƒ uczestniczek warsztatów. Na koniec warsztatów Pani
Justyna B∏aszczyk – coach i trener z Akademii
Coachingu i Inspiracji oraz seksuolog i psycholog Pani dr Ma∏gorzata Zaryczna zaprosi∏y
uczestniczki warsztatów do dyskusji na temat
seksualnoÊci i ÊwiadomoÊci potrzeb w sferze
seksu. Jak wielka jest potrzeba mówienia
na ten temat, okaza∏o si´ w trakcie po mistrzowsku prowadzonej dyskusji, która nie wyczerpa∏a tematu i spotka∏a si´ z ogromnym entuzjazmem uczestniczek.
A zatem jak dbaç o w∏asne zdrowie w sferze
intymnej? Zacznijmy od profilaktyki w myÊl zasady: lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç.

Szanowni Paƒstwo,
pisz´ do Paƒstwa gdy˝ uderza mnie, to, ˝e gdy
wiele miejsc w Warszawie jest coraz ∏adniejszych, to u nas na Wawrze nie dba si´ o estetyk´ nawet najwa˝niejszych ulic. Ulica ˚egaƒska,
którà codziennie przechodz´, jest wyjàtkowo za-

jest, pozostaje mieç nadziej´, ˝e z czasem zostanie zagospodarowane.
Ma∏gorzata Matyka
Mammografia i cytologia – bezp∏atnie,
bez skierowania
Narzekamy na s∏u˝b´ zdrowia, a tymczasem
o wizycie u lekarza wi´kszoÊç z nas przypomina
sobie w ostatecznoÊci lub gdy ju˝ nie ma innego
wyjÊcia. A tymczasem lokalna s∏u˝ba zdrowia oferuje dla kobiet ubezpieczonych programy profilaktyczne, w ramach których mogà one mieç przeprowadzone badanie cytologiczne lub mammograficzne, bezp∏atnie, bez skierowania od lekarza.
Badanie mammograficzne jest wykonywane
w ramach „Programu profilaktycznego raka piersi” i przeznaczone dla paƒ w wieku 50–69 lat,
które w ciàgu ostatnich dwóch lat nie wykona∏y
tego badania.
Zapis na badanie i jednoczeÊnie miejsce jego przeprowadzenia: Przychodnia Rejonowa
Nr 1 ul. Strusia 4/8, III p.
pok. 301, lub tel.(22) 812-0043, pn–pt w godz. 8.00-15.30.
Badanie cytologiczne jest
wykonywane w ramach „Programu profilaktycznego raka
szyjki macicy” i przeznaczone
dla paƒ w wieku 25–59 lat, które w ciàgu ostatnich trzech lat
nie wykona∏y tego badania.
Zapis na badanie i jednoczeÊnie miejsce jego przeprowadzenia: Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny ul.
Bursztynowa 2, tel. (22) 473-51-90, SZPZLO:
Poradnia Ginekologiczna ul. Strusia 4/8, tel. (22)
812-24-11, ul. Patriotów 46/48, tel. (22) 87291-13, ul. Patriotów 170, tel. (22) 615-70-31.
SZPZLO Warszawa Wawer na stronie internetowej apeluje „SERDECZNIE ZAPRASZAMY –
NAPRAWD¢ NA CIEBIE CZEKAMY! Kilka minut
poÊwi´cone na badanie mo˝e uratowaç ˝ycie
KOBIETY”. Skorzystajmy wi´c z bezp∏atnych badaƒ i poinformujmy o takiej mo˝liwoÊci inne kobiety. Zadajmy sobie te˝ pytanie: kiedy ostatnio
by∏am u ginekologa lub bada∏am swoje piersi?
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

niedbana. Nie mam tu na myÊli chodników ani
nawierzchni, ale „trawniki”. Jeden z bardziej ra˝àcych przyk∏adów znajduje si´ dok∏adnie
naprzeciwko Urz´du Dzielnicy Wawer. Na miejscu, gdzie powinna byç trawa, parkujà samochody, co sprawia, ˝e nieustannie jest tam b∏oto lub kurz zale˝nie od warunków pogodowych.
Poczàtkowo myÊla∏em, ˝e to mieszkaƒcy nowego bloku tam parkujà, ale zapewniali mnie, ˝e
nie, bo oni majà w Êrodku parking. Stwierdzili
wr´cz, ˝e dla nich jest to wielki problem, bo
parkujàcy cz´sto blokujà im wjazd, zastawiajà
Êmietnik, wi´c nie sà zabierane Êmieci, a wi´ksze samochody nawet zas∏aniajà widocznoÊç
z lewej podczas wyjazdu, zagra˝ajàc bezpieczeƒstwu i wr´cz uniemo˝liwiajàc wyjazd.

Co ciekawe, zaraz obok jest ogromny parking
urz´du, zaraz za nim du˝y przy sklepie Lidl. Czy
naprawd´ trzeba niszczyç zieleƒ i stawiaç samochody na trawniku? Dzwoni∏em do stra˝y
miejskiej, ale w myÊl przepisów jest to ju˝ klepisko, czyli trawa ju˝ zosta∏a zniszczona, wi´c nie
mogà nic zrobiç (wykroczeniem jest niszczenie
trawy, a nie stanie na trawniku).
Pyta∏em w dzielnicy, ale powiedzieli, ˝e teren
nale˝y do ZDM. Czy naprawd´ nie da∏oby si´ zagrodziç tego terenu, pozostawiajàc dost´p do
Êmietników, posiaç trawy i oprócz estetyki u∏atwiç ludziom bezpiecznego wyjazd z posesji?
S∏ysza∏em, ˝e ma byç obecnie rewitalizowany teren ul. ˚egaƒskiej, mo˝e wi´c w∏aÊnie teraz warto porozumieç si´ z ZDM, zadbaç o ten teren, wizytówk´ Wawra, zaraz przed Urz´dem Dzielnicy.
Z powa˝aniem Mi´dzylesianin
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Ach, co to by∏ za mecz!
W ubieg∏y weekend na stadionie PKS RadoÊç
przy ul. Wielowiejskiej odby∏y si´ d∏ugo oczekiwane mecze. Najwa˝niejsze w tym sezonie ☺.
Tradycyjnie ju˝, na zakoƒczenie sezonu pi∏karskiego, m∏odzi adepci roczników 1999–2000
i 2001–2002 zaprosili swoich rodziców do rozegrania wspólnego spotkania. Mecz, a w∏aÊciwie
dwumecz, starszego rocznika odby∏ si´ w sobot´ 18 czerwca, ch∏opcy z m∏odszych roczników
grali 19 czerwca. Pierwszego dnia rozgrywek
odby∏ si´, po raz pierwszy w historii naszego
klubu pi∏karskiego, sensacyjny i wyjàtkowo
emocjonujàcy mecz MAMY kontra SYNOWIE.

Nasze mamusie wybieg∏y na boisko pe∏ne energii i entuzjazmu. Prezentowa∏y si´ wspaniale
w klubowych strojach. Pojedynek by∏ wyjàtkowo
ekscytujàcy. Po zaci´tej walce Mamy uleg∏y
swoim pociechom 3:5 (rewan˝ za rok!). Jednak

pi´kne akcje zespo∏owe, zarówno po stronie naszych m∏odych
zawodników, jak i po
stronie rewelacyjnie grajàcych mam, uczyni∏y z gry
wspania∏e widowisko.
Kolejny mecz rozgrywali TATUSIOWIE. Panowie prezentowali znacznie wy˝szy poziom umiej´tnoÊci technicznych, ale nie wyglàdali tak ∏adnie
jak panie ☺. M´skiej grze towarzyszy∏o wiele zaskakujàcych i zabawnych zwrotów akcji, nie zawsze zaplanowanych, szczególnie w szeregach
„seniorów”. Dla starszyzny by∏ to równie˝
istny sprawdzian kondycji. Rodzice ju˝
wiedzà, ˝e mecz z w∏asnymi dzieçmi to
nie lada wyzwanie i z uÊmiechem na twarzy oÊwiadczyli, ˝e do nast´pnych, przysz∏orocznych rozgrywek popracujà nad
formà. Mecze w obu rocznikach by∏y bardzo wyrównane, o czym Êwiadczà nieznaczne wygrane 2:1 dla grupy ch∏opców 1999–2000 i 6:4 dla rocznika
2001–2002 na korzyÊç ojców. Najwa˝niejsza jednak by∏a wspania∏a zabawa
i uÊmiech na twarzach, radoÊç z gry, radoÊç z bycia razem. Wszyscy byli zm´czeni, ale
zadowolenie i uÊmiech na twarzy towarzyszy∏y
ka˝demu. Po meczach dzieci wraz z rodzicami
grillowali, zajadajàc smako∏yki przygotowane
przez nasze nieocenione Mamy. To by∏o niezapo-

mniane, rodzinne widowisko pi∏karskie.
Mimo ˝e by∏o to ostatnie spotkanie przed wakacjami, FUNDACJA AKADEMIA M¸ODEGO PI¸KARZA i PKS RADOÂå nie zawieszajà dzia∏alnoÊci na okres letniego wypoczynku!

Fundacja Akademia M∏odego Pi∏karza zaprasza wszystkie dzieci i m∏odzie˝ na PI¸KARSKIE
WAKACJE w PKS RADOÂå.
Bezp∏atne treningi b´dà prowadzone w lipcu
i sierpniu na stadionie PKS RADOÂå przy ul.
Wielowiejskiej, wed∏ug harmonogramu:
• roczniki: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 – w dniach 7.07–16.08.2011, we wtorki w godz. 18.30–20.00 i w czwartki w godz.
18.30–20.00,
• roczniki: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 –
w dniach 6.07–31.08.2011, w poniedzia∏ki
w godz. 17.30–19.00 i w Êrody w godz.
17.30–19.00.
Serdecznie zapraszamy!
WWW.FAMP.EU

Âwider – reaktywacja...?
Âwider ju˝ od koƒca
XIX w. znany by∏ warszawiakom jako popularne letnisko, a w latach powojennych jako doskona∏e miejsce weekendowego wypoczynku. Obecnie piaszczyste pla˝e rzeki nie sà ju˝ tak
t∏umnie odwiedzane, a walory przyrodnicze i rekreacyjne okolicy doceniane sà jedynie przez nielicznych zwolenników wypoczynku „pod chmurkà”.
M∏odzi amatorzy skimboardingu postanowili
to zmieniç i po raz drugi zorganizowali nad Âwidrem Otwarte Mistrzostwa Skimboardowe.
„... chcemy, ˝eby ludzie przekonali si´ do tego, ˝e mo˝e to byç atrakcyjne miejsce spotkaƒ
i wypoczynku. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki takim
eventom nad Âwidrem zacznie si´ coÊ dziaç...”
18 czerwca nad brzegiem rzeki zgromadzi∏o
si´ wielu zawodników i spora widownia – dzia∏o
si´... przyjecha∏a czo∏ówka polskiego skimboardu z oÊrodków we Wroc∏awiu, TrójmieÊcie, ¸odzi i Warszawie. Zawody odbywa∏y si´ w kilku
kategoriach, a najlepsi popisywali si´ seriami widowiskowych trików wykonywanych na wodzie
oraz ustawionych przeszkodach.
Du˝ym powodzeniem wÊród poczàtkujàcych

cieszy∏a si´ skim-szko∏a. Na kilkudziesi´ciu metrach wyrównanej powierzchni
p∏askiego dna rzeki Êlizgali si´ amatorzy.
U˝ywali w tym celu desek o owalnym
kszta∏cie (zdecydowanie mniejszych
i cieƒszych od surfingowych) wykonanych ze sklejki lub pianki poliuretanowej.
Pozwala∏o to na „Êmiganie” po stosunkowo p∏ytkiej wodzie i wykonywanie ewolucji podobnych do tych na deskorolkach.

