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W numerze:
• Wy w i a d z J a c k i e m Wo j c i e c h o w i c z e m ,
w i c e p re z y d e n t e m m . s t . Wa r s z a w y
d s . i n w e s t y c j i - s t r. 1
• O t w a rc i e b a s e n u - s t r. 4

Fot. Katarzyna Szaszkiewicz

• Â w i ´ t o N i e p o d l e g ∏ o Ê c i - s t r. 4 - 5
• P l a n z a g o s p o d a ro w a n i a p r z e s t r z e n n e g o
d l a M a r y s i n a - s t r. 6
• K S Z W A R - s t r. 1 0
• M i s t r z o w i e S u m o w Wa w r z e - s t r. 1 2
• Wy d a r z e n i a ku l t u r a l n e w Wa w r z e - s t r. 1 6

Szanowni Czytelnicy,
Praktycznie w przededniu wyborów samorzàdowych oddajemy w Wasze
r´ce kolejny numer WiadomoÊci Sàsiedzkich. Jest
w nim sporo materia∏ów
zwiàzanych z wyborami,
ale w takim okresie jest to
chyba zrozumia∏e. Jak mogà Paƒstwo zauwa˝yç, prezentujà si´ u nas

praktycznie wszystkie opcje polityczne, co tylko
nas cieszy, gdy˝ b´dà si´ mogli Paƒstwo zapoznaç z szerokim spektrum ich poglàdów.
Chcia∏bym tak˝e w tym miejscu przy∏àczyç si´
do wszystkich apelujàcych o liczny udzia∏ w wyborach. 21 listopada naprawd´ warto iÊç na wybory. Przede wszystkim dlatego, ˝e wybieramy
gospodarzy Wawra, ale te˝ ca∏ej Warszawy, na
kolejne 4 lata. Ludzi, którzy b´dà zajmowaç si´
sprawami, które cz´sto b´dà dotyczy∏y nas oso-

biÊcie. Lokalnymi inwestycjami, utrzymaniem zieleni, odÊnie˝aniem, zarzàdzaniem szko∏ami, kulturà, sportem... Po drugie, warto iÊç na te wybory, bo wybiera si´ nie spoÊród anonimowych polityków, ale wÊród ludzi mieszkajàcych po sàsiedzku, których mijamy na spacerach, którzy robià zakupy w tych samych sklepach co my, odprowadzajà dzieci do tej samej szko∏y czy przedszkola... No i w koƒcu dlatego, ˝e w nich g∏os ka˝dego
z nas liczy si´ naprawd´ na wag´ z∏ota. Aby zostaç radnym Dzielnicy czasem wystarcza nawet
niewiele ponad 200 g∏osów...
Marcin J´drzejewski

11 listopada – Âwi´to Niepodleg∏oÊci
11 listopada 1918 roku,
po latach zaborów Polska
odzyska∏a wolnoÊç. Âwi´towano odzyskanie niepodleg∏oÊci. Tego dnia podpisano
z Niemcami, w lasku Compiégne pod Pary˝em, porozumienie o zawieszeniu broni. Skoƒczy∏a si´ I wojna Êwiatowa. Bra∏y w niej udzia∏ 33 paƒstwa.
W dzia∏aniach wojennych bra∏o udzia∏ 70 milionów ludzi, 10 milionów ponios∏o Êmierç, a prawie 20 milionów zosta∏o rannych.
Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci∏,
internowany od lipca 1917 r. przez Niemców
w twierdzy w Magdeburgu, Józef Pi∏sudski. 11 listopada dekret Rady Regencyjnej przekaza∏ brygadierowi Józefowi Pi∏sudskiemu naczelne dowództwo polskich si∏ zbrojnych. W Warszawie
rozpocz´∏o si´, trwajàce ju˝ w innych miastach,
rozbrajanie wojsk okupacyjnych.
Ustawà Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z 1937 r. dzieƒ 11 listopada zosta∏ ustanowio-

ny polskim Êwi´tem narodowym i do 1944 roku by∏ oficjalnym Êwi´tem paƒstwowym. Âwi´to Niepodleg∏oÊci, obchodzone w dniu 11 listopada, zosta∏o przywrócone przez Sejm RP
w roku 1989.
Ten dzieƒ to radosne Êwi´to, w czasie którego
Êwi´tujemy odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci po ponad 120 latach niewoli. Dzieƒ radoÊci, ale te˝ pami´ci. JesteÊmy zobowiàzani pami´taç o tych, którzy ponieÊli najwi´kszà cen´
za to, abyÊmy dzisiaj mogli cieszyç si´ wolnoÊcià. Musimy pokazywaç, szczególnie m∏odzie˝y, to co najwa˝niejsze w ˝yciu narodu: mi∏oÊç
do ojczyzny, tradycj´ i ducha narodu. Nie mo˝emy zapominaç o naszych bohaterach, nie mogà
oni byç dla nas ci´˝arem. Dlatego w tym dniu
sk∏adamy wieƒce pod pomnikami wielkich Polaków. Zbieramy si´ na mszach za ojczyzn´ i nie
jest wa˝ne, w którym koÊciele b´dziemy na
mszy, ale wa˝ne jest, aby byç tam, gdzie tradycja tego wymaga.
W∏odzimierz Zalewski

Cztery lata sto∏ecznych inwestycji

Marsa za 150 mln z∏ to kilkanaÊcie,
a mo˝e nawet kilkadziesiàt inwestycji dzielnicowych. Trudno jednak
Rozmowa z Jackiem Wojciechowiczem, zast´pcà Prezydenta m.st. Warszawy
sobie wyobraziç, aby tych wielkich,
Gdziekolwiek by si´ nie ruszyç, ca∏a War9 mld z∏. Dla porównania, w poprzedniej kadencji
strategicznych inwestycji nie robiç, albo ich realiszawa jest rozkopana. Zdaje si´, ˝e to za Pana
by∏o to zaledwie ok. 4 mld z∏. Mo˝na powiedzieç,
zacj´ rozk∏adaç na wiele lat. Przecie˝ z nich kosprawà?
˝e mimo kryzysu, inwestycje sà obecnie na poziorzystajà wszyscy, tak˝e mieszkaƒcy obrze˝y.
Jestem wiceprezydentem odpowiedzialnym
mie najwy˝szym od 20 lat. Do tego dochodzà inCzy jest zatem szansa, ˝e po Euro 2012 i dom.in. za inwestycje, wi´c bez wàtpienia mo˝na by
westycje GDDKiA, PKP, Przedsi´biorstwa Porty
koƒczeniu tych inwestycji dzielnice obrze˝ne
tak powiedzieç. MyÊl´ jednak, ˝e to dobrze, bo jak
Lotnicze, Stadion Narodowy... Warto wiedzieç, ˝e
dostanà Êrodki na rozwój infrastruktury zbli˝acoÊ ju˝ jest rozkopane, to jest nadzieja, ˝e wkrótce
wartoÊç prowadzonych obecnie przez ró˝ne jedjàce ich poziom do innych cz´Êci Warszawy?
b´dzie skoƒczone. Na razie, póki prowadzimy jakieÊ
nostki i instytucje na terenie m.st. Warszawy inweTo nie jest kwestia EURO jako turnieju pi∏karinwestycje, mo˝e to byç ucià˝liwoÊç, ale po ich zastycji wynosi obecnie ok. 13,5 mld z∏. Jest w tym
skiego, ale raczej euro jako pieni´dzy. Bo to nie
koƒczeniu b´dzie to wielka wygoda. Przyk∏adów
ponad 20 km dróg ekspresowych, m.in. odcinek
EURO 2012 rzutuje na ograniczenie inwestycji
jest wiele – w´ze∏ ¸opuszaƒska, ul. Dêwigowa,
autostrady od Konotopy, który ma byç otwarty
w dzielnicach, ale ogólnie du˝o mniejsze wp∏ywy
otwierana za kilka dni ulica Francuska czy koƒczony
ju˝ 15 grudnia, a gdyby doliczyç inwestycje
do bud˝etu. Przecie˝ nie ograniczaliÊmy tylko inobecnie w´ze∏ Marsa. Trzeba pami´taç, ˝e WarszaGDDKiA i PKP to by∏oby to ok. 20 mld z∏.
westycji w dzielnicach, bardzo powa˝nie musieliwa ma do nadrobienia wieloletnie zaniedbania,
Patrzàc na bud˝ety dzielnic, mo˝na odnieÊç
Êmy tak˝e ograniczyç inwestycje centralne. Od
szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej.
wra˝enie, ˝e inwestycje centralne sà prowadwóch lat bud˝et Warszawy skurczy∏ si´ o ok.
Obecny kryzys bardzo g∏´boko dotknà∏ fidzone kosztem obrze˝y?
2 mld z∏ (ok. 20%). Wynika to m.in. z faktu obninanse Warszawy. Jak to si´ odbija na sto∏eczOczywiÊcie mo˝e byç takie wra˝enie. Trzeba
˝enia stawek podatkowych. W Warszawie stonych inwestycjach?
jednak pami´taç, ˝e miasto daje dzielnicom wi´sunkowo du˝o osób p∏aci∏o górnà stawk´ 40%.
OczywiÊcie kryzys ten odbija si´ bardzo mocno
cej ni˝ to wynika∏oby z ich w∏asnych dochodów.
Obecnie zosta∏a ona obni˝ona do 32%. Kryzys
na finansach Warszawy. Ale mimo tego z inwestyTrzeba te˝ pami´taç, ˝e inwestycje ogólno miejw budownictwie zahamowa∏ obrót nieruchomocjami radzimy sobie ca∏kiem nieêle. W tej kadencji
skie ze wzgl´du na swój rozmiar sà inwestycjami
inwestycje samego tylko miasta wynios∏y ponad
du˝o bardziej kapita∏och∏onnymi. Np. jeden w´ze∏
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Êciami, a wi´c i wp∏ywy z podatku PCC. Do tego
dochodzi koniecznoÊç p∏acenia tzw. janosikowego, czyli podatku na rzecz mniej zamo˝nych samorzàdów, który w tym roku wynosi nieco ponad
1 mld z∏. To wszystko trzeba by∏o jakoÊ zbilansowaç. ZrezygnowaliÊmy z kilku wa˝nych inwestycji
takich jak most Krasiƒskiego, jak obwodnica na
Pradze. W zwiàzku z tym, tak˝e dzielnice muszà
nieco ograniczyç swoje oczekiwania.
Tak a propos mostów – trwa budowa mostu
pó∏nocnego. Czy w planach sà kolejne mosty,
w szczególnoÊci ten, o którym sporo si´ kiedyÊ mówi∏o – most na Zaporze?
OczywiÊcie, ˝e jest w planach. Trzeba pami´taç jednak, ˝e mamy praktycznie gotowy PROJEKT mostu Krasiƒskiego, który b´dzie mia∏
pierwszeƒstwo w realizacji. Wawer i Weso∏a
majà za to szans´ szybciej, bo mo˝e ju˝ nawet
w roku 2015, zyskaç most autostradowy ∏àczàcy je z Wilanowem, w ciàgu trasy ekspresowej
i po∏udniowej obwodnicy Warszawy. Inwestorem
jest tam GDDKiA i choç procedury si´ mocno
przed∏u˝ajà, to powoli majà si´ ku koƒcowi i nied∏ugo ruszà prace budowlane.
Ruszy∏a budowa ul. Nowoborkowskiej, ∏àczàcej Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem. To zdaje
si´ tylko niewielki poczàtek ca∏ej inwestycji,
której kluczowym elementem ma byç budowa
tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu
i przebudowa ca∏ego ciàgu komunikacyjnego
al. Dzieci Polskich i Zwoleƒskiej?
To bardzo wa˝na inwestycja i dla Weso∏ej, ale
tak˝e i dla Mi´dzylesia. W istotny sposób powinna poprawiç sytuacj´ komunikacyjnà w tym rejonie.
Jest ona zapisana w WPI na lata 2014–2016. Prace planistyczne sà na ukoƒczeniu i nale˝y si´ spodziewaç, ˝e b´dzie realizowana terminowo. W bardziej odleg∏ej przysz∏oÊci planowana jest tak˝e budowa ul. Nowozwoleƒskiej jako podejÊcia w kierunku przysz∏ego mostu na Zaporze. Sà te˝ wst´pne
koncepcje budowy Trasy Olszynki Grochowskiej,
biegnàcej pomi´dzy Traktem Lubelskim a Patriotów.
Ma ona ciàgnàç si´ od Wawra a˝ do Bia∏o∏´ki, ale to

