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Apartamenty Wawer
Warszawa, Skrzyneckiego 23

-

dwa kameralne budynki w wysokim standardzie
mieszkania cztero- i pi´ciopokojowe
teren osiedla zamkni´ty z placem zabaw dla dzieci
znakomite po∏àczenie ze ÂródmieÊciem

Szanowni Paƒstwo!
Chcia∏am przekazaç serdeczne wyrazy wdzi´cznoÊci
pomagajàcym mi w pracy wolontariuszom oraz
wszystkim mieszkaƒcom, którzy poszli na wybory
i zdecydowali si´ oddaç g∏os na mnie. Osiàgni´ty
w nich wynik przyjmuj´ przede wszystkim jako zobowiàzanie i zach´t´ do wspó∏pracy z wyborcami, którzy
oczekujà naszego zaanga˝owania w s∏u˝bie NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej. Licz´ na dalsze zaufanie
i pomoc w odpowiedzialnej pracy, jakà jest wype∏nianie obowiàzków wynikajàcych z mandatu poselskiego.
Obok podzi´kowaƒ, kieruj´ tak˝e proÊb´ o wspieranie
mnie w s∏u˝bie publicznej, którà przyjmuj´ jako
szczególne zobowiàzanie.

tel. 22 774 07 55, 601 221 581

www.marszalek.pl
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Paêdziernik w Radzie Dzielnicy Wawer
6 paêdziernika otworzono
budowany od roku nowy
pi´ciokondygnacyjny budynek przychodni przy ul. Strusia. W uroczystoÊci otwarcia
wzià∏ udzia∏ zast´pca prezydenta Warszawy – Jacek
Wojciechowicz, cz∏onkowie
Zarzàdu Dzielnicy z burmistrz Jolantà Koczorowskà, radni Rady Warszawy i Rady Dzielnicy oraz pracownicy przychodni.
Nowoczesny budynek jest wyposa˝any i nied∏ugo
przyjmie pierwszych pacjentów. Budowa i wyposa˝enie przychodni kosztowa∏y 12 mln z∏.
Na paêdziernikowej sesji Rady Dzielnicy opiniowano bud˝et na przysz∏y rok. Dzielnica b´dzie
mia∏a do wydania bez ma∏a 170 mln z∏. Na inwestycje przewidziano blisko 20 mln z∏, z czego
prawie po∏ow´ na edukacj´, a oko∏o 6 mln z∏
na inwestycje drogowe. Pozosta∏e Êrodki zostanà przeznaczone na dzia∏alnoÊç sportowo-rekreacyjnà i usprawnienie pracy Urz´du.

Najwi´kszym wydatkiem edukacyjnym w 2012
roku b´dzie budowa przedszkola przy ul. Âwiebodziƒskiej oraz budowa przedszkola przy ul. Kadetów. Pozosta∏e Êrodki zostanà przeznaczone
na modernizacje budynków szkolnych przy ul. Kadetów, ul. Halnej i ul. Alpejskiej. W liceum przy ul.
Halnej b´dzie budowana równie˝ sala gimnastyczna. W szko∏ach podstawowych i w liceach zostanie udost´pniony bezprzewodowy Internet.
Na przysz∏y rok zosta∏o zaplanowane kilka inwestycji drogowych. Budowane b´dà ulice: Mozaikowa, Panny Wodnej, Nowozabielska na odcinku Stoczniowców – Kadetów, III Poprzeczna,
Rad∏owa, Gruszy, Ks. Szulczyka i Hafciarska.
Wybudowane zostanie oÊwietlenie ulic: Polany,
Napoleona Bonaparte, Ligustrowej, Wierzby
i Strzyg∏owskiej. Wzd∏u˝ ulicy Technicznej powstanie chodnik. Dodatkowo dzielnica wykupi
grunty pod kolejne planowane inwestycje.
W przysz∏ym roku dzielnica zamierza wybudowaç boisko sportowe wraz z placem zabaw
przy ul. Trakt Lubelski oraz kontynuowaç prace

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jolanta Koczorowska
Proboszcz Parafii pw. Âwi´tego Wac∏awa Ks. Marek Uzdowski
wspólnie ze Zwiàzkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych
zapraszajà na

Uroczystà Msz´ Âwi´tà
z okazji

Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
która zostanie odprawiona w dniu

11 listopada (piàtek) o godz. 10.00
w KoÊciele pw. Âwi´tego Wac∏awa, ul. Korkowa 27.
Po nabo˝eƒstwie przewidziany jest ok. godzinny program
artystyczny, a po jego zakoƒczeniu nastàpi przejÊcie pod
pomnik przy ul. P∏owieckiej 77 oraz pod Krzy˝ Powstaƒczy przy
ul. P∏owieckiej 83, gdzie ok. godz. 12.00 z∏o˝one zostanà wieƒce
i wiàzanki kwiatów. Zapraszamy!!!

nad zespo∏em obiektów sportowych w Miedzeszynie. Korzystajàcym z obiektów OSiR-u zostanie udost´pniony darmowy Internet. Powtarzajàce si´ zalania osiedli b´dà minimalizowane dzi´ki budowie odwodnienia. Na przysz∏y rok przewidziano kwot´ 150 tys. z∏ na rozpocz´cie inwestycji w Aleksandrowie, Zbójnej Górze i NadwiÊlu.
Na paêdziernikowej sesji mia∏a rozpoczàç si´
dyskusja na temat po∏àczenia domów kultury
w jedno dzielnicowe centrum kultury z filiami
w poszczególnych osiedlach. Radni zdecydowali jednak o czasowym od∏o˝eniu projektu.
Marcin Kurpios

Listy do redakcji
Ulica Osterwy w RadoÊci
Witam. Mo˝e Paƒstwo zainteresowaliby si´
sprawà ulicy Osterwy w RadoÊci. Od co najmniej 50 lat ulica bieg∏a przez dzia∏ki leÊne do
skrzy˝owania ul. Ezopa i Traktu Napoleoƒskiego. Od kilku lat dzia∏ki leÊne zabudowujà si´. Nie
tak dawno po∏o˝ono asfalt od ul. Planetowej
do Zbójnogórskiej. Potem zerwano cz´Êç asfaltu... a zrobi∏ to najprawdopodobniej w∏aÊciciel
dzia∏ki. I w tym w∏aÊnie jest ca∏a sprawa. Mieszkaƒcy mieszkajàcy pod lasem zawsze korzystali z dojazdu ulicà Osterwy od Ezopa i wywalczyli sobie to prawo w nowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szkoda tylko, ˝e w∏aÊciciel dzia∏ki nie mo˝e si´ dostosowaç do tego
prawa i blokuje przejazd stertami gruzu, przekopanymi rowami bàdê barykadami z drzew. Gdyby by∏a pilna potrzeba przejazdu karetki lub stra˝y po˝arnej niestety nie by∏oby to mo˝liwe.
A Urzàd Dzielnicy NIC z tym nie robi. Na zdrowy
rozum prawo powinno byç przestrzegane, a je˝eli nie jest, to sà jakieÊ formy egzekwowania
go przez Urzàd. W tej chwili jest sytuacja utrudniajàca ˝ycie cz´Êci mieszkaƒców, którzy w∏aÊciwie powinni mieç wygodny przejazd, a napotykajà ciàgle nowe przeszkody. To odcinek
Osterwy od strony ul. Zbójnogórskiej. Pisa∏am
do Urz´du w tej sprawie ale niestety... ˝adnej
odpowiedzi.
Anna Klewicka-Hurej

Pierwsze szlabany i znikajàce Êmiecie
Zaczynajàc nasze dzia∏ania majàce na celu
pozbycie si´ z lasów ha∏asujàcych quadów
i odra˝ajàcych gór Êmieci, wiedzieliÊmy, ˝e
wszystko zale˝y od otwartoÊci na wspó∏prac´
instytucji zwiàzanych z Mazowieckim Parkiem
Krajobrazowym. DziÊ z niema∏à satysfakcjà
mo˝emy powiedzieç, ˝e spotkaliÊmy si´ z bardzo du˝ymi ch´ciami wspó∏dzia∏ania i jego
efekty widaç go∏ym okiem.
Dzi´kujemy NadleÊniczemu – panu Arturowi
Dawidziukowi za wyjÊcie naprzeciw naszym sta-

raniom i wskazanie
lokalizacji pierwszych
dwóch szlabanów.
Wszystkich zapraszamy na ich uroczyste...
zamkni´cie na poczàtku grudnia. Szczegó∏y podamy w wydaniu elektronicznym
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Prosimy równie˝ o pomoc we wskazaniu
wi´kszych skupisk Êmieci i rozebranych samo-

chodów na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dzi´ki wspó∏pracy Dyrekcji MPK i pensjonariuszy jednego z zak∏adów
karnych mamy nadwy˝k´
mocy do sprzàtania, czekamy tylko na sygna∏ od Paƒstwa.
Telefon kontaktowy: 693 99 88 18.
Towarzystwo Przyjació∏ MPK
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Nowy budynek przychodni przy
ul. Strusia oddany do u˝ytku
Na poczàtku paêdziernika, po roku od rozpocz´cia
budowy, oficjalnie oddano
do u˝ytku nowy budynek
przychodni w Wawrze. Zak∏ada si´, ˝e pierwsi pacjenci zostanà w nim przyj´ci
w grudniu br., po zakoƒczeniu prac zwiàzanych z wyposa˝aniem i przeprowadzkà gabinetów.
Niewàtpliwie SZPZLO Warszawa Wawer zarzàdzany przez Panià Dyrektor Mari´ Kàkol odnosi sukcesy. W ub.r. jednostka odnotowa∏a
zysk, który zaowocowa∏ nowà inwestycjà i rozszerzeniem oferty o Poradni´ Leczenia Uzale˝nieƒ. A jeÊli plany Pani Dyrektor i w∏adz miasta
dojdà do skutku, od stycznia nowego roku
w dotychczasowym, wyremontowanym budyn-

ku powstanie Oddzia∏ Dzienny i Poradnia Psychiatryczna oraz Oddzia∏ Dzienny Psychogeriatryczny dla seniorów.

Zast´pca Prezydenta Warszawy na otwarciu
nowego budynku przychodni

Warto dodaç, ˝e w br. SZPZLO Warszawa
Wawer otrzyma∏ Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemys∏u i Us∏ug oraz Z∏otà Per∏´
Medycyny za rok 2011 – nagrod´ o znaczeniu
krajowym.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

Przeprowadzka biblioteki w Miedzeszynie
O wznowieniu dzia∏alnoÊci biblioteki w Miedzeszynie myÊlano od lat. DwadzieÊcia lat temu zosta∏a zamkni´ta biblioteka, której
siedziba znajdowa∏a si´
przy ulicy Przewodowej.
Bibliotek´ zamkni´to, ale
pozosta∏ ksi´gozbiór, który
znalaz∏ si´ w magazynach na Pradze-Po∏udnie.
Wtedy Miedzeszyn i ca∏a nasza dzielnica nale˝a∏
w∏aÊnie do dzielnicy Praga-Po∏udnie. Dyrektor
Barbara Szpinda ca∏y czas pami´ta∏a o przechowywanym w magazynach ksi´gozbiorze z nadziejà, ˝e powróci do Miedzeszyna.
Równie˝ Rada Osiedla Miedzeszyn myÊla∏a
o powrocie biblioteki do Miedzeszyna. Nie by∏o
jednak w osiedlu odpowiedniego miejsca na
urzàdzenie biblioteki.
W 2006 roku pojawi∏a si´ szansa na uruchomienie biblioteki. Na pomys∏ zlokalizowania wypo˝yczalni w wolnych pomieszczeniach Instytutu ¸àcznoÊci wpad∏ radny W∏odzimierz Zalewski.
Propozycja zlokalizowania wypo˝yczalni spodoba∏a si´ Dyrekcji Instytutu i mo˝na by∏o przystàpiç do realizacji pomys∏u. Istniejàcy ksi´gozbiór
przewieziono do Miedzeszyna, wykorzystano rega∏y i sto∏y z wypo˝yczalni przy ulicy Trawiastej
i w ten sposób zosta∏a przywrócona wypo˝yczalnia ksià˝ek w Miedzeszynie. Czytelnik móg∏
w niej nie tylko korzystaç z ksià˝ek, lecz tak˝e

Wawer, ul. Lucerny 123A
tel. 22 613 05 56, 603 506 402
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komunikowaç si´ z ca∏ym Êwiatem za pomocà
w∏asnego lub wypo˝yczonego komputera. Wypo˝yczalnia w Instytucie ¸àcznoÊci dzia∏a∏a
przez 5 lat. Nie by∏o to jednak miejsce idealne.
Chocia˝ warunki lokalowe nie by∏y najgorsze, to
jednak by∏ problem z dotarciem do biblioteki
mieszczàcej si´ na terenie Instytutu. Szukano
zatem innego, lepszego miejsca w Miedzeszynie. Szansa na takie miejsce pojawi∏a si´ po likwidacji sklepu przy ulicy Agrestowej 1. Radny

W∏odzimierz Zalewski razem z Radà Osiedla wystàpili do Zarzàdu Dzielnicy z proÊbà, aby przeznaczyç to miejsce na bibliotek´. Zarzàd znalaz∏
odpowiednie Êrodki na remont pomieszczeƒ
i przeprowadzk´ biblioteki.
Obecnie biblioteka w Miedzeszynie mieÊci si´
w dwóch du˝ych salach. Dodatkowo jest
pomieszczenie z komputerami i ma∏a czytelnia. Osoby korzystajàce z biblioteki mogà
www.krupa.pl bezp∏atnie korzystaç
e-mail: biuro.wawer@krupa.pl z Internetu.