Ju˝ w dniach 29–30 lipca oczy ca∏ej skimboardowej ferajny skierujà si´ na Gdaƒsk, gdzie
odb´dzie si´ druga edycja Otwartych Mistrzostw

Polski w Inland Skimboardingu. Polish Skimboarding Open ju˝ rok temu zas∏u˝y∏o sobie
na miano jednej z najwa˝niejszych imprez tego
typu na Êwiecie. Nie trzeba jednak jechaç do
Gdaƒska, aby amatorsko poÊlizgaç si´ na wodzie lub profesjonalnie podnosiç poziom swoich
umiej´tnoÊci przed kolejnymi zawodami – nasz
Âwider to doskona∏e miejsce do uprawiania tej
stosunkowo m∏odej dyscypliny sportu. Na stronie www.swiderskimcontest.pl mo˝na znaleêç
kontakt do miejscowych instruktorów i w doborowym towarzystwie korzystaç z unikatowych
walorów topograficznych naszego regionu.
d. ch.
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Kolejka do Kultury 2011
12 czerwca 2011 parking
Urz´du Dzielnicy Wawer zamieni∏ si´ w plac pe∏en zaciekawionych mieszkaƒców
dzielnicy. Zaciekawionych,
zaintrygowanych i ch´tnych
wspomóc Fundacj´ Ewy
B∏aszczyk „Akogo?”.
Kolejka do kultury to impreza o charakterze charytatywnym organizowana wspólnie z Fundacjà Ewy B∏aszczyk „Akogo?” oraz Gimnazjum Nr 103. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem obj´∏a Prezydent m.st.
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Impreza rozpocz´∏a si´ o godzinie 14.00. Organizatorzy postarali si´, aby ka˝dy znalaz∏ coÊ
dla siebie. Na scenie wyst´p rozpocz´li m∏odzi,
Êpiewajàcy artyÊci. MogliÊmy pos∏uchaç Aleksandry Lamparskiej, Oli Kaczorek, Pauliny Graczyk oraz Pauliny Zapartowicz, które zaprezentowa∏y repertuar takich gwiazd jak Edyta Górniak,
Hanna Banaszak czy te˝ Edyta Geppert. Szko∏a

na Ostrowska, Violetta Arlak, Pawe∏
Królikowski, Jacek Kawalec, Marta
Chodorowska, Arkadiusz Nader, Magdalena Waligórska, Wojciech Wysocki
oraz re˝yser Wojciech Adamczyk, któ-

rzy kwestowali na rzecz budowy kliniki Budzik,
rozdajàc autografy swoim fanom. Oprócz kwesty aktorzy wzi´li czynny udzia∏ w licytacji. Licytowano obrazy, sprz´t RTV, pamiàtki znanych
osób. Re˝yser „Rancza” przekaza∏ m.in. sukni´
Êlubnà Lucy, obraz Kusego, sutann´, ró˝owy
strój Violetki. Fundacja Ewy B∏aszczyk „Akogo?”
– srebrne spinki od Kruka, obrazy olejne, p∏yty
Ewy B∏aszczyk, kosmetyki znanych firm, liczne
cenne upominki przekazane przez sponsorów.

cyrkowa zaprezentowa∏a pokaz taƒca z wykorzystaniem hula-hoop, który spotka∏ si´ z niebywa∏ym aplauzem zgromadzonej widowni.
Na scenie wystàpi∏y tak˝e zespo∏y: All Rounders, Beletric, Dzieci Mazowsza i Fasolinki oraz
Zespó∏ z Przedszkola Integracyjnego przy CZD,
uczniowie SP 138.
Zaproszenie Urz´du Dzielnicy Wawer przyj´∏a
ekipa aktorów serialu „Ranczo”: Katarzyna i Cezary ˚ak, Artur BarciÊ, Franciszek Pieczka, Ilo-

Przez ca∏y czas trwania imprezy mo˝na by∏o
wziàç udzia∏ w loterii, z której dochód przeznaczony by∏ na cele charytatywne. Mo˝na by∏o
wygraç ekspres do kawy, polary, zabawki,
a tak˝e wiele innych
nagród ufundowanych
UMOWA Z NARODOWYM
przez sponsorów.
FUNDUSZEM ZDROWIA :
G∏odni mieszkaƒcy
mogli skosztowaç pysz❱❭ LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
nej karkówki i kie∏basy,
❱❭ PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
jakie oferowa∏ punkt
❱❭ PROFILAKTYKA,
gastronomiczny.
Oprócz atrakcji na
❱❭ EKSTRAKCJE Z¢BÓW.
scenie mo˝na by∏o
skorzystaç z bezp∏at❱❭
❬❰
nych badaƒ w wagonie
ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80
medycznym. Miesz-

STOMATOLOGIA

Zapraszamy!

NZOZ MERADENT
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kaƒcy dzielnicy mogli zmierzyç sobie ciÊnienie
oraz zasi´gnàç porad na temat zdrowego stylu
˝ycia. W godz. 14.00–20.00 funkcjonowa∏ Punkt
Personalizacji ZTM, gdzie mo˝na by∏o z∏o˝yç
wniosek o bezp∏atnà osobistà Warszawskà Kart´ Miejskà.
Uczniowie mogli spróbowaç swoich si∏ w miasteczku drogowym podczas egzaminu na kart´
rowerowà. Najm∏odsi sp´dzali du˝o czasu w kàciku malucha na malowaniu twarzy, a tak˝e na kolorowankach oraz budowaniu fortec z kartonów
papierowych. Dzieci aktywnie korzysta∏y tak˝e
z kolorowej karuzeli oraz z dmuchanego zamku.

Swoje wyroby artystyczne i ceramiczne prezentowali cz∏onkowie domów Êrodowiskowych.
Stoiska prezentowa∏y domy kultury, które zach´ca∏y mieszkaƒców do czynnego udzia∏u w ˝yciu
dzielnicy. Do aktywnego trybu ˝ycia zach´ca∏
oÊrodek OSiR, prezentujàc ofert´ aktywnego
sp´dzania czasu.
O godzinie 15.00 na scenie mogliÊmy zobaczyç aktorów serialu „Ranczo” w przedstawieniu
kabaretowym „Smak Mamrota”. Program artystyczny zakoƒczy∏ si´ wyst´pem Roberta Gawliƒskiego wraz z zespo∏em Wilki, a tak˝e projekcjà filmu fabularnego w re˝yserii Martina Scorsese pt. „Rolling Stones w blasku Êwiate∏”.
Spotkania takie majà szczytny cel jakim jest
pomoc chorym dzieciom. Jest to równie˝ mo˝liwoÊç spotkania si´ z sàsiadami, wspólnej zabawy, a tak˝e skorzystania z atrakcji, o jakie zadba∏
organizator. Inicjatywa ciekawa, cel szczytny,
pogoda wspania∏a. Ju˝ nie mo˝emy doczekaç
si´ kolejnego wydania Kolejki do Kultury.
Ilona Szymaƒska
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Motocyklowy Dzieƒ Dziecka
– „Wieziemy uÊmiech na dwóch ko∏ach”
Impreza
„Wieziemy
uÊmiech na dwóch ko∏ach”
sta∏a si´ ju˝ symbolem
uÊmiechu dzieci z mi´dzyleskiego Centrum Zdrowia
Dziecka. Stowarzyszenie Motocyklistów VFR Owners Club
Polska wraz z Hondà Poland
organizuje corocznie z okazji
Dnia Dziecka ten niezwyk∏y rodzinny piknik.
W tym roku s∏oneczna aura sprzyja∏a zarówno
pokazom motocyklistów, jak i zabawie dla
wszystkich przyby∏ych na to wydarzenie. Ju˝

od rana czeka∏o wiele atrakcji: przeja˝d˝ki na motocyklach, paczki z niespodziankami, pokazy
stra˝y po˝arnej, strzelnica grupy paramilitarnej
ASG, symulatory jazdy dostarczone przez dealera Hondy „Motorista”, rysowanie karykatur przez

grafika-portrecist´, drukowanie pamiàtkowych
zdj´ç, pokazy wyczynowej jazdy rowerowej. Dla
dzieci i goÊci przygotowane zosta∏y tak˝e napoje
i catering w postaci smacznych potraw z grilla.
PopularnoÊcià cieszy∏y si´ te˝ motocykle i samochody wystawione przez Policj´ oraz ˚andarmeri´ Wojskowà. WÊród zaplanowanych atrakcji
by∏y tak˝e spontaniczne, jak malowanie dwóch

prawdziwych motorów przez dzieci. Jednak najwi´kszy uÊmiech na twarzach
dzieci wywo∏ywa∏a mo˝liwoÊç przeja˝d˝ki
na motorach i mo˝liwoÊç sprawdzenia,
jakà radoÊç niesie jazda motorem. Jeden
z motocyklistów w przebraniu ró˝owego
królika wzbudza∏ wyjàtkowy zachwyt,
gdy˝ przeja˝d˝ka z nim na motorze by∏a
podwójnie atrakcyjna. W godzinach popo∏udniowych organizatorzy pikniku odwiedzili
dzieci, które nie mog∏y uczestniczyç w zabawie,
niosàc im kolorowe prezenty.
Z ca∏à pewnoÊcià cel pikniku zosta∏ osiàgni´ty w 100% i uÊmiech na dwóch ko∏ach zosta∏
dowieziony do ka˝dego z ma∏ych uczestników
festynu.
Joanna Dàbrowska