ju˝ bardziej odleg∏a przysz∏oÊç. Choç, paradoksalnie, sporo si´ w tej sprawie dzieje, bo
gdy zg∏aszajà si´ w∏aÊciciele dzia∏ek le˝àcych na trasie jej przebiegu, to odmawiajàc
im pozwolenia na budow´ musimy wykupywaç te grunty, przybli˝ajàc w ten sposób
termin jej realizacji.
Wawer, a zaraz potem Weso∏a to
chyba dwie najs∏abiej skanalizowane
dzielnice Warszawy. A dzia∏alnoÊç
MPWiK na ich terenie póki co jest symboliczna. Kiedy to si´ zmieni?
JeÊli chodzi o Wawer to tak, natomiast
jeÊli chodzi o Weso∏à, to stopieƒ jej skanalizowania jest ca∏kiem wysoki, wy˝szy ni˝
w wielu innych dzielnicach, choçby np. ni˝
w Wilanowie. JeÊli chodzi o MPWiK, to
trzeba pami´taç, ˝e Warszawie grozi∏y kilkusetmilionowe op∏aty za korzystanie za Êrodowiska oraz
kary za zrzut nieoczyszczonych Êcieków. Dlatego
rozbudowa oczyszczalni „Czajka” by∏a absolutnym priorytetem. Trwa jeszcze budowa ca∏ego
systemu przesy∏u Êcieków z prawobrze˝nej Warszawy pod Wis∏à. Trzeba pami´taç, ˝e ca∏y
czas 48% Êcieków jeszcze nie jest oczyszczanych. Równolegle trwa∏y prace nad rozbudowà
sieci kanalizacyjnej. Jednak Warszawa jest tak dynamicznie rozwijajàcym si´ miastem, ˝e mimo
najszczerszych ch´ci MPWiK nie jest w stanie
od razu nadrobiç wszystkich zaleg∏oÊci. Mo˝na by
by∏o zwi´kszyç bud˝et MPWiK, ale ∏àczy∏oby si´ to
z podniesieniem op∏at za wod´ i Êcieki, czego nikt
nie chce. MPWiK i tak dysponuje ogromnymi funduszami pochodzàcymi z Unii Europejskiej oraz
EBOR-u, dzi´ki czemu prowadzi szereg inwestycji.
Jednak nawet i te Êrodki nie sà nieograniczone.
Robione jest tyle, na ile starcza mo˝liwoÊci. Tak jak
nikt nie oczekuje, ˝e ktoÊ przebiegnie 100 m w 5
s, bo na razie mo˝liwoÊci cz∏owieka sà na poziomie 9 s, tak nie mo˝na oczekiwaç, ˝e natychmiast
zostanie zbudowana ca∏a brakujàca kanalizacja.
Budowa w´z∏a Marsa ciàgnie si´ jeszcze
od poprzedniej kadencji. Kiedy jest planowa-

Nowy plac zabaw w Miedzeszynie
W Miedzeszynie, przy ul. ˚wanowieckiej, zaÊwieci∏o s∏oƒce, a dzieci´ce buzie rozjaÊni∏
uÊmiech. Dlaczego? W listopadzie br. na tym osiedlu zosta∏ oficjalnie oddany do u˝ytku pierwszy
ogólnodost´pny plac zabaw. Bez cienia przesady
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mo˝na stwierdziç, ˝e jest to jeden z naj∏adniejszych i najlepiej wyposa˝onych placów zabaw
w dzielnicy. Powsta∏ szybko i sprawnie, a ulica
uzyska∏a dodatkowy chodnik dla pieszych oraz
miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych. Cenne
tym bardziej, ˝e jest to ulica ruchliwa, a ponadto
∏àczy funkcje komunikacyjne i deptaka spacerowego. Wspania∏a lokalizacja placu zabaw oraz jego bogate wyposa˝enie zach´cajà dzieci do zabawy. Plac zabaw prezentuje si´ bajecznie. Zabawki
sà barwne, fantazyjne, estetyczne i bezpieczne.
Nic wi´c dziwnego, ˝e cieszy si´ ogromnym powodzeniem nie tylko wÊród ma∏ych mieszkaƒców
Miedzeszyna, ale równie˝ ich sàsiadów. Pozostaje
tylko podzi´kowaç urz´dowi dzielnicy za odpowiedê na potrzeby mieszkaƒców osiedla, a projektantom oraz wykonawcom za rzetelne i ekspresowe wykonanie placu zabaw.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

ne jej zakoƒczenie i jaki zakres robót jeszcze
ma byç wykonany?
Estakady zosta∏y otwarte 31 paêdziernika,
chcia∏bym podkreÊliç, ˝e by∏o to przed planowanym terminem. Do koƒca roku majà byç budowane jeszcze przejÊcia podziemne oraz dokoƒczenie
ronda na poziomie zero. No i pozostaje zagospodarowanie terenu i zieleƒ, co b´dzie realizowane
z oczywistych powodów na wiosn´. JednoczeÊnie
jeszcze w listopadzie odb´dzie si´ przetarg na kolejny etap, jakim b´dzie budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi. Sà ju˝ na to zaplanowane Êrodki finansowe. W obecnej sytuacji bud˝etu z wygospodarowaniem Êrodków na ten etap ju˝
by∏o bardzo ci´˝ko, ale ze wzgl´du na fatalny stan
techniczny tych wiaduktów trzeba by∏o to koniecznie zrobiç. Kolejne etapy to estakada przy skrzy˝owaniu z Che∏m˝yƒskà oraz dwupoziomowe skrzy˝owanie z ˚o∏nierskà. Zapewne dopiero te inwestycje rozwià˝à ostatecznie problemy korków w tym
rejonie. Niestety, z powodów finansowych, póki co
trudno mówiç o terminie ich realizacji.
By∏ ju˝ pan wiceburmistrzem Wawra, burmistrzem Weso∏ej, pos∏em na Sejm a teraz
wiceprezydentem Warszawy. W której roli
czu∏ si´ Pan najlepiej?
Chyba we wszystkich tych funkcjach czu∏em
si´ dobrze. Aczkolwiek wyzwania zwiàzane ze
stanowiskiem burmistrza dzielnicy sà bez porównania mniejsze ni˝ wiceprezydenta. Szcz´Êliwie pe∏ni∏em te funkcje w takiej kolejnoÊci, ˝e
ka˝da z nich przygotowywa∏a mnie do nast´pnych wyzwaƒ. Dzi´ki temu do obecnej roli czuj´
si´ naprawd´ dobrze przygotowany. Mam te˝
poczucie i osobistà satysfakcj´, ˝e sprawy którymi si´ zajmuj´, czyli inwestycje, s∏u˝ba zdrowia, infrastruktura czy komunikacja w ostatnich
latach bardzo si´ w Warszawie rozwin´∏y.
Praca w samorzàdzie jest pracà kadencyjnà.
Jakie ma Pan plany na okres po wyborach?
To jest moja piàta kadencja w samorzàdzie, razem 20 lat. Nigdy nie czyni∏em sobie konkretnych
planów, co po wyborach i teraz te˝ nie zamierzam
tego robiç. Mam tylko nadziej´, ˝e minione 4 lata
i kadencja prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz
zostanà docenione przez warszawiaków, a b´dzie
to te˝ przy okazji ocena mojej pracy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Marcin J´drzejewski