Inauguracja dzia∏alnoÊci biblioteki w pomieszczeniach przy ulicy Agrestowej odby∏a si´ 28 wrzeÊnia 2011 r. Uroczystego poÊwi´cenia biblioteki
dokona∏ proboszcz parafii w Miedzeszynie ks. Witold Gajda. Przeci´cia wst´gi dokonali Burmistrz
Jolanta Koczorowska, jej zast´pcy Przemys∏aw
Zaboklicki i Adam Godus∏awski, wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy W∏odzimierz Zalewski oraz
dyrektor wawerskiej biblioteki Barbara Szpinda.
Burmistrz Jolanta Koczorowska w swoim wystàpieniu wyrazi∏a zadowolenie
z otwarcia tej placówki. Pani Burmistrz przyzna∏a, ˝e sama te˝ kilka
lat pracowa∏a w bibliotece i wie, ˝e
biblioteki uczà dzieci przywiàzania
i mi∏oÊci do ksià˝ki. Ma nadziej´,
˝e miedzeszyƒska biblioteka
otworzy seniorom mo˝liwoÊci korzystania z multimedialnych bibliotek, a dla wszystkich b´dzie miejscem integracji mieszkaƒców.
Obecna lokalizacja biblioteki
wydaje si´ bardzo dobra. Mo˝e
byç dost´pna dla wszystkich,
mogà w niej odbywaç si´ odczyty i spotkania, nawet ma∏e wystawy. Na inauguracj´ dzia∏alnoÊci biblioteki przy ul. Agrestowej 1
przygotowano wystaw´ obrazów Magdaleny Ryniewicz. Z krótkim recitalem poezji Êpiewanej
wystàpi∏ Kuba Michalski.
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych nr 82 przy ul.
Agrestowej 1 czeka na wizyt´:
• poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godzinach
13.00–18.00
• wtorek, czwartek w godzinach 11.00–16.00
Kierownik: Ma∏gorzata Gajewska tel. 22 872
43 78, e-mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl
W∏odzimierz Zalewski
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Niebezpieczna przeprawa
na drugà stron´ torów
Linia kolejowa do Otwocka istnieje od 1877 roku.
W ostatnich latach nastàpi∏
powrót pasa˝erów do kolei
(od lat 60. do lat 90. XX wieku kolej by∏a uwa˝ana za
przestarza∏à form´ komunikacji) i tym samym wi´cej
osób zwraca uwag´ na niedogodnoÊci w okolicach torów kolejowych.
Mieszkaƒcy Wawra w listach do redakcji
zwracajà uwag´ na problem z dojÊciem do stacji kolejowych, g∏ównie do stacji Falenica, Wawer, jak równie˝ przystanku kolejowego Anin.
Przeszkodà jest tak˝e zbyt du˝a odleg∏oÊç mi´dzy legalnymi przejÊciami przez tory.
Na stacji Falenica jest przejÊcie podziemne,
ale tylko wzd∏u˝ pó∏nocnego kraƒca peronów, co
powoduje, ˝e pasa˝erowie linii S1 lub KM7 muszà odbywaç niebezpieczne piesze w´drówki
wzd∏u˝ torowiska od przejÊcia drogowego przecinajàcego tory do peronów lub nadk∏adaç drogi
do przejÊcia podziemnego. Na stacji Wawer istnieje co prawda poÊrodku przejÊcie tunelowe
pod torami, jednak wi´ksze opady powodujà, ˝e
mieszkaƒcy muszà brodziç po kostki w wodzie.
Z kolei problemem na przystanku kolejowym
Anin jest brak legalnego dojÊcia do peronów
od strony po∏udniowej, co zmusza mieszkaƒców
do ∏amania zakazu przejÊcia przez tory lub – jak
w przypadku Falenicy – nadk∏adania drogi
do pó∏nocnego czo∏a peronów.
Oprócz rejonów postojów kolejowych mieszkaƒcy przekraczajà nielegalnie tory równie˝
w innych miejscach, na przyk∏ad na wysokoÊci
ulicy Skrzyneckiego, chcàc dotrzeç do przychodni, lub w okolicach przystanku autobusowego Solidna.
Polskie Koleje Paƒstwowe w odpowiedzi na listy mieszkaƒców i w∏adz dzielnicy sà w stanie
zgodziç si´ na budow´ dodatkowych przejÊç
przez tory, ale nie z w∏asnych funduszy, tylko
dzielnicowych lub miejskich. Niestety, dzielnica
i miasto równie˝ nie posiadajà Êrodków na takie
cele i mo˝na powiedzieç, ˝e ko∏o si´ zamyka.
A jaka w rzeczywistoÊci jest perspektywa dla
linii kolejowej do Otwocka?
W oficjalnych programach kolejowych dla w´z∏a warszawskiego planuje si´ rozpocz´cie prac
nad przebudowà linii kolejowej numer 7 Dorohusk – Warszawa poczàwszy od 2013 roku.
Linia ma mieç podobny uk∏ad przystanków
i stacji kolejowych jak teraz. B´dà na nich dwa
perony: dla kierunku do centrum Warszawy
i kierunku do Otwocka. Tory majà byç poÊrodku
mi´dzy peronami. Dodatkowo rozwa˝a si´ budow´ trzeciego toru dla linii przyspieszonych,
który b´dzie znajdowa∏ si´ mi´dzy torem w kierunku Otwocka a torem w kierunku Dworca
Wschodniego, czyli zasadniczo w miejscu
obecnych peronów. Dodatkowo PKP planuje

budow´ bezkolizyjnych przejÊç pod torami. JeÊli chodzi o Wawer, b´dà to tunele drogowe
w RadoÊci i Falenicy, jak równie˝ na granicy
Wawra i Józefowa wzd∏u˝ ulic Werbeny i Aleksandra Brucknera. Poza inwestycjami spó∏ki kolejowej planuje si´ budow´ tunelu w Miedzeszynie pod torami wzd∏u˝ trasy S2, czyli Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, oraz tunelu w Mi´dzylesiu wzd∏u˝ ciàgu ulic ˚egaƒska – Zwoleƒska (inwestycja miejska).
Na pewno przebudowa linii kolejowej przyczyni si´ do poprawy dojÊcia do peronów wzd∏u˝ tej
trasy. Zniknie równie˝ problem zatorów drogowych przy przejazdach kolejowych, które obecnie wyst´pujà g∏ównie w Mi´dzylesiu i Falenicy.
Programy niestety nic nie mówià o przejÊciach
na odcinkach mi´dzy stacjami kolejowymi, wi´c
tutaj pewnie nic si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci nie

zmieni. Martwi równie˝ brak przystanków autobusowych w projekcie tunelu wzd∏u˝ ciàgu Zwoleƒska – ˚egaƒska, a to dlatego, ˝e b´dzie nast´powaç kolizja ruchu pieszego z samochodowym
oraz zwi´kszy si´ czas podró˝y, co nie mia∏oby
miejsca, gdyby projektant zaplanowa∏ postoje
autobusów w tunelu.
Jednak zanim nastàpi przebudowa, warto
dalej pisaç do w∏adz dzielnicy i PKP. Nie ma
gwarancji, ˝e wszystkie problematyczne kwestie zostanà rozwiàzane, jednak wytrwa∏e wysy∏anie pism da znak urz´dnikom, ˝e my,
mieszkaƒcy dzielnicy Wawer, widzimy problem
i nie zamierzamy przejÊç nad nim do porzàdku
dziennego. W ten sposób zwi´kszymy szanse
na popraw´ sytuacji, jak nie teraz, to w przysz∏oÊci. Zapewne przed przebudowà linii kolejowej b´dà prowadzone konsultacje z mieszkaƒcami Wawra. Warto pójÊç na takie spotkania i wypowiedzieç swoje zdanie na temat proponowanych rozwiàzaƒ.
Krzysztof Soko∏owski

Wawerska Parada Niepodleg∏oÊci
Falenickie Towarzystwo Kulturalne serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkaƒców dzielnicy Wawer w piàtek, 11 listopada, na tradycyjnà Parad´,
podczas której mo˝emy wspólnie prze˝yç radoÊç
z odzyskania niepodleg∏oÊci. Jak co roku, chcemy uczciç to Êwi´to Mszà Êw., przemarszem,
Êpiewaniem znanych powszechnie pieÊni, wspólnym „ucztowaniem” i oglàdaniem fajerwerków.
Podczas poprzednich parad przypominaliÊmy
kluczowe momenty w historii Polski, sk∏adaliÊmy ho∏d bohaterom i czciliÊmy pami´ç tych,
którzy oddali ˝ycie za wolnoÊç Ojczyzny, z dumà
przywo∏ywaliÊmy wielkie dzie∏a Polaków, sk∏adaliÊmy dzisiejszej Polsce ˝yczenia...
Tym razem pragniemy przywo∏aç osiàgni´cia
tych Polaków, którzy s∏u˝à wspólnemu dobru,
rozs∏awiajà Polsk´ i budujà jej pozycj´ dzi´ki swoim talentom, odkryciom, dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.
Przygotujemy map´ Polski, na którà z∏o˝à si´ wizerunki wybitnych osobistoÊci zaproponowane
przez mieszkaƒców. Liczymy na to, ˝e Ci, których
wspólnie zaprosimy na map´, b´dà reprezentowaç te zalety, dzi´ki którym Polska staje si´ bardziej przyjazna dla swoich mieszkaƒców, a tak˝e
bardziej znana i ceniona w chórze narodów.
Do udzia∏u zapraszamy wszystkich mieszkaƒców dzielnicy Wawer, w szczególnoÊci ludzi
aktywnych i majàcych w∏asne zdanie, oraz
szko∏y, organizacje, grupy inicjatywne. ChcielibyÊmy, by w centrum waszej uwagi znalaz∏y si´
wyniki wieloletniej pracy polskich badaczy,
wynalazców, artystów, sportowców, spo∏eczników, mened˝erów, pedagogów... Wszystkich
zainteresowanych prosimy o wskazanie takich
ludzi (zas∏u˝onych w skali Polski – nie lokalnie)
i podanie krótkiego uzasadnienia. Kontakt
z g∏ównym organizatorem Parady – Falenickim
Towarzystwem Kulturalnym mo˝liwy jest telefo-

nicznie (5501 016 193) i drogà e-mailowà pod
adresem ftk.zarzad@gmail.com. Organizacje
i grupy prosimy o kontakt telefoniczny.
Aby uroczystoÊç by∏a barwna i ciekawa, zapraszamy te˝ do przygotowania – najlepiej samodzielnie – kwiatów w kolorach polskiej flagi.
Najpi´kniejsze zostanà sfotografowane i dostanà
si´ (wraz z twórcà) na naszà stron´ internetowà.
Czasem warto zrobiç coÊ wspólnie, zabraç
g∏os w sprawach wa˝nych. Wawerska Parada
Niepodleg∏oÊci jest wspania∏à po temu okazjà.
Weêmy w niej udzia∏ jak najliczniej. W imieniu
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zapraszam.
Aleksandra Chwedorowicz
Prezes FTK

Program Parady Niepodleg∏oÊci 2011
Godz. 14.00 Msza Êw. w intencji Ojczyzny
KoÊció∏ Parafialny w Falenicy,
ul. Bartoszycka
Godz. 15.00 Pochód z bia∏o-czerwonymi
kwiatami dla Polski
Godz. 15.20 Program artystyczny przy
mapie Polski wype∏nionej
wizerunkami wspó∏czesnych
twórców jej si∏y i atrakcyjnoÊci
– plac/parking vis a vis bazaru
przy ul. Walcowniczej
Koncert pieÊni patriotycznych
i wspólny Êpiew
Prezentacja wyró˝niajàcych
si´ kwiatów
Godz. 16.00 Pokaz fajerwerków
Pocz´stunek grochówkà
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szà si´ na okoliczne posesje. Du˝ym
utrudnieniem dla klientów bazarku
jest te˝ brak miejsc do zaparkowania
samochodu i w rezultacie w ka˝dà sobot´, kiedy
ruch jest najwi´kszy, ca∏a ulica Walcownicza jest
zablokowana przez parkujàcych, zastawiane sà
te˝ bramy pobliskich nieruchomoÊci, co powoduje jeszcze wi´ksze niezadowolenie, zarówno klientów, jak i sàsiadów targowiska. Co ciekawe, falenicki bazarek od sierpnia bie˝àcego roku dzia∏a
nielegalnie, gdy˝ kupcom prowadzàcym tam handel Warszawska Spó∏dzielnia Handlowa Fala nie
przed∏u˝y∏a umowy dzier˝awy terenu.
Niewiele te˝ pomóg∏ pilota˝owy jednodniowy
bazarek dzia∏ajàcy na placu przed Urz´dem Dzielnicy Wawer, gdy˝ jak si´ okaza∏o, cz´Êç kupców
pozosta∏a na dotychczasowym miejscu vis a vis
falenickiej Fali, gdy˝ handel w tym miejscu – jako
nielegalny – nie wià˝e si´ z ˝adnymi op∏atami. Natomiast kupcy handlujàcy legalnie w bezpoÊrednim sàsiedztwie Domu Handlowego Fala skar˝à
si´ na konkurencj´. Warto w tym miejscu dodaç,
i˝ Warszawska Spó∏dzielnia Handlowa Fala nie
przed∏u˝y∏a umowy dzier˝awy miejsca targowiska
kupcom z tego wzgl´du, i˝ Dzielnica Wawer planuje budow´ parkingu dzielnicowego na 57 samochodów na miejscu dawnego bazarku. Niezale˝nie
od tego, w bliskich planach ZTM jest równie˝ budowa parkingu z serii Park & Ride przeznaczone-