Zabawa poprzez nauk´ na Pikniku
Ekologiczno-Naukowym
O tym, ˝e nauka i ekologia mogà nieÊç wiele
radoÊci, zabawy i niespodzianek przekonali si´
wszyscy, którzy 11 czerwca 2011 r. wzi´li udzia∏
w Pikniku Ekologiczno-Naukowym, b´dàcym
podsumowaniem projektu ekologicznego prowadzonego przez Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych nr 78
im. Ewy Szelburg-Zarembiny przy IPCZD. Zarówno pogoda, jak i wszystkie zapowiadane wczeÊniej atrakcje dopisa∏y, niosàc wiele uÊmiechu
na twarzach wszystkich przyby∏ych licznie dzieci.
Tu˝ po oficjalnym otwarciu Pikniku przez
Dyrektora IPCZD dr. n. med. Macieja Piróga oraz
Dyrektora Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych Nr 78
w IPCZD mgr Gra˝yn´ Michalczuk rozpocz´∏y si´
ciekawe pokazy i konkursy oraz wr´czanie
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podzi´kowaƒ dla sponsorów, organizacji
i osób wspó∏pracujàcych w projekcie.
Wielkim zainteresowaniem cieszy∏y si´
pokazy produkcji papieru czerpanego oraz
doÊwiadczenia chemiczne i fizyczne, takie
jak choçby znikajàca plama atramentu. Interesujàcym eksponatem by∏a równie˝ miniaturowa ekologiczna elektrownia parowa, b´dàca kopià XIX-wiecznej elektrowni
parowej. Du˝à ciekawoÊç wzbudza∏o
wÊród dzieci równie˝ stoisko Wydzia∏u Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, gdzie wÊród
mikroskopów i innych
urzàdzeƒ mo˝na by∏o odnaleêç ró˝ne owady i larwy, które ka˝dy móg∏ obejrzeç z bliska. Natomiast
LeÊnicy z NadleÊnictwa Drewnica ciekawie
opowiadali o zwyczajach zwierzàt oraz tym, jak
zanieczyszczenia lasu wp∏ywajà na ˝ycie leÊnej
fauny i flory. Pracownia De Margot przedstawia∏a ekologiczny decoupage, który budzi∏ zachwyt szczególnie wÊród doros∏ych uczestników Pikniku. Razem z Panià Zofià Wojciechowskà, animatorkà projektu edukacyjno-terapeu-

tycznego „Zielone Dzieciaki”,
ka˝de dziecko mog∏o stworzyç
pi´kne ekologiczne kompozycje
kwiatowe. Natomiast Autoryzo-

wany Dealer Toyota z RadoÊci zaprezentowa∏ ekologiczny samochód
hybrydowy. WÊród wielu innych
atrakcji by∏o równie˝ malowanie
twarzy, „ko∏o fortuny” z nagrodami
oraz koncert zespo∏u Enej, zwyci´zcy pierwszej edycji nowego show
„Must be the music. Tylko muzyka”.
Z ca∏à pewnoÊcià ka˝dy, kto wzià∏ udzia∏
w Pikniku Ekologiczno-Naukowym, przekona∏
si´, ˝e nauka i ekologia nie sà nudne i niosà wiele ciekawych informacji i radoÊci, a umiej´tne
oszcz´dzanie i racjonalne gospodarowania energià elektrycznà i cieplnà mogà przynieÊç nam
tylko same korzyÊci.
Joanna Dàbrowska
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laków – owszem, awarie si´ zdarzajà,
ale najnowoczeÊniejsze reaktory typów
np. EPR, ESBWR czy AP-1000 (a w∏aÊnie najnowoczeÊniejsze typy reaktorów brane sà
pod uwag´ jako kandydaci do zainstalowania
w przysz∏ej polskiej elektrowni atomowej) posiadajà zabezpieczenia nieporównywalnie lepsze ni˝
te zastosowane w nies∏awnej elektrowni czarnobylskiej, której systemy awaryjne mo˝na wziàç za
ponury ˝art. Najprostszy przyk∏ad to fakt, i˝
w czarnobylskim reaktorze typu RBMK przy nadmiernym ogrzaniu si´ wody ch∏odzàcej moc reaktora jeszcze bardziej wzros∏a, pot´gujàc tylko awari´, natomiast we wspó∏czesnych reaktorach przy
nadmiernym ogrzaniu wody moc reaktora automatycznie maleje, u∏atwiajàc opanowanie awarii.
– Straszy nas tak˝e niedawna awaria w japoƒskiej
Fukushimie. Tam elektrownia zalana wodà zosta∏a
pozbawiona wszelkiego zasilania elektrycznego,
co uniemo˝liwi∏o odbiór ciep∏a z reaktora i doprowadzi∏o do zniszczenia elektrowni. W elektrowniach najnowszego typu przed takà ewentualnoÊcià chronià budynki zdolne wytrzymaç nawet
bezpoÊrednie uderzenie samolotu pasa˝erskiego.
Nale˝y pami´taç, ˝e same reaktory w Fukushimie
nale˝à do dawnej generacji oraz ˝e awaria ta wywo∏ana by∏a rekordowym trz´sieniem ziemi i równie rekordowym tsunami, które to nawet w o wiele ∏agodniejszej formie u nas nie wyst´pujà.
– I w koƒcu same skutki obydwu wy˝ej wymienionych awarii nie by∏y tak straszne, jak si´
potocznie sàdzi. Np. dawka promieniowania
w maksymalnie ska˝onej cz´Êci czarnobylskiej
strefy zamkni´tej by∏a tylko o 1/5 wy˝sza ni˝
naturalne t∏o w Finlandii. W Japonii uszkodzenie
elektrowni nie spowodowa∏o ani jednego zgonu, chocia˝ pracowa∏o w niej 5500 ludzi.
Pouczajàcy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Elektryki
w Instytucie Elektrotechniki odszed∏ ju˝ w przesz∏oÊç, ale warto, byÊmy o solidnej wiedzy
pami´tali zawsze. I nie adresuj´ tych s∏ów do
uczniów czy studentów, lecz przede wszystkim
do doros∏ych, aby nie zapominali, ˝e sami sà
grupà najbardziej nara˝onà na manipulacje ich
niewiedzà, ignorancjà czy zastojem myÊlowym,
na który tylko czekajà ideolodzy, aby wykorzystaç go, jako przestrzeƒ do zape∏nienia w∏asnymi, cz´sto prywatnymi, l´kami i kompleksami.

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Elektryki
9 czerwca na terenie opisywanego przez nas ju˝ dwukrotnie Instytutu Elektrotechniki w Mi´dzylesiu odby∏y si´
pod has∏em „Bezpieczeƒstwo
energetyczne z uwzgl´dnieniem energetyki jàdrowej”
obchody Mi´dzynarodowego
Dnia Elektryki 2011, w których wzià∏em udzia∏ jako jedyny przedstawiciel
lokalnej prasy. Wspó∏organizatorem spotkania
by∏o Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Ca∏oÊç wydarzeƒ tego dnia poprzedzi∏a wycieczka po laboratoriach Instytutu, której nie b´d´ tu opisywa∏ ze wzgl´du na treÊç naszych poprzednich „elektrotechnicznych” artyku∏ów –
wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy w nich w∏aÊnie na
przybli˝enie rzeczonych laboratoriów.
W oczekiwaniu na rozpocz´cie programu zebrani w auli po „doko∏ainstytutowej” wycieczce
zostali powitani przez prezesa Stowarzyszenia Pana Jerzego Barglika oraz dyrektora Instytutu Pana
Wies∏awa Wilczyƒskiego, a nast´pnie obejrzeç
mogli multimedialne prezentacje instytucji z bran˝y elektrycznej zarówno w ich (instytucji, nie zebranych w auli) historii, jak i dniu dzisiejszym.
W∏aÊciwa cz´Êç uroczystoÊci rozpocz´∏a si´
od minigali, podczas której wr´czono nagrody
i wyró˝nienia dla zas∏u˝onych osób i instytucji
z bran˝y elektrycznej i elektrotechnicznej (m.in.
kó∏ Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy
placówkach naukowych i przedsi´biorstwach
energetycznych) oraz dla szczególnie uzdolnionej m∏odzie˝y z liceów i techników o profilach
elektrycznych i pokrewnych.
Po rozdaniu, mówiàc potocznie, „grantów”
przysz∏a kolej na referaty naukowe z wy˝ej wymienionych dziedzin. I tak Pan Andrzej Boroƒ przedstawi∏ podsumowanie XXIV Kongresu Techników
Polskich, zaÊ Pan Bogumi∏ Dudek wyg∏osi∏ referat
na temat zasad bezpieczeƒstwa pracy przy sieciach i aparaturze elektroenergetycznej. Wystàpienie Pana Dudka kierowane by∏o co prawda
do osób pracujàcych zawodowo przy eksploatacji
i naprawie instalacji elektroenergetycznych, ale
wezwanie do zachowania ostro˝noÊci przy kontaktach z aparaturà elektrycznà powinien sobie
wziàç do serca ka˝dy z nas. Szczególnie warto je
poleciç wszelkim „z∏otym ràczkom” (nazbyt cz´sto „z∏otym” we w∏asnym tylko mniemaniu), którzy sàdzà, ˝e sà w stanie zawsze poprawnie oceniç zagro˝enie. Innej grupie – ludziom (tutaj ju˝
zdecydowanie we w∏asnym mniemaniu) „nieÊmiertelnym” warto by poleciç prezentowany
w ramach wspomnianego referatu filmik doku-

mentujàcy autentyczne pora˝enie pràdem, który
zapada w pami´ç i niepokoi równie mocno jak najostrzejsze sceny z filmowej trylogii „Millennium”.
Najwa˝niejszym referatem by∏ jednak ten dokonany przez Pana prof. dr. in˝. Andrzeja Strupczewskiego, przewodniczàcego Komisji Bezpieczeƒstwa Jàdrowego Instytutu Energii Atomowej
w Âwierku, a poÊwi´cony zagadnieniom zawartym
w motto obchodów, czyli energetyce jàdrowej – jej
bezpieczeƒstwu i korzyÊciach z jej eksploatacji.
Profesor Strupczewski w wyczerpujàcym i znakomicie udokumentowanym wystàpieniu przedstawi∏
naukowe fakty i obali∏ wiele drobnomieszczaƒskich
mitów dotyczàcych wspomnianego êród∏a energii.
Poni˝ej krótko omawiam najwa˝niejsze fragmenty:
– Jak wynika z przeprowadzonych w wielu krajach badaƒ, których wyniki przedstawi∏ Pan
profesor, st´˝enie drobnych py∏ów pochodzàcych ze spalania w´gla bezpoÊrednio wp∏ywa
na zapadalnoÊç na choroby dróg oddechowych i ogólnà ÊmietelnoÊç populacji (szczególnie wra˝liwe na dzia∏anie py∏ów sà rozwijajàce
si´ drogi oddechowe dzieci). Ponadto zasi´g
py∏ów jest bardzo du˝y, tzn. szkodzà nawet
w du˝ej odleg∏oÊci od np. elektrowni w´glowej.
– Natomiast przyjmowane w ma∏ych dawkach promieniowanie, wbrew powszechnej opinii, jest nie
tylko nieszkodliwe dla naszego organizmu, lecz
nawet mo˝e byç dla niego korzystne. Na dowód
profesor Strupczewski przedstawi∏ m.in. dane
z badania przeprowadzonego na niezwykle reprezentatywnej (100 000 badanych) grupie Chiƒczyków, które pokaza∏o, i˝ umieralnoÊç na raka w rejonie podwy˝szonego promieniowania by∏a ni˝sza ni˝ w rejonie kontrolnym. Kolejne przedstawione przez Pana profesora dane pokazujà, i˝
w Finlandii, gdzie Êrednia dawka promieniowania
otrzymywanego przez ludzi w ciàgu ˝ycia jest 2,5
raza wi´ksza ni˝ w Polsce, przewidywalna Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia jest wyraênie wy˝sza.
– Kolejne badanie przedstawione we wspomnianym referacie pokazuje, ˝e Êrednie promieniowanie generowane do otoczenia przez normalnie pracujàcà elektrowni´ atomowà jest a˝ 240
razy mniejsze od Êredniego naturalnego t∏a promieniowania naszej planety w ogóle oraz
a˝ 730 razy mniejsze od naturalnego t∏a w Finlandii w szczególe.
– JeÊli zaÊ chodzi
o awarie i katastrofy
w elektrowniach atomowych, których
widmo jest g∏ównym êród∏em „atomowych” l´ków Po-

Tomasz A.J.C. Szymaƒski
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W Zastowskiej galerii
Chocia˝ za oknami upalnie, w Klubie Kultury
„Zastów” rozgoÊci∏a si´ wiosna. Na Êcianach zawis∏y prawdziwe dzie∏a sztuki, których nie powstydzi∏aby si´ niejedna galeria – to prace nagrodzone w IV Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim „Cztery pory roku-wiosna”.
W niedziel´ 5 czerwca odby∏ si´ wernisa˝ i uroczyste wr´czenie nagród lau-

reatom. Ju˝ od wejÊcia do budynku goÊcie zachwycali si´ wiosennymi pejza˝ami. Okaza∏o
si´, ˝e ka˝dy z nas widzi wiosn´ inaczej. By∏y
wiejskie krajobrazy z bocianami, nieod∏àczny-

mi symbolami tej pory roku, kwitnàce jab∏onie czy motyle latajàce nad ∏àkà, a nawet
wiosna odbita w obiektywie aparatu fotograficznego.

