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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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Alleluja, Alleluja, czyli „Êwi´cone” po szlachecku
Wielkanoc od poczàtków chrzeÊcijaƒstwa uznawano za najwa˝niejsze Êwi´to liturgiczne. Celebrowano je ju˝ w II wieku na pamiàtk´ Zmartwychwstania Chrystusa, a nazywano je Paschà. Âwi´ta
Wielkanocne sà w przeciwieƒstwie do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia Êwi´tem ruchomym, gdy˝ co roku
obchodzone sà w innym terminie, który mo˝e
przypadaç mi´dzy 22 marca a 25 kwietnia. Termin
ten jest uzale˝niony od pierwszej pe∏ni ksi´˝yca
po zrównaniu wiosennym, które zosta∏o ustalone
na 21 marca. Regu∏´ takiego wyliczania daty
Wielkiej Nocy ustanowiono na I Soborze Powszechnym w 325 roku w Nicei, bazujàc na aleksandryjskiej metodzie obliczania daty równonocy. To Êwi´ta najbardziej weso∏e i radosne, zwiastujàce tak˝e nadejÊcie wiosny. Dodatkowo wià˝à si´ z czasem rodzinnych spotkaƒ i wspólnego
biesiadowania w pogodnej atmosferze.
Dawniej Wielkanoc obchodzono wyjàtkowo
hucznie, tym bardziej ˝e poprzedza∏ jà przestrzegany rygorystycznie czas Wielkiego Postu rozpoczynany od Popielca, a w dawnej Polsce
nawet od siedemdziesiàtnicy, a wi´c prawie trzy tygodnie wczeÊniej. Jednak
za czasów Polski szlacheckiej post
nie do koƒca by∏ przestrzegany i nawet w te dni pozwalano sobie czasami w bogatych domach ziemiaƒskich na ob˝arstwo.
Wielkanoc ludowa by∏a znacznie
skromniejsza ni˝ ta odbywajàca si´
na dworze paƒskim i zdecydowanie bardziej nawiàzywa∏a do tradycji. Niezale˝nie jednak od stanu, do Âwiàt Wielkiej Nocy przygotowywano si´
szczególnie starannie. Na szykowanie wszelkiego rodzaju wypieków i potraw wielkanocnych
przeznaczony by∏ Wielki Tydzieƒ. W Wielkanoc
koniecznie trzeba by∏o ograniczyç prace domo-

Ca∏y Wielki Tydzieƒ to czas oczekiwania
i przygotowaƒ do Wielkiej Niedzieli.
W Wielkà Ârod´ milk∏y dzwony koÊcielne.
Ch∏opcy, a˝ do Wielkiej Soboty, obchodzili wieÊ
z ko∏atkami i b´bnami, „wyganiajàc Judasza”
i przypominajàc wszystkim mieszkaƒcom o poÊcie. W Wielki Czwartek, na pamiàtk´ wieczerzy
Paƒskiej, spo˝ywano tajni´ – postnà kolacj´, po
której wielu nic ju˝ nie jad∏o a˝ do wielkanocnego
Êniadania. W dniu tym oddawano te˝ czeÊç zmar∏ym (palono ognie na pamiàtk´ dusz bliskich, pozostawiano po tajni resztki potraw, wierzàc, ˝e karmià si´ nimi dusze zmar∏ych i domowe skrzaty).

Drodzy Sàsiedzi, niech nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne
ogarnà Wasze serca promiennà radoÊcià, niech inspirujà Was
do dzia∏ania i pozytywnych zmian. Niech sprawià, byÊcie
uÊmiechali si´ do ludzi i do samych siebie nie tylko
w Êwiàteczne dni, ale i w ka˝dy kolejny dzieƒ roku.
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
W Wielkà Sobot´ po ceremonii poÊwi´cenia jedzenia
czas postu dobiega∏ koƒca.
Popularny by∏ obrzàdek ludowy nazywany „pogrzebem
˝uru i Êledzia”. LudnoÊç znudzona postnym jedzeniem, które
dawniej sk∏ada∏o si´ g∏ównie z chudego ˝uru i Êledzi – dopuszczalnych w zast´pstwie zakazanego, ale jak˝e lubianego mi´sa,
wiesza∏a symbolicznego Êledzia na drzewie,
a gar z ˝urem zakopywa∏a. Obrzàdek ten mia∏
niezwykle radosny charakter i oznacza∏ zerwanie
z okresem um´czenia duchowego i fizycznego.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´
mieszkaƒcom Weso∏ej i Wawra wyjàtkowych, ciep∏ych, pe∏nych
spokoju i rodzinnej atmosfery Âwiàt.
L i g i a K r a j e w s k a, Pos∏anka na Sejm RP
we, zw∏aszcza gotowanie. Dlatego te˝ potrawy
by∏y ju˝ gotowe i ewentualnie lekko podgrzewane lub serwowane na zimno. OczywiÊcie do sto∏u Êwiàtecznego nie zasiadano bez uprzedniego
wyÊwi´cenia jedzenia, tzw. „Êwi´conego”
(obecnie „Êwi´conka”).
Obchody Âwiàt Wielkiej Nocy rozpoczyna∏y si´
od Palmowej Niedzieli, b´dàcej pamiàtkà wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy, którego zgromadzony
t∏um wita∏ ga∏àzkami palmowymi. Polskà palmà sta∏a si´ ga∏àzka wierzbowa lub leszczynowa. Palmie
przypisywano w naszym kraju w∏aÊciwoÊci lecznicze i magiczne (ch∏ostanie si´ Êwi´conymi palmami „dla zdrowia” i po∏ykanie w tym celu pàczków
ga∏àzki wierzbowej). W Palmowà Niedziel´ klasztory i plebaƒskie szkó∏ki wystawia∏y dawniej widowiska pasyjne. Tradycja ta przetrwa∏a w niektórych
miejscowoÊciach Polski po dzieƒ dzisiejszy.

snor´cznie pieczony chleb pszenny lub razowy.
Tradycyjnie serwowany by∏ staropolski ˝ur z kie∏basà i chrzanem przyrzàdzany na zakwasie. OczywiÊcie Êwi´ta nie mog∏y si´ odbyç bez jaja, stanowiàcego symbol tych Êwiàt oraz nowego ˝ycia.
Na wielkanocnym stole pojawia∏y si´ s∏odycze
w postaci najprzeró˝niejszych ciast. Najpopularniejsze by∏y ko∏acze, jajeczniki, mazurki, paschy
oraz baby dro˝d˝owe pieczo∏owicie przygotowywane przez wiejskie i dworskie gospodynie. Ciasto dro˝d˝owe by∏o skrupulatnie zagniatane, odstawiane w ciche miejsce do wyroÊni´cia, aby
mu ha∏as w roÊni´ciu nie przeszkadza∏, a na-

W Niedziel´ Wielkanocnà zaraz po mszy zasiadano do wielkiej wielkanocnej uczty, która trwa∏a
od Êniadania a˝ do póênej kolacji. Na sto∏y wkracza∏y przeró˝ne smako∏yki starannie wczeÊniej
przygotowane. Najwa˝niejszym elementem by∏
oczywiÊcie baranek zrobiony z mas∏a lub cukru, symbolizujàcy zmartwychwstanie Chrystusa. WÊród potraw mi´snych znajdowa∏y
si´: pieczona lub w´dzona w dymie ja∏owcowym szynka, kie∏basa oraz pieczone pasztety, a na sto∏ach magnackich niejednokrotnie pojawia∏a si´ równie˝
dziczyzna w postaci sarniny, pieczonych dzików czy te˝ jeleni.
Obowiàzkowe by∏o tak˝e pieczone prosi´, czasami sama g∏owa
trzymajàca w pysku pisank´.
Do mi´s podawano tak˝e w∏a-

st´pnie wypiekane. W zamo˝nych dworach dodatkowo baby dro˝d˝owe barwione by∏y szafranem oraz suto wysadzane bakaliami, zw∏aszcza
migda∏ami i owocami w cukrze.
Poniedzia∏ek Wielkanocny to dzieƒ harców
i swawoli, s∏ynàcy w ca∏ej Polsce z oblewania
si´ wodà. Dawniej w czasie Âwiàt Wielkiej Nocy
chodzono „po dyngusie” (kompanià z grajkiem
i jednym przebranym za bociana), podobnie jak
„po kol´dzie” w czasie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. By∏ te˝ zwyczaj chodzenia z gaikiem (obnoszenie przez dziewcz´ta przybranej we wstà˝ki
choinki lub sosnowej ga∏´zi), trwajàcy a˝ do Zielonych Âwiàtek. Obrz´dom tym towarzyszy∏y
tradycyjne pieÊni i datki, dla „dyngujàcych”
i chodzàcych z gaikiem, zazwyczaj pisanki i ciasta, a cz´sto coÊ „na pokrzepienie”.
Jak widaç, bogactwo potraw by∏o nieprzebrane, a obrz´dy religijne kultywowane by∏y obok
obrzàdków wywodzàcych si´ jeszcze ze zwyczajów s∏owiaƒskich. Obecnie odeszliÊmy od wielu
dawnych tradycji zwiàzanych ze Êwi´tami wielkanocnymi, ale najwa˝niejsze przetrwa∏y. ˚yczàc
sobie nawzajem „Weso∏ego Alleluja” i „Smacznego jajka” i dzielàc si´ nim, nawiàzujemy do wielowiekowych szlacheckich tradycji.
Opracowa∏a: Joanna Dàbrowska
èród∏a:
• „O ziemiaƒskim Êwi´towaniu.
Tradycje Êwiàt Bo˝ego Narodzenia i Wielkiej Nocy” – Tomasz Adam Pruszak
• „W ziemiaƒskim dworze. CodziennoÊç, obyczaje, Êwi´ta, zabawy” – Maja ¸oziƒska
• „W przedwojennej Polsce. ˚ycie
codzienne i niecodzienne” –
Maja ¸oziƒska, Jan ¸oziƒski
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kuƒczych, co mo˝na wyt∏umaczyç wi´kszym zaanga˝owaniem rodzin w opiek´ nad osony na bie˝àcy rok przedstawili równie˝ przewodbami starszymi i niepe∏nosprawnymi.
niczàcy poszczególnych komisji Rady Dzielnicy.
Na zakoƒczenie sesji radni zapoznali si´ ze
W ubieg∏ym roku zespó∏ Specjalistycznej Posprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Zarzàdu Dzielnicy
radni Rodzinnej realizowa∏ akcj´ „Dobry Rodzic –
w lutym i marcu bie˝àcego roku. W tym okresie
Dobry Start” skierowanà do roZarzàd zorganizowa∏ Konferendziców dzieci w wieku do 3 lat,
cj´ „Geobezpieczeƒstwo i goregularnie spotyka∏ si´ z podspodarka wodna na terenie
opiecznymi domów dziecka oraz
Dzielnicy Wawer”, w której
dzieçmi zg∏aszajàcymi si´ do Poudzia∏ wzi´li m.in. przedstawiradni. Dodatkowo pracownicy
ciele Paƒstwowego Instytutu
Poradni uczestniczyli m.in.
Geologicznego, Prezydent Warw konferencjach dotyczàcych
szawy, przedstawiciele wawerprzeciwdzia∏ania
przemocy
skich stowarzyszeƒ oraz gmin
i podj´li wspó∏prac´ z Klubem
oÊciennych.
Kultury Falenica przy organiza20 marca odby∏o si´ coroczcji I edycji Falenickiego Festiwalu
ne, uroczyste podsumowanie
Filmowego. W 2011 roku z us∏ug
roku kulturalno-sportowego
Poradni skorzysta∏o 1630 osób,
w naszej dzielnicy. UroczystoÊç
w tym 684 po raz pierwszy.
uÊwietniona przybyciem wielu
Najliczniejszà grupà osób,
goÊci by∏a okazjà do wr´czenia
które w ubieg∏ym roku zg∏asza∏y
nagród osobom zaanga˝owasi´ do OÊrodka Pomocy Sponym w dzia∏ania na rzecz roz∏ecznej, sà osoby d∏ugotrwale
woju kultury i sportu w Wawrze.
i ci´˝ko chore, dotkni´te ubóZa swoje zaanga˝owanie na
stwem oraz niepe∏nosprawne.
rzecz kultury nagrodzeni zostali
Jedna z nagrodzonych osób
W 2011 roku nastàpi∏ wzrost
Eugeniusz Ob∏´kowski, Maria
– druh Marcin Âwiderski
liczby osób zg∏aszajàcych si´
Wierzbicka-Dziedzic, Edyta Krasdo OÊrodka z powodu ubóstwa oraz osób, u któsowska, Krzysztof Grajewski i Marcin Âwiderski.
rych wyst´puje problem bezradnoÊci w spraZaÊ za zaanga˝owanie w rozwój sportu – Tomasz
wach opiekuƒczo-wychowawczych lub w proSkrzypczak, Bart∏omiej Gajda i Stefan Tuszyƒski.
wadzeniu gospodarstwa domowego. Spad∏a natomiast liczba osób korzystajàcy z us∏ug opieMarcin Kurpios

Marzec w Radzie Dzielnicy Wawer
Marcowa sesja Rady
Dzielnicy rozpocz´∏a si´
przedstawieniem
zmian
w dochodach dzielnicy. Bud˝et zosta∏ zwi´kszony o kwoty: 70 tys. z∏ ze Êrodków
unijnych – przeznaczone na
program „Uczenie si´ przez
ca∏e ˝ycie”, 31,5 tys. z∏ z tytu∏u refundacji przez Urzàd Pracy cz´Êci sk∏adek
p∏aconych za bezrobotnych wykonujàcych prace
na rzecz dzielnicy oraz 203 tys. z∏ z funduszy
unijnych na realizacj´ projektu „Ma∏e drogi do
sukcesu”. Po dokonanych zmianach bud˝et
dzielnicy wzrós∏ do kwoty 170 285 461 z∏.
Kolejnym tematem omawianym na sesji by∏o
po∏àczenie gimnazjum i szko∏y podstawowej
znajdujàcych si´ w jednym budynku przy ul. Wilgi w zespó∏ szkó∏. Dzi´ki po∏àczeniu obni˝one zostanà koszty zarzàdzania szko∏ami. B´dà one
pracowa∏y pod kierownictwem jednego dyrektora
ze wspólnà administracjà i obs∏ugà. Po∏àczenie
wp∏ynie równie˝ pozytywnie na organizacj´ procesu nauczania poprzez zwi´kszenie mo˝liwoÊci
zatrudniania nauczycieli w pe∏nym wymiarze godzin. Roczne oszcz´dnoÊci wynikajàce z utworzenia zespo∏u szacowane sà na 50 tys. z∏.
Dalszà cz´Êç sesji poÊwi´cono podsumowaniu ubieg∏ego roku. Radni zaopiniowali pozytywnie sprawozdania z dzia∏alnoÊci w 2011 r. Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Swoje sprawozdania oraz pla-

Czy pozwolimy na blokowisko w Aninie?
Mieszkaƒców Anina oburza planowana budowa
osiedla niepasujàcego do willowej zabudowy okolicy. W trójkàcie VIII Poprzeczna/Stradomska/Po˝aryskiego na dzia∏ce ok. 7500 mkw. inwestor planuje budow´ 164 mieszkaƒ i 179 miejsc parkingowych. Firma Epico Sp. z o.o. z Bia∏ej Podlaskiej
oraz osoba fizyczna planujà inwestycj´ o parametrach zabudowy wy˝szych ni˝ wiele blokowisk Tarchomina i Ursynowa. Starà will´ Anin obudowaç
ma szeÊç 4-kondygnacyjnych bloków. Kto chce

zobaczyç zrealizowanà inwestycj´ o takim zag´szczeniu, powinien udaç si´ na wybudowane przez
J.W. Construction osiedle przy ulicy Korkowej,
w pobli˝u stacji PKP Goc∏awek. Wydawa∏o si´, ˝e
po dzikiej urbanizacji Anina przez firm´ Invesco
plan zagospodarowania z 2010 roku wprowadzi
∏ad przestrzenny. Okazuje si´ jednak, ˝e przez nieuwag´ urz´dników i ich niech´ç do podj´cia dzia∏aƒ w celu doprowadzenia do stanu zgodnego
z prawem mo˝liwe jest powstanie blokowiska 164
mieszkaƒ w sercu Starego Anina.
Plan sprzeczny
z obowiàzujàcym
prawem
Plany inwestora
mogà staç si´ realne
ze wzgl´du na b∏àd
pracowników Ratusza, którzy w uchwalonym w 2010 roku
planie zagospodarowania przestrzennego
nie okreÊlili wskaênika
intensywnoÊci zabu-
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dowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej, co jest wymogiem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Urz´dnicy
t∏umaczà, ˝e plan powsta∏ na podstawie ustawy