Bazar vs. parking
Bazar bazarowi nie jest
równy, zaÊ Falenica nie ma
szcz´Êcia do bazarów. Jeszcze w latach ubieg∏ych w Falenicy znajdowa∏ si´ znany
na ca∏à Polsk´ bazar ze zwierz´tami odbywajàcy si´ co
sobot´. Zas∏ynà∏ szczególnie
z szerokiej oferty go∏´bi kierowanej do hodowców i amatorów-mi∏oÊników.
Jednak˝e warunki przetrzymywania zwierzàt wystawionych na sprzeda˝ panujàce na targowisku
spowodowa∏y, i˝ Powiatowy Lekarz Weterynarii
wyda∏ decyzj´ o jego zamkni´ciu z dniem 30
wrzeÊnia 2005 r. Natomiast 6 lat póêniej Falenica
sta∏a si´ znów niemym Êwiadkiem bazarowej zawieruchy. Tu˝ przy ulicy Walcowniczej vis a vis
popularnego Domu Handlowego Fala wpisa∏ si´
na sta∏e w krajobraz falenicki bazarek oferujàcy
g∏ównie warzywa i owoce prosto od polskich hodowców, ale nie tylko, bo jest tam i tania odzie˝,
sprz´t u˝ytku domowego i wiele innych artyku∏ów.
Ale ka˝dy, kto mieszka w okolicy zajmowanej
przez to targowisko, wie, ˝e bazarek nie tylko
umo˝liwia zakup tanich produktów, ale te˝ emituje
du˝e iloÊci Êmieci, które wraz z wiatrem przeno-

„Audiostacja. Falenica” nagrodzona
W dniu 3 paêdziernika
w Sali Kongresowej odby∏a
si´ gala Warszawskiej Gie∏dy Programów Edukacji Kulturalnej 2011. Z dzielnicy
Wawer nagrodzony zosta∏
tylko jednej projekt. Pozaregulaminowà Nagrod´ Sejmowej Podkomisji ds. M∏odzie˝y wr´czono Pani Lenie Rogowskiej ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury za projekt „Audiostacja. Falenica” (www.audiostacjafalenica.pl)
zrealizowany w Schronisku dla Nieletnich i Zak∏adzie Poprawczym w Falenicy.
Mia∏am przyjemnoÊç rozmawiaç z Panià Lenà
Rogowskà:
Zrealizowa∏a Pani kolejny projekt z dziewczynami ze Schroniska dla Nieletnich i Zak∏adu Poprawczego w Falenicy. Jakie ma Pani
refleksje po tych kilku latach wspó∏pracy?
Widz´, ˝e przesz∏yÊmy z dziewczynami bardzo d∏ugà drog´. Praca nad „Audiostacjà. Falenica” wyglàda∏a zupe∏nie inaczej ni˝ w poprzednich projektach. By∏a du˝o bardziej profesjonalna, nastawiona na cel. Obserwowa∏am, jak
dziewczyny si´ rozwijajà, odkrywajà nowe rzeczy, coraz odwa˝niej próbujà w∏asnych si∏.
Mog∏aby Pani wspó∏pracowaç z innà m∏odzie˝à, a wybra∏a Pani nie∏atwà drog´, tzn.
prac´ z trudnymi i krnàbrnymi dziewczynami.
Dlaczego?
Praca z dziewczynami z Zak∏adu Poprawczego
daje mi du˝o wi´cej satysfakcji ni˝ z m∏odzie˝à
z tzw. dobrych domów. Mam wra˝enie, ˝e mog´
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im daç wi´cej ni˝ dzieciakom, które od ma∏ego sà
przyzwyczajone do zaj´ç artystycznych. Tu w zak∏adzie wszystko, co si´ dzieje, nabiera wi´kszego znaczenia ni˝ na wolnoÊci, jest intensywniej.
W tej placówce mogà te˝ znaleêç si´ dziewczyny z dobrych domów.
Mogà, ale te dziewczyny, z którymi pracowa∏am, pochodzi∏y z bardzo trudnych Êrodowisk.
Jak zmieniajà si´ dziewczyny pod wp∏ywem
zaj´ç?
Stajà si´ bardziej otwarte, nabierajà troch´ wi´cej zaufania do Êwiata, wiary w siebie, zaczyna
im na czymÊ zale˝eç, chcà robiç rzeczy konstruktywne. Poza tym majà szans´ poznaç nowych
ludzi, np. na festiwalach, na które wyje˝d˝amy,
zewn´trznych koncertach i warsztatach. Dzi´ki
temu nabierajà ochoty do nauki j´zyków obcych
(˝eby si´ dogadaç z ludêmi z zagranicy), poznajà
nowe punkty widzenia, nowe perspektywy.
Prosz´ opowiedzieç o tym, jak si´ zrodzi∏
pomys∏ na projekt „Audiostacja. Falenica”?
Pomys∏ pojawi∏ si´ podczas realizacji wczeÊniejszego projektu – „B∏´kitny Express”. Tam
pracowa∏yÊmy nad piosenkami Ordonki. Do niektórych piosenek dziewczyny dopisa∏y kilka nowych wersów. PomyÊla∏am, ˝e fajnie by by∏o
daç im szans´ na napisanie w∏asnych piosenek
i to by∏ w∏aÊnie pomys∏ na „Audiostacj´. Falenica”. Do wspó∏pracy zaprosi∏yÊmy francuskiego
rapera Kohndo, który poprowadzi∏ cz´Êç warsztatów i udost´pni∏ swoje podk∏ady muzyczne.
Jak si´ dziewczynom wspó∏pracowa∏o
z Kohndo?
Âwietnie! Na poczàtku przeszkadza∏a bariera

go na 250 miejsc parkingowych, który najprawdopodobniej utworzony zostanie u zbiegu ulic
Walcowniczej i Patriotów. Tym samym w okolicach ulicy Walcowniczej i Bystrzyckiej, w Êcis∏ym
centrum Falenicy powstanà dwa du˝e parkingi.
Nielegalny handel na dawnym miejscu targowiska powinien wi´c nied∏ugo zniknàç, nied∏ugo,
czyli wraz z rozpocz´ciem budowy dzielnicowego
parkingu, co powinnno nastàpiç jeszcze w tym
roku. Kupcy ze zlikwidowanego bazarku b´dà musieli niestety poszukaç dla siebie nowych miejsc
do prowadzenia handlu, byç mo˝e cz´Êç z nich
skorzysta z jednodniowego targowiska przy ul.
˚egaƒskiej. Mieszkaƒcy Falenicy nadal b´dà mogli
robiç zakupy na stoiskach okalajàcych Dom Handlowy Fala. Ale czy nowe rozwiàzania dotyczàce
utworzenia dwóch sàsiadujàcych ze sobà parkingów zyskajà uznanie faleniczan, o tym si´ przekonamy wkrótce.
Joanna Dàbrowska

Nie pozwólmy, by dzieci
chodzi∏y g∏odne!
Fundacja po DRUGIE, która zajmuje si´
m∏odzie˝à zagro˝onà wykluczeniem spo∏ecznym, patologià, bezradnoÊcià, a w szczególnoÊci m∏odzie˝à z placówek resocjalizacyjnych, poszukuje wsparcia dla zak∏adu poprawczego w Falenicy. Znaczne obni˝enie stawek ˝ywieniowych spowodowa∏o, ˝e przygotowanie pe∏nowartoÊciowych posi∏ków dla
dziewczàt jest du˝ym k∏opotem. Nie mo˝emy
pozwoliç, by dzieci chodzi∏y g∏odne. W procesie resocjalizacji dieta jest nie bez znaczenia!
Liczymy na wsparcie ze strony naszych
wawerskich piekarni i producentów ˝ywnoÊci. Mo˝e mogà si´ Paƒstwo podzieliç z naszymi podopiecznymi?

Fundacja po DRUGIE
04-680 Warszawa, ul. Wiàzana 22B
fundacja@podrugie.pl
Tel. 693 90 40 44
j´zykowa, ale pod koniec pracy potrafi∏y si´
z nim dogadaç bez naszej pomocy.
Ordonka, rap, a kiedyÊ pieÊni ludowe. Co
przyniesie przysz∏oÊç?
Projekt, który robi∏yÊmy w tym roku – „Ca∏a
w pikselach” (www.praktycy.org/cala) polega∏ na
tym, ˝e pisa∏yÊmy piosenki i tworzy∏yÊmy gr´ internetowà o wa˝nych kobiecych postaciach historycznych (Sk∏odowska, Gertz, ˚abiƒska i inne). Na
przysz∏y rok te˝ ju˝ mamy plany – chcemy stworzyç grup´ mi´dzypokoleniowà. Roboczo nazywamy ten przysz∏y projekt „Seniorki i i ziomalki”.
B´dzie casting?
Nie lubimy castingów, ale zainteresowanie
jest du˝e, wi´c mo˝e b´dziemy musia∏y zrobiç.
Wierzy Pani w to, ˝e praca z dziewczynami
zmieni ich ˝ycie na lepsze?
Wierz´, dlatego to robi´ ☺.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
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Nordic walking Polska triumfatorem Euro 2012
i pi´kno Mazowsza w Wawrze
O tym, ˝e warto aktywnie sp´dziç czas
na Êwie˝ym powietrzu, poznaç histori´ Wawra
i ciekawych ludzi, przekonali si´ uczestnicy
I Mazowieckiego Marszu Nordic Walking zorganizowanego przez Fundacj´ Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska.
Impreza pod has∏em „Spotkajmy si´ na szlakach
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” odby∏a si´
23 paêdziernika br. Wzi´∏o w niej udzia∏ 60 osób
z Warszawy i Ciechanowa, w wieku od 10 do 75 lat.
Celem imprezy by∏o propagowanie nordic walkingu
jako formy aktywnoÊci ruchowej oraz poznanie
walorów przyrodniczo-krajobrazowych MPK.
O godz. 9.30 rozpocz´∏a si´ rejestracja
uczestników. Ka˝dy otrzyma∏ butelk´ wody mineralnej, batonik zbo˝owo-owocowy oraz kije
nordic walking. By∏a te˝ okazja, by nauczyç si´
podstawowej techniki marszu nordic walking
pod kierunkiem instruktora.
Po solidnej rozgrzewce i omówieniu spraw organizacyjnych ruszyliÊmy na tras´, która przebiega∏a przez malowniczy szlak ∏ugów, Olszyny i Zagórze. Dystans ok. 10 km. Szkoda, ˝e nie Êwieci∏o dla nas s∏oƒce, ale brak ciep∏ych promieni rekompensowa∏a mi∏a, rekreacyjna atmosfera. Maszerujàc przez wawerskie lasy podziwialiÊmy
jesienne krajobrazy Parku. Tempo marszu by∏o
umiarkowane. Podczas przerw na odpoczynek by∏
czas na ∏yk wody i çwiczenia rozciàgajàce. ZatrzymywaliÊmy si´ przy pomnikach i obiektach archi-

Reprezentacja Polski zwyci´˝y∏a w finale
I Turnieju Euro 2012 o puchar Dyrektora
SP 109. W zaci´tym finale Polacy wygrali z faworytem Turnieju dru˝ynà Turcji 1:0. FinaliÊci
pokonali w eliminacjach i pó∏fina∏ach Francj´
i Rosj´. Turniej zorganizowa∏o trzech rodziców

z klasy IVc ze Szko∏y Podstawowej Nr 109
– Pawe∏, Krzysztof i Adam.
S´dzià Wielkiego Fina∏u by∏ GoÊç Specjalny –
dziesi´ciokrotny reprezentant Polski w pi∏ce
no˝nej i strzelec bramki w meczu Polska–Anglia
na Wembley w 1996 r. – Pan Marek Citko.
cd. na str. 6 ➽

Nabór do szkó∏ki pi∏karskiej ZWAR
Szkó∏ka pi∏karska KS ZWAR zaprasza wszystkich ch∏opców z roczników: 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 oraz dzieci

z rocznika 2006 do pi∏karskiego przedszkola na
profesjonalne zaj´cia pi∏ki no˝nej. Obecnie
w szkó∏ce trenuje 320 ch∏opców w 15 grupach
wiekowych.
Zaj´cia z dzieçmi prowadzi wykwalifikowana kadra
trenerska.
Wi´cej informacji na stronie www.zwar.pl i www.face
b o o k . c o m / p a g e s / K S - ZWAR/
105065796265824 lub pod
numerem tel. 504-522-205.
KS ZWAR

Sezon na pi∏k´ no˝nà jest zawsze!
tektonicznych. Pan Artur Jakubowski, przewodnik
PTTK, opowiada∏ o wa˝nych wydarzeniach historycznych. W barze na Dakowie obejrzeliÊmy interesujàca prezentacj´ multimedialnà o historii
i dzia∏alnoÊci MPK. Ciep∏o ogniska, goràca herbata, pachnàce jab∏ka i pocz´stunek by∏y przyjemnym akcentem naszej imprezy. MogliÊmy te˝ podziwiaç obrazy jednej z uczestniczek marszu – pani Urszuli Bucholtz, przedstawiajàce zwierz´ta
i krajobrazy. Na zakoƒczenie uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe medale za entuzjazm i wytrwa∏oÊç.
By∏y s∏owa podzi´kowania za pomys∏ i pochwa∏y za bardzo dobrà organizacj´. Pytano
o termin kolejnego marszu.
Zarzàd Fundacji Trzy Kroki serdecznie dzi´kuje wszystkim sponsorom i wspó∏organizatorom imprezy. Lista podzi´kowaƒ i relacja zdj´ciowa z imprezy znajdujà si´ na: www.trzykroki.org.
Jadwiga Figura