Na konkurs z∏o˝ono 577 prac. Jurorzy:
Iwona i Marek Drza˝d˝yƒscy oraz Dariusz
Krysiak nagrodzili 66 osób. Laureaci
otrzymali dyplomy i profesjonalne materia∏y plastyczne, które z pewnoÊcià pozwolà im rozwijaç malarskie umiej´tnoÊci.
Nie zabrak∏o upominków dla opiekunów
artystycznych, którzy inspirowali i zach´cali do tworzenia wiosennych obrazów.
Teraz na pewno nikt nie zaprzeczy, ˝e wiosna
to najpi´kniejsza pora roku.
KKZ

Uwaga bitwa!
Klub Kultury „Falenica” serdecznie
zaprasza m∏odzie˝ na wspania∏e zaj´cia teatralne pn. „Wojna Wojnie. Bitwa jest wspania∏a” w ramach programu LATO W TEATRZE (organizator
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Klub Kultury „Falenica”). Spotkania,
warsztaty potrwajà od 16 do 29 sierpnia 2011 r. w Klubie
Kultury „Falenica” oraz OÊrodku Szkoleniowym w ¸ucznicy
(mo˝na uczestniczyç w warsztatach jedno- lub dwutygodniowych). 25 zg∏oszonych osób zostanie zakwalifikowanych do
jednej z trzech grup: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej
lub promocyjno-dziennikarskiej. W efekcie powstanà dwie
etiudy teatralne przygotowane pod kierunkiem dwóch re˝yserów, zakoƒczone wspólnym pokazem. Obie etiudy ∏àczy
wspólny temat – wojna. Scenografi´ oraz kostiumy wykona
grupa scenograficzna wykorzystujàc techniki r´kodzie∏a artystycznego. Grupa promocyjno-dziennikarska przygotuje
kampani´ promocyjnà i dokumentacj´ fotograficzno-filmowà z realizacji warsztatów oraz pokazów.
Oplata za udzia∏ w dwutygodniowych warsztatach wynosi
50 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç zwolnienia z op∏aty na wniosek pedagoga szkolnego.
Zg∏oszenia na warsztaty:
Ewa Andrearczyk, tel. 22 613 00
51, e-mail ewa.kkf@gmail.com
Klub Kultury „Falenica”, ul.
W∏ókiennicza 54.
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LATO W TEATRZE jest atrakcyjnà ofertà teatralnà dla uczniów, którzy z ró˝nych przyczyn sp´dzajà wakacje
w swojej miejscowoÊci. Mi´dzy 4 lipca a 27 sierpnia 2011 roku w kilkunastu miastach Polski odbywajà si´
teatralne pó∏kolonie, podczas których m∏odzi widzowie poznajà teatr pod opiekà profesjonalnych artystów,
wspólnie przygotowujàc spektakl. Dzi´ki projektowi teatr staje si´ atrakcyjnym oÊrodkiem dzia∏aƒ twórczych
i edukacyjnych, równie˝ w czasie wakacji. Lato w teatrze jest projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
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Poeci i pisarze wawerscy

Gosia-Samosia
Ma∏gorzata Krupiƒska-Nowicka jedzie do pracy i pisze wiersze
Na samym poczàtku trzeba wyjÊç z domu.
Wcale nie jest to takie ∏atwe, nawet jeÊli mieszka
si´ w tak pi´knym miejscu, jak Mi´dzylesie. Ma∏gorzata wychodzi odrobin´ za póêno:
wiecznie spóênieni
gonimy ogon autobusu
straszàc po drodze go∏´bie
Autobus linii 525 pokonuje tras´ z przystanku
ZTM Mi´dzylesie do przystanku Rawar w 20 minut. JeÊli po drodze trafi si´ jakiÊ korek, czas
przejazdu mo˝e si´ wyd∏u˝yç. Zak∏adam, ˝e Ma∏gorzata podró˝uje tym autobusem doÊç wczeÊnie: mo˝e o 7.30? Podró˝uje i obserwuje:
(...) t∏um wbity w autobus
cierpliwie znosi
korki na drodze
w kieszeƒ wrzucony
skasowany bilet
kiepska gwarancja
dotarcia na czas
niecodzienny
dzieƒ jak co dzieƒ

Znam atmosfer´ tych porannych przejazdów.
T∏um wcale nie jest spokojny ani cierpliwy. Pasa˝erowie nie kryjà wÊciek∏oÊci: przed nimi kolejny dzieƒ
niewdzi´cznej krzàtaniny. Szcz´Êliwcy, którzy dopadli w por´ miejsc siedzàcych, drzemià triumfalnie.
M∏odzi odcinajà si´ od reszty Êwiata s∏uchawkami
swoich odtwarzaczy. Przyklejajà si´ do szyby, nie
dostrzegajàc posapujàcych nad nimi gniewnie staruszków. KtoÊ opowiada ze szczegó∏ami o wczorajszej domówce, ktoÊ inny g∏oÊno przeklina. Jest
t∏oczno: nie da si´ otworzyç ksià˝ki ani przejrzeç
gazety. Co mo˝e robiç w tej sytuacji pasa˝er sk∏onny do refleksji? Ma∏gorzata po prostu pisze:

niezapisane
ju˝ nie wracajà
ginà w otch∏ani
Êwiata i myÊli
Szkoda by∏oby, gdyby te wiersze mia∏y przepaÊç. Trzeba pisaç. Od samego rana trzeba te˝
budowaç w∏asnà niezale˝noÊç. Poeci muszà byç
niezale˝ni. Tak trzeba.
sama sobie
poetkà
sama sobie
menagerem

wiersze mnie znajdujà
najcz´Êciej w autobusie
taki Êwiat
nie wolno przecie˝
traciç czasu
(...)
Êcigajà mnie
ka˝à si´ zapisywaç
na marginesach gazet
Êwistkach karteluszkach

Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Wawer Marcina Wolskiego
„Tu dzia∏y si´ rzeczy dla
mnie najwa˝niejsze, tu by∏y
moje szko∏y – podstawówka na Minerskiej, której ju˝
nie ma, prywatna szko∏a
sióstr Felicjanek, ogólniak
na Kajki, póêniej na Alpejskiej. Moja parafia, cmentarz z grobami bliskich,
wspomnienia, uczucia, inspiracje”1.
W swoich utworach Marcin Wolski wielokrotnie powraca do rodzinnych stron, przywo∏ujàc
bliskie sobie miejsca. Miejscem akcji cz´sto
czyni przestrzeƒ Wawra, w której rozgrywajà
si´ wa˝ne dla bohaterów wydarzenia. Te najistotniejsze punkty na mapie swej ma∏ej ojczyzny opisuje mi´dzy innymi w Miejscu dla dwojga: „Mam pod sobà ca∏y mój Êwiat (...), szybuj´ ponad osiedlem przypominajàcym pi´trowe
szalety imienia Corbusiera, zostawiajàc w tyle
kolejne etapy swego dorastania: ˝∏obek, przedszkole, ksi´garni´, oÊrodek zdrowia (...) Dzwonià dzwony na porannà msz´ w klasztorze
sióstr felicjanek (...) Nagle wyrasta przede mnà
moja szko∏a, dwupi´trowy budynek wÊród sosen, kryty czerwonà dachówkà, z której wystaje dziwaczny grzybek syreny alarmowej,
pochodzàcy jeszcze z lat bardzo zimnej wojny.

W∏odzimierz Majakowski uwiecznia∏ swojà poezj´ na kawiarnianych serwetkach. Czy Ma∏gorzata rzeczywiÊcie zape∏nia – jak sama twierdzi –
marginesy gazet? A mo˝e pisze na zu˝ytych autobusowych biletach? Nie to jest tak naprawd´ najwa˝niejsze. Wa˝ne jest, aby jak najszybciej zapisywaç. Wiersze bowiem majà to do siebie, ˝e:

Obok po nocnym deszczu lÊni asfaltowe boisko, okolone przez ∏awki”2.
W twórczoÊci Marcina Wolskiego pojawiajà
si´ tak charakterystyczne dla wawerskiego pejza˝u domy w stylu Êwidermajer. Cz´sto wià˝e si´
z nimi dzieciƒstwo i dorastanie bohaterów, tak jak
w przypadku bohatera Drugiego ˝ycia, który wychowuje si´ w „po˝ydowskim drewniaku, pe∏nym fantazyjnych ozdobników b´dàcych dzie∏em
laubzegi anonimowego cieÊli”3. Ów tajemniczy,
po∏o˝ony w pobli˝u sosnowego lasu dom odznacza si´, jak pisze Marcin Wolski, zagadkowà
dwoistoÊcià: „Ciep∏y i przytulny w porze letniej,
podczas wichrowych wieczorów, kiedy elektrownia wy∏àcza∏a Êwiat∏o, zamienia∏ si´ w obiekt grozy. Wszystko skrzypia∏o w nim pot´pieƒczo, tak
jakby ca∏a budowla w stylu Êwidermajer mia∏a si´
za chwil´ zawaliç. (...)”4. Ponadto „na górce”,
czyli na strychu, mia∏ si´ pojawiaç duch poprzedniego w∏aÊciciela domu, rabina Weissbrotta, który powiesi∏ si´ w warszawskim getcie.
Niekiedy drewniane domy stajà si´ znakiem
up∏ywu czasu. Tak dzieje si´ w opowiadaniu
Party, którego akcj´ Marcin Wolski, jak sam pisze, umieÊci∏ w okolicy przypominajàcej Anin.
Znajdujàcy si´ w g∏´bi pokrytej Êniegiem posesji,
ukryty wÊród Êwierków drewniak z wybitymi
szybami sprawia wra˝enie niezamieszka∏ego.

