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15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug
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dwa kameralne budynki w wysokim standardzie
mieszkania dwu-, cztero- i pi´ciopokojowe
teren osiedla zamkni´ty z placem zabaw dla dzieci
znakomite po∏àczenie ze ÂródmieÊciem
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Co dalej ze skrzy˝owaniem
ulic Mrówczej i Zwoleƒskiej?
26 sierpnia w Urz´dzie
Dzielnicy Wawer odby∏a si´
konferencja prasowa, na
której Zarzàd Dzielnicy ustosunkowa∏ si´ do licznych
apeli mieszkaƒców o zwi´kszenie bezpieczeƒstwa drogowego na skrzy˝owaniu
ulicy Mrówczej ze Zwoleƒskà. Sprawa od dawna zg∏aszanego problemu zagro˝eƒ drogowych w tym punkcie sta∏a si´ ponownie g∏oÊna po tragicznym wypadku z dnia
18.08.2011, w którym zgin´∏o dwoje dzieci.
Bardzo z∏a widocznoÊç na skrzy˝owaniu (˝ywop∏ot i tablice reklamowe zas∏aniajà wyjazd z ul.
Mrówczej), zmiana pierwszeƒstwa przejazdu, du˝e nat´˝enie ruchu samochodowego i pieszego
w tej okolicy – to wszystko sprawia, ˝e tylko przy
zachowaniu najwy˝szej ostro˝noÊci mo˝na tamt´dy bezpiecznie przejechaç. Niestety wielu kierowców ignoruje znaki nakazujàce zwolnienie, zatrzymanie si´ i w∏aÊnie zwi´kszonà ostro˝noÊç.
Mieszkaƒcy domagajà si´ ustawienia Êwiate∏
drogowych, lecz w∏aÊciciel drogi – Zarzàd Dróg
Miejskich – nie zgadza si´ na to rozwiàzanie. Argumentuje, ˝e sà to zbyt wysokie koszty i dodatkowe tamowanie ruchu w i tak ju˝ mocno zakorkowanym rejonie, a przede wszystkim kolidowa∏oby to z planami wybudowania w tym miejscu
tunelu pod torami (wówczas skrzy˝owanie zostanie przekszta∏cone w rondo).
Co na to Zarzàd Dzielnicy?
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy – Adam Godus∏awski w swoim wystàpieniu poinformowa∏, ˝e
Zarzàd ju˝ od 2007 roku rozmawia∏ z ZDM-em
o poprawie bezpieczeƒstwa ruchu na tym skrzy˝o-

waniu. We wrzeÊniu 2009 r. odby∏a si´ sesja Rady
Dzielnicy na temat przebudowy ulic Zwoleƒskiej
i ˚egaƒskiej. JeÊli chodzi o ten rok, w lutym Zarzàd
Dzielnicy ponownie wystàpi∏ do ZDM-u, sygnalizujàc zapotrzebowanie na niezw∏oczne zmiany.
Obecnie planowane jest wprowadzenie dodatkowych oznakowaƒ – podÊwietlanych ledowo
i wyró˝nionych ˝ó∏tà tablicà znaków „stop” (B-20)
oraz poprzecznych pasów spowalniajàcych (tak
zwanej „tarki”). Projekt ten zosta∏ ju˝ pozytywnie
zaopiniowany przez ZDM, Policj´ i In˝yniera Ruchu. Instalacji pasów spowalniajàcych mo˝emy
si´ spodziewaç do koƒca wrzeÊnia, a dodatkowego oznakowania – wg s∏ów Dyrektora ZDM-u, Gra˝yny Lendzion – najszybciej jak tylko b´dzie to
mo˝liwe. Niewykluczone jest minirondo, jeÊli jego
projekt spe∏ni wymogi dotyczàce wymiarów.
Równie˝ pozosta∏e g∏ówne skrzy˝owania w ciàgu ulicy Mrówczej/Mozaikowej: z Panny Wodnej,
z Przewodowà i z Bys∏awskà, b´dà modernizowane w celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa. Na skrzy˝owaniu ul. Mozaikowej z Przewodowà finalizowana ju˝ jest budowa ronda. Skrzy˝owanie z Bys∏awskà b´dzie modernizowane w przysz∏ym roku,
a skrzy˝owanie z Panny Wodnej jest w fazie koncepcji. Realizacja tej ostatniej inwestycji wst´pnie
planowana jest na koniec przysz∏ego roku.
Do listopada zostanie opracowany i wdro˝ony
projekt sta∏ej organizacji ruchu dla ul. Mozaikowej na odcinku od Panny Wodnej do Przewodowej, w którym wszystkie drogi gminne b´dà wobec niej drogami podporzàdkowanymi.
Zarzàd Dzielnicy zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e
rozwiàzanie proponowane dla skrzy˝owania
Mrówczej ze Zwoleƒskà jest tylko pó∏Êrodkiem,
a dopiero tunel pod torami i zwiàzane z nim

Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
jestem jednà z pi´ciu osób poszkodowanych w tragicznym wypadku, który mia∏ miejsce w miniony czwartek na skrzy˝owaniu ulic
Zwoleƒskiej i Mrówczej.
Jadàcy od strony ul. Lucerny samochód
wpad∏ na skrzy˝owanie, kiedy ja jecha∏am od
strony Biedronki do torów. Gdy znalaz∏am si´ na
skrzy˝owaniu, wpad∏ na mnie samochód jadàcy
z naprzeciwka, bo w niego uderzy∏ ten, który jecha∏ Mrówczà z Anina. W samochodzie, który
na mnie wpad∏ by∏y ma∏e dzieci, widzia∏am ich
reanimacj´… Ja mia∏am to szcz´Êcie, ˝e przys∏oni∏o mnie auto jadàce z naprzeciwka, bo dziÊ
na pewno bym juz nie pisa∏a tych s∏ów, zosta∏a
by po mnie mokra plama. Dozna∏am masy obra˝eƒ, ale ˝yj´. Niestety dowiedzia∏am si´, ˝e
dzieci z tamtego auta nie mia∏y tyle szcz´Êcia...
Droga redakcjo, mam ogromnà proÊb´
o pomoc w sprawie tego skrzy˝owania.
Mieszkam i pracuj´ bardzo blisko tego miejsca
i widz´, ˝e nie ma tygodnia, ˝eby si´ coÊ nie
wydarzy∏o. Nieraz by∏am Êwiadkiem, jak auta
p´dzàce od strony Anina bez zatrzymania
przeje˝d˝ajà przez skrzy˝owanie.
NIECH NASZE W¸ADZE COÂ Z TYM W KO¡CU ZROBIÑ, PROSZ¢.
Z powa˝aniem,
Halina Paw∏owska
zmiany zwi´kszà poziom bezpieczeƒstwa do nale˝ytego poziomu. Niestety jednak realizacja tej
inwestycji odsuwa si´ w nieznanà przysz∏oÊç,
bo choç ca∏kowite koszty b´dà znane dopiero
po zakoƒczeniu etapu projektowania (trwajàcego ju˝ kilka lat), jest prawie pewne, ˝e zabraknie
Êrodków finansowych na wawerski tunel.
Hanna Kowalska

Trasa Olszynki Grochowskiej w Wawrze
Trasa Olszynki Grochowskiej jest cz´Êcià planowanego systemu dróg na terenie miasta sto∏ecznego
Warszawy. Wraz z Po∏udniowà i Wschodnià Obwodnicà Warszawy wed∏ug
obecnych planów ma byç
podstawowym korytarzem
tranzytowym na terenie dzielnicy Wawer.
TOG ma byç drogà g∏ównà ruchu przyspieszonego, czyli z ograniczonà liczbà skrzy˝owaƒ i zjazdów w poziomie. JeÊli chodzi o dzielnic´ Wawer,
trasa rozpocznie swój bieg od drogi ekspresowej
numer S2, czyli Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, nast´pnie wzd∏u˝ Kana∏u Zagoêdziaƒskiego
dotrze do Kana∏u Wawerskiego, od którego b´dzie
prowadziç wzd∏u˝ linii wysokiego napi´cia na Goc∏aw, nast´pnie ominie od zachodu zajezdni´ autobusowà „Ostrobramska”, przetnie zabudowania
na Goc∏awku, rezerwat Olszynki Grochowskiej, te-

reny na zachód od Kaw´czyna, osiedle Lewinów,
rejony centrum handlowego M1 i przez Zielonà
Bia∏o∏´k´ skieruje si´ w kierunku Jeziora Zegrzyƒskiego i Mazur. Poczàtkowo trasa mia∏a si´ zaczynaç ju˝ na terenie Józefowa, jednak zrezygnowano
z tego i wybrano trzy warianty po∏àczenia trasy
z POW i Wa∏em Miedzeszyƒskim. Pierwszy przez
planowanà Nowo-Przewodowà i Wa∏ Miedzeszyƒski, drugi poprzez w´ze∏ przy samej Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy i trzeci poprzez po∏àczenie
obecnà ulicà Przewodowà i Wa∏em Miedzeszyƒskim oraz ulicà zbiorczà do ulicy Bys∏awskiej.
Ze studiów programowych dotyczàcych trasy
mo˝na wywnioskowaç, ˝e najrozsàdniejszym
rozwiàzaniem by∏oby poprowadzenie ruchu poprzez nowy fragment ulicy Przewodowej i poszerzony Wa∏ Miedzeszyƒski do granicy miasta wraz
z w´z∏em Wa∏ Miedzeszyƒski przy POW, o czym
pisaliÊmy ju˝ w artykule o trasie S2 w Wawrze.
JeÊli w przypadku skrajnie po∏udniowego odcinka mamy ró˝ne warianty przebiegu trasy, to

bardziej na pó∏noc przebieg jest ju˝ raczej pewny.
Trasa, kierujàc si´ na pó∏noc, b´dzie mia∏a po∏àczenie w poziomie z przed∏u˝eniem ulicy Panny
Wodnej na zachód. W tym miejscu b´dà te˝ wiadukty wzd∏u˝ TOG. Dalej trasa b´dzie mia∏a tylko
wyloty i wloty z ulic Borków, Juhasów i Kombajnistów, bez mo˝liwoÊci przejazdu poprzecznego
przez arteri´. W po∏owie drogi mi´dzy tymi ulicami
b´dzie skrzy˝owanie w jednym poziomie i wiadukt
nad nim w w´êle z projektowanà Nowo-Zwoleƒskà.
Przedostatnim po∏àczeniem na terenie Wawra
b´dzie skrzy˝owanie z ulicà Lucerny, w poziomie
zero, nad nim b´dzie te˝ wiadukt Trasy Olszynki
Grochowskiej. Nad ulicà Trakt Lubelski b´dzie
estakada, ale bez po∏àczenia, poniewa˝ skrzy˝owanie z Lucerny b´dzie za blisko, ˝eby mo˝na by∏o stworzyç kolejne par´ metrów dalej.
Trasa opuÊci Wawer w w´êle z Trasà Siekierkowskà, nast´pnie b´dzie mia∏a po∏àczenia z ulicd. na str. 3 ➽
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Wakacje w Radzie Dzielnicy Wawer
Lipiec i sierpieƒ sà tradycyjnie czasem odpoczynku
dla radnych, okresem rzadszych sesji i komisji. W wakacje odby∏a si´ jedna sesja
Rady Dzielnicy Wawer. Poza drobnymi zmianami bud˝etowymi radni uchwalili list´ miejsc, na których mogà
odbywaç si´ targowiska jednodniowe. Dotychczasowà list´ takich miejsc uzupe∏niono o parking przy Urz´dzie Dzielnicy. W sprawach ró˝nych poruszono kwesti´ zalewania osiedla Aleksandrów po intensywnych opadach deszczu.
W wyniku rozmowy burmistrz dzielnicy zobowiàza∏a si´ do udro˝nienia przez s∏u˝by dzielnicowe
rowów melioracyjnych przy drogach dzielnicowych, jednoczeÊnie stwierdzi∏a, ˝e za udro˝nienie

rowu na terenie prywatnym odpowiedzialny jest
wy∏àcznie w∏aÊciciel, zaÊ przedstawiciele dzielnicy nie mogà wejÊç na jego teren.
Komisje ¸adu Przestrzennego i Statutowa zajmowa∏y si´ statutami Rad Osiedli. Zweryfikowano granice osiedli i zakoƒczono prac´ nad samymi statutami oraz zasadami przeprowadzania
wyborów. Zaraz po wakacjach zostanà przeprowadzone konsultacje spo∏eczne w sprawie nowych statutów, zaÊ na prze∏omie roku zostanà
przeprowadzone wybory.
Na marysiƒskiej Syrence odby∏ si´ turniej pi∏karski szkó∏ bioràcych udzia∏ w akcji Lato w MieÊcie. GoÊciem turnieju by∏ przewodniczàcy Komisji Sportu Rady Warszawy – Pawe∏ Lech. Turniej by∏ doskona∏à okazjà do przedstawienia radnemu Warszawy problemów sportu w dzielnicy
i na osiedlu Marysin Wawerski. Pawe∏ Lech, któ-

Wawer i woda

Ostatnim osiedlem, które zacz´∏o mieç k∏opoty z wodà, by∏ Aleksandrów, g∏ównie w okolicach ulic Polany i Z∏otej Jesieni.
Poza kwestià wód gruntowych narasta∏ problem
z zalewaniem ulicy Trakt Lubelski na pi´ciu odcinkach, ulicy Zwoleƒskiej, ulicy Bronowskiej, ulicy
Lucerny, ulicy Patriotów i innych, czego konsekwencjà by∏o zamykanie tych ulic na kilka godzin,
do czasu sp∏yni´cia lub odpompowania wody.
Mija∏y miesiàce, w których równie˝ zdarza∏y
si´ opady, w wyniku tego nastàpi∏o podniesienie
si´ stanu wód gruntowych a˝ o 3 metry.
Lipiec tego roku okaza∏ si´ rekordowym miesiàcem w historii pomiarów – spad∏y 293 mm

Wawer od wieków mia∏
problem z wodà. Polega∏ on
g∏ównie na zalewaniu terenów przez wody opadowe
lub powodziowe. Obszar tarasu zalewowego to obecne
rejony osiedla Las i cz´Êç
osiedla Zerzeƒ oraz na
wschodzie rejony leÊne.
Ju˝ na poczàtku XX wieku podj´to próby opanowania ˝ywio∏u – powsta∏y rowy melioracyjne
i kana∏ki oraz wa∏ przeciwpowodziowy zwany Miedzeszyƒskim. Dzia∏ania te mia∏y jednak na celu odwodnienie cennych terenów
rolniczych, a nie terenów zamieszkania.
Przez wiele lat taki system melioracyjny
istnia∏ w nale˝ytym stanie, jednak poczàtki
kapitalizmu sprawi∏y, ˝e rozpocz´to masowe
zasypywanie rowów, jeziorek i stawów, które
s∏u˝y∏y do odwodnienia gruntów. Równie˝
Urzàd Dzielnicy zaczà∏ masowo wydawaç
pozwolenia na budow´, nie zwa˝ajàc na konsekwencje dla bilansu wodnego Wawra.
Przez wiele lat odbywa∏o si´ to bez konsekwencji, poniewa˝ mieliÊmy lata suche,
wi´c takie dzia∏ania stawa∏y si´ coraz powszechniejsze.
Nasta∏ jednak maj i czerwiec roku 2010, kiedy
po raz pierwszy zagro˝enie zwiàzane z wodà zosta∏o pokazane w telewizji. By∏ to okres przechodzenia
fal powodziowych, dlatego te˝ automatycznie zamykane by∏y przepusty na kana∏kach, konsekwencjà tego by∏o podniesienie stanu wód gruntowych
i zalewanie okolic ulicy Kaszmirowej, gdzie obecnie
stojà segmenty, a wczeÊniej by∏ teren podmok∏y
z licznymi jeziorkami i rowami melioracyjnymi.
Osiedle Las równie˝ podobnie ucierpia∏o.
Po czerwcowych ulewach podniós∏ si´ stan wód
gruntowych tak˝e na osiedlu Wawer (okolice Antenowej) i na NadwiÊlu, co spowodowa∏o wybijanie
wody w przydomowych gara˝ach i piwnicach.
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deszczu w ciàgu ca∏ego miesiàca, przy normie 73 mm. Dlatego te˝ k∏opoty z wodà powróci∏y. Do wczeÊniej wymienionych osiedli do∏àczy∏o osiedle Sadul, rejony WiÊniowej Góry
i Zbójnej Góry (ulica Czo∏gistów), w tym pierwszym woda zalewa∏a tylko gara˝e i piwnice,
a w tych ostatnich ca∏e posesje.
Jako pierwszy problem zauwa˝y∏ pan Krzysztof WaÊkiewicz, przewodniczàcy Rady Osiedla
Zerzeƒ, który ju˝ od kilku lat walczy z nielegalnym zasypywaniem gruntów i rowów na terenach chronionych na swoim osiedlu. Jednak jego proÊby i pisma przy braku widocznego zagro˝enia by∏y zbywane. Jak widaç, mia∏ racj´. Gdy-