Dobiega koƒca jesienny sezon pi∏karski i zaj´cia na otwartych obiektach PKS RadoÊç przy ulicy Wielowiejskiej. Aby utrzymaç dobrà form´
i przygotowaç si´ solidnie do kolejnego sezonu,
od listopada wszystkie zaj´cia odbywaç si´ b´dà
w halach sportowych na terenie naszej gminy:
Hala Sportowa przy ZS nr 70, ul. Bajkowa 17/21,
Hala Widowisko-Sportowa, ul. Poezji 5 oraz Hala Sportowa przy ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5.
Sà to nowoczesne, wspania∏e obiekty sportowe,
które zapewniajà znakomite mo˝liwoÊci treningowe (ka˝da grupa, b´dzie mia∏a do dyspozycji ca∏à hal´). JeÊli do∏o˝ymy do tego wykwalifikowanà kadr´, profesjonalne szkolenie, zapa∏ i ch´ci
dzieci – gwarantowane: radoÊç z gry w pi∏k´
no˝nà, radoÊç z poznawania nowych kolegów,
radoÊç z bycia lepszym ka˝dego dnia!
Klub PKS RadoÊç i Fundacja Akademia M∏odego Pi∏karza serdecznie zapraszajà wszystkich
ch´tnych na przygod´ z pi∏kà no˝nà. Bli˝sze
informacje pod numerem tel. 504-758-708.
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl
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Kim byli zawodnicy?
To tatowie reprezentujàcy klasy, w których uczà
si´ ich dzieci. Tak wi´c Polska to tatowie dzieci
z klasy IIc, Ukraina – IVc czy tatowie grajàcy
w dru˝ynie Turcji to reprezentacja klasy Ib. Panowie zmobilizowali si´, zacz´li trenowaç, za∏o˝yli
koszulki oraz spodenki w barwach narodowych
i ruszyli do boju. Wokó∏ boiska barwny t∏um kibiców, na boisku pot, nieraz ∏zy (wzruszenia, ˝e po
latach przerwy mo˝na jeszcze tak Êwietnie bawiç
si´ w pi∏k´ no˝na i graç do utraty tchu).

z cz∏owiekiem. Brakuje nam te˝ otwartych dla
wszystkich boisk, gdzie mo˝na organizowaç gry,
zabawy, turnieje, podczas których jest i sympatyczna amatorska rywalizacja i pe∏na uÊmiechu
zabawa – mówi Pawe∏ Walczyƒski, koordynator
Turnieju Mini Euro 2012 w SP 109. – Chcemy
zebraç jak najwi´kszà grup´ pasjonatów, a jak
wszyscy wiemy, w grupie raêniej. Organizatorom
marzy si´ rozegranie kolejnego Mini Euro na skal´ ca∏ej dzielnicy ju˝ na nowym, oÊwietlonym boisku i przy dopingu kilkuset kibiców.

Zagrajmy razem!
Tatowie organizatorzy sami stworzyli koncepcj´ imprezy, zorganizowali sponsorów i przeprowadzili Turniej. Chcieli w ten sposób rozpoczàç
nowy rozdzia∏ w ˝yciu szko∏y – czas aktywnych
tatów, którzy w grupie b´dà w przysz∏oÊci organizowaç nie tylko kolejne szkolne Turnieje, ale
byç mo˝e w∏àczà si´ w organizacj´ lokalnego
˝ycia sportowego. W Wawrze bardzo brakuje
zabaw i imprez, które integrujà ludzi, którzy dotàd
si´ nie znali. Imprez, podczas których spotykamy
si´ w tej naszej ma∏ej ojczyênie, jak cz∏owiek

Tatowie grali na boisku a nagrody zdobyli
uczniowie
Turniej zyska∏ hojnych darczyƒców. Organizatorzy postanowili, ˝e g∏ówne nagrody – wycieczka
na Stadion Narodowy, 3 telewizory, 20 pi∏ek Euro
2012 – przeznaczà dla dzieci i trafià one do klas,
z których wywodzà si´ reprezentacje tatów. Patronat nad imprezà objà∏ Dyrektor SP 109, który ufundowa∏ puchar za zdobycie tytu∏u Mistrza Europy.
Komisja Sportu Dzielnicy Wawer tak˝e
wspar∏a Turniej 3 Pucharami dla finalistów
Turnieju, pi∏kami i encyklopediami sportu.

„Jako przewodniczàcy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w dzielnicy Wawer, chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç pomys∏odawcom i jednoczeÊnie odpowiedzialnym za przygotowanie tej
imprezy Panom Paw∏owi, Adamowi i Krzysztofowi. To dzi´ki ich zaanga˝owaniu I Turniej o Puchar
Dyrektora Szko∏y 109 móg∏ si´ odbyç. Gratulacje
dla zawodników za zaanga˝owanie i wol´ walki.
Mam nadziej´, ˝e g∏ówne cel przedsi´wzi´cia polegajàcy na wspólnym sp´dzeniu czasu przez ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà w atmosferze wspólnej
zabawy zosta∏ zrealizowany. JednoczeÊnie chc´
poinformowaç, ˝e w 2012 roku u zbiegu ulic Trakt
Lubelski i Skalnicowej dzi´ki mojej inicjatywie powstanie kompleks sportowy wraz z placem zabaw. Wybudowany kompleks sportowy sk∏adaç
si´ b´dzie z pe∏nowymiarowego boiska pi∏karskiego ze sztucznà nawierzchnià oraz bie˝ni lekkoatletycznej jako istotnego i potrzebnego elementu
infrastruktury sportowej. B´dzie to w dzielnicy
Wawer pierwsza taka inicjatywa sportowa” –
podsumowa∏ Turniej Pan Leszek Baraniewski.
Zagrajmy razem!
Adam Rogala

Wy∏awianie tenisowych talentów po raz siódmy
W przedostatni weekend paêdziernika odby∏a
si´ VII Wawerska Talentiada. Zawody zosta∏y
zorganizowane przez Uczniowski Klub Tenisowy
RadoÊç 90 przy wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Wawer i klubem Korty Miedzeszyn. Talentiada to impreza przeznaczona dla dru˝yn sk∏adajàcych si´ z czwórki dzieci do lat 10 i m∏odszych,
która ma na celu propagowanie tenisa wÊród
najm∏odszych oraz wy∏owienie tych o najlepszych predyspozycjach do uprawiania tej dyscypliny sportu.
W tym roku w zawodach wzi´∏o udzia∏ prawie 30 uczestników, którzy stworzyli 6 dru˝yn.
Pierwszego dnia odby∏y si´ konkurencje sprawnoÊciowe i gry dru˝ynowe. Do konkurencji
sprawnoÊciowych zalicza∏y si´: bieg na 20 metrów, rzut pi∏kà tenisowà oraz dwa wyÊcigi ze
zmianà kierunków. W tych konkurencjach
oprócz klasyfikacji dru˝ynowej, w której ex
aequo pierwsze miejsce zaj´li „Jamakashi”
i „Kobajashi”, prowadzona by∏a równie˝ klasyfi-

tenisowe, czyli turniej tzw. „rzucanki”. Polega ona na tym, ˝e dzieci zamiast odbijaç pi∏k´ rakietkà, ∏apià
i odrzucajà jà do siebie przez siatk´.
Ten, komu nie uda si´ z∏apaç i odrzuciç do przeciwnika traci punkt.
W tej konkurencji, oprócz faworytów „Jamakashi” i „Kobajashi”,
w najlepszej czwórce znalaz∏y si´
równie˝ „Kocury” i „Ci´˝ki Metal”.
W finale po raz kolejny „Jamakashi”
okazali si´ lepsi od „Kobajashi”.
Rywalizacja by∏a bardzo zaci´ta,
w klasyfikacja koƒcowej dru˝yn by∏y a˝ 2 miejsca ex aequo. Pierwsze
Zwyci´zcy talentiady „Jamakashi” wraz z organizatorami
miejsce zaj´li „Jamakashi”, drugie
i radnym ¸ukaszem Kubikiem
„Kobajashi”, trzecie „B∏yskawiczne
kacja indywidualna. WÊród dziewczynek najlepSoko∏y” i „Ci´˝ki Metal”, a piàte „Kocury” i „Z∏osza okaza∏a si´ Jadzia Ciecielàg. U ch∏opców
te Wilki RadoÊç”. Nagrod´ dla najm∏odszych
konkurencje sprawnoÊciowe wygra∏ Micha∏ Maruczestników dosta∏y „Kocury”. Najlepszà szko∏à
chewka. W finale turnieju unihokeja znaleêli si´
okaza∏a si´ SP nr 204 z Bajkowej. Z zawodów
„Jamakashi” i „Kobanikt nie wyszed∏ z pustymi r´kami. Na koniec orjashi”. Minimalnie
ganizatorzy bardzo dzi´kowali uczestnikom za
lepsi okazali si´ „Jaliczne przybycie, zaci´tà rywalizacj´, która przemakashi”. Zwyci´biega∏a we wspania∏ej atmosferze fair play, oraz
skiego gola zdoby∏
rodzicom, którzy zdecydowali si´ poÊwi´ciç
Bartek Kassjanowicz.
swój czas, dzi´ki czemu VII Wawerska TalentiaDrugiego dnia zada mog∏a si´ odbyç.
planowano gry paraAnna Niemiec

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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Poland Bike oferujàce – co
istotne dla zapalonych rowerzystów – bezp∏atny serwis rowerowy (regulacje sprz´tu, hamulce, przerzutki, wymiana d´tek, serwis postartowy), jak równie˝
prawdziwe wytchnienie dla zawodników – profesjonalny masa˝ wykonywany przez adeptów Policealnej
Szko∏y Medycznej nr 4 z Warszawy. Cieszy∏ si´
on niema∏ym powodzeniem. W jednym z namiotów

„˚ycie czeka” w CZD
Jesienny mglisty poranek,
na horyzoncie deszczowe
chmury, ale w paêdziernikowà
sobot´ by∏o takie jedno miejsce, gdzie pozytywna energia
i zapa∏ rozgoni∏y ponurà aur´!
8 paêdziernika w goÊcinne
progi dzielnicy Wawer zawita∏
po raz pierwszy Poland Bike
Marathon pod znamiennym
has∏em „˚ycie czeka”. Has∏o maratonu o tyle wyjàtkowe, ˝e zaczerpni´te z zesz∏orocznej akcji prowadzonej przez J´drzeja LeÊniewskiego, zwiàzanej
z heroicznà walkà lekarzy o ˝ycie i zdrowie ma∏ego
pacjenta CZD, który zatru∏ si´ muchomorem sromotnikowym. Przeszczepy wàtroby i wspania∏a
opieka lekarska uratowa∏y ˝ycie 6-letniemu Tomkowi, jednoczeÊnie zaÊ powsta∏ pomys∏, aby Âwiatowy
Dzieƒ Transplantacji, na Êwiecie obchodzony jako
Âwiatowy Dzieƒ Donacji i Transplantacji z oficjalnie
wyznaczonym dniem 26 paêdziernika, Êwi´towany
by∏ w Polsce w aktywny sposób. Stàd te˝ organizatorzy wydarzenia: Instytut „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”, Poland Bike oraz Urzàd Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy po∏àczyli swoje si∏y i zaprezentowali wspania∏à inicjatyw´ rowerowego rajdu
po∏àczonego z przes∏aniem „˚ycie czeka”.
Dla amatorów dwóch kó∏ek zosta∏a wytyczona malownicza trasa wiodàca przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy. Jednak˝e sam maraton nie by∏ w tym
dniu jedynà atrakcjà przygotowanà dla wszystkich
zainteresowanych osób, gdy˝ na terenie Centrum
Zdrowia Dziecka powsta∏o kolorowe miasteczko

miasteczka przesympatyczne Panie logopedki i dermatolo˝ki z Centrum Zdrowia Dziecka dy˝urowa∏y,
aby s∏u˝yç kompleksowà radà, zach´cajàc do odwiedzenia specjalistycznych poradni Instytutu CZD.
Ponadto w miasteczku unosi∏y si´ smakowite zapachy ze stoiska oferujàcego ciep∏e posi∏ki, pieczone
mi´so z grilla, makaron z sosem i inne specja∏y,
ciasta, ciasteczka, owoce oraz napoje.