sama sobie
dla siebie
mo˝e lepiej
ni˝ nikt
Poranny autobus, niezale˝na poetka, dobre
wiersze na zu˝ytych biletach. Ciekawe, którà linià podró˝uje wydawca tomika Jej wierszy?
Jan Czerniawski
Obrazu dope∏niajà ogrodzenie poroÊni´te wyschni´tà winoroÊlà i nieodÊnie˝ona ulica. Widok
ten rodzi refleksj´ bohatera, ˝e od jego ostatniego pobytu uliczka wyraênie „spsia∏a”.
Znakiem nowych czasów jest natomiast rezydencja mecenasa Sowy z Zamachu na Polsk´,
z fontannà z amorkiem i Êcie˝kà wysypanà okruchami marmuru. Ów dom z wie˝yczkà, podcieniami i tympanonem nad gankiem, po∏o˝ony na
posesji poroÊni´tej sosnami, przypomina jednak
o wydarzeniach, które rozegra∏y si´ w przesz∏oÊci. Stoi bowiem w pobli˝u willi, w której zginà∏
premier Jaroszewicz wraz z ˝onà.
TwórczoÊç Marcina Wolskiego jest zatem
mocno osadzona w wawerskich realiach. Jak powiedzia∏ sam pisarz: „Nawet kiedy umieszczam
moich bohaterów w innych podwarszawskich
osiedlach, nikogo nie powinno to zmyliç, jeÊli pociàgnie dobrze nosem, poczuje si´ zapach aniƒskich sosen, woƒ Êwie˝o skoszonej trawy na ∏àkach, na których w moich czasach pas∏y si´ krowy, ˝y∏y ba˝anty, a nad ich g∏owami przelatywa∏y samoloty startujàce z lotniska na Goc∏awiu”5.
Weronika Girys-Czagowiec
1

2

3
4
5

M. Wolski, Moja okolica, „Mi´dzy Nami Aninianinami”, nr 3, 2009.
M. Wolski, Miejsce dla dwojga, Warszawa 2005,
s. 8–10.
M. Wolski, Drugie ˝ycie, Poznaƒ 2009, s. 21.
M. Wolski, Drugie ˝ycie, Poznaƒ 2009, s. 21–22.
M. Wolski, Moja okolica, „Mi´dzy Nami Aninianinami”, nr 3, 2009.
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Urodziny Stacji Falenica
Stacja Falenica, unikatowa kinokawiarnia
w dawnym budynku stacji kolejowej, w czerwcu
Êwi´towa∏a okràg∏y rok dzia∏alnoÊci. Przez ten
okres zapomniane ju˝ miejsce nabra∏o nowych
znaczeƒ. Wyznaczy∏ je gruntowny remont i staranne zagospodarowanie uzyskanych pomieszczeƒ, przede wszystkim kina, uprzednio dworcowej hali. Obok kameralnych spotkaƒ przy kawie i herbacie majà tam miejsce codzienne seanse filmowe, pokazy specjalne – z udzia∏em re˝ysera bàdê aktorów, ambitne koncerty, spektakle, promocje ksià˝ek, wernisa˝e, zaj´cia i zabawy taneczne dla dzieci oraz imprezy dla doros∏ych, takie jak Sylwester 2010.
Z okazji jubileuszu przygotowano na Stacji
huczne obchody. W sobot´ 18 czerwca dla zaproszonych goÊci wystàpi∏ zespó∏ z Otwocka

„Pogotowie Energetyczne”.
Przedstawili przede wszystkim swój repertuar (Weekendowa impreza, Oboj´tny
jestem), a tak˝e kilka aran˝acji znanych przebojów.
M∏oda publicznoÊç najlepiej
bawi∏a si´ przy piosenkach
w stylu ska. Niestety nie
wszyscy starsi uczestnicy
zabawy, reprezentujàcy lokalne Êrodowiska kulturalne i artystyczne, odnaleêli si´ w skocznych rytmach. Po pó∏nocy
imprez´ poprowadzi∏a Marta Purchala z kolektywu DJ-skiego „Dziewcz´ca Patologia Praska”. Organizatorzy zapewnili przekàski, alkohol oraz wyÊmienity tort.

Falenickie Koncerty Letnie
Falenickie Towarzystwo
Kulturalne, powo∏ane do ˝ycia w 2001 roku, od czerwca 2002 r. organizuje plenerowe Letnie Koncerty. W tym
roku cykl codwutygodniowych spotkaƒ ma charakter
szczególny, jubileuszowy.
26 czerwca p. Aleksandra
Chwedorowicz, prezes FTK wraz z jego cz∏onkiem, Stanis∏awem Walentà, zainaugurowali dziesiàty sezon spotkaƒ z muzykà powa˝nà na Scenie
Letniej przy koÊciele N.S.P.J. w Falenicy. Kolejne
tegoroczne wyst´py odb´dà si´ 10 i 24 lipca, 7
i 28 sierpnia oraz 11 i 25 wrzeÊnia. Tradycyjnie,
koncertom towarzyszà wystawy plastyczne.
Czerwcowe spotkanie uÊwietni∏a gala tenorów. Jest to swoista falenicka tradycja, w 2005
roku zorganizowano tu pierwszà, Wiosennà Gal´ Tenorów, której towarzyszy∏ konkurs dla m∏odych adeptów sztuki wokalnej. Kolejne sezony
rozpoczyna∏y podobnie uroczyste Gale Gwiazd.
Tym razem, wraz z Orkiestrà Salonowà im. Jana Kiepury pod batutà Les∏awa Sa∏ackiego, wystàpi∏o trzech polskich Pavarottich.
Dariusz Stachura, solista Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej w Warszawie, laureat wielu
presti˝owych nagród, zaÊpiewa∏ w Falenicy po
raz czwarty. Przy nim zadebiutowali na falenickiej scenie znakomici koledzy: Tadeusz Szlenkier,
wyst´pujàcy w najbardziej znanych oÊrodkach
w kraju i za granicà, obecnie solista bydgoskiej
Opera Nova oraz Adam Zdunikowski, równie˝
solista Teatru Wielkiego, wykonawca znakomi-

Agencja
NieruchomoÊci
Wawer, ul. Lucerny 123A
tel. 22 613 05 56, 603 506 402
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tych kreacji operowych i oratoryjnych. Ci m∏odzi
m´˝czyêni uj´li s∏uchaczy nie tylko wybornym
repertuarem i profesjonalnym wykonaniem, ale
tak˝e swoistà harmonià swego tria. Tenorzy
sprawiali wra˝enie, ˝e wzajemnie si´ uzupe∏niajà, a tak˝e znakomicie bawià z publicznoÊcià.
W programie przewidziano przede wszystkim
propozycje operetkowe, ale dla podkreÊlenia specyfiki miejsca na poczàtku zaÊpiewano trzy pieÊni z repertuaru koÊcielnego: „Ave Maria” Schu-

berta, „Panis Angelicus” Cesara Franka oraz
„Ave Maria” z opery „RycerskoÊç wieÊniacza” P.
Mascaganiego. SpoÊród Êwieckiego repertuaru
najbardziej znane by∏y piosenki Jana Kiepury:
„Signorina”, „Ninon”, „Brunetki, blondynki”,
a tak˝e bisowane „O Sole Mio” Eduarda di Capui,
„Besame Mucho” Consueli Velazquez oraz kuplety Barinkaya z operetki „Baron Cygaƒski”
Johannesa Straussa
(syna). Do najbardziej
przejmujàcych nale„Mamma” C. A.
www.krupa.pl ˝a∏a
Bixio w wykonaniu
e-mail: biuro.wawer@krupa.pl
Adama Zdunikowskie-

KRUPA

Na pierwsze urodziny za∏o˝ycielom Stacji Falenica gratulujemy dotychczasowych sukcesów i ˝yczymy, by o˝ywione przez nich miejsce magnetycznie oddzia∏ywa∏o na kolejnych klientów, co pozwoli
na kontynuacj´ rozpocz´tego dzie∏a.
Joanna Czy˝
go. W wiàzankach pieÊni Jana Kiepury, neapolitaƒskich i latynoamerykaƒskich, przewa˝a∏y jednak partie dowcipne, a znakomity humor nie
opuszcza∏ zarówno wykonawców, jak i widowni.
T∏umnie zgromadzona publicznoÊç kilkakrotnie
Êpiewa∏a razem z solistami, co u∏atwia∏y specjalnie przygotowane kartki z tekstami niektórych
utworów, które rozdawano z programem. Wspólnie te˝ odÊpiewano koƒcowe „Sto lat”, dedykowane organizatorom festiwalu i gospodarzowi
miejsca – proboszczowi parafii.
Koncertowi towarzyszy∏a wystawa polskiego
malarstwa przedwojennego ze zbiorów lokalnych
kolekcjonerów. KilkanaÊcie
kunsztownie oprawionych, ró˝norodnych tematycznie dzie∏
artystów, od mniej znanych po
Juliana Fa∏ata, Edwarda Okunia,
czy Jana Styk´, wraz z notkami
o malarzach, umieszczono
po obu stronach sceny. W czasie pi´tnastominutowej przerwy mo˝na by∏o zapoznaç si´
z tà jednorazowà, niepowtarzalnà galerià (kuratorem wystawy
by∏ Piotr Chwedorowicz), a tak˝e podejÊç do stolika FTK, by
wesprzeç finansowo Towarzystwo oraz zakupiç p∏yt´ „Trzej
Polscy Tenorzy”.
Falenickim Koncertom Letnim, tylko w trudniejszych warunkach atmosferycznych organizowanym w przestrzeni zamkni´tej, aura zazwyczaj sprzyja. Salà koncertowà jest plac pod falenickim koÊcio∏em, scena wbudowana jest
w stopnie schodów prowadzàcych na koÊcielny
dziedziniec. Na kilkuset krzes∏ach zapewnionych
przez organizatorów publicznoÊç delektuje si´
zarówno muzykà, jak i ∏agodnym zmierzchem,
zapachem kwitnàcych lip, bliskoÊcià sosnowego
lasu. Amatorów wysokiej kultury nie brakuje,
dlatego warto przyjÊç troch´ wczeÊniej, by zajàç
dogodne miejsce w pobli˝u muzyków.
Joanna Czy˝
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„Tydzieƒ Walki z Agresjà” i „Dzieƒ Szko∏y
bez Przemocy” w Szkole Podstawowej Nr 86
Szko∏a Podstawowa Nr 86 przy ul. Korynckiej 33 ju˝ trzeci raz w∏àczy∏a sie do ogólnopolskiego programu spo∏ecznego „Szko∏a bez
przemocy”. Dnia 6 czerwca 2011 r. zorganizowano na terenie szko∏y „Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy”, który by∏ kulminacjà naszych ca∏orocznych dzia∏aƒ dotyczàcych walki z agresjà.
W ciàgu roku szkolnego wychowawcy podczas
zaj´ç wychowawczych realizowali dzia∏ania z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Zaj´liÊmy
si´ równie˝ kilkoma innymi istotnymi kwestiami.
Rodzice uczestniczyli w warsztatach doskonalàcych umiej´tnoÊci wychowawcze. PostawiliÊmy sobie za cel uÊwiadomienie uczniom
i rodzicom zagro˝eƒ p∏ynàcych z za˝ywania dopalaczy oraz napojów energetyzujàcych.
W zwiàzku z tym uczniowie klas piàtych i szóstych uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych
przez OÊrodek Psychoedukacji „Drabina” na temat: Nowe zagro˝enie – Dopalacze. Nauczyciele zapoznali si´ z prezentacjà multimedialnà
dotyczàcà zagro˝eƒ dopalaczami. Rodzice
i uczniowie mieli równie˝ mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z gazetkà tematycznà o dopalaczach oraz ze
sposobami post´powania w przypadkach kontaktu z dopalaczami, które zosta∏y umieszczone
na stronie internetowej szko∏y. Wi´cej informacji
na ww. temat mo˝na zdobyç korzystajàc z polecanych równie˝ na stronie szko∏y stron internetowych (m.in. http://www.dopalaczeinfo.pl/).
W pracy profilaktycznej byliÊmy wspierani
przez Stra˝ Miejskà i Policj´, która przeprowadzi∏a lekcje ze wszystkimi uczniami klas
0–VI na temat odpowiedzialnoÊci prawnej nieletnich oraz bezpieczeƒstwa w szkole i poza szko∏à.
Podsumowaniem naszych staraƒ w eliminacji
i rezygnacji z zachowaƒ agresywnych na terenie
SP 86 i w Êrodowisku m∏odzie˝owym by∏ Tydzieƒ
Walki z Agresjà. W trakcie tego Tygodnia odby-