Radny Warszawy Pawe∏ Lech w rozmowie
z radnym Dzielnicy Marcinem Kurpiosem
ry w ubieg∏ej kadencji wspó∏decydowa∏ o powstaniu tego pi´knego oÊrodka sportowego,
z zainteresowaniem zapozna∏ si´ z bie˝àcà pracà Syrenki i planami sportowymi Wawra.
Marcin Kurpios
by nastàpi∏y realne dzia∏ania, obecny problem
by∏by na pewno mniejszy.
W tym roku zacz´to jednak myÊleç o sprawie
wody w naszej dzielnicy. Odby∏y si´ spotkania
z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych oraz Komisji Ochrony Ârodowiska m.st. Warszawy, powsta∏ tak˝e
w dzielnicy Wawer interdyscyplinarny zespó∏ po∏àczonych wydzia∏ów Ochrony Ârodowiska, Architektury i Budownictwa oraz Infrastruktury, którego zadaniem jest przygotowanie planu przebudowy istniejàcych cieków wodnych w Wawrze.
Powsta∏ te˝ plan powo∏ania ogólnomiejskiej spó∏ki, która przej´∏aby kompetencje ró˝nych jednostek miejskich i wy˝szego szczebla, zajmujàcych si´ melioracjà i gospodarkà wodnà.
Wed∏ug ró˝nych g∏osów mieszkaƒców,
radnych i specjalistów, problem mo˝na rozwiàzaç poprzez pog∏´bienie Kana∏u Wawerskiego oraz udro˝nienie przepustów pod ulicami i rowów melioracyjnych na terenie
osiedli Zerzeƒ, NadwiÊle, RadoÊç i Las,
dzi´ki temu woda b´dzie szybciej sp∏ywaç,
nie b´dzie zatrzymywaç si´ na osiedlach
i podmywaç okolicznych ni˝ej po∏o˝onych
posesji. Trzeba jak najszybciej zbudowaç
kanalizacj´ sanitarnà i deszczowà i przepompownie, na przyk∏ad na osiedlu Aleksandrów. Nale˝y równie˝ jak najszybciej
opracowaç plany miejscowe, w których b´dà zawarte odpowiednie zastrze˝enia dla poszczególnych dzia∏ek dotyczàce gospodarki
wodnej. Plany ju˝ opracowane nale˝y poprawiç.
Niestety, przeszkodà mo˝e okazaç si´ brak
wystarczajàcych Êrodków finansowania tych
przebudów, poniewa˝ niezb´dne sà inwestycje
w znacznej cz´Êci naszej dzielnicy. Miejmy jednak nadziej´, ˝e i t´ trudnoÊç da si´ pokonaç
i w ciàgu najbli˝szych lat nastàpià realne inwestycje w system wodny i kanalizacyjny w dzielnicy Wawer, ˝ebyÊmy przy nast´pnym „potopie”
nie musieli patrzyç z niepokojem w niebo.
Krzysztof Soko∏owski
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cami Ostrobramskà, Grochowskà, Stra˝ackà,
¸odygowà, Radzymiƒskà, Trasà Toruƒskà i Trasà Mostu Pó∏nocnego.
W zwiàzku z budowà trasy konieczne b´dzie
przej´cie i wyburzenie kolidujàcej z nià zabudowy,
której najwi´cej jest w okolicach ulicy Zwoleƒskiej
i Zastowa. Nierzadko, mimo rezerwy, wydawane
by∏y pozwolenia na budow´ w obr´bie planowanej trasy, co b´dzie mia∏o powa˝ne skutki w przysz∏oÊci, w czasie realnych prac nad jej budowà.
Trasa b´dzie mia∏a trzy pasy ruchu w ka˝dà
stron´ na odcinku do projektowanej Nowo-Zwoleƒskiej, a dalej po dwa pasy. Rezerwa pod tras´ zajmuje w niektórych miejscach oko∏o 60 metrów,
poniewa˝ oprócz samej jezdni powstanà zbiorniki

retencyjne zbierajàce wod´ z trasy, chodniki
i Êcie˝ki rowerowe. Równie˝ budowa w´z∏ów wymusi zaj´cie wi´kszego terenu ni˝ sama trasa.
Mimo istnienia rezerwy pod tras´ nie ma obecnie
konkretnych planów i dat jej realizacji. Powstajà tylko studia do budowy Trasy Olszynki Grochowskiej,
które ju˝ kilka razy by∏y powtarzane i zmieniane.
Wydaje si´, ˝e w ciàgu najbli˝szych kilkunastu lat
nie ma realnej szansy na realizacj´ tej inwestycji.
G∏ównà przeszkodà jest koniecznoÊç uzyskania
dzia∏ek pod inwestycj´, których koszty b´dà bardzo
du˝e. Równie˝ fakt, ˝e TOG ma zbudowaç samo
miasto, a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, nie sk∏ania do optymizmu, poniewa˝ ju˝
teraz brakuje Êrodków finansowych, chocia˝by na

zakoƒczenie budowy Obwodnicy Âródmiejskiej. Post´pujàca urbanizacja terenów przy rezerwie pod
tras´ te˝ nie jest sprzyjajàcà okolicznoÊcià. Mo˝na spodziewaç si´ potencjalnych protestów mieszkaƒców lub w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. Wydaje si´
wi´c, ˝e realizacja inwestycji pod nazwà Trasa Olszynki Grochowskiej mo˝e zostaç w ciàgu najbli˝szych lat zaniechana i wykreÊlona z planów miasta
oraz województwa mazowieckiego lub mocno okrojona, na przyk∏ad do realizacji tylko drogi zbiorczej.
Krzysztof Soko∏owski
Przebieg trasy mo˝na przeÊledziç na stronie:
http://www.siskom.waw.pl/materialy/tog/TOG
-uwarun_sr.pdf
nalizacji przed ukoƒczeniem budowy
kolektora „W”. Ciàgi osiedlowe prostopad∏e do kolektora mogà byç budowane w ramach prowadzonych inwestycji przez
deweloperów budujàcych osiedla lub mieszkaƒców tych osiedli. A co z osiedlami takimi jak NadwiÊle? Tu jest inny problem, bo teren NadwiÊla
le˝y oko∏o 3 metrów poni˝ej Traktu Lubelskiego
i pod∏àczenie tego obszaru do kolektora w Trakcie
Lubelskim jest niemo˝liwe. Trzeba wybudowaç
dodatkowy kolektor w ulicy Nowozabielskiej w kierunku ulicy Jeziorowej, czyli tak jak wczeÊniej zak∏adano w projekcie budowy kolektora „W”. Dlaczego zmieniono tamtà koncepcj´ na zak∏adajàcà
poprowadzenie kolektora ulicami Kadetów i Trakt
Lubelski? Poprzedni Zarzàd uzna∏ to za sukces, bo
k∏opoty z wykupami gruntów w ulicy Nowozabielskiej opóênia∏y budow´ kolektora, a Êrodki unijne,
z jakich ma on powstaç, muszà byç wydane do
2012 roku. Ârodki mo˝e uda si´ wydaç i nie b´dziemy p∏aciç kar, ale ta zmiana przebiegu kolektora „W” prowadzi do poniesienia kosztów budowy
dodatkowego kolektora w ulicy Nowozabielskiej,
czyli tam gdzie i tak mia∏ on kiedyÊ powstaç.
Obecnie nie wiadomo, kiedy ten kolektor zostanie
zbudowany, trwajà wykupy gruntów.
W sierpniu firma Pol Aqua wesz∏a na teren budowy i rozpocz´∏a budow´ kolektora „W” na odcinku do ulicy Zwoleƒskiej. Pozostaje mieç nadzieje, ˝e firma w terminie ukoƒczy budow´ tego
wa˝nego odcinka kanalizacji w Wawrze.
Sam kolektor „W” problemu kanalizacji Wawra
nie rozwiàzuje. Potrzebna jest sieç drugorz´dna.
Jednak w jej zaprojektowaniu MPWiK widzi kolejny problem. Jest nim rozwój komunikacyjny Wawra. W Wawrze majà powstaç nowe szlaki komunikacyjne: Po∏udniowa Obwodnica Warszawy, Trasa
Olszynki Grochowskiej, ulica Bora Komorowskiego, Trasa na Zaporze. Jednak wszystkie te inwestycje sà bez terminu realizacji. Hamujà zatem
mo˝liwoÊci projektowania kanalizacji, bo inwestycje te sà ze sobà powiàzane. Czy doczekamy si´
zatem kanalizacji w zachodniej cz´Êci RadoÊci,
Miedzeszyna i Falenicy, czy te˝ b´dziemy czekaç
na budow´ Trasy Olszynki Grochowskiej? Je˝eli
tak b´dziemy budowaç kanalizacj´ w Wawrze, to
przyjdzie nam na nià poczekaç jeszcze kilkadziesiàt lat i rodzi si´ pytanie: czy w ogóle kiedyÊ ona
powstanie?
W∏odzimierz Zalewski

Kolektor „W” nie dla wszystkich?
Budowa kolektora „W”
trwa nieprzerwanie od poczàtku istnienia jeszcze
dawniej gminy Wawer, a teraz dzielnicy Wawer. Dla
przeci´tnego mieszkaƒca
naszego Wawra przez te lata nic szczególnego si´ nie
wydarzy∏o, bo nawet najbli˝si beneficjenci tej inwestycji, tj. mieszkaƒcy
osiedla Las, nie mogà cieszyç si´ z powsta∏ej
tam kanalizacji. A kolektor ca∏y czas si´ buduje.
Kolektor „W” to g∏ówna rura, dzi´ki której dzielnica ma zostaç skanalizowana. Koncepcje przebiegu kolektora zmienia∏y si´ z up∏ywem lat. Na
poczàtku mówiono, ˝e kolektor b´dzie budowany
wzd∏u˝ ulic Mrówczej i Mozaikowej, Êladem dawnej kolejki wàskotorowej, a˝ do Falenicy. Wzd∏u˝
kolejki zacz´to jednak budowaç szlak komunikacyjny i koncepcja zosta∏a zmieniona. Kolektor mia∏
zakoƒczyç si´ na wysokoÊci przepompowni Êcieków w RadoÊci. Tu mia∏o nastàpiç po∏àczenie z istniejàcym kolektorem po wschodniej stronie torów
kolejowych, który zbudowano w latach 70. dla odprowadzenia Êcieków z przemys∏owych terenów
Falenicy. To rozwiàzanie te˝ nie przetrwa∏o próby
czasu i ostatecznie kolektor „W” dotrze ulicà Zwoleƒskà do Mi´dzylesia. KtoÊ uszczypliwie zauwa˝y∏, ˝e z kolektora „W” jak Wawer po latach zbudujemy kolektor „W” jak Weso∏a, bo równie˝ odbiór
Êcieków z tej dzielnicy Warszawy kolektor „W” ma
obs∏ugiwaç. Ale co z ca∏ym po∏udniowo-zachodnim fragmentem dzielnicy, który obejmuje tak silnie urbanizujàce si´ osiedle jak NadwiÊle i zachodnie cz´Êci Miedzeszyna, RadoÊci oraz Falenicy?
Dla nich opracowano kuriozalne rozwiàzanie, które zak∏ada∏o transport Êcieków innym kolektorem,
zbudowanym pod Wis∏à, do oczyszczalni w Wilanowie. Projekt nierealny tak jak samo za∏o˝enie budowy nowego kolektora wzd∏u˝ Trasy na Zaporze.
Parametry kolektora „W” zapewniajà odbiór Êcieków z naszej dzielnicy, koszt budowy kolektora
pod dnem Wis∏y przekracza∏ wielokrotnie budow´
kolektora „W”. Po co opracowano taki projekt, nikt
nie potrafi∏ uzasadniç.
Wróçmy zatem do kolektora „W”. Poczàtek roku
przyniós∏ optymistyczne informacje o rozpisaniu

przetargu na budow´ kolejnego etapu kolektora
wzd∏u˝ ulicy Kadetów i Traktu Lubelskiego do ulicy
Zwoleƒskiej. W przetargu wzi´∏o udzia∏ 8 firm.
W dniu 13 czerwca 2011 og∏oszono wyniki przetargu. Przetarg wygra∏a firma Pol-Aqua S.A. Do budowy kolektora, trudnà technikà mikrotunelingu,
wybrano firm´, która za 72,3 mln z∏otych wybuduje kolektor grawitacyjny zapewniajàcy system
transportu Êcieków bytowo-gospodarczych z dzielnicy Wawer. Kolektor stanowiç b´dà odcinki:
o Êrednicy 1,6 m i d∏ugoÊci ok. 506 m w projektowanej ul. Nowozabielskiej, o Êrednicy 1,4 m i d∏ugoÊci ok. 2,8 km w ul. Kadetów oraz w Trakcie Lubelskim do ul. Bronowskiej, o Êrednicy 1,4 m i d∏ugoÊci oko∏o 980 m w ul. Trakt Lubelski, od ul. Bronowskiej do ul. Zwoleƒskiej. I ostatni odcinek to kolektor w ul. Zwoleƒskiej, od ul. Trakt Lubelski do ul.
Rogatkowej (kolektor o Êrednicy 1 m na d∏ugoÊci
1,2 km i dalej o Êrednicy 0,8 m na d∏ugoÊci
456 m). Termin realizacji wszystkich odcinków
up∏ywa 31 marca 2013 roku, a zadanie to realizowane jest przy wspó∏udziale Êrodków UE.
Pozostanie jeszcze niezbudowany odcinek
oko∏o 400 m kolektora od ulicy Rogatkowej do
ulicy Patriotów i przejÊcie kolektora po torami
kolejowymi. MPWiK zak∏ada, ˝e ten fragment
zbuduje z w∏asnych Êrodków dopiero w 2016 roku. Kierowcom przyjdzie zatem poczekaç jeszcze 5 lat na budow´ tunelu w Mi´dzylesiu, bo
obie te inwestycje sà ze sobà zwiàzane.
A co z kanalizacjà drugorz´dnà, bo od jej budowy zale˝y, czy mieszkaƒcy b´dà mogli odprowadzaç Êcieki? MPWiK z w∏asnych Êrodków planuje
budow´ kana∏ów zbiorczych wzd∏u˝ kolektora, dla
pod∏àczenia posesji przylegajàcych do kolektora.
Kana∏y zbiorcze budowane b´dà razem z odcinkiem
kana∏u „W” od ulicy Rogatkowej do ulicy Patriotów.
Kolektor „W” zapewni bezpoÊrednio przy∏àczenie posesji wzd∏u˝ ulic, w których b´dzie budowany. Ulice prostopad∏e do kolektora w przewa˝ajàcej cz´Êci sà zbyt wàskie do wybudowania kana∏ów i wymagajà poszerzenia w ramach uchwalania planów zagospodarowania lub przed ich
uchwaleniem. Wymaga to dzia∏aƒ ze strony dzielnicy skierowanych na regulacj´ stanów prawnych
dróg, po∏aczonych z pozyskaniem gruntów.
MPWiK niestety nie zamierza budowaç takiej ka-
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600 + 5
15 sierpnia Zerzeƒ ca∏y by∏ skàpany w s∏oƒcu,
czu∏o si´ w powietrzu zapach pobliskich ∏àk i pól.
Pi´kny letni dzieƒ! Jak ka˝dego roku na Âwi´to
Wniebowstàpienia NajÊwi´tszej Marii Panny
do parafialnego koÊcio∏a przybywali wierni z okolic, trzymajàc w r´kach bukieciki kwiatów i zió∏,
przyby∏o tak˝e z innych cz´Êci Warszawy
spore grono sympatyków tej pi´knej uroczystoÊci. Ks. proboszcz Krzysztof Waligóra wraz
z wiernymi przygotowa∏ bogaty program odpustu, na którym co roku Parafia Êwi´tuje nie
tylko dzieƒ swojej Patronki, ale te˝ rocznic´
powstania, tym razem ju˝ szeÊçset piàtà.
G∏ówna msza o godzinie 13.00 pod przewodnictwem ks. infu∏ata Lucjana Âwi´szkowskiego zakoƒczy∏a si´ procesjà wokó∏ koÊcio∏a
i poÊwi´ceniem zió∏. Po mszy ca∏y przyko-

Êcielny teren zape∏nili parafianie i goÊcie. Jak
na odpust przysta∏o by∏y kramy z zabawkami, balony, wata cukrowa i loteria fantowa ze wspania∏ymi nagrodami (m.in. laptop, teleskop, rower).
Dla najm∏odszych weso∏e miasteczko z karuzelami i waterball – dmuchane kule na wodzie, wewnàtrz których dzieciaki skaka∏y z ogromnà radoÊcià. W kàciku r´kodzie∏a dzieci swoimi ma∏ymi
ràczkami robi∏y kwiatki dla Matki Bo˝ej – takie

z bibu∏ki jak to si´ kiedyÊ robi∏o, gdy jeszcze
nie by∏o chiƒskich tandetnych ozdóbek...
Sklepik parafialny oferowa∏ pamiàtki, dewocjonalia, film „Osada Zerzeƒ”, koszulki
z logo Parafii itd.
Wielka ∏àka szybko zape∏nia∏a si´, gdy˝
woƒ grillowanych potraw n´ci∏a nozdrza, a ˝e
pora obiadowa, ch´tnych do spróbowania
serwowanych posi∏ków nie brakowa∏o. Jakie˝
to by∏y pysznoÊci! Chleb ze smalcem i ogóre-

czek kiszony, kie∏baska, karkóweczka – palce lizaç! Jakie ciasta i ciasteczka! Nie tylko pyszne,
ale te˝ pi´knie wyeksponowane.
Wspólne biesiadowanie i Êwi´towanie umila∏a
oprawa muzyczna w wykonaniu Mariusza G´gotka i Adama Miroszczuka – zaprezentowali
w∏asne aran˝acje piosenek m.in. Stevie Wondera, Stinga i Skaldów.
Równie˝ fani sportu mogli znaleêç coÊ dla siebie – na boisku przy SP 109 rozgrywa∏y si´ mecze pi∏ki no˝nej o Puchar Plebana. Jak co roku
wydarzenie to komentowa∏ znany z telewizji
sprawozdawca sportowy Janusz Wieczorek. Po
wspania∏ym dopingu publicznoÊci puchar zdoby∏a dru˝yna Kuligów.
Ten pe∏en atrakcji dzieƒ zakoƒczy∏y „dechy”
czyli zabawa taneczna do granej na ˝ywo muzyki.
Miros∏awa Kowalska