Dla najm∏odszych zosta∏o zorganizowane bezp∏atne Weso∏e Miasteczko (dmuchane zamki, zje˝d˝alnie) oraz sympatyczna Chatka Ma∏olatka (malowanie buziek, zaj´cia i zabawy plastyczne, edukacyjne i integracyjne gry i konkursy pod okiem wyspecjalizowanych animatorów).
Jednak˝e g∏ówny punkt programu stanowi∏ sam
rajd rowerowy po terenie MPK, wspierany przez wawerskich samorzàdowców, którzy równie˝ stan´li
w szranki o puchary maratonu. Atmosfera by∏a bardzo serdeczna i ˝yczliwa,
pe∏na optymizmu i rowerowego zapa∏u
uczestników. Organizatorzy nie zapomnieli o najm∏odszych, dla nich przygotowany by∏ krótki wyÊcig – Mini
Cross w grupach wiekowych 2–4 oraz
5–7 lat, które nie mogà jeszcze startowaç na dystansach FAN (5 km), MINI
(15 km) oraz MAX (30 km). Wszyscy
najm∏odsi adepci sztuki rowerowej
otrzymali nagrody, ale patrzàc na
uÊmiechni´te buzie ma∏ych zawodników nale˝y stwierdziç, ˝e sam udzia∏
w miniwyÊcigu by∏ dla nich doskona∏à
zabawà. Nagrody dla pozosta∏ych
uczestników maratonu, w tym wspania∏e puchary i medale, by∏y wyeksponowane na g∏ównej scenie, tym bardziej mobilizujàc zawodników do walki o wygranà.
Organizatorzy zapowiedzieli, ˝e za rok Poland Bike
Marathon równie˝ zawita do Wawra, na co z niecierpliwoÊcià czekamy, gdy˝ frekwencja i entuzjazm
uczestników oraz mi∏oÊników rowerów dowiod∏y, ˝e
zgodnie z has∏em maratonu – „˚ycie czeka”!
Joanna Dàbrowska

Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.pl
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Klub Kultury „Anin”

Galopem przez Europ´
Dnia 24.10.2011 r. Klub Kultury „Anin” po raz
trzeci goÊci∏ uczestników projektu „Galopem
przez Europ´”. Tym razem m∏odzie˝ bioràca
udzia∏ w zaj´ciach
mog∏a
poznaç
obyczaje wybranych krajów europejskich. Na poczàtku uczniowie
spotkali si´ z ekspertem – podró˝nikiem p. Krzysztofem Dworczy-

kiem, który ciekawie
opowiedzia∏ o obyczajach
W´grów,
Francuzów i Anglików. M∏odzie˝ zadawa∏a wiele pytaƒ
i oczekiwa∏a wyczerpujàcych odpowiedzi. W dalszej cz´Êci
spotkania uczestnicy zostali podzieleni na trzy
grupy warsztatowe. Zadaniem ka˝dej grupy by∏o
przygotowanie potrawy charakterystycznej dla
danego kraju. Wszystkie produkty niezb´dne

do zrobienia danej potrawy
by∏y przygotowane przez
pracowników placówki.
Grupa w´gierska wykona∏a
deser charakterystyczny
dla tego kraju, grupa francuska sa∏atk´ nicejskà
z sosem vinaigrette, a brytyjska tosty opiekane z bekonem i ˝ó∏tym serem.
Po skoƒczonych warsztatach uczniowie z trzech
grup spotkali si´ razem
i opowiadali o swojej pracy
warsztatowej. Na zakoƒczenie odby∏a si´ degustacja przygotowanych potraw.
El˝bieta Kucharska

Klub Kultury „Zastów”

Z goÊcinà w domu
Marii Sk∏odowskiej-Curie
W dniu 10 paêdziernika odby∏a si´ gala wr´czenia dyplomów i nagród laureatom konkursu na limeryk o Marii Sk∏odowskiej-Curie. ÂwietnoÊci imprezie doda∏o miejsce spotkania – Muzeum Marii
Sk∏odowskiej-Curie. To dom, w którym urodzi∏a
si´ Noblistka, mo˝na by∏o poczuç si´ jej goÊciem.
Do konkursu zg∏oszono 134 limeryki w trzech
kategoriach wiekowych. Jury w sk∏adzie: Barbara
Szpinda – bibliotekarz z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer, Hanna Kowalska – filozof, dziennikarz
i sekretarz redakcji, Rafa∏ Bryndal – satyryk, autor
tekstów i dziennikarz oraz Wojciech Staƒczak –
poeta, t∏umacz i nauczyciel akademicki, nagrodzi∏o
21 limeryków. Internauci wybrali 3 zwyci´zców.
W kategorii wiekowej 13–16 lat:
I miejsce – Alicja Ogórek, 14 lat, Zespó∏ Szkó∏
w Kamiennej Górze, Gimnazjum nr 1, (opiekun
literacki – Ewa Szczerba)
II miejsce – Karolina K∏osowska, 14 lat, Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
(opiekun literacki – El˝bieta Galuhn)
III miejsce – Marcin Kirpluk, 14 lat, Warszawa
W kategorii wiekowej 17–19 lat:
I miejsce – nie przyznano
Klub Kultury „Marysin” zaprasza na

Gimnastyk´ dla Seniorów
bezp∏atne zaj´cia, projekt „Aktywny senior”
w ramach wspó∏pracy z SM Marysin.
• 15, 22, 29 listopada (wtorki) godz. 9.30
i godz. 10.30
• 16, 23, 30 listopada (Êrody) godz. 10.30

Klub Kultury „Marysin”
04-519 Warszawa, ul. Korkowa 96
Tel. 22 812 01 37
e-mail: k.k.marysin@wp.pl
www.klubkultury.marysin.net
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II miejsce – Aleksandra Glazer, 17
lat, CXIX Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Jacka Kuronia w Warszawie
(opiekun literacki – Beata Biedrzycka)
III miejsce – Joanna Kamiƒska, 17 lat,
Salezjaƒskie Liceum Ogólnokszta∏càce im. ks.
Czartoryskiego w Miƒsku Mazowieckim
(opiekun literacki – Renata Baku∏a)
W kategorii wiekowej 20 lat i powy˝ej:
I miejsce – Dorota Thel-Bielaƒska, 29 lat, Warszawa
II miejsce – Tadeusz Haftaniuk, 55 lat, Che∏m
II miejsce – Przemys∏aw Kaperzyƒski, 48 lat, Olsztyn
III miejsce – Piotr Piela, 36 lat, Szko∏a Podstawowa w ¸abuniach
Mi∏ym zaskoczeniem dla laureatów i wszystkich uczestników by∏ tomik limeryków ich autor-

stwa, który ka˝dy otrzyma∏ na pamiàtk´. Nagrodzone utwory zosta∏y uwiecznione na planszach
i stanowi∏y cz´Êç plenerowej wystawy w „Galerii na p∏ocie” przed Klubem Kultury „Zastów”
w Warszawie przy ulicy Lucerny 13.
Chcemy, aby nie tylko mieszkaƒcy stolicy mieli
frajd´ z ich przeczytania, dlatego te˝ w nied∏ugim
czasie wystawa rozpocznie podró˝ po Polsce.
˚yczymy wszystkim przyjemnego czytania,
a laureatom wielu sukcesów na niwie artystycznej.
KKZ

Ogólnopolskie konkursy
plastyczne w KK „Zastów”
Klub Kultury „Zastów” serdecznie zaprasza na
dwa coroczne ogólnopolskie konkursy plastyczne o tematyce bo˝onarodzeniowej.
Pierwszy to „Pocztówka do Êw.
Miko∏aja”, w którym zadaniem jest
w∏asnor´czne wykonanie dowolnà
technikà p∏askà (wy∏àczajàc techniki
komputerowe) jednej pocztówki wyra˝ajàcej emocje zwiàzane z oczekiwaniem na Êw. Miko∏aja i nawiàzujàcej do Êwiàtecznej tradycji.
Drugi konkurs – „Ozdoba choinkowa” dotyczy samodzielnego wykonania z dowolnych materia∏ów (poza plastelinà) ozdoby choinkowej, która
w oryginalny sposób wyra˝a atmosfer´ i tradycj´
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. WielkoÊç i waga ozdo-

by muszà umo˝liwiaç zawieszenie jej na choince.
W obu konkursach termin nadsy∏ania prac
to 23 listopada do godz. 19.00 (liczy
si´ data wp∏ywu), a og∏oszenie wyników konkursu i terminu oraz miejsca
wr´czenia nagród nastàpi 2 grudnia
br. na stronie internetowej klubu.
Prace oceniane b´dà w kilku kategoriach wiekowych, obejmujàcych
∏àcznie dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych.
Pe∏ne informacje znajdà Paƒstwo
na stronie klubu www.kkzastow.com
oraz w regulaminach konkursów, dost´pnych na naszej stronie pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/982
KKZ
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Wydarzenia
kulturalne
DLA DZIECI
● 19 listopada (sobota), godz. 15.00
„O Lisku Urwisku” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 29 listopada (wtorek), godz. 11.30
Przedstawienie dla dzieci „Bajka zimowa” – opowieÊç o perypetiach zwaÊnionej rodziny w okresie
przedÊwiàtecznym. Teatrzyk aktorsko-lalkowy.
Wst´p wolny. Zaprasza teatr „Bajka”. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY
● 25 listopada (piàtek), godz. 18.00
„Opera ˝ebracza” – premiera spektaklu w wykonaniu grupy KK Falenica ze specjalnym udzia∏em
El˝biety i Jerzego Kuszakiewiczów, re˝yseria Szczepan Szczykno. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
KONCERTY, RECITALE, POKAZY
25 listopada (piàtek), godz. 18.15
„Audycja muzyczna” w wykonaniu uczniów sekcji
nauki gry na instrumentach klawiszowych. Dzieci
i m∏odzie˝ przygotowuje p. El˝bieta Osiak. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
●

PRELEKCJE, SPOTKANIA, PROJEKCJE
● 14 listopada (poniedzia∏ek)
Spotkanie z etnografem (w ramach projektu „Pi´kna nasza Polska ca∏a”). Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 16 listopada (Êroda), godz. 18.00
„Indie latem - jak uciec przed monsunem i turystami” – spotkanie z podró˝nikami, pokaz slajdów Joanny
Lisieckiej i ¸ukasza Synowieckiego. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 28 listopada (poniedzia∏ek), godz. 19.00
„Magiczny Junnan” – spotkanie z podró˝nikiem
po jego wyprawie do Junnan – prowincji w po∏udniowo-zachodnich Chinach. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 17 listopada (czwartek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla ZSS nr 102 w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 18 listopada (piàtek)
„Od Ba∏tyku do Tatr” – jesienny pejza˝, warsztaty
plastyczne. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
● Do 18 listopada (piàtek)
Przyjmowanie prac na konkurs fotograficzny pn.
„Oblicza jesieni”. Zdj´cia spe∏niajàce wymogi regulaminowe prosimy dostarczaç osobiÊcie (pokój
nr 305) lub przes∏aç na adres: Wydzia∏ Kultury
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1,
04-713 Warszawa. Organizator: Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1.
● 19 listopada (sobota), godz. 12.00–15.00
Uroczyste otwarcie wystawy malarskiej uczestników sekcji plastycznej Wawerskiego Uniwersytetu
III Wieku. Wystawa czynna: poniedzia∏ek, Êroda,
czwartek godz. 12.00–18.00, piàtek godz.
12.00–21.00. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.

Do 23 listopada, godz. 19.00
Przyjmowanie prac w XIII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”.
Regulamin dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● Do 23 listopada, godz. 19.00
Przyjmowanie prac w IX Ogólnopolskim Konkur sie Plastycznym „Ozdoba choinkowa”. Regulamin
dost´pny na stronie www.kkzastow.com. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 26 listopada (sobota), godz. 16.00–18.00
Familijne popo∏udnia plastyczne – warsztaty plastyczne. Listopadowe warsztaty wprowadzà nas
w zaczarowany Êwiat lampionów... Organizator: Klub
Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
●

KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
● 25 listopada (piàtek), godz. 17.30
„Znane i nieznane uroki Pary˝a” – promocja ksià˝ki „Gdy myÊl´ Pary˝...” wyd. przez TPPF. W programie
m.in.: recital piosenki francuskiej, dyskusja na temat
kina francuskiego. Ca∏oÊç prowadzi Bogdan Falicki.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 26 listopada (sobota), godz. 9.00–16.00
IV Ogólnopolski Turniej Szachowy „Smerfogranie 2011”. Ostatni etap d∏ugofalowego turnieju szachowego dla dzieci i m∏odzie˝y do 17 lat i III kategorii szachowej w∏àcznie. 9.00–10.00 – zapisy,
10.00–14.00 – turniej. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 26 listopada (sobota), godz. 12.00
Zabawa andrzejkowa dla dzieci prowadzona przez
aktorów teatrów dzieci´cych. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 26 listopada (sobota), godz. 17.00
Zabawa andrzejkowa dla mieszkaƒców przy muzyce mechanicznej. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 26 listopada (sobota), godz. 19.30
Zabawa Andrzejkowa z zespo∏em „Promile” – zabawa andrzejkowa dla mieszkaƒców z towarzyszeniem zespo∏u na ˝ywo. Wst´p 20 z∏. Rezerwacja zaproszeƒ w Klubie Kultury „Aleksandrów”. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 29 listopada (wtorek), godz. 15.00–18.00
Andrzejkowa zabawa taneczna w Klubie Seniorów
„Relax”. Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 30 listopada (Êroda), godz. 18.00
„J´drzejki” – wieczór nie tylko z wró˝bami.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● Malarstwo Magdaleny Ryniewicz, Wypo˝yczalnia
Nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Wystawa „Âwidermajer pod sosnami” – fotografie Marty Âli˝ewskiej. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Malarstwo portretowe Wac∏awa Piotrowskiego,
Biblioteka G∏ówna – Czytelnia Naukowa, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
● „Podró˝e dalekie i bliskie” – wystawa, Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Rok Czes∏awa Mi∏osza z okazji 100. rocznicy urodzin
– wystawa poÊwi´cona twórczoÊci poety, Biblioteka
G∏ówna, Wypo˝yczalnia Nr 87, ul. Trawiasta 10.
● Micha∏ Elwiro Andriolli – Ilustracje do „Pana Ta deusza”, Biblioteka G∏ówna, Czytelnia Naukowa
nr XIII, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
● Anin i Mazowsze w fotografii Alicji Francman,
Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci – wystawy, fotogazetki, wszystkie placówki.
Spotkania:
● Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Wies∏a wem Drabikiem, 15.11.2011 godz. 9.00. Anin,
Oddzia∏ dzieci´cy, ul Trawiasta 10.
● DKK – Nasze letnie lektury, spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki 14.11 i 28.11, godz. 16.00, Wypo˝yczalnia Nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
●

Kàcik poezji
Stanis∏aw Baraƒczak w 65. rocznic´ urodzin. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.

