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WAWERS K IE

Znam takà uliczk´ w mieÊcie,
gdzie cisza i spokój zasiada,
tu zachodz´ codziennie na chwilk´
a nad snem Anio∏owie czuwajà.
Tam przysiad∏y domy i dachy,
przycupn´∏y Êwierki w ogrodach,
na Bosmaƒskiej, Kajki czy Hertza,
zamieszkuje zawsze pogoda.
Tu napotkasz klomb i ∏aweczk´,
trawniki zachwycà zielenià,
a pod strzechà swój kàt odnajdzie
piskl´ wróbla z ca∏à rodzinà.
Wiosnà wietrzyk ukoi zapachem,
nocna cisza szepcze do poduszki
a cienie drzew od ksi´˝yca
udajà mickiewiczowskie duszki.
Jesienià kolory w ogrodach,
przystrojà ga∏àzki i kwiaty,
babie lato zaplàcze wspomnienia,
grzmot z ulewà odwiedzi rabatki.
Bia∏ym puchem przyprószy zima,
milionami gwiazd skàpie ogrody,
w bia∏e czapy przyodziane tuje
tajemniczo daglezj´ kokietujà.
Wieczorami rozb∏ysnà latarnie,
przy kominku zasiàdzie rodzina,
p∏omyk z iskierkami taƒczy...
na Trawiastej, S´piej, Edisona.

Do Anina, gdzie rodzina czeka,
na Alpejskiej, Poprzecznej, czy Szumnej,
kolorowych zakàtków, jaÊminów i bzów
gdzie o zwyk∏ych troskach zapominam.

(na 100-lecie Anina)

JAN RYCHNER

Fot. Hanna Kowalska

W czym tkwi ta ca∏a tajemnica,
˝e biegn´ z radoÊcià o zmierzchu
do Anina, do p∏otów, do ogrodów
uliczkami spowitymi w spokój?
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Apartamenty Wawer
Warszawa, Skrzyneckiego 23

BUDOWA ZAKO¡CZONA
-

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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wykonywane sà pod Traktem Lubelskim na odcinku pomi´dzy ulicami
Zwoleƒskà a Bronowskà. Podczas
trwania prac uruchomiona zosta∏a zast´pcza linia autobusowa. Wawer wzbogaci∏ si´ o kolejny
parking Park and Ride. Nowy obiekt otwarty zosta∏ tu˝ przy stacji Warszawa Wawer. Na parkingu przygotowano 133 miejsca dla samochodów
i 144 stanowiska dla rowerów. Nasza dzielnica
czeka na kolejne takie inwestycje. Niestety wi´kszoÊç terenów, na których mogà byç zrealizowane, nale˝y do Polskich Linii Kolejowych. Najbardziej pilne jest stworzenie parkingu w pobli˝u
stacji Warszawa Goc∏awek.
Jako radny z Marysina Wawerskiego zg∏osi∏em do Zarzàdu Transportu Miejskiego pilnà potrzeb´ wyd∏u˝enia trasy linii 215. Autobus nie
koƒczy∏by trasy na p´tli Marysin, ale przeje˝d˝a∏by przez ca∏e osiedle ulicà Korkowà a˝ do
stacji Warszawa Goc∏awek. Tam mia∏by przystanek koƒcowy, a nast´pnie wraca∏ ulicami
Torowà, Rezedowà i Stepowà znów do ulicy
Korkowej. Zmiana ta zapewni∏aby mieszkaƒcom Marysina Wawerskiego dojazd do stacji
i u∏atwi∏a przesiadanie si´ na pociàgi SKM i Kolei Mazowieckich, a dodatkowo poprawi∏aby
dojazd do marketu znajdujàcego si´ za osiedlem przy ul. Korkowej.

Luty w Radzie Dzielnicy Wawer
Lutowa sesja Rady Dzielnicy rozpocz´∏a si´ krótkà
uroczystoÊcià. W miejsce
radnego Jaros∏awa Jankowskiego mandat objà∏ Marek
Wilczyƒski. Radny z Falenicy z∏o˝y∏ przysi´g´ i wszed∏
w sk∏ad klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
Pomimo ˝e od poczàtku roku nie up∏yn´∏o
jeszcze wiele czasu, radni podj´li uchwa∏´
o zmianach w bud˝ecie. Cz´Êç kwoty z dotacji
przeznaczonych dla niepublicznych szkó∏
i przedszkoli zosta∏a przeznaczona na utrzymanie bursy szkolnej, która w tym roku rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç na terenie dzielnicy. Kwota ponad
217 tysi´cy z∏otych przeniesiona mi´dzy dzia∏ami klasyfikacji bud˝etowej nie zmieni ogólnego
bud˝etu dzielnicy.
Podczas sesji wiele czasu zaj´∏a dyskusja
nad wykonaniem ubieg∏orocznego bud˝etu, które po stronie wydatków, wed∏ug wyliczeƒ Zarzàdu, wynios∏o prawie 90%. Rada przyj´∏a informacj´ Zarzàdu wi´kszoÊcià g∏osów. Przeciwko
g∏osowali radni PiS.
Do porzàdku sesji powróci∏ temat Klubów
Kultury. Radni ponownie przyj´li uchwa∏´ wyra-

˝ajàcà wol´ po∏àczenia klubów. W dyskusji
wszyscy zabierajàcy g∏os stwierdzili, ˝e nie sà
przeciwni po∏àczeniu ich w Wawerskie Centrum Kultury, lecz wa˝ne jest równie˝ zaj´cie
si´ ludêmi, którzy mogliby w wyniku takiego
po∏àczenia straciç prac´. Wawerskie Centrum
Kultury ma byç instytucjà kierujàcà dotychczasowymi klubami. Dodatkowo Centrum b´dzie
przygotowywa∏o imprezy o zasi´gu ogólnodzielnicowym oraz prowadzi∏o ksi´gowoÊç.
W przysz∏oÊci w siedzibie centrum, którà ma
byç budynek przy ul. ˚egaƒskiej, opuszczony
przez gimnazjum, mo˝e powstaç siódmy dzielnicowy klub kultury.
W wyniku kontroli dokumentów w Urz´dzie
Miasta okaza∏o si´, ˝e szereg wawerskich ulic
zosta∏o nazwanych z pomini´ciem obowiàzujàcych procedur, bàdê nie istniejà akty prawne,
którymi nadano im nazwy. W zwiàzku z tym,
w Êwietle obowiàzujàcego prawa, nazwy te sà
jedynie nazwami zwyczajowymi. By wymogom
sta∏o si´ zadoÊç, radni podj´li uchwa∏´ nadajàcà
nazwy istniejàcym ju˝ i nazwanym od dawna ulicom. Ponownie nazwane zosta∏y ulice: S. Jachowicza, Otwarta, Planetowa, Zak∏adowa, Artystyczna i Gospodarcza.
Trwa budowa kolektora „W”. Aktualnie prace

Marcin Kurpios

Du˝o o bud˝ecie, ma∏o o kolektorze „W”
W dniu 14 lutego odby∏o
si´ posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy na
temat sprawozdania z realizacji bud˝etu w 2011 roku
w Wawrze oraz spraw
zwiàzanych poÊrednio z budowà kolektora „W”.
W pierwszej cz´Êci spotkania Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wawer Adam Godus∏awski
przedstawi∏ sprawozdanie z wykonania bud˝etu
inwestycyjnego w 2011 roku.
I tak w styczniu 2011 roku wydatki majàtkowe
w pierwotnym bud˝ecie wynios∏y 23 223 758
z∏otych, a w grudniu tego samego roku ju˝ tylko
15 810 244 z∏ote.
Z zadaƒ zdj´tych z za∏àcznika bud˝etowego
dla dzielnicy Wawer w poprzednim roku mo˝na wymieniç budow´ ulicy Planetowej, przedszkola przy ulicy W´glarskiej czy rewitalizacj´
budynku zabytkowego przy ulicy P∏owieckiej 77.
Cz´Êç z tych zadaƒ zostanie zrealizowana w nast´pnych latach, a cz´Êç ca∏kowicie znikn´∏a
z planów inwestycyjnych naszej dzielnicy.
Nowymi zadaniami inwestycyjnymi sà mi´dzy
innymi budowa nowego placu zabaw w osiedlu
NadwiÊle, budowa boiska przy Trakcie Lubelskim czy budowa przedszkola oraz przebudowa
szko∏y podstawowej w osiedlu Las.
Po wystàpieniu Pana Burmistrza dotyczàcym
wydatków majàtkowych zosta∏ podj´ty temat in-

westycji wykonywanych przez firm´ Zambet.
Jak si´ okazuje, sà problemy z tym wykonawcà,
który zbudowa∏ basen w Aninie, a teraz wykonuje przedszkole przy ulicy Âwiebodziƒskiej.
Dzielnica na∏o˝y∏a ju˝ kilka milionów kary
za nienale˝ytà realizacj´ inwestycji (przedszkole), jak równie˝ napraw gwarancyjnych po budowie basenu przy Rzeêbiarskiej. Niestety,
sprawa jest rozwojowa...
W drugiej cz´Êci posiedzenia Komisji Inwestycyjnej omawiano temat remontów ulic Trakt
Lubelski, Zwoleƒskiej i Kadetów po zakoƒczeniu
budowy kolektora „W”, budowy kanalizacji
w ulicy Borków oraz pod Traktem Lubelskim

na tych odcinkach, gdzie nie b´dzie kolektora,
budowy kanalizacji w ulicy Wiàzanej, analizy
budowy kanalizacji w osiedlu Kuligów oraz zapewnienia dojazdów do posesji i firm wzd∏u˝
budowanego kolektora „W”.
W powy˝szych sprawach zosta∏y podj´te
uchwa∏y zobowiàzujàce Zarzàd Wawra do dalszych dzia∏aƒ. Szczegó∏owe informacje dotyczàce wykonania bud˝etu w 2011 r. znajdà
Paƒstwo w prezentacji multimedialnej, którà
mo˝na pobraç z portalu „WS” pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/1684.
Krzysztof Soko∏owski

Poradnia psychologiczna Fundacji
Akademia Mo˝liwoÊci zaprasza
Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z us∏ug poradni psychologicznej. Na
ulicy ˚wanowieckiej 49 w Wawrze mogà
Paƒstwo uzyskaç darmowà pomoc dyplomowanych psychologów, b´dàcych do dyspozycji osób w szczególnoÊci z okolic dzielnicy
Wawer.
Wszelka zmiana zaczyna si´ od pierwszego
kroku, wi´c warto rozpoczàç jà z pomocà fachowców. Do naszej poradni zapraszamy

wszystkie osoby prze˝ywajàce kryzys, trudnoÊci z partnerem, problemy rodzinne i zawodowe. Aby umówiç si´ na pierwszà wizyt´ nale˝y zadzwoniç pod numer telefonu znajdujàcy
si´ na stronie internetowej www.academy.pl
w zak∏adce „Poradnia psychologiczna” lub
wype∏niç i wys∏aç ankiet´ zg∏oszeniowà znajdujàcà si´ tak˝e na naszej stronie. Serdecznie
zapraszamy.
Fundacja Akademia Mo˝liwoÊci

1

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawa stolicà czystoÊci?
W Warszawie ustawiono
pojemniki do segregacji
Êmieci, z charakterystycznym napisem „Warszawa
stolicà czystoÊci”. W centrum miasta mo˝na odnieÊç
wra˝enie, ˝e nie cieszà si´
one zbytnim powodzeniem.
Wi´cej Êmieci wyrzucanych
jest do tradycyjnych Êmietników lub, niestety,
obok nich. Z poÊpiechu czy z lenistwa? Byç mo˝e w „wyÊcigu szczurów” nie ma czasu na zastanawianie si´ nad tym, do jakiej przegródki wrzuciç butelk´. Inaczej sytuacja wyglàda w dzielnicach typowo mieszkalnych, tu pojemniki do segregacji
Êmieci stajà si´
wr´cz poszukiwane.
W dzielnicy Wawer
znajdujà si´ zaledwie
dwa, zlokalizowane
ko∏o Urz´du Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej oraz ko∏o Stadionu Syrenka przy
ul. Starego Doktora.
Nic dziwnego, ˝e
cieszà si´ du˝ym
powodzeniem. W weekendy bywajà przepe∏nione. Wynika to pewnie te˝ z tego, ˝e generalnie zu˝ywamy wi´cej plastiku ni˝ np. szk∏a i nie mieÊci
si´ on w przegródce. Za∏àczone zdj´cie obrazuje
sytuacj´ wokó∏ pojemnika przy ul. ˚egaƒskiej
w niedziel´. Pami´tamy te˝ sytuacj´ z ubieg∏ych
lat, gdy pojemników by∏o wi´cej, równie˝
przy ruchliwych trasach, ale otoczenie wokó∏

nich przypomina∏o wysypisko odpadów, nie majàce nic wspólnego z segregacjà Êmieci.
Zada∏am pytanie Urz´dowi Dzielnicy: Czy pojemniki do segregacji Êmieci mogà stanàç
równie˝ w wi´kszej liczbie lokalizacji?
W odpowiedzi pan Andrzej Murat, rzecznik prasowy Urz´du Dzielnicy, nie pozostawia z∏udzeƒ:
„Mog∏yby, gdyby Biuro Ochrony Ârodowiska m.st.
Warszawy mia∏o na ten cel pieniàdze. Dzielnica ich
nie ma. Z tym, ˝e z takimi pojemnikami jest problem. Stajà si´ miejscem podrzucania nie tylko
posegregowanych odpadów, ale wszelkich, nawet
poprodukcyjnych np. zu˝ytych opon. Po prostu

Nowy bankomat dla wygody
klientów p∏ywalni Anin
Pierwszy bankomat SK banku w Wawrze
dzia∏a od 20 stycznia br. przy ul. V Poprzecznej 22, tu˝ przy wejÊciu do budynku p∏ywalni
„Anin”, jednego z najnowoczeÊniejszych kompleksów kàpielowych w Polsce. Uruchomienie
bankomatu jest odpowiedzià SK banku na potrzeby klientów OÊrodka Sportu i Rekreacji Wawer, którzy codziennie korzystajà z kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. Umieszczenie urzàdzenia na zewnàtrz budynku p∏ywalni czyni go
dost´pnym przez 24 h na dob´, tak˝e dla okolicznych mieszkaƒców.
Ustalanie warunków wspó∏pracy oraz sama
operacja zainstalowania bankomatu przebiega∏y
niezwykle sprawnie.
Nic wi´c dziwnego, ˝e dyrektor OSiR-u Wawer
– pan Janusz Ol´dzki oraz odpowiedzialny z ramie-