Jak kszta∏towaç uk∏ad komunikacyjny w Wawrze?
W dzisiejszym artykule skupimy si´ na tym,
jak kszta∏towaç uk∏ad komunikacyjny dzielnicy
Wawer. Wed∏ug ró˝nych wyk∏adów dotyczàcych
komunikacji miejskiej, mo˝na wyró˝niç dwa
podstawowe modele uk∏adu komunikacyjnego:
Pierwszy model skupia si´ na stworzeniu sieci silnych linii o wysokiej cz´stotliwoÊci kursowania, g∏ównie jedna linia na jeden ciàg, oraz
na stworzeniu sieci wygodnych przesiadek
w w´z∏ach przesiadkowych. W tym przypadku
kursowanie tzw. linii socjalnych [linie autobusowe o s∏abej cz´stotliwoÊci, s∏u˝àce do lokalnych
celów, na przyk∏ad linia 305 – dowóz do przychodni] ograniczane jest do minimum. System
wprowadzany jest g∏ównie w miastach, gdzie
istnieje sieç komunikacji szynowej, a autobusy
pe∏nià rol´ dowozowà do „szyny”. Przyk∏adem
mo˝e byç Berlin.
Drugi system jest odwrotnoÊcià pierwszego.
Tutaj skupiamy si´ na realizacji jak najwi´kszej
iloÊci bezpoÊrednich po∏àczeƒ w ró˝ne miejsca
miasta. Linie niekoniecznie sà silne, a to w zwiàzku z tym, ˝e ograniczony jest popyt. Przyk∏adem
takiego rozwiàzania sà Kielce.
PoprosiliÊmy o komentarz mieszkaƒców Wawra i rzecznika ZTM Pana Konrada Klimczaka.
Pan Remigiusz z osiedla Anin wybiera system
z silnymi liniami, a w uzasadnieniu wyboru od-

powiada: „OsobiÊcie, mieszkajàc w okolicy ulicy Kajki, wola∏bym jednà lini´ zamiast trzech,
za to z bardzo wysokà cz´stotliwoÊcià. Jednak
do tego potrzebna jest poprawa w miejscach,
w których b´dziemy si´ przesiadaç. Przystanki
powinny byç zlokalizowane bli˝ej siebie, a nie
rozwlek∏e na 500 m. Lepiej wykorzystywana powinna byç te˝ kolej”.
Z kolei Pan Adrian z osiedla Aleksandrów myÊli podobnie, jednak zastrzega sobie, ˝e b´dzie
za wariantem pierwszym tylko wówczas, gdy
poprawià si´ warunki przesiadek w Wawrze
i w´z∏ach przesiadkowych, a SKM b´dzie doje˝d˝aç do centrum. „Niestety obecnie z tym jest
bardzo êle”.
Rzecznik ZTM z kolei stwierdza ˝e: „OczywiÊcie, tak jak w ca∏ym uk∏adzie komunikacyjnym
stolicy, tak i na terenie Wawra b´dziemy starali
si´ wprowadzaç zmiany zgodne z I wariantem.
Przewidujemy jednak, ˝e ze wzgl´du na postulaty dotyczàce utrzymania bezpoÊrednich po∏àczeƒ socjalnych uk∏ad komunikacyjny, który
wprowadzimy w ˝ycie po zakoƒczeniu konsultacji spo∏ecznych, b´dzie mia∏ charakter poÊredni,
„mieszany”. Krótsze trasy pozwalajà na zapewnienie wy˝szej cz´stotliwoÊci i wi´kszej regularnoÊci kursowania linii. Tym samym skraca si´
czas podró˝owania i oczekiwania na przystan-

ku. Wysokie cz´stotliwoÊci kursowania sà mo˝liwe do osiàgni´cia tylko poprzez ograniczenie
liczby istniejàcych linii i eliminacj´ dublujàcych
si´ po∏àczeƒ. Ukszta∏towany wed∏ug takich za∏o˝eƒ uk∏ad komunikacyjny mo˝e zapewniç
w poszczególnych relacjach najsprawniejsze
po∏àczenia. Ze wzgl´du na du˝à cz´stotliwoÊç
kursowania pojazdów czas podró˝y w dowolnej
relacji, pomimo koniecznoÊci przesiadek, jest
relatywnie krótki. Nadmierna liczba linii bezpoÊrednich, kursujàcych z niskà cz´stotliwoÊcià,
wyd∏u˝a czas podró˝y i czas oczekiwania na
przystankach”.
Z powy˝szych wypowiedzi mo˝na wysnuç
wniosek, ˝e Wawer w niedalekim czasie czekajà
zmiany, a kszta∏t uk∏adu komunikacyjnego Wawra b´dzie zale˝a∏ w pewnej mierze od mieszkaƒców dzielnicy. To oni b´dà decydowaç, co dla
nich najlepsze.
Bez wàtpienia pewien wp∏yw na decyzje b´dzie mia∏o planowane przed∏u˝enie linii S-1 do
Pruszkowa (od 12 grudnia 2010 roku) oraz sytuacja drogowa po zwi´kszeniu si´ iloÊci zamkni´ç na przejeêdzie kolejowym.
Wi´cej na temat konsultacji i zmian w komunikacji w nast´pnych numerach.
Krzysztof Soko∏owski

Darmowe czipowanie psów i kotów
Ju˝ tylko do 15 grudnia mieszkaƒcy Warszawy majà mo˝liwoÊç dokonania bezp∏atnego
elektronicznego oznakowania swoich czworonogów. W wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych po wype∏nieniu formularza i okazaniu swojego dowodu to˝samoÊci oraz karty szczepieƒ
pupila dokonywany jest ca∏kowicie bezpieczny,
szybki zabieg wszczepienia mikroczipa pod skór´ mi´dzy ∏opatkami lub na szyi zwierz´cia.
Czip wielkoÊci ziarenka ry˝u zawiera zakodowane informacje o w∏aÊcicielu czworonoga, które zostajà wprowadzone do mi´dzynarodowej bazy danych Safe-Animal. Dzi´ki temu w przypadku zagini´cia zwierz´cia znaczàco wzrasta szansa na je-

go odnalezienie. JeÊli tylko trafi w r´ce Stra˝y Miejskiej lub do schroniska, dane z czipa zostanà odczytane i w∏aÊciciel niezw∏ocznie powiadomiony.
Ten sposób oznakowania zwierzàt jest równie˝ niezb´dnym wymogiem do podró˝owania
z psem lub kotem po krajach Unii Europejskiej.
Wykaz wawerskich placówek dokonujàcych
bezp∏atnego czipowania zwierzàt:
• Gabinet Weterynaryjny RadoÊç
ul. Panny Wodnej 47, tel. 22 615 79 03
pon-sob 9–22; niedz 10–12
• Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak”
ul. Czekanowska 3, tel. 22 872 11 59
pon-pt 10–12; 16–20; sob 9–14

Poszukuj´ lokalu
na drukarni´

Klub Kultury „RadoÊç”

~120–140 m2.

Klub Kultury „RadoÊç” zaprasza Êpiewajàcych poliglotów do udzia∏u w VII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Europejskiej „NUTKA
POLIGLOTKA”. Celem Przeglàdu jest m.in.
umo˝liwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, których umiej´tnoÊci wokalne rozwijane sà w amatorskim
ruchu artystycznym.
Piosenki wykonywane w j´zykach europejskich, ale nie tylko, sk∏aniajà wykonawców do
uczenia si´ j´zyków obcych i rozwijajà umiej´tnoÊç swobodnego pos∏ugiwania si´ nimi.

Niezb´dne: si∏a, C.O., woda, parter z du˝ymi drzwiami. D∏ugoterminowa umowa. Wawer, Grochów, dzielnice centralne.
Telefon 502 278 790,
e-mail: grafmax@neostrada.pl

• Lecznica Weterynaryjna
ul. Trakt Lubelski 300b, tel. 22 424 09 58
ca∏odobowo – ka˝dy dzieƒ tygodnia
• Przychodnia Weterynaryjna Marysin
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 71 11
pon-pt 10–20; sob-niedz 10–15
• Lecznica dla ma∏ych zwierzàt Anin
ul. III Poprzeczna 3, tel. 22 812 64 33
pon-pt 10–13.30; 15–19; sob 10–13
• Gabinet Weterynaryjny
ul. Karpacka 8 g, tel. 22 613 26 49
pon, Êr, pt 10–16; wt, czw 12.30–18;
sob 10–12.
Hanna Kowalska

„Nutka Poliglotka”
Przes∏uchania konkursowe odbywaç si´ b´dà
w dniach 27–28 listopada 2010 r. w Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym, Hotel „Boss”, ul.
˚wanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn.
Karty zg∏oszeƒ nale˝y dostarczyç do organizatora do 19 listopada 2010 r.
Regulamin przeglàdu oraz karta zg∏oszenia
dost´pne sà na stronie internetowej Klubu –
www.klubradosc.waw.pl. Informacje mo˝na
równie˝ uzyskaç pod numerem tel. 22 615-73-28
w godzinach pracy Klubu.
Dyrekcja Klubu
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Basen w Aninie wreszcie otwarty!
3 listopada 2010 roku
mia∏em wielkà przyjemnoÊç
uczestniczyç w otwarciu basenu w Aninie. To wspania∏e
wydarzenie cieszy∏o si´ niezwyk∏ym zainteresowaniem,
nie tylko licznie przyby∏ych
goÊci, ale przede wszystkim
mieszkaƒców dzielnicy Wawer. WÊród zaproszonych osób byli
mi´dzy innymi: Minister Sportu i Rekreacji Katarzyna Sobierajska, Prezydent
Miasta Sto∏ecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Jacek
Duchnowski, Pose∏ Leszek Jastrz´bski,
Senator Józef Bergier oraz Radni Miasta
Ewa Masny i Piotr Kalbarczyk i Radni

Dzielnicy Miros∏aw Marczewski, Micha∏ Grudzià˝, Marcin Kurpios, Piotr
Gàsiorowski. Nikt nie kry∏ radoÊci, i˝
tak wa˝na inwestycja, na którà
wszyscy tak d∏ugo czekaliÊmy, zosta∏a oddana do naszego u˝ytku.
Zgromadzeni goÊcie, podczas swoich wystàpieƒ, jednog∏oÊnie podkreÊlali jej wielkie znaczenie dla miesz-

kaƒców naszej dzielnicy. To dzi´ki niej zarówno
starsi, jak i najm∏odsi u˝ytkownicy kompleksu
sportowego b´dà mogli aktywnie sp´dzaç wolny
czas. A trzeba podkreÊliç, ˝e jest gdzie. Do dyspozycji goÊci oÊrodka oddano dwa baseny, zje˝d˝alni´, dwie sauny, kort do gry w sqash, sal´ fitness,
si∏owni´, a w okresie zimowym równie˝ lodowisko. Podczas uroczystoÊci otwarcia obiekt zosta∏
poÊwi´cony przez ksi´dza Marka Doszko, Pro-

boszcza Aniƒskiej Parafii. Ju˝ pierwszego dnia nie
zabrak∏o sportowych emocji. MieliÊmy okazj´ dopingowaç m∏odzie˝ pobliskich szkó∏ w sztafecie
wodnej. Ponadto ratownicy, na co dzieƒ dbajàcy
o nasze bezpieczeƒstwo na basenie, zaprezentowali nam swoje umiej´tnoÊci podczas specjalnie
przygotowanego na t´ okolicznoÊç pokazu ratownictwa. Po takim widowisku myÊl´, ˝e ka˝dy
z nas mo˝e p∏ywaç spokojnie. Dzi´ki wycieczce
z dyrektorem oÊrodka Januszem Ol´dzkim mieliÊmy okazj´ dok∏adnie zwiedziç ca∏y obiekt sportowy i dowiedzieç si´, ˝e a˝ do odwo∏ania w ka˝dy
weekend korzystanie z oÊrodka b´dzie taƒsze ni˝
w tygodniu. Wszystkich, którzy jeszcze nie odwiedzili nowego basenu, goràco zach´cam do przyjazdu. Naprawd´ warto.
Micha∏ Wieczorek

