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Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Grudzieƒ jest zawsze
miesiàcem
wyciszenia.
Równie˝ Rada Dzielnicy ma
w tym miesiàcu znacznie
mniej pracy. Na grudniowej
sesji nie poruszano spraw
istotnych dla dzielnicy. Rozpatrywane by∏y jedynie
skargi mieszkaƒców sk∏adane na prac´ Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami oraz na prac´ Zarzàdu.
Na sesji relacj´ ze swojej pracy zda∏ Zarzàd
Dzielnicy. W okresie od poprzedniej sesji Zarzàd przeprowadzi∏ konsultacje spo∏eczne
w sprawie statutów rad osiedli, odby∏ rozmow´
z Zast´pcà Prezydenta Warszawy – Jackiem
Wojciechowiczem w sprawie przyspieszenia
prac zwiàzanych z budowà kana∏u „W” w ulicy
Trakt Lubelski oraz podjà∏ wspó∏prac´ z Klubem Kultury Falenica w sprawie realizacji projektu promujàcego naszà dzielnic´ pod nazwà
„Dotkni´cie Linii”.
Komisja Statutowa zakoƒczy∏a swojà prac´.
W styczniu projekt statutów rad osiedli zostanie przedstawiony Radzie Dzielnicy. A po zaakceptowaniu przez Rad´ zostanie wys∏any do
Rady Warszawy. Gdy statuty wejdà w ˝ycie,
rozpocznà si´ przygotowania do wyborów do
rad osiedli.

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wawerskie
ko∏o Platformy Obywatelskiej oraz radni Platformy zebrali podarunki dla dzieci z rodzin b´dà-

Podarunki od ko∏a PO Wawer dla dzieci z rodzin
b´dàcych pod opiekà OPS przekaza∏
przewodniczàcy Ko∏a, pose∏ na sejm Leszek
Jastrz´bski, radnych reprezentowa∏ Marcin Kurpios

cych pod opiekà OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
Zabawki, gry i ksià˝ki zosta∏y przekazane szefowej OPS Renacie Staruch. Przed Wigilià prezenty, razem z paczkami przygotowanymi przez
OÊrodek, trafi∏y do rodzin w naszej dzielnicy.
Âwiàtecznà niespodziank´ dla mieszkaƒców
Marysina Wawerskiego przygotowa∏ Zarzàd
Dzielnicy. Ruszy∏ d∏ugo oczekiwany projekt spowolnienia ruchu na ulicy Potockich. Ulica ta, stanowiàca cz´Êç trasy nocnych nielegalnych wyÊcigów samochodowych, wymaga∏a pomys∏u
na spowolnienie ruchu. Inicjatywa przebudowy
wysz∏a trzy lata temu od mieszkaƒców ulicy
i radnych z Marysina Wawerskiego. Projekt
zmian przygotowany w poprzedniej kadencji zosta∏ wyceniony na prawie milion z∏otych i nie by∏
mo˝liwy do realizacji. Pewnie o sprawie zapomniano by na wiele lat, gdyby w ostatnich miesiàcach, z inicjatywy radnego Marcina Kurpiosa,
mieszkaƒca tej ulicy, nie nastàpi∏o przyspieszenie prac. Na spotkaniach z In˝ynierem Ruchu
m.st. Warszawy ustalono podzia∏ zadania na etapy. Pierwszym etapem by∏a budowa progów
spowalniajàcych i wymalowanie przejÊç przez
jezdni´. Inwestycje poczynione na ulicy Potockich niewàtpliwie przyczynià si´ do bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Marysina Wawerskiego.
Marcin Kurpios

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

tel. 22 774 07 55, 601 221 581

www.marszalek.pl
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Rady osiedlowe w Wawrze
Powstanie rad osiedlowych w Wawrze by∏o wynikiem rozbudzenia samorzàdnoÊci lokalnej w latach
osiemdziesiàtych. Wówczas
to rady powstawa∏y w miejsce komitetów osiedlowych
i zacz´∏y decydowaç o sprawach wa˝nych dla spo∏ecznoÊci lokalnych, czyli mieszkaƒców osiedli.
Nowo powsta∏a w 1994 roku gmina Warszawa Wawer postawi∏a zdecydowanie na samorzàdnoÊç lokalnà i, korzystajàc z ustawowego
prawa, wspiera∏a jednostki pomocnicze, gwarantujàc im pierwszorz´dnà rol´ w kszta∏towaniu
polityki inwestycyjnej gminy. Jednostki pomocnicze, czyli rady osiedlowe, otrzyma∏y w∏asne
statuty, które okreÊli∏y ich kompetencje. Rady
osiedlowe otrzyma∏y te˝ mo˝liwoÊç sprawowania w∏adzy na w∏asnym terenie. Gwarantowa∏y to
fundusze na popraw´ infrastruktury komunalnej.
W ramach tych funduszy rady osiedlowe opracowywa∏y bud˝ety, kierujàc odpowiednie kwoty
w te rejony osiedla, gdzie by∏y one najbardziej
potrzebne. W ten sposób utwardzono g∏ówne
ulice osiedlowe, oÊwietlano miejsca niebezpieczne, budowano kanalizacj´ tam, gdzie by∏y
do tego warunki, oraz poprowadzono wodociàgi.
Samorzàdy lokalne sta∏y si´ czynnikiem mobilizujàcym mieszkaƒców do pomocy w realizacji
podj´tych zadaƒ. Samorzàd aktywizowa∏ sàsia-

Zima w MieÊcie
Na okres ferii zimowych (16–27 stycznia 2012 r.)
Wydzia∏ Kultury Dzielnicy Wawer przygotowa∏ liczne
propozycje sp´dzenia wolnego czasu dla dzieci
i m∏odzie˝y. W 8 szko∏ach b´dzie mo˝na skorzystaç
z punktów dziennego pobytu (SP nr 109, Zesp.
Szkó∏ nr 70, SP nr 218, Zesp. Szkó∏ nr 115, Zesp.
Szkó∏ nr 111, Zesp. Szkó∏ nr 116, SP nr 138, SP
nr 216), a w 5 klubach kultury prowadzone b´dà zaj´cia specjalistyczne (KK „Aleksandrów”, KK „Anin”,
KK „Falenica”, KK „Marysin” i KK „Zastów”).
Wszystkie zaj´cia w ramach akcji „Zima w MieÊcie” sà bezp∏atne, ale obowiàzujà wczeÊniejsze zapisy. W punktach dziennego pobytu prowadzone jest
obowiàzkowe odp∏atne ˝ywienie uczestników.

dów do pomocy finansowej lub rzeczowej przy
realizowanych przedsi´wzi´ciach.
Obecnie w dzielnicy Wawer dzia∏a 13 rad
osiedlowych. Sà to jednostki ni˝szego rz´du, na
których tworzenie i funkcjonowanie pozwala
„ustawa warszawska”. Kompetencje tych jednostek sà mniejsze ni˝ w czasie istnienia gminy
Warszawa Wawer.
Rady osiedlowe pe∏ni∏y rol´ opiniotwórczà
i by∏y podmiotem tworzenia polityki inwestycyjnej dzielnicy. By∏y rzecznikiem mieszkaƒców
w kontaktach z Urz´dem Dzielnicy. Rady osiedlowe dzia∏a∏y na polu kultury, b´dàc wspó∏organizatorem festynów osiedlowych. Wspólnie z Wydzia∏em Kultury i Sportu Dzielnicy organizowa∏y
zawody sportowe, wspó∏pracowa∏y z Domami
Kultury. Komisje Charytatywne przy radach osiedlowych organizowa∏y spotkania z osobami samotnymi i pomaga∏y osobom potrzebujàcym.
Wiele rad osiedlowych organizowa∏o przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia wieczerze wigilijne, na
które przychodzili mieszkaƒcy osiedli. Dla wielu
by∏a to jedyna mi∏a chwila w czasie Âwiàt.
Od roku dzia∏anie rad osiedlowych jest zawieszone. Co prawda funkcjonujà zarzàdy tych rad, ale
dzia∏alnoÊç zarzàdów jest ograniczona. Wynika to
z niepewnoÊci co do przysz∏oÊci tej formy samorzàdu. Od roku rady osiedlowe nie majà uchwalonych statutów. Rada Dzielnicy w poprzedniej kadencji uchwali∏a nowe statuty, ale na skutek sprzeciwu w∏adz miasta uchwa∏a nadajàca statuty radom
Z op∏at za posi∏ki zwalniane sà dzieci korzystajàce
z bezp∏atnych obiadów w ciàgu roku szkolnego.
Op∏aty za ˝ywienie sà przyjmowane w punktach
dziennego pobytu, podczas zg∏aszania udzia∏u dziecka w programie. Zapisy do punktów zaj´ç specjalistycznych prowadzone sà w tych punktach. W ramach Zimy w MieÊcie 2012 b´dzie mo˝na równie˝
skorzystaç z zaj´ç w wawerskim OÊrodku Sportu
i Rekreacji: na p∏ywalni, lodowisku i hali sportowej.
Szczegó∏owa oferta zaj´ç jest dost´pna w placówkach, na oficjalnych miejskich i dzielnicowych
stronach internetowych oraz na naszym portalu
pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/1389. Propozycj´ klubów kultury
znajdà Paƒstwo równie˝ na 11 i 13 stronie tego
numeru.
Hanna Kowalska

osiedlowym zosta∏a przez Dzielnic´ uchylona.
Prawnicy Miasta wskazali na kilka uchybieƒ w statutach i samej uchwale Rady Dzielnicy. G∏ówne
z nich to to, ˝e uchwa∏a nie uchyli∏a poprzednich
statutów oraz to, ˝e statuty przewidywa∏y sprawowanie funkcji przewodniczàcego rady osiedla i zarzàdu osiedla przez t´ samà osob´. Stosowanie tej
praktyki by∏o powszechne w jednostkach pomocniczych – radach osiedlowych w gminie Wawer i jest
te˝ przyj´te obecnie w dzielnicy Praga-Po∏udnie.
W tym roku Rada Dzielnicy powo∏a∏a Komisj´
Statutowà, która przygotowa∏a projekt nowych
statutów i skierowa∏a go w listopadzie do konsultacji spo∏ecznych. Komisja zakoƒczy∏a swoje prace i w styczniu statuty te Rada Dzielnicy powinna
uchwaliç. Przy braku sprzeciwu ze strony Miasta
b´dzie mo˝na przystàpiç do przeprowadzenia
wyborów do rad osiedlowych w dzielnicy Wawer.
Gdy taki scenariusz zostanie zrealizowany, wybory odb´dà si´ prawdopodobnie w kwietniu.
Do rad osiedlowych mo˝e kandydowaç ka˝dy
pe∏noletni mieszkaniec osiedla. Celem dzia∏alnoÊci
rady osiedla jest reprezentowanie interesów
mieszkaƒców dotyczàcych warunków ˝ycia i zamieszkania, a tak˝e zapewnienie mieszkaƒcom
osiedla uczestnictwa w ˝yciu dzielnicy. Rada osiedla mo˝e wyst´powaç z inicjatywà uchwa∏odawczà do Rady Dzielnicy oraz zg∏aszaç projekty stanowisk. Mo˝e te˝ sk∏adaç interpelacje i zapytania
w sprawach lokalnych w czasie obrad Rady Dzielnicy. Rada osiedla jest lokalnym partnerem w∏adz
dzielnicy w sprawach dotyczàcych osiedla.
W∏odzimierz Zalewski

Pomó˝ wawerskim
czworonogom!
Zacz´∏a si´ zima. JeÊli chcesz pomóc psom
i kotom, które nie majà w∏asnego kàta, przynieÊ do nas karm´ suchà i w puszkach oraz inne drobiazgi potrzebne dla tych czworonogów.
Zostaw kontakt do siebie, na pewno oddzwonimy i opowiemy, do kogo trafi∏y te rzeczy.

„Âwiàteczna Paczka dla Polaków
na Wschodzie” – dzi´kujemy!
Harcerki i harcerze ZHR ze Szczepu 145 pragnà podzi´kowaç wszystkim, którzy wsparli akcj´ „Âwiàteczna Paczka dla Polaków na Wschodzie”. Brawa nale˝à si´ wszystkim darczyƒcom,
a tak˝e w∏adzom instytucji, w których przeprowadzono zbiórki (koÊcio∏y, szko∏y i sklep „Biedronka”). Tegoroczna edycja zakoƒczy∏a si´ pe∏-

nym sukcesem, obdarowano niemal 200 ubogich polskich rodzin na Bia∏orusi. Pe∏nà relacj´
i zdj´cia z grudniowego wyjazdu znajdziecie na
portalu WiadomoÊci Sàsiedzkie, pod adresem:
http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
110/n/1348.
Jakub K∏osiƒski

Po∏o˝ony niedaleko od nas Azyl pod Psim
Anio∏em jest g∏ównym beneficjentem Waszej
troski.
Czekamy w Cafe Peron (ul. Patriotów 303)
codziennie od 8 rano do 10 wieczorem.
Cafe Peron
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niç pomiary do tego projektu...
a drogi jak nie by∏o tak nie ma.
W Urz´dzie Dzielnicy uda∏o nam
si´ ustaliç, ˝e inwestycja ta faktycznie by∏a w planach, jednak zrezygnowano z jej realizacji, poniewa˝
bardzo szeroki pas drogowy na tym odcinku powodowa∏ spory mi´dzy mieszkaƒcami – co

Wszyscy chcà, ale nikt nie chce...

– czyli s∏ów kilka o ulicy Paczkowskiej
Na osiedlu Sadul mi´dzy
ul. Mydlarskà a Mrówczà
przebiega ulica Paczkowska, która zaczyna si´ ∏adnym, równym asfaltem
i ciàgnie si´ wzd∏u˝ cieszàcego oczy szerokiego pasa
zieleni, tworzàc zadbanà
osiedlowà drog´. Jednak
na skrzy˝owaniu z Pomiechowskà spotyka nas
niemi∏a niespodzianka – koƒczy si´ nie tylko asfalt, ale znika w ogóle linia drogi i dalsza jazda
odbywa si´ po terenie, który mo˝na by nazwaç

rozje˝d˝onym parkiem. Na odcinku od Pomiechowskiej do Mrówczej w wolnej przestrzeni
mi´dzy drzewami istnieje kilka alternatywnych dróg, które zosta∏y dosyç dowolnie
„wyje˝d˝one” przez mieszkaƒców.
Nieutwardzona nawierzchnia latem powoduje powstawanie tumanów kurzu, a jesienià
i wiosnà g∏´bokiego b∏ota. Dodatkowà ucià˝liwoÊcià dla mieszkaƒców jest dzia∏ajàca
w pobli˝u szko∏a jazdy, której kursanci je˝d˝à
tutaj na motocyklach. Zarówno poczàtek, jak
i koniec tego ok. 300-metrowego odcinka
jest wylany asfaltem (wjazd od Pomiechowskiej, wyjazd na Mrówczà), ma odpowiednio
wyprofilowane chodniki, a tak˝e gotowe sà
pozosta∏e elementy drogowej infrastruktury
(chodnik na ca∏ej d∏ugoÊci, media).
Jak si´ okazuje, droga ta ju˝ wielokrotnie by∏a
przygotowywana do realizacji. Mieszkaƒcy w odpowiedzi na kolejne zapytania otrzymywali s∏owne deklaracje i dokumenty Êwiadczàce o zgodnoÊci inwestycji z miejscowym planem ogólnego
zagospodarowania przestrzennego (ju˝ w 1998
roku), o ustaleniu lokalizacji inwestycji (w 2005
roku), w terenie pojawiali si´ geodeci, aby poczyNaszà, mieszkaƒców, propozycjà
jest, aby ZTM skierowa∏ lini´ 147 na
tras´: Dw. Wschodni Kijowska – ...
– Bronowska – Trakt Lubelski – W¢DKARSKA
– przystanek koƒcowy zlokalizowany przed rondem w Miedzeszynie. JeÊli postój oka˝e si´ niemo˝liwy, ZTM powinien skierowaç lini´ 147 do przystanku W´dkarska, bezpostojowo
na tym kraƒcu. Takie rozwiàzania by∏y ju˝ stosowane
w Warszawie, wi´c i w tym
przypadku nie powinno byç
problemu z wdro˝eniem proponowanego wariantu trasy.