Parking w centrum Falenicy
Jak nam powiedzia∏ Andrzej Wojda, Przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy,
a zarazem radny z osiedla Falenica, po 5 latach
staraƒ koƒczona jest d∏ugo oczekiwana przez
mieszkaƒców inwestycja – parking z przylegajàcym do niego zielonym skwerem przy ul. Walcowniczej, Bystrzyckiej i Podjazd.
Jak wa˝na jest to inwestycja, wiedzà nie tylko
mieszkaƒcy okolicznych domów, którzy nie mogli do tej pory, ze wzgl´du na parkujàce samochody, wyjechaç ze swoich posesji, ale i mieszkaƒcy ca∏ej dzielnicy, którzy ju˝ od wiosny b´dà
mogli, nie utrudniajàc ˝ycia innym, zaparkowaç
swoje samochody w dni targowe.
Wybudowanie parkingu przyczyni si´ równie˝
do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa okolicznych
mieszkaƒców. Otwarty i uporzàdkowany teren nie
b´dzie ju˝ tak zach´cajàcy dla mi∏oÊników tanich
win, którzy w∏aÊnie tam sp´dzali swój wolny czas,
gdy˝ b´dà oni zbyt widoczni dla s∏u˝b porzàdku
publicznego. Parking b´dzie równie˝ wykorzystywany przez mieszkaƒców doje˝d˝ajàcych co-
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mieszkajà jeszcze w dzielnicy ludzie, którym obca
jest troska o wspólne Êrodowisko. Zamiast podpisaç umow´ na wywóz odpadów biodegradowalnych i na odbiór selekcjonowanych: w jednym
worku szk∏o, papier, plastik, metale lub na ka˝dy
taki odpad oddzielnie, podrzucajà swoje Êmieci
w miejsca publiczne, oszcz´dzajàc w ten sposób
kilkadziesiàt z∏otych miesi´cznie. Poza tym na terenie ka˝dej nieruchomoÊci powinny byç pojemniki lub worki do segregacji odpadów”.
Tak wi´c nie pozostaje nam nic innego, jak nie
zapominaç o obowiàzku segregacji Êmieci we w∏asnym zakresie, przy jednoczesnej dba∏oÊci o Êrodowisko i otoczenie.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

dziennie samochodami do centrum Falenicy i korzystajàcych z komunikacji miejskiej i PKP.
Jak si´ dowiedzieliÊmy, Andrzej Wojda wystàpi∏ ponadto do Zarzàdu Dzielnicy z wnioskiem
o instalacj´ monitoringu na terenie budowanego

parkingu oraz o uporzàdkowanie w pierwszej kolejnoÊci, a nast´pnie o zagospodarowanie jako
zielony skwer, przylegajàcej dzia∏ki od strony ul.
Patriotów róg Walcowniczej. Wszystkie te dzia∏a-

nia SK banku dyrektor pan Dariusz Kaêmierski sà bardzo zadowoleni ze wspó∏pracy, co widaç na
wspólnym zdj´ciu.
SK bank to nazwa
handlowa Spó∏dzielczego Banku Rzemios∏a i Rolnictwa
od 85 lat wspierajàcego rozwój lokalnej
przedsi´biorczoÊci.
SK bank nale˝y do grupy najwi´kszych banków
spó∏dzielczych dzia∏ajàcych w Polsce, posiada 28
placówek na terenie Mazowsza i jednà na Âlàsku.
www.skbank.pl
nia, wraz z wczeÊniej podj´tymi, takimi jak: remont podjazdu do bazaru i miejsc parkingowych
od ul. Filmowej, utwardzenie ul. K´trzyƒskiej,
budowa i remont ul. Trocinowej oraz budowa
ulic: Podjazd i Ro˝ek, powoli przyczynià si´
do stworzenia prawdziwego centrum Falenicy,
które w przysz∏oÊci oprócz funkcji u˝ytkowych
spe∏niaç mo˝e równie˝ funkcje kulturalne.
Jak wiemy, budowa tak niezb´dnych dla dzieci nowoczesnych boisk w Falenicy przy szko∏ach podstawowych: nr 124 przy ul. Bartoszyckiej i nr 216 przy ul. Wolnej oraz hali OSiR
przy Zespole Szkó∏ przy ul. Poezji, ograniczy∏y
dost´pny teren do organizowania imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych przez zainteresowane szko∏y, instytucje, stowarzyszenia,
rad´ osiedla czy dzielnicy.
Mo˝e ju˝ wkrótce „Jarmark Falenicki” jako
wydarzenie kulturalne, obok wspania∏ych koncertów, Marszów Niepodleg∏oÊci czy mistrzowskich zawodów sportowych, b´dzie promowaç
to osiedle i powodowaç, ˝e mieszkaƒcy Falenicy
jeszcze bardziej b´dà zadowoleni i dumni z miejsca swojego zamieszkania.
RED
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Twoje wspomnienia w ksià˝ce?
Tak! UTW je opublikuje!
JeÊli po przeczytaniu w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zaproszenia do spisania swoich wspomnieƒ zastanawiali si´ Paƒstwo nad zrobieniem tego, ale
marzec nadszed∏ niepostrze˝enie i jakoÊ nie uda∏o si´ znaleêç czasu, by usiàÊç
nad kartkà papieru czy klawiaturà komputera, mamy
dla Paƒstwa wspania∏à wiadomoÊç – termin nadsy∏ania prac zosta∏ przesuni´ty na 30 maja 2012 r.
Goràco zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w tym
projekcie! To niepowtarzalna okazja do stworzenia
z Paƒstwa wspomnieƒ historii naszej dzielnicy. Jej

dzieje w najpi´kniejszy sposób zapisane sà w∏aÊnie we wspomnieniach, a nie w suchych historycznych faktach, o których mo˝na przeczytaç
w ka˝dym podr´czniku historii. Sposób, w jaki
stali si´ Paƒstwo mieszkaƒcami Wawra, emocje,
jakie wià˝à Paƒstwa z tym miejscem, czy zmiany,
jakie zaobserwowali Paƒstwo na przestrzeni lat
– to wszystko warte jest spisania i przekazania
potomnym. Udokumentowanie opisanych historii
zdj´ciami bardzo wzbogaci przekaz.
Najciekawsze ze wspomnieƒ zostanà opublikowane w wydaniu ksià˝kowym „Sagi rodów Wawra”.
Zasady udzia∏u w konkursie:
1. Obj´toÊç pracy nie mo˝e przekraczaç 10
stron maszynopisu.

Aby tunel przesta∏ straszyç
Mieszkaƒcy osiedla Wawer oraz Grupa Inicjatyw Spo∏ecznych „Razem dla Wawra” zbierajà
podpisy pod petycjà do Pani Burmistrz i Zarzàdu
spó∏ki PKP. Domagajà si´ w niej, aby zadbano
wreszcie o b´dàce obecnie w fatalnym stanie
przejÊcie podziemne pod stacjà PKP Warszawa
Wawer, prowadzàce do peronów i na drugà stron´ torów. To niebezpieczne, pozbawione mo˝liwoÊci przejÊcia z wózkiem, zalewane po opadach i odstraszajàce wyglàdem miejsce.
WÊród osób korzystajàcych na co dzieƒ z opisanego powy˝ej tunelu nie ma chyba nikogo, kto
wypowiada∏by si´ pozytywnie na jego temat. Nawet za dnia strach t´dy przejÊç i nie sà to obawy
bezpodstawne. Ciemne, zabazgrane napisami
Êciany, ma∏o Êwiat∏a, puste butelki na schodach
Êwiadczàce o cz´stej obecnoÊci „ulicznych biesiadników”, nierzadko przykre zapachy... – to tylko wra˝enia estetyczne z w´drówki wawerskim tunelem. JeÊli dodaç do tego udokumentowane
przypadki napadów rabunkowych, brak szyn
do zjechania na wózku czy zejÊcia z wózkiem lub
rowerem i wod´ do kostek po wi´kszych opadach,
tunel staje si´ prawdziwà antywizytówkà Wawra.
A przecie˝ niedawno otwarto w pobli˝u parking
„Parkuj i Jedê” i umiejscowiono przy tej w∏aÊnie stacji
p´tl´ tymczasowej linii Z19. Ju˝ nie tylko my z trwogà
i obrzydzeniem, brodzàc po wodzie, przemykamy tym
tunelem, ale równie˝ wszyscy goÊcie P+R, których
z dnia na dzieƒ przybywa, oraz mieszkaƒcy innych
osiedli, którzy z Z19 przesiadajà si´ do pociàgu.
Majàc na uwadze powy˝sze fakty, okoliczni
mieszkaƒcy we wspó∏dzia∏aniu z GIS „Razem dla
Wawra” zbierajà podpisy, które nast´pnie do∏àczà do
pisma skierowanego do Burmistrza Dzielnicy oraz
Zarzàdu spó∏ki PKP. Postulaty zawarte w piÊmie to:
• naprawienie nawierzchni w tunelu i uregulowanie odp∏ywu wody opadowej, ˝eby nie zalega∏a, uniemo˝liwiajàc przejÊcie,
• wykonanie zjazdów dla wózków na schodach,
• zainstalowanie monitoringu, który b´dzie
strzeg∏ bezpieczeƒstwa 24 godz. na dob´,

• ogólna renowacja tunelu (przede wszystkim pomalowanie ca∏ych Êcian na jasne kolory i zainstalowanie bardziej intensywnego oÊwietlenia).

Goràco zach´camy do z∏o˝enia
swojego podpisu pod petycjà!
Mo˝na to zrobiç do 19 marca br. w sklepie
Spo∏em naprzeciwko stacji (po wawerskiej
stronie, adres sklepu to ul. Widoczna 73) oraz
w filii wawerskiej biblioteki, ul. B∏´kitna 32.

2. Termin nadsy∏ania prac up∏ywa 30 maja 2012 r.
3. Prace nale˝y nadsy∏aç pocztà na adres koordynatora konkursu lub na adres e-mailowy:
mariapusz@poczta.onet.pl.
4. Koordynator potwierdzi otrzymanie pracy
w ciàgu max. 15 dni.
5. Nagrodà w konkursie b´dzie opublikowanie
pracy we wspólnym wydawnictwie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.
Koordynatorem konkursu jest: Maria Pusz –
sekretarz Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Adres do nadsy∏ania prac:
Maria Pusz
ul. Czo∏gistów 5, 04-815 Warszawa
lub e-mailem na adres:
mariapusz@poczta.onet.pl.
Hanna Kowalska
Inicjatorzy akcji ˝ywià nadziej´, ˝e choç temat
by∏ ju˝ w przesz∏oÊci podnoszony, to szanse
na realizacj´ postulatów w∏aÊnie teraz sà najwi´ksze. Otwarcie parkingu P+R zupe∏nie zmienia charakter tego miejsca, czyniàc je jednym
z g∏ównych punktów przesiadkowych dzielnicy,
co ju˝ teraz zwi´kszy∏o, a w przysz∏oÊci pomno˝y wielokrotnie, liczb´ osób korzystajàcych z tunelu. Ich bezpieczeƒstwo i komfort powinny byç
priorytetem zarówno W∏adz Dzielnicy, jak i w∏aÊciciela obiektu oraz spó∏ek kolejowych obs∏ugujàcych po∏àczenia na linii otwockiej.
Hanna Kowalska

10-lecie „Chaty z pomys∏ami”
– mo˝esz daç im urodzinowy prezent – 1%
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z pomys∏ami”
powsta∏o z inicjatywy rodziców i przyjació∏ osób
niepe∏nosprawnych intelektualnie. Dzia∏amy w pomieszczeniach budynku parafialnego w Aninie.
W tym roku obchodzimy dziesi´ciolecie za∏o˝enia!
Nasze powo∏anie realizujemy prowadzàc Ârodowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób niepe∏nosprawnych. Codziennie od godz. 8.00 do 16.00
odbywajà si´ zaj´cia rehabilitacyjno-opiekuƒcze
w pracowniach terapeutycznych (ceramicznej, plastycznej, umiej´tnoÊci spo∏ecznych, muzycznej,
kulinarnej i rehabilitacji ruchowej). Prowadzimy
zespó∏ muzyczny Tikaua Band i Teatr Klamra.
W swoich inicjatywach korzystamy z Paƒstwa
ofiarnoÊci i wp∏at 1% podatku (jesteÊmy organiza-

Na poczàtek przyjdê, zobacz...
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami” przyjmie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà na zaj´cia terapeutyczne, które
odbywajà si´ codziennie od godz. 8.00 do

cjà po˝ytku publicznego). Dzi´kujemy wszystkim
ofiarodawcom, którzy wsparli naszà dzia∏alnoÊç
w ubieg∏ym roku. Pozwoli∏o to nam dofinansowaç
obóz letni dla 20 osób, ociepliç dach w naszym
oÊrodku, a tak˝e uzupe∏niç wyposa˝enie pracowni.
JeÊli w tym roku równie˝ chcieliby Paƒstwo nas
wesprzeç, podajemy nasz numer KRS: 0000152594
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
„Chata z pomys∏ami”
ul. Rzeêbiarska 81, 04-620 Warszawa
tel. 22 613-04-48, kom. 501 262 259
Numer rachunku VW Bank:
30 2130 0004 2001 0510 4088 0001
16.00 w Ârodowiskowym Domu Samopomocy w Aninie.
Wi´cej informacji tel.: 22 812-08-66,
kom. 513-143-770, 501-262-259 lub e-mail:
chata@chatazpomyslami.org. Na stronie internetowej www.chatazpomyslami.org mo˝na przeczytaç i zobaczyç co robimy.
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ATM Studio to tak˝e wspania∏a
ATMOSFERA kulinarna
Spieszymy podzieliç si´ dobrà wiadomoÊcià,
˝e w naszej ma∏ej ojczyênie powsta∏o nowe, niezwyk∏e miejsce, gdzie ka˝dy z mieszkaƒców
Wawra mo˝e przyjÊç, by dobrze zjeÊç, posiedzieç w mi∏ej atmosferze i zobaczyç przy okazji
gwiazdy i celebrytów – nie tylko krajowego, ale
nawet Êwiatowego formatu.
Ale po kolei. Od sierpnia 2011 roku ruszy∏o
ze swojà dzia∏alnoÊcià studio filmowo-telewizyjne nale˝àce do ATM Grupa. To nowoczesne
centrum tworzenia rozrywki telewizyjno-filmowej w swym krótkim ˝yciu ju˝ kilkukrotnie
prze˝ywa∏o wielkie wydarzenia, goszczàc
gwiazdy wszelkiego rodzaju na blisko 14 000
metrach kwadratowych swej powierzchni
u˝ytkowej. Kilka procent tej powierzchni przypada na nas, czyli na nowo otwartà Restauracj´ Atmosfera. Dzia∏amy pe∏nà parà od poczàtku listopada 2011 roku, goszczàc gwiazdy
takich programów jak: „The Voice of Poland”,
serial „Ranczo” czy najnowszy projekt zwiàzany z Euro 2012, jakim jest produkcja „Piàty
Stadion”.
W∏aÊcicielami nowego miejsca jest grupa
m∏odych i ambitnych ludzi, którzy chcà zderzyç
Êwiat filmu i telewizji z przeci´tnym „szarym”
cz∏owiekiem i pokazaç, ˝e obie te rzeczywistoÊci