Dzielnicowe Obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Dnia 10 listopada, na
zaproszenie
Burmistrza
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, proboszcza Parafii
Âwi´tego Wac∏awa ks.
Marka Uzdowskiego, Zarzàdu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz
Dyrekcji Szko∏y Podstawowej nr 195, odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane ze Âwi´tem Niepodleg∏o-
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Êci. Obchody rozpocz´∏y si´ uroczystà Mszà Âwi´tà za Ojczyzn´
w KoÊciele p.w. Âwi´tego Wac∏awa. Po nabo˝eƒstwie i patriotycznym programie artystycznym
w wykonaniu uczniów ze Szko∏y
Podstawowej nr 195 nastàpi∏o uroczyste przejÊcie pod pomnik J. Pi∏sudskiego przy ul. P∏owieckiej 77,
gdzie zosta∏y z∏o˝one kwiaty i oddana czeÊç poleg∏ym. W imieniu
Kombatantów kwiaty sk∏adali Eugeniusz Ob∏´kowski, Tadeusz Rutkowski i Zbigniew Nowakowski.
Urzàd Dzielnicy Wawer reprezentowa∏ mi´dzy innymi Burmistrz Przemys∏aw Zaboklicki, który w przemówieniu zaznaczy∏, jak istotna dla przysz∏ych
pokoleƒ jest pami´ç o historii i ludziach, którzy
oddali ˝ycie za Polsk´. Delegacje mia∏y te˝ Rady Osiedla Marysin i Las oraz wszystkie szko∏y
podstawowe, gimnazja i licea. Nast´pnie wszyscy zgromadzeni udali si´ pod Krzy˝ Powstaƒczy, przy ul. P∏owieckiej 83, gdzie tak˝e z∏o˝ono
wieƒce i wiàzanki kwiatów. Niez∏omnie, od wie-

lu lat, tak jak i w tym roku wart´ honorowà
i asyst´ w poczcie pe∏nili Henryk Jedynak i Kazimierz Antoszczyk. Jak co roku mieszkaƒcy
dzielnicy Wawer przybyli bardzo licznie, aby
uczestniczyç w tak wa˝nych dla wszystkich Polaków chwilach.
Micha∏ Wieczorek

Wawerska Parada Niepodle g ∏ o Ê c i
Prezydent Bronis∏aw Komorowski powiedzia∏... „Radujmy si´ Polskà, tà wspó∏czesnà, tà
naszà, tà wspólnà...”. Mieszkaƒcy Wawra jak co
roku radujà si´ hucznie i z du˝ym rozmachem.
UroczystoÊci Âwi´ta Niepodleg∏oÊci po raz kolejny by∏y obchodzone w naszej dzielnicy pod nazwà Wawerska Parada Niepodleg∏oÊci. UroczystoÊç ta ma ju˝ swojà tradycj´ i co roku organizowana jest z du˝ym rozmachem.
Wydarzenie zorganizowane przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne pod przewodnictwem Pani
Aleksandry Chwedorowicz rozpocz´∏o si´ o godzinie 15-tej Mszà Âwi´tà w intencji Ojczyzny w koÊciele parafialnym w Falenicy przy ulicy Bartoszyckiej.

We Mszy Âwi´tej wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz dzielnicy oraz licznie zgromadzeni
mieszkaƒcy, przedstawiciele kombatantów oraz
harcerzy. Podczas Mszy Âwi´tej wszyscy zgromadzeni mogli us∏yszeç orkiestr´ z P∏oƒska
pod przewodnictwem Leszka Kalkowskiego,
która wszystkich zgromadzonych wprawia∏a
w patriotyczny nastrój.

Po nabo˝eƒstwie uczestnicy
parady zgromadzeni pod koÊcio∏em zostali obdarowani przez organizatorów setkami balonów
w kolorach bia∏ym i czerwonym.
Przedstawiciele organizacji bioràcy udzia∏ w paradzie nieÊli transparenty z has∏ami dotyczàcymi
odpowiedzi na pytanie – „Czym
jest dla Ciebie ojczyzna?”. Parada
wyruszy∏a spod koÊcio∏a prowadzona przez orkiestr´ z P∏oƒska.
Wszyscy zgromadzeni t∏umnie
przeszli wspólnie ulicami: Bartoszyckà,
Filmowà,
Frenkla i Patriotów.
Powiewa∏y bia∏o czerwone flagi, dzieci nios∏y kolorowe balony.
Przy KINOkawiarni
Stacja Falenica rozpoczà∏ si´ program artystyczny nawiàzujàcy
do Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Imprez´ po-

prowadzi∏ Pan Jaros∏aw Rosiƒski, dziennikarz muzyczny Radia
dla Ciebie, a jednoczeÊnie mieszkaniec Falenicy. Program artystyczny obejmowa∏
wspólne Êpiewanie
pieÊni patriotycznych
przy dêwi´kach orkiestry z P∏oƒska. Wszyscy
zgromadzeni obejrzeli nagranie reporta˝u przeprowadzonego wÊród mieszkaƒców Wawra
na temat – Czym dla mnie jest ojczyzna? Imprez´ uwieczni∏a tak˝e prezentacja hase∏ organizacji
bioràcych udzia∏ w imprezie.
Niektóre oczywiste
– „Kto ojczyênie swej
s∏u˝y – sam sobie
s∏u˝y”, niektóre zaskakujàce i dajàce do myÊlenia – „Nigdy nie bój
si´ próbowaç czegoÊ
nowego – pami´taj
amatorzy zbudowali
Ark´ profesjonaliÊci
Titanica”.
Przy scenie mo˝na
by∏o zauwa˝yç wielkiego or∏a, na którym
przyklejono patriotyczne ˝yczenia. Orze∏

t∏umnie oblegany przez zgromadzonych by∏ nie
lada atrakcjà dla biegajàcych dzieci.
Na koniec programu artystycznego mieszkaƒcy mogli podziwiaç fantastyczny pokaz sztucznych ogni. Na wszystkich zmarzni´tych czeka∏a
goràca grochówka przygotowana przez panie
kucharki z falenickiej szko∏y podstawowej.
Przy grochówce mieszkaƒcy mogli obejrzeç film
Andrzeja Wajdy „Z biegiem lat, z biegiem dni”.
Mimo zimna i padajàcego deszczu mieszkaƒcy t∏umnie uczestniczyli w paradzie. Po powrocie do domów czeka∏a na nich niespodzianka.
W ka˝dym balonie mogli
znaleêç przes∏anie dotyczàce patriotyzmu. Dzieci´ca cz´Êç uczestników
ju˝ podczas parady
chcia∏a poznaç tajemnic´
– co chwila s∏ychaç by∏o
strzelajàce balony.
W dobie komputerów
i Internetu wiele wysi∏ku
trzeba aby si´ zatrzymaç
i zastanowiç – co takiego
jest w ˝yciu wa˝ne... honor, ojczyzna, niepodleg∏oÊç – to nie has∏a, to zasady. Mieszkaƒcy
Wawra swojà obecnoÊcià na Wawerskiej Paradzie Niepodleg∏oÊci dali przyk∏ad jak wa˝ne sà
w ich codziennym ˝yciu.
Ilona Szymaƒska
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Marysin b´dzie mieç plan
Marysin Wawerski jako
kolejne osiedle w dzielnicy
Wawer b´dzie obj´ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektanci zakoƒczyli ju˝
prac´ nad koncepcjà planu,
która jest aktualnie opiniowana przez wydzia∏y Urz´du Miasta. Radni dzielnicy Wawer zapoznali si´
z koncepcjà planu na posiedzeniu Komisji ¸adu
Przestrzennego.
Przedstawiony radnym plan miejscowy nie
wprowadza ˝adnych rewolucyjnych zmian. NowoÊcià jest zaprojektowanie parkingu Park and
Ride w sàsiedztwie stacji kolejowej PKP Goc∏awek wraz z niewielkà p´tlà autobusowà dla autobusu dowo˝àcego do pociàgu mieszkaƒców
osiedla. Wed∏ug planu nowe inwestycje mieszkalne powstanà jedynie na terenach, gdzie wczeÊniej by∏a zabudowa przemys∏owa. Na terenie
osiedla takim miejscem jest obszar po zak∏adach
Telmont przy ulicy Szpaczej oraz teren, który b´dzie do dyspozycji po wyburzeniu kot∏owni. Wed∏ug przedstawionej radnym koncepcji planu nie
ma mo˝liwoÊci zbudowania nowego bloku na
dzia∏ce przy ulicy Korkowej 102.
Koncepcja jest dopiero wst´pem do szczegó∏owych prac nad planem. Kolejnym etapem
b´dzie wy∏o˝enie do publicznego wglàdu,
podczas którego ka˝dy mieszkaniec czy inwestor planujàcy budow´ b´dzie móg∏ wnieÊç
w∏asne zastrze˝enia. Po uwzgl´dnieniu uwag,

plan ponownie zostanie poddany pod osàd
radnych, którzy zadecydujà o jego ostatecznym kszta∏cie.
Plan zagospodarowania przestrzennego
po uchwaleniu b´dzie prawem miejscowym

i podstawà dla wydawania warunków zabudowy
i zgód na budow´, dzi´ki czemu nie b´dzie mo˝liwoÊci zrealizowania inwestycji, która nie b´dzie
z nim zgodna.
Marcin Kurpios