Zabrane autobusy
Od 7 listopada mieszkaƒcy ulicy Zwoleƒskiej
prze˝ywajà prawdziwy horror. W zwiàzku z rozpocz´tà budowà kolektora „W” w tej ulicy, Zarzàd Transportu Miejskiego zabra∏ wszystkie linie
autobusowe, które t´dy kursowa∏y, tj: 305, N72
i najwa˝niejszà dla nas lini´ 147. Na dodatek
ZTM skierowa∏ jà w zupe∏nie inne rejony dzielnicy, co powoduje ogromne utrudnienia dla mieszkaƒców ulicy Zwoleƒskiej i okolicznych osiedli.
Codziennie musimy pokonaç prawie 2-kilometrowe trasy ze Zwoleƒskiej do najbli˝szego przystanku Kombajnistów, przy którym zatrzymuje
si´ linia 147. Linià tà podró˝uje bardzo du˝o dzieci i m∏odzie˝y, ucz´szczajàcych do
szkó∏ na Goc∏awiu i Saskiej
K´pie, do których to punktów
147 z naszego rejonu dowozi
jako jedyna. Po zabraniu linii
305 z wielkimi utrudnieniami
muszà si´ zmagaç osoby
starsze, które nie mogà si´
dostaç do przychodni przy ulicy Strusia, zaÊ zabierajàc lini´
N72, ZTM znacznie utrudni∏
powrót z pracy mieszkaƒcom,
którzy pracujà na zmiany –
dodam, ˝e obydwie te linie zatrzymujà si´ jeszcze dalej ni˝
147 – w zespole przystankowym Lucerny.
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prawda ka˝dy chcia∏ tej ulicy, jednak nie tu˝
pod swoim oknem, ale na drugim brzegu pasa
drogowego, na co z kolei nie zgadzali si´ mieszkaƒcy tej drugiej strony. Czy mo˝liwy jest sàsiedzki kompromis na Sadulu i doczekamy si´
kiedyÊ normalnej drogi na tym tak przecie˝ mocno ucz´szczanym odcinku ulicy Paczkowskiej?
Hanna Kowalska
Taka zmiana pozwoli zachowaç po∏àczenie centralnego Zerznia i przystanków Zwoleƒska z Goc∏awiem i Saskà K´pà za pomocà w∏aÊnie linii 147.
W tym momencie ZTM przy skróceniu trasy linii 147 (bo trasa do W´dkarskiej skraca d∏ugoÊç
trasy o ok. 8 minut w jednà stron´) móg∏by zwi´k-

szyç cz´stotliwoÊç linii 147 w najbardziej obleganych godzinach rano (6.30–8.30) oraz po po∏udniu (14.00–17.00) do cz´stotliwoÊci co
15 minut (zamiast co 20 minut jak jest obecnie),
nie dok∏adajàc przy tym dodatkowych wozów
– z czym zawsze jest najwi´kszy problem.
W zast´pstwie za 147 na WiÊniowà Gór´ nale˝a∏oby puÊciç któràÊ z linii, które obecnie p´tl´
majà w Mi´dzylesiu, tj.: 119, 125, 305, 525. Linia 119, z uwagi na to, ˝e kursuje z tà samà cz´stotliwoÊcià co 147, doskonale spe∏ni∏aby swoje zadanie zast´pujàc 147 na WiÊniowej Górze.
Jednak, jak si´ okazuje, g∏osy niezadowolonych mieszkaƒców w ˝aden sposób nie wp∏ycd. na str. 3 ➽
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wajà na przywrócenie linii 147 w rejon Zerznia.
Od 17 grudnia w rejon ten ZTM zamiast linii 147
skierowa∏ lini´ 119... Pytamy w jaki sposób linia
ta dowiezie do szkó∏ na Goc∏awiu, Saskiej K´pie
czy do innych wa˝nych w´z∏ów przesiadkowych??? Linia 147 przez Zerzeƒ jeêdzi ju˝ przesz∏o 50 lat. Wszyscy sà przyzwyczajeni do jej dobrej trasy, poniewa˝ przeje˝d˝a przez wiele bardzo wa˝nych punktów przesiadkowych, jak np:
Goc∏aw, przystanek Saska nad Trasà ¸azienkowskà, Rondo Waszyngtona, przystanek Al. Zieleniecka czy sam Dworzec Wschodni. Dlatego jej
brak w rejonie Zerznia jest tak ucià˝liwy dla
mieszkaƒców, a rzekome zast´pstwo linii 147 linià 119 w ˝aden sposób nie rozwiàzuje sprawy.
By∏y równie˝ podj´te próby, aby linie 147, 305
i N72 skierowaç przez ulice Borków – Juhasów

– taka trasa tymczasowa by∏aby najmniej ucià˝liwa dla pasa˝erów linii 147, 305 i N72. Jednak
problemem na tej trasie sà progi zwalniajàce
na ul. Juhasów. W tej sprawie pisa∏ te˝ ZTM, ale
po up∏ywie prawie miesiàca okaza∏o si´, ˝e
dzielnica Wawer nie posiada ju˝ Êrodków
na zdj´cie progów zwalniajàcych na ul. Juhasów
z jednoczesnym wybudowaniem tymczasowych
przystanków, proponujàc takie dzia∏anie Zarzàdowi Transportu Miejskiego, który po pierwsze
nie jest „zarzàdcà drogi”, a po drugie nie ma
uprawnieƒ i kompetencji do zdejmowania progów zwalniajàcych.
W chwili zamkni´cia tego numeru oczekujemy
na stanowisko Naczelnika Wydzia∏u Infrastruktury Dzielnicy Wawer, majàc nadziej´ na pozytywne rozwiàzanie sprawy. Wierzymy jednak, ˝e pre-

sja spo∏eczna mo˝e byç znaczàcym czynnikiem
wp∏ywu na decyzje w tej kwestii, dlatego zach´camy Paƒstwa do zg∏aszania swoich uwag dotyczàcych zabrania linii 147 z rejonu Zerznia do Zarzàdu Transportu Miejskiego pod nr telefonu:
(22) 636-36-80 (wewn´trzny 105 lub 119) albo
do Wydzia∏u Infrastruktury Dzielnicy Wawer. UruchomiliÊmy równie˝ specjalny e-mail kontaktowy
w tej sprawie – piszàc na kmzerznia@o2.pl uzyskajà Paƒstwo ode mnie informacje o bie˝àcej
sytuacji i dalszych planach dzia∏ania.
Roboty na ul. Zwoleƒskiej majà potrwaç a˝ do
czerwca 2012, dlatego tak bardzo nam zale˝y
na skierowaniu linii 147, 305 i N72 w rejon osiedla Zerzeƒ.
Pawe∏ – mieszkaniec ulicy Zwoleƒskiej

li zag´szczenie zabudowy.
dlowe i us∏ugowe naszej dzielnicy wraz z pieNowe obiekty u˝ytecznoÊci
szym deptakiem w Êrodkowej cz´Êci. Wed∏ug zapublicznej b´dà zlokalizo∏o˝eƒ b´dzie mo˝liwa budowa nowego centrum
wane w okolicach jeziora ˚abiego, zwanego rówhandlowego, centrum wystawienniczego, konnie˝ Moczyd∏em, oraz ulicy Nowozabielskiej. Terecertowego, sportowego, us∏ugowego przy wyny us∏ugowe zaplanowano g∏ównie przy Trasie
korzystaniu starych hal dawnego ZWAR-u. Nowe
Siekierkowskiej i ulicy Wa∏ Miedzeszyƒski. Na obus∏ugi powstanà te˝ wzd∏u˝ ulicy Po˝aryskiego
szarze planu nie przewiduje si´ budowy domów
i ulicy Zwoleƒskiej. Zostanà zachowane funkcje
wielorodzinnych. Powstanie za to sporo nowych
administracyjne budynku Urz´du Dzielnicy Wadróg lokalnych i dojazdowych, zapewniajàcych
wer, funkcje takie (w miejsce oÊwiatowych) b´sprawniejsze poruszanie si´ po osiedlu. Komunidzie te˝ pe∏niç zachodnia cz´Êç kompleksu. Ruch
kacj´ ponadlokalnà zapewnià obecne ulice Kadeponadlokalny b´dzie kierowany przez ulice Szpotów, Wa∏ Miedzeszyƒski, Trasa Siekierkowska
taƒskiego i Po˝aryskiego oraz przebudowanà ulioraz nowy ciàg komunikacyjny b´dàcy przed∏u˝ec´ ˚egaƒskà wraz tunelem pod linià kolejowà.
niem ulicy Bora-Komorowskiego na po∏udnie, co
Wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych powy˝szych
ciekawe – z planowanym tramwajem poÊrodku.
planów miejscowych mo˝na b´dzie znaleêç
Plan okolic ulicy Zwoleƒskiej, jak w dwóch pona stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st.
www.bip.warszawa.pl ) w dziale
wy˝szych przypadkach, równie˝ przewiduje zaWarszawy (w
g´szczenie obecnej zabudowy. Na obszarze wyOg∏oszenia i informacje – Plany zagospodaroznacza si´ miejsce pod zabudow´ wielorodzinnà
wania przestrzennego.
lub us∏ugi z budynkami do 15 metrów. Takimi obMimo ˝e ca∏kowita realizacja miejscowych
szarami sà okolice skrzy˝owaƒ ulicy Trakt Lubelplanów zagospodarowania przestrzennego to
ski i ulicy Bronowskiej z przysz∏ym przed∏u˝eniem
bardzo odleg∏y czas, to jednak Wawer b´dzie si´
ulicy Bora-Komorowskiego na po∏udnie. Wy˝sza
zmieniaç z dzielnicy typowo podmiejskiej w obzabudowa planowana jest równie˝ przy skrzy˝oszar z wyraêniej wyznaczonymi centrami lokalwaniu ulicy Bora-Komorowskiego ze Zwoleƒskà,
nymi, zapewniajàcymi miejsca pracy, rozrywk´,
przy Trasie Olszynki Grochowskiej oraz wzd∏u˝
us∏ugi prywatne i publiczne. Dzi´ki temu
planowanej Nowozwoleƒskiej ju˝ na terenie osiew mniejszym stopniu b´dziemy uzale˝nieni
dla Mi´dzylesie. Obs∏ug´ ponadlokalnà terenu zaod innych dzielnic Warszawy.
pewnià ulica Mrówcza, ulica Trakt Lubelski, ulica
Kombajnistów wraz z przed∏u˝eniem na wschód
Krzysztof Soko∏owski
oraz projektowane Trasa Olszynki Grochowskiej, ulica Bora-Komorowskiego oraz ulica Nowozwoleƒska.
UMOWA Z NARODOWYM
Nowy plan miejscowy dla centrum Mi´FUNDUSZEM ZDROWIA :
dzylesia zapewni po❱❭ LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
wstanie prawdziwego
centrum naszej dziel❱❭ PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
nicy. To tutaj planowa❱❭ PROFILAKTYKA,
na jest najwy˝sza za❱❭ EKSTRAKCJE Z¢BÓW.
budowa
si´gajàca

Wawer si´ zmienia...
Jeszcze rok temu, wed∏ug
niektórych osób opisujàcych
nasze lokalne podwórko, Wawer by∏ tylko i wy∏àcznie
dzielnicà domków jednorodzinnych, a miejscami pracy,
rozrywki i us∏ug by∏y centrum
Warszawy oraz dzielnice sàsiednie. Jednak ju˝ wtedy,
wbrew takim stwierdzeniom, nasza dzielnica oferowa∏a sporo miejsc pracy, a budynki wielorodzinne
wcale nie by∏y takà rzadkoÊcià. W tym roku powsta∏o Studio ATM, rozpocz´∏a si´ budowa hotelu
Hilton, co jeszcze bardziej przybli˝a nas do zmiany
wizerunku naszego Wawra. Nowe miejskie plany
zagospodarowania przestrzennego, które w∏aÊnie
sà konsultowane dla obszarów Sadul, Las, okolic
ulicy Zwoleƒskiej oraz centrum Mi´dzylesia, wyraênie wskazujà kierunek zmian dla naszej dzielnicy.
Plan osiedla Sadul obejmuje równie˝ cz´Êç
osiedla Zastów oraz osiedla Zbytki. W cz´Êci zachodniej tego planu wyznacza si´ sporo wolnego
terenu pod zabudow´ mieszkaniowà, za to cz´Êç
wschodnia prawie w ca∏oÊci jest ju˝ zurbanizowana. Dlatego to w cz´Êci poÊwi´conej osiedlom
Zastów i Zbytki najwi´cej si´ zmieni. Zabudowa
si´ zag´Êci, zostanie wyznaczona rezerwa pod
us∏ugi oÊwiatowe i publiczne na zachód od ulicy
Trakt Lubelski i w okolicach przysz∏ej Trasy
Olszynki Grochowskiej, która podzieli omawiany
teren w jego Êrodkowej cz´Êci. Powstanie te˝
sporo nowych dróg lokalnych i dojazdowych,
szczególnie w osiedlu Zastów oraz na po∏àczeniu
tego terenu z osiedlem Sadul. Na obszarze projektowanego planu nie przewiduje si´ nowej zabudowy wielorodzinnej, oprócz tej, która ju˝ jest.
Obs∏ug´ komunikacyjnà ponadlokalnà zapewni
obecna ulica Trakt Lubelski, ulica Lucerny, ulica
Mrówcza, ulica Szpotaƒskiego, ulica Kombajnistów plus jej przed∏u˝enie na wschód, projektowana Trasa Olszynki Grochowskiej oraz w zachodnim kraƒcu planu ulica Bora-Komorowskiego, która ma zostaç przed∏u˝ona na po∏udnie.
Osiedle Las równie˝ doczeka si´ swojego planu miejscowego. Projektanci tu tak˝e zaplanowa-

STOMATOLOGIA

Zapraszamy!

w najwy˝szym punkcie 21 metrów. Powstanie nowe centrum
administracyjne, han-

❱❭

NZOZ MERADENT

❬❰

ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80
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kaset lub kilka tysi´cy z∏otych. Poza tym
na zjazdówkach sà t∏umy w kolejkach, jest g∏oÊno, imprezowo. Na biegówki idziemy do cichego lasu, gdzie Êwietnie si´ bawiàc, przy
okazji relaksujemy si´ i wyciszamy. Nie bez
znaczenia jest te˝ bezkontuzyjnoÊç tego sportu. Po∏amane nogi, r´ce, nadgarstki, problemy
z kolanami to odwieczny problem narciarzy
zjazdowych. Na biegówkach jedyne, co mo˝e
nam si´ przydarzyç, to niegroêne i naprawd´
rzadko si´ przytrafiajàce upadki, po których
zostanie co najwy˝ej par´ siniaków.