Obchody Bitwy Warszawskiej w Ossowie
14
sierpnia,
w podwo∏omiƒskiej
wsi Ossów mia∏y
miejsce obchody 91.
rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Na rekonstrukcj´
tego wydarzenia zaproszono równie˝
Zarzàd oraz mieszkaƒców dzielnicy Wawer. Coroczna inscenizacja jest ho∏dem
oddawanym uczestnikom historycznej
walki, którzy w∏asnà piersià bronili Warszawy, Polski oraz Europy przed zalewem

ra przesz∏a do historii jako centralny etap wojny polsko-bolszewickiej. G∏ównym za∏o˝eniem organizatorów widowiska
by∏a edukacja historyczna Polaków, którzy o wydarzeniach
z sierpnia 1920 roku nigdy nie
s∏yszeli. Po inscenizacji odby∏y
si´ Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich o Puchar
Ministra Oborny Narodowej.

bolszewizmu. Rekonstrukcja upami´tnia te˝ bohaterskà Êmierç poleg∏ego
na polu bitwy ks. mjr.
Ignacego Skorupki.
W zaplanowanym na
godz. 14.30 spektaklu historycznym nie zabrak∏o
szar˝ kawaleryjskich, donoÊnych wybuchów oraz
przejmujàcych efektów pirotechnicznych.
Wszystko to sprawi∏o, ˝e zgromadzona t∏umnie
widownia mog∏a na w∏asne oczy zobaczyç stoczonà pod Ossowem i Radzyminem bitw´, któ-
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Organizatorem trwajàcych od 13 do 15 sierpnia
obchodów Bitwy Warszawskiej by∏o Starostwo
Powiatowe w Wo∏ominie.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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Oddaj krew w Centrum Zdrowia Dziecka
Niewielu mieszkaƒców
dzielnicy Wawer wie o tym,
˝e w mi´dzyleskim CZD
znajduje si´ od wielu lat
Punkt Krwiodawstwa, w którym mo˝na oddaç krew jej
potrzebujàcym. Aby to
uczyniç, nale˝y udaç si´ do
Budynku Rehabilitacji (obok
Hotelu), na I pi´tro. Rejestracja krwiodawców
odbywa si´ od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00–13.00. Bli˝sze informacje mo˝na
uzyskaç pod nr tel. 22 815-19-34 oraz na stronach internetowych: CZD www.czd.pl w zak∏adce Kariera i wolontariat – Wolontariat oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa www.rckik-warszawa.com.pl.
CZD na swojej stronie internetowej apeluje:
„Oddana przez honorowych krwiodawców krew
jest (...) niezwyk∏ym darem, bezcennym i niezastàpionym lekiem – nie mo˝na jej wyprodukowaç w sposób sztuczny. Jedynym êród∏em pozyskiwania jej jest zdrowy cz∏owiek – KRWIODAWCA. I ty swojà krwià mo˝esz uratowaç komuÊ ˝ycie!”.
Na temat oddawania krwi w CZD rozmawia∏am z panem Wojtkiem, Zas∏u˝onym Honorowym Dawcà Krwi z Mi´dzylesia.
Jakà Pan ma grup´ krwi?
AB Rh(+).
Kiedy odda∏ Pan po raz pierwszy krew?
W 1979 r., podczas s∏u˝by w wojsku, w Katowicach. Mia∏em wtedy 20 lat. Zorganizowano akcj´ zbiórki krwi dla ch´tnych. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy
zdecydowa∏a si´ oddaç krew i tak to si´ zacz´∏o.
Czy oddaje Pan krew systematycznie w CZD?
Krew oddaj´ w sumie 32 lata, a w CZD od 28 lat.
Ile krwi Pan dotychczas odda∏?
Dok∏adnie 45 l i 190 ml. W samym CZD 43 l.
Czy oddawanie krwi boli?
Komary sà gorsze od ig∏y. A jak siostra Irenka
pobiera krew, to nic nie boli. Nie ma si´ czego baç.

APEL DO
SPO¸ECZE¡STWA
W zwiàzku z wyst´pujàcymi w chwili obecnej brakami krwi grup minusowych tj.
0 Rh (–), A Rh (–), B Rh (–) i AB Rh (–), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwraca si´ do mieszkaƒców Warszawy i woj. mazowieckiego z goràcà proÊbà
o zg∏aszanie si´ w celu oddania krwi do siedziby RCKiK w Warszawie oraz Oddzia∏ów Terenowych lub ambulansów.
Powiedz o tym bliskim oraz znajomym,
zach´ç Ich, aby równie˝ zg∏osili si´ i oddali
krew potrzebujàcym. Oni te˝ mogà uratowaç
komuÊ ˝ycie.
èród∏o: www.rckik-warszawa.com.pl

Prosz´ opowiedzieç o krwiodawstwie.
Ja to robi´ bezinteresownie. Przychodzi taki
dzieƒ, gdy jest refleksja i mobilizacja: trzeba
w tym dniu lub najbli˝szym oddaç krew. Ustalam
z pracodawcà, kiedy bior´ dzieƒ wolny, i w tym
dniu oddaj´ krew. Staram si´ to robiç regularnie,
co 2–3 miesiàce.

Zdarza∏y si´ sytuacje, ˝e ktoÊ kontaktowa∏ si´
ze mnà w nag∏ym przypadku. Np. osoba z rodziny kolegi potrzebowa∏a nagle krwi. Innym razem
(kilkanaÊcie lat temu) zadzwoniono z CZD, ˝e
jest potrzebna moja grupa krwi. Pracodawca by∏
nawet tak uprzejmy, ˝e zawióz∏ mnie na miejsce
i da∏ dzieƒ wolny.
Przed oddaniem krwi dostaje si´ w CZD kaw´ i batonik, a po oddaniu czekoladki. KiedyÊ
zamiast kawy zdarza∏a si´ Coca-Cola, a oprócz

czekoladek serwowano danie obiadowe.
Z moich obserwacji wynika, ˝e wÊród oddajàcych krew jest najwi´cej m´˝czyzn w Êrednim
wieku, z wyjàtkiem oczywiÊcie sytuacji, gdy oddajà krew cz∏onkowie rodziny chorego dziecka.
Plusem oddawania krwi sà regularnie przeprowadzane badania krwi oraz pomiar ciÊnienia t´tniczego. Do 2002 r. mia∏em wykonywane równie˝ badanie RTG klatki piersiowej, które obecnie
nie jest wymagane przez Punkt Krwiodawstwa.
Najcz´Êciej korzystam z nast´pujàcych przys∏ugujàcych mi przywilejów: bezp∏atnych przejazdów ZTM oraz zni˝ek na leki znajdujàce si´
na liÊcie leków refundowanych.
Wydaje mi si´, ˝e ustawa regulujàca sprawy
krwiodawstwa powinna byç bardziej przekonujàca dla pracodawców, którzy muszà udzieliç
Honorowemu Dawcy Krwi dnia wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
KiedyÊ mo˝na by∏o wpisaç w ˝yciorys lub podanie informacj´, ˝e jest si´ Honorowym Dawcà
Krwi i by∏o to mile widziane. Organizowano równie˝ akcje oddawania krwi w zak∏adach pracy.
Jaka panuje atmosfera w Punkcie Krwiodawstwa w CZD?
Jest super. Panie sà bardzo mi∏e i serdeczne.
Czy wawerscy Honorowi Dawcy Krwi integrujà si´ lub spotykajà?
KiedyÊ w CZD by∏ klub krwiodawcy, obecnie
go nie ma, a wi´c nie ma takiej mo˝liwoÊci.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

Twój pies – Twoja kupa!!!
Od 3 lat jestem
posiadaczkà Êlicznej
cocker-spanielki. Jest
cz∏onkiem naszej rodziny i bierzemy za nià
pe∏nà odpowiedzialnoÊç. Równie˝ za jej
kup´. Od samego
poczàtku ucz´ naszego syna, ˝e
po psie trzeba sprzàtaç. Przy
ka˝dorazowym wyjÊciu na spacer zaopatrujemy si´ w torebki
na psià kup´. I nie wstydzimy si´
tego, ˝e po niej sprzàtamy.
MyÊl´, ˝e wielu mieszkaƒców
Wawra, którzy posiadajà swoich
czworono˝nych przyjació∏, wychodzi z takiego samego za∏o˝enia.
Sprzàtaç nale˝y – co do tego nie ma
najmniejszych wàtpliwoÊci. Tylko co
z tym dalej? Podczas ubieg∏orocznej
akcji „Czyste miasto” ka˝dy mieszkaniec Warszawy mia∏ mo˝liwoÊç zadzwoniç i zg∏osiç, gdzie w stolicy bra-

kuje koszy na Êmieci. Zatelefonowa∏am i zg∏osi∏am, i poprosi∏am o wi´cej
koszy w dzielnicy Anin. Ja rozumiem,
˝e to sà koszty, ja rozumiem, ˝e dodatkowe. Ale dlaczego po sprzàtni´ciu psiej kupy musz´ z nià spacerowaç
przez kolejne kilometry –
dzier˝àc dzielnie pakunek w d∏oni i zastanawiajàc si´, gdzie si´
go pozbyç? Na ka˝dej
torebce z akcji „Psie
sprawy Warszawy” jest
napisane: „Pami´taj,
˝e zebrane nieczystoÊci
mo˝na wyrzucaç do
wszystkich koszy ulicznych”... tylko co zrobiç, jeÊli
tych koszy nie ma?
Uprzejma proÊba do w∏adz dzielnicy.... o kilka dodatkowych koszy dla
mieszkaƒców „bioràcych psie sprawy
w swoje r´ce”.
Ilona Szymaƒska
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Czy warto czekaç na Godota?
Temat wody tak jakby na chwil´ zel˝a∏, aczkolwiek za sprawà komarów nie daje o sobie zapomnieç. Tu i ówdzie nadal widaç ogrodowe w´˝e
wylewajàce wod´ z zalanych piwnic i gara˝y
prosto na wawerskie ulice. Jak bardzo stosunki
wodne sà napi´te, widaç to na przyk∏adzie pojawiajàcych si´ od czasu do czasu burz. Opady
deszczu, które towarzyszà temu letniemu (g∏ównie) zjawisku atmosferycznemu w ciàgu kilkudziesi´ciu minut potrafià zniweczyç nasze kilkudniowe osuszanie domu lub dzia∏ki.
Co robiç dalej? To pytanie zadaje sobie niejeden podtopiony mieszkaniec.
Czy czekaç na susz´? A jeÊli teraz po latach
suchych nadchodzi pora lat mokrych?
Czy czekaç na Godota, który zechce naprawiç
to, co przez ostatnie dwie dekady w du˝ej mierze
zniszczyliÊmy my sami? W poszukiwaniu swojego
miejsca na ziemi ignorowaliÊmy przyrod´ i czy to
sprzedajàc, czy kupujàc ziemi´, zasypywaliÊmy
rowy i naturalne zbiorniki gromadzàce wod´. Najch´tniej jednak poczekalibyÊmy na tego Godota,
któremu na imi´ w∏adze miasta lub dzielnicy. Oczekiwany przez nas Godot to najcz´Êciej „ktoÊ”, kto
posprzàta, za∏atwi i przywróci nam Êwi´ty spokój.
No có˝, mo˝na czekaç na Godota nawet latami.
Kto wie, mo˝e szybciej doczekamy si´ suszy? Bo
jeÊli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi
o pieniàdze, i tu dodajmy – niema∏e pieniàdze.
Obecna szefowa Wawra, p. J. Koczorowska, nie
kryje, ˝e aby zaradziç podtopieniom, trzeba wydaç
ponad 60 milionów z∏otych, co stanowi ok. 1/3
rocznego bud˝etu dzielnicy. Ale chodzi nie tylko
o pieniàdze – bez specjalnej ustawy ani miasto, ani
dzielnica nie mogà wydatkowaç Êrodków na inwestycje, które dotyczà najcz´Êciej terenów b´dàcych
we w∏adaniu prywatnym, a to dotyczy wi´kszoÊci
rowów, które jeszcze nie zosta∏y zasypane. Nierzadko te˝ walka z wodà oznacza koniecznoÊç pozyskania terenów, na których mog∏yby powstaç
zbiorniki zbierajàce wod´ p∏ynàcà rowami.
Kompleksowe odwodnienie ulicy, osiedla, dzielnicy to bardzo noÊne has∏o i zwykle na takim haÊle
si´ koƒczy. Od czasu do czasu rodzà si´ koncepcje
i powstajà opracowania, które wskazujà kilka wariantów rozwiàzania problemu wód gruntowych
i opadowych. Póêniej jednak brakuje pieni´dzy, zgo-

dy zainteresowanych, mija kadencja i nic... Rów
melioracyjny, nawet d∏ugi, nie jest tak noÊny medialnie jak na przyk∏ad Êcie˝ka rowerowa czy droga
z nak∏adkà asfaltowà. W opracowaniach specjalistów pojawiajà si´ i takie propozycje jak koniecznoÊç powo∏ania do ˝ycia spó∏ki wodnej dla danego
zalewanego obszaru, która by∏aby finansowana nie
tylko przez w∏adze (a tym samym z naszych podatków), ale równie˝ przez nas samych. Jednak to
wszystko to pieÊƒ przysz∏oÊci, a tu lato nieub∏aganie b´dzie zmierzaç ku koƒcowi, póêniej mo˝e nadejÊç mokry paêdziernik i listopad, mo˝e równie˝
„dowali” bia∏ego puchu w trakcie najbli˝szej zimy...
Czy warto czekaç na Godota, który potrzebuje
ustaw, pieni´dzy i pozwoleƒ? Oddolne inicjatywy,
jakie jeszcze doÊç nieÊmia∏o pojawiajà si´ tu i ówdzie, przekonujà nas, ˝e szkoda czasu, bo nie mamy go za wiele i niewiele trzeba, abyÊmy znów znaleêli si´ pod wodà. Musimy dzia∏aç sami – prywatnie i na prywatnych terenach. Niedawna akcja osuszania osiedla Polana sprawi∏a, ˝e przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu i przy zaanga˝owaniu czasu
oraz Êrodków finansowych samych zainteresowanych przynios∏a efekt – przez osiedle mo˝na nie tylko przejechaç, ale nawet przejÊç suchà nogà.
Warto te˝ pami´taç, ˝e tylko my sami w oczekiwaniu na Godota mo˝emy oczyÊciç i udro˝niç
istniejàce rowy. PowinniÊmy powo∏aç do ˝ycia lokalne komitety mieszkaƒców kilku ulic, które graniczà z takim rowem, nast´pnie odszukaç w∏aÊci-

cieli terenów, przez które biegnà i podjàç decyzj´,
czy jesteÊmy w stanie sami je oczyÊciç i pog∏´biç,
anga˝ujàc swój czas i narz´dzia, czy raczej dogadamy si´ z wykonawcà i zbierajàc pieniàdze –
chodzàc od domu do domu – osiàgniemy zamierzony efekt? Oczyszczone i pog∏´bione rowy mogà si´ staç takim lokalnymi kana∏kami, które b´dà
obieraç wod´ z naszych posesji, tak jak kiedyÊ robi∏y to rowy melioracyjne odbierajàce wod´ z pól.
W tym wypadku ka˝de 5 cm ni˝szego poziomu
wód gruntowych przynosi ju˝ odczuwalna ulg´.
Poza dzia∏aniami, które mo˝na nazwaç budowaniem kapita∏u spo∏ecznego, ka˝dy z nas
z osobna powinien zadbaç o swojà dzia∏k´. Byç
mo˝e nasze szambo wymaga zaizolowania, mo˝e potrzebny b´dzie drena˝ z uwzgl´dnieniem
odpowiedzi na pytanie: a co z wodà?
– Oczko wodne, studnie ch∏onne czy pobliski
rów lub staw? W gr´ wchodzi wysup∏anie znacznych kwot z domowych bud˝etów, ale w tej sytuacji nie mamy wyboru, poza jednym – „sprzedam”. Gdzie si´ spotykaç? W szkole, w klubie
czy w salce parafialnej. Wa˝ne, aby zobaczyç
coÊ wi´cej ni˝ tylko granice swojej posesji.
Nie ma sensu czekaç na Godota, bo pomóc
musimy sobie tu i teraz.
Rychu
„Rychu” to fikcyjna postaç wymyÊlona trzy lata
temu przez p. Krzysztofa Pi∏k´, na potrzeby
„sprzedawania” prawd objawionych forumowiczom portalu Falenica.pl. DziÊ „Rychu” debiutuje na ∏amach naszego pisma.