Tu sta∏y 80-letnie sosny

z 1994 roku, zgodnie z którà wspó∏czynniki nie
by∏y obowiàzkowe, a ich ustalenie nast´powa∏o
w decyzji o warunkach zabudowy. Jednak˝e
obecnie pozwolenie na budow´ wydaje si´ bezpoÊrednio na podstawie planu. W t´ luk´, wykorzystujàc trudny do zrozumienia b∏àd urz´dników,
cd. na str. 3 ➽
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chce wejÊç inwestor i wybudowaç osiedle nie pasujàce skalà do Starego Anina. Do tej pory w Starym Aninie firma Invesco zbudowa∏a 3 bloczki
z maksymalnie dwudziestoma kilkoma lokalami.
B∏´dy w planie powodujà, ˝e mo˝liwe jest zniszczenie jednego z ostatnich w miar´ harmonijnie
zabudowanych osiedli stolicy. Mamy nadziej´, ˝e
ktoÊ wyjaÊni czy sà to b∏´dy, czy „b∏´dy” i czy
wspó∏czynniki znikn´∏y z planu jak „lub czasopisma” w trakcie pisania ustawy o radiofonii
i telewizji z czego wynik∏a afera Rywina.
Brak wspó∏czynników
Sprawa dotyczy wspó∏czynników, a konkretnie wskaênika intensywnoÊci zabudowy terenu.
Dla ca∏ego terenu Starego Anina, poza terenem
UMN/2, tak˝e wzd∏u˝ ulicy Wydawniczej i linii
otwockiej, wskaênik ustalono na 0,7. Jak dowiedzia∏ si´ nasz czytelnik, zabudowa terenu przy
Stradomskiej 6 blokami wokó∏ starej willi b´dzie
oznacza∏a zabudow´ na poziomie 1,7–1,8. G´Êciej ni˝ wiele blokowisk Tarchomina i S∏u˝ewia.
Zupe∏nie nie b´dzie to pasowa∏o do willowego
charakteru osiedla. Charakter charakterem, ale
brak ustalenia wspó∏czynników – wskaênika intensywnoÊci zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenu obj´tego planem zagospodarowania – jest wbrew obowiàzujàcemu prawu. Urz´dnicy miasta nie chcà
jednak przystàpiç do szybkiej zmiany planu
na zgodny z ustawà z 2003 roku, t∏umaczàc si´
ucià˝liwoÊcià procedury. Zdaniem wielu mieszkaƒców Anina jest to t∏umaczenie niedopuszczalne, gdy˝ w chwili uchwalania planu stara ustawa
nie obowiàzywa∏a od 7 lat, urz´dnicy powinni
szybko naprawiaç swoje b∏´dy i wykonywaç prawo zawarte w ustawach. Zw∏aszcza, ˝e wiedzà,
i˝ w nowej ustawie z 2003 roku zlikwidowano
obowiàzek ustalenia warunków zabudowy, w
których zgodnie ze starà ustawà z 1994 roku
okreÊlano wspó∏czynniki, gdy˝ plan zagospodarowania by∏ jedynie wst´pnym dokumentem planistycznym. Jednak˝e nawet w samym planie zagospodarowania Anina sà uchybienia. Paragraf 3
ust. 6 planu zagospodarowania wyraênie okreÊla,
˝e plan ustala wskaênik intensywnoÊci zabudowy
dla terenu obj´tego planem. A dla terenów UMN
wskaêników nie ustalono. Budzi wàtpliwoÊç
mieszkaƒców Anina, czy tak powa˝ne uchybienie
zapisom planu mog∏o przejÊç niezauwa˝one.
Wielu Aninian uwa˝a, ˝e ktoÊ specjalnie pominà∏
wskaênik, gdy˝ wiedzia∏, ˝e na proponowany
przez inwestora nikt oficjalnie si´ nie zgodzi.

Êla, ˝e dla terenu ustala si´ zabudow´ us∏ugowo-handlowà wolnostojàcà oraz wbudowanà
w parterze budynków mieszkalnych. Jedynà
mo˝liwà interpretacjà logicznà jest okreÊlenie, ˝e
na terenie powinien powstaç samodzielny budynek o funkcji us∏ugowej oraz lokale u˝ytkowe
w budynkach mieszkalnych. Teren UMN oznacza
przecie˝ teren us∏ug i mieszkalnictwa. Tymczasem Urzàd wyda∏ pozwolenie na budow´ osiedla
bez ˝adnego lokalu us∏ugowego. I zapewne b´dzie to kolejne osiedle zamkni´te. Tymczasem
celem planu by∏o wprowadzenie us∏ug na potrzeby osiedla Anin w sàsiedztwie stacji PKP.
Dziwne t∏umaczenia
Dyrektor Biura Architektury p. Marek Mikos
t∏umaczy, ˝e dla terenu przy ulicy Stradomskiej
nie by∏o konieczne tworzenie wspó∏czynników,
jak dla pozosta∏ych terenów Starego Anina, gdy˝
majà one innà funkcj´ i pozostajà w sferze
ucià˝liwoÊci linii kolejowej. Tymczasem wszystkie tereny w Aninie wzd∏u˝ ulicy Wydawniczej
na pó∏noc i po∏udnie od przedmiotowego terenu
majà okreÊlony wspó∏czynnik i jest on okreÊlony
na poziomie 0,7. Chodzi o tereny MJ – mieszkalnie jednorodzinne i MN – mieszkaniowe. W ocenie Czytelników ucià˝liwoÊç wzd∏u˝ ca∏ej ulicy
Wydawniczej jest taka sama, a nawet wy˝sza,
gdy˝ teren UMN/2 oddzielony jest od ul. Wydawniczej Parkingiem P+R Anin i ulicà Po˝aryskiego, teren UMN od terenu MN ró˝ni si´ jednie
tym, ˝e na tym pierwszym powinny byç zlokalizowane us∏ugi dla mieszkaƒców i intensywnoÊç
zabudowy powinna zostaç podobna.

Apel o pomoc mieszkaƒców
Burmistrz Wawra p. Jolanta Koczorowska
przyzna∏a, ˝e plan zagospodarowania Anina nie
jest doskona∏y, a p. Marek Mikos wyraênie pisze,
˝e plan nie spe∏nia wymogów obecnie obowiàzujàcego prawa. Jednak˝e zdaniem mieszkaƒców Anina urz´dnicy ociàgajà si´ z wype∏nieniem obowiàzku ustalenia planu zgodnego z prawem oraz zasadami zrównowa˝onego rozwoju,
a tak˝e wydajà pozwolenie na budow´ sprzeczne z samym planem. Dlatego niezb´dne sà dzia∏ania mobilizujàce urz´dników – jeÊli kilkaset
osób podpisze protest przeciw niezgodnej z prawem, dzikiej zabudowie Anina, nikt nie b´dzie
móg∏ tego zlekcewa˝yç i Rada Dzielnicy podejmie dzia∏ania b´dàce w jej gestii. Osoby chcàce
aktywnie w∏àczyç si´ w zbieranie podpisów
pod protestem i spo∏ecznym apelem do urz´dników proszone sà o kontakt na adres e-mail: maPozwolenie sprzeczne z planem
rian.paszke@gmail.com.
Wydane dla terenu pozwolenie na budow´ jest
Z uwagi na wag´ poruszanych problemów autak˝e sprzeczne z samym planem zagospodarotor zwróci∏ si´ do Burmistrza Wawra z proÊbà
wania Anina. Paragraf 22 pkt. 2 wyraênie okreo komentarz do przedstawionych problemów.
Poni˝ej publikujemy
otrzymanà odpowiedê:
PRACE WYSOKOÂCIOWE
„PO LINIE”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Anin opracowany
by∏ na podstawie obowiàzujàcych przepi-

Faktura VAT

☎ 606-808-358

• MYCIE DACHÓW, ELEWACJI
• WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW

U∏atwienia
w rozliczeniu
rocznym PIT
W celu u∏atwienia Paƒstwu dokonania rozliczenia rocznego PIT za rok 2012 26 kwietnia 2012 r. w godzinach 10.00–15.00 pracownicy Urz´du Skarbowego b´dà pe∏nili dy˝ury w siedzibie Urz´du Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy przy ul. ˚egaƒskiej 1.
Z kolei w dniach 27 i 30 kwietnia 2012 r.
Urzàd Skarbowy Warszawa-Wawer (ul. L. Mycielskiego 21) b´dzie czynny w godzinach
8.00–18.00 i dodatkowo w sobot´ 28 kwietnia
2012 r. w godzinach 9.00–13.00.
èród∏o: Strona internetowa
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
sów z 1994 r. Jego tworzenie rozpocz´to, gdy
Wawer by∏ samodzielnà gminà, a zakoƒczono
w 2010 r., gdy sta∏ si´ jednostkà pomocniczà
m.st. Warszawy. W tym okresie nie zg∏aszano
uwag dotyczàcych obszaru obecnej inwestycji.
Uchwali∏a go, wed∏ug posiadanych kompetencji,
Rada m.st. Warszawy.
DziÊ okazuje si´, ˝e nie jest on doskona∏y, co
odczuwajà nie tylko mieszkaƒcy, ale tak˝e Urzàd
Dzielnicy, zobligowany zapisami w tym planie
do wydania pozwolenia na budow´ domów wielorodzinnych na obrze˝ach zabudowy jednorodzinnej, tworzàcej kameralny klimat Anina.
Niewydanie pozwolenia na t´ inwestycj´ skutkowa∏oby zaskar˝eniem decyzji Wydzia∏u Architektury i Budownictwa UD. Decyzja o pozwoleniu na t´
budow´ by∏a badana przez wojewod´ mazowieckiego, który stwierdzi∏ jej zgodnoÊç z prawem.
Obowiàzujàcego planu zagospodarowania
Anina nie mo˝na zmieniç, mo˝na go jedynie
uniewa˝niç i od nowa rozpoczàç proces jego
opracowywania oraz uchwalania. Jednak uniewa˝nienie nie le˝y w kompetencjach Dzielnicy,
a w∏adz samorzàdowych m. st. Warszawa.
Burmistrz Dzielnicy Wawer
Jolanta Koczorowska
Odnoszàc si´ do powy˝szego wyjaÊnienia, pragn´ jeszcze poinformowaç, ˝e wg informacji
przekazanych mi przez Rad´ Osiedla Anin, skar˝àcà wydane pozwolenie na budow´, wojewoda
nie stwierdzi∏ zgodnoÊci pozwolenia z prawem,
lecz odrzuci∏ odwo∏anie, nie uznajàc Rady Osiedla
za stron´ w post´powaniu. Ponadto chc´ zwróciç
uwag´, ˝e ca∏kowicie niezrozumia∏a z prawnego
punktu widzenia jest informacja o tym, ˝e planu
nie mo˝na zmieniç, a jedynie uniewa˝niç. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zawsze mo˝na zmieniç i to nie tylko w ca∏oÊci, ale
tak˝e w cz´Êci (co jest du˝o szybsze i ∏atwiejsze)
zgodnie z przewidzianà ustawà Êcie˝kà.
Marian Paszke
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Gospodarka wodna Wawra
dziÊ i w najbli˝szej przysz∏oÊci
1 marca 2012 roku
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Businessman Institute odby∏a si´
konferencja „Geobezpieczeƒstwo i gospodarka
wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy
Wawer”
zorganizowana
przez Paƒstwowy Instytut Geologiczny – Paƒstwowy Instytut Badawczy, Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz stowarzyszenia: „Pas
nadwiÊlaƒski”, „Jeziorowa 67” i „EkoWawer”.
Honorowy patronat nad konferencjà objà∏ Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Koz∏owski.
W konferencji udzia∏ wzi´li przedstawiciele
Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego, przedstawiciele w∏adz m.st. Warszawy, burmistrzowie
Dzielnicy Wawer wraz z wiceprzewodniczàcà
Rady Dzielnicy, a tak˝e przedstawiciele sàsiednich dzielnic i miast.
W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz konferencj´ rozpoczà∏ Pan Jaros∏aw Jóêwiak – Zast´pca
Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy, a tak˝e Pani Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. G∏ównymi pomys∏odawcami konferencji byli Pan Krzysztof WaÊkiewicz – prezes Stowarzyszenia „EkoWawer” oraz Pan Jan Strzeliƒski
– prezes Stowarzyszenia „Jeziorowa 67”.
Spotkanie mia∏o na celu przedstawienie aktualnego stanu geobezpieczeƒstwa i gospodarki
wodnej w newralgicznych punktach naszej dzielnicy – przede wszystkim problemów zwiàzanych z powodziami i podtopieniami oraz monitorowaniem wa∏ów przeciwpowodziowych.
W ciàgu ostatnich lat na terenie Wawra odnotowano zwi´kszonà iloÊç podtopieƒ w cz´Êci
osiedli. Podstawowymi przyczynami tego stanu
rzeczy sà: brak urzàdzeƒ melioracji wodnej, brak
kanalizacji deszczowej i burzowej, intensywna zabudowa terenów biologicznie czynnych,
samowole budowlane oraz zasypywanie terenów podmok∏ych.

4

Dzielnica Wawer posiada obecnie trzy podstawowe urzàdzenia melioracji wodnych: Kana∏
Wawerski – 8,6 km, Kana∏ Nowe UjÊcie – 2,8 km
i Kana∏ Nowa Ulga – 2,2 km oraz uzupe∏niajàce
urzàdzenia melioracji wodnych: Kana∏ Zagoêdziaƒski – 7,9 km, Rów Zerzeƒski – 5,4 km, Rów
Miedzeszyƒski – 7,4 km, a tak˝e sieç kana∏ów
melioracyjnych o ∏àcznej d∏ugoÊci 5,9 km.
W ostatnich latach rowy melioracyjne w dzielnicy przej´∏y funkcj´ kanalizacji deszczowej. Od 20
lat rowy te sà konserwowane tylko w podstawowym zakresie, co w d∏ugim czasie wp∏ywa niekorzystanie na ich funkcjonowanie. Jednà z przyczyn
lokalnych podtopieƒ jest nielegalne podnoszenie
gruntów. Szczególnie niebezpieczne w dalszej perspektywie jest zasypywanie terenów podmok∏ych.
W ciàgu ostatnich 15 lat zasypano kilkadziesiàt
hektarów w Obszarze Krajobrazu Chronionego, zasypano równie˝ rowy, jeziora i oczka wodne.
W Wawrze znajduje si´ g´sta sieç rowów melioracji wodnych, jednak wykonywane one by∏y
przede wszystkim na terenach podmok∏ych o wysokim poziomie wód gruntowych. Zgodnie z art. 70
ustawy Prawo wodne, melioracje polegajà na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolnoÊci produkcyjnej gleby, u∏atwienia jej uprawy oraz
ochronie u˝ytków rolnych przed powodziami.
Na skutek dynamicznej urbanizacji Wawra nastàpi∏a zmiana funkcji urzàdzeƒ melioracji wodnych, wybudowanych dla potrzeb rolnictwa, na funkcje komunalne – to jest odbioru wód opadowych i roztopowych. Mi´dzy innymi z tego powodu w 2007 r.
powo∏ano Zespó∏ ds. kompleksowego uporzàdkowania i okreÊlenia kierunków rozwoju gospodarki
wodno-Êciekowej na terenie m.st. Warszawy. W raporcie koƒcowym Zespo∏u zdefiniowano zadania
dla poszczególnych jednostek m.in. burmistrzów
dzielnic. Jednym z pierwszych zadaƒ przekazanych
burmistrzom by∏o „dokonanie oceny funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy (analiza stanu istniejàcego i planowanych zamierzeƒ b´dàcych podstawà
do stworzenia skutecznego systemu odprowadzania wód opadowych i jednolitego zarzàdzania)”.
W∏adze dzielnicy
Wawer w miar´ swoich
kompetencji, mo˝liwoÊci i Êrodków starajà
si´ zaspokajaç potrzeby mieszkaƒców i reagowaç na p∏ynàce od
nich sygna∏y. W 2011
roku, decyzjà Zarzàdu
Dzielnicy wykonano na
drogach gruntowych
najbardziej nara˝onych
na podtapianie i powstanie zastoin wodnych utwardzenia miejscowe gruzem betonowym na georuszcie.