Mi´dzyleskie biegówki
Zimy ciàgle nie widaç (a przynajmniej nie by∏o widaç w chwili zamykania tego numeru ☺),
ale kiedyÊ w koƒcu nadejdzie, a wraz z nià sezon na narty. Nie tylko te zjazdowe wysoko
w górach, ale równie˝ narty biegowe. To doskona∏e po∏àczenie aktywnoÊci fizycznej z korzystaniem z uroków, jakie oferuje nam nasza
zielona dzielnica.
Od niedawna mamy w Mi´dzylesiu, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wytyczone dwie trasy biegowe: pierwsza – lekka
– 1,9 km (przebiegnie jà bez problemu dziecko)
z mo˝liwoÊcià skrócenia do 1 km (jak komuÊ
naprawd´ brak si∏). Druga d∏u˝sza – 4,2 km
z wiatà w lesie po 2,5 km (na odpoczynek, kaw´, herbat´). Obie wytyczone po p∏askim terenie, w zacisznym i czystym lesie – do biegania
na nartach w celach rekreacyjnych nie mo˝na
sobie nic lepszego wymarzyç. Na starcie trasy,
umiejscowionym przy ul. Âwiebodziƒskiej,
dzia∏a szkó∏ka, która udost´pnia dobrze oznakowanà mapk´ z trasà i oczywiÊcie udziela (odp∏atnie) instrukta˝u. JeÊli wi´c ktoÊ nigdy nie
próbowa∏ tej dyscypliny, b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç
pod okiem fachowców stawiaç pierwsze kroki.
A wbrew pozorom nie jest to trudny sport
– mówi si´, ˝e jeÊli potrafisz chodziç, potrafisz
te˝ biegaç na biegówkach. Kilka podstawowych wskazówek powinno wystarczyç, aby
rozpoczàç przygod´ z nartami biegowymi. Bez
˝adnych ograniczeƒ wiekowych i wymagaƒ
kondycyjnych.
Dlaczego warto?
Ruch na Êwie˝ym powietrzu to najwspanialsze, co mo˝na zrobiç dla swojego zdrowia
i dobrego nastroju. Jednak zimà odpadajà
praktycznie wszystkie sporty pod go∏ym niebem: jogging, rower, rolki, kajaki, hulajnogi,
deskorolki... a zostajà jedynie kosztowne wyjazdy na narty i snowboard. Tymczasem biegówki to tylko cena kupna lub wypo˝yczenia
nart, a nie ca∏y wyjazd, nocleg i skipass. Tutaj
bia∏e szaleƒstwo kosztuje kilkanaÊcie, a nie kil-

Zacznij ju˝ dziÊ!
(no mo˝e jutro, jak spadnie Ênieg ☺)
JeÊli chcesz tylko spróbowaç, mo˝esz wypo˝yczyç ca∏y niezb´dny sprz´t. JeÊli zaÊ zdecydujesz si´ od razu na zakup nart, kieruj si´ g∏ównie
kryterium wagi i wzrostu. Najlepszy test: wpinamy nart´, stajemy na kartce papieru (wk∏adamy
jà pod nart´ na wysokoÊci wiàzania). JeÊli kartk´ mo˝emy wyjàç, ale stawia troch´ oporu – narty sà dobrze dobrane do wagi. D∏ugoÊç nart rekreacyjnych to wzrost biegacza plus 20–30 cm.
Kijki sà znacznie d∏u˝sze ni˝ do zjazdówek. Buty
do biegówek niczym nie przypominajà tych
od nart zjazdowych.
Sà mi´kkie, nie kr´pujà
G weekendowa wypo˝yczalnia
ruchów, bardziej przyG szkó∏ka
pominajà zwyk∏e buty
spor towe, tyle ˝e
G sprzeda˝ nart biegowych
z wtyczkà do wiàzania.

ul. Âwiebodziƒska 11, tel. 667 234 051
www.lesnebiegowki.pl.tl

Tomasz Dudek znowu najlepszy
– tym razem na Mazowszu
W dniach 19–21 listopada 2011 r. w Warszawie odby∏y si´ Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w tenisie ziemnym w kategorii 12-latków. Do udzia∏u w turnieju zg∏osi∏o si´ 84 zawodników (w tym 7 zawodników z pierwszej

Zarzàd PKS RadoÊç
i Fundacji Akademia M∏odego
Pi∏karza Warszawa-RadoÊç
˝yczy w Nowym Roku
wszystkim kibicom i sympatykom
– wielu sportowych emocji,
zawodnikom – wytrwa∏oÊci, pracowitoÊci i celnych strza∏ów,
a trenerom – pasji i zaanga˝owania.
Niech spe∏niajà si´ pi∏karskie marzenia ☺ !
Dzi´kujemy wszystkim naszym wspó∏pracownikom, instytucjom, firmom
i osobom prywatnym za zaufanie jakim nas Paƒstwo darzà.

SZCZ¢ÂLIWEGO NOWEGO ROKU 2012
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Hanna Kowalska/
Konrad M∏odziƒski

dziesiàtki rankingu ogólnopolskiego), dlatego organizatorzy zmuszeni byli rozegraç turniej
na dwóch warszawskich obiektach sportowych.
Dziewczynki rywalizowa∏y na kortach Legii przy
ul. MyÊliwieckiej, a ch∏opcy na kortach WTS Deski przy ulicy Zaruskiego. W pierwszym turnieju
tego sezonu Tomek Dudek, reprezentant TKKF
Falenica i uczeƒ PSP nr 92 przy ul. Patriotów,
mimo jeszcze niezbyt wysokiej formy i problemów zdrowotnych, zwyci´˝y∏, tracàc po drodze
tylko jednego seta. Pokona∏ kolejno: Horacego
Krawcowa (nst), Paw∏a Kaliszewskiego (AM Tenis), Micha∏a Woêniaka (ST Tiebreak), Filipa Kolasiƒskiego (KT Legia) i Daniela Michalskiego
(ST Tiebreak) potwierdzajàc swojà dominacj´
w tej kategorii wiekowej w Polsce.
Tomek osiàga sukcesy równie˝ w kategoriach
starszych – m∏odzików do lat 14. W Turnieju
WTK, który odby∏ si´ w Warszawie w dniach
3–5 grudnia br., doszed∏ do fina∏u – zajà∏ III miejsce w grze pojedynczej i grze podwójnej.
Ewa Mazek
Dyrektor OSiR „Falenica”

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Wi´cej informacji na stronie www.zwar.pl i www.face
book.com/pages/KS-ZWAR/
105065796265824 lub pod numerem
telefonu 504-522-205.
KS ZWAR

Ch∏opcy z KS ZWAR w telewizji
Kolejny raz ch∏opcy z KS ZWAR
uczestniczyli
w wielkiej atrakcji, jakà jest wyst´p w telewizji.
Poprzednim razem ch∏opcy wyprowadzali reprezentacj´ Francji na stadionie miejskim
przy ulicy ¸azienkowskiej podczas meczu towarzyskiego z reprezentacjà Polski. Tym razem wystàpili w programie
„M´ska rzecz”, który by∏ emitowany
w stacji TVN. Dla ch∏opców by∏o to wielkie prze˝ycie, a zarazem wyró˝nienie.

Tymczasem nasza Szkó∏ka Pi∏karska
szykuje si´ na obozy zimowe, które pomogà przygotowaç si´ do rozgrywek
wiosennych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch∏opców
z
roczników
1998–2006 na
profesjonalne
zaj´cia w Szkó∏ce Pi∏karskiej,
które prowadzi
wysoko wykwalifikowana kadra
trenerska.

I Turniej Âwiàteczny o Puchar Burmistrza
W ostatni weekend przed Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia Uczniowski Klub
Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏
I Turniej Âwiàteczny o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer. By∏a to impreza otwarta dla dzieci trenujàcych w wawerskich klubach tenisowych. Impreza trwa∏a siedem godzin, w tym czasie
m∏odzi adepci tenisa stoczyli wiele zaci´tych bojów.
Na starcie pojawi∏o si´ 20 zawodników i zawodniczek. Najm∏odszy zawodnik mia∏ dziewi´ç lat, najstarszy trzynaÊcie. Turniej mia∏ formu∏´ „ka˝dy z ka˝dym”. Mecze rozgrywane by∏y do wygrania jednego seta, przy stanie 6/6 obowiàzywa∏ klasyczny tie-break. Dzi´ki temu systemowi nikt nie odpada∏ z turnieju i wszystkie dzieci mia∏y okazj´ rozegrania kilku pojedynków. Praktycznie
ka˝demu uda∏o si´ odnieÊç co najmniej
jedno zwyci´stwo. Dla wi´kszoÊci by∏y
to pierwsze wygrane w karierze.
Jedynym, który ani razu nie zszed∏
z kortu pokonany by∏ dziesi´cioletni
Micha∏ „Misiek” Marchewka i to on
zosta∏ zwyci´zcà pierwszej edycji turnieju. W meczu o pierwsze miejsce pokona∏ Paw∏a Janusa 6/3. Trzecie miejsce zajà∏ Marcin Sadomski. Sprawcà

najwi´kszej niespodzianki by∏ Franek
„Gutek” Augustynowicz, który w swoim debiucie turniejowym zajà∏ czwarte

Zwyci´zca turnieju Micha∏ „Misiek” Marchewka
odbiera gratulacje i nagrody od organizatorów

miejsce. Najwy˝ej z dziewczynek zosta∏y sklasyfikowane siostry Jadzia i Dominika Ciecielàg.
O dalsze pozycje
równie˝ toczy∏a
si´ za˝arta walka.
Wielu zawodników mia∏o podobny bilans wygranych i pora-

˝ek, co Êwiadczy o wyrównanym poziomie turnieju.
Dzi´ki wsparciu finansowemu Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
na zakoƒczenie ka˝dy z uczestników
otrzyma∏ puchar, dyplom i nagrod´
rzeczowà. Organizatorzy chcieliby
równie˝ podzi´kowaç rodzicom, którzy
nie tylko przywieêli dzieci na turniej,
ale w wielu przypadkach poÊwi´cili ca∏y dzieƒ na wspieranie swoich pociech
podczas rozgrywek. Po zakoƒczeniu
gier wszyscy uczestnicy wydawali si´
zadowoleni. Ka˝dy odniós∏ jakiÊ mniejszy lub wi´kszy sukces i wszyscy w dobrych humorach udali si´ na coroczne
spotkanie Êwiàteczne. Miejmy nadziej´, ˝e tegoroczny turniej to poczàtek
nowej tradycji i za rok uda si´ zorganizowaç kolejnà takà imprez´.
Anna Niemiec

Swieze, smaczne i zdrowe:
warzywa • owoce • ryby wedzone metoda
tradycyjna • nabial ekologiczny • recznie
robiona czekolada • miody • wiejska szynka

ZAPRASZAMY!

Warszawa, Marysin Wawerski
ul. Naddnieprzanska 26
tel. (22) 815 22 02
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Jak mieszkajà Polacy
– wywiad z Katarzynà Szaszkiewicz z Pogotowia Wn´trzarskiego
Skàd w ogóle wzià∏ si´ pomys∏ na takà
dzia∏alnoÊç jak Pogotowie Wn´trzarskie? Zauwa˝y∏y Panie, ˝e Polacy potrzebujà pomocy
w urzàdzaniu?
Pogotowie Wn´trzarskie to zespó∏ doÊwiadczonych architektów wn´trz, którzy jadà na wezwanie klientów do ich domów/mieszkaƒ i na
miejscu projektujà zmiany w zastanych wn´trzach lub decydujà, jak urzàdziç nowe. Prowadzàc pracowni´ projektowania wn´trz zauwa˝y∏yÊmy, ˝e na wynaj´cie architekta wn´trz staç
nielicznych. Marzy∏yÊmy o tym, by ta us∏uga
sta∏a si´ ogólnie dost´pna, bo Polacy zdecydowanie potrzebujà pomocy w urzàdzaniu. Mówiàc górnolotnie – chcia∏yÊmy przyczyniç si´ do
zmiany wyglàdu polskich mieszkaƒ i domów. Na
sam pomys∏, oprócz misji, o której wspomnia∏am, z∏o˝y∏o si´ kilka rzeczy. Po pierwsze: nasz
charakter – szybko podejmujemy decyzje projektowe. Po drugie: wspó∏praca z programem telewizyjnym „Dekoratornia”, gdzie nauczy∏yÊmy
si´ pracowaç bez rysunków i wizualizacji, tylko
szkicujàc i wybierajàc konkretne elementy wyposa˝enia wn´trz z konkretnych próbników.
I wreszcie nasza potrzeba kontaktu z ludêmi – lubimy ludzi i lubimy im pomagaç. Wierzymy, ˝e
spotkanie z drugim cz∏owiekiem, i to w miejscu
gdzie mieszka, jest bezcennym êród∏em informacji i inspiracji.
Jak du˝à popularnoÊcià cieszà si´ takie
us∏ugi wÊród Polaków?
Zainteresowanie jest coraz wi´ksze. Ciekawe
jest to, ˝e jak ju˝ si´ ktoÊ dowie o istnieniu po-

gotowia wn´trzarskiego, to nietrudno go przekonaç, by skorzysta∏ z naszych us∏ug. Jest to us∏uga dla ka˝dego, kto chce zmieniç swój dom lub
mieszkanie bàdê urzàdziç nowe.
Jakie zmiany w projektowaniu mieszkaƒ
przez Polaków zauwa˝y∏y Panie na przestrzeni ostatnich lat?
Zmian jest du˝o. Mi´dzy innymi Polacy
wreszcie docenili przejÊciowe rozwiàzania.
Dawniej wszystko by∏o planowane na lata i mimo solidnej konstrukcji cz´sto nie wytrzymywa∏o próby czasu, ze wzgl´du choçby na wyglàd
czy zmieniajàce si´ potrzeby domowników. Coraz cz´Êciej odchodzimy te˝ od budowy i urzàdzania domów wielopokoleniowych. Nawet jak
ktoÊ buduje taki dom, to urzàdzajàc wn´trza
stara si´, by w przysz∏oÊci mo˝na by∏o w ∏atwy
sposób wydzieliç osobne mieszkanie. Równie˝
naturalnà konsekwencjà otwarcia na Êwiat jest
dà˝enie Polaków, by do domu zaprosiç fajniejszy design. Odchodzà w niepami´ç tapczan pó∏ki, wersalki i mebloÊcianki...
Jak mieszkajà Polacy i jakie pope∏niajà
b∏´dy w urzàdzaniu?
OczywiÊcie trudno jednoznacznie odpowiedzieç na to pytanie – bo mieszkajà bardzo ró˝nie. Niewàtpliwie te˝ ci, co nas zapraszajà, majà szczególnà otwartoÊç na zmiany i wra˝liwoÊç – tzn. nie chcà mieszkaç byle jak, ale
z racji braku doÊwiadczenia, talentu czy Êrodków nie wiedzà, co zrobiç, by ich mieszkania
by∏y pi´kne. Wed∏ug mnie najcz´stszym b∏´dem Polaków jest zachowawczoÊç i wybieranie