Europejski Wawer
W dniach 22 i 28 paêdziernika odby∏y si´ spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. europejskich
programów edukacyjnych „Uczenie si´ przez ca∏e
˝ycie” – Comenius i eTwinning oraz portalu edukacyjnego Scholaris. Spotkania zorganizowane zosta∏y przez Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
Urz´du Dzielnicy Wawer i zosta∏y otwarte
przez Panià Naczelnik Renat´ Potrzebowskà
oraz Pana Miros∏awa Marczewskiego – Radnego Dzielnicy Wawer, Dyrektora Generalnego
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Cz´Êç szkoleniowo-informacyjnà spotkaƒ
poprowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji m.in. Pan Miros∏aw
Marczewski a tak˝e Pani Ewa Masny – Radna m.st. Warszawy, jako przedstawiciel
OÊrodka Rozwoju Edukacji, która zaprezentowa∏a nowo tworzony portal scholaris.pl.
Spotkania 22.10 br. skierowane by∏y do Dyrektorów wawerskich szkó∏ i przedszkoli, a 28.10 br.
do szkolnych i przedszkolnych koordynatorów,
którzy w swoich placówkach mogliby zajàç si´
realizacjà projektów w ramach programu eTwinning i Comenius. W trakcie spotkania zaprezentowa∏y si´ 3 szko∏y, które realizowa∏y projekty
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w ramach programu eTwinning
i Comenius: Prywatna Szko∏a
Podstawowa nr 63 z Wa∏u Miedzeszyƒskiego i Zespó∏ Szkó∏
nr 70 z Bajkowej oraz goÊcin-

nie 72 Liceum Ogólnokszta∏càce im. gen. J. Jasiƒskiego.
Programy finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej, takie jak Comenius czy eTwinning, sà
ogromnà szansà rozwoju dla szkó∏, placówek
oÊwiatowych oraz jednostek samorzàdu terytorialnego. Poprzez realizowane projekty beneficjenci

– dzieci i m∏odzie˝, poszerzajà swoje horyzonty,
rozwijajà umiej´tnoÊci j´zykowe, poznajà kultury
innych krajów. Uczestnictwo w programach przynosi tak˝e korzyÊci samej kadrze pedagogicznej,
poprzez wzbogacanie ich doÊwiadczenia zawodowego o umiej´tnoÊci nabyte podczas np. wymian,
w których tak˝e uczestniczà. Wszystko to wp∏ywa
tak˝e na atrakcyjnoÊç szkó∏ czy przedszkoli, poprzez wzbogacenie oferty kszta∏cenia.
Wi´cej informacji o programach mo˝na uzyskaç na stronach: www.comenius.org.pl,
www.etwinning.org.pl, www.frse.org.pl,
www.ore.edu.pl.
¸ukasz Piotrowski

Po prostu lubi´ ludzi
Rozmowa z Renatà Staruch – absolwentkà
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu
i Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer,
cz∏onkinià Platformy Obywatelskiej.
Widzimy codziennie Panià, jak Êpieszy si´
Pani do pracy, warto tak goniç?
Warto! Ca∏e swoje ˝ycie zawodowe lubi´
przychodziç do pracy wczeÊniej, mo˝na przed 8
rano spokojnie porozmawiaç, sprawdziç poczt´,
przejrzeç gazety. Te 15 min jest na taki dobry poczàtek dnia.
Pracuje Pani w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej?
Tak, od 12 lat, a od 4 lat kieruj´ nim.
Czy jest to du˝e wyzwanie?
Du˝e i bardzo delikatne, bo dotyczy ludzi, ich
˝ycia, problemów. Cz∏owiek, który trafia do nas,
oczekuje wsparcia i pomocy. Mamy mu pomóc,
wykorzystujàc wszystkie mo˝liwoÊci. Pomoc
spo∏eczna przez wi´kszoÊç ludzi postrzegana jest negatywnie, jako miejsce, w którym „pijakom wyp∏aca si´ pieniàdze”. To bardzo krzywdzàca opinia. Najwi´ksza grupa ludzi, których
wspieramy, to osoby starsze, chore, niepe∏nosprawne. Druga grup´ stanowià osoby bezrobotne, niezaradne ˝yciowo. Nasza pomoc nie
sprowadza si´ tylko do pomocy finansowej,
do wyp∏acenia zasi∏ku. To tylko wycinek naszej
pracy. Zasi∏ki najcz´Êciej udzielane sà na zakup
leków, ˝ywnoÊci, opa∏u. Âwiadczymy us∏ugi
opiekuƒcze i gospodarcze. WprowadziliÊmy nowe formy us∏ug usprawniajàcych dla osób po wylewach. To nasze podstawowe zadania, jednak
staramy si´ wyjÊç naprzeciw oczekiwaniom
i w∏àczamy si´ w rozwiàzywanie problemów naszych mieszkaƒców. Dlatego uda∏o si´ nam uruchomiç 6 lat temu Ârodowiskowy Dom Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie. Dofinansowujemy zaj´cia dla osób starszych w klu-

bach kultury, prowadzimy Klub Integracji w Miedzeszynie przy ul. Szafirowej 56. Zresztà ten
Klub ma ofert´ tak˝e dla osób bezrobotnych,
prowadzimy punkt poÊrednictwa pracy, warsztaty aktywizacji itp. To tam dzia∏a tak˝e klub mam.
Czy to prawda, ˝e OPS ma sukcesy w zdobywaniu Êrodków z Unii Europejskiej?
Tak, od 2005 r. realizujemy projektu wspó∏finansowane z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Projektami tymi przez 6 lat obj´liÊmy m∏odzie˝, osoby bezrobotne, osoby uzale˝nione,

w tym roku kobiety d∏ugotrwale pozostajàce bez
pracy, majàce problem z powrotem do pracy
po d∏ugoletniej przerwie, a tak˝e projekt skierowany do rodzin, tak zwanych wieloproblemowych, które wspierajà asystenci rodzinni.
Du˝o dzia∏aƒ?
Du˝o, ale to jeszcze nie wszystkie, jest du˝o
inicjatyw, organizujemy bale seniora, pikniki integracyjne, wigilie, prowadzimy kampanie spo∏eczne. W tym roku na temat wykluczenia spo∏ecznego. Bardzo ÊciÊle wspó∏pracujemy z wszystkimi
organizacjami pozarzàdowymi. W∏aÊnie niedawno odnieÊliÊmy sukces, bo po wielu latach staraƒ
powo∏ana zosta∏a komisja dialogu spo∏ecznego.

M∏odzi, aktywni i kreatywni
„M∏odzi, zdolni... kulturalni” to najnowszy projekt, który realizuje stowarzyszenie Forum M∏odzie˝y Warszawy. Jest to autorski projekt
Kamili Roli, który ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans m∏odych ludzi
oraz nauk´ dobrych manier. Realizacja tego
typu dzia∏aƒ daje m∏odzie˝y szans´ rozwoju
i zdobywania nowych umiej´tnoÊci.
Forum M∏odzie˝y Warszawy to stowarzyszenie skupiajàce m∏odych ludzi, które
aktywnie dzia∏a na terenie naszej dzielnicy.
Przy wspó∏pracy z Klubem Kultury „Marysin” realizuje liczne projekty lokalne i regionalne, takie jak zawody taneczne, plenery plastyczne, festyny rodzinne, imprezy okolicznoÊciowe i wiele innych. Poza projektami realizowanymi na rzecz
mieszkaƒców Wawra i Mazowsza, Forum ma
na swoim koncie realizacj´ projektów mi´dzy-

narodowych. Pozyskujàc Êrodki z Unii Europejskiej, m∏odzie˝ nale˝àca do stowarzyszenia

bierze udzia∏ w mi´dzynarodowych wymianach
m∏odzie˝y. Dominujàcà tematykà prowadzo-