W takiej technologii wykonano ok. 1500 mb odcinków dróg gruntowych najbardziej nara˝onych
na zalewanie i podtapianie. Zlecono równie˝ wykonanie ok. 30 mb nowych przepustów pod drogami. Prace te wykonano w rejonie ulic: Powiatowej,
Podmok∏ej, Fromborskiej, Czo∏gistów, Ks. Szulczyka i Napoleona Bonaparte.
W 2001 roku Urzàd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer zleci∏ konserwacj´ nast´pujàcych
urzàdzeƒ melioracji wodnej:
– Kana∏u Nowe UjÊcie na d∏ugoÊci 2776 m,
– Kana∏u Nowa Ulga na d∏ugoÊci 2190 m,
– Rowu Miedzeszyƒskiego na d∏ugoÊci 2162 m,
– sprzàtanie wa∏ów Kana∏u Nowe UjÊcie na d∏ugoÊci 1100 m.
¸àczny koszt wymienionych prac przekroczy∏ 140 tys. z∏.
W miesiàcach letnich 2011 r. przeprowadzono oczyszczanie wszystkich studni ch∏onnych
w ulicach b´dàcych we w∏adaniu Zarzàdu Dzielnicy. Pracami obj´to oko∏o 500 studni znajdujàcych si´ na terenie dzielnicy Wawer.
W 2011 roku Urzàd Dzielnicy zleci∏ wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia ul. Skalnicowej na odcinku od
ul. Cyklamenów w kierunku ul. Wa∏ Miedzeszyƒski na d∏ugoÊci oko∏o 300 m. W ramach dokumentacji zostanie zaprojektowany przepust
pod ul. Skalnicowà umo˝liwiajàcy odprowadzenie wód opadowych z jezdni i nadmiaru wody
z korpusu drogowego do Kana∏u Zerzeƒskiego.
JednoczeÊnie przepust umo˝liwi odprowadzenie
wody z terenu ROD Wodniak (równie˝ do Kan.
Zerzeƒskiego) po wczeÊniejszym odtworzeniu
systemu rowów melioracyjnych na tym terenie.
Plan Dzia∏aƒ Urz´du m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Wawer na najbli˝sze lata
Zarzàd Dzielnicy wnioskowa∏ do Rady Dzielnicy
i Rady Miasta o przyznanie Êrodków bud˝etowych
na zadania zwiàzane z odwodnieniem. Pomimo
trudnej sytuacji bud˝etowej, kosztem oszcz´dnoÊci oraz rezygnacji z kilku zadaƒ inwestycyjnych,
uda∏o si´ zapewniç w bud˝ecie dzielnicy na lata
2011–2014 Êrodki w kwocie 2 200 000 z∏ z przeznaczeniem na realizacj´ zadania pn. „Odwodnienie terenów dzielnicy w osiedlach Aleksandrów,
Zbójna Góra, NadwiÊle i Las”. Wdro˝enie tego
projektu ma na celu ostateczne rozwiàzanie problemu wód gruntowych, opadowych i sp∏ywajàcych na terenie dzielnicy. Zarzàd Dzielnicy deklaruje wspó∏prac´ z organizacjami i instytucjami zaanga˝owanymi w uporzàdkowanie gospodarki
wodnej na terenie Wawra. Marcowa konferencja
by∏a pierwszym krokiem w kierunku wspólnego
wypracowania harmonogramu d∏ugofalowych
dzia∏aƒ w tym zakresie.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e nie wszystkie decyzje zapadajà na poziomie samorzàdu dzielnicowego. Zagadnienia geobezpieczeƒstwa i gospodarki wodnej nale˝à do kompetencji samorzàdów ró˝nych szczebli. Na terenie m.st. Warszawy funkcjonuje kilka jednostek powo∏anych
do prowadzenia dzia∏aƒ w tym zakresie i reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Ilona Szymaƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Doroczne spotkanie z animatorami ˝ycia
kulturalno-sportowego w dzielnicy Wawer
Zabrak∏oby stron naszego
pisma, aby wymieniç i opisaç wszystko, co dzia∏o si´
w minionym – 2011 roku
w Wawrze w dziedzinie
sportu i kultury. Na bie˝àco
informujemy czytelników
o imprezach plenerowych,
przedstawiamy propozycje
poszczególnych oÊrodków, ale nie rozmyÊlamy
zbyt wiele o tym, jak ogromne jest zaanga˝owanie osób, dzi´ki którym na co dzieƒ budowana jest to˝samoÊç i charakter naszej dzielnicy.
Podsumowania ich dokonaƒ podjà∏ si´ Wydzia∏
Kultury Dzielnicy organizujàc 20 marca br. w Instytucie Elektrotechniki doroczne spotkanie
z animatorami ˝ycia kulturalno-sportowego
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
W uroczystoÊci podsumowujàcej wydarzenia
kulturalne i sportowe 2011 r. wzi´li udzia∏ dyrektorzy wawerskich szkó∏, przedszkoli, bibliotek,
placówek kultury i oÊrodków sportu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele w∏adz miasta,
w∏adze dzielnicy oraz radni. WÊród licznie zgromadzonych goÊci nie zabrak∏o przedstawicieli
stowarzyszeƒ i fundacji – animatorów wielu wawerskich wydarzeƒ kulturalnych i sportowych.
Przeglàdu wydarzeƒ kulturalnych minionego
roku dokona∏a Naczelnik Wydzia∏u Kultury Miros∏awa Skoczeƒ, a o wydarzeniach sportowych
opowiedzia∏ Naczelnik Wydzia∏u Sportu i Rekreacji Rados∏aw Zió∏kowski, zaÊ podsumowania
sportowych imprez szkolnych dokona∏ Jacek Sadomski. Przedstawiono tak˝e dzia∏alnoÊç po-

szczególnych klubów kultury oraz klubów sportowych Wawra, a tak˝e doskona∏e projekty w zakresie edukacji kulturalnej prowadzone przez organizacje pozarzàdowe. Ubieg∏oroczne wydarzenia
kulturalne i sportowe przypomniano poprzez prezentacj´ 120 slajdów. Âwiadczy to o ogromnej
iloÊci imprez, które przez ca∏y ubieg∏y rok uprzyjemnia∏y ˝ycie mieszkaƒców naszej dzielnicy.

UroczystoÊç by∏a okazjà do wr´czenia podzi´kowaƒ Edycie Krassowskiej i Krzysztofowi
Gajewskiemu – przedstawicielom na Polsk´ kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity, dzi´ki której szczególnie uzdolnione dzieci z woj.
mazowieckiego, w tym równie˝ z Wawra, otrzyma∏y indywidualne stypendia artystyczne (1000
dolarów dla ka˝dego dziecka). W kategorii kultura wyró˝niono Mari´ Wierzbickà-Dziedzic
– dyrektor KK Anin, druha Marcina Âwiderskiego z 147 WDH i Eugeniusza Ob∏´kowskiego –

prezesa ZKRP i BWP. Dyplomem dla zas∏u˝onych w dzia∏aniach na rzecz sportu wyró˝niono
Tomasza Skrzypczaka – prezesa Klubu Sportowego ZWAR, Bart∏omieja Gajd´ – trenera, nauczyciela SP nr 109 oraz Stefana Tuszyƒskiego
– trenera UKS Wawer-Warszawa.
Spotkanie zakoƒczono og∏oszeniem wyników
dzielnicowych eliminacji konkursu „OÊmiu
Wspania∏ych”. W kategorii ósemeczek przyznano szeÊç wyró˝nieƒ
i nominowano do etapu sto∏ecznego Martyn´ Brodeckà ze SP nr 216
oraz Kacpra Nowaka ze SP nr 195.
W kategorii ósemek wyró˝niono
2 osoby i 3 nominowano. WÊród
nominowanych do sto∏ecznych eliminacji znaleêli si´ Klaudia Koz∏owska z Gimnazjum nr 105, Martyna
Jankowska z XXVI LO oraz Alicja
Osiecka z Gimnazjum nr 103.
W ramach uroczystoÊci zaproszeni goÊcie mogli równie˝ obejrzeç wspania∏à wystaw´ rzeêb
17-letniego Kazimierza Krajewskiego z pracowni
plastycznej p. Marii Niewiadomskiej z KK Aleksandrów oraz wys∏uchaç popisów wokalnych
i teatralnych m∏odzie˝y ze Szko∏y Podstawowej
nr 215 oraz Gimnazjum nr 103. Animatorzy
sportu i kultury mieli okazj´, aby w mi∏ej atmosferze przypomnieç i oceniç to, co ju˝ zosta∏o
zrobione, oraz podyskutowaç o nowych projektach dla Wawra.
Dorota Choiƒska

Sukces grupy „Razem dla Wawra”!
Prawie rok temu – w czerwcu 2011 r. po∏àczyliÊmy si∏y, aby zawalczyç o renowacj´ placu
zabaw przy Klubie Kultury „Zastów” – najpierw
w ramach konkursu Nivea, a potem poprzez
konsekwentne sygnalizowanie w∏adzom dzielnicy spo∏ecznej potrzeby przywrócenia ÊwietnoÊci
popadajàcego w ostatnich latach w ruin´ placu zabaw.
Ostatnim dzia∏aniem w tej
sprawie by∏o z∏o˝enie na poczàtku marca 2012 r. na r´ce Wiceburmistrza Adama
Godus∏awskiego petycji z 177
podpisami mieszkaƒców w tej
sprawie i w koƒcu si´ uda∏o! Na marcowej sesji
rady w ramach poprawek do bud˝etu wpisano
zadanie pn. „Modernizacja ogólnodost´pnego
placu zabaw w osiedlu Zastów” i zaplanowano
na ten cel 450 tys. z∏.
Z kolei w poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” mogli Paƒstwo przeczytaç o innej,
przeprowadzonej przez nas we wspó∏dzia∏aniu
z mieszkaƒcami osiedla Wawer inicjatywie

– zbierania podpisów pod petycjà w sprawie generalnego remontu tunelu pod stacjà PKP Warszawa Wawer. Tutaj uda∏o si´ zebraç a˝ 283 podpisy, a sprawa b∏yskawicznie nabra∏a medialnego
rozg∏osu – w kilka dni po rozpocz´ciu akcji zjawi∏
si´ Kurier Warszawski, aby przygotowaç reporta˝ na ten temat. I choç w chwili zamykania numeru petycja dopiero trafi∏a
na r´ce Pani Burmistrz Jolanty Koczorowskiej i na r´ce
Dyrektora Zak∏adu Linii Kolejowych Jana Teleckiego,
wierzymy, ˝e i tu uda nam
si´ osiàgnàç sukces, choç mo˝e trzeba b´dzie
na niego poczekaç troch´ d∏u˝ej.
Trzymamy r´k´ na pulsie obu tych spraw,
o ich dalszym ciàgu b´dziemy Paƒstwa informowaç na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
a na bie˝àco mo˝na Êledziç nasze poczynania na
stronie www.razemdlawawra.pl.
Grupa Inicjatyw Spo∏ecznych
„Razem dla Wawra”
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Kanalizacja sanitarna Wawra
Wiem z doÊwiadczenia, ˝e optymalny wybór
rozwiàzania kanalizacyjnego jest trudny i w przypadku realizacji z∏ego wariantu nara˝a inwestora
na powa˝ne straty, a mieszkaƒców na k∏opoty.
Póki jest „na papierze”, to koszty sà znikome.
Mo˝e wi´c warto, ˝eby projektanci kanalizacji
w Wawrze rozwa˝yli alternatywne rozwiàzania
techniczne tej jak˝e wa˝nej inwestycji?
Kanalizacja sanitarna (i nie tylko) dzielnicy
Wawer, obejmujàca teren mi´dzy torami PKP a Wa∏em Miedzeszyƒskim to w nomenklaturze profesjonalnej system kanalizacyjny, w przeciwieƒstwie do
krótkich odcinków sieci lub tzw. przy∏àczy.
Teren ten w poj´ciu urbanistyczno-kanalizacyjnym zalicza si´ do zabudowy niskiej (jedno- lub
dwurodzinnej), cz´Êciowo rozproszonej, o lokalnych êród∏ach wody ciep∏ej (pogrzewanej gazem
lub elektrycznoÊcià). Podane czynniki powodujà, ˝e
iloÊç Êcieków sanitarnych przypadajàca na hektar
zabudowy lub 100 bàdê 1000 m kana∏u jest stosunkowo niewielka, w przeciwieƒstwie do zabudowy zwartej, wysokiej, posiadajàcej centralnà ciep∏à
wod´ (centrum Warszawy i przylegajàce dzielnice).
Wawer pod wzgl´dem fizjograficznym zalicza si´
do terenów wyjàtkowo p∏askich. Stosowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej powoduje post´pujàce zag∏´bienie zgodnie z ruchem Êcieków (0,5 cm
na 1 mb). Zag∏´bienie kana∏u np. d 200 i d 250 poni˝ej 4–5 m ppt staje si´ nieop∏acalne i ∏àczy si´ ze
stosowaniem pompowni poÊrednich, co podnosi
koszty inwestycyjno-eksploatacyjne. Z drugiej strony obcià˝enie Êciekami dla tego typu warunków staje si´ znikome, co stwarza problemy eksploatacyjne.