●

Pogadanki
● „Taƒczàce szkielety” – miniwyk∏ad z cyklu „Spotkania staropolskie”, 21.11.2011, godz. 12.00, Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● Po zdrowie do biblioteki „Bóle g∏owy, karku, szyi
– przyczyny i zapobieganie” – spotkanie z fizjoterapeutà Beatà Pecarz, 23.11.2011, godz. 16.30,
Czytelnia Naukowa, Anin, ul. Trawiasta 10.
G∏oÊne czytanie:
● „Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – czyta Ewa Szykulska. 17.11.2011 godz. 11.00. Anin, Oddzia∏
dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – Gordon Jarvie
„Legendy szkockie”:
- 15.11.2011 r., godz. 13.00 – Joseph Jacobs
„Z∏otodrzewa i Srebrnodrzewa” ,
- 18.11.2011 r., godz. 16.30 – Alasdair MacLean
„Samotny olbrzym”,
- 22.11.2011 r., godz. 13.00 – John Buchan
„Czarodziejska laska”,
- 25.11.2011 r., godz. 16.30 – Elizabeth Grierson „Popieluszek i wà˝”,
- 29.11.2011 r., godz. 13.00 – J. F. Campbell
„Dwaj pasterze”.
Konkursy/ Testy/Quizy:
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica cyrku” Martina Widmarka
i Helen Willis dla dzieci w wieku 7–9 lat. Anin,
Oddzia∏ dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
IV–VI SP) pt. „Przygody ch∏opca Pinokia w naszym
Êwiecie...” na podstawie ksià˝ki Carla Collodiego
„Pinokio”. Anin, Oddzia∏ dzieci´cy, ul Trawiasta 10.
Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
„Chata z Pomys∏ami”.
● 10, 17 i 24 listopada 2011 r. (w czwartki, godz.
11.00), Anin, Oddzia∏ dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
Zaj´cia dla najm∏odszych
● Sówka Màdra G∏ówka – zagadki i ∏amig∏ówki dla
dzieci w kategorii wiekowej 6–10 lat – Êrody
16, 30 listopada godz. 12.00–12.30, Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Maluchy na B∏´kitnej – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci w wieku 2–3 lata we wtorki godz. 10.30, Wypo˝yczalnia Nr 26,
Wawer, ul. B∏´kitna 32. Prowadzàca Anna Gruszczyƒska (tel. 607-921-142).
● „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzieci wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz. 14.30–
–15.15. Anin, Oddzia∏ dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Anin, Oddzia∏
dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
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Âwi´to szko∏y z tradycjami
Tegoroczny Dzieƒ Edukacji Narodowej dla Szko∏y
Podstawowej nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich w Zerzniu by∏ wyjàtkowy – tego
dnia odby∏ si´ równie˝ jubileusz 50-lecia szko∏y.
Âwi´to zerzeƒskiej podstawówki rozpocz´∏o si´
wyst´pem artystycznym dzieci, w przepi´knie
na t´ okazj´ udekorowanej sali gimnastycznej.
Na szczególnà uwag´ zas∏u˝y∏o t∏o sceny, które
stanowi∏ du˝ych rozmiarów rysunek dawnego

wraz z zast´pcà burmistrza – panem Przemys∏awem Zaboklickim, przedstawiciele patrona szko∏y, m.in. prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich – mgr Stanis∏aw Ozonek, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty – pani Agnieszka ˚ak i wiele innych znamienitych osób.
Po cz´Êci artystycznej nastàpi∏a ta bardziej
oficjalna z przemówieniami, w których goÊcie
z∏o˝yli serdeczne ˝yczenia dyrekcji i pracownikom „jubilatki”. Nie zabrak∏o indywidualnych nagród i wyrazów uznania ze strony dyrekcji dla
by∏ych i obecnych pracowników szko∏y oraz
osób z komitetu rodzicielskiego. Nastrój wzruszenia i czar wspomnieƒ rozprzestrzenia∏ si´,
pozytywnie „zara˝ajàc” wszystkich.
Poza akademià i pocz´stunkiem, na którym
nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç imponujàcego
tortu i gromkiego „Sto lat”, szko∏a przygotowa∏a

wystawy: w piwnicy mo˝na by∏o obejrzeç przedmioty codziennego u˝ytku, pras´ i ksià˝ki z dawnych lat, na drzwiach klas odtworzono starà numeracj´ sal, ustawiajàc przed wejÊciem ich ówczesne wyposa˝enie, w bibliotece mo˝na by∏o
oglàdaç oryginalnà wystaw´ „Elementarze Êwiata”, a w sali komputerowej wyÊwietlane by∏y
z rzutnika zdj´cia ze szkolnej kroniki – poczàwszy od skanów bardzo starych zdj´ç, a skoƒczywszy na najnowszych fotografiach. P∏yt´ ze
zdj´ciami mo˝na by∏o nabyç jako cegie∏k´
na utworzenie w bibliotece SP 109 „Bromboteki”
(o projekcie tym pisaliÊmy w ósmym [majowym] numerze „WWS”).
Redakcja „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” ˝yczy Szkole Podstawowej Nr 109 wielu
sukcesów i radoÊci w dalszej pracy.
Krótkà relacj´ filmowà z jubileuszu mogà Paƒstwo obejrzeç na naszej stronie internetowej
pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/115/n/877.
Hanna Kowalska

Âwi´to Drzewa
budynku szko∏y. Akademia szkolna nie by∏a standardowà deklamacjà okolicznoÊciowych wierszy
i odÊpiewaniem takich piosenek. By∏o to przedstawienie, którego treÊç stanowi∏o szukanie
przez uczniów pomys∏ów na uczczenie jubileuszu szko∏y, przeplatane pomys∏owymi przeróbkami znanych piosenek na utwory traktujàce
o rocznicy. Znalaz∏ si´ wÊród nich tak˝e wakacyjny hit muzyczny „Radio Hello” grupy Enej.
Scena szkolna goÊci∏a równie˝ Chór Wawerski,
który uroczyÊcie odÊpiewa∏ hymn narodowy,
pieÊƒ „Gaude Mater Polonia” i hymn szko∏y, ale
tak˝e piosenki z repertuaru rozrywkowego.
Widowni´ po brzegi wype∏nili nie tylko rodzice
uczniów aktualnie ucz´szczajàcych do szko∏y,
nauczyciele i inne osoby zawodowo z nià zwiàzane, ale te˝ dawni pracownicy szko∏y, jej absolwenci i przyjaciele, a tak˝e liczne grono zaproszonych goÊci: przedstawiciele Dzielnicy Wawer

Ilona Jankowska

Honorowe krwiodawstwo
nam si´ zebraç 6,75 litra krwi! Krew ta w przysz∏oÊci mo˝e uratowaç komuÊ ˝ycie. Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci wzroÊnie liczba ch´tnych
do wzi´cia udzia∏u w akcji. Kolejna zbiórka ju˝
w marcu 2012 r. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Ewelina Pszczó∏kowska (opiekun), Tina Rytkowska i Natalia Konowrocka
(uczniowie).
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3 paêdziernika 2011 r. w XXV Liceum Ogólnokszta∏càcym odby∏a si´ zbiórka krwi. Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dokona∏o poboru krwi w specjalnie do tego celu przeznaczonym autobusie. Akcja rozpocz´∏a si´ o godzinie 9.00, a zakoƒczy∏a o 13.00. Ch´ç
udzia∏u w zbiórce wyrazi∏o 47 osób. Byli to
SKLEP INTERNETOWY
uczniowie, pracownicy, nauczyciele oraz
Zabawki doskonałej jakości
osoby z zewnàtrz.
 bezpłatna dostawa w Warszawie
Niestety nie wszyscy
przy zakupie za minimum 199 zł
mogli oddaç krew –
 odbiór z punktu na osiedlu
u oko∏o 28 osób wySadul w Wawrze
stàpi∏y przeciwwskazania: przezi´bienia,
alergie oraz nie za dobre wyniki badaƒ
tel. 22 672 32 53, 501 4000 21
ogólnych. Dziewi´tnaÊcie osób odda∏o
koparki, wywrotki, pojazdy budowlane i rolnicze
krew – ∏àcznie uda∏o

12

10 paêdziernika br. Przedszkole Nr 110
im. Warszawskiej Syrenki po raz pierwszy
uczestniczy∏o w akcji „Âwi´to Drzewa” organizowanej przez Klub Gaja. Akcja zosta∏a przeprowadzona dzi´ki wspó∏pracy
z NadleÊnictwem Celestynów oraz LeÊniczówkà „Zbójna Góra”. Dzieci pod kierunkiem podleÊniczego posadzi∏y w naszym
ogrodzie przedszkolnym 10 sadzonek sosen, a w akcji udzia∏ wzi´∏o 130 przedszkolaków oraz 6 nauczycieli. Poprzez
udzia∏ w tego rodzaju dzia∏aniach dzieci
zdobywajà wiedz´ z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony Êrodowiska.

Filip Niepokólczycki

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Jubileusz 50-lecia Szko∏y Podstawowej nr 216
Dzieƒ 14 paêdziernika w Szkole Podstawowej
z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego
LiÊcia” nie by∏ tylko zwyk∏ym Âwi´tem Edukacji
Narodowej. Obchodzony by∏ bowiem jubileusz
50-lecia szko∏y.
Uroczystà gal´ zaszczycili swojà obecnoÊcià
m.in.:
• Adam Godus∏awski – Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Warszawa Wawer
• Joanna Waligóra – Wiceprzewodniczàca Rady
Dzielnicy Warszawa Wawer
• W∏odzimierz Zalewski – Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Warszawa Wawer
• Helena Kroszczyƒska – Przewodniczàca Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy
Warszawa Wawer
• Anna Sobczak i Katarzyna Or∏owska z Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa Wawer
• Jerzy Paw∏owski – Starszy Wizytator Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty
• Zofia Idzikowska – Prezes ZNP dla Dzielnicy
Warszawa Wawer,
którzy po s∏owach powitania Pani Dyrektor Bogumi∏y Rudnickiej przemawiali do zgromadzonych goÊci. Nie zabrak∏o te˝ ludzi zwiàzanych
z 50-letnià historià, by∏ych dyrektorów w osobach Pani Katarzyny Zdzieborskiej, Pana Jana
Pieƒkowskiego, pedagogów, pracowników szko-

∏y, rodziców, uczniów i absolwentów.
Wa˝nym akcentem uroczystoÊci by∏o Êlubowanie klas pierwszych i pasowanie na uczniów.
Starsi przedstawili krótki, ale wymowny program artystyczny – by∏y piosenki chóru, wiersze,
koncert skrzypcowy. Prezentacja multimedialna z zabawnymi komentarzami ukaza∏a histori´
szko∏y „w pigu∏ce”. Wyst´py zakoƒczy∏ brawurowy pokaz taneczny pary wicemistrzów Polski

Klub Kultury „RadoÊç”

w taƒcu towarzyskim. Tradycyjnie zosta∏ wr´czony wspania∏y tort, ufundowany przez Rad´ Rodziców. ˚yczeniom i gratulacjom nie by∏o koƒca.
Po cz´Êci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni
na wspania∏y pocz´stunek.
Rozmowy i wspomnienia przy starych zdj´ciach sprzyja∏y integracji Êrodowiska lokalnego.
Katarzyna Goik

niajà wykonawców do uczenia si´ j´zyków obcych i rozwijajà umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ nimi.
W Przeglàdzie mo˝na wystàpiç indywidualnie lub zespo∏owo.
Przes∏uchania konkursowe odbywaç si´ b´dà w dniach 26–27 listopada 2011 r. Zg∏oszenia przyjmujemy
do 18 listopada 2011 r.
Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne sà na stronie internetowej
www.klubradosc.waw.pl
Informacje na temat Przeglàdu
mo˝na równie˝ uzyskaç pod numerem tel. 22 615-73-28.