Wawerskie Stowarzyszenie
Motorowe i Grand Prix Wawra
Nasza „grupa” dzia∏a na terenie dzielnicy Wawer od 2001 r. Najpierw jako Motor Klub Wawer,
potem Wawerskie Stowarzyszenie Motorowe.
Grupa to: zarzàd (specjaliÊci od motoryzacji
i bezpieczeƒstwa ruchu drogowego) i cz∏onkowie
– m∏odzie˝ wawerska w wieku od 11 lat do doros∏oÊci. Starsi przekazujà swà wiedz´ m∏odszym,
a ci – jeszcze m∏odszym. Dzi´ki temu wzrastajà
nie tylko umiej´tnoÊci kierowania pojazdami, ale
przede wszystkim wiedza z zakresu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz Êwiadomego i odpowiedzialnego poruszania si´ po drodze.
Karta motorowerowa – to pierwszy krok
szkolenia, potem prawo jazdy kategorii A1
i A, a nast´pnie doskonalenie techniki

jazdy. Nabyte w ten sposób umiej´tnoÊci sprawdzaliÊmy zawsze organizujàc Grand Prix Wawra.
Zdarza∏o si´, ˝e liczba uczestników przekracza∏a
setk´ m∏odych z Warszawy i okolic.
Niestety w 2011 r. Grand Prix Wawra VI ju˝
si´ nie odb´dzie. Powód zawsze jest ten sam –
brak pieni´dzy. Dotacje na t´ unikatowà w województwie mazowieckim imprez´ mala∏y z roku
na rok. Pierwsza dotacja wynosi∏a 5 tys. z∏, za
rok by∏o to ju˝ tylko 3 tys. z∏, w nast´pnym roku – 1,5 tys. z∏, a w 2011 roku – 0 z∏.
O naszych imprezach szeroko pisa∏a prasa i pokazywa∏a je telewizja. Chwali∏y je równie˝ w∏adze,
nie przeszkodzi∏o im to jednak zmniejszaç stopniowo dotacji do zera. W∏adze dzielnicy Wawer uzna∏y widocznie, ˝e dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa
m∏odzie˝y na drogach nie sà potrzebne...
Wi´cej o stowarzyszeniu: www.wfm.pl.
W∏odzimierz Gàsiorek

U c z n i o w s k i K l u b S p o r t o w y W a w e r Z S 70
dzia∏ajàcy przy Zespole Szkó∏ nr 70, ul. Bajkowa 17/21,

zaprasza dzieci z roczników 2002 i 2003 na zaj´cia
sportowe w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki.
Zaj´cia sà realizowane od wrzeÊnia w ramach programu „Sportowy talent”
finansowanego przez m.st. Warszawa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: ukswawer@poczta.fm
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Pierwszego dnia zawodnicy zostali wyposa˝eni w sprz´t sportowy
(pi´kne dresy, koszulki, spodenki,
ortaliony, skarpetki – po kilka kompletów, plecaki
– ADIDAS AC MILAN). Ch∏opcy mieli obowiàzek
noszenia otrzymanych strojów podczas treningów, a tak˝e poruszania si´ w nich po mieÊcie,

RadoÊç w Milanie
System szkolenia, opracowany i systematycznie realizowany przez
trenerów Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza sprawia, ˝e klub
PKS RadoÊç, dzia∏ajàcy
nierozerwalnie z Fundacjà, roÊnie w si∏´.
Ambitna grupa ludzi pracujàca dla dobra najm∏odszych adeptów pi∏ki no˝nej poszukuje coraz
to nowych rozwiàzaƒ, s∏u˝àcych podnoszeniu
na wy˝szy poziom szkolenia dzieci i m∏odzie˝y
zwiàzanych z PKS RadoÊç.
Potwierdzeniem realizacji naszych projektów
jest nawiàzanie przez FAMP wspó∏pracy z jednym z najwi´kszych klubów pi∏karskich Êwiata
– AC MILAN.
Podczas tegorocznych wakacji
grupa zawodników PKS RadoÊç
mia∏a mo˝liwoÊç uczestniczenia
w zgrupowaniu zorganizowanym
przez mediolaƒski klub. Nasi m∏odzi
zawodnicy sp´dzili tydzieƒ w przepi´knej miejscowoÊci Pesaro, malowniczo po∏o˝onej na wybrze˝u Adriatyku, doskonalàc swoje umiej´tnoÊci podczas zaj´ç treningowych
prowadzonych przez trenerów grup
m∏odzie˝owych AC MILAN oraz korzystajàc z uroków pobytu nad ciep∏ym morzem. Zakwaterowani zostaliÊmy w hotelu czterogwiazdkowym, z widokiem na morze, w przytulnych dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach. Âródziemnomorskie wy˝ywienie, serwowane przez hotelowà restauracj´, bardzo korzystne dla zdrowia sportowców,
niezwykle smakowa∏o naszym ch∏opcom.

w czasie wolnym. I prosz´ uwierzyç – nie by∏o
osoby, która nie obejrza∏aby si´ za nami, tak okazale reprezentowali si´ zawodnicy RadoÊci.
Codzienne treningi odbywa∏y si´ na terenie
obiektów sportowych Pesaro, dokàd dowo˝eni
byliÊmy busami, wraz z zawodnikami z innych kra-

jów (W∏ochy, Francja, Niemcy, Liban, Wielka Brytania), równie˝ uczestniczàcych w MILAN CAMP.
Szkolenie prowadzone by∏o w rzadko praktykowany w Polsce sposób: obiekt sportowy zosta∏ podzielony na szeÊç cz´Êci, na ka˝dej z nich
zawodnicy pracowali przez okreÊlony czas
nad innym elementem technicznym, koordynacyjnym lub rozgrywali innà zadaniowà
gr´. Zaj´cia utrzymane by∏y na bardzo
wysokim poziomie.
Zawodnicy PKS RadoÊç zaprezentowali si´ z najlepszej strony (zarówno
pod wzgl´dem umiej´tnoÊci pi∏karskich, jak i dobrego wychowania). Trenerzy z Mediolanu byli zaskoczeni solidnym wyszkoleniem techniczno-taktycznym naszych ch∏opców i ich nienagannym zachowaniem. Wyrazili olbrzymie zainteresowanie przyjazdem do
RadoÊci i podj´ciem sta∏ej wspó∏pracy.
Dru˝yny dzieci´ce i m∏odzie˝owe
PKS RadoÊç dosta∏y zaproszenia
od klubów: AC MILAN, BOLOGNA FC,
PIACENZA CALCIO, VIS PESARO 1898, celem
rozegrania meczów sparingowych, co na pewno
zostanie wykorzystane w dalszym rozwoju klubu
i naszych adeptów pi∏ki no˝nej.
Godne podj´cie rywalizacji i wysokie umiej´tnoÊci ch∏opców z RadoÊci, potwierdzone przez w∏oskich szkoleniowców, umacniajà nas w przekonaniu, ˝e zaplanowane, konsekwentne szkolenie
w AKADEMII M¸ODEGO PI¸KARZA b´dzie przynosiç coraz lepsze i bardziej spektakularne efekty.
Je˝eli Paƒstwa dzieci chcia∏yby podjàç szkolenie pod opiekà trenerów PKS RADOÂå i uczestniczyç w licznych wyjazdach, obozach (AC MILAN),
meczach, imprezach sportowych – bardzo serdecznie zapraszamy. Wi´cej informacji pod numerem telefonu: 504 758 708.
Sebastian Rybak
Anna Spytkowska

04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51
www.elita.waw.pl
tel. 22 517 77 40, 602 232 879
Zapraszamy osoby chcàce uzupełniç wykształcenie lub zdobyç nowy zawód

Studium Edukacji „ELITA”

Wawer, ul. Lucerny 123A
tel. 22 613 05 56, 603 506 402

www.krupa.pl
e-mail: biuro.wawer@krupa.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE
DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY POLICEALNE
– 2 letnie
SZKOŁY POLICEALNE
– 1 roczne

• po zasadniczej szkole zawodowej
• po gimnazjum lub szkole podstawowej

SZKOŁA POLICEALNA
– 1,5 roczna

• technik bezpieczeƒstwa
i higieny pracy

• technik informatyk • archiwista
• higienistka stomatologiczna
• asystentka stomatologiczna
• opiekunka/guwernantka • dietetyk
• dekorator/projektant wn´trz

CZESNE OD 170 ZŁ I NIE POBIERAMY WPISOWEGO. ZAPRASZAMY!
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Razem mo˝emy wszystko
8 sierpnia w kawiarni Cafe
Peron w Mi´dzylesiu odby∏o
si´ spotkanie wolontariuszy
akcji „WYGRAJMY RAZEM
plac zabaw dla Wawra”. Inicjatorzy akcji: pan Robert
Nowakowski z Anina, radny
Wawra Miros∏aw Gotowiec
oraz pani Anna Barycka z Polish Canadian Students Association of Windsor
spotkali si´ z mieszkaƒcami Wawra oraz panià dyrektor Klubu Kultury „Zastów” – Lilianà Owies, panià Agnieszkà S´dzielowskà – pracownikiem klubu
kultury, panià Joannà Podsiad∏y z Wydzia∏u Kultury
Dzielnicy Wawer oraz przedstawicielem „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” w mojej osobie.
Akcja „WYGRAJMY RAZEM plac zabaw dla
Wawra” ma na celu skoordynowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych uzyskaniu jak najwi´kszej iloÊci g∏osów
dla placu zabaw przy Klubie Kultury „Zastów”
w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. JeÊli uda nam si´ znaleêç w pierwszej setce, Nivea ufunduje nowoczesne i spe∏niajàce
wszelkie normy bezpieczeƒstwa urzàdzenia
do pe∏nego wyposa˝enia placu zabaw. Od poczàtku trwania konkursu zarówno inicjatorzy
projektu i dyrekcja Klubu Kultury, jak i Urzàd
Dzielnicy oraz „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” – ka˝dy we w∏asnym zakresie promowa∏
g∏osowanie na naszà lokalizacj´, zrodzi∏ si´ jednak pomys∏, aby po∏àczyç te dzia∏ania.
Do akcji przy∏àczyli si´ te˝: Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych „Razem”, Ochotnicza Stra˝ Po-

˝arna w RadoÊci, a tak˝e niektóre weso∏owskie
portale. Akcja si´gn´∏a jednak znacznie dalej, dzi´ki wspó∏pracy z PCSAW oraz z Centrum OÊwiaty
i Kultury Polskiej w Stachanowie na Ukrainie, wawerska lokalizacja zyska∏a glosy polonijnych studentów z Kanady i Polaków z Ukrainy. Specjalnie
dla tego projektu zosta∏a równie˝ utworzona
strona www.plac-zabaw-dla-wawra.pl.
Niezastàpione by∏o równie˝ przekazywanie
wiadomoÊci o konkursie z ust do ust – swoim rodzinom, znajomym, wspó∏pracownikom, jednak
dystans dzielàcy plac zabaw przy ul. Lucerny 13
od placów z czo∏ówki wcià˝ jest ogromny. Jak
oszacowa∏ pan Miros∏aw Gotowiec, nasz plac
dostaje Êrednio 90 g∏osów dziennie, podczas gdy
place ze szczytu rankingu – ok. 900! Ale poniewa˝ konkurs trwa do koƒca paêdziernika, dogonienie konkurencji jest jeszcze mo˝liwe, jeÊli tylko zmobilizujemy wszystkie si∏y w tym wyÊcigu.
Burza mózgów w poniedzia∏kowy wieczór przynios∏a szereg ciekawych pomys∏ów, co jeszcze
poza rozpowszechnianiem informacji o g∏osowaniu mo˝na zrobiç dla zwi´kszenia szans wawerskiego placu zabaw. G∏ówne z nich to: uzupe∏nienie dotychczasowych dzia∏aƒ w sieci o spoty reklamowe na portalu Youtube.com, zaanga˝owanie
w akcj´ m∏odzie˝y gimnazjalnej poprzez mo˝liwoÊç uzyskania punktów na Êwiadectwie szkolnym za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà oraz zainteresowanie tà inicjatywà lokalnych przedsi´biorców. Spotkanie, choç kameralne, poza mo˝liwoÊcià podzielenia si´ na ˝ywo nowymi pomys∏ami, da∏o równie˝ obraz ogromnego potencja∏u, jaki tkwi w lu-

Co dalej z Nowoborkowskà?
Zalane podwórka oraz podtopione piwnice to
problem, z którym mieszkaƒcy WiÊniowej Góry
borykajà si´ od stycznia. Zdaniem w∏aÊcicieli posesji winowajcà, który doprowadzi∏ do zachwiania
stosunków wodnych w ca∏ej okolicy, jest budowana ulica Nowoborkowska, ∏àczàca Starà Mi∏osnà z Wawrem. JednoczeÊnie trwa ca∏kowity zastój na jej budowie na terenie dzielnicy Wawer.
Aby wyjaÊniç choç cz´Êç wàtpliwoÊci zwiàzanych z budowà, odby∏a si´ wizja lokalna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zorganizowana 16 sierpnia na budowie ulicy Nowoborkowskiej. Brali w niej udzia∏ mieszkaƒcy, przedstawiciele inwestora oraz budowniczowie drogi.
Komentarza w tej sprawie udzieli∏ nam Pan
Pawe∏ Lech, radny m.st. Warszawy.
Panie Pawle, uczestniczy∏ Pan w spotkaniu
jako mieszkaniec WiÊniowej Góry, widzia∏ zalane tereny, a jednoczeÊnie ca∏kowity zastój
na budowie. Czym jest to spowodowane?
W mojej ocenie mamy do czynienia z dwoma
niezale˝nymi problemami. Jeden, który móg∏ powstaç nie tylko z powodu ostatnich du˝ych opadów deszczu, to prawdopodobne zachwianie
stosunków wodnych w tym rejonie.
Podczas budowy ulicy Nowoborkowskiej zdj´to
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wodonoÊne warstwy ziemi, którymi odprowadzana by∏a woda z po∏udnia na pó∏noc drogi. Po odci´ciu tych naturalnych cieków wodnych powsta∏a
swego rodzaju tama, która mog∏a spowodowaç, i˝
wody podpowierzchniowe zacz´∏y przesiàkaç naturalnym spadkiem w stron´ Wis∏y na zachód pod wydmà i zalewaç mieszkaƒców WiÊniowej Góry.
Drugi problem to ca∏kowite nieprzygotowanie
inwestycji w dzielnicy Wawer. Jej w∏adze minionej kadencji nie by∏y w ogóle nià zainteresowane. I jest to g∏ówna przyczyna zatrzymania prac
na odcinku wawerskim.
Jaka jest szansa na to, ˝e inwestycja b´dzie
w najbli˝szym czasie dalej realizowana?
W∏adze dzielnicy Weso∏a przez kilka lat konsekwentnie dà˝y∏y do budowy ulicy Nowoborkowskiej. Konsultowa∏y projekt budowlany, lobbowa∏y
za przekazaniem funduszy dla ZMID na budow´,
pomaga∏y w uporzàdkowaniu w∏asnoÊci i stanu
prawnego gruntów. Niestety w Wawrze nie poczyniono ˝adnych przygotowaƒ.
Czy to prawda, ˝e mieszkaƒcy zalewanych
domów sprzeciwiajà si´ budowie drogi?
Nale˝y powiedzieç jasno, ˝e mieszkaƒcy WiÊniowej Góry obecni na spotkaniu wielokrotnie podkreÊlali, i˝ nie sà za wstrzymaniem tej jak˝e wa˝niej in-