Podane okolicznoÊci powodujà, ˝e dla takich
warunków stosowanie kanalizacji grawitacyjnej
z pompowniami poÊrednimi staje si´ nieop∏acalne, potwierdza to literatura techniczna. Aby inwestycja by∏a op∏acalna, kryteria te winny byç
znane decydentom i nale˝y si´ do nich stosowaç. W przeciwnym przypadku mogà si´ pojawiç elementy „patologii kanalizacyjnej”.
System kanalizacyjny Wawra podzielono na 2
etapy, obejmuje on:
• kolektor majàcy za zadanie transport Êcieków
na ca∏ej d∏ugoÊci,
• kana∏y i przewody zbierajàce Êcieki od mieszkaƒców, tj. z pojedynczych domów (jednoi wielorodzinnych).
Ten podzia∏ ma odzwierciedlenie w polityce inwestycyjnej, tj. kolektor realizowany jest ze
Êrodków MPWiK, zaÊ zbieranie i dostawa Êcieków do kolektora jest inwestycjà dzielnicy.
Oczywistym faktem jest koniecznoÊç zrealizowania w I etapie kolektora, gdy˝ wià˝e si´ to z utrudnieniami drogowymi. W celu ujednolicenia okreÊleƒ
proponuj´ kanalizacj´ zbierajàcà Êcieki nazwaç
„drugorz´dnà”. Do niej odnosi si´ kwestia wyboru
w∏aÊciwego wariantu realizacyjnego, tj. kryterium
stosowania grawitacji, o czym wspomniano wy˝ej.
Dla kanalizacji drugorz´dnej widz´ szereg wariantów realizacyjnych, które pozwolà na wybór
optymalnego. Wybór klasycznej grawitacji by∏by
powa˝nym b∏´dem. Du˝e zastrze˝enia budzi u∏o˝enie obok kana∏u p∏ytszego i o mniejszym przekroju. Jest to dla mnie ca∏kowicie nieuzasadnione, gdy˝: zwi´ksza koszty inwestycyjne, zabiera

pas dla innego uzbrojenia podziemnego, utrudnia wykonawstwo, a ponadto mo˝na tak rozwiàzaç w∏àczenie, ˝e b´dzie on zb´dny.
JeÊli chodzi o odprowadzenie Êcieków deszczowych z bocznych ulic, proponuj´ zastosowanie retencji powierzchniowo-kana∏owej, co znalaz∏o zastosowanie w projektach odwodnieƒ
w drogownictwie. Pozwoli to w sposób bezinwestycyjny ograniczyç odp∏ywy w czasie nawalnych deszczów nawet pi´ciokrotnie.
Podsumowanie:
1 – Realizacja kolektora ulicznego winna byç zakoƒczona jak najszybciej.
2 – Nale˝y wyeliminowaç kana∏ boczny.
3 – Nale˝y opracowaç w∏àczenie do kolektora
bocznych kana∏ów z ulic oraz wielowariantowe w∏àczenie dostawców Êcieków (system
grawitacyjny i niekonwencjonalne).
4 – Jako system niekonwencjonalny proponuj´
kanalizacj´ ciÊnieniowà w wersji indywidualnej, najbardziej korzystnà pod wzgl´dem eksploatacyjnym.
Aby daç Paƒstwu wyobra˝enie o kosztach
proponowanego przeze mnie rozwiàzania, podaj´, ˝e koszt indywidualnej pompowni wynosi od
2000 do 5000 z∏, a zu˝ycie energii na rodzin´
3–4-osobowà wynosi 30 z∏ w skali rocznej.
mgr in˝. Jacek Chlipalski
p.o. Przewodniczàcego G∏ównej Sekcji
Kanalizacyjnej, Polskie Zrzeszenie
In˝ynierów i Techników Sanitarnych
Rozszerzonà wersj´ artyku∏u, bardziej szczegó∏owo prezentujàcà omawiane kwestie, wraz
z mapà, znajdà Paƒstwo na naszym portalu:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/1887

Wawerski akcent Gali Sportu M∏odzie˝owego
Jak co roku, 9 marca 2012 r., w Polskim Komitecie Olimpijskim odby∏a si´ Gala Sportu M∏odzie˝owego, podczas której uhonorowane zosta∏y najlepsze województwa, powiaty, miasta, gminy oraz
kluby bioràce udzia∏ w systemie sportu m∏odzie˝owego. We wszystkich klasyfikacjach dominowa∏a
Warszawa (jako powiat i gmina), która zdoby∏a
11 025,87 pkt, i województwo mazowieckie –
18 182,23 pkt. Podczas tej uroczystoÊci uhonorowano równie˝ najlepszych trenerów sportu m∏odzie˝owego z ka˝dego województwa. Z Warszawy
i z Mazowsza najlepszym trenerem roku 2011 zosta∏ Andrzej Wojda z UKS Fuks Sumo Falenica,
który z ràk minister sportu pani Joanny Muchy
otrzyma∏ imiennà szklanà statuetk´. PodkreÊlenia
wymaga fakt, ˝e trener Andrzej Wojda zosta∏ wybrany z grona trenerów reprezentujàcych wszystkie
dyscypliny sportu uprawiane w naszym województwie. Nale˝y wspomnieç o osiàgni´ciach trenera
Wojdy, którego zawodnicy i zawodniczki podczas
Mistrzostw Europy w sumo zdobyli 10 medali,
w tym 4 z∏ote: Pawe∏ Wojda I w kat. 92 kg juniorów
i III w dru˝ynie juniorów, Micha∏ Luto I w kat. 100 kg
m∏odzie˝owców, III w kat. seniorów i I w dru˝ynie
m∏odzie˝owej, Tomasz Wojda III w kat. 92 kg
i I w dru˝ynie m∏odzie˝owej, Natalia Ko∏nierzak
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II w juniorach i III w grupie m∏odzie˝owej w kat do
60 kg, Ma∏gorzata Kruza III w kat. 55 kg seniorek
i Monika Skiba II w dru˝ynie seniorek. W klasyfikacji generalnej M∏odzie˝owych Mistrzostw Polski
FUKS zajà∏ I miejsce, w klasyfikacji generalnej (ca∏orocznej) Pucharu Polski kobiet I miejsce,
a w Pucharze Polski m´˝czyzn II miejsce. Reprezentanci klubu zdobyli kilkadziesiàt indywidualnych medali na imprezach mistrzowskich i w systemie sportu dzieci i m∏odzie˝y, w tym na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y, gdzie FUKS zdo-

by∏ 262 pkt. oraz w Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach M∏odzików – 33 pkt., co w uk∏adzie dzielnicy Wawer na tle innych klubów (wszystkie dyscypliny sportu) uplasowa∏o ten klub na I miejscu.
Jak si´ dowiedzieliÊmy, trener Andrzej Wojda,
wczeÊniej, za wyniki osiàgane podczas Mistrzostw
Europy oraz w uznaniu zas∏ug za szczególne osiàgni´cia w pracy szkoleniowej w roku 2011, otrzyma∏
nagrod´ Indywidualnà Ministra Sportu i Turystyki.
Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Red.

WieÊci z KS ZWAR

wych od 5 do 9 lat biorà udzia∏ w meczach towarzyskich i turniejach.
Podczas dorocznego spotkania z animatorami ˝ycia kulturalno-sportowego
w Wawrze prezes KS ZWAR Tomasz
Skrzypczak i trener Bartosz Gajda
zostali uhonorowani przez Panià
Burmistrz Dzielnicy Wawer nagrodami za najlepszà prac´ i uzyskane wyniki sportowe w dzielnicy.
JeÊli chcesz zostaç pi∏karzem, do∏àcz
do nas. Wi´cej informacji na www.zwar.pl.

Szkó∏ka Pi∏karska ZWAR zakoƒczy∏a
przygotowania do rundy wiosennej.
Od po∏owy marca trenujemy ju˝ na
boiskach trawiastych na obiekcie KS
ZWAR. W tym miesiàcu oddajemy
do u˝ytku trzecie boisko treningowe,
trawiaste, które powsta∏o dzi´ki sponsorowi – firmie Gromek i Synowie.
14 kwietnia rozpoczynajà si´ rozgrywki MZPN, w których b´dzie bra∏o udzia∏ 7 naszych dru˝yn. Zespo∏y w przedzia∏ach wieko-

KS ZWAR
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Tomasz Dudek – mistrz
Polski w tenisie!!!
Sukcesem zakoƒczy∏y si´ rozegrane w Krakowie od 12 do 19 lutego Halowe Mistrzostwa Polski dwunastolatków w tenisie ziemnym. Tomasz
Dudek reprezentujàcy Klub TKKF Falenica zdoby∏
z∏oty medal i tytu∏ mistrza Polski. OÊmiodniowy
maraton odby∏ si´ na kortach hali tenisowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Uwaga sympatyków tenisa, m.in. Piotra Radwaƒskiego, skupi∏a si´ na poczynaniach naszego „Dominatora” Tomasza Dudka, rozstawionego z „dwójkà”. Podopieczny trenera S∏awomira
Kurka nie zawiód∏ oczekiwaƒ.
S∏awomir Kurek od 20 lat zwiàzany jest
z TKKF „Falenica”, prowadzàc sportowà grup´

tenisa. W okresie tym jego
wychowankowie odnieÊli
wiele sukcesów na szczeblu
wojewódzkim, regionalnym
i ogólnopolskim, a tegoroczny sukces Tomasza Dudka
jest kolejnym potwierdzeniem jego umiej´tnoÊci
w szkoleniu tenisistów.
Tomasz Dudek w obecnym sezonie jesienno-zimowym odnosi same sukcesy,
ju˝ w listopadzie 2011 r. wygra∏ Mistrzostwa
Województwa Mazowieckiego do lat 12. W kate-

gorii do 14 lat – m∏odzików
w WTK w Warszawie w dniach
3–5 grudnia 2011 doszed∏ do fina∏u – zajà∏ III miejsce w grze pojedynczej i podwójnej. Warto dodaç,
˝e jest to ju˝ drugi mistrzowski tytu∏ Tomka. Poprzednio w 2010 roku Tomek wygra∏ Tenisowe Mistrzostwa Polski do lat 10.
W dniach 9–13 marca odby∏ si´
w Pabianicach Halowy Turniej Supermasters PZT do lat 12, na który Tomek dosta∏ zaproszenie. Równie˝ i tym razem nie zawiód∏ oczekiwaƒ zdobywajàc I miejsce.
˚yczymy dalszych sukcesów
M∏odemu Mistrzowi, jego Rodzicom i Trenerowi.
Zarzàd TKKF „Falenica”

Tenis 10 – kandydaci na tenisowe gwiazdy
Pod koniec marca Uczniowski Klub Tenisowy
„RadoÊç” zorganizowa∏ dwa turnieje dla najm∏odszych tenisistów. Pierwsza impreza by∏a do
lat 9, druga do lat 10. Oba odby∏y si´ w ramach
programu Tenis 10. Na starcie obu turniejów stan´∏o ponad 40 zawodników i zawodniczek.
Tenis 10 to program stworzony w 2007 roku
przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Tenisowà.
W Polsce wdra˝anie tego programu rozpocz´to
w 2009 roku. Ma on na celu przyciàgni´cie i zatrzymanie przy dyscyplinie jak najwi´kszej liczby
dzieci. Zamierzenia te Tenis 10 chce zrealizowaç, wprowadzajàc elementy rywalizacji
równie˝
u najm∏odszych.
W tym celu dostosowano wielkoÊç
kortu, rakiet oraz
pi∏ek do warunków
fizycznych ma∏ych
tenisistów.
Tenis 10 sk∏ada si´
z czterech poziomów: niebieskiego
(do lat 6), czerwonego (do lat 8),
Basia Lech podczas meczu
pomaraƒczowego
(do lat 9) i zielonego (do lat 10). Poziomy ró˝nià
si´ mi´dzy sobà wielkoÊcià kortu, wysokoÊcià
siatki, wielkoÊcià i ciÊnieniem pi∏ek oraz systemem rozgrywek i d∏ugoÊcià pojedynków.
UKT RadoÊç 90 zorganizowa∏ imprezy dla poziomu pomaraƒczowego i zielonego. Pierwszy turniej zosta∏ rozegrany w grupach formu∏à ka˝dy
z ka˝dym. Klub z RadoÊci reprezentowali Miko∏aj
Kuczmarski, Piotrek Niedzielski, Adrian Smater,
bliêniacy JaÊ i AntoÊ Brzuchalscy oraz Basia Lech.
Dla wszystkich by∏ to pierwszy start w indywidualnym turnieju. Do tej pory brali udzia∏ jedynie
w dru˝ynowych rozgrywkach „Talentiada”. Formu∏a ka˝dy z ka˝dym umo˝liwia wszystkim dzieciom

rozegranie kilku meczów, bez wzgl´du na to, czy
pierwszy mecz zawodnik wygra∏, czy przegra∏.
Najwi´cej meczy, po dwa, wygrali JaÊ i Piotrek.
Na tym poziomie zawodów nie wyró˝nia si´ poszczególnych miejsc, tylko nagradza wszystkich
zawodników, dlatego ka˝dy uczestnik otrzyma∏
z ràk s´dziego zawodów medal i dyplom.
Podczas drugiego turnieju klub z RadoÊci reprezentowali Jadzia Ciecielàg i Micha∏ Marchewka.
Oboje dosyç ∏atwo wygrali pierwsze mecze,
dzi´ki czemu znaleêli
si´ w finale turnieju.
Niestety oboje w decydujàcym meczu musieli uznaç wy˝szoÊç swoich rywali, choç do
koƒcowego zwyci´stwa zabrak∏o im naprawd´ niewiele. „Misiek” przegra∏ po trzysetowym boju z Jerzym
Ohme 1/4 4/1 5/10. Jadzia by∏a jeszcze bli˝ej
wygranej, bo w meczu
z Martynà Aleksandrowicz mia∏a dwie pi∏ki
meczowe. Nie wykorzysta∏a ˝adnej i z kortu
schodzi∏a pokonana
3/4 4/1 9/11. Pomimo
pora˝ek w fina∏ach wyst´p zawodników UKT
RadoÊç 90 mo˝na
uznaç za ca∏kiem udany. Dwa drugie miejsce
to dobry wynik.
Obie imprezy spe∏ni∏y swojà rol´ ca∏kiem
dobrze. Debiutujàcy tenisiÊci mogli zapoznaç
si´ z regu∏ami, jakie pa-

nujà na takich zawodach. Zdobyli pierwsze doÊwiadczenia. Z∏apali nowà motywacj´ do treningu.
Ci troszk´ bardziej doÊwiadczeni po raz kolejny
mogli zmierzyç si´ ze swoimi rówieÊnikami
i sprawdziç, czy treningi przynoszà zamierzone
efekty. Zawodnicy wychodzili z kortów zadowoleni, z uÊmiechami na twarzach, wi´c mo˝na chyba
powiedzieç, ˝e turnieje si´ uda∏y.
Anna Niemiec
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Konkurs „Âwidermajer
w obiektywie” rozstrzygni´ty!
15 marca zakoƒczy∏ si´ konJózefowa. WÊród wyró˝kurs „Âwidermajer w obiektynionych znaleêli si´: Joanwie”. Pomys∏odawcà i organina Koryciarz-Kitamikado,
zatorem konkursu by∏ BusinessDominik Skurzak, Mariusz
man Institute – Klub Sosnowy,
Piotrowicz, Jos Vissers,
a patronat medialny obj´∏y mieMa∏gorzata Bonowska oraz
si´czniki: „Wawerskie WiadoKarolina Kozyra-Ignut.
moÊci Sàsiedzkie” oraz „Villa”.
Uroczyste rozstrzygni´Do siedziby organizatora
cie konkursu nastàpi∏o
wp∏yn´∏y ∏àcznie 72 zdj´cia wy1 kwietnia w siedzibie orkonane przez 15 fotografów,
ganizatora tj. w Klubie Sonajcz´Êciej mieszkaƒców naszej
snowym przy Trakcie Lugminy. Po zapoznaniu si´ z prabelskim 40 A. W scenerii
cami konkursowymi jury zgodbia∏ego pa∏acyku otulonego
nie z regulaminem przyzna∏o nazielenià dorodnych sosen
grod´ g∏ównà oraz szeÊç wyró˝uczestnicy konkursu odenieƒ. Grand Prix z nagrodà
brali swoje nagrody oraz
Lewandowski Gabriel, 2012,
1000 z∏ w formie voucherów do
wys∏uchali wspania∏ej muJózefów, ul.Matejki
wykorzystania w rekreacyjnej
zyki w ramach kolejnego
strefie Klubu Sosnowego przypad∏o Gabrielowi
koncertu Wawer Music Festiwal. Wszystkie praLewandowskiemu – 17-letniemu mieszkaƒcowi
ce konkursowe zaprezentowane zosta∏y w klubo-

Sàsiedzi Aleksandra Forda
W sobot´ 24 marca w Kinokawiarni „Stacja
Falenica” odby∏ si´ wieczór dedykowany wybitnemu re˝yserowi, twórcy przed- i powojennej kinematografii polskiej, mieszkaƒcowi Falenicy,
zatytu∏owany: Aleksander Ford – kochany i nienawidzony. Kim by∏ twórca „Krzy˝aków”?
Pomys∏ przypomnienia filmowca wyszed∏ od
przyjació∏, znajomych, sàsiadów i rodziny Aleksandra Forda, osób chcàcych wspomnieç twórczoÊç oraz blisko 10-letni okres falenicki w biografii re˝ysera. Zaproszenie zgodzili si´ przyjàç:
Stanis∏aw Janicki, znawca kina, autor imponujàcej iloÊci artyku∏ów i ksià˝ek, w tym publikacji
poÊwi´conej Aleksandrowi Fordowi, a tak˝e re˝yser rozpoczynajàcego spotkanie dokumentu pt.
Kochany i nienawidzony. Dramat ˝ycia i Êmierci
twórcy „Krzy˝aków” oraz najbli˝sza rodzina: ˝ona Elinor, mieszkajàca w USA oraz najstarsza
córka Konstancja (wraz z synami), zamieszka∏a

w Danii. Grono goÊci uÊwietnili swojà obecnoÊcià: Barbara Wizimirska, autorka ksià˝ek „Falenica” oraz majàcych niedawno premier´ „Opo-

wieÊci falenickich”, a tak˝e Filip Gaƒczak, dziennikarz „Newsweeka”, autor „Filmowców w matni
bezpieki” – ksià˝ki nominowanej w zesz∏orocznym konkursie Ksià˝ka Historyczna Roku.