Nutka poliglotka
Klubu Kultury „RadoÊç” zaprasza
do udzia∏u w VIII Ogólnopolskim
Przeglàdzie Piosenki Europejskiej
„NUTKA POLIGLOTKA”.
Celem Przeglàdu jest m.in. umo˝liwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych,
których umiej´tnoÊci wokalne rozwijane sà w amatorskim ruchu artystycznym. Piosenki wykonywane w j´zykach europejskich i nie tylko, sk∏a-

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.
oferty m2
pokoi
1061 32
2/2
1
1125 50
0/2
3
1054 44
2/2
2
1011 38
0/3
1
1136 42,5 0/2
2

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

Rejon

Cena
w PLN
Anin
231.000
Anin
356.000
Mi´dzylesie
309.000
Anin
228.000
Praga Po∏udnie 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
726
132
593
185
716
198
730
180

Pow. dzia∏ki m2
577
190
250

Rejon
Stara Mi∏osna
Majdan
Wawer
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
465.000
880.000
750.000

Rodzaj domu
Segment dwulokal.
Bliêniak
Segment
Bliêniak

Rok
2010
2010
2010

Stan wykoƒczenia
Developerski
Developerski
Developerski
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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Projekt „Kopernik, kosmos, Warszawa i ja”
W Zespole Szkó∏ Nr 111 realizowany jest projekt finansowany przez Biuro Edukacji – Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne pt. „Kopernik,
kosmos, Warszawa i ja”, którego autorkami sà
p. Iwona Myszkowska i Êp. p. Dorota Pietrzak-Mucha. Na ten cel szko∏a otrzyma∏a 14.490 z∏.
Celem projektu by∏o zainteresowanie dzieci zagadnieniami zwiàzanymi z kosmosem, astronomià i postacià Miko∏aja Kopernika oraz rozbudzenie u dzieci postawy badawczej – ch´ci poznawania praw natury na drodze dokonywania
w∏asnych obserwacji i doÊwiadczeƒ.
W ramach realizacji projektu uczniowie bezp∏atnie obejrzeli w kinie Stacja Falenica film pt.
„Gwiazda Kopernika”, mieli bezp∏atny wst´p

do Centrum Nauki Kopernik, za symbolicznà z∏otówk´ wzi´li udzia∏ w lekcji muzealnej „Miko∏aj
Kopernik i jego dzie∏o” w Muzeum Techniki
i obejrzeli pokaz w Planetarium. Wzi´li tak˝e
udzia∏ w zaj´ciach plastycznych. W listopadzie
odb´dzie si´ koncert zespo∏u rockowego Orkiestra Dni Naszych. Placówka wzbogaci∏a si´
o tellurium1 i projektor multimedialny.
W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznali si´ z postacià i dzie∏em wielkiego Polaka
– Miko∏aja Kopernika – i zdobyli podstawowe
wiadomoÊci na temat Uk∏adu S∏onecznego
i miejsca Ziemi we wszechÊwiecie.
Jako podsumowanie dzia∏aƒ w listopadzie odb´dzie si´ Dzieƒ Kosmity, w czasie którego ka˝-

da klasa zaprezentuje wiadomoÊci o wybranej
przez siebie planecie.
Do udzia∏u w projekcie zaproszeni zostali tak˝e rodzice uczniów – dla nich og∏oszony zosta∏
literacki konkurs z nagrodami „Kosmiczna bajka
dla mojego dziecka”.
Uczniowie bardzo ch´tnie i licznie wzi´li udzia∏
we wszystkich zaproponowanych formach realizacji projektu.
Iwona Myszkowska
1

Tellurium – przyrzàd b´dàcy modelem ruchów Ziemi
i Ksi´˝yca wzgl´dem S∏oƒca, s∏u˝àcy do pokazywania oÊwietlenia Ziemi w ró˝nych porach dnia i roku,
faz Ksi´˝yca, zaçmieƒ S∏oƒca i zaçmieƒ Ksi´˝yca
(êród∏o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tellurium).

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Niewidomych
15 paêdziernika obchodzony jest Mi´dzynarodowy Dzieƒ Niewidomych. Z tej okazji 18
paêdziernika w fundacji Akademia Mo˝liwoÊci
zorganizowano szkolenie, wystaw´ sprz´tu rehabilitacyjnego i spotkanie integracyjne. G∏ównym przes∏aniem warsztatów by∏o przybli˝enie
problemów osób niewidomych i s∏abowidzàcych. Spotkanie prowadzi∏a psycholog fundacji, Alicja Jakimczuk. W pierwszej cz´Êci prowadzàca zdefiniowa∏a poj´cie osoby niewidomej i ociemnia∏ej. Przybli˝y∏a uczestnikom,
czym sà zaburzenia widzenia, dalekowzrocz-

noÊç, krótkowzrocznoÊç, czym sà choroby
oczu, takie jak jaskra, zaçma, a czym Êlepota
medyczna, blindyzmy. Podczas szkolenia
uczestnicy dowiedzieli si´ nie tylko tego, jak widzi zdrowy cz∏owiek, ale przede wszystkim, co
i w jaki sposób widzi osoba niewidoma i s∏abowidzàca. Prowadzàca opowiedzia∏a o sposobach funkcjonowania spo∏ecznego, zawodowego osób s∏abowidzàcych i niewidomych oraz
o zasadach udzielania skutecznej pomocy.
W drugiej cz´Êci spotkania, w ramach miniwystawy, zaprezentowano sprz´t rehabilitacyjny

Poeci i pisarze wawerscy

Andrzej Umgelter: nies∏usznie
zapomniany historyk Wawra
Emil Wolfram przyszed∏ na Êwiat we wsi Goc∏aw, by∏ potomkiem holenderskich protestantów. W praskim gimnazjum uzyska∏ tytu∏ mistrza mechaniki precyzyjnej. W roku 1898
osiad∏ w Wawrze, a dwa lata póêniej zamieszka∏a tu jego ˝ona. Gospodarowali oboje na ornym pasie nieurodzajnej ziemi. Mieli czwórk´
dzieci. Emil Wolfram okaza∏ si´ dobrym gospodarzem. Zdoby∏ szacunek sàsiadów. Przewodzi∏ licznym inicjatywom spo∏ecznym. Bywa∏
so∏tysem wsi Wawer, pe∏ni∏ te˝ obowiàzki wójta gminy Wawer.
W roku 1935 podjà∏ decyzj´ o budowie murowanej kamienicy. Wys∏u˝ony, drewniany dom
rodzinny ju˝ nie wystarcza∏ dla jego rodziny. Kamienica mia∏a byç w zamyÊle Emila dumnà
„twierdzà Wolframów”. Budowano jà wi´c z rozmachem: trzy kondygnacje, supersolidne podpiwniczenie, akermanowskie stropy z podwójnà
szlichtà wykonane z wysokogatunkowego cementu portlandzkiego. Jeszcze po latach
na przebicie tych stropów potrzeba by∏o wielu
godzin! W naro˝nym pomieszczeniu na parterze
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dla niewidomych. Na koƒcu warsztatów odby∏o
si´ spotkanie integracyjne, podczas którego
wszyscy mogli podzieliç si´ ze sobà swymi
uwagami, spostrze˝eniami i doÊwiadczeniami,
a tak˝e bli˝ej si´ poznaç.
Pe∏nà wersj´ artyku∏u znajdà Paƒstwo na
naszej stronie pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/111/n/996.
Alicja Jakimczuk
Maciej ¸opuszyƒski
Patrycja Redziƒska
nego”. Przygotowywa∏ monografi´ dotyczàcà
dziejów Wawra.
Ustalenia wawerskiego historyka-amatora
wykorzysta∏ Jerzy Kasprzycki w niektórych szkicach z cyklu „Po˝egnania warszawskie”. Wspó∏pracowa∏ z nim równie˝ Olgierd Budrewicz, autor
„Sag warszawskich”.
Andrzej Umgelter zmar∏ w roku 1994. Niektóre jego teksty opublikowano jeszcze w latach 80.
w „Stolicy”. Inne pojawi∏y si´ w nast´pnej dekadzie w nieistniejàcych dziÊ czasopismach lokalnych: „Wielkim Wawrze”, „Olszynce” i „Marysinie”. Kolejne opracowania przetrwa∏y wy∏àcznie
w maszynopisach. Dost´p do rozproszonych
tekstów Umgeltera jest bardzo trudny. Cz´Êç
z nich przygotowa∏ do druku Feliks WaÊkiewicz,
przyjaciel autora „Ulicy P∏owieckiej” i pasjonat
historii Wawra. Od lat zabiega on o ich publikacj´. JeÊli te zabiegi nie przyniosà skutku, nasza
wiedza o historii Wawra pozostanie nadal uboga.

zainstalowano pierwszà w Wawrze aptek´. Kamienica Wolframów, po∏o˝ona na rogu ulic P∏owieckiej i Edisona, funkcjonuje po dziÊ dzieƒ.
Losy tej kamienicy opisa∏ Andrzej Umgelter,
syn Ireny z domu Wolfram. Umgelter, z wykszta∏cenia technolog drewna, pasjonowa∏ si´ historià.
Opracowa∏ dzieje rodziny Wolframów. Pisa∏ o bitwach wawerskich z czasów powstania listopadowego oraz o tutejszej karczmie. Zajà∏ si´ te˝
lokalnym nazewnictwem. Jego tekst „Ulica P∏owiecka” stanowi wawerski odpowiednik s∏ynnej
„Ulicy Marsza∏kowskiej” Stanis∏awa Herbsta.
Umgelter interesowa∏ si´ te˝ wawerskimi szko∏ami, cmentarzami i pomnikami. Przypomnia∏ poJan Czerniawski
stacie wójta Stanis∏awa Krupki oraz „polUS¸UGI OGRODOWE I WYSOKOÂCIOWE
skiego” Geringa (roz- Wycinanie i podcinanie drzew
strzelany podczas eg- Jesienne porzàdki ogrodowe
zekucji wawerskiej
- Naprawa i czyszczenie rynien
Daniel Gering). Wcià˝
- Inne
rozbudowywa∏ biogramy
„Wawerskiego
tel. 606-808-358, 513-148-238 piotrkoziarski@wp.pl
S∏ownika Biograficz-

„ PO LINIE”
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V Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny
W dniu 13 paêdziernika 2011 roku na obiektach sportowych Zespo∏u Szkó∏ nr 70 przy ul.
Bajkowej 17/21 Uczniowski Klub Sportowy
WAWER ZS 70 zorganizowa∏ V Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny.
W zorganizowanej przez
Klub imprezie sportowej
wzi´∏o ogó∏em udzia∏ 13
dru˝yn liczàcych 78 zawodników i zawodniczek z czterech wawerskich szkó∏ podstawowych (SP 76, SP 124,
SP 195, SP 204).
Ka˝da dru˝yna sk∏ada∏a
si´ z 6 zawodników lub zawodniczek, którzy startowali
w biegu na dystansie 60 m,
skoku w dal oraz rzucie 3-ki-

logramowà pi∏kà lekarskà. Uzyskane rezultaty
przeliczane by∏y na punkty. Wygrywa∏y dru˝yny,
które uzyska∏y najwi´kszà sum´ punktów. Przyznano równie˝ nagrody indywidualne
za uzyskanie przez
zawodnika najwi´kszej liczby punktów
w ka˝dej kategorii
wiekowej. W kategorii ch∏opców starszych I miejsce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa nr 195, z której równie˝ najwi´kszà liczb´ punktów
zdoby∏ Przemys∏aw
Bo˝ek (848). W pozosta∏ych katego-

Tu koƒczy si´ Warszawa
Piaszczysta droga, ostatnie promienie jesiennego
s∏oƒca, cisza niczym niezmàcona. JakiÊ m´˝czyzna na rowerze wy∏oni∏ si´
z leÊnej g´stwiny i zaraz
w niej zniknà∏... Obrazy
przesuwajà si´ niczym
w kalejdoskopie, lecz
wszystkie uk∏adajà si´ w spójnà ca∏oÊç
– cz∏owiek w zgodzie z naturà.
Rezerwat Wyspy Zawadowskie, bo o nim dziÊ
mowa, le˝y cz´Êciowo na terenie miasta Warszawy, a konkretnie dzielnic Wawer i Wilanów, cz´Êciowo zaÊ na terenie miasta Józefów oraz gminy Konstancin-Jeziorna. Ponad 500 hektarów
wysp, piaszczystych ∏ach i nadrzecznych lasów
∏´gowych, na czele z mi∏oÊciwie nam panujàcà
Wis∏à. Bujna przyroda tych terenów to wymarzone miejsce bytowania wielu gatunków zwierzàt.
WÊród nich na przyk∏ad bobrów. W odró˝nieniu
od Zakola Wawerskiego, o którym pisa∏am kilka
miesi´cy temu, tu Êlady dzia∏alnoÊci tych niestrudzonych budowniczych sà ca∏kiem Êwie˝e.
Wycieczk´ mo˝na rozpoczàç na p´tli autobusu 161 – przy Wale Miedzeszyƒskim. W tym
miejscu zaczyna si´ ˝ó∏ty szlak turystyczny,
zwany „Szlakiem nad Brzegiem Wis∏y”. Ulicà
Podsto∏ecznà, a nast´pnie Nowowiejskà dochodzimy w sàsiedztwo niewielkiej wydmy oddzielajàcej ostatnie przysió∏ki osiedla Nowa WieÊ
od niewielkiego cieku wodnego o intrygujàcej
nazwie „Struga pod Ma∏pim Gajem”. Szlak niestety dawno nie by∏ odnawiany, jest bardzo êle
oznakowany – przynajmniej na poczàtkowym
odcinku zdecydowanie przyda si´ mapa. Polna
droga wiedzie wÊród imponujàcych rozmiarów
topoli bia∏ych. Krajobraz nieco przypomina afrykaƒskà sawann´ – topole niczym baobaby wynurzajà si´ z morza wielkich traw. Tak dochodzi-

my do jeziora ¸acha. Jest ono jednym z wielu na
Mazowszu starorzeczy, czyli dawnych koryt
rzecznych, w tym wypadku Wis∏y. Jezioro jest
d∏ugie i wàskie, o maksymalnej g∏´bokoÊci sze-

riach wiekowych zwyci´˝y∏y dru˝yny gospodarzy.
Zawody przebiega∏y w mi∏ej i sportowej atmosferze. Pogoda sprzyja∏a uzyskiwaniu imponujàcych wyników sportowych. Wszystkim gratulujemy sportowej postawy i zapraszamy za rok.
Monika Nikiel-Zentala
z Fundacjà Ja Wis∏a (www.jawisla.pl). B´dzie to
na pewno niezapomniane prze˝ycie.
Wracajàc do naszej wycieczki – na niedzielny
spacer oko∏o 4-kilometrowa trasa w zupe∏noÊci
wystarczy. Mo˝na jà zakoƒczyç dochodzàc do
Wa∏u Miedzeszyƒskiego w miejscu, gdzie koƒczy
si´ jezioro ¸acha. Powrót autobusem linii 702.
Przemierzajàc ten szlak nietrudno
mieç wra˝enie, ˝e wielka Warszawa
odleg∏a jest o setki kilometrów, gdy
tymczasem ona przycupn´∏a za miedzà. A wszystko to za sprawà nie tylko pi´knych krajobrazów, ale tak˝e
pasàcych si´ tu beztrosko zwierzàt.
A jest ich niema∏o – krowa, konie,
owce i kozy wprawi∏y mnie w prawdziwe zdumienie.
NadwiÊlaƒskie tereny bywajà niestety cz´sto atrakcyjnym miejscem
dla mi∏oÊników przeró˝nego rodzaju
rajdów terenowych. Zdarzajà si´ równie˝ przypadki usuwania tablic informujàcych o rezerwacie. ObyÊmy potrafili tak korzystaç z dobrodziejstw natury, by czerpaç z niej
zyski, nie niszczàc jej.
Ma∏gorzata Matyka