mo˝emy zabraç kulinarnie na same szczyty
smaku we wspólnej egzystencji.
Ekip´ naszej restauracji tworzy grupa kilkunastu m∏odych ludzi ˝yjàcych z pasjà i gotujàcych
z pasjà, a wszystko po to, by nasi goÊcie byli zadowoleni.
Restauracja Atmosfera to miejsce, gdzie mo˝na dobrze zjeÊç, nie wydajàc na to fortuny, a za
sàsiada przy stoliku mieç Piotra Adamczyka, Tomasza Karolaka czy Artura Barcisia. To miejsce,
gdzie mo˝na przejÊç si´ po dywanie, po którym
chodzi∏ lub usiàÊç w fotelu, w którym siedzia∏
sam Chuck Norris, kr´càcy w Polsce swojà reklam´ dla pewnego znanego polskiego banku ☺.
Mo˝na równie˝ przyjÊç do nas ca∏à rodzinà
na niedzielny obiad.
Nied∏ugo b´dziemy te˝ miejscem, gdzie emocje sportowe b´dà rozgrzewa∏y ka˝dego kibica
do czerwonoÊci, a mamy podstawy, by sàdziç,
˝e emocje te si´gnà zenitu, gdy na poczàtku
czerwca wystartuje Euro 2012. Od wiosny tego
roku na zewnàtrz obiektu ATM b´dzie umiejscowiony ogródek sezonowy. Mamy ambicje stworzyç przy naszej restauracji lokalny minipunkt
kibica i wspólnie emocjonowaç si´ przebiegiem
tego wielkiego pi∏karskiego Êwi´ta. Ju˝ dziÊ zapraszamy Paƒstwa do nas na mecze, gwarantu-

jemy niezapomniane wra˝enia, gdy˝ wspólne
prze˝ywanie emocji sportowych zawsze wyzwala pewien rodzaj solidarnoÊci i mi´dzyludzkiej wspólnoty, pot´guje radoÊç z goli i wyjàtkowoÊç atmosfery mistrzostw Europy.
Stron´ kulinarnà zabezpiecza nasz szef kuchni Tomasz Koprowski, który swoje doÊwiadczenie budowa∏ w pracy w tak renomowanych miejscach, jak kuchnie hotelu Marriott, restauracji
„Na Zielnej” czy najbardziej ekskluzywnego pola
golfowego w Europie – „Rosa Private Golf Club”.
To w∏aÊnie jemu zawdzi´czamy nasze has∏o
NAJLEPSZE STEKI W MIEÂCIE, poniewa˝ w∏aÊnie one, przyrzàdzane z doskona∏ej wo∏owiny
sezonowanej, sta∏y si´ naszym znakiem rozpoznawczym. Od popularnego schabowego z zasma˝kà po sa∏atk´ z krokodyla w p∏atkach z∏ota.
Do wyboru do koloru.
I wszystko to jest naprawd´ na wyciàgni´cie
r´ki, ukryte za, tylko z pozoru niedost´pnym,
ogrodzeniem Studia ATM, majàcego swojà siedzib´ przy Wale Miedzeszyƒskim 384. Miejsce,
którego nie mo˝na przegapiç i którego nie mo˝na nie odwiedziç.
Serdecznie zapraszamy do Êwiata filmowego
i telewizyjnego, który funkcjonuje tu˝ obok Paƒstwa codziennie od poniedzia∏ku do niedzieli
w godzinach od 10.00 do 20.00.
Z wyrazami szacunku – w∏aÊciciele:
Edyta Zastró˝na, Natalia Nizio∏,
Danuta Chmielewska, Dariusz Mencel,
Przemys∏aw Chmielewski

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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VI Mistrzostwa Aktorów w P∏ywaniu w Aninie
19 lutego panowa∏a prawdziwie zimowa aura.
Za to na basenie w osiedlowym OSiR-ze by∏o
wr´cz tropikalnie, sprawia∏a to blisko 30 stopniowa temperatura wody i powietrza.
Nic wi´c dziwnego, ˝e w tych cieplarnianych
warunkach znakomicie czuli si´ licznie przybyli
aktorzy, g∏ównie znani z seriali. Towarzyszy∏y im

Wawerski OSiR profesjonalnie zorganizowa∏
to wydarzenie, a nad wszystkim czuwa∏ osobiÊcie Dyrektor OÊrodka – Janusz Ol´dzki. Imprez´ poprowadzi∏a Katarzyna Dowbor, a s´dziowali zawodowcy z Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego.
Atmosfer´ mo˝na opisaç jako znakomità. By∏a to nie tylko dobra zabawa, ale i zdrowa, sportowa rywalizacja. Ulubieƒcami fotoreporterów

zostali: sympatyczna zwyci´˝czyni mistrzostw
Justyna Sieniawska oraz równie sympatyczny
i wysportowany Karol Strasburger.
Wydarzenie zrelacjonowa∏a wi´kszoÊç znanych mediów, mo˝na wi´c jà uznaç za doskona∏à reklam´ równie˝ dla dzielnicy Wawer.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
JeÊli chcesz do∏àczyç do Klubu PKS
RadoÊç i prze˝yç przygod´ z pi∏kà no˝nà, serdecznie zapraszamy na treningi.
Zapewniamy profesjonalne zaj´cia, wykwalifikowanà kadr´ i niesamowità atmosfer´.
Bo PI¸KA TO COÂ WI¢CEJ!

Zagrali po raz 21

rodziny, a tak˝e przyjaciele, sympatie oraz
przedstawiciele mediów. Mistrzostwa Aktorów
w P∏ywaniu oby∏y si´ po raz szósty, a w aniƒskim OSiR-ze po raz drugi. WÊród uczestników
przewa˝ali panowie, m.in.: Karol Strasburger,
Marcin KwaÊny, Sambor Czarnota.
Cz´Êç zawodników rozpocz´∏a wczeÊniej trening na basenie, a nast´pnie wszyscy wzi´li
udzia∏ w wybranych konkurencjach spoÊród nast´pujàcych: ˝abka 25 i 50 m, kraul 25 i 50 m,
motylek 25 m, sztafeta. Ostatecznie tytu∏ Mistrzów Polski (po zsumowaniu iloÊci punktów
z wszystkich startów) obronili ubieg∏oroczni zwyci´zcy: Justyna Sieniawska oraz Piotr Duda.

Zakoƒczy∏ si´ XXI Mi´dzynarodowy Turniej
w Halowej Pi∏ce No˝nej, który przez szeÊç dni
(30.01–4.02) odbywa∏ si´ na hali gier nale˝àcej
do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W turnieju, którego g∏ównym organizatorem i pomys∏odawcà jest ks. Miros∏aw Mikulski, wzi´∏o udzia∏ blisko tysiàc dzieci z trzech krajów: Polski, Litwy
i Bia∏orusi.
Najlepiej spoÊród dru˝yn reprezentujàcych PKS RadoÊç w trakcie
pi´ciodniowych zmagaƒ zaprezentowa∏y si´ zespo∏y z roczników 1999
oraz 2001. W rywalizacji M∏odzików '99, po raz pierwszy w 21-letniej historii turnieju organizowanego
przez ks. Mikulskiego, w finale spotka∏y si´ dwa
radoÊciaƒskie teamy i zdoby∏y najwy˝sze pozycje w tej kategorii wiekowej. Miejsce na podium wywalczy∏ tak˝e zespó∏ Orlików '01. M∏odzi PKS-iacy z rocznika 2001 zaj´li 2. miejsce.

Bli˝sze informacje pod numerem telefonu:
504 758 708 oraz na stronach:
• www.pksradosc99.futbolowo.pl
• www.pksradosc.futbolowo.pl
PKS RadoÊç

Aktywna zima w szkó∏ce pi∏karskiej ZWAR
Po powrocie z obozu zimowego wszystkie roczniki
przygotowujà si´ do rundy wiosennej. Rozgrywajà sparingi, mecze
kontrolne i biorà udzia∏
w turniejach.
Najm∏odsze
smerfy
z rocznika 2006 26 lutego br.
zagra∏y swój pierwszy mecz
w ˝yciu z Gwardià Warszawa. Niewiele starsi koledzy z rocznika 2005 rozegrali ju˝ swoje dwa
pierwsze mecze, w jednym z nich pokonujàc
Gwardi´ 5:4. Rocznik 2004 to najbardziej energiczna dru˝yna w klubie, ch∏opcy rozegrali trzy
sparingi, strzelajàc 35 bramek i tracàc tylko 4,
pokonali: Gwardi´, Uni´ Warszawa, UKS 141.
W roczniku 2003 trwa bojowe przygotowanie,
poniewa˝ ch∏opcy ju˝ w tym roku przystàpià do
rozgrywek w MZPN. W sparingach pokonali PKS
RadoÊç 8:0, Gwardi´ 13:10, Âwit Warszawa 15:5.
Rocznik 2002 II ustanowi∏ nowy rekord w historii KS ZWAR wygrywajàc 36:0 z UKS 141,

z kolei rocznik 2002 I bra∏ udzia∏ w turnieju ogólnopolskim GPV Cup, rozgrywajàc mecze z Jagiellonià Bia∏ystok i Widzewem ¸ódê.
Rocznik 2001 w ostatnim meczu pokona∏ wysoko Uni´ Warszawa 11:4, a kolejne spotkanie rozegra∏ 25 lutego z Gwardià Warszawa. Rocznik 2000
w cztery ostatnie weekendy zwyci´˝y∏ w ka˝dym
meczu. Ch∏opcy pokonali w meczach towarzyskich
˚yrardów, Siedlce, Skierniewice i Piaseczno.
W ostatnim spotkaniu 25.02.2012 pokonaliÊmy

Wis∏´ P∏ock 11:1. Rocznik 1999 w ostatnim sparingu pokona∏ Victori´ Zerzeƒ 11:1.
Rocznik 1998 zajà∏ 5 miejsce na turnieju
Delta Cup, a rocznik 1996 zajà∏ 6 miejsce na
turnieju Unia Cup, zaÊ w sparingu pokona∏ Legionovi´ 5:1.
Mi∏o si´ pochwaliç, jak wiele pracy wykonaliÊmy przez ostatni miesiàc po powrocie z obozu. Liczymy, ˝e nadchodzàca liga przyniesie
wiele sukcesów.
Zapraszamy wszystkich ch∏opców urodzonych w latach 1998–
–2007 na zaj´cia pi∏karskie prowadzone
przez wykwalifikowanà
kadr´ trenerskà. Wi´cej informacji na stronie www.zwar.pl i pod
numerem
telefonu
504-522-205.
KS ZWAR
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Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
MTBO 2012 – trzy rundy w Wawrze
Na prze∏omie marca i kwietnia rusza kolejna edycja Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Trzy z oÊmiu rund odb´dà si´ w Wawrze: pierwsza, inaugurujàca tegoroczne mistrzostwa, w terminie 31.03–1.04.2012 r.,
druga w czerwcu (16–17.06.2012 r.), a trzecia
– zamykajàca cykl rajdów i uroczyÊcie koƒczàca
mistrzostwa – w dniach 20–21.10.2012 r.
Czym jest Rowerowa Jazda na Orientacj´ (ang.:
MTBO od „mountain bike orienteering”)?
To jazda na rowerze górskim, w której chodzi
o odnalezienie w okreÊlonej kolejnoÊci wszystkich
punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie.
Wygrywa ten, kto ukoƒczy zawody w najkrótszym
czasie, odnajdujàc wszystkie punkty kontrolne.
Najwi´kszà przyjemnoÊcià i zaletà tej dyscypliny
jest to, ˝e uczymy si´ samodzielnego podejmowania decyzji oraz przestajemy si´ baç w trudnych
sytuacjach. Mo˝e jà uprawiaç ka˝dy, a mieszkajàc
w tak zielonej dzielnicy jak Wawer, wr´cz grzechem by∏oby nie korzystaç z uroków rowerowej
jazdy po tych terenach, wzbogaconej dreszczykiem sportowych emocji, jakich dostarcza RJnO.
Mapa i trasy
Najwa˝niejszym elementem podczas zawodów jest mapa, na której wykreÊlona jest trasa,
jakà zawodnik musi pokonaç. Mapy sà bardzo
dok∏adne, ich skala wynosi 1:10 000, 1:15 000
lub 1:20 000, czyli 1 cm na mapie to 100 m,
150 m lub 200 m w terenie. Drogi na mapach sà
sklasyfikowane pod wzgl´dem pr´dkoÊci, z jakà
po nich mo˝emy si´ poruszaç, oraz ich szerokoÊci w terenie. Trasa na mapie jest wykreÊlona,
start zaznaczony jest trójkàtem, a poszczególne
punkty kontrolne kó∏kami, które sà po∏àczone
mi´dzy sobà, meta oznaczona jest podwójnym
kó∏kiem. Wszystkie punkty kontrolne wykreÊlone na mapie sà oznakowane kolejnymi numerami (1, 2, 3... 10), a obok numeru podane jest
oznaczenie kodu, jaki znajduje si´ na poszczególnym punkcie kontrolnym (1-32, 2-43...). Zadaniem zawodnika jest dotarcie do wszystkich
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punktów kontrolnych wykreÊlonych na mapie
w kolejnoÊci ich numeracji oraz potwierdzenie
swojej obecnoÊci na tych punktach.
Dyscyplina ta uzmys∏awia nam, jak wa˝ne jest
zachowanie spokoju i pe∏nej koncentracji podczas
pokonywania trasy. Zawodnik musi podejmowaç
decyzje pomi´dzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, jak najszybciej wybraç najlepszy wariant
pokonania trasy i póêniej ca∏y czas kontrolowaç,
czy prawid∏owo to realizuje, dostosowujàc do tego pr´dkoÊç jazdy. Bez odpowiedniego przygotowania fizycznego nie mo˝na osiàgnàç sukcesu
w tej dyscyplinie sportu, jednak sam wysi∏ek fizyczny absolutnie nie wystarczy, aby byç najlepszym. O zwyci´stwie w zawodach w RJnO decydujà nie tylko silne nogi i znakomity balans na siode∏ku, ale równie˝ umiej´tnoÊç precyzyjnej i szybkiej nawigacji. Nie ma zawodnika, który by nie
zrobi∏ b∏´du podczas pokonywania trasy, sztuka
polega na tym, aby tych b∏´dów by∏o jak najmniej.
Jak przygotowaç si´ do uprawiania takiej
dyscypliny?
Przygotowanie jest bardzo proste – wystarczy
pójÊç lub pojechaç z planem danej miejscowoÊci,
w której si´ znajdujemy, i pokonaç par´ odcinków,
jakie sobie wyznaczymy. Orientacja jest wykorzystywana przez nas w ka˝dym momencie ˝ycia
(podczas zakupów w supermarketach, podró˝y do
pracy, kina, teatru – tu musimy znaleêç numer
miejsca, jakie mamy na bilecie). Najlepiej jednak
przyjechaç na zawody (a odbywa si´ ich bardzo
du˝o w ró˝nych regionach kraju) i w nich wystartowaç. W RJnO zawodnicy podzieleni sà na kategorie za wzgl´du na p∏eç, wiek oraz umiej´tnoÊci.
Pozwala to na wybranie osobom poczàtkujàcym
∏atwiejszych i krótszych tras do pokonania na poczàtku swojej przygody z tym sportem. Na uwag´
zas∏uguje kategoria rodzinna – open R, w której
ca∏a rodzina wspólnie mo˝e wyruszyç na tras´.
Dla u∏atwienia czytania mapy bardzo przydatny,
a wr´cz niezb´dny podczas zawodów, jest mapnik, który mocujemy na kierownicy, dzi´ki czemu
ca∏y czas mamy map´ przed oczyma. Mapnik jest
obrotowy, o wymiarach 35 x 35 cm i nie
przeszkadza w jeêdzie
rowerem, a dodatkowo
na górze ma foli´ chroniàcà map´ przed
deszczem. Taki mapnik
przydaje si´ te˝ w czasie rodzinnych wycieczek w góry czy za
miasto – mo˝emy w∏o˝yç do niego map´ turystycznà
terenu,
na którym akurat jesteÊmy, i dzi´ki temu odwiedziç wi´cej ciekawych miejsc po dro-

dze. Czasami, szczególnie na
poczàtku, bardzo przydaje si´
kompas, w celu zorientowania
mapy i ustalenia kierunku,
w jakim mamy jechaç.