dziach chcàcych na plus zmieniaç lokalnà rzeczywistoÊç i jaki wyrasta z po∏àczenia tych ch´ci.
Kolejne spotkanie, na które wszyscy Paƒstwo
sà zaproszeni, odb´dzie si´ 5 paêdziernika br.
o godzinie 18.30 w Klubie Kultury „Zastów”
(ul. Lucerny 13). Podsumowane na nim zostanà
dotychczasowe dokonania oraz szczegó∏owo
omówione b´dà przysz∏e dzia∏ania na rzecz renowacji placu zabaw przy klubie – jeÊli nie uda
si´ w ramach konkursu Nivea, to poza nim. Na to
te˝ sà ju˝ konkretne pomys∏y. OczywiÊcie do tego czasu nie zwalniamy tempa – g∏osujemy co
dzieƒ i rozpowszechniamy g∏osowanie wszelkimi mo˝liwymi kana∏ami komunikacji.
JeÊli chcà Paƒstwo wesprzeç akcj´, zapraszamy przede wszystkim do codziennego
oddawania g∏osu na wawerskà lokalizacj´
(http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1485)
oraz do wzi´cia z Urz´du Dzielnicy ulotek i plakatów w celu ich rozdania/rozwieszenia w miejscu swojego zamieszkania i wÊród znajomych.
(W przypadku zapotrzebowania na wi´kszà
iloÊç materia∏ów promocyjnych prosz´ przed
wizytà w urz´dzie zg∏osiç ten fakt pod numer telefonu (22) 44 36 899 bàdê adres e-mailowy
JPodsiadly@um.warszawa.pl. I oczywiÊcie
zapraszamy na spotkanie.
Zapraszamy do elektronicznej wersji tego artyku∏u na naszej stronie: http://www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110/n/550. Znajdà tu Paƒstwo materia∏ filmowy prezentujàcy obecny stan
placu zabaw oraz wypowiedê Pani Dyrektor Liliany Owies w sprawie tej akcji.
Zdj´cie placu zamieÊciliÊmy równie˝ na
ok∏adce tego numeru.
Hanna Kowalska
westycji. Nale˝y jà jak najszybciej kontynuowaç.
Jednak musi ona powstawaç zgodnie ze sztuka budowlanà i nie mo˝e zaburzaç stosunków
wodnych w okolicy. Porównujàc mapy sprzed budowy z sytuacjà obecnà mo˝na zobaczyç, ˝e jeden z kana∏ów odwadniajàcych zosta∏ zasypany,
a przepust zosta∏ zbudowany zbyt wysoko, przez
co nie odprowadza ca∏ej zbierajàcej si´ wody.
Jakie wi´c nale˝y podjàç dalsze dzia∏ania, aby
inwestycja zosta∏a jak najszybciej zakoƒczona?
Nale˝y wyjaÊniç, a tego nie byliÊmy w stanie
podczas tej wizji lokalnej stwierdziç, czy droga
zosta∏a wybudowana zgodnie z projektem.
JeÊli tak, i projekt przewidywa∏, i˝ przepusty
odprowadzajà tak ma∏o wody z po∏udniowej cz´Êci Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, nale˝y
zbadaç, czy zosta∏ on prawid∏owo sporzàdzony.
Z∏o˝´ tak˝e interpelacje do Pani Prezydent z wnioskiem dotyczàcym zbadania prawid∏owoÊci prowadzonej budowy i wnioskiem o przedstawienie harmonogramu dalszej realizacji inwestycji tak potrzebnej dla mieszkaƒców, nie tylko Starej Mi∏osnej.
Chcia∏bym tu zaznaczyç, ˝e w sprawie przebudowy ca∏ego ciàgu ulic Nowoborkowskiej, Alei
Dzieci Polskich i ˚egaƒskiej sk∏ada∏em ju˝ interpelacj´ w styczniu tego roku. Mo˝na si´ z nià zapoznaç poprzez mojà stron´ www.pawellech.eu.
Karol Kowalczyk
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go znawc´ sztuki. Wazony, miseczki i inne
naczynia u˝ytkowe zaskakiwa∏y przepi´knym
wyglàdem i wspania∏à
inwencjà swych twórców. Warto tak˝e wspomnieç o hotelu znajdujàcym si´ kilkadziesiàt kilometrów od Bielska-Bia∏ej, hotelu tak˝e b´dàcym dzie∏em Bielskiego
Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”
i prowadzonym g∏ównie przez osoby niepe∏nosprawne. MiejscowoÊç Laliki przyciàga ju˝ samym swym po∏o˝eniem w górskim krajobrazie.
Wspania∏a lokalizacja, przepi´kny wystrój
wn´trz, mo˝liwoÊç zaj´ç rehabilitacyjnych
i przede wszystkim prowadzenie ca∏ego obiektu
w wi´kszoÊci przez osoby niepe∏nosprawne robià kolosalne wra˝enie, które przypiecz´towuje
Êwietna obs∏uga i serdeczna, ciep∏a atmosfera. „Teatr Grodzki” to oczywiÊcie
tak˝e warsztaty teatralne. Rocznie prezentowane sà dwa–trzy tytu∏y, cieszàce
si´ zainteresowaniem widzów. Tu tak˝e,
w pracowni teatralnej mieliÊmy okazj´
obejrzeç mnóstwo oryginalnych rozwiàzaƒ, m.in. scenograficznych. Szkolenie
w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” na pewno przyczyni
si´ do szybszego i jeszcze bardziej kreatywnego rozwoju Fundacji Akademia
Mo˝liwoÊci. ˚yczliwoÊç, ch´ç wspó∏pracy oraz pomoc, jakà tam znaleêliÊmy, na
pewno zaprocentujà w naszych autorskich, fundacyjnych dzia∏aniach. Jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy.
9 sierpnia, tak˝e na ˚wanowieckiej 49, odby∏a si´ zupe∏nie niecodzienna sesja zdj´ciowa projektu o roboczej nazwie
FOTON (Fotografie Osób Niepe∏nosprawnych).
Zdj´cia z tej oraz kolejnych sesji fotograficznych przeznaczone b´dà na planowanà przez
nas wystaw´. Odb´dzie si´ ona jesienià w warszawskim Muzeum Etnograficznym. W realizacj´ tego pomys∏u w∏o˝yliÊmy bardzo du˝o zaanga˝owania i konkretnej pracy w∏asnej, która
przerodzi si´ w wystaw´ majàcà do przekazania spo∏ecznie ogromnie istotne treÊci. Ideà
wystawy jest pokazanie niepe∏nosprawnoÊci
w wymiarze ludzkim, bez rozgraniczenia na widocznà lub niewidocznà niepe∏nosprawnoÊç fizycznà i psychicznà. Niepe∏nosprawnoÊç ma
wiele barw, odcieni, sensów i znaczeƒ. Poprzez
t´ wystaw´ chcemy pokazaç normalnoÊç niepe∏nosprawnych. Nasza wystawa ma obaliç
stereotypy. Liczymy na wykreowanie nowego
wizerunku osoby niepe∏nosprawnej. Poprzez
odwa˝ne i naturalne fotografie chcemy pokazaç
nas samych jako zwyczajnych, prospo∏ecznych, empatycznych ludzi, którzy majà swoje
pragnienia, marzenia, l´ki i fascynacje, które
staramy si´ spe∏niç.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, www.academy.pl ,
gdzie znajdà Paƒstwo mnóstwo szczegó∏owych
informacji na nasz temat.

Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci

– niezwyk∏e miejsce, niezwyk∏e wydarzenia
Ostatnie tygodnie w Fundacji Akademia
Mo˝liwoÊci w Wawrze po raz kolejny pokaza∏y,
˝e jest to miejsce nietuzinkowe. Fundacja rozwija skrzyd∏a i ukazuje swój niezwyk∏y potencja∏ poprzez niezwyk∏e dzia∏ania.
Pod koniec lipca w ogrodzie Akademii na ulicy ˚wanowieckiej 49 odby∏ si´ pokaz sztuki japoƒskiego masa˝u Shiatsu, a w∏aÊciwie
wschodniej staro˝ytnej sztuki leczenia, zaprezentowany przez menad˝era fundacji, Roberta
Falkowskiego. Po teoretycznym wprowadzeniu
rozpocz´∏a si´ cz´Êç praktyczna. Shiatsu wymaga nie tylko technicznych umiej´tnoÊci, ale tak˝e
wiedzy o fizjologii cz∏owieka i medycynie chiƒskiej oraz ogromnej empatii.
Oprócz tego, Robert Falkowski wk∏ada∏ w prezentacj´ bardzo du˝o serca
i ciep∏ej, dobrej energii. Spokój, odpr´˝enie, zrelaksowanie i ciep∏o rozchodzàce si´ po ca∏ym ciele by∏y dla
ochotników, którzy poddali si´ masa˝owi, najciekawszym i najbardziej wyczuwalnym efektem Shiatsu. Pokaz
ten to jedna z wielu sytuacji zaaran˝owanych w Fundacji Akademia Mo˝liwoÊci, która pokazuje, ˝e nasi pracownicy posiadajà mnóstwo niezwyk∏ych umiej´tnoÊci, które powoli zaczynajà si´ ods∏aniaç i przedstawiaç
nas w magicznym Êwietle przeró˝nych
zainteresowaƒ i stojàcej za nimi wiedzy. Niepe∏nosprawnoÊç nie oznacza wcale braku aktywnoÊci. Osoby niepe∏nosprawne aktywnie dzia∏ajà, rozwijajà si´, pracujà oraz bardzo
cz´sto posiadajà bardzo oryginalne umiej´tnoÊci
i wiedz´. Warto zaznaczyç, ˝e na pokazie masa˝u Shiatsu obecna by∏a równie˝ pacjentka Roberta Falkowskiego, której pomóg∏ on wyjÊç
z bardzo powa˝nej choroby i przyczyni∏ si´
w du˝ej mierze do odzyskania ogromnej cz´Êci
sprawnoÊci fizycznej.
Równie˝ w ostatnich dniach lipca delegacja
Fundacji Akademia Mo˝liwoÊci odwiedzi∏a Bielko-Bia∏à, a dok∏adnie Bielskie Stowarzyszenie Arty-
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styczne „Teatr Grodzki”. Wiceprezes Stowarzyszenia, Jan Chmiel, wprowadza∏ nas w arkana funkcjonowania pr´˝nej instytucji pozarzàdowej. MieliÊmy wspania∏à okazj´ poznania od
kuchni Stowarzyszenia, które z wielkim sukcesem
realizuje ogromnà iloÊç dzia∏aƒ skierowanych
do osób niepe∏nosprawnych. Ju˝ sama siedziba
Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego robi
wspania∏e wra˝enie. Kilkupi´trowy budynek w samym centrum Bielska oferuje osobom niepe∏nosprawnym naprawd´ du˝o. Jednà z wielu form
pomocy oraz zatrudnienia niepe∏nosprawnych
w ramach ZAZ-u (Zak∏adu AktywnoÊci Zawodo-

wej) jest prowadzona przez nich drukarnia oraz
introligatornia. Trudno opisaç wszystkie cudeƒka,
jakie wychodzà tam spod r´ki pracowników Stowarzyszenia. Ozdobne ok∏adki i segregatory, wizytówki i naklejki reklamowe, misternie stworzone
wzory opakowaƒ na prezenty, czy choçby znane
ka˝demu bibliofilowi ok∏adki na ksià˝ki „wiekowe”, a tak˝e dokumenty sàdowe to tylko niektóre
z dzie∏ pracowników Bielskiego Stowarzyszenia
Artystycznego. W jego ramach funkcjonuje tak˝e
wiele pracowni, gdzie odbywajà si´ warsztaty artystyczne. W pracowni „projektów mody” powstajà projekty ubraƒ, których autorami sà niepe∏nosprawni. Sà to konkretne modele ubraƒ
szytych dla m´˝czyzn,
kobiet i dzieci. PrzyglàdaliÊmy si´ tak˝e
efektom pracy niepe∏nosprawnych w pracowni r´kodzie∏a i malarstwa. Techniczne,
nowatorskie plastycznie rozwiàzania przedmiotów wyrabianych
r´cznie z gliny, papieru
i innych materia∏ów,
stworzone przez pracujàce tam osoby zaskoczy∏yby niejedne-

Maciej ¸opuszyƒski
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staç z powodu braku
zaufania do osób
kompletnie im obcych, które nagle mia∏yby krzàtaç si´ po ich domu.
W takich wypadkach sàsiedzka pomoc w za∏atwianiu spraw urz´dowych czy te˝ zwyk∏a uczynnoÊç,
jak np. zrobienie zakupów czy pomoc w domowych porzàdkach, jest nieoceniona. Osoby starsze,
które potrzebujà ˝yczliwej r´ki sàsiadów, sà bardzo
blisko nas, cz´sto tu˝ za naszym ogrodzeniem
mieszka ktoÊ, kto z powodu choroby nie jest w stanie zadbaç nawet o swoje najbli˝sze otoczenie.
Zdarzajà si´ te˝ faryzejscy „pomocnicy”, którzy
owszem, jednà r´kà pomagajà ludziom starszym,
by drugà wyciàgaç po resztki ich oszcz´dnoÊci.
Wielu potencjalnych prawdziwych pomocników
mimo najszczerszych ch´ci cofa si´ przed zapukaniem do drzwi osoby ich potrzebujàcej, bojàc si´
ucià˝liwoÊci. Tymczasem naprawd´ nie trzeba nadludzkich wysi∏ków, wystarczà przewa˝nie wspomniane tu formy pomocy, jak np. zrobienie zakupów, „podwózka” do urz´du lub przychodni lub nawet zwyk∏a rozmowa, która daje osobie starszej
poczucie, ˝e ktoÊ jeszcze pochyla si´ nad jej losem.
W Szwecji w czasach wczesnego Êredniowiecza prewikiƒskie plemiona zamyka∏y starszych
i schorowanych w glinianych dzbanach, w których umierali odrzuceni jako niezdolni do pomocy przy polowaniu na zwierzyn´ czy do udzia∏u
w bitwie. Dzisiejsi seniorzy cz´sto zostajà porzuceni w swoich zrujnowanych bàdê b´dàcych
na najlepszej drodze do tego stanu domach spowitych we mgle zapomnienia, która rozwiewa si´

We mgle zapomnienia
W ramach naszego cyklu
poÊwi´conego wawerskim
seniorom pragn´ w tym miejscu poruszyç najbardziej
przykry aspekt ˝ycia niektórych z nich. Bodêcem do napisania tego tekstu sta∏o si´
dla mnie niedawne samobójstwo jednego z moich sàsiadów, cz∏owieka starszego i opuszczonego przez rodzin´, mieszkajàcego w fatalnych warunkach lokalowych bez Êwiat∏a i bie˝àcej wody. Wiem, ˝e materia∏ów o ci´˝kim losie ludzi starszych w ró˝nych
Êrodkach przekazu by∏o bardzo wiele, ale uwa˝am,
˝e ten problem nale˝y nag∏aÊniaç regularnie.
Zapytajà Paƒstwo zapewne: „Có˝ ja mog´ zrobiç w tej sprawie?” albo powiedzà: „Przecie˝ sà
s∏u˝by, opieka spo∏eczna, niech oni to za∏atwià”.
Cz´sto jednak, jak to bywa w naszym systemie
urz´dniczym, z ró˝nych powodów odmawia si´
pomocy, np. argumentujàc, ˝e proszàcy o pomoc
opieki spo∏ecznej ma zbyt wysokà emerytur´ (mowa tu o wartoÊci podanej na urz´dowym wydruku,
w rzeczywistoÊci cz´sto suma ta jest powa˝nie
okrojona przez wysokie koszty leczenia farmakologicznego) i ˝e jeÊli chce pomocy wolontariusza,
powinien sam za∏atwiç jà sobie przez organizacje
pozarzàdowe. JeÊli ju˝ mo˝liwoÊç pracy wolontariusza przy osobie starszej staje si´ rzeczywistoÊcià, osoby starsze cz´sto nie chcà z niej skorzy-

tylko przed gapiami gromadzàcymi si´ przed nimi, gdy dojdzie do tragedii. Winni tego stanu sà
po trochu wszyscy: paƒstwo wydajàce miliony
na muzea narodowego m´czeƒstwa, podczas
gdy prawdziwe ludzkie cierpienie rozgrywa si´
tu˝ pod jego nosem, rodziny wypierajàce biednych i schorowanych krewnych z pami´ci dla
w∏asnego komfortu psychicznego czy wreszcie
my wszyscy, wspó∏czesne plemi´ zagonione za
papierowà zwierzynà zadrukowanà wizerunkami
królów lub toczàce ze znajomymi bitwy na jakoÊç
i iloÊç elektronicznych gad˝etów. A tak ma∏o trzeba, ˝eby plemi´ sta∏o si´ cywilizowanym spo∏eczeƒstwem i o wiele wi´kszy komfort psychiczny mo˝na sobie zapewniç jednym bezinteresownym aktem dobrosàsiedzkiej pomocy.
Tomasz A.J.C. Szymaƒski
Chcàc pomóc seniorom zamierzamy opublikowaç w nast´pnym numerze list´ dzia∏ajàcych
na terenie Wawra organizacji zajmujàcych si´
pomocà osobom starszym lub/i niepe∏nosprawnym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu same
organizacje oraz czytelników, którzy posiadajà
wiedz´ na temat takich placówek na terenie naszej dzielnicy. Poprosimy o podanie nazwy, adresu, telefonu i zakresu dzia∏aƒ organizacji (oraz
ewentualnie adresu strony internetowej).
Nasz adres e-mail: redakcja.wawer@
wiadomoscisasiedzkie.pl oraz telefony: 607288-793, (22) 810-26-04.
Redakcja

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
1061 32
2/2
1
Anin
1125 50
0/2
3
Anin
1054 44
2/2
2
Mi´dzylesie
1011 38
0/3
1
Anin
1136 42,5 0/2
2
Praga po∏udnie

Nr
Pow. Rejon
oferty
1367
700 Wawer
1366
800 Mi´dzylesie
1401
807 Stara Milosna
1375 3250 RadoÊç
1341
755 Wawer

Cena
w PLN
231.000
356.000
309.000
228.000
255.000

Cena
w PLN
390.000
890.000
550.000
1.650.000
498.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
714
270
1000
716
198
190
730
180
250

Rejon
Stara Mi∏osna
Marysin Wawerski
Wawer
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
1650.000
880.000
750.000

Rodzaj domu
Rok
Segment dwulokal. 2010
bliêniak
segment
bliêniak
2010

Stan wykoƒczenia
Stan developerski
Wykoƒczony
Stan developerski
Stan developerski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Pojemniki na odzie˝ u˝ywanà
Czy zastanawiali si´ Paƒstwo, dokàd trafiajà
ubrania z pojemników na odzie˝ u˝ywanà oraz
dla kogo jest ona przeznaczona? Wi´kszoÊç
osób zapewne odpowie, ˝e dla potrzebujàcych.
A tymczasem na terenie dzielnicy Wawer odzie˝
z pojemników przejmuje firma Wtórpol ze Skar˝yska-Kamiennej lub P.H.U Nord z Warszawy-Weso∏ej. Informacja, do jakiej firmy nale˝y pojemnik na odzie˝ u˝ywanà, powinna znajdowaç
si´ na pojemniku.
W tym artykule przybli˝´ Paƒstwu dzia∏alnoÊç
Wtórpolu, który zajmuje si´ sortowaniem, przetwarzaniem i sprzeda˝à odzie˝y. W ca∏ej Polsce
rozstawionych jest 16 000 pojemników tej firmy.
Wyselekcjonowanà odzie˝ u˝ywanà Wtórpol
sprzedaje w sieci sklepów, których jest obecnie 60 na terenie Polski po∏udniowo-wschodniej,
a pozosta∏a odzie˝ jest eksportowana do paƒstw
Afryki i Azji. Odzie˝ niska jakoÊciowo jest przetwarzana na czyÊciwo fabryczne i nast´pnie
sprzedawana, albo przerabiana na kaloryczne
paliwo, wykorzystywane jako êród∏o energii dla
cementowni i ciep∏owni.