∏o si´ w szkole wiele imprez i zorganizowanych
dzia∏aƒ podkreÊlajàcych nagannoÊç i szkodliwoÊç zachowaƒ noszàcych znamiona przemocy.
Ca∏oÊç rozpoczyna∏ apel inauguracyjny przygotowany przez Samorzàd Uczniowski. Dzieci ucz´szczajàce na zaj´cia
Êwietlicowe pod opiekà nauczyciela
przygotowa∏y przedstawienie „Sàd
nad przemocà”. W bibliotece szkolnej zaprezentowano wystaw´ ksià˝ek promujàcych ˝ycie bez agresji
oraz prezentacj´ multimedialnà
„Stop przemocy”. Uczniowie klas
starszych na zaj´ciach informatycznych przygotowali foldery, ulotki
i logo na temat szkodliwoÊci prze-

40 lat min´∏o!

zaproszeni przedstawiciele w∏adz dzielnicy, instytucji oÊwiatowych, rady rodziców, absolwentów i byli pracownicy przedszkola.
Podczas uroczystoÊci dyrektor – pani Hanna Wróblewska, przybli˝y∏a zgromadzonym histori´ placówki oraz wr´czy∏a odznaczenia by∏ym pracownikom. Na scenie pojawili si´ równie˝ absolwenci wspominajàcy swój pobyt w przedszkolu
oraz dzieci w przygotowanym przez
siebie programie tanecznym. Na koniec uroczystoÊci odczytano list gratulacyjny od Burmistrz Dzielnicy
Wawer – pani Jolanty Koczorowskiej. Jubileusz zakoƒczy∏ si´ pocz´stunkiem dla zaproszonych goÊci.
Przedszkolu ˝yczymy co najmniej
stu lat istnienia!

Przyjecha∏am z Niemiec z mojà 8-letnià córkà
na nieca∏e dwa miesiàce, w czasie których
Josephine mog∏a byç goÊciem nowej Waldorfskiej Szko∏y Podstawowej w Aninie. Nie zna∏a
j´zyka polskiego, ale dzi´ki swobodnej i serdecznej atmosferze w tej szkole, nie by∏o to
problemem. Moja córka odwa˝nie i z radoÊcià
przez 7 tygodni uczy∏a si´ na Alpejskiej g∏owà,
sercem i r´kà razem z polskimi dziecmi. Serdecznie dzi´kujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielkom drugiej klasy za ten cudowny
pobyt. ˚yczymy tej m∏odej szkole owocnego
rozwoju i oczywiÊcie weso∏ych wakacji!

Marcin Kurpios

Zarina Zimmermann

Przedszkole Pluszowego Misia przy ulicy Korkowej w Marysinie Wawerskim obchodzi∏o jubileusz 40-lecia istnienia. Na uroczystoÊç zostali

mocy i zagro˝eƒ, które wynikajà z jej stosowania.
Przygotowane przez nich prace by∏y wr´czane
przechodniom – mieszkaƒcom Wawra podczas
happeningu ulicznego, w którym uczestniczyli
uczniowie klas 0–III. Najm∏odsi uczniowie szko∏y
uczestniczyli w przekazywaniu iskierki przyjaêni,
która po∏àczy∏a wszystkich w proteÊcie przeciwko przemocy. W korytarzu g∏ównym szko∏y
umieszczono has∏a, z∏ote myÊli i przes∏ania

promujàce ˝ycie bez agresji. Przygotowano równie˝ gazetk´ na temat rodzajów przemocy i sposobów radzenia sobie z nià. W zwiàzku z obchodami Tygodnia og∏oszono dwa konkursy: na pla-

kat i has∏a antyprzemocowe. Prace ocenione
i wyró˝nione przez komisj´ konkursowà zosta∏y
nagrodzone. Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy koƒczy∏ obchody Tygodnia Walki z Agresjà. Na apelu podsumowujàcym, z udzia∏em Stra˝y Miejskiej, wszyscy uczniowie i nauczyciele stawili
si´ ubrani na czerwono. Kolor ten zwraca∏ uwag´ na rol´ przyjaêni i serdecznoÊci w relacjach
z innymi. Ka˝dy uczestnik otrzyma∏ czerwony
balonik jako symbol walki z agresjà oraz naklejk´ z logo antyprzemocowym przygotowanym
przez nauczyciela informatyki. Obchody Tygodnia Walki z Agresjà zakoƒczy∏ wspomniany wy˝ej uliczny marsz, happening uczniów kl. 0–III
pod has∏em „Stop przemocy i agresji”.
Transparentami, ulotkami i g∏oÊno skandowanymi has∏ami uczniowie SP nr 86 Êwiadczyli o braku zgody na przemoc w relacjach mi´dzyludzkich.
Aneta Moryƒ
pedagog szkolny SP Nr 86

Polsko-niemiecka dru˝yna uczàca si´
razem „g∏owà, sercem i r´kà”
Dzi´kujemy Szkole Waldorfskiej
za goÊcinnoÊç!
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pedà oraz psychologiem. Terapia odbywa si´
Nikt ju˝ dziÊ nie powinien mieç wàtpliwoÊci co
w bogato wyposa˝onych w pomoce dydaktyczne
do tego, jakà wartoÊç posiada wychowanie przedgabinetach. Jest tu Sala DoÊwiadczania Âwiata,
szkolne. To w∏aÊnie tutaj tworzà si´ podwaliny
która umo˝liwia wielozmys∏owe poznawanie otopod przysz∏y stosunek do szko∏y i uczenia w ogóczenia, specjalistyczny gabinet do pracy metodà
le. Wdra˝ane do pracy, uczone porzàdku, systeMarii Montessori oraz wyposa˝ony w nowoczesny
matycznoÊci i samodzielnego myÊlenia dzieci
sprz´t multimedialny gabinet logopedyczny.
w bezpiecznym otoczeniu doÊwiadczajà Êwiata.
Szczególnà opiekà w naszym przedszkolu otoMogà poznawaç i rozwijaç swoje zainteresowania,
czone sà dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏odkrywaç swoje mo˝liwoÊci i ograniczenia.
cenia specjalnego. Na podstawie szczegó∏owej,
Przedszkole Integracyjne Nr 86 przy Centrum
wielospecjalistycznej diagnozy, dla ka˝dego z tych
Zdrowia Dziecka, poza typowymi dla ka˝dego
dzieci opracowywany jest Indywidualny Program
przedszkola funkcjami, spe∏nia jeszcze innà rol´,
Edukacyjno-Terapeutyczny. Wed∏ug programu remianowicie oferuje mo˝liwoÊç korzystania z dodatalizowane sà zalecenia wynikajàce z orzeczenia,
kowego wsparcia dzieciom wymagajàcym intenmajàce na celu podniesienie poziomu funkcjonosywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
wania dziecka. Z porad specjalistów mogà skoPomoc ta obejmuje zaj´cia z pedagogiem, logorzystaç równie˝ rodzice przedszkolaków.
Z poczàtkiem ka˝dego nowego roku szkolUs∏ugi hydraliczne
nego przeprowadzane
sà przesiewowe bada- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
nia
logopedyczne
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
wÊród wszystkich dzie- przeglàdy i naprawy kominiarskie
ci ucz´szczajàcych do
tel. 696-321-228
przedszkola, majàce na
www.silczuk-hydraulika.pl
celu ustalenie zakresu

pomocy. W ramach pomocy logopedycznej nasze
przedszkole w∏àczy∏o si´ do ogólnopolskiej akcji
„Dzieƒ Bezp∏atnych Diagnoz Logopedycznych” organizowanej co roku przez Polski Zwiàzek Logopedów, umo˝liwiajàc równie˝ okolicznym mieszkaƒcom skorzystanie z diagnozy logopedycznej.
Podczas terapii pedagogicznej, poprzez odpowiednio dobrane formy i metody pracy, dzieci nabywajà i utrwalajà umiej´tnoÊci, które sà niezb´dne
w dalszej edukacji. Zarówno najm∏odsze, jak i najstarsze przedszkolaki, w miar´ swoich potrzeb
i mo˝liwoÊci, uczestniczà w zaj´ciach indywidualnych lub grupowych. Prowadzone sà one przez pedagoga i psychologa w ramach realizacji indywidualnie przygotowanych programów terapeutycznych.
W pracy psychologiczno-pedagogicznej przedszkola wa˝nym elementem warunkujàcym sukces
terapeutyczny jest wspó∏praca z rodzicami. Podczas konsultacji i spotkaƒ grupowych (np. Warsztaty Logopedyczne) rodzice mogà zapoznaç si´
z instrukta˝em dotyczàcym konkretnych dzia∏aƒ
korekcyjno-kompensacyjnych wspierajàcych rozwój ich dzieci, równie˝ na naszej stronie internetowej mo˝na znaleêç materia∏y do çwiczeƒ u∏atwiajàcych kontynuacj´ terapii w domu (http://p86.szkolna
strona.pl/index.php?p=m&idg=zt,67).