Strategia podczas jazdy
Jest to najwa˝niejsza rzecz podczas zawodów.
Trasa jest za ka˝dym razem inna, wi´c ka˝dy start
wymaga podejmowania odpowiednich decyzji.
Dodatkowo odcinki pomi´dzy poszczególnymi
punktami kontrolnymi sà bardzo ró˝ne: od 200
metrów do trzech, a nawet pi´ciu kilometrów.
Przy d∏u˝szych przejazdach cz´sto warto jest zatrzymaç si´ nawet na 30–50 sekund i wybraç jak
najlepszy i najszybszy wariant jego pokonania.
Przy krótkich przelotach trzeba odpowiednie decyzje podejmowaç w czasie jazdy.
Rady dla poczàtkujàcych
Przede wszystkim nie baç si´ mapy i ruszenia
z nià w teren. Na poczàtek radz´ bardzo powoli pokonaç tras´ i nauczyç si´ oceniania odleg∏oÊci, jakà
pokonaliÊmy, w stosunku do skali mapy, jakà mamy
do dyspozycji. Najcz´stszym b∏´dem jest zbyt szybka jazda i niekontrolowanie z mapà, gdzie w danym
momencie si´ znajdujemy. Osobom poczàtkujàcym, które si´ zgubià, cz´sto trudno jest odnaleêç
miejsce na mapie, w którym akurat si´ znajdujà.
Wówczas najlepiej wróciç do punktu, o którym wiedzieliÊmy, gdzie jest na mapie i w terenie.
Dla zabawy, ale i dla zdrowia
O korzyÊciach zdrowotnych aktywnego sp´dzania wolnego czasu nikogo nie trzeba przekonywaç.
Niewàtpliwà zaletà jazdy na orientacj´ jest równie˝
fakt, ˝e tras´ pokonujemy w przepi´knych obszarach leÊnych, jakie posiada nasz kraj, poznajemy
przyrod´ i mo˝emy si´ nià zachwycaç w ró˝nych
porach roku. Jest to wspania∏e po∏àczenie relaksu
i adrenaliny, jaka wyst´puje podczas zjazdów.
Dlaczego warto braç udzia∏ w imprezach MTBO?
Jest to wspania∏a przygoda i obok wysi∏ku fizycznego, jaki trzeba w∏o˝yç w pokonanie ka˝dego dystansu, najpi´kniejsze jest jednak odnajdywanie kolejnych punktów kontrolnych w terenie. Uprawianie tej dyscypliny bardzo u∏atwia
pokonywanie innych barier, jakie wyst´pujà
w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka. Nigdy si´ nie poddajemy i wiemy, ˝e zawsze warto walczyç, aby dotrzeç do celu. Ka˝dy start w zawodach, pokonanie trasy i potwierdzenie wszystkich punktów
kontrolnych jest niezapomnianym prze˝yciem.
Jan Cegie∏ka
Na naszym portalu pod adresem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/
n/1659 znajdà Paƒstwo szczegó∏owy regulamin mistrzostw wraz z terminarzem i lokalizacjà wszystkich etapów. Ponadto aktualne
regulaminy poszczególnych rund, bie˝àcà
klasyfikacj´ i wi´cej informacji na temat Rowerowej Jazdy na Orientacj´ mo˝na znaleêç
na stronie www.mtbo.pl.
Serdecznie zach´camy do startów!
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UKS Wawer na stoku
Mroêna zima sprzyja∏a m∏odym zawodnikom
klubu UKS Wawer ZS 70 dzia∏ajàcego przy Zespole Szkó∏ nr 70 w realizacji szkolnego programu sportowego, w którym tradycjà sta∏y si´ wyjazdy na narciarskie obozy sportowe. Dotych-

czasowe wyjazdy odbywa∏y si´
w okresie roku szkolnego, kiedy
to m∏odzie˝ poza zaj´ciami
na stoku mia∏a równie˝ zaj´cia
edukacyjne i treningi na pe∏nowymiarowej hali sportowej.
Obecnie klub zorganizowa∏,
na proÊb´ m∏odzie˝y i rodziców,
wyjazd równie˝ w okresie ferii
zimowych. M∏odzie˝ podczas
tego wyjazu pozna∏a techniki narciarskie i snowbordowe. Bra∏a udzia∏ w kuligu, wycieczce
do Elektrowni Wodnej w Niedzicy oraz korzysta∏a
z sauny. Mo˝liwoÊç rywalizacji w jeêdzie slalomem na czas pozwoli∏a na dok∏adne sprawdzenie
post´pów i umiej´tnoÊci. Siarczysty mróz nie
zniech´ci∏ m∏odych zawodników do dobrej zabawy na stoku. Wszyscy ch´tnie korzystali z mo˝li-

Wszystko o ulicach Warszawy,
dzielnica po dzielnicy
2 miesiàce temu ruszy∏ najwi´kszy w Polsce
serwis informacyjny o ulicach polskich miast
Ulice Twojego Miasta (www.utm.info.pl). Na
dzieƒ dzisiejszy sà opracowane
wszystkie ulice, place, skwery,
ronda, mosty Warszawy (ponad
5400 pozycji, 20 000 stron autorskiego tekstu). Do koƒca
2012 roku firma chce rozpoczàç wspó∏prac´ z 3 innymi du˝ymi miastami w Polsce.
Ka˝da z ulic jest opisana,
wi´kszoÊç posiada tak˝e zdj´cia robione przez zespó∏ projektowy UTM, a tak˝e w du˝ej mierze przez internautów. Oprócz historii danej ulicy, ka˝dy u˝ytkownik mo˝e znaleêç tysiàce informacji na temat ciekawych
osób mieszkajàcych w jego okolicy, ciekawostki
architektoniczne, informacje na temat swoich
przodków i wiele innych rzeczy.
Elementy internetowe wzbogacane sà o wycieczki terenowe po Warszawie. Sà to spacery
bardzo niszowe, wàsko zakrojone, prowadzone
w nowatorski na polskim rynku sposób. Ka˝da
wycieczka jest fotografowana, nagrywana
i wieƒczona konkursem z nagrodami dla najbardziej uwa˝nych s∏uchaczy.
Ju˝ na wiosn´ zaplanowano wycieczki po
Wawrze, Weso∏ej i Pradze Po∏udnie. „Na dzieƒ
dzisiejszy mamy opracowanych 150 spacerów,
z czego du˝a cz´Êç obejmuje te 3 dzielnice.
OczywiÊcie od r´ki jesteÊmy w stanie przygotowaç indywidualny spacer na najbardziej wyrafinowane gusta jego odbiorców” – mówi Grzegorz St´pieƒ, wspó∏za∏o˝yciel UTM.
Oprócz wycieczek, zespó∏ UTM prowadzi te˝
spotkania tematyczne w oÊrodkach kulturalnych na terenie ca∏ego miasta.

O spotkaniach i wycieczkach w naszej dzielnicy b´dziemy Paƒstwa informowaç na ∏amach
miesi´cznika oraz na naszym portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Tymczasem jako próbk´ ciekawej i niezwykle bogatej bazy
serwisu Ulice Twojego Miasta
prezentujemy poni˝ej kilka ciekawostek o wawerskich ulicach.
Ze wzgl´du na bardzo szybki
rozwój, portal UTM pilnie poszukuje nietuzinkowych przewodników miejskich, specjalizujàcych
si´ w dzielnicach prawobrze˝nej Warszawy. Zainteresowani proszeni sà o kontakt z Dyrektorem
Generalnym UTM – Grzegorzem St´pniem
(tel. 515-229-783, e-mail: gstepien@utm.info.pl)
Kaczy Dó∏
W tej Warszawie to ju˝ nie majà normalnych nazw dla ulic, powie przyjezdny. Ano majà, tylko sà lokalnymi patriotami! Tak, tak, bo w∏aÊnie takà nazw´ nosi∏o niegdyÊ Mi´dzylesie. I wcale
nie by∏a to bardzo zamierzch∏a przesz∏oÊç, bowiem do 1932 roku. Taka nazwa przyj´∏a si´ (czy aby na pewno, nie
wiemy, ale jest poÊwiadczana w dokumentach) w XVIII w. WczeÊniej tereny
te zwano Kaczkowo. Aktualna nazwa
ulicy nie jest bynajmniej pierwszà: obowiàzuje od 28.05.1957 roku, kiedy to
jej wczeÊniejszy patron, Marceli Nowotko, na fali przeprowadzanych w∏aÊnie
porzàdków nazewniczych, pozosta∏
w ÂródmieÊciu...

woÊci rozgrzania si´ w aquaparku Terma Bania.
Podstawowym celem wyjazdów narciarskich
zawodników na co dzieƒ trenujàcych z sukcesami
lekkà atletyk´ i koszykówk´ jest ich wszechstronny rozwój oraz zach´cenie do uprawiania w czasie wolnym sportów zimowych. Tak trzymaç!
Monika Nikiel-Zentala

Parafia Wniebowzi´cia NMP
Aby odnaleêç jednà z najstarszych warszawskich parafii wcale nie trzeba udawaç si´ na Stare Miasto. Zerzeƒ zaprasza! Parafia Wniebowzi´cia NMP (dziÊ
przy Trakcie Lubelskim 157) erygowana zosta∏a ju˝ w 1406 roku. Poczàtkowo sta∏ tu drewniany koÊció∏ek, jednak
w latach 1880–1888, po kolejnym po˝arze, wzniesiono murowanà Êwiàtyni´.
7300 rubli, kamiennà posadzk´ oraz
kamienny o∏tarz z figurami Êw. Piotra
i Paw∏a d∏uta Boles∏awa Syrewicza
ufundowa∏a Eugenia Potocka, ˝ona
znanego warszawskiego birbanta „hrabiego Gucia”, Augusta herbu Pilawa.

Trakt Lubelski

DziÊ to niewàtpliwie jedna z g∏ównych ulic Wawra, którà cz´sto przeje˝d˝a wielu jego mieszkaƒców. Ale czy
wszyscy wiedzà, ˝e takà nazw´ otrzyma∏a dopiero 5.05.1960 roku? WczeÊniej
takà nazw´ nosi∏ odcinek od ul. Przygodnej do ul. Lucerny. Pozosta∏e nosi∏y
nazwy: Stanicowa (Wa∏ Miedzeszyƒski
– ul. Borowiecka), Wawelska (ul. Borowiecka – Przygodna), Morwowa (ul.
Lucerny – ul. Rabatowa) oraz Ugorowa
(ul. Rabatowa – ul. P∏owiecka).
Micha∏ Szymaƒski – przewodnik UTM
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„Ludzie Wawra” w Klubie Kultury „Anin”
W dniu 27 stycznia br. w Klubie Kultury „Anin”
zainaugurowany zosta∏ cykl imprez pt. „Ludzie
Wawra”. Na terenie Wawra mieszkajà osoby, które wnoszà cenne wartoÊci do ˝ycia kulturalnego
i spo∏ecznego. Cz´sto sà to skromni i ma∏o znani
ludzie, a czasem uznani artyÊci, literaci. Celem organizatorów, czyli Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin i Klubu
Kultury „Anin” sà spotkania
z nimi w ka˝dy ostatni piàtek miesiàca, rozmowa
o ich dorobku i pasjach,
a tak˝e przybli˝enie ich postaci pozosta∏ym mieszkaƒcom dzielnicy.
GoÊciem spotkania inauguracyjnego by∏a pani
El˝bieta Smykowska – mieszkanka RadoÊci,
zwiàzana z czasopismem „Mi´dzy Nami Aninianinami”, absolwentka Uniwersytetu im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego (dawne ATK), gdzie
uzyska∏a tytu∏ magistra teologii wyznania prawos∏awnego. Pracowa∏a w takich wydawnictwach
jak PAX czy NOVUM. Rodowita warszawianka,
której matka by∏a Rosjankà, wyda∏a kilka ksià˝ek
dotyczàcych prawos∏awia. Zajmuje si´ te˝ przek∏adami literatury rosyjskiej.
G∏´boka erudycja autorki i zaanga˝owanie
emocjonalne w tematyk´ kultury prawos∏awnej

zrobi∏y wra˝enie na zgromadzonych goÊciach.
Bohaterka wieczoru zapozna∏a publicznoÊç z elementami liturgii prawos∏awnej, symbolikà ikony,
obrz´dami i zwyczajami, poj´ciem Êwi´toÊci
w prawos∏awiu. Ukaza∏a niezwykle ciekawe formy
wiary i bogatà, liczàcà setki lat tradycj´.
W I Rzeczypospolitej religi´ prawos∏awnà wyznawa∏o
ok. 40% spo∏eczeƒstwa i by∏a ona pot´˝nym czynnikiem
oddzia∏ujàcym na