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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wym foyer. Tego dnia goÊcie koncertu obejrzeli
równie˝ wystaw´ projektów architektonicznych,
grafiki oraz detalu snycerskiego o tematyce: budownictwo w stylu nadÊwidrzaƒskim.
Swoje prace zaprezentowali architekci Lucyna i Kazimierz WoÊko oraz Agnieszka WoÊko-Czeranowska. Mo˝liwoÊci aran˝acyjne starych
i nowych „Êwidermajerów” pokaza∏ architekt
Marek Przepiórka. Wystaw´ urozmaici∏y tradycyjne drewniane detale snycerskie w wykonaniu
Henryka i Dariusza Jesiotrów. GoÊcie, którzy odwiedzili Klub Sosnowy w niedzielny wieczór mieli okazj´ zapoznaç si´ z najnowszymi publikacjami dotyczàcymi historii rejonu tzw. linii otwockiej. Prezentowane by∏y: „OpowieÊci Falenickie”
Barbary Wizimirskiej, album „O Starym Aninie
– inaczej” Barbary Wo∏odêko-Maziarskiej, ksià˝ka „Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej” Roberta
Lewandowskiego oraz album „Wawer. Tradycja
i nowoczesnoÊç” Dominika Skurzaka.
Wystaw´ oraz zg∏oszone do konkursu fotografie oglàdaç mo˝na w Klubie Sosnowym do
koƒca kwietnia br.
Dorota Choiƒska
(dchoinska@gmail.com)
Po powitaniu zebranych na scenie i widowni
goÊci oraz projekcji filmu Stanis∏awa Janickiego
rozpoczà∏ si´ planowany panel dyskusyjny. Dokument przypomnia∏ specyfik´ polskiej kinematografii w latach 50. i 60., wydarzenia marcowe,
a tak˝e obrazowa∏ powik∏ane losy Forda w kraju
i za granicà. Rozmowa goÊci z publicznoÊcià pozwoli∏a uzupe∏niç wàtki poruszane
w filmie, nowe fakty opisane w ksià˝ce Filipa Gaƒczaka ujrza∏y Êwiat∏o dzienne,
a tak˝e rozwini´ta zosta∏a cz´Êç falenicka.
Po prawie pó∏torej godziny wspomnieƒ,
w trakcie osobistych rozmów z widzami,
Filip Gaƒczak podpisywa∏ swojà ksià˝k´,
panie Ford odnajdywa∏y dawnych znajomych, a pan Janicki odpowiada∏ na pytania filmoznawców. Ostatnim punktem programu by∏a projekcja odnowionej, skróconej wersji „Krzy˝aków” (88 min).
Anna Budziƒska
Fot. Jolanta Pe∏ka
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åwiartka bliêniaka

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 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

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.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl
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Ulice Twojego Miasta
– wawerskie ciekawostki
Dzisiaj wraz z serwisem Ulice Twojego Miasta zajrzymy
na osiedle Las wytropiç poprzednie nazwy ulic takich jak
Poprawna, S´czkowa czy Kosmatki i dowiemy si´, kto
przez lata zamieszkiwa∏ przy
ul. Planetowej w RadoÊci.

Las: rolnicze osiedle Warszawy
Ostatnio jednym z najcz´Êciej podawanych
nowych adresów sà uliczki osiedla Las. Tereny
te zosta∏y w∏àczone do stolicy dopiero w 1951

jest prawdziwa kopalnia wiedzy
o tym osiedlu. Nie b´dziemy jej
w tym miejscu powielaç, przypomnimy jednak kilka pierwotnych nazw miejscowych ulic,
ot tak dla zaspokojenia ciekawoÊci najbardziej dociekliwych.
28.05.1954 roku zmieniono: ul.
Staszica na Poprawnà, ul. Koszykowà na Papierowà, ul. G∏ównà na S´czkowà, ul. Krótkà na Wojs∏awickà, a kilka tygodni
wczeÊniej (12.04.1954) ul. Bohaterów na Kadetów. 5.05.1960 roku dotychczasowa ul. Kana∏owa zosta∏a zaÊ przemianowana na Kosmatki.

Przespaceruj si´
z przewodnikiem
po Wawrze
Serwis Ulice Twojego Miasta i „Wawerskie
WiadomoÊci Sàsiedzkie” zapraszajà w dniu
22 kwietnia (niedziela) o godz. 12.00 na
wycieczk´ po Wawrze. Przewodnik UTM
opowie Paƒstwu o rozwoju Starego i Nowego Wawra dzi´ki kolei, o tragicznych losach
mieszkaƒców w czasie II wojny, a tak˝e o wizycie Napoleona i o tym, co Wolframowie
majà wspólnego z Edisonem...
Przy sprzyjajàcych warunkach wycieczka
zakoƒczy si´ ogniskiem z kie∏baskami.

Sztuka w RadoÊci
Urokliwe osiedle wawerskie od zawsze przyciàga∏o ludzi sztuki. Mo˝e to mikroklimat, mo-

C AT E R I N G Â W I ÑT E C Z N Y – 6 0 0 8 0 4 4 0 4

roku, jednak wzmiankowane by∏y ju˝ w XV w.
jako wieÊ szlachecka. Wszystkim zainteresowanym polecamy ksià˝k´ Henryka Wierzchowskiego „Las: rolnicze osiedle Warszawy”, bo to
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˝e czar lasu, a mo˝e
cisza i spokój... Jednà
z takich osób by∏a
zmar∏a na poczàtku
marca Barbara Mateƒko (1932–2012).
W 1957 roku ukoƒczy∏a ASP w Warszawie, specjalizowa∏a
si´ w grafice u˝ytkowej i rysunku, projektowa∏a liczne plakaty, foldery i pocztówki, w latach 60.
opracowywa∏a graficznie publikacje

Miejsce zbiórki: Stacja PKP Warszawa Wawer
Rejestracja: aby wziàç udzia∏ w wycieczce,
nale˝y zarejestrowaç si´ przez formularz dost´pny pod adresem: http://utm.info.pl/wycieczka/7/ Spacer-po-Wawrze
Koszt udzia∏u: 20 z∏ (dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” – 10 z∏. Aby otrzymaç
zni˝k´, prosz´ przy rejestracji wpisaç w polu
Komentarz has∏o: WiadomoÊci Sàsiedzkie).
UTM
Wydawnictwa Zwiàzkowego Centralnej Rady
Zwiàzków Zawodowych. Swoje prace prezentowa∏a w kraju (np. w Galerii ZPAP Warszawa) i za granicà, m.in. w Muzeach Etnograficznych Iranu i Afganistanu, organizujàc wystaw´ „Polska sztuka ludowa”. Przez wiele lat
mieszka∏a przy ul. Planetowej.
UTM

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Wydarzenia kulturalne w kwietniu

KLUB KULTURY „ALEKSANDRÓW”
ul. Samorzàdowa 10

KLUB KULTURY „ANIN”
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40,
www.anin.ovh.org

●

12 kwietnia (czwartek), 23 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 12.40–13.40
„Pustynie Êwiata” – Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas
spotkania prelekcja i film autora.
Dooko∏a Ziemi, wzd∏u˝ zwrotników, rozciàga si´
pas suchych ja∏owych i niegoÊcinnych ziem. To pustynie. Pozornie martwe, o wysokich temperaturach
(do +55 stopni C). Jednak pulsuje tam ˝ycie. Gdzie
tylko znajduje si´ odrobina wody, wyrastajà roÊliny
b´dàce po˝ywieniem gryzoni, gazeli, antylop. Pustynie to równie˝ dom ludzi, którzy przystosowali si´
do ˝ycia w skrajnie trudnych warunkach.
● 14 kwietnia (sobota), godz. 15.00–16.00
Bajka teatralna dla dzieci pt. „Z∏ota kaczka” w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa. Stara warszawska
bajka opowiada histori´ biednego szewczyka Lutka.
Pewien czeladnik opowiedzia∏ mu, ˝e w Warszawie
na ulicy Ordynackiej w podziemiach starego zamku
mieszka królewna zamieniona w z∏otà kaczk´. Kto jà
odnajdzie zdob´dzie ogromne skarby. Szewczyk rusza na poszukiwania...
● 15 i 22 kwietnia (niedziela), godz. 10.00–16.00
VII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2012. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
● 17 kwietnia (wtorek), godz. 16.00–17.30
Koncert zespo∏u Teatry Wawra.W programie: recital pieÊni neapolitaƒskich – „Parla mi d’amore
Mariu”, „Torna a Suriento”, „O Sole mio”; arii operowych (A. Mozarta, St. Moniuszki); piosenek z repertuaru Franka Sinatry w wykonaniu p. Boles∏awa
Dàbrowskiego (baryton). Prowadzenie i konferansjerka – p. Ryszard Jakubowski.
● 21 kwietnia (sobota), godz. 16.00–17.00
Wyst´p Kabaretu Seniorów „Zadra” SDK w programie kabaretowym „To i owo z ˝ycia wzi´te”.
● 22 kwietnia (niedziela), godz. 11.00–11.30
Wyst´p Kabaretu seniorów „Zadra” w centrum
Wystawienniczo-Kongresowym przy ulicy Marsa.
● 27 kwietnia (piàtek), godz. 18.00–21.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana przy wspó∏udziale Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin. GoÊciem w tym miesiàcu b´dzie by∏y d∏ugoletni dyrektor OÊrodka TPD „Helenów” p. Wojciech Stojanowski
● 28 kwietnia (sobota), godz. 9.00–14.00
Ogólnopolski Turniej Szachowy „Smerfogranie
2012” s´dziowany przez arc. Agnieszk´ Brustman.
Jest to drugi etap czterocz´Êciowego turnieju szachowego dla dzieci i m∏odzie˝y do lat 17 i III kategorii
szachowej w∏àcznie. Turniej b´dzie rozgrywany systemem szwajcarskim, 7 rund w tempie 15 minut na zawodnika. Program: 9.00–9.45 – zapisy; 10.00 – rozpocz´cie turnieju; 14.00 – zakoƒczenie.
●

KLUB KULTURY „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37,
www.klubmarysin.pl
4 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Spotkanie Êwiàteczne w Klubie Seniora.
● 12 kwietnia (czwartek) godz. 11.00
Poranne warsztaty muzyczne „Poznajemy instru menty” dla kl. I SP nr 277 prowadzone przez
M. Drausa. (w ramach WPEK).
●

13 kwietnia (piàtek) godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne. Na tych warsztatach dzieci z ZSS nr 102 z ul. PrzedwioÊnie pod
okiem instruktora b´dà robi∏y z gliny zwierzàtka.
(warsztaty w ramach WPEK).
● 14 kwietnia (sobota) godz. 17.00
Zapraszamy na koncert Ewy Jarzymowskiej-Ka∏u dow – sopran. W programie najpi´kniejsze arie
operetkowe, piosenki z musicali.
● 16 kwietnia (poniedzia∏ek) godz. 17.30
Rodzinne warsztaty taneczne w sekcji formacji tanecznej. W tym dniu dzieci zaproszà swoich rodziców
na zaj´cia, aby wspólnie nauczyç si´ ulubionego taƒca.
● 17 kwietnia (wtorek) godz. 16.00
Galeria Doros∏ego Artysty zaprasza do obejrzenia
obrazów Anny Moszczyƒskiej, uczestniczki naszej
sekcji malarstwa dla doros∏ych. Wystaw´ mo˝na oglàdaç do 30 kwietnia 2012 r. od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 13.00–16.00 i w piàtki w godz. 14.00–19.00.
● 19 kwietnia (czwartek) godz. 11.00
„Poznajemy instrumenty” – poranne warsztaty
dla kl. I–III poprowadzi inst. muzyki Maciej Draus,
(warsztaty w ramach WPEK).
● 21 kwietnia (sobota) 12.00 – 18.00
XVI Wawerski Przeglàd Taƒca Nowoczesnego,
który odb´dzie si´ w Hali Sportowej przy ul. Króla
Maciusia 5.
● 23 kwietnia (poniedzialek) godz. 11.00– 13.00
Forum M∏odzie˝y Warszawy organizuje warsztaty plastyczne – pt. „Postaç Janusza Korczaka wÊród dzieci –
portret zbiorowy” (kredka, akwarela). Realizowane sà
one w ramach projektu pod nazwà „Spotkajmy si´
u Starego Doktora”, przeznaczone dla dzieci i m∏odzie˝y.
Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszawa.
● Gimnastyka dla seniora odb´dzie si´ w termi nach: 3, 10, 17, 24 kwietnia 2012 r. w godz.
9.30 i 10.30.
●

KLUB KULTURY FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44,
e-mail kkfalenica@wp.pl
15 kwietnia (niedziela), godz. 17.00
„Opera ˝ebracza” – spektakl dla doros∏ych w wykonaniu grupy teatralnej KKF.
„Opera ˝ebracza” Johna Gaya to dramat, który zainspirowa∏ wielu twórców teatralnych, autorów,
kompozytorów, re˝yserów. ˚artobliwa treÊç utworu
nie przekreÊli∏a jego powa˝nego przes∏ania i przybli˝y∏a s∏uchaczom problemy wspó∏czesnych artystów
i animatorów kultury. Scenariusz opracowa∏a Barbara Wizimirska, nowà, oryginalnà muzyk´ Jerzy Kuszakiewicz. Spektakl wyre˝yserowa∏ Szczepan
Szczykno. Bilety do nabycia w KKF.
● 21 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Dziady” – Próba otwarta.
● 22 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
„Dziady” PREMIERA
Próba zmierzenia si´ z drugà cz´Êcià Dziadów
A. Mickiewicza, czyli obrz´dem, uzupe∏nionà o fragmenty mniej znanej cz´Êci pierwszej i cz´Êci trzeciej.
Sytuacja obrz´du ma dwa konteksty. Pierwszy –
to obrz´d jako seans spirytystyczny, wywo∏ywanie
duchów (tutaj obrz´d dzieci kwiatów), drugi – to
próba przekazywania pewnych wartoÊci m∏odemu
pokoleniu. Spektakl b´dzie mia∏ charakter w´drowny i odb´dzie si´ w trzech przestrzeniach.
Re˝yseria – Szczepan Szczykno, wykonanie – aktorzy dwóch grup teatralnych Klubu Kultury Falenica. Bilety do nabycia w KKF.
●

15 kwietnia (niedziela), godz. 13.30
Spektakl „Przygody Je˝a Serafina”.
Lalkowe przedstawienie na podstawie bajki Stefano Milu. Historia kulawego Je˝yka, który wierzàc, ˝e
przyjaêƒ jest lekarstwem na jego samotnoÊç, wyrusza w Êwiat w poszukiwaniu przyjació∏. Czas trwania: 40 minut. Koszt: 5z∏/osoba.