W ciàgu 10 lat dzia∏alnoÊci Wtórpol z niewielkiego przedsi´biorstwa rodzinnego sta∏ si´ jednà
z najwi´kszych firm przetwarzajàcych odzie˝
u˝ywanà, zatrudniajàcà obecnie oko∏o 1200
osób, z których ponad po∏ow´ stanowià osoby
niepe∏nosprawne. Firma nadal dynamicznie si´
rozwija. Planuje rozszerzenie sieci sklepów
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sprzedajàcych odzie˝ u˝ywanà na kolejne województwa m.in. woj. mazowieckie.
Na stronie internetowej Wtórpolu opisywane sà zalety firmy,
m.in.: „(...) dzi´ki tysiàcom rozstawionych
pojemników w kraju
setki tysi´cy kg odzie˝y nie trafiajà na wysypisko Êmieci lecz
w 99% sà ponownie
przetwarzane”. Instytucje i organizacje,
które wspiera finansowo charytatywnie
Wtórpol, znajdujà si´
g∏ównie w Skar˝ysku-Kamiennej.
Z informacji uzyskanych od pana Andrzeja Murata, rzecznika prasowego Urz´du Dzielnicy Wawer, wynika, ˝e pojemniki na odzie˝ u˝ywanà (zarówno Wtórpolu
jak i P.H.U Nord) powinny byç ustawiane przy drogach powiatowych,
zarzàdzanych przez ZDM, jeÊli wyrazi∏ on na to zgod´. Urzàd Dzielnicy Wawer nie wyrazi∏ zgody na
ustawianie pojemników przy ulicach tzw. dzielnicowych. W przypadku, gdy pojemnik na odzie˝
u˝ywanà zostanie postawiony bez
uzyskania zgody, firma, do której
on nale˝y, otrzyma nakaz jego usuni´cia, a jeÊli to nie pomo˝e, zostanie obcià˝ona op∏atà za zaj´cia pasa drogi. W chwili obecnej pojemniki sà niew∏aÊciwie ustawiane
równie˝ przy ulicach typowo osiedlowych. Urzàd Dzielnicy Wawer
informuje, ˝e nale˝y interwencje w tej sprawie
zg∏aszaç do pana Wojciecha Mroza z Wydzia∏u
Infrastruktury pod nr tel. 22 443-68-76.
Kolejnym problemem zwiàzanym z pojemnikami na odzie˝ u˝ywanà jest panujàcy cz´sto
wokó∏ nich ba∏agan. Pozostawiane sà przy nich
Êmieci, cz´sto wielkogabarytowe np. meble.

Pojemniki bywajà uszkodzone, a odzie˝ rozrzucona wokó∏ nich. Zg∏oszenia w tej sprawie
przyjmuje bezp∏atna Infolinia CZYSTOÂå pod nr
tel. 0-800-800-117 (dost´pnym z telefonów
stacjonarnych).

Na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl
przeprowadziliÊmy ankiet´, w której zadaliÊmy
pytanie: Co robisz ze zb´dnà odzie˝à w∏asnà
i swojej rodziny? Oto uzyskane od czytelników
odpowiedzi:
1. Oddaj´ rodzinie lub znajomym – 32% (10)
2. Wrzucam do pojemnika z odzie˝à u˝ywanà
– 26% (8)
3. Oddaj´ w trakcie bezpoÊrednich zbiórek odzie˝y przeprowadzanych np. przez fundacje –
13% (4)
4. Inny sposób post´powania – 13% (4)
5. Oddaj´ do PCK lub Caritasu – 6% (2)
6. Sprzedaj´ w internecie lub oddaj´ do komisu
– 6% (2)
7. Wyrzucam do Êmieci – 3% (1)
Jak wynika z powy˝szego, pojemniki na odzie˝
u˝ywanà cieszà si´ du˝ym powodzeniem, zapewne równie˝ ze wzgl´du na ich ogólnà dost´pnoÊç w dogodnych lokalizacjach. Pozytywnym
zjawiskiem jest przekazywanie odzie˝y u˝ywanej
kolejnym osobom. Zaledwie jedna osoba przyzna∏a, ˝e wyrzuca zb´dne ubrania do Êmieci.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
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Bardzo ciekawie prezentujà si´ wrzeÊniowe zapowiedzi wydawnicze. Wiele
z nich si´ga po pami´ç wrzeÊnia 1939,
nie brakuje te˝ innych ofert. Wydawnictwo Elipsa proponuje kanon sztuki filmowej, 1001 filmów, które musisz zobaczyç oraz – dla Êcis∏ych
umys∏ów – 1001 wynalazków, które zmieni∏y
Êwiat. W wydawnictwie Muza zaplanowano ca∏à
seri´ podobnych przewodników, 1001 obrazów,
które warto w ˝yciu zobaczyç, 1001 win, których
warto spróbowaç i inne. Jerzy Bralczyk, autor
znakomitego s∏ownika polskich synonimów, dost´pnego tak˝e w sieci, proponuje tym razem
poszerzone wydanie Leksykonu zdaƒ polskich
– 444 zdania polskie. Znane wypowiedzi, cytaty,
powiedzenia. SpoÊród powieÊci historycznych
ciekawie si´ zapowiadajà Bannockburn 1314
Jaros∏awa Wojtczaka, pomi´dzy reporta˝ami
wyró˝niajà si´ Bia∏e s∏onie Jerzego Opoki oraz
praca zbiorowa Egzotyczne cywilizacje, z bogatej oferty powieÊci mog´ wymieniç Ludzkà mi∏oÊç Andrei Makine, ¸ab´dzi Êpiew Simon R.
Green albo Krawcowà z Madrytu Marii Duenas,
malowniczà opowieÊç z wàtkiem sensacyjnym.
Dla tych, którzy w zwiàzku z wprowadzonym
od maja 6% podatkiem VAT na ksià˝ki oraz drugà

Sezon na ksià˝k´
Wrzesieƒ, wraz z poczàtkiem roku szkolnego,
a wkrótce i akademickiego,
sprzyja zainteresowaniu
ksià˝kà. Rodzinne wycieczki w tym sezonie majà na
celowniku przede wszystkim ksi´garnie, w których
kupujemy podr´czniki, oraz
biblioteki, gdzie rezerwujemy i wypo˝yczamy
kolejne lektury. Warto jednak pami´taç równie˝
o ksià˝ce nieobowiàzkowej, po którà si´gniemy
dla przyjemnoÊci, gdy zacznie nam dokuczaç jesienna s∏ota, a wieczory b´dà coraz d∏u˝sze...
Nie zapominajà o tym panie z Ko∏a Mi∏oÊników
Literatury, które wraz z nowym sezonem tradycyjnie reaktywuje swà dzia∏alnoÊç w Klubie Kultury Falenica. Zainteresowania czytelnicze w kole sà bardzo szerokie, najcz´Êciej dotyczà ró˝nego rodzaju prozy, od literatury faktu po krymina∏y i romanse. Ideà za∏o˝ycielki Ko∏a, Barbary Wizimirskiej, jest jednak skupienie si´ na wspó∏czesnej literaturze pi´knej. W ostatnim sezonie
uczestniczki codwutygodniowych spotkaƒ wzajemnie motywowa∏y si´ do przeczytania i refleksji nad dwudziestoma nominacjami do tegorocznej nagrody literackiej Nike. Przypomn´, ˝e to ju˝
pi´tnasty rok przyznawania tej nagrody, a zwyci´zca zostanie wybrany zwyczajowo w pierwszà niedziel´ paêdziernika. Ju˝ na poczàtku
wrzeÊnia poznamy nazwiska wy∏onionych
w drugim etapie siedmiu autorów. Cz∏onkinie Ko∏a stawiajà przede wszystkim na powieÊciopisarzy, Ignacego Karpowicza (Balladyny i romanse), Daniela Odij´ (Kronika umar∏ych) i Joann´
Bator (Chmurdalia), a tak˝e czeski reporta˝ Mariusza Szczyg∏a Zrób sobie raj. Do Nike nominowane sà te˝ 4 tomy poetyckie, autobiografia,
dziennik... – choçby ze wzgl´du na takà ró˝norodnoÊç polskiej literatury warto w tym roku zainteresowaç si´ tà nagrodà.

AktualnoÊci
z RadoÊci
Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36,
zaprasza od wrzeÊnia 2011 r. na zaj´cia:
• EDUKACJI KULTURALNEJ DLA DZIECI M¸ODSZYCH – zaj´cia przedszkolne dla dzieci 3–5 lat
odbywajàce si´ od poniedzia∏ku do piàtku w godz:
- grupa I – 10.00–14.00
- grupa II – 7.30–17.00
• PLASTYCZNE
- Studio Dzia∏aƒ Twórczych (dzieci 3–10 lat)
- rysunek i rzeêba (m∏odzie˝ gimnazjalna,
doroÊli)
- sekcja tworzenia bi˝uterii (dzieci i doroÊli)
• MUZYCZNE:
- nauka gry na instrumentach: fortepian, keyboard, gitara, flet prosty – zaj´cia indywidualne

falà kryzysu nie mogà sobie pozwoliç na zakup
atrakcyjnych publikacji, proponujemy skorzystanie
ze znakomitej oferty sieci wawerskich bibliotek.
W siedzibie Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Wawer, przy ul. Trawiastej, mo˝na nie tylko wypo˝yczyç ksià˝k´, obejrzeç aktualnà wystaw´ i skorzystaç z Internetu, ale równie˝, przy kawie i herbacie,
wziàç udzia∏ w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu
Ksià˝ki albo innych literackich wydarzeniach artystycznych, organizowanych ku pami´ci wybitnych
pisarzy lub dla wypromowania wawerskich twórców. Spotkania kulturalne organizowane sà te˝
w poszczególnych filiach. Sympatycy biblioteki
wawerskiej b´dà wkrótce zak∏adaç stowarzyszenie, którego cz∏onkowie majà wspieraç aktywnoÊç
poszczególnych filii, a tak˝e finansowaç niektóre
wartoÊciowe propozycje. Ch´tni do wspó∏pracy
mecenasi rodzimej kultury mogà si´ pytaç o szczegó∏owe informacje w ka˝dej osiedlowej placówce.
Sezon ogórkowy ju˝ za nami, najwa˝niejsze
prace na dzia∏ce zakoƒczone. WÊród owoców
jesieni, dojrza∏ych soczystych winogron, Êliwek
i gruszek, warto si´gnàç po zapis naszej przesz∏oÊci, komentarz teraêniejszoÊci oraz wizj´
przysz∏oÊci. Po ksià˝k´.
Joanna Czy˝

Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza
na ostatnie plenerowe koncerty letnie
Lato nieuchronnie dobiega koƒca, a wraz
z nim jubileuszowa – dziesiàta edycja cyklu
Falenickich Koncertów Letnich. We wrzeÊniu
b´dziemy mieli okazj´ wys∏uchaç dwóch
ostatnich koncertów i obejrzeç towarzyszàce
im wystawy:
11 wrzeÊnia (niedziela) godz. 19.00
Agnieszka Kurowska i jej goÊcie: Anna Jundzi∏∏
(flet) i Jaros∏aw Ciecierski (organy)
Wystawa towarzyszàca: „Co pozosta∏o z tamtych dni?” w 72. rocznic´ Bitwy 13 Dywizji Piechoty pod Falenicà 19.09.1939 r.
- Orkiestra Smyczkowa
- „Ruch i muzyka dla Smyka” (zaj´cia muzyczno-taneczne dla dzieci 4–6 lat)
- zespó∏ wokalny (6–12 lat)
- emisja g∏osu – zaj´cia indywidualne
• TEATRALNE
- „Âwietliki z Akademii” (6–12 lat)
• TANECZNE
- grupy baletowe
- studio taƒca nowoczesnego „ALEXIA”
- ch∏opi´ca grupa taneczna
• RUCHOWE
- aerobic dla paƒ (poniedzia∏ek, Êroda)
- gimnastyka dla Seniorów (czwartek)
Wszystkie zaj´cia prowadzone sà przez wykwalifikowanà, kompetentnà i doÊwiadczonà kadr´ instruktorów.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej klubu www.klubradosc.waw.pl.

25 wrzeÊnia (niedziela) godz. 19.00
Parafialny Chór Flaminae Sinfonietta Vavra
Marta Wiatr i jej goÊcie: Katarzyna Laskowska
(sopran), Maciej Buczyƒski (tenor), Piotr Chwedorowicz (bas), Anna Majewska (obój), Alina Pawikowska (skrzypce).
Wystawa towarzyszàca: „10 lat Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego” Zbigniewa Wizimirskiego.
Koncerty odbywajà si´ na scenie letniej przy
KoÊciele N.S.P.J. w Falenicy (ul. Bartoszycka 39/41), a w razie niepogody przenoszone sà
do wn´trza koÊcio∏a.
Zapisy i szczegó∏owe informacje w siedzibie klubu lub telefonicznie 22-615-73-28.
• 4 wrzeÊnia (niedziela) godz. 15.00–17.00
„Dzieci´ca Stolica na bis”– dzieƒ otwarty
w Klubie Kultury „RadoÊç”: prezentacja sekcji,
spotkanie z instruktorami – zapisy.
Pierwsza niedziela wrzeÊnia to idealny czas
na poszukanie dodatkowych zaj´ç rozwijajàcych
pasje i zainteresowania, odkrywajàcych drzemiàce w nas twórcze aspiracje. To równie˝ doskona∏y czas na rodzinne popo∏udnie z grami
i zabawami animacyjnymi nie tylko dla dzieci.
Prezentacja i kiermasz sztucznej bi˝uterii
autorstwa p. Beaty Biƒczyckiej, mieszkanki
osiedla RadoÊç. W∏asnor´cznie projektowana
i wykonywana bi˝uteria to doskona∏y sposób na
rozwój w∏asnej osobowoÊci, uzewn´trznienie artystycznych aspiracji. Pokaz i kiermasz to równie˝ okazja do poznania technik tworzenia bi˝uterii i inspiracja na jesienne popo∏udnia.
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Pi´kna nasza Polska ca∏a
Zakoƒczy∏a si´ pierwsza cz´Êç projektu realizowanego przez Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „MARYSIN” wspó∏finansowanego przez m.st. Warszaw´.
Stworzona oferta edukacyjno-kulturalna przyczyni∏a si´ do poszerzenia wiedzy
z zakresu tradycji i sztuki ludowej. Warsztaty
sta∏y si´ kreatywnà formà sp´dzania wolnego
czasu przez dzieci i m∏odzie˝. Przyczyni∏y si´
one do uÊwiadomienia m∏odzie˝y ró˝norodnoÊci kulturalnej naszego kraju. Pozwoli∏y
na popularyzacj´ i kultywowanie tradycji.
Okaza∏o si´, ˝e obcowanie ze sztukà ludowà jest fantastycznà
zabawà i sprawia∏o
uczestnikom wiele radoÊci. M∏odzi ludzie akceptujà ró˝norodnoÊç
kulturowà, wiedzà, ˝e
jest potrzebna, ˝e trzeba jà poznawaç i pog∏´biaç wiedz´ na ten temat.
Zgodnie z za∏o˝eniami projektu uczestniczy∏y
w nim równie˝ dzieci niepe∏nosprawne, co s∏u˝y∏o zrozumieniu, integracji, pokonywaniu barier
i ograniczeƒ, a tak˝e kszta∏towaniu w∏aÊciwej
postawy wobec osób niepe∏nosprawnych.
W projekcie uczestniczy∏y dzieci i m∏odzie˝ ze
szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych, a tak˝e
osoby doros∏e – opiekunowie grup.
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ ze szkó∏ warszawskich do udzia∏u w drugiej cz´Êci projektu
realizowanej od wrzeÊnia do grudnia br.
Harmonogram dzia∏aƒ
1. Warsztaty plastyczne – malowanie na szkle
Kaszuby – 14.09.2011 – Klub Kultury „MARYSIN”
2. Warsztaty ceramiczne pt. „Szopka betlejemska” – 11.10.2011 – Klub Kultury „MARYSIN”

Klub Kultury
„Zastów”
Z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Sk∏odowskiej-Curie Nagrody Nobla
Klub Kultury „Zastów” og∏osi∏ konkurs
na limeryk o tej wielkiej polskiej uczonej.
Do naszego konkursu zg∏oszono 131
limeryków w trzech kategoriach wiekowych. Zosta∏y one zamieszczone na
stronie internetowej klubu. Internauci
i nasi jurorzy b´dà mogli wybraç najciekawszy limeryk.
Zapraszamy do g∏osowania, które
potrwa do 12 wrzeÊnia 2011 r.
Szczegó∏y na stronie internetowej
www.kkzastow.com.
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Klub Kultury „Marysin”

zaprasza we wrzeÊniu:
3 wrzeÊnia (sobota) – godz. 10.00–20.00
Pa∏ac Kultury i Nauki
Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. Placówka nasza bierze udzia∏ w obchodach, które majà na celu uczczenie poÊwi´cenia milionów ludzi w Europie, którzy w wolnym
czasie, bez wynagrodzenia anga˝ujà si´ w ˝ycie
swoich spo∏ecznoÊci zapewniajàc opiek´ osobom zagro˝onym wykluczeniem spo∏ecznym,
a tak˝e pomagajàc ludziom w innych krajach.
Pod Pa∏acem Kultury i Nauki dnia 3 wrzeÊnia br. chcemy promowaç prac´ wolontariuszy, która zmienia Êwiat na lepszy.