˝ycie polityczne, spo∏eczne, kulturalne i religijne szlacheckiego
paƒstwa. Obecnie
w Polsce kilkaset
tysi´cy wyznawców
prawos∏awia silnie daje wyraz swojej wierze i jest
zauwa˝alne w ˝yciu spo∏eczeƒstwa polskiego.
Na widowni obecna by∏a równie˝ pani Jolanta
Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz pani Miros∏awa Skoczeƒ – naczelnik Wydzia∏u Kultury.
Kolejne spotkanie odby∏o si´ 17 lutego. Tego
dnia klub goÊci∏ par´
aniƒskich poetów i plastyków: Wies∏aw´
Zborowskà i Zdzis∏awa
G∏owackiego. W kameralnej sali o Êcianach
w wyszukanym odcieniu zieleni, na których
zawieszono obrazy Z.
G∏owackiego i grafiki
W. Zborowskiej, zebra∏o
si´ ok. 30 osób. Zdecydowanie przewa˝a∏y
panie. By∏y wÊród nich
zas∏u˝one dla Anina poetki: pani Maria Chodorek i pani Aldona Kraus,

a tak˝e doros∏e ju˝ uczennice pani Wies∏awy, rodzice jej uczniów oraz mi∏oÊnicy sztuki i poezji.
Pierwszy o swoich pasjach mówi∏ pan Zdzis∏aw
G∏owacki. Opowiada∏ o poczàtkach swojego pobytu w Aninie, o latach m∏odoÊci, o wierszach i swoim malarstwie, o pracy w Operze Narodowej oraz
o muzyce, którà jest zafascynowany od dziecka.
Opowiedzia∏ te˝ romantycznà histori´ znajomoÊci
z panià Wies∏awà. W tle s∏ychaç by∏o spokojnà muzyk´ jego autorstwa, specjalnie przygotowanà na to
spotkanie. Autor przeczyta∏ kilka swoich wierszy:
„Aniƒskie lasy”, „Bywalec Anina” oraz dwa poÊwi´cone pani Wies∏awie – „Koncert” i „Dla Pani W”.
Pani Wies∏awa Zborowska
opowiada∏a o swojej pracy twórczej i pedagogicznej. Ukoƒczy∏a
ASP w Warszawie – wydzia∏
rzeêby oraz Studium Pedagogiczne. Uprawia rysunek, grafik´
i rzeêb´. Podczas wieczoru mo˝na by∏o podziwiaç kobiecy akt
odlany w bràzie oraz instalacj´
„z poduszkami” jej autorstwa.
Od 1990 r. pracuje w Klubie Kultury „Anin” i prowadzi tu Pracowni´ Sztuki Dziecka „PlastuÊ” i Pracowni´ Sztuki M∏odych „Ko∏o”.
Uczniowie pod jej kierunkiem zdobywali przez lata
nagrody w licznych konkursach. Pani Zborowska
jest wspó∏organizatorem i komisarzem wielu wystaw plastycznych, które organizowane by∏y
w Galerii Klubu. W dalszej cz´Êci wieczoru zaprezentowano twórczoÊç pani Wies∏awy.
Obydwoje artystów stworzy∏o niezwyk∏à atmosfer´, pe∏nà ciep∏a i poetyckiego nastroju. Nawiàzali kontakt z zaproszonymi goÊçmi, którzy
zadawali pytania, chcàc dowiedzieç si´ wi´cej
o ich ciekawej pracy. Na zakoƒczenie goÊcie
przy pocz´stunku wymieniali mi´dzy sobà wra˝enia z wieczoru. Niektórzy robili pamiàtkowe
zdj´cia, inni goràco dyskutowali, a inni oglàdali
wyeksponowane prace plastyczne.. Wieczór zosta∏ uznany przez obecnych goÊci za bardzo udany. Dali temu wyraz w pi´knych wpisach w pamiàtkowej ksi´dze.
Miros∏aw Perzyƒski
Wies∏awa Zborowska
Zdzis∏aw G∏owacki

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
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Zabawy karnawa∏owe w Klubie Kultury „Marysin”
Familijny bal przebieraƒców
W sobot´ 4 lutego br. w Klubie Kultury „Marysin” odby∏ si´ familijny bal karnawa∏owy, prowadzony przez aktorów teatrów dzieci´cych. Rodzice i dzieci, pi´knie przebrani, taƒczyli do taktów
znanych i lubianych utworów. Wszyscy bawili si´

znakomicie. By∏o wiele konkursów, w których
brali udzia∏ rodzice ze swoimi pociechami. To by∏
bardzo przyjemnie sp´dzony czas, pe∏en mi∏ych
wra˝eƒ, a dzieci i rodzice pokazali, ˝e chcà i potrafià dobrze si´ bawiç. Z przeprowadzonych rozmów z rodzicami i naszymi goÊçmi wnioskujemy, ˝e równie˝ w ich opinii bal by∏ udany.
Szkoda tylko, ˝e to co mi∏e i przyjemne, tak
szybko si´ koƒczy. Do zobaczenia na balu
karnawa∏owym za rok!
Zabawa ostatkowa seniorów
Dwa tygodnie póêniej – 17 lutego 2012 r.
– odby∏a si´ zabawa ostatkowa seniorów.
Tematem zabawy by∏ Dzieƒ Zakochanych.
Na przywitanie goÊci zosta∏ odczytany
wiersz Bogdana Adama Chmielewskiego
pt. „Walentynki”, napisany specjalnie
na t´ okazj´ (mogà go Paƒstwo przeczytaç na naszym portalu pod adresem:

Konkurs na najpi´kniejszà
marzann´ w KK „Zastów”
Zapraszamy do
udzia∏u w XVI Konkursie Plastycznym
„Marzanna”. Kto ju˝
nie mo˝e doczekaç
si´ wiosny, niech
rozpocznie przygotowania do po˝egnania zimy – wystarczy
zrobiç marzann´.
Uczestnicy mogà
startowaç w konkursie indywidualnie, zespo∏owo bàdê rodzinnie w kilku kategoriach wiekowych (rodzinna, 7–11 lat, 12 –15 lat, 16–19 lat,
od 20 lat wzwy˝). Karty zg∏oszenia nale˝y dostarczyç pocztà, faksem lub e-mailem na adres:

Klub Kultury „Zastów'',
ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa,
tel./fax 22 815-67-63,
e-mail: klub@kkzastow.com
do dnia 8.03.2012 r. do godziny 19.30. Natomiast marzanny przynosimy 21 marca w godzinach 8.00–10.00.
Jury, oceniajàc prace, weêmie pod uwag´:
• nawiàzanie do tradycji ludowej,
• pomys∏owoÊç,
• starannoÊç wykonania,
• ogólne wra˝enie artystyczne.
Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród odb´dzie si´ podczas XVI Wawerskiego Âwi´ta Wiosny w dniu 21.03.2012 r. o godzinie 17.00. WÊród
atrakcji imprezy b´dà: Wspólna wiosenna zabawa!
Palenie Marzann w ognisku! Pieczenie kie∏basek

wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/1648).
Wszyscy bawili si´ znakomicie przy muzyce
granej przez zespó∏ „One man band”, robiono
pamiàtkowe zdj´cia z walentynkowymi gad˝eta-

mi. A gdy ju˝ nadesz∏a godzina rozstania,
uczestnicy balu podzi´kowali organizatorom
za niepowtarzalnà atmosfer´ i pi´knie zorganizowanà imprez´.
KK Marysin

Kurs taƒca w KK Zastów
Karnawa∏ co prawda dobiega koƒca, ale na przysz∏y sezon taneczny
warto podszlifowaç swoje taneczne
umiej´tnoÊci. Klub Kultury „Zastów”
zaprasza wszystkie ch´tne pary na
miesi´czne kursy taƒca towarzyskiego i u˝ytkowego od podstaw. Zaj´cia
w Êrody od godziny 19.45.
Szczegó∏owe informacje mo˝na
uzyskaç w poniedzia∏ki (15.00–18.00)
lub w piàtki (17.00–20.00) pod numerem telefonu 22 815 67 63.
w ognisku – prosimy przynieÊç tylko patyk – kie∏bas´, bu∏k´ i goràcà herbat´ zapewniamy.
Karta zg∏oszeniowa i regulamin konkursu
do pobrania na stronie Klubu pod adresem:
http://kkzastow.com/wp/?p=1035#more-1035.
KK Zastów

Wiosenne konkursy w Klubie Kultury „RadoÊç”
Klub Kultury „RadoÊç” zaprasza dzieci i m∏odzie˝, a w konkursie plastycznym równie˝ doros∏ych, do udzia∏u w najbli˝szych konkursach:
przeglàdzie muzycznym „Kogucik 2012” oraz
konkursie plastycznym „Najpi´kniejsza pisanka”:
Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci
i M∏odzie˝y „KOGUCIK 2012”
B´dzie to ju˝ 15 edycja konkursu promujàcego dzieci´cà i m∏odzie˝owà twórczoÊç muzycznà. Ideà tego konkursu jest propagowanie pi´kna i wartoÊci muzyki klasycznej wÊród dzieci
i m∏odzie˝y, kszta∏càcych swoje umiej´tnoÊci
amatorsko w oÊrodkach kultury, ogniskach muzycznych, szko∏ach, itp. Celem tego przedsi´-
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wzi´cia jest popularyzacja amatorskiego ruchu
artystycznego. Umo˝liwia równie˝ twórczà
konfrontacj´ osiàgni´ç m∏odych wykonawców
oraz prezentacj´ ich umiej´tnoÊci i zdolnoÊci.
Zg∏oszenia nale˝y nades∏aç do 13 kwietnia br.
na adres: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa.
Termin przes∏uchaƒ przewidziany jest na
21–22 kwietnia natomiast rozdanie nagród
i koncert laureatów – 13 maja 2012 r.
Mazowiecki Konkurs Plastyczny „NAJPI¢KNIEJSZA PISANKA” nawiàzujàcy do tradycji i zwyczajów zwiàzanych ze Âwi´tami Wielkanocnymi.
Uczestnicy – od przedszkolaka do seniora

– muszà wykonaç dowolnà technikà PISANK¢
lub STROIK WIELKANOCNY z samodzielnie wykonanà pisankà. Prace oceniane b´dà w kilku
kategoriach wiekowych.
Prace konkursowe nale˝y dostarczyç do Klubu Kultury „RadoÊç” do dnia 23 marca 2012 r.
(w godz. 9.00–19.00).
Nagrodzone prace prezentowane b´dà podczas Jarmarku Wielkanocnego 31 marca
w godz. 12.00–16.00 w STARYM M¸YNIE (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel „Boss”,
ul. ˚wanowiecka 20).
Regulaminy oraz karty zg∏oszenia dost´pne sà
na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia
kulturalne
DLA DZIECI
● 17 marca (sobota), godz. 15.00
„Ma∏a Królewna” – spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu Teatru „Kufer”.
Wyst´puje duet aktorski: Anna Musia∏, Andrzej
Musia∏. Na królewn´ Lulink´ z∏a wró˝ka rzuca zakl´cie. Weso∏a i beztroska królewna uwa˝a, ˝e jest najwa˝niejsza i najpi´kniejsza na Êwiecie. Kiedy z∏e zakl´cie zaczyna dzia∏aç... zamienia si´ w ropuch´.
Zrozpaczona opuszcza zamek Króla Lula. Lulinka
dzi´ki swoim przygodom zaczyna rozumieç wartoÊç
przyjaêni. Przedstawienie interaktywne, kabaretowa
zabawa anga˝ujàca dzieci. Mnóstwo Êmiesznych postaci, wartka akcja i du˝o Êmiechu. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 17 marca (sobota), godz. 12.00
Poranek teatralny dla dzieci. Obejrzymy spektakl
teatralny pt.: „Tajemnicza Pani” w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
KONCERTY, BIESIADY LITERACKIE
● 7 marca (Êroda), godz. 18.00
„Mi∏oÊç... wieczna, ... wietrzna...” wieczór poetycki
z cyklu „Âroda z poezjà”, scenariusz Renata Lipiƒska-Kondratowicz, re˝yseria Aleksandra Jankowska, przygotowanie Grupa Poetycka Ogniwa. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 7 marca (Êroda), godz. 16.00
Wieczór w Klubie seniora. Jazz nie tylko dla melomanów. S∏uchanie jazzowych ballad o mi∏oÊci
(w ramach Roku Seniora). Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 16 marca (piàtek), godz. 18.00
Galeria Doros∏ego Artysty – Wieczór poezji i malarstwa Katarzyny Marciniuk. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 marca (sobota), godz. 17.00
„Opera ˝ebracza” – Pokaz pierwszego filmu z nowego cyklu: „Klasyka kina czeskiego”. Jeden z najs∏ynniejszych re˝yserów czeskich Jiri Menzel przenosi na
ekran dramat Vaclava Havla. OpowieÊç o bezwzgl´dnej
walce cynicznych bossów przest´pczego podziemia,
w istocie zaÊ marionetek w r´kach super bandziora,
szefa miejscowej policji. Rok produkcji – 1991, czas
projekcji – 94 min. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 20 marca (wtorek), godz. 16.00–17.30
„Arie, pieÊni, piosenki – melodie poprzez lata” –
wyst´p p. Urszuli Kozickiej. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 21 marca (Êroda), godz. 16.00
Wieczór w Klubie seniora. Najpi´kniejsze romanse rosyjskie. S∏uchanie i Êpiewanie znanych rosyjskich pieÊni (w ramach Roku Seniora). Organizator:
Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 25 marca (niedziela), godz. 16.30
„Conamore” – Koncert w wykonaniu chóru „Aleks
i babki”. W programie wiosenne piosenki o mi∏oÊci
jak np.: „Serduszko puka w rytmie cha- cha”, „O Maryjanno” i inne. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
24 marca (sobota), godz. 10.00–18.00
Amiwawa 4 – ogólnopolskie spotkanie wraz
z warsztatami wszystkich mi∏oÊników komputera

●

Amiga i kompatybilnych. Jest to kolejne amigowe
spotkanie w Warszawie. B´dzie mo˝na porozmawiaç
w przyjaznej atmosferze z Amigowcami, wymieniç
doÊwiadczenia, dowiedzieç si´ na temat nowych
rozwiàzaƒ, jak i poszukaç porad w rozwiàzaniu komputerowych problemów. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 28 marca (Êroda), godz. 16.00
Wieczór teatralny w Klubie Seniora. Wystàpià aktorzy teatru KOT (w ramach Roku Seniora). Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 28 marca (Êroda), godz. 12.40–13.40
„Staro˝ytny Egipt – faraonowie, mumie, pirami dy”. Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja
i film autora. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.
● 30 marca (piàtek), godz. 17.00–20.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem w tym
miesiàcu b´dzie Wojciech Adamczyk, re˝yser kultowego ju˝ serialu „Ranczo”. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

29 marca (czwartek), godz. 14.00
Uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Skrzydlaty Êwiat” i wernisa˝ prac. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 31 marca (sobota), godz. 15.00
„Ozdoby wielkanocne” – Otwarcie wystawy prac
sekcji „P´telka”. Zobaczymy pi´knie haftowane pisanki, a˝urowo szyde∏kowane koszyczki, zajàczki,
kury i kurczaki. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 31 marca (sobota), godz. 12.00
Uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów zwyci´zcom w konkursach plastycznych „Palma Wielkanocna” i „Projekt Pocztówki Wielkanocnej” organizowanych przez KK „Anin” wspólnie z rozwiàzaniem
konkursów z KK „RadoÊç” „Najpi´kniejsza pisanka”
i „Kogucik” w Starym M∏ynie w Hotelu „Boss”. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 31 marca (sobota), godz. 13.00
Otwarcie wystawy prac olejnych Lucjana Koz∏owskiego w Galerii Klubu Kultury „Anin” „Twój Êlad”.
Wystawa czynna: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda
w godz. 12.00–18.00; piàtek w godz. 12.00–21.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 9 marca (piàtek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla ZSS nr 102
(warsztaty w ramach WPEK). Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● Do 8 marca, do godz. 19.30
Przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVI edycji
Konkursu Plastycznego „Marzanna 2012”. Zapraszamy do udzia∏u wszystkich, którzy chcà w twórczy
sposób przy∏àczyç si´ do powitania wiosny. Regulamin dost´pny jest na stronie www.kkzastow.com.
Zg∏oÊ swój udzia∏. Organizator: Klub Kultury
„Zastów”, ul. Lucerny 13.
● Do 9 marca
VIII dzielnicowa edycja konkursu „OÊmiu Wspania∏ych”, którego celem jest popularyzacja pozytywnych postaw, zachowaƒ i osiàgni´ç m∏odzie˝y.
W konkursie mogà uczestniczyç dzieci i m∏odzie˝
w wieku: 10–13 lat (szko∏a podstawowa) – „Ósemeczka”, 14–19 lat (szko∏y gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – „Ósemka”. Forma zg∏oszeƒ: indywidualne lub grupowe. Organizator: Urzàd Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1.
● 21 marca (Êroda)
Fina∏ konkursu „OÊmiu Wspania∏ych”. Organizator:
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1.
● 15 marca (czwartek), godz. 11.00
Poranne warsztaty muzyczne dla SP nr 277 dla
kl. I. Temat: Dzieciƒstwo Chopina (warsztaty w ramach WPEK). Organizator: Klub Kultury „Marysin”,
ul. Korkowa 96.
● 17 marca (sobota), godz. 16.00
„Poprzez glin´” – uroczyste otwarcie wystawy
prac rzeêbiarskich Kazimierza Krajewskiego, uczestnika sekcji plastycznej prowadzonej w Klubie Kultury „Aleksandrów” przez artystk´ plastyka Mari´ Niewiadomskà. B´dà to figuralne przedstawienia postaci ludzkiej oraz portrety. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 23 marca (piàtek), godz. 19.00
„Najpi´kniejsza Pisanka” – mazowiecki konkurs plastyczny – termin sk∏adania prac. Regulamin dost´pny
na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 28 marca (Êroda), godz. 16.00
„Obrz´dy i tradycje wielkanocne” – rodzinne
warsztaty plastyczne. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