21 kwietnia (sobota), godz. 17.00
Pokaz filmu „Âwi´to przebiÊniegu” z cyklu Klasyka Kina Czeskiego.
Ekranizacja prozy jednego z najs∏ynniejszych czeskich autorów – Bohumila Hrabala, zrealizowana przez
zdobywc´ Oscara, Jiri Menzla, sztandarowego re˝ysera czeskiej Nowej Fali. „Âwi´to przebiÊniegu” to portret mieszkaƒców ma∏ej miejscowoÊci, gdzieÊ z dala
od Pragi i spraw wielkiego Êwiata. W filmie poetyka
miesza si´ z groteskà, humor Êciga powag´, a wszystko zaczyna si´ od intrygi i kultowego ju˝ sporu o dzika. Czas trwania: 83 minuty. Wst´p wolny.
● 20–21 kwietnia (piàtek–sobota)
Wycieczka autokarowa do Krakowa i Wieliczki
Zapraszamy osoby doros∏e z dzieçmi szkolnymi.
RenciÊci i emeryci proszeni sà o zabranie aktualnych legitymacji uprawniajàcych do zni˝ek na bilety wst´pu. Program wycieczki:
Piàtek (dzieƒ I) – wyjazd o godz. 7.00 spod siedziby
Klubu Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
Zwiedzanie Krakowa wraz z przewodnikiem, m.in.
wejÊcie do Katedry Wawelskiej i Bazyliki Mariackiej.
Sobota (dzieƒ II) – Wizyta na Wawelu, zwiedzanie
komnat reprezentacyjnych i prywatnych z przewodnikiem. Nast´pnie wyjazd do Wieliczki, zwiedzanie
Muzeum ˚up Krakowskich oraz zjazd pod ziemi´
– dla ch´tnych. Planowany powrót ok. 22.00.
Koszt wycieczki: ok. 280 z∏. Zapisy pod numerem
(22) 612-63-85. Informacji udziela p. Iwona Kie∏piƒska w godz. 15.00–18.00, w dni robocze.
● 23 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem „Uzbekistan – kraj wspania∏ych zabytków”.
Le˝àcy w Ârodkowej Azji Uzbekistan w wi´kszej
mierze pokrywajà tereny stepowe. Najwi´kszà atrakcjà kraju sà wspania∏e zabytki Samarkandy, Buchary
i Chiwy. Wszystkie powy˝sze miejsca znajdujà si´
na liÊcie Êwiatowego dziedzictwa UNESCO, czyniàc
z Uzbekistanu najciekawszy turystycznie kraj w ca∏ej
Azji Ârodkowej. Wyk∏ad zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD. Wst´p wolny.
●

KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13, www.kkzastow.pl
15.04 (niedziela), godz.*
Koncert Laureatów oraz gala wr´czenia pucharów
w XVI Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´ cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Na scenie zobaczymy tych, którzy zostali wy∏onieni w drodze trzydniowych przes∏uchaƒ i si´gn´li
po najwy˝sze laury.
* godzina uzale˝niona od iloÊci nagrodzonych wykonawców (zostanie podana na naszej stronie internetowej)
● Do 25.04 (Êroda), do godz. 19.00
Przyjmowanie prac plastycznych do XII Ogólnopolskiego Konkursu „Kukie∏ka” na postaç z bajki „Kopciuszek”. Perypetie pi´knej i pracowitej dziewczynki, przyrodnich sióstr i z∏ej macochy b´dà inspiracjà do stworzenia kukie∏ek. Zapraszamy do udzia∏u. Regulamin
konkursu do pobrania na stronie www.kkzastow.com
●

cd. na str. 13 ➽
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Tradycji sta∏o si´ zadoÊç...
Nie zwa˝ajàc na wiatr i m˝awk´, 21 marca
panny Marzanny ró˝nymi Êrodkami transportu
dociera∏y do Klubu Kultury „Zastów”. A by∏y to
samochody – tu pozostawa∏y do wyboru kabina kierowcy, baga˝nik lub dach, jedna z marzann
przyjecha∏a na rowerze. Gdy ju˝ wszystkie przy-

by∏y na miejsce i zaprezentowa∏y si´ na p∏ocie,
przyszed∏ czas na ocen´ jury i rozstrzygni´cie
XVI Konkursu Plastycznego „Marzanna”.
Marzann by∏o ponad 100! Jurorki Ma∏gorzata
Szybiƒska i Aleksandra Mostowska mia∏y nie lada problem z wyborem naj∏adniejszych. S∏omialub Kultury „Zastów” zaprasza do
udzia∏u w XII Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym na postaç
z bajki „Kopciuszek”. Konkurs odbywa si´ w czterech kategoriach
wiekowych: 7–10 lat, 11–13 lat,
14–16 lat i powy˝ej 17 lat.
Wystarczy przypomnieç sobie
bajk´, pobudziç wyobraêni´
i wykonaç pi´knà kukie∏k´.
Nale˝y jà dostarczyç wraz
z metryczkà zawierajàcà dane
okreÊlone w regulaminie (do-

K

ne kuk∏y, z∏e panie zimy, marzanny ludowe –
wszystkie oczekiwa∏y na og∏oszenie werdyktu do
godziny 17.00. Wtedy przybyli do Klubu autorzy
marzann oraz wszyscy, którzy chcieli wraz z nami po˝egnaç zim´ i powitaç wiosn´. Przy p∏ocie zaroi∏o si´ od goÊci, którzy podziwiali, porównywali i zachwycali si´ kuk∏ami.
Po wr´czeniu nagród rozpocz´∏a si´ weso∏a,
wiosenna zabawa. Ogniska zosta∏y uroczyÊcie
rozpalone przez panià Marzen´ Ka∏k´ – nauczycielk´ ze Szko∏y Podstawowej nr 138, z której
przywieziono a˝ 60 marzann, i pana Krzysztofa
Soko∏owskiego z Grupy Inicjatyw Spo∏ecznych
„Razem dla Wawra”. To dzi´ki dzia∏aniom tej
grupy powstanie przy Klubie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Realizuje ona szereg projektów dla Wawra i dlatego warto do niej do∏àczyç.
Przy ogniskach pieczono kie∏baski i zajadano
pyszne bu∏ki ufundowane przez Piekarni´ Wawerskà. Dodatkowo wspar∏a nas firma Przetwórstwo Owoców i Warzyw Piotr R´bek. GoÊcie wys∏uchali gaw´dy zwiàzanej z tradycjà po˝egnania
zimy i powitania wiosny. Maluchy ch´tnie taƒczy∏y wiosenne taƒce. Gdy si´ Êciemni∏o, nadesz∏a
st´pnym na stronie: www.kkzastow.com) w dniu
25 kwietnia 2012 r. lub przes∏aç na adres:
Klub Kultury „Zastów”
ul. Lucerny 13
04-687 Warszawa
Decyduje data wp∏ywu!
Lista laureatów oraz godzina
wr´czenia nagród zamieszczona b´dzie na stronie internetowej klubu w dniu 30 kwietnia
2012 r.
KK Zastów

„Spotkajmy si´ u Starego Doktora”
Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury „Marysin” rozpoczynajà realizacj´ projektu
wspó∏finansowanego przez m.st. Warszawa
pod tytu∏em „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Historia Marysina Wawerskiego jest szczególnie zwiàzana z Januszem Korczakiem.
Przed wojnà na tych terenach dzia∏a∏ sierociniec „Ró˝yczka” kierowany przez Janusza Korczaka. Za∏o˝one przez niego Towarzystwo „Pomoc dla sierot” otrzyma∏o tà nieruchomoÊç
od Maksymiliana Cohna, dlatego te˝ dzieci mog∏y sp´dzaç tu ca∏à wiosn´ i lato. Poprzez cykl
warsztatów artystycznych pragniemy przybli˝yç postaç i twórczoÊç Janusza Korczaka oraz
jego dzia∏ania na rzecz dzieci. Obecnie na terenie Marysina Wawerskiego znajdujà si´ ulice
Starego Doktora, Króla Maciusia – jest pomnik
Janusza Korczaka. W zwiàzku z obchodami roku korczakowskiego chcemy, aby historia tego
miejsca i historia cz∏owieka, który ˝ycie poÊwi´ci∏ dzieciom i z nimi poszed∏ na Êmierç, by-
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∏a znana szczególnie m∏odym mieszkaƒcom
naszej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u w warsztatach plastyczno-artystycznych poÊwi´conych wy∏àcznie Korczakowi, jego twórczoÊci i miejscu, z którym by∏
szczególnie zwiàzany.
23.04.2012 godz. 11.00–13.00 (OÊrodek Sportu i Rekreacji „SYRENKA”)
– Portret J. Korczaka wÊród dzieci
2 x maj (OÊrodek Sportu i Rekreacji „SYRENKA”)
– Projekt znaczka pocztowego upami´tniajàcego Rok Korczakowski
– Pocztówka z piecz´cià królewskà (Król MaciuÊ I)
2 x czerwiec (OÊrodek Sportu i Rekreacji
„SYRENKA”)
– Ilustracja do wybranej bajki J. Korczaka
– Plener malarski, ulica Starego Doktora i okolice – widok wspó∏czesny (w miejscu dawnego
OÊrodka „Ró˝yczka”)

pora na spalenie marzann. Przy okrzykach
„Odejdê, zimo z∏a!” buchn´∏y w gór´ p∏omienie,
og∏aszajàc wszem i wobec nadejÊcie wiosny.
KK „Zastów”

Czy macie czasem wra˝enie,
˝e to, co widzicie, nie mo˝e byç
prawdà, ˝e to tylko sen?

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TO TYLKO SEN”
Poka˝cie nam to na zdj´ciach
i weêcie udzia∏ w konkursie
fotograficznym!
Na konkurs nale˝y przygotowaç i przys∏aç do
nas maksymalnie 3 fotografie jak najlepiej ilustrujàce ten temat (zdj´cia przedstawiajàce
sytuacje, miejsca i ludzi, które wydaja si´ niemo˝liwe, nierealistyczne, trudne do uwierzenia). Do zaprezentowania swoich zdj´ç zapraszamy wszystkich ch´tnych, w ka˝dym wieku, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
Warunki techniczne: fotografie (JPG, min.
1200 x 1600 piks. i maks. 5 MB) wraz z formularzem zg∏oszeniowym nale˝y wys∏aç na
adres e-mail: zaczarowanadorozka2010@
gmail.com.
Formularze do pobrania na stronie: www.zaczarowanadorozka.org. Fotomonta˝e nie b´dà brane pod uwag´! Na prace czekamy do
30 kwietnia 2012 r. Do wygrania atrakcyjne
nagrody. Dla m∏odych fotografików nagrodzonych w konkursie dodatkowym wyró˝nieniem
b´dzie udzia∏ ich prac w akcji artystycznej pn.
„TYSIÑC SNÓW JEDNEJ NOCY”.
Klub Kultury Falenica
2 x wrzesieƒ (Klub Kultury „MARYSIN”)
– Galeria bajkowych postaci J. Korczaka
– God∏o paƒstwa Króla Maciusia I
2 x paêdziernik (Klub Kultury „MARYSIN”)
– Szaty dla Króla Maciusia I
– Zaplanuj dzieci´cy plac zabaw
1 x listopad (Klub Kultury „MARYSIN”)
– Moje spotkanie ze Starym Doktorem
15–30 listopada – podsumowanie przeprowadzonych dzia∏aƒ – (Klub Kultury „MARYSIN”)
KK Marysin

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
KLUB KULTURY RADOÂå
ul. Planetowa 36
14 kwietnia (sobota), godz. 15.00
„O Micha∏ku NieÊmia∏ku i jego piesku Wigorku”
– Studio Artystyczne „ARLEKIN” zaprasza dzieci
na przedstawienie interaktywne. Wyst´pujà: Diana
Piotrowicz, Pawe∏ Piotrowicz
Micha∏ek i Wigorek sà przyjació∏mi od lat. Razem
bawià si´ i wykonujà obowiàzki domowe – sà nieroz∏àczni. Pewnego dnia Wigorek znika. Czy Micha∏kowi
uda si´ prze∏amaç nieÊmia∏oÊç, by odnaleêç swojego
ulubieƒca? Weso∏a i pe∏na ciep∏a bajka o tym, ˝e nie
warto byç nieÊmia∏ym, a uprzejmoÊç i mi∏e s∏owa ∏atwo zyskajà nam potrzebnà pomoc. Wst´p wolny.
● 21–22 kwietnia, godz. 9.00–17.00
XV Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y „Kogucik 2012”– przes∏uchania konkursowe.
Jest to impreza organizowana od 15 lat przez
Klub Kultury „RadoÊç” dla dzieci i m∏odzie˝y grajàcych przede wszystkim muzyk´ klasycznà, lub rozrywkowà zaliczanà do klasyki rozrywki.
●

KWIECIE¡ W BIBLIOTECE
Wystawy/Wernisa˝e:
● „Kolory Warszawy” wernisa˝ malarstwa Wandy
Skonieckiej. Tego samego popo∏udnia wiersze
o Warszawie czyta Anna Weso∏owska. 21 kwietnia
godz. 15.00.
● W y s t a w a p r a c f o t o g r a f i c z n y c h pracowników
i podopiecznych Fundacji „Akademia Mo˝liwoÊci” ze ˚wanowieckiej 49. Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Z cyklu Zamki w Polsce: Zamek w Niedzicy. Czytelnia Naukowa, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Z cyklu Pasje bibliotekarzy: Wystawa lalek nie tylko
porcelanowych – ze zbiorów prywatnych Moniki
Rudek. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta10.
● „Historia ˝ycia Janusza Korczaka” – wystawa. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● 400. rocznica Êmierci ksi´dza Piotra Skargi –
niestrudzonego kaznodziei, autora „˚ywotów
Êwi´tych” oraz „Kazaƒ sejmowych”. Biblioteka
G∏ówna, ul. Trawiasta 10.

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
• Zaj´cia adaptacyjne – Mama i dziecko,
w ka˝dy czwartek o godzinie 10.00
Ponadto zapraszamy na:
• 2 kwietnia o godzinie 12.00 – koncert
edukacyjny (flety) na powitanie wiosny:
„Po czym poznaç, ˝e zbli˝a si´ wiosna?”,
• 16 kwietnia o godzinie 10.00 – teatrzyk
o tematyce wiosenno-wielkanocnej „Po skromienie zajàczka”.

Klub Ciastusia
ul. Orzechowskiego 21A
Kontakt: Katarzyna Ciecielàg
Tel. 502-481-301

●

„Cz∏owiek instytucja” – Rok 2012 rokiem Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.

Spotkania z pisarzami:
● „Italia – drugà ojczyznà ka˝dego Europejczyka”
spotkanie autorskie z pisarkà Halinà Pop∏awskà, autorkà cyklu powieÊci historycznych. Spotkanie poprowadzi Ludwika Mostowicz. 26 kwietnia, godz.
16.00. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
Prelekcje/Dyskusje/Wyk∏ady:
● „Warto przeczytaç” – przeglàd nowoÊci wydawniczych – 18 kwietnia, godz. 15.00. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● Uroki wiosny i lata w literaturze staropolskiej
miniwyk∏ad – 30 kwietnia, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● „O ksià˝kach” – klub dyskusyjny. 20 kwietnia,
godz. 16.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
G∏oÊne czytanie:
„Cztery pory roku” z Kubusiem Puchatkiem: wiosna” – g∏oÊne czytanie dzieciom z przedszkola
26 kwietnia, godz. 10.00. Wypo˝yczalnia nr 25,
Falenica, ul. Walcownicza 14.
● Bajki w Êrodowe popo∏udnia – czytanie bajek
dzieciom w Êrody, w godz. 12.00–12.30. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Bajeczki na 3 mi nuteczki: Przygody” Isabel Abedi. Oddzia∏ dzieci´cy, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 10 kwietnia, godz. 13.00 – „Roksana i potwór”,
- 13 kwietnia, godz. 16.30 – „Ma∏e pióro i wielki
orze∏ Inaje”,
- 17 kwietnia, godz. 13.00 – „Pac ciemnà nocà”,
- 20 kwietnia, godz. 16.30 – „Z∏odziej czekolady”,
- 24 kwietnia, godz. 13.00 – „Skarb piratów”,
- 27 kwietnia, godz. 16.30 – „Rycerska przygoda szczurków”.
● „Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom”
– czyta satyryk, rysownik, pisarz Marcin Wicha –
27 kwietnia, piàtek, godz. 11.00. Oddzia∏ dzieci´cy, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
●

●

Warsztaty Integracyjne dla niepe∏nosprawnych –
Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 12, 19, 26 kwietnia, czwartek, godz. 12.15.