3.Warsztaty ceramiczne – roÊlinne w ceramice u˝ytkowej – 14.10.2011 – Klub
Kultury „MARYSIN”
4. Spotkanie z etnografem pt. „Magia
Âwiàt
Bo˝ego
Narodzenia”
–
14.11.2011 – Klub Kultury „MARYSIN”
5. Warsztaty plastyczne – jesienny pejza˝ pt. „Od Ba∏tyku do Tatr” –
18.11.2011 – Klub Kultury „MARYSIN”
6. Gala na zakoƒczenie: wystawa, rozdanie nagród oraz wyst´py – 10.12.2011 – Klub Kultury „MARYSIN”
KKM

14 wrzeÊnia (Êroda) godz. 10.00
Warsztaty plastyczne. Malowanie na szkle
– Kaszuby.
Warsztaty zorganizowane przez Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury „MARYSIN”
w ramach projektu pt. „Pi´kna nasza Polska ca∏a” wspó∏finansowanego przez m.st. Warszaw´
15 wrzeÊnia (czwartek) godz. 10.30
Gimnastyka dla seniorów – projekt „Aktywny senior”
16 wrzeÊnia (piàtek) godz. 18.00
Galeria Sztuki zaprasza na wystaw´ prac
malarskich Ma∏gorzaty Bednarczyk
22 wrzeÊnia (czwartek) godz. 10.30
Gimnastyka dla seniorów – projekt „Aktywny senior”
24 wrzeÊnia (sobota) godz. 17.00–21.00
Zabawa taneczna przy muzyce „na ˝ywo”
dla seniorów (projekt „Aktywny Senior”)
29 wrzeÊnia (czwartek) godz. 10.30
Gimnastyka dla seniorów – projekt „Aktywny senior”
KKM

Mali artyÊci
Czy s∏oƒce Êwieci, czy deszczyk pada
Na nud´ latem jest Êwietna rada.
To malowanie, lepienie, rysowanie,
Z kolorowego papieru wydzieranie,
Po kartkach pami´tnika z Plastusiem
w´drowanie,
Zaczarowanych bajek czytanie,
Uratowanie Czerwonego Kapturka,
Za z∏otà rybkà do wody danie nurka,
Piosenek weso∏ych Êpiewanie
I taƒce w kole to mi∏e zadanie.
Poznanie zwierzàt z wiejskiego podwórka.
To nie tajemnica co da nam kurka.
To wszystko wiemy artyÊci mali,
Którzy w Zastowie wakacje sp´dzali.
KK Zastów
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LeÊne sprawy
Wawerskie lasy majà wielu gospodarzy – w∏aÊcicieli
prywatnych, nadleÊnictwa,
Lasy Miejskie. Z jednym
z nich, nadleÊniczym Arturem Dawidziukiem, spotka∏am si´ w Celestynowie.
Spotykamy w Mi´dzynarodowym Roku Lasów. Czy jest to akcja wy∏àcznie o charakterze promocyjnym?
Mi´dzynarodowy Rok Lasów ma za zadanie
zmieniaç ÊwiadomoÊç ludzkà i pokazywaç, jak
wa˝nà rol´ lasy odgrywajà w naszym ekosystemie. Zosta∏ on zainaugurowany wiosnà w nadleÊnictwie Jab∏onna, gdzie posadzono tzw. las prezydencki. W maju i czerwcu w ca∏ej Regionalnej
Dyrekcji Lasów Paƒstwowych, w tym w NadleÊnictwie Celestynów, odbywa∏a si´ akcja „LeÊnicy dla stolicy”. Te nadleÊnictwa, które okalajà
ca∏à Warszaw´, tworzàc LeÊny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie (Chojnów, Celestynów, Drewnica i Jab∏onna) chcia∏y zaprezentowaç si´ mieszkaƒcom stolicy. By∏o spotkanie
na Polach Mokotowskich, potem na SGGW,
Dzieƒ Dziecka w ¸azienkach. ZrobiliÊmy te˝ du˝y, dwudniowy piknik na terenie naszego nadleÊnictwa. GoÊciliÊmy kilkuset uczniów z okolicznych szkó∏. By∏y pokazy ptaków drapie˝nych
– soko∏ów, kaskaderka jeêdziecka, zwiedzanie
oddanego rok temu Centrum Edukacji LeÊnej.
Mo˝na by∏o zobaczyç aktorów w roli ˝o∏nierzy ze
stowarzyszenia Pro Fortalicium, wziàç udzia∏
w konkursach wiedzy leÊnej, porozmawiaç
z bartnikiem lub cukiernikiem, zapoznaç si´
z kulturà ko∏bielskà, spróbowaç swoich si∏
w garncarstwie.
Pod koniec czerwca br. odby∏a si´ kolejna
edycja pikniku rodzinnego Jagodobranie 2011,
który równie˝ wpisuje si´ w Mi´dzynarodowy
Rok Lasów. Przes∏anie Jagodobrania to m.in.

Pierwszy bilans
W∏aÊnie minà∏ pierwszy kwarta∏ dzia∏ania Towarzystwa Przyjació∏ Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zróbmy krótkie podsumowanie.
Dzi´ki bardzo dobrej wspó∏pracy ze Stra˝à
Miejskà w Warszawie i Wydzia∏em Ochrony Ârodowiska w Wawrze w ciàgu kliku dni od z∏o˝enia
naszych pism uda∏o si´ usunàç w dwóch miejscach: wywrotk´ gruzu oraz pozosta∏oÊci rozebranego samochodu.
Trzecie zawiadomienie zosta∏o z∏o˝one w Wiàzownie. Czekamy na równie sprawne dzia∏ania
ze strony ich Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska.
Wspólnie z dyrektorem Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego panem Sylwestrem Cho∏astem
i nadleÊniczym panem Arturem Dawidziukiem
z NadleÊnictwa w Celestynowie odbyliÊmy kilka
spotkaƒ w celu omówienia stawiania bia∏o-zielo-

promowanie lokalnej przyrody. G∏ównym zadaniem uczestników konkursu jest zebranie jak
najwi´kszej iloÊci jagód w okreÊlonym czasie.
Zmaganiom konkursowym towarzyszy∏y gry, zabawy i wyst´py zespo∏ów lokalnych.
To wszystko ju˝ by∏o. Czy w tym roku coÊ
nas jeszcze czeka?
Tak, mamy jeszcze przed sobà akcj´ „Zielony
Rower”. Skierowana jest ona do szkó∏ i przedszkoli. W umówionym dniu umundurowany
leÊnik jedzie na rowerze do wybranej szko∏y
i prowadzi tam lekcj´ o lesie,
o pi´knie przyrody oraz o zagro˝eniach dla Êrodowiska.
Nast´pnie jest on oceniany
przez dzieci, ale tak˝e i sam
ocenia, jak dana szko∏a si´
przygotowa∏a. Póêniej tworzymy ranking – które szko∏y najlepiej si´ przygotowa∏y i który
leÊnik by∏ najlepszy. W tym
roku mamy ju˝ ponad tysiàc
dzieci zg∏oszonych do akcji.
W ubieg∏ym roku mieliÊmy kilka mi∏ych akcentów, np. ca∏e
przedszkole przebra∏o si´
na zielono. W innej szkole lekcja w lesie przez dwie godziny
odby∏a si´ na rowerach.
Kto mo˝e wziàç udzia∏ w akcji i czy mo˝na
si´ jeszcze zg∏aszaç?
Do 10 wrzeÊnia mo˝na si´ jeszcze zg∏aszaç.
Czasu jest ju˝ niewiele, poniewa˝ musimy zapewniç odpowiednià liczb´ leÊników.
Na koniec tej akcji ci leÊnicy, którzy byli
w szko∏ach, jadà w ró˝ne miejsca po ca∏ym nadleÊnictwie i tam odbywajà szkolenie przez profesjonalistów z telewizji, radia, pedagogów i przyrodników. Wtedy równie˝ sà oceniani. Powstaje
wówczas ranking najlepszych edukatorów. Edukatorzy to nie sà tylko pracownicy NadleÊnictwa
Celestynów, ale tak˝e pracownicy LKP-ów (LeÊnych Kompleksów Promocyjnych) oraz nadleÊnictw z ca∏ej Polski.

Rozumiem, ˝e szko∏y i przedszkola z naszej
dzielnicy, mam tu na myÊli Wawer, mogà
wziàç udzia∏ w tym projekcie.
Tak, jak najbardziej mogà si´ do nas zg∏osiç.
Odleg∏oÊç nie stanowi tu problemu, poniewa˝ leÊnicy lubià jeêdziç na rowerze.
Innà wa˝nà akcjà jest program „Czyste lasy
na Mazowszu”. Cztery Regionalne Dyrekcje Lasów Paƒstwowych: w Warszawie, Olsztynie, ¸odzi oraz Radomiu, porozumia∏y si´ z wojewodà
i wspólnie postanowiliÊmy zadbaç o to, aby lasy
na Mazowszu by∏y czystsze.
Razem z w∏adzami samorzàdowymi – gminami, so∏ectwami, sprzàtamy lasy. Grupy
mieszkaƒców, lokalne stowarzyszenia przy naszym wsparciu (worki, wywóz) oczyszczajà las ze Êmieci.
Kolejnà wa˝nà akcjà jest
„Drzewko za elektroodpad”.
Stawiamy kontener wielkoÊci
tira, do którego mo˝na bezp∏atnie oddaç stary telewizor, radio
itp., a w zamian dajemy drzewko – Êwierk, modrzew, sosn´ –
takie, które mo˝na sobie posadziç w ogrodzie. Celem tego
przedsi´wzi´cia jest to, aby niebezpieczne Êmieci
làdowa∏y na wysypisku, a nie w lesie.
Sà to akcje, które dziejà si´ cyklicznie?
Tak, aczkolwiek nie co miesiàc. Jest dobra pogoda, jest zapotrzebowanie – wtedy og∏aszamy
w prasie, w koÊcio∏ach, na swoich stronach, ˝e
b´dziemy zbierali elektroÊmieci. W zesz∏ym roku
w ca∏ym nadleÊnictwie nazbieraliÊmy blisko 50
ton. Poza tym dzia∏amy w porozumieniu z kilkoma du˝ymi firmami, z którymi wspólnie sadzimy
i piel´gnujemy las. Mamy te˝ par´ zaprzyjaênionych szkó∏, które równie˝ cz´sto zapraszamy do
udzia∏u w pracach terenowych w lesie. JesteÊmy
bardzo otwarci na wspó∏prac´.

nych szlabanów na
wjeêdzie do wspólnie
wybranego du˝ego
fragmentu lasu pomi´dzy Mi´dzylesiem,
ulicà Patriotów, RadoÊcià i Czarnym Stawem
(oczywiÊcie Trakt Napoleoƒski, jako droga publiczna b´dzie przejezdny).
Mamy ju˝ Êrodki na postawienie kilku szlabanów. Cz´Êciowo pochodzà one od prywatnych
fundatorów. Poszukujemy kolejnych firm lub
osób indywidualnych, które chcia∏yby mieç
ufundowany przez siebie szlaban (mo˝liwe jest
umieszczenie tabliczki z podzi´kowaniem na
szlabanie, a koszt jednego szlabanu to suma
oko∏o 1000 z∏otych).
Po 15 wrzeÊnia jesteÊmy umówieni na kolejne spotkanie w celu wyznaczenia lokalizacji dla
pierwszych szlabanów.

Postawienie szlabanów to
tylko po∏owa sukcesu. Szukamy pomys∏u na miejsce,
w którym m∏odzi ludzie
mogliby jeêdziç na quadach i motorach. Jednym
z takich miejsc jest ˝wirownia ko∏o Ko∏bieli (http://reklamix.nazwa.pl/atv/).
Jednoczenie poszukujemy mo˝liwoÊci udost´pnienia fragmentu poligonu w Rembertowie
do tych w∏aÊnie celów.
We wrzeÊniu chcielibyÊmy przy wspó∏pracy
z Dzia∏em Edukacji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zorganizowaç dla mieszkaƒców Wawra wycieczk´ po ciekawych fragmentach naszej
cz´Êci MPK. Ponadto NadleÊnictwo w Celestynowie zadeklarowa∏o swojà pomoc przy akcji zbierania drobnych Êmieci, którà planujemy zorganizowaç przed opadni´ciem liÊci.
TPMPK

Rozmawia∏a Ma∏gorzata Matyka
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Skàd nazwa „Miedzeszyn”
Nazwa Miedzeszyn ma rodowód w∏asnoÊciowo-pamiàtkowy i pochodzi od nazw
osobowych, to jest nazwa
miejscowoÊci pochodzi od
imion lub nazwisk ich w∏aÊcicieli albo osób upami´tnianych. Podobnie jest z Julianowem, Karolewem, El˝bietówkiem (zapewnie zdrobnienie nazwa od El˝bietowa) – wsiami po∏o˝onymi obok Miedzeszyna. Innà
genez´ s∏owotwórczà ma Orzechówek, który mo˝e wywodziç si´ zarówno od nazwy osoby jak i od
charakterystycznej cechy terenu. Z tà ostatnià cechà na pewno zwiàzana jest nazwa Âwierczyna.
Geneza nazwy Miedzeszyn wià˝e si´ z odleg∏à
przesz∏oÊcià i wspó∏czeÊnie jest bardzo nieczytelna. Mo˝e dlatego pojawiajà si´, na zasadzie domys∏ów i skojarzeƒ, interpretacje, które sà nieprawdziwe. Pierwsze skojarzenie nazwy Miedzeszyn
pochodzi z jego po∏o˝enia „mi´dzy szynami” linii
kolejowej nadwiÊlaƒskiej i linii kolejki wàskotorowej prowadzàcej do Karczewa. Inne t∏umaczenie to
geneza nazwy, która powsta∏a na zasadzie po∏o˝e-

nia Miedzeszyna na „skrzy˝owaniu miedz” lub jest
te˝ wr´cz absurdalne skojarzenia od Moj˝eszyna.
Dane historyczne dowodzà, ˝e nazwà Miedzeszyn
pos∏ugiwano si´ daleko wczeÊniej ni˝ wynika∏oby to
z przeprowadzonych wczeÊniej wywodów. Otó˝
w 1289 roku pojawia si´ nazwa Miedzeszyn przy
okazji nadania przez ksi´cia Konrada Mazowieckiego
klasztorowi czerwiƒskiemu koÊcio∏a w B∏oniu i przeznaczenia na utrzymanie tego˝ koÊcio∏a wsi Miedzeszyn, miejsca przeprawy przez Wis∏´ (pada tam nazwa „Medzessino” lub „Myedzeschin”).
Podane dane historyczne i struktura nazwy pozwalajà dowieÊç, ˝e Miedzeszyn jest nazwà dzier˝awczà i pochodzi od imienia w∏aÊciciela wsi. Nazwa tej wsi pierwotnie mog∏a brzmieç jak: Mieciesza, Miecesza lub Miedzesza. Nazwa ta wywodzi∏a si´ od dawnego imienia z∏o˝onego z pierwszym
cz∏onem Mieci-, jak Miecis∏aw. Forma Mieceszyn
lub Miedzeszyn oddawa∏a owà cech´ dzier˝awczoÊci, analogicznie do innych regularnych staropolskich relacji posesywnych, realizowanych zarówno w p∏aszczyênie nazw w∏asnych, jak te˝
w p∏aszczyênie wyrazów pospolitych. Ilustruje to
do dziÊ czytelna relacja typu: matka – syn, czyj

syn – syn matki albo matczyn syn, a tak˝e czyj
syn, synek – maminsynek. W Êredniowieczu by∏o
wiele nazw osobowych z przyrostkiem -sza, np.
Bogosza, Radosza, Krajasza, tworzonych powszechnie i dosyç dowolnie, jako formy skrócone od z∏o˝onych imion s∏owiaƒskich. Nast´pnie
od nich powstawa∏y dzier˝awcze nazwy miejscowoÊci, np. Raszyn (od n. os. Rasza), Cieszyn (od
n. os. Ciesza), Krotoszyn (od n. os. Krotosza)1.
W naszym przypadku mamy Miedzeszyn od nazwy osobowej Miedzesza lub Miecesza powsta∏ej
od staropolskiego imienia w∏aÊciciela z pierwszym
cz∏onem Mieci – na przyk∏ad Miecis∏aw.
W uzupe∏nieniu nale˝y dodaç, ˝e Miedzeszyn to
stara, Êredniowieczna wieÊ, po∏o˝ona w rejonie
dzisiejszego skrzy˝owania Wa∏u Miedzeszyƒskiego i Traktu Lubelskiego. Po 1910 r. po wschodniej
stronie torów kolejki wàskotorowej powsta∏y dwie
osady. Miedzeszyn I (Miedzeszyn Letnisko) i Miedzeszyn II (Miedzeszyn Nowy). Miedzeszyn Nowy
graniczy∏ z Aleksandrowem i Wiàzownà.
W∏odzimierz Zalewski
1

Podano za Kwirynà Handke z opracowania „Nazwy
miejsc i miejscowoÊci na terenie obecnej Dzielnicy
Wawer”.

Niestety, zabytkowe kafelki
pochodzàce z przedwojennego Towarzystwa Akcyjnego
Zak∏adów Ceramicznych „Dziewulski i Lange”
w Opocznie znika∏y z filarów falenickich wiat
w zastraszajàcym tempie, a ich miejsce dopiero
w tym roku zastàpi∏y czarne, równo po∏o˝one
p∏ytki. Wraz z zabytkowymi ok∏adzinami, b´dàcymi istotnym elementem wystroju wiat linii otwockiej, znik∏ bezpowrotnie klimat minionej epoki,
chocia˝ przyznaç trzeba, ˝e modernizacja linii kolejowej wraz z unowoczeÊnianiem samych stacji
jest niezb´dna, ale mo˝e sam remont powinien
byç przeprowadzony w mniej partyzancki sposób. Z ca∏à jednak pewnoÊcià najwa˝niejszy jest
fakt wpisania przedwojennych wyspowych peronów, wiat i budynków dworca do rejestru zabytków, co daje nadziej´ na renowacj´ linii Warszawa-Otwock bez dalszego niszczenia tych zabytkowych instalacji i zabudowaƒ.