PRZEGLÑDY, INNE
● 7 marca (Êroda), godz. 10.00
Czytanie bajek – Wydawnictwo Wyspa Czarów
zaprasza dzieci w wieku 4–6 lat z rodzicami lub
opiekunami na CZYTANIE BAJEK.
Rodzice dowiedzà si´, co to sà klasyczne bajki personalizowane, a dzieci b´dà bra∏y aktywny udzia∏
w spotkaniu. Uczestników spotkania czeka niezwyk∏a
przygoda z zaczarowanà bajkà pt. „KOPCIUSZEK”.
Dzieci prosimy o zabranie bloku rysunkowego i kredek. Wst´p wolny, liczba miejsc ograniczona – prosimy o wczeÊniejsze zapisy pod nr tel. 22 615-73-28.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 9 marca (piàtek), godz. 19.00
„Patrzàc na stare fotografie” – promocja ksià˝ki
Barbary Wizimirskiej „OpowieÊci Falenickie”.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
● 10, 11, 12 marca
Przes∏uchania w XVI Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 16 marca (piàtek), godz. 18.00–20.00
Zebranie Ligi Ochrony Przyrody. Organizator: Klub
Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 21 marca (Êroda), godz. 16.00
„Witamy wiosn´” – zabawa w sekcji plastyki
i rys. sztalugowego. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 21 marca (Êroda) godz. 13.00
„Powitanie wiosny” – impreza okolicznoÊciowa
dla uczestników sekcji, po˝egnanie zimy. Przewidziany happening, podczas którego dzieci wyprowadzà z naszego osiedla Marzann´ – symbol zimy. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 21 marca (Êroda), godz. 17.00
XVI Wawerskie Âwi´to Wiosny – impreza plenerowa
na placu Klubu Kultury „Zastów”. Zapraszamy do wspólnej zabawy, podczas której zgodnie z tradycjà po˝egnamy zim´ i powitamy wiosn´. B´dzie mo˝na si´ pokrzepiç kie∏basà pieczonà w ognisku (prosimy o przyniesienie patyków) i goràcà herbatà z cytrynà. W finale imprezy marzanny sp∏onà w ogniskach. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 27 marca (wtorek), godz. 15.00
Wizyta m∏odzie˝y z Belgi. W programie: przywitanie, warsztaty plastyczne pt.: „Tradycja wielkanocna
cd. na str. 13 ➽

●
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„Zakochani sà wÊród nas”
– Koncert Walentynkowy
Ka˝demu wolno kochaç, o czym przekonaliÊmy si´ w sobot´ 18 lutego podczas koncertu
walentynkowego w Klubie Kultury „Zastów”.
W blasku Êwiec ∏atwo by∏o poczuç nastrój radoÊci i zrozumieç, ˝e mi∏oÊç czeka na ka˝dego
z nas – wystarczy tylko jà zauwa˝yç. Na Êcianach wyeksponowano ma∏e dzie∏a sztuki uczestników sekcji plastycznych. Ka˝da praca kry∏a
serce dla kochanej osoby. Mo˝na by∏o równie˝
obejrzeç wystaw´ unikatowej bi˝uterii.

Przyjemnie by∏o pos∏uchaç znanych szlagierów
w ich wykonaniu.
Zespo∏y „Rokendrolki” i „Rokendrolki bis” oraz
sekcja wokalna da∏y popis swoich umiej´tnoÊci.
Wyst´py muzyczne przeplata∏y si´ z wierszami
o mi∏oÊci znanych polskich poetów.

Jak karnawa∏ to karnawa∏. W sobot´ 4 lutego
do Klubu Kultury „Zastów” licznie przyby∏y dzieci przebrane za zabawki. Kogo tam nie by∏o! Pajacyki, koty, lalki, rycerze, czarodzieje, wró˝ki,
Batman. Chyba wszystkich nie da si´ zliczyç.
W pi´knie udekorowanej sali balowej na goÊci
czeka∏ Pierrot, który zach´ca∏ do weso∏ej zabawy. Do krainy zabawek zajecha∏y dwa pociàgi.
No i zacz´∏o si´. By∏y taƒce, bitwa gazetowa, zagadki i wiele innych konkursów.
Ciastka, cukierki i soki pozwoli∏y nabraç si∏y
do przeciàgania liny. Do wspólnej zabawy w∏àczyli si´ równie˝ doroÊli. Taniec na gazecie
z dzieckiem wyszed∏ im doskonale.
T´czowa chusta pozwoli∏a wyczarowaç smoka,
a potem zrobiç groênà burz´ z piorunami, po której niektórym troch´ popsu∏y si´ fryzury. Ale czego si´ nie robi dla dobrej zabawy.

Poeci i pisarze wawerscy

Dzieje pewnej emerytury.
Barbara Wizimirska i jej dzie∏o
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„Kaczuchy” to prosta
sprawa dla naszych balowiczów – taƒczyli doskonale.
Czas mija∏ bardzo szybko, humory dopisywa∏y
i nasi goÊcie si´ nie spostrzegli, jak przysz∏a pora na ostatni taniec.

W krainie zabawek

Wyraz swoich uczuç do bliskich dali uczestnicy sekcji klubowych. Podczas spotkania
na scenie zaprezentowali si´ m∏odzi muzycy
z sekcji nauki gry na keyboardzie i gitarze.

W lutowym numerze „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” pojawi∏ si´ bardzo wa˝ny tekst
Hanny Kowalskiej. Autorka rozwa˝a – kontrowersyjny w czasach kryzysu – pomys∏ powo∏ania do ˝ycia Wawerskiego Centrum Kultury.
Po lekturze tego tekstu pomyÊla∏em, ˝e nie ma
powodów do zmartwienia: przecie˝ Wawer dysponuje ju˝ kilkoma Lotnymi Centrami Kultury.
Jednym z nich jest Barbara Wizimirska...
Ta mieszkanka Falenicy przesz∏a kilka lat temu
na zas∏u˝onà emerytur´. Zamiast odpoczywaç,
dokona∏a rewolucji w ˝yciu kulturalnym swojego
osiedla. W cztery lata napisa∏a trzy wa˝ne dla lokalnej spo∏ecznoÊci ksià˝ki. I tak w roku 2008 pokusi∏a si´ o portret ówczesnej Falenicy („Falenica.
Portret osiedla 2008”). Uzupe∏ni∏a go dwiema
sztukami teatralnymi („Stara historia”, „Niespodziewane szcz´Êcie czyli powa˝ny k∏opot”). Dotyczà one problemów wa˝nych, a jednoczeÊnie dla
faleniczan bolesnych (trudne dziedzictwo polsko-˝ydowskiej historii, wspó∏czesne postawy obywatelskie). W tym samym czasie Barbara Wizimirska stworzy∏a inny wa˝ny tekst. By∏o to pos∏owie

ZaprosiliÊmy naszych goÊci do uzupe∏nienia
wiersza. Nie mieli trudnoÊci z odpowiedzià
na pytanie, co to jest mi∏oÊç i gdzie ona mieszka. Wybrane utwory zosta∏y przeczytane i mo˝na si´ by∏o przekonaç, jak rozumiejà to uczucie
rodzice i przyjaciele m∏odych artystów.
Na zakoƒczenie goÊcie otrzymali walentynki.
Po nastrojowym spotkaniu zrobi∏o si´ jakoÊ cieplej. Czy to mi∏oÊç, czy mo˝e ju˝ wiosna...

do reprintu ksià˝ki Jadwigi Dobrzyƒskiej „Falenica
moja mi∏oÊç po raz drugi”. Kolejne opracowanie
aktywna emerytka poÊwi´ci∏a falenickiej parafii.
Jest ono tworzonà ex post kronikà parafialnej
wspólnoty („Jubileusz 75-lecia powstania parafii
NSPJ w Falenicy 1934–2009”). Przygotowanie tej
publikacji zaj´∏o Autorce oko∏o roku. W roku 2012
ujrza∏a Êwiat∏o dzienne kolejna ksià˝ka Wizimirskiej, poÊwi´cona tym razem pojawieniu si´ w Falenicy jezuitów („OpowieÊci falenickie. O letnisku,
rodzinie Szaniawskich oraz o jezuitach i ich dzie∏ach”). W mi´dzyczasie „na deskach” Klubu Kultury Falenica pojawi∏a si´ „Opera ˝ebracza” Johna Gaya w adaptacji... Barbary Wizimirskiej. Wizimirska moderuje te˝ od lat spotkania Klubu Mi∏oÊników Literatury dzia∏ajàcego przy KK Falenica.
Publikuje felietony w kultowym dla Anina piÊmie
„Mi´dzy Nami Aninianinami”. Tu piszàcemu te s∏owa wyrywa si´ westchnienie: gdyby tak wyglàda∏o ˝ycie wszystkich polskich emerytów, mielibyÊmy nad Wis∏à drugà Szwajcari´!
Chcia∏bym zwróciç uwag´ Czytelników na jeszcze jeden tekst Barbary Wizimirskiej. Jest to tekst

Po udanej zabawie zrobiliÊmy wspólnie z rodzicami pamiàtkowe zdj´cie.
KKZ

nowatorski. Ukazuje si´ w najnowszej „Kronice
Warszawy”. Rzecz nazywa si´ „Gmina Letnisko-Falenica w latach 1939–1951. Katastrofa wojenna i formowanie si´ nowego ustroju w by∏ym podwarszawskim letnisku ˝ydowskim”. Po raz pierwszy od czasów Henryka Wierzchowskiego, ktoÊ
kto rekonstruuje wawerskà, lokalnà histori´, opar∏
si´ na systematycznej penetracji zasobów archiwalnych. W tym przypadku chodzi o akta gminy
Letnisko-Falenica odnalezione przez Autork´ w Archiwum Paƒstwowym m.st. Warszawy. Wizimirska wprowadza do obiegu wiele nowych faktów.
KreÊli interesujàcy obraz podwarszawskiej gminy
borykajàcej si´ z trudnoÊciami okresu powojennego. Pokazuje wprowadzanie w tej gminie komunistycznego modelu w∏adzy i ˝ycia spo∏ecznego.
Umo˝liwia przyjrzenie si´ ogólnopolskim pomys∏om i tendencjom w skali lokalnej. Czytelnik zapami´ta z ca∏à pewnoÊcià motyw spo∏ecznych „trójek”, które w´drujàc po Falenicy, sprawdza∏y, czy
poziom zag´szczenia tutejszych domów jest adekwatny do wytycznych „ludowej” w∏adzy...
Wypada wyraziç ˝al, ˝e omawiany tekst zamieszczono w czasopiÊmie, którego zwyk∏emu
Êmiertelnikowi odnaleêç raczej si´ nie uda. Trzeba by pomyÊleç o doskonalszej formie upowszechnienia tego artyku∏u. Mo˝e czas ju˝ wróciç do zapomnianej idei „Biblioteki Wawerskiej”?
Jan Czerniawski
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– ozdabianie pisanek”, warsztaty teatralne oraz koncert dzieci ze szko∏y muzycznej. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 31 marca (sobota), godz. 12.00–16.00
Jarmark Wielkanocny – wydarzenie podsumowujàce 3 konkursy organizowane przez Kluby Kultury „RadoÊç” i „Anin”. W stylowe progi „Starego M∏yna” po raz
kolejny zawitajà zwiastuny Êwiàt – palmy, pisanki, Êwiàteczne pocztówki, mazurki, serniki i inne przepyszne
wypieki wielkanocne. Prezentowane wyroby i ozdoby
mo˝na b´dzie kupiç. Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Boss” – „STARY M¸YN” Warszawa
Miedzeszyn, ul. ˚wanowiecka 20. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● Gimnastyka dla Seniorów odbywa si´
w dniach: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 marca
w godz. 9.30 i 10.30. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy/Wernisa˝e:
● „Moje malowanie” – wystawa Gra˝yny Mordzon.
„Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
● Wystawa obrazów Roberta Zaborowskiego –
„Szlachetne pi´kno”. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Wystawa Gra˝yny Mordzon – „Chiƒska sztuka
malowania p´dzlem”. „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.
Spotkania z pisarzami:
● Spotkanie autorskie z pisarkà dla dzieci panià
Ewà Chotomskà – 27 marca, godz. 10.00.
Prelekcje/Dyskusje:
● „Bolesna m´ka i chwalebne zmartwychwstanie”
– prelekcja z cyklu Spotkania Staropolskie,
19 marca, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● „O ksià˝kach” klub dyskusyjny, 23 marca, godz.

16.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
G∏oÊne czytanie:
Bajki w Êrodowe popo∏udnia – czytanie bajek
dzieciom w Êrody godz. 12.00–12.30. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Czytanie na zawo∏anie – czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników w dowolnie wybranym
terminie. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Dzieci piszà baj ki – 20 najpi´kniejszych bajek napisanych przez
dzieci... dla dzieci”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
Wtorek, godz. 13.00
- 13 marca – „Âwierszczykowe skrzypki”
– „Âwietliki” – dzieci ze Êwietlicy terapeutycznej przy szkole nr 3 w ¸ochowie,
- 20 marca – Kamila Treder „Myszka w spi˝arni”,
- 27 marca – Damian W´grzyniak „Warzywniaki”.
Piàtek, godz. 16.30
- 9 marca – Kornelia Jankowska „Podró˝ T´czy”,
- 16 marca – Magda Rzeênik „Obc´gi”,
- 23 marca – Bo˝ena Wrotkowska „Zaczarowana jaskinia” – „Drzewo”.
●

Niepe∏nosprawni w bibliotece
Warsztaty komputerowe dla osób niepe∏nosprawnych – podstawy obs∏ugi komputera – ka˝da Êroda w godz. 9.00–10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
● Warsztaty Integracyjne dla niepe∏nosprawnych –
Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 8, 15, 22, 29 marca (czwartek, godz. 12.15).
●

Warsztaty plastyczne / historyczno-fotograficzne
/ komputerowe
● Warsztaty komputerowe dla m∏odzie˝y z oÊrodka
– 7 marca, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wie ku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.