Warsztaty plastyczne/komputerowe:
● Warsztaty komputerowe dla m∏odzie˝y – 4, 18,
25 kwietnia, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych:
● „Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia 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 (607 921 142).
Konkursy/ Testy/Quizy:
● Konkurs dla dzieci: „Wielkanocne jajko -wykle janka”.Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst. ks.
„Tajemnica mi∏oÊci” 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 10–12 lat kl. IV–VI
SP pt. „Zuzanka z pistacjowego domu mojà przyjació∏kà” na podst. ksià˝ki Barbary Gawryluk. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
● Konkurs plastyczny dla dzieci 5 lat (przedszkole)
pt. „Bohaterowie bajek i baÊni – krasnoludki
i skrzaty”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
● Quiz o malarstwie oraz Quiz Pomniki Warszawy
zawieszone na stronie biblioteki w zak∏adce Quiz
www.bibliotekawawer.pl.
Wycieczki:
Wycieczka do lasu – „Szukamy wiosny” (termin
do ustalenia). Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer

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.

●

Listy do redakcji

wi´kszym wietrze podpala suche trawy i ga∏´zie.
Dodam, i˝ za ka˝dym razem podpala coraz bli˝ej
naszych domów. DziÊ ogieƒ si´ga∏ mojego ogrodzenia, które jest 7 m od granicy domu.
Na szcz´Êcie bezpoÊredni sàsiedzi byli w domu,
bo o godzinie 9.30 wi´kszoÊç z nas jest w pracy. Powiadomi∏am dziÊ policj´ o tych incydentach. Zamierzam równie˝ wystosowaç pismo
do wydzia∏u Êrodowiska w naszej dzielnicy. Prosz´ o nag∏oÊnienie sprawy i pomoc.

Podpalenia

Szanowna Redakcjo,
jestem nowà mieszkankà bocznej uliczki
przy Trakcie Lubelskim. DziÊ prawie spali∏ si´
mój nowy dom. Po raz trzeci w ciàgu ostatnich
7 dni p∏on´∏y trawy niezagospodarowanych terenów mi´dzy nr 239 a 241 przy Trakcie. Po raz
Dane autorki listu do wiadomoÊci redakcji
kolejny ogieƒ wymaga∏ interwencji stra˝y po˝arnej, która na szcz´Êcie
zosta∏a b∏yskawicznie
Us∏ugi hydrauliczne
powiadomiona i doÊç
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
szybko ugasi∏a po˝ar.
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
Wspólnie z sàsiada- przeglàdy i naprawy kominiarskie
mi uwa˝amy, ˝e gdzieÊ
blisko mieszka podpatel. 696-321-228
lacz, który przy najwww.silczuk-hydraulika.pl

13

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
nowiona,
majestatyczna willa wraz z jezuickim
oÊrodkiem szkoleniowo-rekolekcyjnym kontynuuje
dziÊ wielowiekowà tradycj´
jezuickiego szkolnictwa.
Nowa publikacja Barbary Wizimirskiej przybli˝a
czytelnikom histori´ i dzia∏alnoÊç jezuitów, dopisujàc jednoczeÊnie jej falenicki rozdzia∏.
Podczas spotkania promujàcego ksià˝k´, które odby∏o si´ 9 marca w Klubie Kultury Falenica,
zebrani goÊcie mogli obejrzeç ciekawà prezentacj´ przybli˝ajàcà dzieje rodziny Szaniawskich-Wojciechowskich. Stare zdj´cia subtelnie wprowadza∏y w klimat minionych lat i zdradza∏y fascynacj´ autorki opowiadanà historià. „˚y∏am tà
opowieÊcià przez ostatnie trzy lata” zwierzy∏a si´
pani Barbara. WnikliwoÊç badawcza doprowadzi∏a jà do wielu osób oraz dokumentów, które
pomog∏y zbudowaç falenickie opowiadanie
o ciekawych ludziach ˝yjàcych w „ciekawych
czasach”. Dzi´ki determinacji ks. Roberta Wawra, wsparciu finansowemu jezuitów oraz Wydawnictwu Akademickiemu Sedno powsta∏a kolejna cenna publikacja budujàca to˝samoÊç
osiedla Falenica, przypominajàca o jego dawnych i obecnych mieszkaƒcach oraz o jezuitach,
którzy zajmujà obecnie istotne miejsce w ˝yciu
falenickiej spo∏ecznoÊci.
Dorota Choiƒska
(dchoinska@gmail.com)

Promocja nowej ksià˝ki Barbary
Wizimirskiej „OpowieÊci Falenickie”
W pierwszych dniach marca wydana zosta∏a
kolejna publikacja dotyczàca historii naszej
dzielnicy. O swojej ma∏ej ojczyênie po raz kolejny opowiedzia∏a piórem Barbara Wizimirska
– animatorka dzia∏aƒ na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci, autorka wielu ciekawych felietonów, publikacji i sztuk teatralnych, wnikliwa eksploratorka dawnej i wspó∏czesnej Falenicy.
Tym razem inspiracjà do twórczych poszukiwaƒ pani Barbary sta∏a si´ „Z∏ota Marysieƒka”
– tajemnicza przedwojenna willa ulokowana
w cieniu strzelistych sosen przy ulicy Poczàtkowej w Falenicy. Dostojna fasada tej willi kontrastuje z sàsiadujàcym nowoczesnym obiektem
Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury
(ECCC). Oba domy ulokowane na tej samej posesji nale˝à obecnie do Towarzystwa Jezusowego. To w∏aÊnie obecny dyrektor ECCC i prze∏o˝ony Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego
otworzy∏ przed panià Barbarà wn´trze willi i zach´ci∏ do zg∏´bienia tajemnic jej dawnych
i obecnych lokatorów. Tak powsta∏a ksià˝ka,
w której autorka opisa∏a losy rodziny Szaniawskich-Wojciechowskich (budowniczych i w∏aÊcicieli willi) na tle zmian polityczno-gospodarczych, jakie zachodzi∏y poczàwszy od lat 20.

XX w. w podwarszawskim letnisku. Za sprawà
tych zmian oraz nieprzewidywalnych ˝yciowych
zawirowaƒ i zbiegów okolicznoÊci kszta∏towa∏y
si´ losy w∏aÊcicieli „Z∏otej Marysieƒki”. Nieoczekiwane (choç mo˝e wcale nie przypadkowe)
skrzy˝owanie dziejów rodziny z ksi´˝mi Towa-

Willa „Z∏ota Marysieƒka”, Falenica ul. Poczàtkowa

rzystwa Jezusowego zbudowa∏o najnowszà histori´ willi, która sta∏a si´ Domem Zakonnym jezuitów. Taki bieg historii uratowa∏ „Z∏otà Marysieƒk´” przed smutnym losem, jakiego doÊwiadczy∏o wiele okolicznych „Êwidermajerów”. Od-

U sàsiada za p∏otem, w gara˝u, na tarasie
W naturze ludzkiej od zarania dziejów zakorzeniona jest
ciekawoÊç, lubimy wiedzieç,
co si´ dzieje wokó∏ nas. Bacznie obserwujemy, co nasi sàsiedzi zza p∏otu urzàdzajà,
sk∏adujà czy te˝ budujà w swoim ogródku. Niestety, niechciane czy ucià˝liwe obiekty to najcz´stsza przyczyna sporów sàsiedzkich.
Jednak nie ka˝dy ciekawski sàsiad wie, ˝e dla
niektórych obiektów i urzàdzeƒ okreÊlono
w przepisach prawnych minimalne odleg∏oÊci
od granic sàsiednich dzia∏ek. Dlatego te˝ zanim
zaplanujemy zagospodarowanie dzia∏ki, powinniÊmy braç pod uwag´ nie tylko wymogi prawne,
ale równie˝, jeÊli nie przede wszystkim, dobro
sàsiedzkich stosunków, o które warto zadbaç.
Nie wszystkie domy jednorodzinne i wielorodzinne majà w swojej kubaturze wydzielony gara˝,
stàd te˝ niejednokrotnie taka budowla powstaje
obok budynku mieszkalnego. Co istotne, do budowy gara˝u majà zastosowanie takie same przepisy jak przy budowie domów mieszkalnych. Odleg∏oÊç, jaka powinna byç zachowana od granicy
dzia∏ki sàsiada, powinna wynosiç 3 metry (Êciana
bez otworów okiennych) lub 4 metry (Êciana
z otworami). Jedynie w sytuacji, gdy nasz sàsiad
wybudowa∏ ju˝ budynek przy granicy posesji lub
usytuowa∏ go w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 metry,
mo˝emy dobudowaç gara˝ do istniejàcego sà-
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siedniego budynku lub te˝ zbli˝yç do granicy dzia∏ki, ale nie mniej ni˝ na odleg∏oÊç 1,5 metra. Budowa gara˝u tu˝ przy p∏ocie sàsiada b´dzie mo˝liwa
równie˝ wtedy, gdy wymiary dzia∏ki nie pozwalajà
na zachowanie wskazanych odleg∏oÊci albo uda
si´ nam pozyskaç zgod´ na odst´pstwo od wymogów techniczno-budowlanych.
Kolejnà kwestià jest usytuowanie tarasu wypoczynkowego. Je˝eli taras znajduje si´ na poziomie gruntu, to traktowany jest jako utwardzona nawierzchnia, a wi´c nie wymaga zachowania odleg∏oÊci od granicy sàsiedniej posesji
i mo˝e zostaç wytyczony tu˝ przy tej granicy.
Cz´sto obok budynku mieszkalnego i gara˝u
w∏aÊciciel nieruchomoÊci decyduje si´ te˝ na postawienie altany lub wiaty. Je˝eli takie obiekty posiadajà Êciany, to spe∏niajà funkcje u˝ytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Dlatego
nie mo˝emy postawiç altany bez zachowania minimalnej odleg∏oÊci od sàsiedniej posesji – 4 metrów
lub 3, je˝eli na Êcianie przygranicznej nie znajdà si´
okna ani drzwi. Tak jak w poprzednim przypadku,
altan´ czy wiat´ mo˝na postawiç bezpoÊrednio
przy granicy sàsiada jedynie wtedy, gdy u sàsiada stoi ju˝ budynek na granicy albo uzyskaliÊmy
zgod´ na takie usytuowanie naszej altany. W sytuacji, gdy nasza wiata lub altanka nie majà Êcian,
nie musimy przestrzegaç przepisów dotyczàcych
minimalnych odleg∏oÊci od granicy sàsiada.
Inaczej przedstawia si´ sytuacja dla sadzenia
drzew i krzewów na granicy dwóch dzia∏ek, gdy˝

nie znajdziemy w przepisach prawnych wskazania minimalnych odleg∏oÊci. Sadzàc nowe drzewko, musimy jednak pami´taç, ˝e z ka˝dym rokiem
b´dzie coraz wi´ksze i jego ga∏´zie mogà spowodowaç uszkodzenie ogrodzenia albo utrudniç jego
konserwacj´. W szczególnoÊci utrudnienia w postaci zawilgocenia lub nawet uszkodzenia elewacji domu sàsiada mo˝e spowodowaç nasadzenie
drzewa graniczàcego bezpoÊrednio z domem
na sàsiedniej posesji. Ponadto roz∏o˝yste ga∏´zie
mogà powodowaç znacznie zacienienie domu
i obni˝enie komfortu mieszkania. Nasz sàsiad
mo˝e w takiej sytuacji wystosowaç do nas ˝àdanie przyci´cia ga∏´zi, zap∏aty odszkodowania,
bàdê nawet usuni´cia takiego drzewa.
Musimy pami´taç, ˝e w sytuacjach wyjàtkowo
konfliktowych i utrudniajàcych nam ˝ycie i normalne funkcjonowanie w granicach naszej posesji, chroni nas prawo. JeÊli na sàsiedniej posesji
zosta∏ wybudowany obiekt niezgodnie z przepisami, mo˝emy zg∏osiç zaistnia∏à sytuacj´ do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Niestety, prawo budowlane nie ma zastosowania do
nasadzeƒ drzew przy granicy posesji, zaÊmiecania czy sk∏adowania odpadów w granicach posesji, ale mo˝emy posi∏kowaç si´ w takich wypadkach przepisami kodeksu cywilnego. Zawsze jednak lepiej zaczàç rozwiàzanie konfliktu z sàsiadem
od próby rozmowy, zanim wejdziemy z nim
w kosztowny spór sàdowy.
Joanna Dàbrowska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
G∏ównym sponsorem nagród rzeczowych (sprz´t multimedialny, lornetki, albumy przyrodnicze) dla
uczestników konkursu
by∏o Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy, nagrodami ksià˝kowymi wspar∏ nas równie˝
Wojewoda Mazowiecki,
sprawujàcy honorowy
patronat nad projektem
oraz Mazowiecki Zespó∏
Parków Krajobrazowych,
który pe∏ni∏ tak˝e opiek´ merytorycznà nad konkursem.
Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i dzi´kujemy za udzia∏
w konkursie!

Âcie˝ka przyrodnicza na terenie szpitala
w IPCZD ma ju˝ swoje logo i nazw´!
No i sta∏o si´ – 19 marca oficjalnie zainaugurowaliÊmy projekt „Wyczuj puls Mazowsza” rozstrzygni´ciem Dzielnicowego Konkursu Plastycznego na „Logo i nazw´ Êcie˝ki przyrodniczej”.
Âcie˝ka ta powstanie na terenie „Instytutu Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” w Mi´dzylesiu.
Do konkursu przystàpi∏y dzieci i m∏odzie˝
z szeÊciu placówek oÊwiatowych w dzielnicy
Wawer: XXV LO im. J. Wybickiego, Szko∏y Pod-

Powitanie wiosny
Jak ka˝dego roku w pierwszy dzieƒ wiosny, wychowankowie Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki przemaszerowali ulicami osiedla Falenica w kolorowym korowodzie kwiatów. Pochód
poprowadzi∏a wykonana przez dzieci Marzanna.

stawowej nr 218 im. Micha∏a Kajki, Zespo∏u Szkó∏ nr 111, SP im. Âwi´tej Rodziny,
ZSS nr 102 oraz Gimnazjum nr 103
im. ks. J. Twardowskiego. Wp∏yn´∏o 105 prac plastycznych w trzech
kategoriach wiekowych.
I miejsce w swojej kategorii i nagrod´ g∏ównà – uznanie zwyci´skiego projektu za oficjalne logo i nazw´ Êcie˝ki przyrodniczej, zdoby∏a Justyna Czerwiƒska, uczennica kl. I z Gimnazjum nr 103 im. ks. J. Twardowskiego.
Zwyci´zcy innych kategorii wiekowych to: ¸ukasz St´pieƒ, Zespó∏ Szkó∏ nr 111 oraz Weronika Sidorowicz, SP nr 218 (I miejsca w kategorii
I – kl. IV–VI SP) oraz Mateusz G∏uszek z XXV LO
im. J. Wybickiego (I miejsce w kat. III – klasy I–III, szko∏y ponadgimnazjalne).