Konkurs fotograficzny

„Âwidermajer w obiektywie”
2.01.2012 – 20.02.2012
Organizatorem konkursu fotograficznego
„Âwidermajer w obiektywie” jest Klub Sosnowy, Warszawa, Trakt Lubelski 40A. Celem konkursu jest zatrzymanie w obiektywie coraz
rzadszych przyk∏adów oryginalnej architektury
drewnianej rejonu linii otwockiej.
Jak postrzegany jest Êwidermajer dziÊ?
Co z niego zosta∏o?
W jakiej kondycji jest leciwy symbol letniskowej zabudowy naszego regionu?
Na te i inne pytania odpowiedzà poprzez
swoje zdj´cia uczestnicy konkursu.
Patronat medialny nad konkursem obj´∏y:
miesi´cznik „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” oraz miesi´cznik „VILLA”.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujàcych. Ka˝dy uczestnik mo˝e przes∏aç
do pi´ciu fotografii (format min. 20 x 30 cm,
maks. 30 x 40 cm wraz z zapisem elektronicznym na DVD w formacie JPG, rozdzielczoÊç
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min. 300 dpi) wykonanych wed∏ug w∏asnego
pomys∏u i w dowolnej technice.
Prace kierowaç nale˝y na adres organizatora. Dla laureatów konkursu przewidziane sà nagrody w formie voucherów do wykorzystania
w strefie restauracyjnej oraz SPA Klubu Sosnowego, a tak˝e wydawnictwa albumowe.
Pe∏ny regulamin konkursu wraz z dokumentacjà do pobrania przez uczestników
znajduje si´ na stronach internetowych:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl, www.klub
sosnowy.pl, www.villa.net.pl.
Wr´czenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odb´dà si´ w siedzibie organizatora
w marcu br. podczas uroczystego spotkania
mi∏oÊników i promotorów unikatowej architektury Êwidermajer w naszej dzielnicy.
Dorota Choiƒska
(dchoinska@gmail.com)

bezpiecznych rozwiàzaƒ – np. jak Êciany nie sà
bia∏e to w 90% mieszkaƒ oblewamy je kolorem
kremowym, zapominajàc, ˝e kolorów sà setki
i jest to fantastyczny, niedoceniany i niedrogi
sposób na spektakularne zmiany. Drugi b∏àd to
wiara w stereotypy, np. ˝e kolor ciemny zaciemnia i zmniejsza pomieszczenie, tymczasem z doÊwiadczenia wiemy, ˝e cz´sto bywa
odwrotnie – jedna bardzo ciemna Êciana w pomieszczeniu powoduje, ˝e inne Êciany sà odbierane jako jaÊniejsze. Pope∏niamy tak˝e sporo b∏´dów w ustawieniu mebli, chocia˝ to si´
wyraênie zmienia si´ na plus. Mo˝e na koniec
wspomn´ jeszcze o b∏´dzie wizualnym – za
cz´sto kupujemy komplety mebli. Tymczasem
mieszanka stylów wyglàda po prostu lepiej
i naturalniej. OczywiÊcie istniejà te˝ inne niedociàgni´cia, których nie da∏oby si´ zmieÊciç
w jednym wywiadzie...
Mo˝e zatem zapytam o plusy, co Polacy robià fajnego we wn´trzach?
Prawie wszyscy chcà mieç przytulnie, a nie
na si∏´ designersko i zimno. Mimo, ˝e w ramach
pogotowia wn´trzarskiego obs∏ugujemy klientów o ró˝nej zasobnoÊci portfela, nie spotka∏yÊmy te˝ osób, które urzàdzajà domy/mieszkania
na pokaz. Odwiedzi∏yÊmy tak˝e wiele domów,
w których bardzo si´ dba o dzieci – rodzice rozumiejà ich potrzeby i przy podejmowaniu decyzji liczà si´ z ich zdaniem. Cz´sto zwracamy
uwag´ na wymagania posiadanych przez nas
zwierzaków. Bardzo mi∏e jest te˝ to, ˝e du˝o naszych klientów ma jakieÊ pasje, przy czym nie
jest istotne, czy to jest gotowanie, czy uprawa
ogrodu, czy mo˝e czytanie lub jakiÊ sport –
istotne jest tylko to, ˝e coÊ ich poch∏ania, co
staje si´ dla nas architektów inspiracjà do projektowania ich wn´trz.
Jakie majà Panie uniwersalne rady dla ludzi urzàdzajàcych mieszkania?
W projektowaniu wn´trz trudno o rady uniwersalne, ale spróbuj´. Na pewno warto to, co
zostaje na lata, wybieraç takie, by si´ szybko
nie znudzi∏o, a z doÊwiadczenia wiemy, ˝e nudzà si´ szybciej ostre kolory ni˝ np. neutralne
czy przygaszone. Tu jest miejsce na bezpieczne rozwiàzania – bia∏e meble kuchenne czy
drzwi i d´bowe deski pod∏ogowe to ponadczasowa klasyka. Warto natomiast poszaleç w kolorach, tapetach i fototapetach – czyli w ok∏adzinach Êciennych, które po pierwsze sà tanie,
po drugie ∏atwo je zmieniç, a wybór odcieni jest
imponujàcy. To naj∏atwiejszy i niedrogi sposób
na zmian´ wn´trza. Do rad uniwersalnych warto dodaç uwagi o oÊwietleniu. Po pierwsze pami´tajmy, ˝e jest ono bardzo wa˝ne i warto
przemyÊleç, jaki efekt Êwiecenia chcemy uzyskaç, a dopiero potem decydowaç si´ na konkretnà opraw´ oÊwietleniowà, zwanà potocznie
lampà. Pami´tajmy zatem, ˝e wa˝niejszy jest
efekt Êwiecenia ni˝ jego ubranko, czyli lampa. I na koniec chcia∏abym namówiç Paƒstwa
do wieszania na Êcianach obrazów, zdj´ç czy
grafik – taka ekspozycja cz´sto ustawia wn´trze i czyni je przytulniejszym.
Rozmawia∏a Martyna Nowosielska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tradycje karnawa∏owe w Polsce
Czas liczony od Nowego
Roku lub Trzech Króli
(6 stycznia) do wtorku zwanego kusym, poprzedzajàcego Ârod´ Popielcowà, to
okres hucznych zabaw tanecznych, maskarad i ogólnej weso∏oÊci, czyli karnawa∏. Nazwa pochodzi od
w∏oskiego s∏owa carnavale. Jego cz∏ony: caro
– mi´so i vale – ˝egnaj, oznaczajà razem, w wolnym przek∏adzie, po˝egnanie mi´sa, a wraz
z nim wszelkiego rodzaju uczt i zabaw, oraz nieuchronne zbli˝anie si´ Wielkiego Postu. Stàd te˝
staropolskie mi´sopusty, tak nazywano ostatni
tydzieƒ karnawa∏u, trwajàcy od t∏ustego czwartku do kusego wtorku.
Polski karnawa∏ nazywano zapustami. By∏ to
jedyny w roku czas „taƒców, hulanek i swawoli”.
W rozrywkach zapustnych znaczàcà rol´ odgrywa∏y kobiety. Panny na wydaniu wkracza∏y wtedy
„na salony”, aby znaleêç m´˝ów. Wyprawiano
najwi´cej wesel. Po rocznym „chodzeniu ze sobà” m∏odzi trafiali na Êlubny kobierzec. By∏ te˝
bezwzgl´dny termin powa˝nych zalotów, przypadajàcy najdalej do Matki Boskiej Gromnicznej
(2 lutego). W tym czasie m∏odzi ludzie dawali sobie „s∏owo”, a ci, co byli ju˝ „po s∏owie”, spieszyli do o∏tarza. Na wsi panowa∏y „szalone dni”,
zbierano si´ na wspólne skubanie pierza, które
koƒczy∏o si´ muzykà i sutym pocz´stunkiem.
We dworach szykowano zapasy jad∏a i picia,
bo w ka˝dej chwili mo˝na by∏o spodziewaç si´
najazdu goÊci. A okazjà do niezapowiedzianych

odwiedzin by∏y kuligi. Rozbawione towarzystwo,
z muzykà, cz´sto w przebraniach, naje˝d˝a∏o
okoliczne domy, by wÊród zabawy ogo∏ociç spi˝arni´ sàsiadów, rozgrzaç si´ i wytaƒczyç. Ciàg
saƒ oÊwietlonych pochodniami i prowadzonych
przez wodzireja jeêdzi∏ od dworu do dworu.
W t∏usty czwartek na naszych sto∏ach obecnie
królujà pàczki i chrusty zwane faworkami. Ale
dawniej zajadano inne specja∏y – t∏ustà kasz´ ze
skwarkami, kapust´ z mi´sem i s∏oninà, boczek
i kie∏bas´, a na deser podawano s∏odkie racuchy
i bliny. Ludzie chcieli si´
„na zapas” najeÊç ró˝nych frykasów przed nadchodzàcym czterdziestodniowym postem...
Po wsiach i miasteczkach w ostatnie dni karnawa∏u chodzi∏y korowody
ró˝nych przebieraƒców.
Przebieranie si´ i wk∏adanie
masek, czy choçby tylko
czernienie sobie twarzy sadzà, by∏o regu∏à. Na wsi, która najd∏u˝ej zachowywa∏a dawne swe zwyczaje, biega∏y po drogach
i przychodzi∏y do domów przebrane postacie,
a wÊród nich postacie zwierz´ce, znane z wczeÊniejszych obchodów kol´dniczych: koza, turoƒ,
niedêwiedê i konik, a tak˝e bocian i ˝uraw (zwiastuny wiosny). Wierzono powszechnie, ˝e wraz z nimi
przychodzi do domów dostatek i urodzaj. Wszyscy
przebieraƒcy natarczywie domagali si´ datków.
Sam karnawa∏ ÊciÊle kojarzy si´ jednak z szaleƒstwem noworocznym oraz z nadrabianiem

strat w zabawach i balach, które wstrzymywa∏
skutecznie okres adwentu. OczywiÊcie, rozpatrujàc w ten sposób samo istnienie karnawa∏u,
równie dobrze mo˝na powiedzieç, ˝e jest on
przejawem szampaƒskiej zabawy przed okresem Wielkiego Postu, który poprzedza Âwi´ta
Wielkiej Nocy.
Karnawa∏ to tak˝e nieod∏àczny element dzieciƒstwa. Ju˝ od grudnia dzieci ˝yjà myÊlà o majàcym nied∏ugo nastàpiç balu. Zabawy karnawa∏owe goszczà z powodzeniem ju˝ w przedszkolach, a im wy˝ej w stopniu edukacji poprzez
szko∏´ podstawowà, gimnazjum, na szko∏ach
ponadgimnazjalnych koƒczàc, sà coraz bardziej
wystawne i ciekawe.
Zw∏aszcza dla m∏odszych
dzieci jest to wspania∏a
forma zabawy, poniewa˝
nie majà zbyt wielu okazji
do tego rodzaju sp´dzania
czasu. Wiele konkursów
i zaj´ç w czasie trwania
tego balu to wspania∏e
prze˝ycie dla najm∏odszych. Nieod∏àcznym elementem takich wydarzeƒ
sà odpowiednie stroje. Wokó∏ tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczoÊci i niecierpliwoÊci.
Dzieci starajà si´ nie zdradzaç przed swoimi rówieÊnikami, w co b´dà przebrane i w jaki sposób, a ju˝ na pewno nie zdradzajà szczegó∏ów
swoich strojów karnawa∏owych. M∏odzie˝ bawi
si´ ju˝ w bardziej tradycyjny sposób. Je˝eli nie
obowiàzuje konwencja balu przebieraƒców, zak∏ada si´ stroje wieczorowe lub wizytowe.
Ilona Szymaƒska

Wawerski konkurs fotograficzny
„Oblicza jesieni” rozstrzygni´ty!
7 grudnia w Urz´dzie Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy odby∏o si´ uroczyste wr´czenie nagród
w konkursie fotograficznym „Oblicza jesieni”
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer –
pani Jolanty Koczorowskiej.
Na XII ju˝ edycj´ dzielnicowego konkursu fotograficznego wp∏yn´∏o a˝ 157 prac – najwi´cej
w historii konkursu. Udzia∏ wzi´∏o 47 osób w czterech kategoriach wiekowych. Uczestniczy∏y równie˝ ca∏e rodziny: paƒstwo Krystyna i Dariusz
Mossakowscy wraz z córkà Kingà, pan Piotr
Bechler i córka Zuzanna, pan Wojciech Suchorab
i córka Barbara, pani Ilona Szymaƒska i syn Pawe∏
oraz pan Jacek Rozum i syn Marek.
Jurorzy przyznali 13 miejsc i 9 wyró˝nieƒ:
W kategorii dzieci do lat 13:
• I miejsce – Barbara Suchorab
• II miejsce – Pawe∏ Szymaƒski
• III miejsce – Marta Oleszczuk
W kategorii m∏odzie˝ 13–15 lat:
• I miejsce – Joanna Perkowska
• II miejsce – Zuzanna Bechler

Wszystkim zwyci´zcom serdecznie
gratulujemy!
Wystaw´ pokonkursowà mo˝na obejrzeç w Urz´dzie Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej 1. Znajduje si´ na wszystkich pi´-

• III miejsce – Mateusz ¸otoszyƒski
• III miejsce – Anna Szczerbik
• Wyró˝nienie – Gabriela Janczewska
W kategorii m∏odzie˝ 16–18 lat:
• I miejsce – Katarzyna Tausiewicz
• II miejsce – Katarzyna Kempiƒska
• Wyró˝nienia:
– Kinga Mossakowska
– Rafa∏ Barszczewski
– Natalia Majewska
– Aleksander Balcerek
W kategorii doroÊli:
• I miejsce – Alina Krasowicz
• II miejsce – Ilona Szymaƒska
• II miejsce – Wojciech Suchorab
• III miejsce – Piotr Bechler
• Wyró˝nienia:
– Aneta Michalska
– Anna Tomaszewska
– Paulina Odolak
– Zdzis∏aw G∏owacki

trach klatki schodowej – na samym dole zamieszczono wszystkie nagrodzone zdj´cia w ma∏ym formacie, a na kolejnych pi´trach – po kilka
zdj´ç w wi´kszym formacie.
Hanna Kowalska
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Niezwykle ciekawà propozycjà
jest Turbosonic – jedyne, co nale˝y
zrobiç, to stanàç na jego platformie,
reszta – czyli spalanie kalorii, zwi´kszenie si∏y mi´Êni, poprawa koordynacji ruchowej, zag´szczenie koÊci, poprawa elastycznoÊci
stawów i Êci´gien, a nawet modelowanie owalu
twarzy – stanie si´ sama, pod wp∏ywem generowanych przez urzàdzenie wibracji.
A za wszystko to wcale nie trzeba b´dzie s∏ono zap∏aciç!
Z seansów solnych mogà korzystaç ca∏e rodziny – grota wyposa˝ona jest w przyciàgajàcà
wszystkie dzieciaki huÊtawk´-worek, do dyspozycji dzieci sà ró˝ne zabawki, a dla najm∏odszych z g∏oÊników pop∏ynà bajki. Mile widziane
sà osoby na wózkach – wszystko jest tu przygotowane na ich przyj´cie. Grota solna to tak˝e
ciekawe miejsce na spotkania biznesowe czy
niebanalny wieczór panieƒski.
„Solny Raj” zaprasza przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8–22 (prosimy o telefonicznà rezerwacj´).
Honorujemy karty Benefit Systems (Benefit,
MultiSport), OK System, FitProfit, FitFlex.