Echa XIX-wiecznej Anglii
na ulicach Poprzecznych
Aby wyjaÊniç tajemnic´
etymologii nazw a˝ 12 ulic
dzielnicy Wawer, musimy
odbyç podró˝ w czasie
do koƒca XIX wieku, kiedy
to koncepcja miasta-ogrodu
pojawi∏a si´ w Anglii za
sprawà Ebenezera Howarda
– brytyjskiego planisty
i urbanisty, który opublikowa∏ jà w ksià˝ce pt.:
„Garden Cities of Tomorrow”. Pojawi∏a si´ ona
jako odpowiedê na przeludnienie miast, do których w XIX wieku masowo nap∏ywa∏a ludnoÊç
w poszukiwaniu pracy i nowych perspektyw.
Miasto-ogród mia∏o stanowiç skupisko niskiej,
luênej zabudowy w otoczeniu licznych lasów,
parków oraz ogrodów w niedu˝ej odleg∏oÊci
od centrum pobliskiego miasta. Z czasem, nawiàzujàc do pierwotnej myÊli Ebenezera Howarda, koncepcje miast-ogrodów zacz´∏y si´ poja-

wiaç nie tylko wokó∏ Londynu, ale i w ca∏ej Anglii. Idea tak rozplanowanego, usytuowanego
w pobli˝u du˝ej metropolii dotar∏a te˝ do Polski,
a dok∏adniej do pi´knie po∏o˝onych terenów okalajàcych Warszaw´ od wschodu.
Tereny dzisiejszego Wawra w du˝ej mierze pokrywa∏y si´ z granicami prawobrze˝nych dóbr
wilanowskich, nale˝àcych do starego rodu Branickich, które na prze∏omie XIX i XX wieku zacz´∏y podlegaç parcelacji na niewielkie dzia∏ki budowlane. Dalej trwa∏a rozbudowa osiedli w gminie Wawer, a dogodne po∏àczenie ich po∏o˝enia
ze stolicà, jak równie˝ atrakcyjne umiejscowienie
wÊród sosnowych lasów sprzyja∏o zak∏adaniu
miasta-ogrodu. Nowe domy, otoczone ogrodami
wznoszono g∏ównie wzd∏u˝ dzisiejszej ulicy Kajki
(dawnej Królewskiej) oraz jej przecznic, oznaczonych od szosy brzeskiej kolejnymi cyframi ∏aciƒskimi. I tu ju˝ jesteÊmy o krok od wyjaÊnienia,
skàd w dzielnicy Wawer a˝ dwanaÊcie ulic o tej

Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych
● „Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia edukacyjno-ruchowe 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.
● „Maluchy na Trawiastej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci wieku 2–3 lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami w ka˝dy czwartek w godz.
10.30–12.00. Prowadzi Anna Gruszczyƒska (tel.
607- 92-11- 42).
Konkursy/ Testy/Quizy
● Konkurs - krzy˝ówka o t e m a t y c e e k o l o g i c z n e j ,
12 marca – 21 maja br. Wypo˝yczalnia nr 121,
Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
● „Krzy˝ówka Wielkanocna” dla dzieci w przedziale wiekowym 7–10 lat. Czas trwania 1–30 marca.
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Konkurs plastyczny dla dzieci: Marzanna – zimo wa panna (rysunek). Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst. ks.
„Tajemnica gazety” Martina Widmarka, Heleny
Willis dla dzieci w wieku 6–9 lat. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10 lat
(kl. IV SP) pt. „Kaktus, dobry pies jest moim
przyjacielem” na podstawie ksià˝ki Barbary Gawryluk. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10,
Oddzia∏ dzieci´cy.
● Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6–9 lat (kl.
I-III SP) pt. „Dzieƒ Dobry, Eugeniuszu” na podstawie ksià˝ki Agnieszki Osieckiej w 15. rocznic´
Êmierci. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
● Konkurs plastyczny dla dzieci 5 lat (przedszkole)
pt. „Chronimy naszà Ziemi´” – plakat. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
samej nazwie „Poprzeczna”. Otó˝ przy parcelacji
Starego Anina w poczàtkach XX w. ulice prostopad∏e do tzw. szosy, czyli ulicy Bronis∏awa Czecha, nazywano alejami (np. aleja Parkowa, dzisiejsza ul. Rzeêbiarska). Z kolei ulice równoleg∏e
do „szosy” otrzyma∏y nazw´ „Poprzeczna”
i rzymskà cyfr´ od I do XII. Mimo licznych prób
zmiany nazw tych ulic, Poprzeczne zosta∏y i wpisa∏y si´ w wawerski uk∏ad ulic.
Co ciekawe, realizacja idei miasta-ogrodu
Wawer-Anin rozwija∏a si´ na du˝à skal´, a˝ do
wybuchu II wojny Êwiatowej. W dzisiejszym
krajobrazie Dzielnicy Wawer nietrudno odnaleêç
myÊl XIX-wiecznego brytyjskiego planisty
i urbanisty Ebenezera Howarda i spacerujàc
choçby jednà z ulic Poprzecznych, poczuç si´
jak w ogrodzie, szczególnie w towarzystwie
wiosennej lub letniej aury.
Joanna Dàbrowska
Bibliografia:
• T. Urzykowski, Anin i Wawer, Spacerownik
warszawski 2, Warszawa 2007
• Strona internetowa http://pl.wikipedia.org
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Miedzeszyn Nowy – letnisko
z czasów mi´dzywojennych
Przeglàdajàc stare
materia∏y, natknà∏em
si´ na informator „Letniska Falenickie” z roku 1938 (Wydawnictwo
Pierwszej w Polsce Poradni Dziennikarskiej
i Literackiej, Warszawa,
Okólnik 11a m. 22). Materia∏ ten opisuje
ÊwietnoÊç terenów linii otwockiej w okresie przedwojennym. Zach´ca∏ on warszawiaków do korzystania z uroków letniego wypoczynku w okolicach Falenicy. Informator z 1938 roku pokazuje, jakie by∏y mo˝liwoÊci wypoczynku w Miedzeszynie, Falenicy, RadoÊci. Czytajàc informator mo˝na si´ przekonaç, jak interesujàco wyglàda∏y nasze osiedla w tamtym
czasie. Dla przyk∏adu przedstawiam opis
letniska Miedzeszyn z tamtego okresu.
Jak dbano o zdrowie pensjonariuszy,
Êwiadczà niektóre zapisy. Uwag´ zawraca
zapis dotyczàcy s∏u˝by w pensjonatach.
MIEDZESZYN NOWY
Czwarte letnisko nale˝àce do gm. Falenica.
Warunki terenowe i klimatyczne nieco odmienne
od poprzednich. Z uwagi na wi´ksze zalesienie
Miedzeszyn dzieli si´ na dwa so∏tystwa Miedzeszyn i Miedzeszyn Nowy. Tereny g´sto usiane
willami. Budowle po∏o˝one na gruncie piaszczy-

Klub Ciastusia w RadoÊci zaprasza na
zaj´cia cykliczne:
• Czytanie ze zrozumieniem – dla dzieci
w wieku 6–10 lat – w ka˝dà sobot´ o godzinie 10.00
• Zaj´cia ceramiczne dla dzieci – w ka˝dà
sobot´ o godzinie 11.00
• Zaj´cia kulinarne dla dzieci – co dwa tygodnie w soboty o godzinie 12.00
• Mama i dziecko – zaj´cia adaptacyjne –
w ka˝dy czwartek o godzinie 10.00
Ponadto zapraszamy na:
• 17 marca w godzinach 13.30–15.30 – Filcowane jajko – zaj´cia dla mam (bez dzieci)
• 24 marca w godzinach 14.00–16.00 –
Wi klinowe zaj´cia dla rodzin z dzieçmi
(tworzenie koszyczka wielkanocnego)
• 31 marca w godzinach 13.00–15.00 – Rodzinne filcowanie (zaj´cia dla rodzin z dzieçmi)
Zapisy na zaj´cia oraz szczegó∏owe informacje pod numerem telefonu: 502-481-301 (Katarzyna Ciecielàg).

Klub Ciastusia
ul. Orzechowskiego 21A
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nià i werandà, za sezon 60 z∏
- za 2 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 130 z∏
- za 3 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 200 z∏
- za 4 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 250 z∏
W Miedzeszynie Nowym:
1) – z wygodami:
- za 1 pokój z kuchnià i werandà, za sezon 70 z∏
- za 2 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 140 z∏
- za 3 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 230 z∏
- za 4 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 300 z∏
2) – bez wygód:
- za 1 pokój z kuchnià i werandà, za sezon 50 z∏
- za 2 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 120 z∏
6. Pensjonaty.
1. „Goldberga” w∏. Goldberg Aron, Pi∏sudskiego 43 (sta∏y), 4–5 z∏.
2. „Izabella”, Lewin Fiszel, Polna 3, tel. 70-73
(sta∏y), 5–6 z∏.
3. „LeÊniczówka”. Pflugowa Nechuma, Mickiewicza 37, tel. nie ma, 4–5 z∏.
4. „Rajfianka”, Rajf Izaak, 11 Listopada 7,
tel. 70-22 (sta∏y), 5–6 z∏.
5. „Rozenberga”, Rozenberg Aron, Pi∏sudskiego 90, tel. 70-82 (sta∏y), 4–5 z∏.
S∏u˝ba pensjonatowa w okresie pracy pensjonatów poddawana jest badaniu przez lekarzy
urz´dowych.
7. W∏adze.
So∏tysi:
- W Miedzeszynie: p. ˚ó∏towski Antoni, ul.
Paderewskiego.
- W Miedzeszynie Nowym: p. R´bkowski
Roman, ul. Marsz. Pi∏sudskiego.
Policja: wartownia, 11 Listopada 6, tel 70-20.
8. KoÊció∏
KoÊció∏ w RadoÊci – 1 km od Miedzeszyna.
9. Organizacje.
Tow. Przyjació∏ Miedzeszyna, prezes p. in˝.
Krasuski Stanis∏aw, ul G∏ówna 35.
10. Pomoc lekarska
Ubezpieczalnia Spo∏eczna w RadoÊci. Lekarze: dr Frydman Henryk, Paderewskiego 12, wewn´trzne, tel 70-44.
DentyÊci: lek Kusalwa Stanis∏awa, Pi∏sudskiego 36.
Poza wymienionymi w sezonie, inni lekarze
i dentyÊci.
11. Targi – Codziennie w Bazarze na Sosnowej.
17. Gazety i ksià˝ki.
Kioski „Ruchu” na stacjach KN i KD – roznoszà w lecie ch∏opcy po letnisku.
21. Poczta.
Agencja pocztowa, 11 Listopada 5, tel. kierownika 71-21.

stym, zalesionym sosnà. Letniska nader ucz´szczane przez Warszawiaków. Specjalnie nadajà
si´ dla dzieci wàt∏ych i anemicznych. Letnisko
po∏o˝one w dó∏ od toru kolejowego, w kierunku
szosy Warszawa–Otwock, zbli˝a si´ do rzeki Wis∏y odleg∏ej o 1,5 km.
Miedzeszyn Nowy graniczy z Zatrzebiem, Falenicà Willowà (Starà), Aleksandrowem, Wiàzownà.
Bliskie sàsiedztwo z Wis∏à umo˝liwia sporty
wodne i rybo∏ówstwo.
Agenda biura meldunkowego czynna w okresie letnim na miejscu. Poza sezonem letnim przy
Zarzàdzie Gminnym w Falenicy.
Na terenie letniska Komisja Sanitarna gminna
i miejscowa przy udziale lekarza gminnego dokonuje, co pewien czas kontroli willi i sklepów pod
wzgl´dem sanitarnym i porzàdkowym oraz bada
przestrzeganie cen na artyku∏y pierwszej potrzeby.
Mi´so w jatkach sprzedawane jest pod Êcis∏ym nadzorem weterynaryjnym – powiatowym
i ka˝dorazowo po uboju badane przez lekarza.
1. Komunikacja.
KN – 16 km od stacji Warszawa G∏ówna, trakcja elektryczna, pociàgi, co 15–20 minut w lecie, cena biletu 3 kl. – 0,80 z∏
KD – ze stacji Warszawa – Most Kierbedzia,
w lecie, co pó∏ godziny, cena biletu 3 kl. – 0,80 z∏
AUT – Autobusy Powiatowe z Pl. Krasiƒskich,
przystanek wyjazdowy równie˝ z rogu Al. 3-go
Maja i N. Âwiatu, co 15 minut, dojazd do Miedzeszyna wsi, skàd drogà polnà oko∏o 1 km do
Miedzeszyna Letniska, cena przejazdu – 1,00 z∏.
Przy stacjach kolejowych kursujà miejscowe
doro˝ki, zaopatrzone w taksy doro˝karskie.
2. Dojazd samochodem.
1) – przez Most Poniatowskiego, Jakubowskà,
brzegiem Wis∏y, Zbytki, do Miedzeszyna wsi
– na ca∏ej przestrzeni asfalt.
2) – przez Most Poniatowskiego, Grochowskà,
Wawer, Zastów – drogà gminnà falenickà
wzd∏u˝ toru KN do samego Miedzeszyna – do
Wawra asfalt, póêniej bruk polowcem.
Stacje benzynowe w Wawrze, Otwocku, a od
sezonu letniego 1938 roku tak˝e w Falenicy.
4. Taksa.
Obowiàzuje podatek gminny, hotelowy w wysokoÊci 0,30–0,20 z∏ od osoby dziennie, zamieszkujàcej w pensjonatach.
5. Ceny za mieszkania
W∏odzimierz Zalewski
W Miedzeszynie:
1) – z wygodami:
na podstawie materia∏ów z archiwum
- za 1 pokój z kuchnià i werandà, za sezon 70 z∏
Fundacji Rozwoju Miedzeszyna
- za 2 pokoje z kuchnià i werandà, za sezon 150 z∏
- za 3 pokoje z kuchnià i werandà, za
Us∏ugi hydrauliczne
sezon 250 z∏
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
- za 4 pokoje z kuchkanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
nià i werandà, za
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
sezon 320 z∏
tel. 696-321-228
2) – bez wygód:
www.silczuk-hydraulika.pl
- za 1 pokój z kuch-
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bajek, jak równie˝ akompaniowali podczas wspólnego Êpiewania. Wychowankowie przy
blasku Êwiec recytowali indywidualnie
wybrane przez siebie wiersze. Ich wyst´py nagradzane by∏y gromkimi brawami. Podczas spotkania ka˝dy móg∏ posiliç si´ ciep∏ymi i zimnymi napojami oraz
pysznymi ostatkowymi smako∏ykami.
Cykliczne wieczory poetyckie sà elementem autorskiego projektu nauczycieli przedszkola pn. „Edukacja przez sztuk´
– dziecko twórcà, widzem i aktorem”.
Wieczór poetycko-muzyczny mia∏
charakter otwarty. Dla przyby∏ych mieszkaƒców Falenicy by∏ mi∏ym akcentem na koniec
karnawa∏u.
Ilona Jankowska
Fot. Anna Zbroch

Poetyckie ostatki w Przedszkolu 110
Dnia 21 lutego Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki zorganizowa∏o wieczór poetycko-muzyczny pod has∏em „Polscy poeci dzieciom”. Wspó∏organizatorem by∏a Warszawska
Spó∏dzielnia Handlowa „Fala”, która goÊci∏a uczestników spotkania w swojej sali widowiskowej.