Skàd pomys∏y na takie dzia∏ania?
Pomys∏y niesie ˝ycie, nie uda∏oby si´ to
wszystko, gdyby nie zespó∏ ludzi pracujàcych
w OPS, którzy nawet po wielu latach majà zapa∏,
si∏´ i ch´ci, ˝eby pomagaç innym. A prosz´ mi
wierzyç, ˝e spotykamy si´ z chorobami, niepe∏nosprawnoÊcià, biedà, brudem, g∏odem, zaburzeniami psychicznymi, alkoholizmem, narkomanià, wykorzystywaniem dzieci, przemocà. ˚eby
wykonywaç ten zawód, naprawd´ trzeba mieç
powo∏anie, a w ka˝dej osobie, brudnej, chorej,
bezdomnej, dostrzegaç cz∏owieka. Trzeba pomagaç tak, aby cz´sto przywróciç cz∏owiekowi godnoÊç we w∏asnych oczach i oczach innych.
Opowiada Pani o tym z pasjà...
Mam to szcz´Êcie, ˝e zawód, który wykonuj´,
jest jednoczeÊnie moim powo∏aniem. Do ka˝dego
cz∏owieka podchodz´ z ogromnym szacunkiem.
Mimo tak wielu wyzwaƒ, trudnych sytuacji
spotykam Panià uÊmiechni´tà, pogodnà.
Przyjecha∏am do Warszawy 13 stycznia 1994 r.,
pada∏ deszcz ze Êniegiem, chlapa straszna. Jestem ˝onà ˝o∏nierza i los nas tutaj rzuci∏. DostaliÊmy mieszkanie na 8 pi´trze i gdy otworzy∏am
okno, zobaczy∏am las. Wychowa∏am si´ w Borach Tucholskich, a ten las przypomnia∏ mi moje rodzinne strony. Wiedzia∏am, ˝e tu jest moje
miejsce. Przez te 16 lat spotka∏am wielu wspania∏ych ludzi, najpierw w Szkole Podstawowej
nr 195, gdzie pracowa∏am jako pedagog, potem
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, w którym przesz∏am prawie wszystkie stanowiska pracy,
w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Ko∏o Marysin Wawerski, a tak˝e w Radzie Osiedla. Wsz´dzie tam pozna∏am ciekawych ludzi, których ceni´ do dziÊ. Ludzi, którzy tak jak ja tak˝e spo∏ecznie starajà si´ pomagaç innym. Mam rodzin´, prac´, przyjació∏ i miejsca, które lubi´.
I stàd ta pogoda ducha?
Tak, ja po prostu lubi´ ludzi.
Rozmawia∏
Marcin Kurpios
nych dzia∏aƒ jest kultura i sport. Jednak tematyka dzia∏aƒ jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb projektu.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e reprezentanci stowarzyszenia biorà udzia∏ w licznych szkoleniach
i seminariach mi´dzynarodowych, co tak˝e
przyczynia si´ do promowania polskiej kultury i dzielnicy Wawer, poza granicami kraju.
„Dzia∏ania Forum M∏odzie˝y Warszawy
sà skierowane g∏ównie do ludzi m∏odych,
ale myÊlimy i o naszych Seniorach. To specjalnie dla nich powsta∏ roczny projekt organizacji koncertów okolicznoÊciowych
i spotkaƒ tematycznych” – mówi Kamila
Rola, prezes FMW.
Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich m∏odych ludzi, którzy majà pomys∏y
i zapa∏ do dzia∏ania. Dlatego wszystkich ch´tnych zapraszamy do wspó∏pracy z nami.
FMW
Kontakt: Kamila Rola – fmw@interia.eu
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„W naszych r´kach sà losy
przysz∏ych pokoleƒ”
Tak donios∏e stwierdzenia, nie majàce w sobie
cienia przesady, w Przedszkolu nr 338 w Falenicy
pad∏y niejeden raz. Dnia 18 paêdziernika odby∏y si´
tam wawerskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Choç minà∏ ju˝ prawie miesiàc, warto wspomnieç o tej uroczystoÊci, poniewa˝ obfitowa∏a
w wiele nagród i wyró˝nieƒ dla pedagogów z naszej dzielnicy. Tak mi∏e i wyjàtkowe chwile warto
upami´tniç, poÊwi´cajàc im choç par´ s∏ów.
Gospodarzem spotkania by∏a Pani Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania Urz´du Dzielnicy
Wawer – Renata Potrzebowska. Przyby∏o równie˝
wielu goÊci: Burmistrz Dzielnicy Wawer Jacek
Duchnowski, Zast´pca Burmistrza Przemys∏aw Zaboklicki, radni dzielnicy Wawer, Dyrektor DBFO Anna Piwowarek, Proboszcz Parafii w Aninie Ks. Marek Doszko, a tak˝e przedstawiciele zwiàzków zawodowych: Przewodniczàca Komisji Mi´dzyzak∏adowej Nr 387 NSZZ „SolidarnoÊç” Pracowników
OÊwiaty i Wychowania Jolanta Terlecka oraz Prezes Oddzia∏u Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego
Zofia Idzikowska. GoÊcie nie ograniczyli si´ wy∏àcznie do wzbogacenia uroczystoÊci swojà obecnoÊcià, wielu z nich zabra∏o g∏os, aby osobiÊcie podzi´kowaç dyrektorom i nauczycielom za trud w∏o˝ony w kszta∏cenie i wychowywanie najm∏odszych
obywateli oraz aby ˝yczyç im wszelkiej pomyÊlnoÊci i sukcesów w dalszym dzia∏aniu. Namacalnym
potwierdzeniem dotychczasowych osiàgni´ç edukacyjno-wychowawczych wawerskiego grona nauczycielskiego, jak równie˝ sukcesów dyrekcji placówek oÊwiatowych, by∏y liczne nagrody. SzeÊç
wawerskich szkó∏ otrzyma∏o Certyfikat Wars i Sawa przyznawany za dzia∏ania wspierajàce uczniów
uzdolnionych, równie˝ szeÊç szkó∏ zosta∏o docenionych za dzia∏anie na rzecz oÊwiaty w skali ogólnowarszawskiej, otrzymujàc Nagrod´ Prezydenta
m.st. Warszawy. Jeden nauczyciel otrzyma∏ Nagrod´ Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty, dwoje innych
– Medale Komisji Edukacji Narodowej. Nie zabrak∏o
równie˝ prezydenckich Medali Za D∏ugoletnià S∏u˝b´. Srebrnymi medalami zosta∏y uhonorowane

cztery panie dyrektor wawerskich szkó∏ i przedszkoli, a z∏otym – pani dyrektor SP nr 138. Z jeszcze jednà dobrà wiadomoÊcià z ostatniej chwili
przyjecha∏ cz∏onek kapitu∏y certyfikatów „Szko∏y
z pomys∏em” przy Prezydencie m.st. Warszawy
Miros∏aw Marczewski. Poinformowa∏ o wyró˝nieniach w tym konkursie dla dwóch placówek z terenu Wawra: Zespo∏u Szkó∏ z ul. Bajkowej oraz
szko∏y przy Centrum Zdrowia Dziecka.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ cz´Êcià artystycznà,
w której mieliÊmy okazj´ zobaczyç taneczno-muzyczne przedstawienie w wykonaniu dzieci z przedszkola, w którym si´ spotkaliÊmy, us∏yszeç saksofonowe aran˝acje znanych piosenek w wykonaniu
ucznia z Gimnazjum nr 106 oraz obejrzeç inscenizacj´ „Pana Twardowskiego” odegranà przez Grup´
Teatralnà „Assunta” z Gimnazjum nr 104.
Z okazji Dnia Edukacji przeprowadzi∏am krótkà
rozmow´ z Panià Naczelnik Renatà Potrzebowskà.
Jak ocenia Pani sieç szkó∏ w naszej dzielnicy – czy jest wystarczajàca dla jej potrzeb?
Sieç szkó∏ w Wawrze jest wystarczajàca. Odczuwamy zaÊ pewien niedobór, jeÊli chodzi o przedszkola, na szcz´Êcie wdra˝amy ju˝ pewne rozwiàzania majàce zniwelowaç ten problem. W Mi´dzylesiu przy ul. Âwiebodziƒskiej rusza budowa przedszkola, które pomieÊci 140 dzieci. Dodatkowo
w ju˝ istniejàcych placówkach publicznych zosta∏a
zwi´kszona liczba miejsc poprzez organizacj´ oddzia∏ów przedszkolnych dla dzieci szeÊcioletnich
w szko∏ach podstawowych oraz zwi´kszenie liczebnoÊci poszczególnych oddzia∏ów w przedszkolach. Co prawda niepubliczne przedszkola
w znacznym stopniu uzupe∏niajà ofert´, ale poniewa˝ obecnie w Wawrze w szybkim tempie przybywa rodzin z ma∏ymi dzieçmi, kwestia deficytu
miejsc jest kluczowym problemem do rozwiàzania.
A jak ocenia Pani poziom nauczania w wawerskich szko∏ach?
Naczelnikiem oÊwiaty jestem dopiero od miesiàca, ale patrzàc na wyniki egzaminów zewn´trznych, mog´ powiedzieç, ˝e Wawer nie odbiega

od pozosta∏ych dzielnic, plasuje si´ mniej wi´cej
poÊrodku. Z pewnoÊcià jednak nasze szko∏y mogà si´ poszczyciç dzia∏aniami na rzecz uczniów
z problemami, ale te˝ uczniów uzdolnionych. A˝
szeÊç szkó∏ wawerskich otrzyma∏o w tym roku
Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS
i SAWA, przyznawany placówkom oÊwiatowym,
które dostrzegajà i skutecznie wspierajà uzdolnionych uczniów, to naprawd´ imponujàcy wynik.
Czy nasze szko∏y sà przygotowane na przyj´cie 6-latków w zwiàzku z obni˝eniem wieku
obowiàzku szkolnego?
Tak, sà przygotowane – zarówno pod wzgl´dem technicznym, a wi´c wyposa˝enia sal w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne, jak
i merytorycznym – 6-latkowie b´dà mieç zapewnionà opiek´ nie tylko podczas realizacji podstawy programowej, ale równie˝ poza tym czasem,
w Êwietlicy, gdzie b´dà braç udzia∏ w zaj´ciach
dedykowanych tej w∏aÊnie grupie wiekowej.
Jakie dzia∏ania uwa˝a Pani za priorytetowe,
najpilniejsze w najbli˝szym czasie?
Wydaje si´, ˝e trzeba b´dzie elastycznie podejÊç do wykorzystania bazy oÊwiatowej. W tej
chwili sytuacja wyglàda tak, ˝e w szko∏ach podstawowych zwi´ksza si´ ju˝ iloÊç uczniów, ale
w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych
wcià˝ jest ni˝ demograficzny.
Istotnà kwestià jest rozwini´cie wspó∏pracy
mi´dzynarodowej w zwiàzku z licznymi programami unijnymi dedykowanymi dyrektorom i nauczycielom szkó∏. To efektywny sposób podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej, a tak˝e
doskona∏e pole wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy
przedstawicielami systemów edukacji ró˝nych
krajów europejskich.
Priorytetowe sà równie˝ zagadnienia, które ju˝
pojawi∏y si´ w naszej dzisiejszej rozmowie, a wi´c
zwi´kszenie liczby miejsc w przedszkolach publicznych wobec dynamicznego wzrostu liczby
najm∏odszych mieszkaƒców dzielnicy oraz zapewnienie miejsca w szko∏ach podstawowych dla
wszystkich 6- i 7-latków.
Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´
sukcesów.
Rozmawia∏a
Hanna Kowalska
porozumienia z ZTM w sprawie
uruchomienia komunikacji autobusowej ulicà Przewodowà.
W zwiàzku z tym Zarzàd skierowa∏ do ZTM odpowiednie pismo, w którym prosi o wprowadzenie odpowiednich zmian w komunikacji miejskiej
takich, aby w tym rejonie umo˝liwiç mieszkaƒcom korzystanie z linii autobusowych.
Z zapowiedzi ZTM wynika, ˝e plany uruchomienia komunikacji autobusowej ulicà Przewodowà sà realne. Uruchomienie tam linii autobusowej przewidujà nowe koncepcje uk∏adu linii
autobusowych w Wawrze. Poczekajmy zatem
i miejmy nadziej´, ˝e Zarzàd Dróg Miejskich
∏àcznie z w∏adzami dzielnicy przeznaczà odpowiednie Êrodki na uruchomienie linii autobusowej w ulicy Przewodowej.