Kàcik przedsi´biorcy

deksu cywilnego – Przez umow´
renty (do˝ywotniej) jedna ze stron
zobowiàzuje si´ wzgl´dem drugiej
do okreÊlonych Êwiadczeƒ okresowych w pieniàdzu, co gwarantuje
emerytom sta∏y miesi´czny dop∏yw
gotówki, albo do˝ywocia, na podstawie artyku∏u 908 Kodeksu cywilnego, który nie odwo∏uje si´ bezpoÊrednio do
Êwiadczeƒ pieni´˝nych, ale do do˝ywotnych
Êwiadczeƒ osobistych. W ka˝dym przypadku
umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego,
a senior ma gwarantowane: prawo do do˝ywotniego zamieszkiwania lokalu zgodnie z wpisem
w ksi´dze wieczystej (dzia∏ III) oraz prawo do do˝ywotniego Êwiadczenia pieni´˝nego zabezpieczone wpisem w ksi´dze wieczystej (dzia∏ IV).
Dodatkowe korzyÊci:
• mo˝liwoÊç wynajmowania mieszkania za zgodà
funduszu i pobierania dochodów z tego tytu∏u;
• senior nie ponosi kosztów zwiàzanych z tytu∏em prawa w∏asnoÊci lokalu;
• senior nie ponosi wydatków zwiàzanych
z op∏atami ubezpieczenia lokalu.
• ma mo˝liwoÊç sp∏aty ewentualnych zobowiàzaƒ finansowych.
Prawo chroni tak˝e w wysokim stopniu interesy seniorów w przypadku zalegania z wyp∏atà
renty przez fundusz hipoteczny. Zgodnie z przepisami kpc art. 777 par. 1 akt notarialny stanowi
tytu∏ egzekucyjny dla wymagalnych Êwiadczeƒ.
Klient nie ponosi ˝adnych op∏at zwiàzanych z zawarciem umowy, nie p∏aci podatku od otrzymywanego Êwiadczenia pieni´˝nego ani podatku od
sprzeda˝y nieruchomoÊci.
Jacek Rembiszewski
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

Wyjàtkowe przedszkole

Katarzyna Polnik, Urszula Weremiuk

Odwrócona hipoteka – szansà na
dodatkowy dochód na emeryturze
Polski system emerytalny
nie nale˝y do najlepszych,
a polskim emerytom na ogó∏
nie wiedzie si´ za dobrze.
W odpowiedzi na obecnà sytuacj´ na rynku pojawi∏ si´
nowy produkt finansowy
w postaci odwróconej hipoteki. Rozwiàzanie znane i cz´sto wykorzystywane na zachodzie próbuje zadomowiç si´ i u nas, dajàc emerytom mo˝liwoÊç dodatkowego dochodu niezale˝nego od emerytury.
Odwrócona hipoteka jest produktem finansowym skierowanym do osób, które ukoƒczy∏y 65.
rok ˝ycia, a tym samym wesz∏y w tzw. wiek emerytalny. Dzi´ki niej senior ma mo˝liwoÊç skorzystania z kapita∏u, który do tej pory by∏ zamro˝ony
w mieszkaniu. Warunkiem skorzystania z tej us∏ugi jest posiadanie prawa w∏asnoÊci lub wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci, jak równie˝ spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu. Na t´ chwil´
produkt ten oferowany jest wy∏àcznie przez
fundusze hipoteczne, które w zamian za przeniesienie na nie przez seniora prawa w∏asnoÊci
mieszkania zobowiàzujà si´ do wyp∏aty comiesi´cznej i do˝ywotniej renty z gwarantowanym
prawem do do˝ywotniego u˝ytkowania lokalu.
WysokoÊç Êwiadczenia uzale˝niona jest od wieku
klienta, jego p∏ci oraz wartoÊci nieruchomoÊci,
która wyceniana jest przez niezale˝nych licencjo-
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nowanych rzeczoznawców. Im klient starszy,
a wartoÊç nieruchomoÊci wy˝sza, tym pobierana
renta do˝ywotnia jest wi´ksza. Gdy umow´ podpisujà ma∏˝onkowie, wysokoÊç renty naliczana
jest dla osoby, która wed∏ug danych GUS o przeci´tnym dalszym trwaniu ˝ycia b´dzie d∏u˝ej ˝y∏a,
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków jest to
kobieta. W sytuacji zgonu jednego z ma∏˝onków
pieniàdze dalej sà wyp∏acane w takiej samej wysokoÊci wdowie lub wdowcowi.
U naszych sàsiadów odwrócona hipoteka jest ju˝
dost´pna od wielu lat i cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród osób powy˝ej 65. roku ˝ycia. Seniorzy ch´tnie korzystajà z tego typu rozwiàzania, zapewniajàc sobie tym samym dodatkowe przychody, które mogà przeznaczyç na realizacj´ wczeÊniej
nieosiàgalnych finansowo planów. W Hiszpanii,
Niemczech, Francji czy na W´grzech emeryci powszechnie korzystajà z tego typu rozwiàzaƒ, traktujàc je jako efektywne narz´dzie wsparcia domowego bud˝etu. Fundusze hipoteczne w Polsce na razie
dopiero raczkujà, ale z dnia na dzieƒ zg∏asza si´
do nich coraz wi´cej osób. Starsi ludzie sà zainteresowani tym produktem, gdy˝ stwarza on im realne
szanse poprawy sytuacji ˝yciowej. Seniorzy
XXI wieku to ju˝ nie jednostki wyizolowane, to ludzie, którzy aktywnie uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznym i chcà z niego w pe∏ni korzystaç.
Odwrócona hipoteka jest teraz oferowana w formie renty do˝ywotniej, na podstawie art. 903 Ko-
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sterkowicza, w∏o˝yli wiele pracy w renowacj´
swojego domostwa.
Kto w Pani rodzinie by∏ g∏ównym inicjatorem przeprowadzki do Józefowa i zamieszkania w drewnianym „domu z duszà”?
Mój mà˝ Janusz Korwin-Mikke chcia∏ tu powróciç, jego rodzina by∏a zwiàzana z okolicami
Otwocka i Âwidra. Mama, Maria z Rosochackich
(tragicznie zmar∏a w czasie Powstania Warszawskiego) mieszka∏a w latach 30. XX w. w pobliskim Âwidrze.
Rodzina Rosochackich – Józef i Helena z G∏ogowskich, zakupili w tym czasie cz´Êç rozparcelowanych dóbr hr. W∏adys∏awa Jezierskiego,
m.in. ¸ugi Otwockie i wiele nieruchomoÊci
w Otwocku oraz Józefowie, które sta∏y si´ w∏asnoÊcià ich spadkobierców m.in. Janusza Korwin-Mikke. Dlatego te˝ postanowiliÊmy razem
z dzieçmi byç po prostu bli˝ej...
– Od jak dawna los pi´knej drewnianej willi zale˝y jedynie od Paƒstwa?
W latach 1986–2008 uda∏o si´ nam wykwaterowaç miejskich lokatorów, dzi´ki czemu rodzina zyska∏a przestrzeƒ ˝yciowà, a kondycja domu
zale˝y ju˝ tylko od nas.
W 2004–2005 r. zosta∏a odnowiona fasada
budynku, uzupe∏nione nadgryzione wiekiem
drewniane elementy snycerki. Remont trwa∏
ponad cztery miesiàce, kilku majstrów czyÊci∏o, konserwowa∏o i malowa∏o ka˝dà desk´.
Dwa lata póêniej po∏o˝yliÊmy nowy dach, a doprowadzenie miejskiej wody i kanalizacji pozwoli∏o na staranne wybrukowanie posesji od
strony ul. WiÊlanej.
Dom w ciàgu lat zosta∏ te˝ przystosowany do
wspó∏czesnych standardów. ZlikwidowaliÊmy
brzydkie i zajmujàce du˝o miejsca kaflowe piece, zainstalowaliÊmy centralne ogrzewanie,
unowoczeÊniliÊmy ∏azienki, kuchni´, wi´c nie
narzekamy na brak wygód. NowoczesnoÊç
wdziera si´ w nasze ˝ycie nieub∏aganie. Obok
zajmujàcych wszystkie Êciany pó∏ek z ksià˝kami, królujà komputery... Na zabytkowych biurkach stojà wprawdzie tylko monitory, bo reszt´
akcesoriów jak serwery, generator pràdu (w razie, na szcz´Êcie rzadkich ostatnio, awarii) uda∏o si´ ukryç w piwnicy.
Czy stary dom zosta∏ ju˝ przez Paƒstwa ca∏kowicie „oswojony”, czy rodzina Korwin-Mikke czuje si´ w nim przytulnie i bezpiecznie?
Ten dom przez lata stopniowo stawa∏ si´ centralnym oÊrodkiem ˝ycia naszej rodziny. Przy
wigilijnym stole i wysokiej pod sufit choince rokrocznie zbierajà si´ wszystkie nasze dzieci, wnuki oraz cz∏onkowie dalszej rodziny. Mamy nadziej´, ˝e jak sto lat temu rodzina Benke, tak i w przysz∏oÊci nasze dzieci, wnuki i prawnuki b´dà si´
tutaj spotykaç przy Êwiàtecznym stole...
˚ycz´ zatem, aby stuletni Êwidermajer doczeka∏ dwusetnych urodzin, cieszàc oczy zarówno paƒstwa rodziny, jak i wszystkich wielbicieli drewnianej architektury. Dzi´kuj´ za
rozmow´.
Rozmawia∏a
Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com

Mój dom w stylu nadÊwidrzaƒskim
W Józefowie przy ulicy
3 Maja stoi jeden z najstarszych Êwidermajerów
w okolicy. Jego drewniana,
zielono-bràzowa elewacja
przyciàga spojrzenia przechodniów. Na ogrodzeniu
wisi afisz z opisem historii
domu oraz zdj´cia pokazujàce pi´kno drewnianej architektury.
O przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci tego ponad
100-letniego zabytku rozmawiam z Panià Ma∏gorzatà Korwin-Mikke.
Czy plakaty wiszàce na Paƒstwa ogrodzeniu
to jeden z elementów promocji drewnianej architektury Józefowa?
Plakaty te to wspomnienie majowego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Józefowie, podczas
którego otworzyliÊmy równie˝ bramy naszej posesji, zapraszajàc sàsiadów oraz uczestników
imprezy na wspólnà pogaw´dk´ o Êwidermajerach. Podczas spotkania zaprezentowa∏am histori´ naszego domu.
Czy zechcia∏aby Pani krótko przypomnieç
histori´ swojego domu naszym czytelnikom?
OczywiÊcie. Nasz dom stoi na terenie dawnej
wsi Emilianów przy ul. 3 Maja 100 (dawna ul.
Ârodkowa 4). Zbudowany zosta∏ w latach
1896–98 na terenie tzw. osady Benkówka (mi´dzy ulicami WiÊlanà, B∏´kitnà, Polnà i Ârodkowà) przez ówczesnego w∏aÊciciela i budowniczego Wilhelma Benke i jego ˝on´ Ernestyn´
z d. Jakobs. Ponoç mia∏ to byç letniskowy dom
pensjonatowy, ale dwa murowane trzony kominowe zapewnia∏y mo˝liwoÊç ca∏orocznego zamieszkiwania. Budynek zbudowano w konstrukcji ryglowej ze Êwie˝o Êci´tych i nieod˝ywicowanych sosen. Za ocieplenie s∏u˝y∏y mech i igliwie, wciskane pomi´dzy zewn´trzny i wewn´trzny szalunek. Dom zasadniczo utrzyma∏
swój kszta∏t do dziÊ. Ozdobiony jest trzema du˝ymi, ocienionymi werandami oraz od strony
po∏udniowo-zachodniej gankiem. Wdzi´ku dodaje mu ozdobna snycerka.
Paƒstwa dom nie by∏ jedynym budynkiem
w ówczesnej osadzie Emilianów.
Tak, od 1877 r., kiedy otwarto NadwiÊlaƒskà
Drog´ ˚elaznà, okoliczne tereny sta∏y si´ lepiej
dost´pne i atrakcyjniejsze. Latem przybywa∏o tu
wielu warszawiaków na tzw. letniaki, czy jak
wczeÊniej mawiano na wilegiatur´. W∏aÊciciele
Benkówki dobudowali wi´c ok. 1912 r. na pó∏nocnym kraƒcu posiad∏oÊci, malutki typowo letniskowy pawilonik z dwoma pi´knymi werandami, które niestety do dziÊ nie przetrwa∏y. Pawilonik nazwany zosta∏ „leÊniczówkà”, bo w tym
miejscu las by∏ stosunkowo g´stszy. WczeÊniej,
ok. 1907 r. na po∏udniowym kraƒcu osady stanà∏
budynek, który przeniesiono w ca∏oÊci z Warszawy, prawdopodobnie z ul. Ogrodowej lub Nowolipek. Wed∏ug ustnych przekazów pochodzi∏
on z koƒca XVIII w. Pozostawa∏ on bardzo d∏ugo
w r´kach rodziny Wilhelma i Ernestyny Benke.