Êciu metrów. Zarybione, mo˝na wi´c w´dkowaç.
Nad jego brzegiem (po przeciwnej stronie) usytuowana jest winiarnia-gospoda, dla której goÊci
udost´pniono tramwaj wodny. Idàc ˝ó∏tym szlakiem mamy zatem po
jednej stronie jezioro,
w w w. b e l l d e r m a . p l
Dr Oksana Zarewicz
po drugiej zaÊ rezerGabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej
Trakt Lubelski 275, 04-766 Warszawa
wat przyrody – Wyspy
Tel. 500 516 318
Zawadowskie.
Na wiÊlanych wyNowości w Gabinecie Bellderma
spach gnie˝d˝à si´ po
dwa gatunki mew, ryO Pelleve (metoda radiage) – odmładzanie w krótkim czasie bez rekonwalescencji (trudne okolice: okolice oczu, owal twarzy, szyja, dekolt, brzuch,
bitw i sieweczek. Czawewnętrzna strona ramion)
sem mo˝na spotkaç
czaple, kaczki i... bieliO Laser frakcyjny CO2 (odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów)
ka. Poniewa˝ do sameO Radiochirurgia ( szybkie i bezbolesne usuwanie zmian skórnych)
go rezerwatu obowiàzuje zakaz wst´pu,
O Zamykanie naczynek krwionośnych (RF – fale radiowe)
wi´c aby podpatrzeç
Wiedza, doświadczenie i życzliwość w służbie zdrowia i urody
˝ycie na wyspach, warSerdecznie zapraszamy
to wybraç si´ w rejs
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
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
US¸UGI:
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki,
parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie. Tel. 605 654 269.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo
przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ OGRODY – oferujemy kompleksowe us∏ugi projektowania, realizacji, piel´gnacji ogrodów, zak∏adania systemów
automatycznego nawadniania (TORO K-rain). Posiadamy
wieloletnie doÊwiadczenie i bran˝owe wykszta∏cenie
(SGGW). Jesienna PROMOCJA – zapytaj architekta
tel.: 504-167-731, www.greenpartner.pl
◗ Psycholog dla dzieci i doros∏ych, dietetyk, logopeda, psychiatra, coaching, uzale˝nienia. www.instytut-ipro.pl,
606 994 447.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – piel´gnacja/przycinka drzew,
czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp.
– tel. 792 077 071.
◗ GLAZURNIK, profesjonalista. 20 lat praktyki, tel. 501805-046 lub (22) 783-24-28.
◗ Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2, 4, 100-nogi? Zapraszamy
do Uprzejmego ¸osia, gabinetu weterynaryjnego w Mi´dzylesiu, przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga
czeka na Paƒstwa. Tel. 535 965 525, www.uprzejmy∏oÊ.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia – 530-556-628.
◗ Hydraulik-specjalizacja naprawa urzàdzeƒ sp∏ukujàcych,
przy∏àcza do zmywarek, pralek. Tel. 508 620 962.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
◗ Monta˝ mebli, wyposa˝enia kuchni, blaty, listwy, oÊwietlenie. Tel. 662-726-633.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi
wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ Wycinanie drzew, Us∏ugi ogrodowe, Prace alpinistyczne,
jesienne porzàdkowanie ogrodów, podsypywanie korà
sosnowà, odÊnie˝anie posesji (równie˝ dachów) i inne.
Tel. 513-148-238.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ
elektrycznych. Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 24724-94; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ OGRODY, ogródki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza,
parki – projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW,
na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy
nawadniajàce, tel. 507-285-400.

◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504-69-79-18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub dwojgiem, referencje, jestem dyspozycyjna, tel. 508-045-871.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do
klienta. Tel. 601-262-086.
◗ Wykonanie i naprawa protez z´bowych. Tel: 605 403 842;
773 29 67.
◗ Kompleksowe us∏ugi ogrodowe i wysokoÊciowe. Bezp∏atna wycena u Klienta. Warszawa Weso∏a, tel. 606-808358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Anteny! Monta˝ i naprawa anten satelitarnych i naziemnych. www.tesat.eu Tel. 500-63-63-93, 515 500 620.
◗ Wykoƒczenia i remonty mieszkaƒ, malowanie, elektryka-hydraulika, uk∏adanie p∏ytek, tapetowanie i inne...
Tel. 517-913-608.
◗ 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.
◗ Internet bezprzewodowy do 100 mb/s. Telewizja satelitarna. Do 6 miesi´cy bez op∏at. Antena + monta˝ od 3 z∏.
Tel. 693 519 727.
◗ Strzy˝enie, piel´gnacja yorków oraz inne ma∏e rasy. Warszawa–Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Wycinanie drzew i krzewów, przycinanie ga∏´zi, prace
wysokoÊciowe. Malowanie, uk∏adanie paneli. Drobne naprawy domowe. Tel. 606-478-725.
◗ Zimowisko dla m∏odzie˝y szkolnej. Murzasichle. Styczeƒ 2012. 10 dni w górach. Autorski program. Szczegó∏y na www.dziuplatropicieli.pl – informacje pod 505-064402. Na has∏o „TROPICIEL” rabat.
◗ ALPINIÂCI – mycie okien, elewacji, malowanie dachów, wycinki, regulacje drzew, usuwanie pniaków, odÊnie˝anie dachów i posesji, usuwanie sopli, kolce na ptaki. Alpinistycznie i z podnoÊnika. Tel.: 664-772-384, www.alpes.com.pl
◗ ABC Remonty mieszkaƒ – tel. 603-377-907.
◗ Malowanie, tapetowanie, panele tanio i solidnie
tel: 22 615 76 97, 695 679 521.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia,
dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 501-049-250.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura,
terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp.
Us∏ugi fachowe i solidnie. Tel.: 505 630 513.

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

◗ 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
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
◗ REHABILITACJA w schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych i oddechowych w domu pacjenta. DoroÊli
i dzieci. Wawer i okolice. Fizjoterapeuta NDT Bobath i PNF.
tel. 511-97-37-36; www.fizjoterapianeuron.pl.
◗ Kangur P. C. serwis i sklep komputerowy. Al. Gen. ChruÊciela 37/38 lok. 213, tel. 22 258-58-58.

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Rosyjski – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia. 515 631 107.
◗ Francuski z dojazdem 602-276-202.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. 607 084 623.
◗ 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, Weso∏a, tel. 22 773-40-87.
◗ 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.
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach,
przygotowanie do egzaminów. Profesjonalnie. Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514-959-383.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie do matury
(obydwa poziomy), tabliczka mno˝enia gratis:) Macierze,
ca∏ki, badanie funkcji – korepetycje dla studentów,
tel. 603 873 285.
◗ Wykwalifikowana NAUCZYCIELKA ANGIELSKIEGO, lektor,
doÊwiadczenie pobytu w USA&UK – przygot. do matury,
egzaminów, Business English, konwersacje. Stara Mi∏osna,
mo˝liwy dojazd, wystawiam faktury. Tel. 501 131 224.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603-779-535.

SPRZEDAM:
◗ 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.
◗ KARMY dla psów i kotów oraz ART. ZOOLOGICZNE na Telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342700, 602-323-800 www.hauhau24.pl
◗ Sprzedam mieszkanie 70 m2, Wawer – ul. Ogórkowa.
Kompletnie wyposa˝one, w cenie miejsce parkingowe
oraz ogródek 120 m2, tel. 606-464-888.
◗ Sprzedam wózek uniwersalny Bajtek z fotelikiem samochodowym, noside∏kiem oraz dodatkami, cena – 370 z∏.
Tel. 608 011 723.
◗ Sprzedam samochód: SKODA FELICJA 1996 rok, 1.3
benzyna, kombi granat, przebieg 143tyÊ pierwszy w∏aÊciciel – cena okazyjna tel 601 864 390.
◗ Sprzedam mieszkanie 57,5 m2 i 132 m2 w budynku dwulokalowym z niezale˝nym gara˝em i wejÊciem w Starej
Mi∏osnej. Tel. 607 263 604.

◗ Sprzedam pralk´ Whirpool od góry ∏adowanà. Stan bdb.
Tel: 22 615 76 97, 695 679 521.
◗ Ubranka dla ch∏opczyka – DO 4 lat. BUTY orginalne, sanda∏y – ch∏opi´ce, u˝ywane. Tel. 605-077-751.
◗ Sprzedam ekskluzywnà bia∏à sukni´ Êlubnà Benjamin Roberts2130. Zakupiona w kwietniu 2011 w salonie Mistique. Rozmiar 38/40. Wzrost 167+8-10 cm obcas. Cena do negocjacji, tel. 600-941-817.
◗ Sprzedam 2 suczki yorki 7-miesi´czne z rodowodami,
Warszawa–Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki – 889 970 189.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko turystyczne, nowe – na gwarancji; le˝aczek-bujaczek do 13 kg stan bdb. Tel. 601 864-390.
◗ Sprzedam samochód: Toyota Corolla lifback 1994 r. 1.3
benzyna+gaz, opony zimowe za∏o˝one, szyberdach,
wspomaganie, El. szyby. Tel. 601-864-390.
◗ BHP, odzie˝ robocza, odzie˝ reklamowa, nadruki. Ul. Bronis∏awa Czecha 41, tel. 22 110-50-44, www.odziez dopracy.waw.pl, e-mail: odziezdopracy@interia.pl

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ od zaraz na Trakcie Lubelskim dom 75m2/
1600m2 dzia∏ka (pràd, gaz, szambo) dla rodziny, studentów lub na biuro. Tel. 603 444 703.
◗ Pilnie poszukuj´ do d∏ugoterminowego wydzier˝awienia
ogrodzonej dzia∏ki o powierzchni ok. 5000 m2. Tel. 510602-539.
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul. Kajki 76,
tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl
◗ Lokale biurowe do wynaj´cia! Juz od 1000zl. Tanio! Mi∏a,
domowa atmosfera. Mi´dzylesie. tel.: 606 994 447.
◗ Umeblowany dom 86m2 do wynaj´cia dla rodziny lub firmy (du˝y plac na samochody) CO gazowe, woda miejska, szambo ul Chorzowska Anin, tel. 604 16 38 26.
◗ Wynajm´ tanie pokoje w Falenicy przy stacji PKP, tel. 666224-550.
◗ Wynajm´ pokój w mieszkaniu 3-pokojowym (w 2 pokojach mieszkajà dziewczyny), wspólna ∏azienka, kuchnia.
Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa 18. Tel 607-263-604.
◗ Wynajm´ BEZPOÂREDNIO mieszkanie na warszawskim
Bemowie. Mieszkanie ma 50mkw i sk∏ada si´ z 2 pokoi,
kuchni, ∏azienki, przedpokoju. Tel. 606-390-218.

KUPI¢:
◗ Narty, buty narciarskie, kaski, kije – nie masz co zrobiç
z u˝ywanymi sprz´tem narciarskim – zadzwoƒ. Wycenimy i przyjedziemy do Paƒstwa. Mo˝liwoÊç wymiany
sprz´tu dla dzieci. Tel.: 602-231-318, etenis@wp.pl

SZUKAM PRACY:
◗ Szukam pracy: prasowanie, sprzàtanie lub opieka
nad dzieçmi. Kilka godzin dziennie, najch´tniej do po∏udnia. Tel: 505 103 948.
◗ Szukam pracy na 0,5 etatu (strzy˝enie, piel´gnacja psów)
w salonie lub przychodni weterynaryjnej, Warszawa – Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, Marysin, Anin, Mi´dzylesie, RadoÊç. 10 zl\godz. Referencje. Tel. 508-045-871.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. DoÊwiadczenie zawodowe. Referencje. Mieszkanka Starej Mi∏osnej. Posiadam w∏asny
samochód. Tel: 666 147 340.

DAM PRAC¢:
◗ Zatrudni´ kierownika do sklepu spo˝ywczego w Starej Mi∏osnej z doÊwiadczenie na podobnym stanowisku. CV
prosz´ przesy∏aç na: kierownik.sklepu@o2.pl

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
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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!

Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

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

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

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