Krótka historia pewnych kafelków
Poczàtków istnienia stacji Falenica po∏o˝onej
na terenie warszawskiego Wawra nale˝y szukaç
ju˝ w koƒcu XIX wieku, gdy˝ w 1877 roku powsta∏a ona wraz z linià kolejowà nr 7, prowadzàcà z Warszawy do Dorohuska. Stacja zosta∏a
zlokalizowana na 20 kilometrze tej linii. Dzi´ki
poprowadzeniu torów tzw. kolei nadwiÊlaƒskiej
nastàpi∏ rozwój i rozbudowa pobliskiej miejscowoÊci Falenica. W okresie mi´dzywojennym ca∏a linia kolejowa nr 7 zosta∏a zelektryfikowana,
a w samej Falenicy rozbudowano budynek stacyjny, wybudowano nowe perony, wiaty i przejÊcie podziemne, które sà tam do dnia dzisiejszego. W 1951 roku Falenica sta∏a si´ cz´Êcià Warszawy, przez co stacja zmieni∏a nazw´ z „Falenica” na „Warszawa Falenica”. Interesujàcym jest
fakt, i˝ mimo zawieruchy wojennej sama stacja
prawie w ogóle nie ucierpia∏a i mo˝na jà oglàdaç
w stanie bardzo zbli˝onym do pierwotnego, lecz

niestety mocno zdewastowanym i zaniedbanym.
W 2010 r. PKP zdecydowa∏o si´ na remont
zniszczonych obiektów falenickiej stacji, niestety niefortunnie zaczynajàc od zbijania przedwojennych ceramicznych ok∏adzin znajdujàcych si´
na filarach wiat, b´dàcych cennym dzie∏em architektury modernistycznej. Pasa˝erowie linii
otwockiej mogli zaobserwowaç jak z kolejnych
filarów by∏y skuwane kafle.
O samych pawilonach i wiatach na trasie Warszawa – Otwock by∏o g∏oÊno w koƒcu marca ubieg∏ego roku, kiedy to zosta∏y ujawnione plany spó∏ki PKP Polskie Linie Kolejowe majàce doprowadziç
do zburzenia przedwojennych wyspowych peronów, by wyprostowaç tory w celu modernizacji linii kolejowej. Na te innowacje ostro zaprotestowali historycy sztuki, mi∏oÊnicy zabytków oraz sami
mieszkaƒcy „linii otwockiej”, co doprowadzi∏o do
wpisania wiat kolejowych do rejestru zabytków.

STOMATOLOGIA
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA :
❱❭
❱❭
❱❭
❱❭

LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
PROFILAKTYKA,
EKSTRAKCJE Z¢BÓW.

Zapraszamy!

❱❭

NZOZ MERADENT

❬❰

ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80
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Us∏ugi hydraliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl
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Nasza opowieÊç ma swoje êród∏o jeszcze w XVIII wieku, kiedy to ambitna, energiczna kobieta – El˝bieta
z Lubomirskich Sieniawska,
˝ona hetmana wielkiego koronnego Adama Miko∏aja
Sieniawskiego, lubujàca si´
w polityce i gospodarce, wykupi∏a od Urszuli z Bieliƒskich Czermiƒskiej liczne dobra ziemskie znajdujàce si´ na terenie dzisiejszego Wawra oraz Pragi oraz Karczm´
Wawer. Co ciekawe, w∏aÊnie w tym
dokumencie kupna po raz pierwszy
pojawia si´ sama nazwa Wawer.
Owa Karczma Wawer umiejscowiona by∏a w doskona∏ym po∏o˝eniu tu˝
u zbiegu traktów prowadzàcych
do Warszawy z Lublina, BrzeÊcia i Wilna i na brak licznej klienteli jej w∏aÊciciele narzekaç nie mogli. Drewniany
obszerny budynek oferowa∏ noclegi
i po˝ywne posi∏ki. Co ciekawe wawerska tradycja wytrwale wià˝e z nià historycznà
postaç Napoleona Bonapartego. O rzekomym
pobycie francuskiego cesarza w goÊcinnych

progach karczmy Êwiadczyç mia∏aby
nazwa Zajazd Napoleoƒski. Jednak˝e
historyczne êród∏a milczà na ten temat.
Niezale˝nie jednak od tego, czy
w istocie Karczma Wawer goÊci∏a wielkie osobistoÊci ówczesnego Êwiata,
czy te˝ nie, by∏a niemym Êwiadkiem
Powstania Listopadowego, dwóch bi-

tew polsko-rosyjskich. Po zakoƒczeniu walk
wojska rosyjskie doszcz´tnie zniszczy∏y drewnianà konstrukcj´, na której miejscu wybudowa-

no murowany budynek.
Karczma Wawer po
pierwszej wojnie zamieni∏a si´ w mieszkania
czynszowe oraz niewielkà restauracj´, kontynuujàcà pierwotne przeznaczenie budynku. W 1943
roku powsta∏o Muzeum
Wawerskie, którego ekspozycja zawiera∏a g∏ównie pamiàtki z Powstania
Listopadowego. Niestety
ju˝ w 1944 r. budynek
karczmy zosta∏ ca∏kowicie
zdewastowany i stopniowo popada∏ w ruin´, a˝
w latach osiemdziesiàtych XX w. powierzono go
prywatnemu dzier˝awcy i tym samym historia
zatoczy∏a ko∏o i na miejscu dawnej Karczmy Wawer zosta∏ utworzony zajazd nawiàzujàcy nazwà
do domniemanych odwiedzin w tych stronach
samego Napoleona Bonaparte.
Co ciekawe, wspó∏czesny wyglàd tego obiektu jedynie w niewielkim stopniu odbiega od pierwowzoru pochodzàcego z 1834 r., dlatego te˝
Karczma Wawerska zosta∏a uznana za zabytek
i wpisana do warszawskiego rejestru zabytków.
Obecnie to najstarsza z historycznych budowli
dzielnicy Wawer.

Uczniowski Klub Sportowy

Fot. Wikipedia

Napoleon w goÊcinnych
progach Karczmy Wawer

Joanna Dàbrowska

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi judo
Zapraszamy od 5 września 2011
ul. Wspólna 55 (Wesoła, os. Zielona), Dwujezyczna Szkoła Podst. Nr 1
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:15-18:30
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:30-20:00
oraz Sobota do ustalenia

ul. Klimatyczna 1 (Wesoła, os. Stara Miłosna), Gimnazjum Nr 119
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:00-18:30
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:30-20:00
oraz Sobota do ustalenia
Zapraszamy również na judo w Poniedziałek–Środę–Piątek dla tych samych grup wiekowych
– więcej informacji na naszej stronie internetowej

Dodatkowo proponujemy zajęcia ze sportami walki które będą obejmować
boks, kickboxing, taekwondo, ju-jitsu oraz inne pochodne K1 i MMA
Wtorek–Czwartek – dzieci 7-13 lat – 18:15-19:45 (mała Mata)
Wtorek–Czwartek – młodzież i dorośli – 20:00-21:30 (duża Mata)
Zajęcia prowadzić będzie wykwaliﬁkowany trener sportów walki.
Zajęcia mogą ulec drobnym minutowym zmianom – wszystkie zmiany na naszej stronie internetowej

www.judofightclub.pl
Zapisy – tel. 513-96- 16- 16
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◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie tel.
605 654 269.
◗ Pilnie poszukuj´ do d∏ugoterminowego wydzier˝awienia ogrodzonej dzia∏ki o powierzchni ok. 5000 m2.
Tel. 510-602-539.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin,
torbach itp.(od 1 sztuki) Tel.: 22 773 70 41 Warszawa Weso∏a ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ NieruchomoÊci Wipod sp. z o. o.- znajdziemy dla Ciebie dzia∏k´, doradzimy, przeprowadzimy wszelkie formalnoÊci, doprowadzimy media, zbudujemy twój dom
i oddamy go do u˝ytku 600 361 906.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ Miedzeszyn do wynaj´cia dom 270 m2, dzia∏ka 1650
m2, tel. 608 147 854
◗ 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.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla Ciebie
z muzykà i konkursami we wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator Zapraszam 502 600 775- Alicja.
◗ BUDOWA DOMÓW – NieruchomoÊci Wipod sp.
z o.o. – kompleksowa obs∏uga inwestora, stany surowe, tynki, elewacje, dachy, ogrodzenia, od projektu
do stanu developerskiego 605 971 195.
◗ Masa˝e-peloha, lomi-lomi, shiatsu, masa˝ bambusami. Dodatkowo antycelulitowy, baƒka chiƒska, masa˝
kalifornijski czekolada – dojazd do klienta. Masa˝ysta, tel.: 512-440-884.
◗ T¸UMACZ PRZYSIEG¸Y J. FRANCUSKI – t∏umaczenia
pisemne i ustne. Tel: 602 74 43 10
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2, tel. 602 689 128, 608 147 854
◗ Udzielam korepetycji z j´zyka angielskiego i rosyjskiego. Posiadam tytu∏ licencjata Lingwistyki Stosowanej
UW. Ucz´ od trzech lat od poziomu podstawowego
do zaawansowanego. Tel.: 665 555 521.
◗ Umyjemy Wasze auta we wskazanym przez Paƒstwa
miejscu – MOBILNA MYJNIA PAROWA – www.ekomyjnia.info.pl – TEL.: 604 579 542
◗ Sprzedam tokarki, frezarki, wiertarki, prasy, Falenica.
Tel. 602 689 128, 608 147 854
◗ Sprzedam fotelik dzieci´cy do samochodu marki
chicco do 13-tu kg. + dopinana nak∏adka przeciws∏oneczna cena 150z∏. Tel 604-730-511.

◗ Wykonuj´ pod∏àczenia kuchenek gazowych i elektrycznych, naprawy, remonty instalacji gazowych,
usuwanie nieszczelnoÊci, próby ciÊnieniowe, protoko∏y zdawcze do gazowni, posiadam wymagane
uprawnienia, tel. 502-754-106.
◗ OGRODY – Firma ogrodnicza ze Starej Mi∏osnej oferuje kompleksowe i profesjonalne us∏ugi w zakresie
piel´gnacji, realizacji, projektowania ogrodów oraz
automatycznego nawadniania. Tel.: 504-167-731,
www.greenpartner.pl
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ 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 – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601 26 20 86.
◗ Kupi´ dzia∏k´ 1000-1500 metrów. Okolice Zwoleƒskiej,
Traktu Lubelskiego, Przewodowej, Bronowskiej.
Tel. 501 060 543 e-mail:kathrinef@wp.pl
◗ 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
◗ Kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne,
innowacje Êwietlne, doÊwietlanie ogrodów, konserwacja obiektów, usuwanie awarii elektrycznych, pomiary elektr., monitoring-kontrola dost´pu. Tel: 530
38 08 77, e-mail: instal.elekt.warszawa@o2.pl
◗ Zakupi´ u˝ywane narty, kije, kaski, buty – przyjad´
do paƒstwa i wyceni´. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim – zadzwoƒ 0 602 231 318.
◗ Pompy ciep∏a, studnie, tel. 508-564-626.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami
– Lipówka o pow. 5963 m2, w tym ok. 3000 m2 lasu,
obok siedlisko – mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego
jeziora ok. 3 km, cena 12000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Sprzedam spacerówk´ w dobrym stanie. Tel. 601307-919.
◗ Kupi´ u˝ywane meble do ustawienia w ogrodzie dla
dzieci 3 i 5 lat – plastikowe lub drewniane, w tym domek, zje˝d˝alni´, tel. 601-307-919.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu
z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice. Tel. 600 359 594.
◗ M´˝czyzna, 44 lata, uczciwy, solidny, bez na∏ogów,
znajomoÊç prac ogrodniczych i drobnych us∏ug remontowych podejmie pilnie prace fizycznà na sta∏e lub
dorywczo, z wynagrodz. min. 1500 z∏. Prócz prac budowlanych. Tel. 662.550.370

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

◗ Sprzedam sofy czerwone z materia∏u, 160x88 (200
z∏), 223x88 (250 z∏). ¸ó˝ko, materac 210x80-100 z∏.
Stó∏ bukowy 130x90, 4 krzes∏a (250z∏). Stoliki nocne-50 z∏. Tel. 511 172 448
◗ Przewóz osób starszych z linii otwockiej na lotnisko,
dworce lub szpitale w Warszawie-ca∏odobowo.
tel. 791-280-852.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601 26 20 86.0
◗ Sprzedam mleko modyfikowane dla dzieci NESTLE
JUNIOR od 1 do 3 roku ˝ycia, smak: naturalny i z kleikiem ry˝owym, masa netto 350 g. Data wa˝noÊci 09.2011. IloÊç 5 sztuk, cena: 12 z∏ za sztuk´.
Kontakt: 692-217-673.
◗ Wycinanie drzew, zak∏adanie trawników, podcinanie ga∏´zi (mo˝liwy wywóz), formowanie koron drzew, koszenie, rozsypywanie kory. tel. 513-148-238.
◗ DOM SPRZEDAM bezpoÊrednio. Dzielnica Stary Anin.
Dom 180 m2 do remontu, dzia∏ka 1387 m2. Gaz, pràd,
woda i kanalizacja miejska. 1.350.000 z∏. W∏aÊciciel: 502 081 172.
◗ MALOWANIE – profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz i elewacji. Cena od 10 z∏/m2. Cena obejmuje
koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. “na
gotowo”. Posiadam wzornik kolorów – maluje farbami Kabe. Tel. 792-077-071.
◗ Piasek, ziemia ogrodowa, ˝wir, wywóz gruzu, us∏ugi
minikoparka, ∏adowarka, prace ziemne. Tel kont.:
698-500-084.
◗ 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.
◗ OPIEKA NAD GROBAMI – mycie i sprzàtanie, woskowanie nagrobków, prace porzàdkowe, drobne prace
ogrodnicze, znicze, kwiaty, wiàzanki, kosze. Tel.:
792 396 154, piotr.polmix@gmail.com
◗ Sprzedam nowe, oryginalnie zapakowane, bardzo solidne hamaki niemieckiej produkcji, cena za sztuk´ 35 z∏, dzohar1@wp.pl, 605 981 175.
◗ Poszukuj´ do podnajecia 10-15 metrów w SPA lub
u Fryzjera w Starej Mi∏osnej, Weso∏ej, Wawer na stylizacj´ wizerunku i analiz´ kolorystycznà Alicja 502 600 775.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Suwa∏kami a OleckiemLipówka o pow. 9017 m2, w tym ok. 6300 m2 lasu,
dzia∏ka w centrum wsi, przy asfalcie – mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena 25 000 z∏,
tel. 509 867 137.
◗ Sprzedam pawilon handlowy pod „UNIWERSAMEM”.
Tel 603-911-922.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki linowe +
podnoÊnik koszowy. Kontakt tel. 606-808-358
◗ CHEMIA – korepetycje: gimnazjum, liceum, nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do testów. Studentka
z doÊwiadczeniem w nauczaniu. Tel.: 503 410 723.

◗ Szukam pracy jako opiekunka dla dziecka lub osoby starszej. Referencje, dyspozycyjna, elastyczna co do godzin
pracy, uczciwa, odpowiedzialna. tel. 505 875 037.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki – szko∏a podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum – powtorzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ Glazurnik-profesjonalista, 20 lat praktyki – 501-805-046.
◗ Wynajm´ bezpoÊrednio od 1 wrzeÊnia lokal us∏ugowo-handlowy 27 m2 w Al. St. Zjednoczonych 32, parter apartamentowca, witryna na ciàg pieszy.
Czynsz 2500 z∏ brutto. Tel. 503 961 735.
◗ ALPINIÂCI – mycie okien, elewacji, dachów, malowanie dachów i elewacji, wycinki, regulacje drzew, usuwanie pniaków, ODÂNIE˚ANIE dachów i posesji. 664-772-384, www.alpes.com.pl
◗ Dzia∏ka na Mazurach Stanclewo k/Sorkwit, 12 km od
Mràgowa, Jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym las ok.
0,70 ha, jest decyzja o warunkach zabudowy, do pla˝y
publicznej ok. 700 m, cena 160 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Komputery, naprawa, serwis, pogotowie komputerowe, dojazd gratis! Tel. 500 760 534.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 630 513.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533-994664; 22 247 21 71; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ KARMY dla psów i kotów oraz atr. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342700, 602-323-800 www.hauhau24.pl
◗ Malowanie, tapetowanie, panele itp. Tanio i solidnie.
Tel.: 695-67-95-21, (22) 615-76-97.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ 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 7734 087.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Dom 270m2/1000m2 dzia∏ka blisko Warszawy, stan
deweloperski, cisza, drogi asfaltowe, obok las i stawy rybne (pràd, woda miejska, szambo) cena 519
tyÊ – sprzeda˝ bezpoÊrednia 507-155-195.
◗ DoÊwiadczona manager poprowadzi restauracj´,
dom weselny, klub, pub na umow´-zlecenie lub etat.
Zapraszam 22 773 35 61 lub 502 600 775.
◗ Sprzedam pi´kne, zabytkowe pianino bràzowe, niemieckie LEIPZIG XVIII w., tel. 692 423 302.

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

W A W E R S K I E w i a d o m o Ê c i s à s i e d z k i e - pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer.
Redaguje zespó∏: Dorota Choiƒska, Joanna Czy˝, Joanna Dàbrowska, Weronika Girys-Czagowiec, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793), Marcin Kurpios, Ma∏gorzata Matyka, Anna Nowosielska, Magdalena Prokop-Duchnowska,
Krzysztof Soko∏owski, Ilona Szymaƒska, Tomasz Szymaƒski, Regina Wojewódzka (reklama – tel. 607-288-348), W∏odzimierz Zalewski.
Foto: Hanna Kowalska, autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
Adres do korespondencji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-936 Warszawa.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266 Nak∏ad: 9000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich
publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

20

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
• WANNY
ANNY
• KABINY

PRYSZNICOWE

• CERAMIKA
saniren@saniren.pl

tel. 665 985 880

I ARMATURA
SANITARNA

• KLINKIER

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