Czy pojedzie autobus Przewodowà?
Post´pujàcy stan urbanizacji terenów pasa nadwiÊlaƒskiego powoduje, ˝e konieczne jest rozwijanie i uruchamianie nowych tras komunikacji miejskiej. Przyk∏adem tego jest rejon dzielnicy
po∏o˝ony wzd∏u˝ ulicy Przewodowej. Powstaje wiele nowych osiedli przy ulicy Celulozy, Mràgowskiej, Rosiczki, Strzyg∏owskiej, Dzi´cio∏a. Przybywa w tym
rejonie mieszkaƒców, którzy chcàc skorzystaç
z komunikacji miejskiej, muszà dojÊç do odleg∏ych
przystanków, przy Wale Miedzeszyƒskim lub
przy ulicy Zasadowej. W pewnym sensie potrzeby
komunikacyjne mieszkaƒców osiedli przy ulicy
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Przewodowej rozwiàza∏oby uruchomienie linii autobusowej ulicà Przewodowà na odcinku od Wa∏u
Miedzeszyƒskiego do ulicy Zasadowej.
W tej sprawie skierowa∏em interwencj´ do Zarzàdu Dzielnicy Wawer nast´pujàcej treÊci:
W zwiàzku z licznymi pytaniami mieszkaƒców
i kierowanymi do mnie wnioskami, które dotyczà
uruchomienia linii autobusowej ulicà Przewodowà
od Wa∏u Miedzeszyƒskiego prosz´ o odpowiedê,
kiedy b´dzie mo˝liwe uruchomienie na tym odcinku ulicy Przewodowej linii autobusowej. ZTM
sk∏onny jest skierowaç lini´ 113 ulicà Przewodowà, wymaga to jednak wybudowania przystanków
autobusowych. Wnosz´ zatem o przeznaczenie
Êrodków bud˝etowych na budow´ przystanków.
Jestem zdania, ˝e ∏atwo b´dzie mo˝na dojÊç do

Radny W∏odzimierz Zalewski

Pi∏karze bez boiska
Klub Sportowy Falenica boryka si´ z nie lada
problemem. Choç istnieje nieprzerwanie od 1945
roku, b´dàc, obok Zwaru Mi´dzylesie, najstarszym klubem sportowym w naszej dzielnicy, dalsze jego losy stan´∏y pod znakiem zapytania. Powodem jest boisko. Rozleg∏y teren przy p´tli autobusowej w Falenicy Klub bez przeszkód u˝ytkowa∏ na zasadzie u˝yczenia dzia∏ki od Skarbu Paƒstwa, jednak na prze∏omie lat 1998–2001 o dzia∏k´, na której jest boisko, upomnia∏a si´ kobieta
b´dàca spadkobiercà dawnych w∏aÊcicieli.
Przez 8 lat toczy∏ si´ spór, w którym zarzàd KSF-u nie by∏ stronà, wi´c móg∏ jedynie czekaç na jego wynik. Sprawa okaza∏a si´ przegrana. Poniewa˝ jednak wyrok nie jest prawomocny, równie˝
druga strona sporu nie mo˝e zajàç dzia∏ki. Irytacja obu stron roÊnie. Klub ma s∏uszne poczucie,
˝e teren powinien nale˝eç do nich – przez zasie-

dzenie po 65 latach u˝ytkowania. Druga strona ucieka si´ do metod, które sà karygodne, nawet jeÊli faktycznie teren nale˝y do niej. W ubieg∏ym roku dopuÊci∏a si´ aktów wandalizmu: wtargni´cia na teren i usypania gór piachu na murawie
boiska, uniemo˝liwiajàc tym samym dalsze treningi. W∏adze klubu oszacowa∏y spowodowane
tym straty na ok. 50 tys. z∏. Pan Daniel D´bowski,
prezes zarzàdu KS Falenica, uwa˝a, ˝e sprawa ta
zosta∏a zaniedbana przez ówczesnà gmin´ Wawer i równie˝ teraz, kiedy klub chce zaskar˝yç
wyrok, nie mo˝e uzyskaç pomocy ze strony Urz´du Dzielnicy. Sytuacja wydaje si´ patowa, a najsmutniejsze jest to, ˝e najbardziej cierpià na niej
dzieci, które zosta∏y pozbawione jedynego w okolicy miejsca realizowania swej pi∏karskiej pasji
i przygotowywania si´ do rozgrywek.
Hanna Kowalska

lub Kultury Anin zaprasza na Prelekcj´ Funkcjonariusza Dzielnicowej Komendy Policji o zagro˝eniach zwiàzanych z oszustwami,
których ofiarami sà zw∏aszcza
starsi, samotni ludzie. Podczas
1,5-godzinnego spotkania dowiedzà si´ Paƒstwo jak post´powaç
w sytuacjach próby wy∏udzenia
pieni´dzy m.in. takimi metodami
jak „na wnuczka”.

K

Spotkanie odb´dzie si´ 23 listopada o godz. 16:00 w Klubie Kultury Anin, przy ul. V Poprzecznej 33. Wst´p wolny.

Kolektor „W” – poczàtek budowy
Mamy dobrà wiadomoÊç dla mieszkaƒców
dzielnicy Wawer. Wkrótce ruszy dalsza budowa
d∏ugo oczekiwanego kolektora „W” pod ulicami
Nowozabielskà (odcinek Gu∏owska – Kadetów),
Kadetów, Traktem Lubelskim i Zwoleƒskà.
MPWiK uzyska∏o ju˝ wszystkie pozwolenia
na budow´. Teraz czeka nas przetarg na budow´
i prawdopodobnie od 30 listopada 2010 [taka
data widnieje na stronie biura koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym] rusza sama budowa. Sama inwestycja ma byç ukoƒczona do 15 marca 2012 roku.
A oto co nas czeka oprócz budowy kolektora:
1. Budowa kanalizacji Êciekowej DN 0,4 L ca
od projektowanego kolektora „W” do ulicy Klimontowskiej pod ulicà Trakt Lubelski. Jest decyzja Êrodowiskowa, planuje si´ ukoƒczyç
w roku 2012.
2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej 0, 8 DN L ca
na odcinku od kolektora „W” do ulicy Skalnicowej. Jest decyzja Êrodowiskowa, planuje
si´ ukoƒczyç w roku 2012.
3. Budowa kana∏ów zbiorczych oraz fragmentów
sieci od kolektora do posesji wzd∏u˝ Traktu Lu-

belskiego na odcinku Kadetów – Bronowska.
Budowa si´gaczy do pierwszej studzienki
w ulicach bocznych na odcinku Kadetów
– Bronowska pod Traktem Lubelskim. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja projektowa.
4. Budowa kana∏ów zbiorczych oraz fragmentów
sieci od kolektora do posesji wzd∏u˝ Traktu
Lubelskiego i ulicy Zwoleƒskiej na odcinku
Bronowska – Rogatkowa. Budowa si´gaczy
do pierwszej studzienki w ulicach bocznych
na odcinku Bronowska – Rogatkowa pod
Traktem Lubelskim. Obecnie opracowywana
jest dokumentacja projektowa.
5. Deszczówka na Trakcie Lubelskim b´dzie odprowadzana do kana∏ów zbiorczych umiejscowionych na ca∏ej d∏ugoÊci Traktu Lubelskiego. Pe∏na poprawa
nastàpi
po
przebudowie
Traktu Lubelskiego
w latach 2013–14.
6. Do roku 2012 planuje si´ budow´ kanalitel.
zacji równie˝ pod uli-

cami: Lucerny, Darniowà i ulicami bocznymi, ale
na razie ˝adne procedury nie zosta∏y podj´te.
Czekajà nas lata objazdów i utrudnieƒ drogowych, jednak nagrodà b´dzie skanalizowanie zachodniej cz´Êci Wawra. B´dzie te˝ mo˝liwa realizacja przebudowy Traktu Lubelskiego oraz budowa tunelu w Mi´dzylesiu, które to inwestycje
bez kolektora nie mog∏y byç realizowane.
Dzi´ki kolektorowi jest szansa, ˝e Wawer
zmieni si´ z „krainy szambiarek” w pr´˝nie rozwijajàcà si´ dzielnic´ Warszawy. Od màdroÊci
w∏adzy lokalnej zale˝y, jak b´dzie naprawd´. To
oni wykorzystajà lub zaprzepaszczà t´ szans´.
Trzeba mieç nadzieje, ˝e stanie si´ to pierwsze.
Krzysztof Soko∏owski

PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT
Bardzo tanio.

608-347-552

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

Us∏ugi posadzkarskie
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy 8
tel. 22 773 28 98, 603 379 677
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Wygrali wszystkie mecze, strzelajàc 75 bramek
Miros∏aw Marczewski
rozmawia z Prezesem Klubu
Sportowego ZWAR Panem
Tomaszem Skrzypczakiem.
Panie Prezesie, prosz´
przybli˝yç naszym czytelnikom histori´ i dzieƒ dzisiejszy klubu.
K.S. ZWAR jest jednym z najstarszych klubów na Mazowszu. Tradycja
jego si´ga 1933 roku. Od 6 lat w klubie dzia∏a nowy zarzàd, który dzi´ki
pr´˝nej pracy uchroni∏ klub
przed zniszczeniem – by∏o naprawd´
ci´˝ko, poniewa˝ przej´liÊmy klub
mocno zad∏u˝ony i zniszczony. Te kilka lat ci´˝kiej i systematycznej pracy
doprowadzi∏o do tego, ˝e obecnie
çwiczy tu przesz∏o 200 ch∏opców
w 11 grupach wiekowych i pracuje
z nami wykwalifikowana, 12-osobowa kadra trenerów.
To rzeczywiÊcie ogromna praca
wykonana przez Pana i z pewnoÊcià
doceniana przez rodziców. Przesz∏o 200 m∏odych pi∏karzy to sukces organizacyjny, ale
Klub ma równie˝ osiàgni´cia pi∏karskie. Panie
Tomaszu, prosz´ troch´ si´ pochwaliç.
Ch´tnie chwalimy si´ naszymi sukcesami,
a jest ich wiele. Nasi m∏odzi pi∏karze zajmujà wysokie miejsca w rozgrywkach M.Z.P.N. Kolejnym
naszym osiàgni´ciem jest wychowanie repre-

Talentiada 2010
W paêdzierniku Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏ przy wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Warszawa Wawer oraz kortami
„Miedzeszyn” tenisowà VI Wawerskà Talentiad´.
W zawodach mog∏y wystartowaç ekipy
sk∏adajàce si´ z dwóch ch∏opców i dwóch
dziewczynek w wieku od 7 do 10 lat. Celem imprezy jak zawsze by∏o rozpropagowanie tenisa ziemnego wÊród najm∏odszych oraz wy∏onienie uzdolnionych sportowo dzieci. Do zawodów zg∏osi∏o si´ pi´ç
dru˝yn. Licznie zgromadzeni kibice mieli
co podziwiaç. Mali sportowcy dostarczyli
wielu emocji nie tylko swoim opiekunom.
Pierwszego dnia zosta∏y rozegrane konkurencje sprawnoÊciowe, m.in. bieg na 20
metrów, wyÊcigi ze zmianà kierunku, rzut
pi∏kà tenisowà oraz turniej unihokeja. Najsprawniejszà dru˝ynà okaza∏o si´ „USA”,
której niekwestionowanym liderem by∏ Kajetan Rawski. Jednak pierwszego dnia zawodów
najwi´cej emocji dostarczy∏ turniej unihokeja.
Wszystkie pojedynki by∏y bardzo zaci´te, ale najbardziej chyba ten fina∏owy. W decydujàcym
meczu zmierzy∏y si´ dru˝yny „Jamakashi” oraz
„USA”. W regulaminowym czasie gry „Jamaka-
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zentacji polski U-16, która rozegra∏a ju˝ 4 spotkania z reprezentantami krajów: Litwa, ¸otwa,
Walia, Rumunia. 14 naszych wychowanków
z ró˝nych grup wiekowych powo∏anych zosta∏o
do kadry reprezentacji Mazowsza. Inne nasze
sukcesy to:
• Rocznik 1995 – Awans do ligi mazowieckiej
(2007 r.) i utrzymanie tego miejsca przez 3 lata.