Monika Wójtowicz – koordynator projektu
Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych Nr 78 w IPCZD

III Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie w ZS 111

„Chopin te˝ mieszka∏ w Warszawie”
Konkurs odby∏ si´ 28 lutego 2012 roku. Przystàpi∏o do niego 7 szkó∏ z dzielnicy Wawer.
W zmaganiach brali udzia∏ uczniowie z klas I–III.
Konkurs przygotowa∏y i przeprowadzi∏y p. Iwona
Teraz z niecierpliwoÊcià oczekujemy na ciep∏e
Myszkowska i p. Sylwia Tarcz.
promienie wiosennego s∏oƒca i bezchmurne
Uczestnicy wykazali si´ ogromnà wiedzà
niebo.
na temat naszego wielkiego kompozytora – znali
Ilona Jankowska, fot. Sylwia ¸ysiak
odpowiedzi na ka˝de postawione pytanie. Potrafili rozpoznaç te˝ dzie∏a muzyczne Fryderyka Chopina. JuDyrekcja, Grono Pedagogiczne,
ry w sk∏adzie: przewodniczàca
Rodzice i Uczniowie
p. Maria Maciak – Dyrektor ZeSzko∏y Podstawowej Nr 86
spo∏u Szkó∏ Nr 111 oraz nauim. Bronis∏awa Czecha w Warszawie,
czycielki edukacji wczesnoszprzy ul. Korynckiej 33
kolnej wawerskich szkó∏: p.
Beata Orliƒska, p. El˝bieta Koserdecznie zapraszajà
strzewa i p. Ma∏gorzata Cicha
absolwentów, nauczycieli, uczniów
og∏osi∏o nast´pujàce wyniki:
i wszystkich przyjació∏ szko∏y
I miejsce
na uroczyste obchody
• SP nr 118 (Ola Szabraƒska,
Ola ¸ada, Julia Or∏owska);
JUBILEUSZU 50-LECIA
BRONIS¸AW CZECH
II miejsce ex aequo
które odb´dà si´
1908–1944

• ZS nr 111 (Micha∏ Kaliniecki, Weronika Zió∏kowska, Natalia Dàbrowska);
• SP nr 138 (Jakub Cygowski, Alicja Mamajek,
Julia Kowalczuk);
III miejsce
• ZS nr 116 (Jakub Pilip, Zofia Szymborska,
Inga Maksimov).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przysz∏ym roku.
Iwona Myszkowska

dnia 12 maja 2012 r.

Program uroczystoÊci:
10.00 Msza Êw. w koÊciele Êw. Benedykta przy ul. Lucerny
w Warszawie
11.30 Oficjalne rozpocz´cie uroczystoÊci w szkole przy ul.
Korynckiej
13.00 Czas wolny – zwiedzanie szko∏y, wystawy, pocz´stunek
14.15 Przedstawienie teatralne pt. „Królewna Ânie˝ka”
15.00 Koncerty okolicznoÊciowe
16.00 Zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej
16.30 Wspomnienia przy ciastku i kawie
Zapraszamy serdecznie!
Komitet Organizacyjny
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ BEZP¸ATNY program do rozliczania PIT-ów sam policzy za Ciebie. WWW.POZYTEK.ORG

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:

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

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
US¸UGI:
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer i okolice.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie tel.
605 654 269
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848
◗ 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
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Hydraulik – C. O., instalacje, kolektory s∏oneczne i inne us∏ugi – 20 lat w zawodzie. Tel.: 605-238-167
◗ PO LINIE: praca na drzewach (techniki alpinistyczne
i podnoÊnik koszowy), prace antykorozyjne, prace
budowlane i dekarskie, monta˝/demonta˝ konstrukcji
i reklam wielkoformatowych. Tel 606-808-358,
www.polinie.pl
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 630 513
◗ Us∏uga transportowa – tanio. Odbior´ równie˝ stare meble, z∏om, wi´kszà iloÊç makulatury. Tel. 518-052-166.
◗ Malowanie klatek schodowych, mycie okien na wysokoÊci, remonty budynków, malowanie konstrukcji
stalowych. Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl,
www.polinie.pl

Dezynfekcja obuwia,
podolog – odciski, modzele,
wrastajàce paznokcie.
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Gabinet, tel. 518 55 38 87
◗ Bezp∏atnie oferuj´ porzàdkowanie terenu ze z∏omu
wszelakiego, demonta˝ konstrukcji stalowych, gara˝y, komórek itp. Wywóz i odbiór z∏omu. Wawer, i okolice. Tel: 667-970-340, e-mail: dg.md@o2.pl
◗ SPA, WANNY Z HYDROMASA˚EM, tak˝e wieloosobowe, PRYSZNICE – profesjonalny elektryczny monta˝ i serwis. Warszawa i okolice tel. 0 600 885 01
◗ MYCIE OKIEN, sprzàtanie, tak˝e Êrodkami ekologicznymi u alergików, Wawer i okolice, tel. 600 88 50 50
◗ Us∏ugi budowlane: budowy, remonty, uk∏adanie kostki, wykaƒczanie wn´trz itp. tel. 601 851 660.
◗ WAKACJE 2012. Morze, las, aktywny wypoczynek.
Dzieci i m∏odzie˝ szkolna. Fantastyczne obozy:
www.dziuplatropicieli.pl Autorskie programy. Izabela
Graniak, 505 064 402. Dziupla Tropicieli Przygód. Zapraszamy.
◗ Architektka poradzi, zaprojektuje ka˝de wn´trze. Ma∏e i nieustawne te˝. Tel. 665 68 48 77.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka –
tel. 601 31 35 61.
◗ Ocieplanie budynków, krycie dachów papà termozgrzewalnà – tel. 660 47 36 28.

◗ Z∏ota Ràczka: Naprawa drzwi i zamków, wszelkie
drobne domowe naprawy elektryczno-hydrauliczne
itp. 606 478 725.
◗ Prace wysokoÊciowe, przycinanie ga∏´zi, wycinka
krzewów i drzew tel: 606-478-725.
◗ 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 OGRODOWO-WYSOKOÂCIOWE
• wycinanie i podcinanie drzew
• porzàdkowanie ogrodów
• us∏ugi ogrodowe.
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Tel. 513-148-238
◗ Remonty mieszkaƒ, instalacje sanitarne i hydrauliczne, uk∏adanie pod∏óg, cyklinowanie, g∏adê, malowanie. Szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia.
Tel: 785 972 835
◗ Us∏ugi Blacharsko-Dekarskie. Pokrycia dachów: blachodachówkà, dachówkà, blachà tytan-cynk Rheinzink, papà bitumicznà; podbitki, ocieplanie poddaszy;
konserwacja, czyszczenie dachów; wszelkie obróbki
dekarskie np. tarasów. Tel. 601 095 820.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519
◗ 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
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych. Domofony, Wideodomofony.
Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 247 24 94; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Podcinanie, wycinanie drzew; mycie dachów i elewacji. Tel. 606-808-358.
◗ Narty, buty narciarskie, kije, kaski, deski snowboardowe – nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem?
Zadzwoƒ – wycenimy i przyjedziemy do Paƒstwa.
Tel.: 602 231 318, mail: etenis@wp.pl
◗ 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
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania wn´trz
i elewacji. Malujemy agregatem malarskim jak równie˝
tradycyjnie wa∏kiem i p´dzlem. Pracujemy na materia∏ach w∏asnych lub powierzonych. Tel. 792-077-071.
◗ 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.
◗ Anteny! Monta˝ i naprawa anten satelitarnych i naziemnych. www.tesat.eu. Tel. 500 63 63 93 lub
515 500 620.
◗ Hydraulik – serwis, instalacja – dolnop∏uk, wc-kompakt Geberit, Grohe, Cersanit, Ko∏o. Posiadam oryginalne cz´Êci zamienne. Gwarancja naprawy.
Tel. 508-620-962.
◗ Elektryk-serwis, naprawy, instalacje. Przeróbki, naprawy instalacji elektrycznej. Monta˝ ˝yrandoli, plafonów, kinkietów, wymiana gniazdek, wy∏àczników. Fachowe wykonanie, gwarancja. Tel. 662-726-633.

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Nauczycielka edukacji poczàtkowej udzieli lekcji j´z.
angielskiego – 30 z∏/godz. zegarowa. tel. 519 435 070.
◗ 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
◗ 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
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia! Nadrabianie zaleg∏oÊci,
przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt:
503 410 723.
◗ Ucz´ gry na klarnecie, bardzo du˝e doÊwiadczenie.
tel. 501 057 424.
◗ Matematyka, fizyka, j´zyk angielski – korepetycje.
Tel.: 535-409-757.
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Profesjonalnie.
Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514959383.
◗ Francuski z dojazdem. Tel. 602-276-202.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ J´zyk polski – powtórki, przygotowanie do matury
i innych egzaminów, pisanie prac i wypracowaƒ. Absolwentka UJ z doÊwiadczeniem w edukacji. 30 z∏/60
min. Tel. 692-209-621

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam TANIO OD˚YWK¢ w´glowodanowo-bia∏kowà (gainer) – „GAIN BOLIC 6000” firmy Olimp,
smak: czekolada. Opakowanie 4-kilogramowe, napocz´te (jest ok. 3,7 kg od˝ywki). Sprzedaj´, poniewa˝
dozna∏am kontuzji wykluczajàcej ze sportu, wi´c gainer ju˝ mi nie potrzebny. Cena – 40z∏ (cena rynkowa
za opak. 4kg – 100 z∏). Tel. 508-428-122.
◗ Sprzedam rower BMX. Tel 601 299 146.
◗ Sprzedam zmywark´ Elektorlux Inspire ESF66030X
srebrnà. Szer x wys x g∏´b: 60 x 84 x 56. Stan idealny. Cena: 950z∏. Tel.: 501-668-666. Stara Mi∏osna
◗ Sprzedam dzia∏k´ Mazury 5000 m2, 20 z∏/m2, 500 m
jezioro Toczy∏owo, 400 m ulica z mediami, Bogusze,
trasa ¸om˝a-Augustów. tel. 787 142 983.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.
◗ Sprzedam – Sprawdziany Gimnazjum i Liceum Podr´czniki nauczyciela, odpowiedzi do çwiczeƒ, gotowe
sprawdziany, do niektórych odpowiedzi! Www.
sprawdz-i-any. pl. tl Najtaniej!

◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami
w miejscowoÊci Lipówka o pow. 5963 m2, w tym
ok. 3000 m2 lasu, na dzia∏ce sàsiedniej znajduje si´
siedlisko – mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena 12000 z∏, tel. 509 867 137, tel.
502 333 115.
◗ Sprzedam garnitur. Stan idealny, na szczup∏à osob´,
kolor grafit, wzrost 170, obwód kl. piersiowej 88cm,
obwód pasa 76 cm. Tel 22 6158109
◗ 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 dzia∏k´-ogródek o pow. 300 m na Osiedlu
Wojskowym w Weso∏ej, w dobrym punkcie. Woda
(nowa studnia i pompa z 2011r.), oÊwietlenie, 2 altanki: murowana (wymaga remontu) i drewniana w db. stanie. Cena 26 tyÊ z∏. – do negocjacji. Oferta wa˝na od 15/04/2012. Tel: 604 124 316
◗ SUCZKI I PIESKI, DU˚E I MA¸E – podopieczni fundacji szukajà dobrych domów i odpowiedzialnych opiekunów. Adoptuj zamiast kupowaç! tel. 602 282 500,
WWW. PSYNICZYJE. ORG
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul. Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl
◗ Miedzeszyn – do wynaj´cia lokal ok. 50 m kwadratowych, na biuro, dzia∏alnoÊç oÊwiatowà, innà. Tel. 22872-90-18 w godz. 8-16, e-mail: KLON216@interia.pl
◗ Anin kawalerka po remoncie do wynaj´cia. Przytulne
i ciche mieszkanie, umeblowane. Na kameralnym zielonym osiedlu, przy Instytucie Kardiologii. BezpoÊrednio. Tel. 513-172-809

KUPI¢/PRZYJM¢:
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´ klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon: 695-622-848.
◗ Przyjm´ drzewo opa∏owe. Tel.: 501-805-046

SZUKAM PRACY:
◗ Niepijàcy, niepalàcy szuka pracy dorywczej lub sta∏ej
jako pracownik gospodarczy. Zajm´ si´ ogrodem, koszenie, grabienie, sprzàtanie, drobne naprawy, malowanie, prawo jazdy kat. B. Tel.: 510806761.

DAM PRAC¢:
◗ Prowadz´ firm´ alpinistycznà i zajmuj´ si´ g∏ównie wycinkà oraz piel´gnacyjnym ci´ciem drzew. Poszukuj´
ekipy, która zabiera∏aby drewno, ga∏´zie i drobnic´. Tel.
606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl, www.polinie.pl
◗ Poszukuj´ osoby do pomocy przy dziecku niepe∏nosprawnym (5,5 roku), Êroda-sobota w godzinach 1619. Cena do uzgodnienia. Warszawa-Falenica.
Tel. 692-209-621.
◗ Fryzjerk´ d/m oraz kosmetyczko-manicurzystk´
przyjm´ od zaraz do salonu Angelina w Weso∏ej-Starej Mi∏osnej Tel: 22-773-39-20 lub 512-359-100.
Dobre warunki pracy, mi∏a atmosfera pracy. Od zaraz.

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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16

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

Sposób na oszcz´dzanie – czyli
kolektory s∏oneczne z dotacjà
W dobie nieustajàcych podwy˝ek cen
wszelkich êróde∏ energii wa˝ne jest,
aby nasz dom nie generowa∏ zb´dnych
kosztów. Dlatego te˝ szukamy rozwiàzaƒ, które pozwolà nam stworzyç dom
komfortowy i energooszcz´dny. Jednym z rozwiàzaƒ jest na pewno wykorzystanie energii s∏onecznej, która pozwoli nam mi´dzy innymi znacznie zredukowaç koszty wytworzenia energii
cieplnej oraz przyczyni si´ do ochrony
naszego klimatu.

Instalacje solarne to nowoczesny system pozwalajàcy przetworzyç promieniowanie s∏oneczne na ciep∏o wykorzy-

stywane w domu. Nowoczesne systemy kolektorów s∏onecznych
pozwalajà obni˝yç
koszty podgrzewania
ciep∏ej wody u˝ytkowej (do 65%) czy
ogrzewania
domu
(20–30%). Du˝e znaczenie ma tak˝e
fakt, ˝e monta˝ takich urzàdzeƒ podnosi klas´ energetycznà domu.

Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje
z renomowanymi producentami kolektorów, posiadajàcymi certyfikat
„SOLAR KEYMARK” – niezb´dny
do uzyskania 45% dotacji
z NFOÂiGW. Posiadamy doÊwiadczenie w kompleksowej
realizacji projektów. Oferujemy
Paƒstwu profesjonalnà obs∏ug´
w zakresie doboru systemu, wykonania jego projektu i samego
monta˝u. Dla Paƒstwa komfortu za∏atwiamy tak˝e wszelkie
formalnoÊci zwiàzane z otrzymaniem dotacji z NFOÂiGW
i kredytu solarnego. Wystarczy
si´ do nas zg∏osiç, a my po dokonaniu bezp∏atnych ogl´dzin,
przygotujemy dla Paƒstwa kompleksowà ofert´. Zach´camy do skorzystania z naszej propozycji, która
gwarantuje Paƒstwu 45% dotacji na zakup i monta˝ kolektorów.

SUNCOMPLEX S.C.
Tel. kom. +48 601 52 53 94
www.suncomplex.pl
biuro@suncomplex.pl

Tekst sponsorowany

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Salon Polecany Dermiki
Salon urody Mariposa oferuje Paƒstwu:
• pełnà kosmetyk´ twarzy i ciała, fryzjerstwo,
• podologi´, makija˝e, medycyn´ estetycznà,
• dietetyk´, solarium.

Gwarantujemy profesjonalizm i 100% zadowolenie J
Sprawdê nas! Numer telefonu to 22 812 12 08,
ul. Alpejska 43 (na przeciwko Instytutu Kardiologii)

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