Humorystyczne utwory literatury polskiej zaprezentowa∏y dzieci z przedszkola. Âwietnà opraw´ muzycznà wieczoru stworzyli zaprzyjaênieni
muzycy: Ewa Bombol, Marta Trzcionkowska i Witold B∏aszczyk, którzy zagrali utwory z filmowych

Konkurs „Âwidermajer w obiektywie” jeszcze trwa!
Do 15 marca zosta∏ wyd∏u˝ony termin, do
jakiego mo˝na zg∏aszaç prace na konkurs fotograficzny, którego tematem sà Êwidermajery
rejonu linii otwockiej. W imieniu organizatorów
goràco zach´camy do zg∏oszenia swoich zdj´ç!
Prace nale˝y dostarczyç do siedziby organizatora (Klub Sosnowy, ul. Trakt Lubelski 40A)
najpóêniej w dniu 15 marca.

Dla laureatów konkursu przewidziane sà nagrody w formie voucherów do wykorzystania w strefie
restauracyjnej oraz SPA Klubu Sosnowego, a tak˝e
wydawnictwa albumowe. Wr´czenie nagród nastàpi podczas uroczystego spotkania mi∏oÊników
i promotorów unikatowej architektury „Âwidermajer” w Wawrze, którego termin podamy na naszej
stronie internetowej niezw∏ocznie po otrzymaniu tej

M∏odych filmowców ocenià
gwiazdy polskiej kinematografii
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
z siedzibà w wawerskim Mi´dzylesiu
ju˝ po raz piàty organizuje Praski
Festiwal Filmów
M∏odzie˝owych, do udzia∏u w którym zaprasza m∏odych
mieszkaƒców wszystkich dzielnic Warszawy.
Wasze dzie∏a oceniaç b´dzie nie byle jakie jury!
Filmy mo˝na zg∏aszaç ju˝ tylko do 11 marca.
Ju˝ po raz piàty w Warszawie zagoÊci Praski
Festiwal Filmów M∏odzie˝owych. Impreza odb´dzie si´ 28 marca w NovymKinie Praha. Dla m∏odych twórców to ostatni moment na nadsy∏anie
swoich prac!
Festiwal to prawdziwe Êwi´to m∏odych twórców filmowych. Od pierwszej edycji cieszy si´
du˝ym zainteresowaniem ze wzgl´du na atrakcyjne nagrody, a tak˝e profesjonalne jury. Dotychczas zg∏oszone filmy oceniali m.in. Jerzy Zelnik, Pawe∏ Sala, Marek Piwowski, Tadeusz Sobolewski, Andrzej Ko∏odyƒski, Marcin Dorociƒski, Urszula Grabowska, Andrzej Kopiczyƒski,
Marcin KwaÊny oraz Bogus∏aw Linda.
– Zaanga˝owanie artystów znanych z pierwszych stron gazet to ogromny atut naszego festiwalu – mówi dyrektor PFFM Jaros∏aw Adamczuk
ze Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. – Zu-

pe∏nie innà wartoÊç ma dla m∏odzie˝y ocena,
a przy okazji kilka dobrych rad od ludzi, którzy
ju˝ odnieÊli sukces – podkreÊla i dodaje, ˝e z roku na rok poziom nadsy∏anych prac jest coraz
wy˝szy. Jaki b´dzie w tym roku?
M∏odzi filmowcy (do lat 18) wcià˝ mogà nadsy∏aç swoje krótkometra˝owe filmy. Zg∏oszenia przyjmowane sà do 11 marca 2012 na adres biura organizatora (04-770 Warszawa, ul. Je˝ynowa 9A).
SpoÊród nades∏anych prac Rada Programowa wy∏oni 12 najlepszych, które zostanà pokazane na uroczystej gali 28 marca 2012 w NovymKinie Praha na
warszawskiej Pradze.
Uczestnicy b´dà
ubiegaç si´ o laury Z∏otej, Srebrnej i Bràzowej
Praskiej Kliszy, nagrod´
specjalnà oraz nagrod´
publicznoÊci. W tym roku pula nagród przekroczy dwanaÊcie tysi´cy
z∏otych!
G∏ównym
sponsorami sà Polski
Instytut Sztuki Filmowej
oraz firma Wedel,
a partnerem Urzàd
Dzielnicy Praga Pó∏noc.
Festiwalowi b´dà towarzyszyç warsztaty

informacji od organizatorów konkursu.
Zaktualizowany regulamin oraz niezb´dne
oÊwiadczenia mogà Paƒstwo pobraç ze strony:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/1604.
Patronat medialny nad konkursem obj´∏y:
miesi´cznik Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie
oraz miesi´cznik VILLA.
Hanna Kowalska
filmowe dla m∏odzie˝y oraz konferencja prasowa
z udzia∏em cz∏onków jury. Wi´cej informacji o wydarzeniu i laureatach, galeria zdj´ç oraz regulamin
konkursu dost´pne sà na stronie www.ffm.org.pl.
Pomys∏odawcà wydarzenia jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. To organizacja po˝ytku
publicznego od 15 lat prowadzàca dzia∏ania prospo∏eczne na rzecz dzieci i m∏odzie˝y. Zajmuje si´
dzia∏alnoÊcià charytatywnà, pomocowà i edukacyjnà. Mo˝e si´ pochwaliç realizacjà wielu projektów kulturalnych, w tym wydawaniem dost´pnego
w EMPIK-u pisma dla m∏odych „Zupe∏nie Inny
Âwiat”. Od lat prowadzi te˝ warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe. Trzonem dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej jest jednak prowadzenie Êwietlic socjoterapeutycznych i klubów m∏odzie˝owych.
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

SPRZEDAM DOM (segment zabudowy bliêniaczej),
z wydzielonymi dwoma niezale˝nymi lokalami mieszkalnymi,
oddzielnymi wejÊciami, ca∏kowicie wykoƒczony
i wyposa˝ony w roku 2011.

Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

Marysin Wawerski

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

okolice ulic Skrzyneckiego – Potockich – Akwarelowa
Dom idealny dla rodziny 2-pokoleniowej oraz dla osób
chcàcych prowadziç swoje biuro w miejscu zamieszkania.
Powierzchnia:
dzia∏ka – 686 m2, lokal na parterze – 69 m2,
lokal na pi´trze (mieszkanie 2-poziomowe) – 148 m2

US¸UGI:
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie.
Tel. 605 654 269.
◗ Us∏uga transportowa – tanio. Odbior´ równie˝ makulatur´, stare meble, z∏om itp. Tel. 518-052-166.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ 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
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer i okolice.
◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na stronie
www.jamniki-szczotki.weebly.com

US¸UGI OGRODOWO-WYSOKOÂCIOWE
• wycinanie i podcinanie drzew
• porzàdkowanie ogrodów
• us∏ugi ogrodowe.
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Tel. 513-148-238
◗ Narty, buty narciarskie, kije, kaski. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim? Dzieci
wyros∏y? Zadzwoƒ – wycenimy i przyjedziemy do
Paƒstwa. Tel. 602 231 318, mail: etenis@wp.pl
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania wn´trz
i elewacji. Malujemy agregatem malarskim jak równie˝
tradycyjnie wa∏kiem i p´dzlem. Pracuje na materia∏ach
w∏asnych jak te˝ powierzonych. Tel. 792-077-071.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka – tel.
601 313 561.
◗ WYNAJEM AUTOKARÓW – PRZEWÓZ OSÓB – wycieczki szkolne, Êluby, pielgrzymki, wyjazdy zagraniczne. 51miejsc, DVD, WC, lodówka, cafe bar, mi∏a
obs∏uga, atrakcyjne ceny. Tel. 601 995 119, e-mail:
simauto@neostrada.pl
◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody, dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta.
Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com tel.: 507 525 508,
www.masujemy.com
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki linowe +
podnoÊnik koszowy. Tel. 606-808-358.
◗ Odbior´ w∏asnym transportem niepotrzebne, zb´dne
meble, AGD, RTV. Tel. kontaktowy: 512 200 787.
Warszawa. Zapewniamy transport, za∏adunek oraz
us∏ugi typu monta˝ mebli itp.
◗ Szafy wn´kowe, garderoby, zabudowy wn´trz, meble
na wymiar, drzwi przesuwane. Tel. 501-107-339.
◗ PROFESJONALNE PRANIE: dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej, tapicerki Samochodowej. Sprz´t
i Êrodki firmy KARCHER. Us∏ugi wykonujemy u klienta i w zak∏adzie. Na terenie Warszawy i okolic DOJAZD BEZP¸ATNY. E-mail: perfectcleaner@wp.pl, tel.
504 047 000.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ Modne fryzury – Panie, Panowie, Dzieci – w przyjaznym i pe∏nym ˝yczliwoÊci salonie BEA ul. Potockich 111 przy Korkowej. Marysin Wawerski.

◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych. Domofony, Wideodomofony.
Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 247 24 94; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Ogrody – kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania systemów autom. nawadniania dla ogrodów i terenów zieleni. Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie oraz bran˝owe wykszta∏cenie. Tel. 504-167-731, www.greenpartner.pl
◗ Studnie, odwierty pod pompy ciep∏a, 508 564 626.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – Wykonuje us∏ugi na wysokoÊci – mycie/malowanie elewacji, przycinka/wycinka drzew, monta˝ reklam, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp.- tel. 792 077 071.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel: 530556628 e-mail: rafalbielecki@onet.pl
◗ Fotograf, sesje okolicznoÊciowe, imprezy, zdj´cia katalogowe i produktowe oraz wn´trza, mariusz.arcphoto@gmail.com tel. 514 36 72 72.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 630 513.
◗ BIURO RACHUNKOWE H&J Âlubowscy oferuje kompleksowà obs∏ug´ ksi´gowà dla firm o ró˝nym profilu dzia∏alnoÊci i formie prawnej. Tel. 22 674 15 55,
www.slubowscy.pl, e-mail: biuro@slubowscy.pl
◗ Hydraulik – C.O., instalacje, kolektory s∏oneczne i inne
us∏ugi – 20 lat w zawodzie. Tel.: 605-238-167.
◗ Cyklinowanie, uk∏adanie pod∏óg. DoÊwiadczony specjalista wykonuje renowacje, a jeÊli ˝yczysz sobie
nowej pod∏ogi, te˝ sobie z tym poradzi: parkiet, panele, deska. Zadzwoƒ: 501 126 177.

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.
◗ Udzielam korepetycji z j´zyka angielskiego. Koszt
za godzin´ 30 z∏. Kontakt 880 072 213.
◗ Niemiecki korepetycje i nauka dla dzieci i m∏odzie˝y.
Dojazd do ucznia okolice Wawra, Goc∏awia, Saskiej
K´py, Anina. Tel. 660 10 22 18.
31
Damy Ci mo˝liwoÊci...
Praca konsultanta ds. nieruchomoÊci
Innowacyjne szkolenia – dynamiczny rozwój
– najwy˝sze zarobki, praca w biurze lub domu.
Rubico – wi´cej ni˝ nieruchomoÊci
tel. 690 960 122, CV na e-mail:
oferta@rubico.co, w temacie WAWER.

◗ J´zyk niemiecki – mgr germanistyki. Lekcje, korepetycje, t∏umaczenia, równie˝ j´zyk biznesowy. Warszawa Anin. Tel. 513 302 275.
◗ Nauczycielka edukacji poczàtkowej udzieli lekcji j´z.
angielskiego – 30 z∏/godz. zegarowa. tel. 519 435 070.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ Ucz´ gry na klarnecie, bardzo du˝e doÊwiadczenie.
Tel. 501 057 424.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

Kontakt: 503
◗ 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 7734 087.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.

MATEMATYKA, FIZYKA,
J¢ZYK ANGIELSKI
– korepetycje.
Tel.: 535-409-757
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◗ 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.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy 2-funkcyjny – Jedo Bartatina Classic. Wyjàtkowo wygodny i bezpieczny. Kolor
czarny, wn´trze gondoli w granatowo-bia∏e paski. Stan
BARDZO DOBRY. Tel. 503 144 272.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie
w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna. Tel. 605 981 175, e-mail: dzohar1@wp.pl
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.
◗ Sprzedam rower Merida Whitewater, grupa Matts
sport, model z 2006 r., stan idealny. Tel. 503 144 272.
◗ Sprzedam sprawdziany do GIM, odpowiedzi do çwiczeƒ, podr´cznik nauczyciela, sprawdziany. Przedmioty Êcis∏e zarówno jak i podstawowe – najtaniej
u mnie www.sprawdziany gimnazjum.pl.tl

144 272
◗ Mam opony i felgi do sprzedania: zimowe Nokia,
185/65R15, 2 sztuki (7 sztuk felg), 5–5,5 mm,
tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. Tel. 503 730 158.
◗ Weso∏a. Sprzedam dwie dzia∏ki (obok siebie) pi´kna lokalizacja, wymiary 21x47 ka˝da. Cena 900.000,00 z∏
(do negocjacji). tel 22 773 76 20 lub 515 555 872.
◗ Sprzedam stó∏ mahoniowy Ludwik-Filip, wykonany
w latach 1850–1865 wym. 79x133x76. Posiadam
opini´ konserwatora sztuki z Muzeum Narodowego.
Tel. 501 126 177.

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul. Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl
◗ Falenica – do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2. Tel. 606 260 514.

KUPI¢:
◗ Kupi´ tanio starà, zb´dnà lub uszkodzonà gitar´ klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon: 695622-848.

SZUKAM PRACY:
◗ DoÊwiadczona opiekunka osób starszych i chorych
zaopiekuje si´ Twoimi rodzicami, dziadkami. Zadzwoƒ: 500 240 976. Twoi bliscy b´dà pod dobrà
opiekà. Posiadam referencje. ANIA.

DAM PRAC¢:
◗ WOLONTARIAT: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami” zaprasza OSOB¢, która chcia∏aby pograç z nami na instrumentach (mamy pianino) lub zwyczajnie
poÊpiewaç, raz w tygodniu. B´dziemy bardzo
wdzi´czni. Kontakt: 513 143 770 lub 501 262 259.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu 607-288-348
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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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WYCENA

NIERUCHOMOÂCI

Mgr DANUTA WODZI¡SKA
RZECZOZNAWCA MAJÑTKOWY
Nr upr. 4863
Warszawa-Wawer
ul. LiÊcienia 19

Tel. 22 615-58-79, 505-102-519
danuta.wodzinska@gmail.com

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!

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