Ich wnuk – W∏odzimierz Jankowski zdecydowa∏
jednak o stopniowej rozbiórce domu, do dziÊ pozosta∏a cz´Êç bardzo ozdobnej werandy.
Od jak dawna Paƒstwa rodzina wpisuje si´
w histori´ tego leciwego domu w stylu nadÊwidrzaƒskim?
To ju˝ prawie 30 lat. Do roku 1983 nasz drewniak pozostawa∏ w r´kach potomków pierwotnych w∏aÊcicieli – paƒstwa Benke i ich córki Natalii, od 1942 r. opiekowali si´ nim Zofia i W∏adys∏aw Hermanowie, równie˝ zwiàzani z nimi wi´zami rodzinnymi. Mimo ˝e okres powojenny
i PRL-owski nie by∏y dla domu ∏askawe, a kwaterunkowi lokatorzy cz´sto si´ zmieniali, to paƒstwo Hermanowie nie dopuÊcili do jego ruiny,
dom podlega∏ regularnej konserwacji.

p. Ma∏gorzata Korwin-Mikke
przed swoim domem w Józefowie
My, aktualni w∏aÊciciele – Ma∏gorzata i Janusz Korwin-Mikke oraz nasze dzieci Kacper,
Jacek i Zuzanna zamieszkaliÊmy tu w 1984 r.
zamieniajàc warszawskie M-3 na Êwidermajerowe salony.
Poczàtkowo zajmowaliÊmy tylko cz´Êç parteru. Te dwa olbrzymie pokoje i zabudowana
wschodnia weranda, zamieniona na sypialni´,
wydawa∏y si´ nam rajem na ziemi. Niebawem,
mieliÊmy do dyspozycji ca∏y parter domu, bo
wspó∏w∏aÊciciele szybko si´ wyprowadzili. ZlikwidowaliÊmy zamurowane otwory pomi´dzy
pokojami, a pi´kne, stare zabytkowe drzwi na
szcz´Êcie przechowali zapobiegliwi sàsiedzi, my
z pietyzmem je odnowiliÊmy. Starà kuchni´ przerobiliÊmy na dodatkowà ∏azienk´, którà ostatnio
nieoceniony cieÊla p. Romek Jakubiec wy∏o˝y∏
jasnà boazerià, co pi´knie wspó∏gra z resztà wystroju domu. Równie˝ nasi synowie, Kacper i Jacek, pod czujnym okiem ojca, zapalonego maj-

19

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej
Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Poszukujemy osób do biura nieruchomoÊci
w Wawrze w charakterze doradcy klienta. Joanna Wysocka – 603-506-402
◗ M´˝czyzna wykona prace porzàdkowe w domu
i ogrodzie, skosi trawnik, dorywczo zaopiekuje
si´ starszà lub niepe∏nosprawnà osobà, wykona czynnoÊci piel´gnacyjne i masa˝ leczniczy.
Tel. 600 544 641.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od Mràgowa, nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym
las ok. 0,70 ha, dzia∏ka budowlana – warunki
zabudowy, przy dzia∏ce ma∏e jeziorko, na dzia∏ce staw, pràd i woda, do pla˝y publicznej
ok. 700 m, cena 260 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki,
schody, kominki, parapety, blaty – doradz´
bezp∏atnie tel. 605 654 269.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Malowanie, tapetowanie, panele – tanio i solidnie. Tel. 695-679-521, (22) 615-76-97.
◗ Wycinka drzew, formowanie koron, podcinanie
ga∏ezi, (metoda alpinistyczna lub podnoÊnik koszowy) usuwanie krzaków. tel. 513-148-238.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji.
Tel. 22 773 40 87.
◗ Lokale biurowe do wynaj´cia. Dost´p do internetu, recepcji, kuchni, toalety i ogrodu. Mi´dzylesie. Kontakt: 694 810 010.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Pi´kne mieszkanie sprzedam. Dwupoziomowe, 105 m2, 5 pokoi, taras, gara˝, komórka lokatorska, wewn´trzny plac zabaw, osiedle
strze˝one. Stara Mi∏osna, osiedle Aleja Akacjowa. Cena 649.000. Tel. 600-049-918.

◗ Us∏ugi wysokoÊciowe – podcinanie i wycinanie drzew, naprawa oraz czyszczenie rynien,
malowanie i mycie dachów. Tel. 606-808-358.
◗ Oprawa muzyczna imprez rodzinnych, rocznic, imprez firmowych etc. Ró˝norodny repertuar. Muzyka na ˝ywo! Wi´cej informacji
pod nr tel. 695-622-848
◗ Us∏ugi Ogrodowe: zak∏adanie trawników, koszenie, sadzenie, piel´gnacja, wycinanie
drzew. tel. 513-148-238
◗ Glazurnik-profesjonalista. 20 lat praktyki.
(22) 783-24-28, (po 20.00), 501-805-046.
◗ Rencistka w Êrednim wieku zaopiekuje si´
dzieckiem lub dzieçmi. Odpowiedzialna, dyspozycyjna, bez na∏ogów. Posiadam referencje.
Tel.: 500-138-185, (22) 783-81-16
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy Emmaljunga (gondola+spacerówka) w bardzo dobrym stanie z gwarancjà do koƒca 2011roku. Tel.: 609-110-011.
◗ Sprzedam pawilon handlowy pod Uniwersamem. Tel. 798 185 938.
◗ Sprzàtanie, mycie okien, prasowanie itp. Tel.
661 694 835
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na
Telefon z dostawà do domu gratis. Zapraszamy
604-342-700, 602-323-800 www.hauhau24.pl
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Architektura mieszkaniowa i us∏ugowa. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie sklepów, stoisk. Tel: 602 435 025.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ ROWER sprzedam. U˝ywany, sprawny technicznie, w dobrym stanie, solidny rower „Viola” polskiej produkcji firmy Romet. Ko∏a 16
cali. Cena 100.00 z∏. Tel. 883 326 941.
◗ Konsultacje i diagnoza psychologiczna dla
dzieci i doros∏ych, coaching, dietetyk, psychiatra. www.instytut-ipro.pl, 22 812 52 36
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej
na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601 262 086.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607-288-348

– Regina Wojewódzka

◗ Budowa domów, wi´êby dachowe, krycie dachów 603-555-572.
◗ Naprawy dolnop∏uka, wc-kompaktu, wymiana baterii, kranów, monta˝ brodzika, kabiny
prysznicowej, umywalki, zabudowa p∏yty gazowej, p∏yty indukcyjnej, zlewozmywaka, przy∏àcze wodne do zmywarki. Tel. 508-620-962.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu z mieszkaƒ i placów, starych mebli,
z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice.
Tel. 607-390-585.
◗ Pomoc w znalezieniu idealnej opiekunki. Dla
zapracowanych i tych co majà doÊç przypadkowych kandydatek. Us∏uga najtaƒsza na rynku. Warto sprawdziç. Tel. 505-87-50-37.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Stara Mi∏osna, Wawer i okolice.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 3000 m2 + dom
letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego w pi´knej okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie).
Tel.: (22) 812-14-81.
◗ Przyjm´ drzewo opa∏owe. Tel: 501-805-046.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy 2732 m2. Pogorzel Warszawska k.
Otwocka. Tel. 600-338-222 lub 605-959-915.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602-309-190.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowa w Starej Mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç
hipoteczna, 605-981-175, dzohar1@wp.pl
◗ Rehabilitacja w domu pacjenta, masa˝, dobór
çwiczeƒ. Tel. 509-812-980.
◗ Opiekunka godna uwagi, doÊwiadczona z referencjami, odpowiedzialna, uczciwa, elastyczna co do lokalizacji, dyspozycyjna (na sta∏e lub
dorywczo). Kontakt – 505 875 037.
◗ Sprzedam szczeni´ta 3 m-ce, po rodzicach rodowodowych, pieski i suczki, Warszawa – Falenica, tel. 603 629 340.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 247-21-71; e-mail:
serwis@elektrycznie.com.pl
◗ WYKO¡CZENIA I REMONTY MIESZKA¡ – malowanie, elektryka-hydraulika, uk∏adanie p∏ytek i inne. Tel. 517-913-608.

◗ WAKACJE EKOLOGICZNE BLISKO opieka i zajecia dla dzieci. www.izydory.pl tel. 602 239 259
i 500 126 615, e-mail izydory@gmail. com
◗ Szukam kosmetyczki-manicurzystki do gabinetu w Miedzylesiu na 1/2 etatu, tel. 603 033 044.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz
jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Do obs∏ugi oÊrodka konferencyjno-szkoleniowego zatrudni´ odpowiedzialnà panià. Mile
widziane doÊwiadczenie w gastronomi. Praca
na zmiany. Umowa o prac´. CV prosz´ przes∏aç na adres: INFO@ECCC.PL
◗ Elektryk – instalacje kuchennych p∏yt indukcyjnych, ceramicznych, gazowych, przeróbki instalacji, monta˝ okapu kuchennego, oÊwietlenia
halogenowego, ledowego. Tel. 662-726-633.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Suwa∏kami
a Oleckiem w miejscowoÊci Lipówka o pow.
9017 m2, w tym ok. 6300 m2 lasu, przy drodze
asfaltowej, w centrum wsi – mo˝liwoÊç budowy, na dzia∏ce pràd, do najbli˝szego jeziora
ok. 3 km, cena 36 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2
– malowanie kolor (+wzornik kolorów). Cena
obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. „na gotowo”. Tel. 792-077-071.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami w miejscowoÊci Lipówka o pow.
5963 m2, w tym ok. 3000 m2 lasu, na dzia∏ce
sàsiedniej znajduje si´ siedlisko – mo˝liwoÊç
budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km. Cena 18 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ PIECZÑTKI, WIZYTÓWKI, SZYLDY, BANERY,
litery samoprzylepne, oprawa prac dyplomowych. Dowóz + grafika gratis. ul. Trakt Lubelski 253H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl,
tel. 502 794 019.
◗ Strzy˝enie, piel´gnacja yorków oraz inne ma∏e
rasy, Warszawa – Falenica, tel. 603 629 340.
◗ PodnoÊnik koszowy – mycie i malowanie elewacji (karcher+agregat malarski), piel´gnacja/
/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien,
konserwacja oswietlenia itp.- tel. 792 077 071.

OG¸OSZENIA
DROBNE
publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç
e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