Po zdrowie i relaks do groty solnej

Tekst sponsorowany

Tegoroczna zima tylko z pozoru jest ∏agodna.
W rzeczywistoÊci ciep∏a jesienna aura w grudniu
czy styczniu m´czy bardziej ni˝ siarczyste mrozy.
Przem´czeni nie mamy si∏y na prac´, odpoczywamy nieefektywnie... Ale wcale tak byç nie musi!
Doskona∏ym sposobem
na odzyskanie si∏ jest kojàcy
nerwy i regenerujàcy cia∏o
seans w grocie solnej. I nie
trzeba jechaç gdzieÊ daleko,
aby takà znaleêç. Ca∏kiem
blisko, bo w RadoÊci, na rogu Sobierajskiej i Lipkowskiej, znajdà Paƒstwo „Solny
Raj”. Na wygodnych le˝akach, przy kojàcych dêwi´kach i nastrojowym oÊwietleniu mo˝na naprawd´
Êwietnie si´ zrelaksowaç
i g∏´boko odetchnàç... A jest
czym! Powietrze w grocie
solnej nasycone jest niezwykle cennymi mikroelementami, m.in.: jodem, potasem, sodem,
magnezem oraz jonami ujemnymi, które neutralizujà jony dodatnie – g∏ównà przyczyn´ z∏ego
samopoczucia i os∏abienia. Na pewno wi´kszoÊç z Paƒstwa zna przyjemnoÊç oddychania
nadmorskim powietrzem – jest takie rzeÊkie,
czyste i zadziwiajàco poprawia nastrój. Dok∏adnie to samo poczujecie w grocie solnej!

A mo˝e wolà Paƒstwo bardziej aktywny odpoczynek?
„Solny Raj” to jedyna jaskinia solna w Polsce, która oferuje zaj´cia z pilatesu wewnàtrz
groty! Poza grotà zaÊ mo˝na przygotowaç si´

do narciarskiego wyjazdu korzystajàc ze
Skier’s edge – maszyny treningowej imitujàcej
jazd´ na nartach, mo˝na odbyç spacer w pró˝ni na specjalnej bie˝ni Vacu Well, pozbywajàc
si´ przy okazji cellulitu i zb´dnej tkanki t∏uszczowej. A na koniec poddaç si´ bardzo przyjemnemu masa˝owi na niepozornie wyglàdajàcym, ale genialnie rozmasowujàcym poszczególne partie cia∏a Roll Shaperze.

Adres: ul. Lipkowska 46
Warszawa–RadoÊç
Tel.: (22) 615-81-47
Tel. kom.: 502-631-807
www.grota-solna.com

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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Gala fina∏owa projektu „Pi´kna nasza Polska ca∏a”
To ca∏oroczny projekt realizowany przez Forum
M∏odzie˝y Warszawy i Klubu Kultury „Marysin”,
a wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´,
skierowany do dzieci i m∏odzie˝y. Prowadzone
dzia∏ania nawiàzywa∏y swojà tematykà do tradycji kulturowych ró˝nych regionów Polski, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zwyczajów charakterystycznych dla Mazowsza. Zaj´cia prowadzone by∏y w ró˝nych technikach artystycznych:
• warsztaty plastyczne – malowanie na szkle,
wycinanka ∏owicka, wianki sobótkowe,
• warsztaty ceramiczne – szopka betlejemska,
dwojaki, ko∏o garncarskie, motywy roÊlinne
w ceramice,
• spotkanie z etnografem.
Prace wykonane przez uczestników projektu
by∏y oceniane przez jury, a autorzy najlepszych
z nich zostali nagrodzeni.
Projekt mia∏ na celu popularyzowaç obcowanie ze sztukà ludowà ró˝nych regionów Polski,
rozwijaç pasje i umiej´tnoÊci, uÊwiadamiaç m∏odych ludzi o ró˝norodnoÊci kulturowej kraju.
Nasza 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˝. Okaza∏o si´, ˝e obcowanie ze sztukà

ludowà jest fantastycznà zabawà i sprawi∏o
uczestnikom projektu wiele radoÊci.
Zgodnie z za∏o˝eniami projektu uczestniczy∏y
w nim równie˝ dzieci niepe∏nosprawne, co s∏u˝y∏o zrozumieniu, integracji, pokonywaniu barier

Âwiàteczne spotkanie z Jazzem
13 grudnia w Klubie Kultury „Anin” mia∏o miejsce specyficzne wydarzenie kulturalne. W placówce zagoÊci∏ jazz. Muzyka ta, o ponad 100-letnim rodowodzie, w latach 20. XX wieku z impetem zawojowa∏a serca i nogi Amerykanów. W kolejnym 10leciu jazz szturmowa∏ z powodzeniem Europ´. Muzyka jazzowa kojarzy∏a si´ z nowoczesnoÊcià, post´pem, otwartoÊcià, pozytywnym oddzia∏ywaniem na wieloetniczne spo∏eczeƒstwa. W okresie
20-lecia mi´dzywojennego dzia∏a∏y ju˝ w Polsce

muzyk´, która porwa∏a ca∏e rzesze m∏odego pokolenia Polaków. Obecnie cz´Êciowo zepchni´ta
przez muzyk´ rockowà, wcià˝ istnieje i rozwija si´,
majàc zaplecze w postaci wiernej publicznoÊci.
W Klubie Kultury „Anin” zagra∏y dwa zespo∏y:
„Jazz Blues and Joy Band” z Krakowa pod kierunkiem Êwietnego puzonisty p. Marka Michalaka
oraz kwintet Mariusza Dubrawskiego z Warszawy.
Zgromadzeni goÊcie mieli mo˝liwoÊç podziwiaç
wirtuozeri´ gry zarówno ca∏ego zespo∏u, jak i poszczególnych instrumentalistów. Cz∏onkowie zespo∏ów z gracjà zaprezentowali jazzowe mo˝liwoÊci kontrabasu, perkusji, pianina, puzonu czy znanego z amerykaƒskiej tradycji muzycznej banja.
Z racji przedÊwiàtecznego czasu, nie zabrak∏o
kol´d Êpiewanych w jazzowej formie. Szczególnie
pi´kna by∏a kol´da skomponowana i zaÊpiewana
przez p. Marka Michalaka. Wspania∏ym wykona-

i ograniczeƒ. M∏odzi ludzie uwa˝ajà, ˝e ró˝norodnoÊç kulturowa jest potrzebna i nale˝y jà poznawaç i pog∏´biaç wiedz´ na ten temat.
W projekcie udzia∏ wzi´li uczniowie: Szko∏y
Podstawowej nr 195, Szko∏y Podstawowej
nr 140, Szko∏y Podstawowej nr 277, Gimnazjum
nr 105, Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102, Zespo∏u Szkó∏ nr 11.
Zakoƒczeniem projektu by∏a gala, na której rozdano nagrody za najlepsze prace. Placówki uczestniczàce w projekcie otrzyma∏y podzi´kowania.
Wszystkim rozdano foldery wydrukowane specjalnie na t´ okazj´. Gwoêdziem programu by∏ wyst´p
zespo∏u PROARTE. Panie ubrane w oryginalne 100-letnie kurpiowskie stroje opowiedzia∏y
o zwyczajach kurpiowskich, Êpiewa∏y piosenki,
w∏àczajàc do zabawy publicznoÊç. Na koniec placówki uczestniczàce w projekcie podzi´kowa∏y organizatorom za napisanie takiego projektu, profesjonalne przygotowanie warsztatów i prowadzenie.
W przysz∏ym roku planowana jest druga edycja
projektu „Pi´kna nasza Polska ca∏a”.
Ewa Laskowska
niem uraczy∏a zgromadzonà publicznoÊç p. Irena
Ga∏àzka, znana wokalistka wykonujàca utwory
w ró˝nych stylach muzycznych. Jej wibrujàcy g∏os
o szerokiej skali ˝ywo przypomina∏ pieÊni czarnoskórych jazzowych piosenkarek zza oceanu.
Rol´ konferansjera pe∏ni∏a p. El˝bieta J´kot-Orzechowska, która raczy∏a nas fachowymi
wiadomoÊciami o genezie i historii jazzu. Przybyli na imprez´ goÊcie zasiadali przy okràg∏ych,
kawiarnianych stolikach z pocz´stunkiem, a ca∏oÊç sali Klubu „Anin” zmieni∏a si´ w typowy jazzowy lokal. Impreza mia∏a szans´ zaistnieç dzi´ki sponsorowi jakim by∏ Zwiàzek Artystów Wykonawców „STOART”. Mamy nadziej´, ˝e po tak
udanym jazzowym koncercie i goràcym przyj´ciu go przez publicznoÊç, w przysz∏oÊci pojawià
si´ nowe spotkania jazzowe. Ta muzyka zas∏uguje na to, aby wcià˝ ˝y∏a w sercach obecnego
i przysz∏ych pokoleƒ.
Miros∏aw Perzyƒski
Klub Kultury „Anin”
Je˝eli masz 15–18
lat i chcia∏abyÊ/chcia∏byÊ razem z nami
stworzyç wirtualny ogród, który rozweseli zimowy
krajobraz Falenicy, nauczyç si´ pos∏ugiwaç aplikacjami do tworzenia trójwymiarowej grafiki, i zrealizowaç swoje ambicje artystyczne, weê udzia∏
w bezp∏atnych warsztatach zorganizowanych przez
Fundacj´ Ad Hoc i Kinokawiarni´ Stacja Falenica.
Warsztaty b´dà si´ odbywaç w dniach 16–20
stycznia 2012. Formularz rekrutacyjny oraz szczegó∏owe informacje dost´pne b´dà od 2 stycznia
na stronie www.adhoc.org.pl. Patronat medialny
nad wydarzeniem sprawuje miesi´cznik „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Fundacja Ad Hoc

Zimowe ogrody Falenicy
jazz bandy. Wojna przerwa∏a ten okres, a krótki
czas po wojnie, gdy jazz dawa∏ radoÊç wym´czonemu wojnà spo∏eczeƒstwu, zakoƒczy∏ zdecydowanie dyktatorski stalinizm nienawidzàcy wszystkiego, co by∏o wytworem zachodniej kultury. Dopiero w okresie politycznej i kulturalnej odwil˝y jazz
wróci∏ na polskie estrady, a polskie zespo∏y jazzowe sta∏y si´ fenomenem naszej kultury muzycznej.
Odbywa∏y si´ liczne festiwale prezentujàce t´ muzyk´, a polscy jazzmani stali si´ znani za granicà.
W ten pami´tny dzieƒ 13 grudnia, mieliÊmy
przyjemnoÊç zaprezentowaç przyby∏ym goÊciom
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Wyobraê sobie... tropikalne ogrody rozkwitajàce w Êrodku zimy, tu˝ pod Twoimi oknami...
egzotyczne miejsca i niesamowite budowle...
Wyobraê sobie, ˝e Twoja dzielnica zmienia si´
w krajobraz z fantastycznego filmu, w którym
wszystko jest mo˝liwe.
A gdyby tak mieç magiczne okulary pozwalajàce zobaczyç wszystko, co Ci si´ zamarzy? Takimi okularami mo˝e byç... Twój telefon. Wykorzystujàc technologi´ augmented reality mo˝emy, przez obiektyw kamery, obserwowaç rzeczywiste otoczenie wzbogacone wizjami kreowanymi przez komputer.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia
kulturalne
DLA DZIECI
● 12 stycznia (czwartek), godz. 18.00
„Jak Sewerysio nauczy∏ si´ tabliczki mno˝enia” –
spektakl w wykonaniu zespo∏u „Melodyjki”, re˝yseria Irena Rogowska. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 14 stycznia (sobota), godz. 12.00
Poranek teatralny dla dzieci. Zapraszamy
na spektakl teatralny w wykonaniu aktorów teatrów
dzieci´cych. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
● 16 i 23 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 16.00–
–17.30
„Âpiewaj razem z nami” – impreza karaoke dla
dzieci od 6 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.
JeÊli lubisz Êpiewaç i nie boisz si´ wyst´pów na ˝ywo, to zapraszamy do wspólnej zabawy. Sprawdê si´
w znanych i lubianych piosenkach! IloÊç miejsc
ograniczona, zapisy do 12 stycznia. Organizator:
Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 21 stycznia (sobota), godz. 15.00
„Niedêwiadek ∏akomczuszek” – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”. S∏odyczom mówimy „nie”. Niedêwiadek Tadeusz by∏
weso∏ym mieszkaƒcem kolorowego lasu. Pewnego
dnia Sowa Aleksandra, przewodniczàca sejmu leÊnego, zarzàdzi∏a letnià olimpiad´ sportowà. Wszystkie zwierz´ta, poczàwszy od ˝aby, a skoƒczywszy
na ˝ubrze, z zapa∏em çwiczy∏y najró˝niejsze akrobacje. Tadeuszek na wszystkie te sporty mia∏ za du˝y
brzuszek. Ca∏y las i wszyscy widzowie postanawiajà
pomóc ∏akomczuszkowi w odzyskaniu formy....
Bardzo interaktywna bajka uczàca zdrowego od˝ywiania, aktorzy razem z dzieçmi tworzà misiowi
diet´ witalnoÊci. Organizator: Klub Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 31 stycznia (wtorek), godz. 11.30
„Dawno, dawno temu” – Teatr „Bajka” zaprasza
na przedstawienie o przyjaêni. Wst´p wolny. WczeÊniejsza rezerwacja miejsc. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY
● 16 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 19.00
„Opera ˝ebracza”. Scenariusz – Barbara Wizimirska; re˝yseria – Szczepan Szczykno. Spektakl biletowany. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul.
W∏ókiennicza 54.
WARSZTATY, SPOTKANIA, PROJEKCJE
19 i 23 stycznia, o godz. 14.00
„Kinomania” – Pokazy filmów dla dzieci i m∏odzie˝y. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul.
Samorzàdowa 10.
● 17.01 i 24.01 (wtorek), godz. 14.00–15.30
„W´glem malowane” – warsztaty plastyczne dla
dzieci powy˝ej 10 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Warsztaty zostanà poprzedzone miniwyk∏adem z historii sztuki, a uczestnicy zdob´dà cenne
informacje na temat techniki sztalugowej, jakà jest
w´giel. Zaj´cia poprowadzi artysta plastyk. IloÊç
miejsc ograniczona, zapisy do 12 stycznia. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 17.01 i 24.01 (wtorek), godz. 16.00–17.30
„W´glem malowane” – warsztaty plastyczne dla
dzieci w wieku 6–9 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. JeÊli rysowanie jest Twojà pasjà lub dopiero
●

chcesz spróbowaç swoich si∏ przy sztaludze, to spotkanie jest dla Ciebie. W klubowym atelier powstanà
dzie∏a, które b´dzie mo˝na wziàç na pamiàtk´ do domu. IloÊç miejsc ograniczona, zapisy do 12 stycznia.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 18 stycznia (Êroda), godz. 18.00
„Podró˝e sentymentalne. Kresy” Filmy Renaty
Lipiƒskiej-Kondratowicz, spotkanie z autorkà. Wst´p
wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 18.01 i 25.01 (Êroda), godz. 14.00–15.30
„Gitara” – warsztaty muzyczne dla dzieci powy˝ej 10 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcà sp´dziç ciekawie
czas i odkryç swoje umiej´tnoÊci w nauce gry na gitarze. IloÊç miejsc ograniczona, zapisy do
12 stycznia – w∏asny instrument mile widziany. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 18.01 i 25.01 (Êroda), godz. 16.00–17.30
„Gitara” – warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku
6–9 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Wspólna zabawa w Êwiecie dêwi´ków, instrumentów i ciekawostek muzycznych. IloÊç miejsc ograniczona,
zapisy do 12 stycznia. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19.01 i 26.01 (czwartek), godz. 14.00–15.30
„Koraliki” – warsztaty tworzenia bi˝uterii dla dzieci powy˝ej 10 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.
JeÊli lubisz twórcze dzia∏ania, to przyjdê na warsztaty i zobacz jak wielkà przyjemnoÊcià jest w∏asnor´czne tworzenie bi˝uterii. IloÊç miejsc ograniczona,
zapisy do 12 stycznia. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19.01 i 26.01 (czwartek), godz. 16.00–17.30
„Taniec to zabawa” – zaj´cia z elementami taƒca
klasycznego dla dzieci w wieku 6–9 lat w ramach
akcji „Zima w mieÊcie”. Na parkiecie zawirujà mali
tancerze. Przy muzyce b´dziemy bawiç si´ ruchem
i przygotujemy si´ do balu karnawa∏owego. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 20.01 i 27.01 (piàtek) godz. 18.00–19.30
Aiki Jujutsu – spotkanie ze sztukà walki dla dzieci
powy˝ej 10 roku ˝ycia w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. JeÊli chcesz poznaç tajniki tej dalekowschodniej sztuki wojennej, to zapraszamy Ci´ do Zastowa.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 13 stycznia (piatek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla ZSS nr 102.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
● 13 stycznia (piàtek), godz. 13.00
Dzieƒ Babci i Dziadka – przedstawienie okolicznoÊciowe w wykonaniu przedszkolaków – wspólne
zabawy oraz pocz´stunek. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 15 stycznia (niedziela), godz. 10.00–16.00
I Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dziel nicy Wawer 2012. Turniej s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. W przerwie
rozgrywek podsumowanie wyników za 2011 r. –
wr´czenie pucharów, dyplomów i nagród zwyci´skim zawodnikom. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.
● 20 stycznia (piatek), godz. 17.00
Bal karnawa∏owy dla mieszkaƒców przy muzyce
„na ˝ywo”. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
● 21 stycznia (sobota), godz. 19.30
Karnawa∏ – zapraszamy na zabaw´ karnawa∏owà.
W sobotni wieczór, przy znakomitej muzyce tanecznej
granej na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”, uczestnicy

b´dà si´ wspaniale bawiç, jednoczeÊnie integrujàc
Êrodowisko lokalne. Jak zawsze mi∏a atmosfera i ciep∏y bufet b´dà nas rozgrzewaç przez noc. Rezerwacja
miejsc w K.K. „Aleksandrów”. Wst´p 20 z∏. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 31.01 (wtorek), godz. 12.00
„Kochamy Was!” – program artystyczny z okazji
Dnia Babci i Dziadka. W∏asnor´cznie przygotowane
laurki, konkursy z nagrodami to tylko niektóre atrakcje, które b´dà czekaç na goÊci. Organizator: Klub
Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
AKCJA „ZIMA W MIEÂCIE”
Od 16 stycznia do 27 stycznia, w godz.
14.00–18.00 „Zima w mieÊcie” – zaj´cia dla
dzieci w czasie ferii zimowych. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 16–27 stycznia, godz. 8.00–16.00
„Przechowalnia” – Zaj´cia dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”,
ul. Planetowa 36.
● 17–26 stycznia 2012 Akcja „Zima w mieÊcie”
– warsztaty artystyczne i projekcje filmowe dla zorganizowanych grup dzieci i m∏odzie˝y:
- 17.01 – warsztaty plastyczne, godz. 12.00,
- 19.01 – warsztaty plastyczne, godz. 17.00,
- 19.01 – w a r s z t a t y m u z y c z n e , g o d z . 10.00
i 11.00,
- 24.01 – projekcja filmowa – bajka, godz.
11.00 i 14.00,
- 25.01 – projekcja filmowa – bajka, godz.
11.00 i 14.00,
- 26.01 – warsztaty plastyczne, godz. 17.00.
Na wszystkie warsztaty, prowadzone sà wczeÊniejsze zapisy pod nr tel.: 22 612 62 44. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy/ Wernisa˝e
● Wernisa˝ wystawy Gra˝yny Mordzon – Obrazy malowane tuszem i chiƒskim p´dzlem na ry˝owym papierze, 14 stycznia, godz. 16.00, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Malarstwo Magdaleny Ryniewicz – Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Wernisa˝ wystawy Roberta Zaborowskiego – „Szlachetne pi´kno”, 21 stycznia, godz. 16.00, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● „Or∏y niepodleg∏oÊci – polskie cmentarze woj skowe na Êwiecie” – wystawa fotografii Tadeusza
Sobieraja, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul.
Agrestowa 1.
Spotkania z pisarzami:
● Spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Gutowskà -Adamczyk i promocja trzeciego tomu sagi rodzinnej „Cukiernia pod Amorem. Hryciowie” –
26 stycznia, godz. 17.00, Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.
● „O ksià˝kach” klub dyskusyjny „˚ycie i twórczoÊç
Agaty Christie” – 27 stycznia, godz. 10.00 , Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin
Wawerski.
G∏oÊne czytanie:
Ârodowe po∏udnie z bajkà” – czytanie bajek dla
„Â
dzieci (6–10 lat) w ka˝dà Êrod´ w godz. 12.00–
–12.30. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

●

cd. na str. 13 ➽

11
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Ogólnopolskie konkursy Êwiàteczne
– wielki fina∏ w sali widowiskowej CZD
11 grudnia w sali widowiskowej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
mo˝na by∏o poczuç prawdziwie Êwiàtecznà atmosfer´. Dzi´ki uprzejmoÊci pana Paw∏a Trzciƒskiego (Kierownika
Dzia∏u Komunikacji Spo∏ecznej) tego dnia odby∏a si´ gala wr´czenia
dyplomów i nagród w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych: „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja” i „Ozdoba choinkowa”.
Dodatkowà nagrodà dla laureatów i ich opiekunów artystycznych
by∏ wyst´p zespo∏u „Rewia” z dzieci´cego Teatru Muzycznego z Bia∏orusi i Zespo∏u PieÊni i Taƒca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” – grupa dzieci´ca,
któremu towarzyszy∏a kapela m∏odzie˝owa.
Na scenie by∏o barwnie i weso∏o. By∏y piosenki,

taƒce ludowe i oczywiÊcie ˝yczenia Êwiàteczne.
GoÊciem imprezy by∏ pan Przemys∏aw Zaboklicki – Wiceburmistrz Dzielnicy Wawer m.st.

nych materia∏ów plastycznych – przez panià Lilian´ Owies, Dyrektor Klubu Kultury „Zastów” i pana
Dariusza Krysiaka, jurora w obu konkursach. Laureatów by∏o wielu, ale i prac na konkurs wp∏yn´∏o
niema∏o, bo a˝ 3277 pocztówek i 613 ozdób. By∏y one pi´kne, starannie wykonane i pomys∏owe.
Nast´pnie goÊci zaproszono do obejrzenia wystawy nagrodzonych prac. Ozdoby i pocztówki
wzbudzi∏y zachwyt u niejednej osoby. Choinka
ubrana w takie ozdoby musi wyglàdaç wyjàtkowo
pi´knie, a w∏asnor´cznie wykonana pocztówka
z ˝yczeniami Êwiàtecznymi ogrzeje ka˝de serce.
Zapraszamy do udzia∏u w konkursach za rok.
KKZ

Warszawy, który podzi´kowa∏ zespo∏om za wyst´py, a laureatom pogratulowa∏ sukcesów
w konkursach. Po „uczcie artystycznej” odby∏o
si´ wr´czenie dyplomów i nagród – profesjonal-

Pe∏ne listy laureatów konkursów znajdà Paƒstwo
na naszym portalu pod adresem: www.wiado
moscisasiedzkie.pl/news/130/n/1288

Bo˝onarodzeniowo w Klubie Kultury „Marysin”
Dnia 3 grudnia w Klubie Kultury „Marysin” odby∏a si´ rodzinna zabawa miko∏ajkowa. GoÊcie
t∏umnie zape∏nili sal´. Zaproszonych goÊci przywita∏a Gwiazdka, która poprosi∏a do zabawy

swoich przyjació∏: królewn´ KapryÊnic´
i oczywiÊcie Miko∏aja. Wszyscy bawili si´
wyÊmienicie. By∏o du˝o taƒca, piosenek
i wspania∏e konkursy np. jazda na nartach
parami. OczywiÊcie wszyscy czekali
na prezenty od Miko∏aja, który ka˝dego obdarowa∏ s∏odyczami i drobnym upominkiem.
Tego samego dnia w godzinach
wieczornych odby∏ si´ koncer t
Êwiàteczny dla mieszkaƒców. Zaproszeni goÊcie wys∏uchali kol´d
z ca∏ego Êwiata, które wykona∏y
pi´knymi sopranami panie z zespo∏u PRO
ARTE. Oprócz pi´knie zaÊpiewanych kol´d by∏y te˝ opowieÊci o obrz´dach wigilijnych w innych paƒstwach, np.: na W´grzech, we Francji, w Austrii, w Anglii.

Ka˝dy z goÊci na zakoƒczenie koncertu dosta∏
serduszko na szcz´Êcie. PublicznoÊç by∏a zachwycona koncertem i da∏a temu wyraz gromkimi brawami.
KKM

niego tronie i z przyjemnoÊcià obejrza∏ wyst´py dzieci
z klubowych sekcji, a by∏o
na co popatrzeç i pos∏uchaç. Âwiàteczne
piosenki, uk∏ady taneczne, wiersze
i utwory muzyczne bardzo si´ podoba∏y.
Miko∏aj dla ka˝dego mia∏ prezent.
A o tym, ˝e do Klubu Kultury „Zastów”
chodzà tylko grzeczne dzieci, niech
Êwiadczy fakt, ˝e nikt nie ba∏ si´ do niego
podejÊç i by∏o wielu ch´tnych na zrobienie pamiàtkowego zdj´cia.
My równie˝ nie zapomnieliÊmy o Miko∏aju. Otrzyma∏ od nas obrazek z motywem Êwiàtecznym wraz z ˝yczeniami
i zaproszeniem na spotkanie za rok.

Spotkanie z Miko∏ajem w Zastowie
W niedziel´ 18 grudnia 2011 r. w Klubie Kultury „Zastów” odby∏o si´ spotkanie ze Âwi´tym Miko∏ajem. W sali czeka∏a wspaniale przystrojona choinka,
a pod nià mnóstwo prezentów, które
wczeÊniej przywieêli pomocnicy Âwi´tego Miko∏aja.
Punktualnie o dwunastej sanie zaprz´˝one w renifery zatrzyma∏y si´ na klubowym dachu, a z sali zaczà∏ dobiegaç
g∏os dzieci „Przybàdê Âwi´ty Miko∏aju”.
Niezwyk∏y goÊç nie kaza∏ na siebie d∏ugo
czekaç. Dzwoniàc dzwonkiem og∏osi∏
wszystkim swoje przybycie. Nast´pnie
usiad∏ na specjalnie przygotowanym dla
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●

●

●

Czytanie na zawo∏anie (czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników w dowolnie wybranym terminie). Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Dzieci piszà baj ki – 20 najpi´kniejszych bajek napisanych przez
dzieci... dla dzieci”:
(Wtorek, godz. 13.00)
- 17 stycznia – Magda Rzeênik „Obc´gi”,
- 24 stycznia – Zuzanna Marchewka „Zaczarowana jaskinia”,
- 31 stycznia – Bo˝ena Wrotkowska „Drzewo”.
(Piàtek, godz. 16.30)
- 13 stycznia – Iwona Kitler „Literkowa awantura”,
- 20 stycznia – Marta Drabek „Myszka Igama”,
- 27 stycznia – Magdalena So∏tysik „O Maciusiu
i motylku”.
„Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – g∏oÊne czytanie
dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca∏a
Polska czyta dzieciom” – czyta pisarka Katarzyna
Majgier, 12 stycznia (czwartek), godz. 10.00.

Niepe∏nosprawni w bibliotece
● Warsztaty komputerowe dla osób niepe∏nospraw nych z „Chaty z Pomys∏ami” – podstawy obs∏ugi
komputera – ka˝da Êroda w godz. 9.00–10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin ul. Trawiasta 10.

Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
Do napisania listu sk∏oni∏y mnie artyku∏y dotyczàce bezpieczeƒstwa drogowego. B´dàc czytelnikiem „WiadomoÊci Sàsiedzkich” pragn´ si´
odnieÊç do zamieszczonego w grudniu artyku∏u
dotyczàcego bezpieczeƒstwa na naszych drogach i nie tylko tego. Ciesz´ si´, ˝e poruszacie
ten temat. Publikacje sà bardzo wa˝ne, bo
uÊwiadamiajà naszej spo∏ecznoÊci istot´ problemu, który nale˝y wspólnie rozwiàzaç dla ogólnego bezpieczeƒstwa. Publikacja z ostatniego numeru grudniowego, jak równie˝ wczeÊniejsze,
dajà nadziej´, ˝e ta tematyka stanie si´ wa˝nà.
Przecie˝ akurat to dotyczy nas wszystkich.
Szczególnie poruszajàcy by∏ zamieszczony we
wrzeÊniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” artyku∏ nt. wypadku przy ul Zwoleƒskiej
i Mrówczej. Do myÊlenia da∏ mi fragment artyku∏u: „Bardzo z∏a widocznoÊç na skrzy˝owaniu –
˝ywop∏ot i tablice reklamowe zas∏aniajà wyjazd
z ul. Mrówczej (...) wszystko to sprawia, ˝e tylko przy zachowaniu najwy˝szej ostro˝noÊci
mo˝na bezpiecznie przejechaç.”.
Chcia∏bym niejako za Paƒstwa poÊrednictwem, majàc nadziej´, ˝e „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà czytane nie tylko przez mieszkaƒców, ale
te˝ i przez urz´dników, stra˝ miejskà i policj´ pragn´ niejako podpowiedzieç, ˝e istniejà mechanizmy prawne na egzekucje nale˝ytego umieszczania reklam na drogach. Z ró˝nych wypowiedzi
na ∏amach prasy, w radiu wynika, ˝e urz´dnik,
policja, stra˝ miejska nie majà podstaw prawnych do zastosowania procedur porzàdkujàcych
umieszczanie reklam. To akurat widaç na naszych ulicach. Jest tam mnóstwo reklam zas∏aniajàcych widocznoÊç lub ostatnio modnych

●

Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
z „Chaty z Pomys∏ami”. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10 – w ka˝dy czwartek o godz. 11.00.

Warsztaty plastyczne
● Spotkanie w ramach projektu o przyjaêni, tworzenie masek b´dàcych ilustracjami do bajek Krasickiego, dla m∏odzie˝y z OÊrodka Wychowawczego
nr 3 przy ul. Patriotów 90 – 11 stycznia, godz.
16.30. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul.
Agrestowa 1 (druga edycja).
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych
● „Maluchy na B∏´kitnej” –
zaj´cia ruchowoedukacyjne w formie zabawy dla dzieci w wieku
2–3 lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami,
dziadkami, opiekunami we wtorki w godz.
10.30–12.00. Prowadzàca Anna Gruszczyƒska
(607 921 142). Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul.
B∏´kitna 32.
Konkursy/ Testy/Quizy
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica pociàgu” Martina Widmarka,

●

●

●

Heleny Willis dla dzieci w wieku 6–9 lat. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10.
Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
IV–VI SP) pt. „Tomek Wilmowski na stokach Tatr”
– w 100. rocznic´ urodzin Alfreda Szklarskiego.
Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10.
Quiz dla dzieci (6–10 lat) – „Czy znasz te bajki”
w okresie ferii zimowych w godz. 13.00–13.30 (pon.,
Êr.). Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
Konkurs plastyczno-literacki dla kl. I/II/III SP: „Jak
wyobra˝am sobie Êwiat, kiedy by∏ jeszcze m∏ody”
16–30 stycznia. Wypo˝yczalnia nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.

Ferie zimowe w bibliotece: Zaj´cia dla grup zorganizowanych w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.
Wypo˝yczalnie 26, 59, 82, Oddzia∏ dzieci´cy.
Teatr dla dzieci
Przedstawienie pt. „Zimowe przygody Hyzi i Dyzia”
w wykonaniu aktorów teatru Maska:
● Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer ul. B∏´kitna 32,
16 stycznia, godz. 12.30;
● Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10, 16 stycznia,
godz. 16.00.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer

Dodatkowym ciekawym aspektem jest byç
Êwietlnych reklam, ale za to oÊlepiajàcych.
mo˝e zaniechanie pobierania dochodów przez
Wbrew ogólnie stosowanym zasadom umieszadministratorów pasa drogowego, kolejowego
czania reklam prawo jednak przewiduje legalizaczy innych sàsiednich nieruchomoÊci z tytu∏u kocj´ i egzekwowanie prawid∏owego umieszczania
rzystania z powierzchni pod reklam´. Gdyby Êcireklam, jak równie˝ mo˝noÊç karania za niestosoÊle stosowaç si´ do przepisów, to za ca∏y ba∏awanie si´ do przepisów.
gan wprowadzajàcy zagro˝enie na drodze z tytuZapisy Prawa budowlanego. Art. 30 w po∏à∏u niew∏aÊciwie umieszczonych reklam mo˝e odczeniu z art. 29 ust 1 pkt. 6 mówià, ˝e „Zg∏oszepowiadaç w∏aÊciciel, zarzàdca terenu, na którym
nia w∏aÊciwemu organowi wymaga budowa posà umieszczane reklamy nawet bez jego zgody.
legajàca na instalowaniu tablic i urzàdzeƒ reklaWydaje si´, ˝e poruszajàc temat reklam mo˝mowych (...) z wyjàtkiem usytuowanych pona te˝ odnieÊç si´ do sygnalizatorów Êwietlnych
za obszarem zabudowanym w rozumieniu przenowej generacji. Otó˝ emitujà one bardzo silne
pisów o ruchu drogowym.” Te ostatnie wymagaÊwiat∏o. O ile takie sygnalizatory sà wymagane
jà nawet pozwolenia na budow´.
w aglomeracjach gdzie nat´˝enie oÊwietlenia
Art. 45 Prawa o ruchu drogowym „zabrania sie
jest du˝e, o tyle w naszych dzielnicach sà one
umieszczania na drodze lub w jej pobli˝u urzàdzeƒ
ustawiane w miejscach pozbawionych dodatkowysy∏ajàcych lub odbijajàcych Êwiat∏o w sposób
wego oÊwietlenia (np. w RadoÊci przejÊcie dla
powodujàcy oÊlepianie...”. A Kodeks wykroczeƒ
pieszych zachodnia jezdnia Patriotów). Powodudaje mo˝liwoÊç Êcigania osób odpowiedzialnych
je to, ˝e przy silnie Êwiecàcym sygnale zielonym
za umieszczenie „groênej” reklamy poprzez
trudno jest w nocy dostrzec osob´, która mo˝e
art 86: „Kto nie zachowuje nale˝ytej ostro˝noÊci,
przez nieuwag´ wejÊç na przejÊcie.
powoduje zagro˝enie bezpieczeƒstwa w ruchu
Jest mi trudno oceniç przydatnoÊç wyszczedrogowym. podlega karze grzywny”.
gólnionych przepisów prawnych z uwagi na to, ˝e
Art. 63a Kodeksu wykroczeƒ mówi, kto
nie jestem prawnikiem, ale mam nadziej´, ˝e
umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzynajmniej w cz´Êci b´dà one wykorzystane
przeznaczonym og∏oszenie, plakat, afisz, apel,
i przy zaanga˝owaniu osób, które nie tylko z urz´ulotk´, napis lub rysunek albo wystawia je
du sà odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo, przyna widok publiczny w innym miejscu bez zgody
czynià si´ do uporzàdkowania pasa drogowego.
zarzàdzajàcego tym miejscem, podlega karze
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.
Z powa˝aniem
A kodeks post´powania administracyjnego
Jacek S.
w art. 71 zabrania umieszczania reklam bez zgody w∏aÊciciela terenu.
PRACE WYSOKOÂCIOWE
Widzàc iloÊci re„PO LINIE”
klam i sposób ich
umieszczania, wàtpliwym jest czy wi´cej
ni˝ 10% ma odpo• WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW
wiednie wystàpienia
• CZYSZCZENIE RYNIEN I MONTA˚ REKLAM
i zgody.

Faktura VAT

☎ 513-148-238, 606-808-358

• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW, POSESJI
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NadwiÊlaƒska w Józefowie.
W czasie powstawania drogi przy
szlaku kupieckim zacz´∏o rozwijaç
si´ osadnictwo. Najpierw powsta∏a miejscowoÊç Miedzeszyn, wzd∏u˝ traktu i wspó∏czesnej
ulicy Strzyg∏owskiej. WieÊ mia∏a prawo do organizowania przeprawy przez Wis∏´ oraz do ∏owienia ryb, wi´c mia∏a dosyç spore znaczenie.
Bardziej na pó∏noc powsta∏a kolejna osada
nazywana poczàtkowo Krusze, póêniej Zerzeƒ.
Zas∏yn´∏a z tego, ˝e jako pierwsza na tym terenie
zorganizowa∏a parafi´ koÊcio∏a katolickiego. Dlatego nazywana jest obecnie matkà wszystkich
parafii w Wawrze i okolicy. Nieco dalej w kierunku obecnej Warszawy, równie˝ przy szlaku, powsta∏a osada Zastów. By∏a to wieÊ szlachecka,
na której terenie powsta∏a karczma Wawer, dajàca schronienie podró˝nym.
W okolicach wspomnianej karczmy, prawdopodobnie w miejscu obecnego ronda u zbiegu
ulic ¸ysakowskiej, Korkowej i Rekruckiej, Trakt
Wo∏owy ∏àczy∏ si´ z nieco mniej znaczàcym
traktem prowadzàcym w kierunku Litwy. Obecnie jego trasà przebiegajà ulice Korkowa
w Wawrze oraz Wspólna, Niemcewicza i Okuniewska w Weso∏ej. Od miejsca po∏àczenia
dwóch szlaków komunikacyjnych podró˝ przebiega∏a po linii wspomnianej ju˝ ulicy Korkowej
i dalej trasà dzisiejszych ulic P∏owieckiej i Grochowskiej na Prag´.
Nieco póêniej powsta∏ kolejny trakt komunikacyjny, tym razem w kierunku Siedlec, Terespola,

Co by∏o pierwsze?
Co by∏o pierwsze w dzisiejszej dzielnicy Wawer –
drogi czy osadnictwo? Bez
podró˝y i przemieszczania
si´ nie powsta∏aby ˝adna
wieÊ czy miasto. Czy jednak
potrzebne by∏y do tego trakty lub dukty, czy te˝ osadnictwo rozprzestrzenia∏o si´
z okolic dzisiejszego Starego Bródna niezale˝nie
od istnienia dróg? A mo˝e podró˝owano przez
naszà dzielnic´ w dalsze rejony bez osiedlania
si´ na tych terenach?
Trudno odpowiedzieç na te pytania jednoznacznie, poniewa˝ brakuje êróde∏ pisanych, historia nie przekaza∏a nam wielu faktów, które
w stu procentach rozwia∏yby wàtpliwoÊci.
Z historii na pewno mo˝emy si´ dowiedzieç,
˝e pierwszà drogà, traktem na obszarze dzisiejszej dzielnicy Wawer by∏ tak zwany Trakt Wo∏owy. By∏a to droga, która istnia∏a na tych terenach
ju˝ na prze∏omie XIII i XIV wieku naszej ery, byç
mo˝e wczeÊniej. Zaczyna∏a si´ na Podolu i przebiega∏a w kierunku centrum Polski poprzez tereny Lwowa, ZamoÊcia, Lublina, Pu∏aw, a koƒczy∏a si´ w okolicach dzisiejszego Goc∏awka lub
Grochowa. Po Êladzie dawnego szlaku komunikacyjnego prowadzi obecnie ulica Trakt Lubelski,
dalej na po∏udnie Wa∏ Miedzeszyƒski oraz ulica

BrzeÊcia i Moskwy. W roku 1819 zosta∏ uregulowany i powsta∏a tak zwana Szosa Brzeska.
Szlak W∏odawski prowadzàcy równolegle do
Traktu Wo∏owego to obecne ulice Patriotów i Widoczna. Wzd∏u˝ tego szlaku na terenie Wawra
w roku 1877 powsta∏a Kolej NadwiÊlaƒska.
Od szlaku W∏odawskiego w okolicach obecnego przystanku kolejowego Anin oddziela∏ si´
trakt kupiecki dla mieszkaƒców wsi Wiàzowna.
Mia∏ on znaczenie lokalne. Jego przebieg wyznaczajà dzisiejsze ulice: Po˝aryskiego, Trakt Napoleoƒski, Kocka, Napoleona Bonaparte i Podkowy. Wzd∏u˝ tej drogi powsta∏y dwie osady: Aleksandrów, nale˝àcy kiedyÊ do gminy Wiàzowna,
oraz Zbójna Góra, której nazwa wzi´∏a si´ od napadów zbójeckich na kupców podà˝ajàcych
w kierunku Warszawy.
Wszystkie powy˝sze szlaki komunikacyjne
mia∏y ogromne znaczenie dla rozwoju obecnej
dzielnicy Wawer. Trakt Wo∏owy da∏ poczàtek
osadom nadwiÊlaƒskim, trakty do Wilna i BrzeÊcia stworzy∏y szanse na rozwój obszaru dzisiejszej dzielnicy Weso∏a. Trakty W∏odawski
i do Wiàzowny da∏y impuls dla osadnictwa
w g∏´bi puszczy, jakà by∏a okolica obecnej RadoÊci. Dzi´ki podró˝niczemu trybowi ˝ycia ówczesnych mieszkaƒców Mazowsza, mia∏a szanse powstaç karczma Wawer. Od niej wzi´∏a nazw´ osada, a póêniej gmina i obecnie dzielnica
Wawer.
Krzysztof Soko∏owski

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
1411
600 Rembertów
1366
800 Mi´dzylesie
1401
807 Stara Milosna
1375 3250 RadoÊç
1425
512 Stara Milosna

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
461.000
890.000
550.000
1.650.000
563.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu
731
130
593
185
716
198
730
180

Pow. dzia∏ki m2
774
577
190
250

Rejon
Anin
Majdan
Wawer
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
999.000
465.000
880.000
750.000

Rodzaj domu
Wolnostojàcy
Bliêniak
Segment
Bliêniak

Rok
2011
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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III Wigilia Szczepowa w „stojedenastce”
16 grudnia w Zespole Szkó∏ Numer 111 odby∏a si´ ju˝ po raz trzeci Wigilia Szczepu Wawer.
Wigili´ przygotowali harcerze 143. DH „Mafeking”, których opiekunem na terenie szko∏y jest
p. Iwona Myszkowska. Na uroczystoÊç t∏umnie
stawili si´ zuchy, harcerze i ich rodzice.

Wigili´ rozpocz´∏a p. Dyrektor Maria Maciak sk∏adajàc wszystkim serdeczne ˝yczenia Êwiàteczne.

W czasie krótkiego wystàpienia nawiàza∏a do swoich wspomnieƒ z czasów, kiedy te˝ by∏a harcerkà.
Kadra harcerska zaprezentowa∏a si´ w przedstawieniu o poszukiwaniu Pana Jezusa w dzisiejszym, skomercjalizowanym Êwiecie. Okaza∏o si´,
˝e skutecznie mogà tego dokonaç tylko dzieci.
GoÊçmi honorowymi uroczystoÊci by∏y p. Teresa Bojanowicz i p. Teresa Janota z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie te odwiedzajà harcerzy ka˝dego roku, a harcerze przekazujà, w czasie ich spotkania wigilijnego, Âwiate∏ko Betlejemskie. Pani Teresa Bojanowicz opowiedzia∏a
o tym, ˝e by∏a uczennicà naszej szko∏y i swojà
przygod´ z harcerstwem nazwa∏a „darem
na ca∏e ˝ycie”. Pani Teresa Janota ˝yczy∏a m∏odzie˝y nabywania wiedzy potrzebnej w ˝yciu.
Przez ca∏y wieczór pi´knie rozbrzmiewa∏y kol´dy Êpiewane przy gitarze. Jednak najwi´kszà
atrakcjà, szczególnie dla zuchów, by∏o przybycie

Miko∏aja. Âwi´ty Miko∏aj rozda∏ prezenty wszystkim przyby∏ym. Przy obficie zastawionym stole
czas szybko p∏ynà∏.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ przekazaniem
w kr´gu iskierki.
Do zobaczenia w przysz∏ym roku!
Iwona Myszkowska

Anielskie sztuczki w Zespole Szkó∏ nr 116
RadoÊç Narodzin Jezusa prze˝ywaliÊmy w naszej szkole w poniedzia∏ek 19 grudnia. Uczniowie
od zerówki a˝ do szóstej klasy przygotowywali
si´ na ten dzieƒ przez wiele tygodni. Najm∏odsi
szlifowali tekst, starsi çwiczyli gr´ scenicznà i taniec. Nie by∏o ∏atwo nawet na próbach. KtoÊ zachorowa∏, inny zapomnia∏ z wra˝enia tekstu, ktoÊ
st∏uk∏ Êwiecznik do taƒca anio∏ów. Ale uda∏o si´!

prezenty, takie jak ciep∏à ko∏derk´, lukrowany piernik
z Torunia, sprz´t do nurkowania, kilka modeli samochodzików oraz swoje trudy i zmagania w szkole.
Co to za jase∏ka, gdyby nie by∏o kol´dowania.
Pani Beata Lange wspaniale przygotowa∏a szkolny chór oraz dzieci grajàce na instrumentach. Betlejemskà noc zapewni∏a nam dekoracja p. Martyny Jod∏owskiej. A wspania∏y nastrój – widownia.
Po przedstawieniu wszyscy udali si´ oglàdaç
szkolnà szopk´, do której bohaterów przygotowali
uczniowie klas 1–3. Dodatkowo w szklanej gablocie
wystawione zosta∏y prawdziwe dzie∏a sztuki – szopki w∏asnor´cznie wykonane przez dzieci. Mo˝na by-

∏o tam zobaczyç Âwi´tà Rodzin´ z makaronu lub gliny, tekturowych pasterzy, barana z kasztana i wiele
innych nowatorskich pomys∏ów dzieci. Uczniowie
klas 4–6 wykonali wielobarwne Êwiàteczne witra˝e.
I tak skoƒczy∏y si´ Jase∏ka 2011
niosàc wszystkim radoÊç wielkà.
Nie wiemy, czy si´ uda∏y,
Bo si´ troch´ poplàta∏y,
Gdy si´ z g∏owy mówi wierszem,
Czasy dawne z dniem dzisiejszym.
Dorota Zàberg

Biennale Plakatu Dzieci´cego
W tym roku nasze Betlejem „sàsiadowa∏o” ze
szkolnà klasà. A w klasie... – oj, dzia∏o si´, dzia∏o. Diab∏om o ma∏y w∏os nie uda∏o si´ nabraç
uczniów na piek∏o z komputerami, telefonami
i batonikami. Dobrze, ˝e anio∏owie zadzia∏ali
w por´ – jak zwykle niezawodni – odwiedli
uczniów od podpisania cyrografów. Zachwycili
te˝ publicznoÊç swoim anielskim taƒcem.
Tymczasem w ma∏ej szopie narodzi∏ si´ Zbawiciel
Êwiata. Maryja owin´∏a Go w pieluszki i po∏o˝y∏a
w lichym ˝∏obie. Pewny siebie król Herod próbowa∏
zlokalizowaç Jezusa, ale zanim to zrobi∏ – trafi∏ do
piek∏a skuszony przez diab∏a. Zacz´∏y si´ wi´c odwiedziny u Âwi´tej Rodziny. Przybyli wiejscy pasterze, którzy z∏o˝yli sumienne przyrzeczenia. Obiecali
nie ∏amaç drzewek, nie k∏amaç, nie mówiç brzydkich s∏ów, nie martwiç mamy i taty. Potem wystrojeni królowie, którzy tak p´dzili, ˝e zapomnieli swoich tradycyjnych darów. Z∏o˝yli wi´c dary duchowe. I wreszcie dzieci przynios∏y Jezuskowi ciekawe

Ju˝ od dziesi´ciu lat Przedszkole Integracyjne
nr 86 czynnie anga˝uje si´ w propagowanie
Konwencji o Prawach Dziecka. Z inicjatywy Grona Pedagogicznego organizowane jest Biennale
Plakatu Dzieci´cego, nawiàzujàce do poszczególnych artyku∏ów Konwencji.

W tym roku po raz piàty dzieci z zaproszonych
szkó∏ i przedszkoli mia∏y mo˝liwoÊç zaprezentowania swojej twórczoÊci plastycznej zwiàzanej

z prawem do opieki i leczenia. Celem wystawy
by∏o przypomnienie wszystkim osobom doros∏ym o tym, ˝e ka˝de dziecko niezale˝nie od wyznania, koloru skóry, stanu zdrowia oraz miejsca
zamieszkania ma prawo uzyskaç pomoc medycznà w przypadku z∏ego samopoczucia lub
choroby. Tematyka ta mia∏a równie˝ wp∏ynàç
na popraw´ w oczach dziecka wizerunku lekarza
i piel´gniarki, sprawiç, aby dzieciom bia∏y fartuch nie kojarzy∏ si´ z bólem i samotnoÊcià, tylko z sympatià, uÊmiechem i pomocà.
Nades∏ane na przeglàd prace zosta∏y wyeksponowane w pomieszczeniach przedszkola,
gdzie podziwiane by∏y przez zaproszonych
na uroczyste otwarcie biennale goÊci. Dodatkowà atrakcjà by∏ przygotowany przez nauczycielki oraz dzieci z przedszkola program artystyczny, który w zabawny i pomys∏owy sposób zwraca∏ uwag´ na profilaktyk´ zdrowotnà.
Katarzyna Polnik
Urszula Weremiuk
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Us∏ugi hydrauliczne

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl

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.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy i remonty tel. 601313-561.
◗ 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
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ Pracownia protetyczna. Szeroki zakres us∏ug. Naprawy protez w ciàgu 1h. Protezy akrylowe, szkieletowe, acetalowe- ceny promocyjne! Szybkie terminy! Dla emerytów zni˝ki. Tel. 533-636-484.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer
i okolice.
◗ Glazurnik – profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501-805-046 lub (022) 783-24-28.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer
i okolice.
◗ Masa˝ Lomi Lomi z dojazdem do klienta. Promocja: cena = koszty dojazdu. Tel. 511-674-329, e-mail: LomiLomiWawer@gmail.com
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Elektryk usuwanie awarii, drobne naprawy i prace elektryczne, nowe instalacje. Pod∏àczanie
kuchni elektrycznych, indukcyjnych, uprawnienia, stempluje gwarancje. Tel. 500 491 500.

◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na stronie
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Przyjm´ reklam´ na nowy samochód dostawczy
typu kontener. Tel. 601-814-784
◗ Psycholog, psychoterapeuta, dietetyk, psychiatra.
Wsparcie w kryzysie, w depresji, terapia zaburzeƒ
od˝ywiania. 606 994 447, www.instytut-ipro.pl
◗ Glazura, terakota, malowanie, sprzàtanie, odÊnie˝anie; tel: 513-878-452.
◗ Dyplomowany MASA˚YSTA. Masa˝ klasyczny,
sportowy, antycelulitowy, masa˝ antygrypowy
baƒkà chiƒskà i inne. Tanio i skutecznie. Tak˝e
z dojazdem. Od 1z∏/min. tel. 501-185-634.
◗ Anteny satelitarne, telewizyjne, naziemne, Cyfra+, Polsat, N. Sprzeda˝, monta˝, naprawa,
akcesoria, kable, uchwyty itp. W-wa Anin, ul.
Czecha 29. Tel: (22) 815-47-25, 501-123-566,
www.lemag-tvsat.waw.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia, e-mail: wiadomoscisasiedzkie
@vp.pl
◗ Ogrody – kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania
systemów autom. nawadniania dla ogrodów
i terenów zieleni. Posiadamy wieloletnie doÊw.
oraz bran˝owe wykszta∏cenie. Tel. 504-167-731,
www.greenpartner.pl.
◗ WYNAJEM AUTOKARÓW – PRZEWÓZ OSÓB: wycieczki szkolne, Êluby, pielgrzymki, wyjazdy zagraniczne. 51miejsc z pasami bezpieczeƒstwa DVD,
WC, lodówka, cafe bar, atrakcyjne ceny. Tel: 601995-119 e-mail: simauto@neostrada.pl
◗ Przed∏u˝am w∏osy na keratyn´. Certyfikat. Robocizna 150 z∏. Ty kupujesz w∏osy- pomagam wybraç i doradz´. Warszawa Falenica – lub w domu
klientki. Tel. 513-360-668.
◗ Naprawie wszystko co mo˝e popsuç si´ w domu,
mieszkaniu, wszelkie drobne naprawy... (z∏ota
ràczka) tel. 606 478 725.

◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych –
glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ Absolwentka SGGW zaprojektuje i zaopiekuje si´
ogrodem, tel. 513-393-923.

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.
◗ 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.
◗ Korepetycje z j. polskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Przygotowanie do egzaminów.
Tel. 505 553 045.
◗ Chemia, fizyka, biologia – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek
i testów. Kontakt: 503-410-723.
◗ 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.
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia.
Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do sprawdzianów (licea, gimnazjum) i testu gimnazjalnego
z cz´Êci przyrodniczej – tel. 503 410 723.
◗ Angielski – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie i bardzo skutecznie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam suknie Êlubnà firmy Celise, model Doris, rozmiar 40. Stan bardzo dobry. 503 877 838.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.

◗ Sprzedam bezpoÊrednio 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.
◗ Odstàpi´ urzàdzenie do osmozy odwróconej. Cena 200,00 z∏. Tel.: 22 773 14 53.
◗ Sprzedam zadbany samochód: mazda 3, 1.6
CDTI, 2005, przebieg 80tys km, komplet opon,
cena: 23 900,00, tel: 692 096 757. Szczegó∏y
http://otomoto.pl/ mazda-3-C21921421.html
◗ Dom 270 m2/1000 m2, blisko Warszawy, stan deweloperski, teren ogrodzony, pràd, woda miejska,
szambo, droga z kostki, cena 514 tyÊ., W∏aÊciciel 507-155-195, mo˝liwa zamiana na mieszkanie.
◗ Sprzedam stó∏ drewniany, olcha – 110x65 cm
oraz 3 kilimy we∏niane – tel. 501 072 917.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam opony letnie Nokian NRHi 195/60R15
88H i opony zimowe Nokia 185/65R15. Tel. kont.
606-808-358.

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul.
Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl
◗ Lokal biurowy do wynaj´cia. 35 m2. od 1000 z∏.
Mi´dzylesie. 606 994 447.

KUPI¢:
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo z 2 dzieci ch´tnie kupi mieszkanie w Wawrze. Min. 60 m2+balkon/ogródek.
Kontakt: 695 442 959.

SZUKAM PRACY:
◗ Podejm´ dorywcze prace remontowe, drobne naprawy, prace ogrodnicze, sprzàtanie, grabienie
liÊci, koszenie trawy, odÊnie˝anie. Tel.: 533 483
765, 513 878 452.
◗ Opieka nad dzieçmi i starszymi. Sprzàtanie. Polka
z Ukrainy w Êrednim wieku, spokojna bez na∏ogów.
DoÊwiadczenie. Referencje. Tel.: 695 755 646.

DAM PRAC¢:
◗ Szukam Pani do sprzàtania domu, godziny pracy
i stawka do uzgodnienia. Prosz´ o kontakt:
tel. 602-598-748.

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
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 Dàbrowska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793),
Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, Ilona Szymaƒska, W∏odzimierz Zalewski.
Foto: Ilona Szymaƒska, 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.
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PROFESJONALNE SZKOLENIA

Zapraszamy
na szkolenie:

Nowe przepisy dotyczàce
przekszta∏cania prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci
Szkolenie dotyczy zmian wprowadzonych na mocy ustawy
z dnia 28 VIII 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz niektórych innych ustaw, która wesz∏a w ˝ycie
30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw tj. w paêdzierniku
2011 r. Jest ono przeznaczone dla osób zarzàdzajàcych
i pracowników spó∏dzielni mieszkaniowych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz zarzàdców nieruchomoÊci posadowionych na gruntach, w których formà w∏adania
jest u˝ytkowanie wieczyste, a tak˝e dla rzeczoznawców
majàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
i zarzàdców nieruchomoÊci w ramach obowiàzkowego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych i jest zg∏oszone do Ministerstwa Infrastruktury zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Wyk∏adowca: Henryk J´drzejewski
Termin szkolenia: 8 lutego 2012 r., zaj´cia trwajà
od godz. 10.00 do 16.30
Miejsce: WARSZAWA, ul. Zwyci´zców 20 lok. 2
Koszt udzia∏u: 290,00 z∏/osob´ (brutto)

Wi´cej informacji pod numerem: (22) 810 26 04

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!

w w w. b e l l d e r m a . p l

Dr Oksana Zarewicz
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej
Trakt Lubelski 275, 04-766 Warszawa
Tel. 500 516 318

Nowości w Gabinecie Bellderma
O Pelleve (metoda radiage) – odmładzanie w krótkim czasie bez rekonwalescencji (trudne okolice: okolice oczu, owal twarzy, szyja, dekolt, brzuch,
wewnętrzna strona ramion)

O Laser frakcyjny CO2 (odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów)
O Radiochirurgia ( szybkie i bezbolesne usuwanie zmian skórnych)
O Zamykanie naczynek krwionośnych (RF – fale radiowe)
Wiedza, doświadczenie i życzliwość w służbie zdrowia i urody

Serdecznie zapraszamy

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