• Rocznik 1996 – Awans do ligi mazowieckiej
(2009 r.).

• Rocznik 1998 – Obecnie 2 miejsce w tabeli
kategoria m∏odziki 9-tki.

• Rocznik 1999 – Obecnie 7 miejsce w tabeli
kategoria ˝aki 7-siódemki

• Rocznik 2000 – 1 miejsce w lidze orliki, wygrali wszystkie mecze, strzelajàc 75 bramek
shi” dzielnie bronili dost´pu do swojej bramki
przed atakami starszych kolegów z „USA”.
W dogrywce równie˝ ˝adna z ekip nie zdo∏a∏a
strzeliç gola. O wygranej mia∏y zadecydowaç
rzuty karne. Decydujàca okaza∏a si´ dopiero
siódma seria. Gola na wag´ zwyci´stwa dla
swojej dru˝yny strzeli∏ Pawe∏ Kaczmarczyk.

Na drugi dzieƒ zaplanowano gry paratenisowe.
Dzieci zamiast odbijaç pi∏eczk´ rakietkami przez
siatk´, rzuca∏y jà do siebie. Jeden pojedynek
sk∏ada∏ si´ z czterech meczów do 11 punktów.
JeÊli po wyst´pach czterech par by∏ remis
po dwa, o zwyci´stwie decydowa∏y ma∏e punkty.

• Rocznik 2001 – Po zg∏oszeniu do ligi orlików
(2000) grajà ze starszymi o rok zawodnikami
i Êwietnie sobie radzà – 9 pozycja.
• Rocznik 2002 – Trenujà dwie grupy 1 – zaawansowana, 2 – poczàtkujàcy
• Rocznik 2003 – Trenujà dwie grupy 1 – zaawansowana, 2 – poczàtkujàcy
• Rocznik 2004 – Najm∏odsza grupa, gdzie trenujà te˝ ch∏opcy z rocznika 2005/2006.
Nasi wychowankowie mogà si´
poszczyciç wieloma sukcesami
na ró˝nych turniejach i sparingach,
gdzie zdobywajà liczne nagrody, puchary i medale.
Oprócz szkolenia umiej´tnoÊci pi∏karskich dbamy o integracj´ dzieci,
przestrzeganie zasad kole˝eƒstwa
i gry fair-play. Organizujemy obozy
pi∏karskie, z których skorzysta∏o tego
lata 140 ch∏opców.
Jestem pod wra˝eniem. ChcielibyÊmy widzieç sukcesy naszej polskiej reprezentacji choçby zbli˝one
do rocznika 2000. Kto was wspiera?
Ka˝dego roku wspólnie z wydzia∏em
sportu dzielnicy Wawer organizujemy turniej pi∏ki
no˝nej pod patronatem burmistrza dzielnicy Wawer.
Przy tej okazji chcemy podzi´kowaç sponsorom,
którzy przyczyniajà si´ do rozwoju klubu i radoÊci
dzieci: Delikatesy Blask, Pizza z RadoÊci, Vita Sport,
Cukiernia Bogusz, EPELPOL, Drukarnia Krabox,
The Sign oraz firmie Gromek i Synowie, dzi´ki której powsta∏y dwa boiska treningowe trawiaste.
Taka sytuacja mia∏a miejsce w finale. By∏a to
szansa dla „USA” na rewan˝ za fina∏ unihokeja.
Jednak po raz kolejny lepsi okazali si´ „Jamakashi”. Tym razem zadecydowa∏y trzy ma∏e punkty.
Oprócz Micha∏a „MiÊka” Marchewki i Paw∏a
Kaczmarczyka, którzy wygrali swoje pojedynki,
du˝y wk∏ad w zwyci´stwo mia∏a Jadzia Ciecielàg.
Stoczy∏a ona bardzo zaci´ty i wyrównany
pojedynek ze starszym od siebie ch∏opcem. Pomimo tego, ˝e przegra∏a, zdoby∏a
tyle ma∏ych punktów, ˝e jej dru˝yna mog∏a
cieszyç si´ ze zwyci´stwa.
Po zakoƒczeniu zmagaƒ przyszed∏ czas
na oficjalne og∏oszenie wyników i nagrodzenie wszystkich uczestników. KolejnoÊç
w klasyfikacji generalnej VI Wawerskiej Talentiady przedstawia∏a si´ tak: 1. Jamakashi (P. Kaczmarczyk, M. Marchewka, J.
Ciecielàg, B. Lech, K. Chojecka), 2.
USA, 3. Pioruny, 4. Dzikie Koty, 5. Trikampro. Najlepsze trzy dru˝yny odebra∏y puchary. Nagrodzono równie˝ triumfatorów
poszczególnych konkurencji. ˚aden
uczestnik nie zakoƒczy∏ zawodów z pustymi r´kami. Wszyscy dostali medale i nagrody rzeczowe. Specjalne wyró˝nienie za najliczniejszà reprezentacj´ dosta∏a klasa 2c ze szko∏y podstawowej nr 204 w RadoÊci.
Anna Niemiec
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Publikacja sfinansowana ze Êrodków KW Prawo i SprawiedliwoÊç

Mistrzowie sumo w Wawrze
W dniach 16 i 17 paêdziernika tego roku
w Wawrze, a dok∏adniej w osiedlu Falenica w hali sportowej OSiR przy ul. Poezji 5, odby∏y si´
mistrzostwa Êwiata juniorów i seniorów w sumo, i to zarówno w grupie kobiet, jak i m´˝czyzn. Impreza, jakiej w naszej dzielnicy nigdy
nie by∏o i chyba d∏ugo nie b´dzie.

Dlaczego w Wawrze? – spytaliÊmy Andrzeja Wojd´, inicjatora i g∏ównego organizatora tej
niezwyk∏ej imprezy, która w Êwietle wypowiadanych w mediach opinii, przynios∏a naszej dzielnicy wiele splendoru.
„… wiele lat temu, nie zgadzajàc si´ z powielanà opinià, ˝e Wawer jest na peryferiach Warszawy, a Falenica podwarszawskà miejscowoÊcià, wymarzy∏em sobie, ˝e zrobi´ coÊ niezwyk∏ego dla mojej dzielnicy i osiedla, aby zmieniç
ten nieprawdziwy wizerunek. Dzia∏ajàc wiele lat
w sporcie (by∏y zawodnik CWKS Legia, dzia∏acz

PKOiL, w∏adz mi´dzynarodowych w zapasach
i sumo) postanowi∏em zorganizowaç mistrzostwa Êwiata w sumo w∏aÊnie w Falenicy, w tym
niezwyk∏ym osiedlu, gdzie mieszkajà nieprzeci´tni, bardzo kreatywni ludzie, pragnàcy tak jak
i ja zmieniç na lepsze swoje otoczenie i warunki
˝ycia codziennego. Jestem uparty i bardzo konsekwentny. Te cechy spowodowa∏y, ˝e moje marzenie si´ spe∏ni∏o. Do Falenicy przylecieli najlepsi zawodnicy sumo z ca∏ego Êwiata, ponad 260
zawodników z 28 krajów, w tym mi´dzy innymi
Japonii, Brazylii, Egiptu, Taipei, Honkgongu, Tajlandii, Rosji, Gruzji, Ukrainy i oczywiÊcie Polski,
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która od wielu, wielu lat nale˝y do Êcis∏ej czo∏ówki Êwiatowej i europejskiej. Mimo ˝e w naszej
reprezentacji zabra∏o Roberta Paczkowa, by∏ego
dwukrotnego mistrza Êwiata w kategorii ci´˝kiej,
który zakoƒczy∏ karier´, oraz by∏ej mistrzyni
Êwiata Edyty Witkowskiej Popeckiej (spodziewa
si´ dziecka), to mistrzostwa zakoƒczy∏y si´ wielkim sukcesem w postaci
zdobycia 7 medali,
w tym 3 z∏otych. W tym
zakresie mam wielkà satysfakcj´, nie tylko jako
szef wyszkolenia Polskiego Zwiàzku Sumo,
ale g∏ównie jako trener
klubowy (UKS Fuks Falenica) mistrzyni Êwiata juniorek w kategorii do
60 kg Natalii Ko∏nierzak, która w tym roku
zdoby∏a równie˝ 3 bràzowe medale na mistrzostwach Europy do 16, 18
i 21 lat. Dodajàc do tego
z∏oty medal mistrzostw Europy Paw∏a Wojdy
w grupie juniorów oraz srebrne medale Tomasza
Wojdy w dru˝ynie juniorów i Micha∏a Luto w m∏odzie˝owcach
oraz bràzowy medal seniorki
Ma∏gorzaty Kruzy, to chyba mog´ byç zadowolony. Na siedem
zdobytych przez Polaków medali dwa zdobyli wawerczycy.
Oprócz z∏otego medalu Natalki
drugi reprezentant Wawra, Bart∏omiej Struss z UKS Marysin
Wawerski (trener Leszek Blautenberg) zdoby∏ bràzowy medal
w kategorii open. Nale˝y w tym miejscu przypomnieç, ˝e ten zawodnik jest aktualnym mistrzem Europy do 18 lat. Ponadto reprezentacja
Polski juniorów zdoby∏a jeszcze jeden
z∏oty medal Andrzeja Mazurka z UKS
Mieszko Gorzów, jeden srebrny (Jagoda Jochaniak
UKS Samson
Kobylin) i bràzowy w dru˝ynie, co w klasyfikacji medalowej mistrzostw da∏o Polsce 2.
miejsce, tu˝ za Japonià.
W grupie seniorów Sylwia
Krzemieƒ z UKS Mieszko
Gorzów Wlkp. zdoby∏a
po raz pierwszy w swojej
karierze tytu∏ mistrzyni
Êwiata w kategorii open,
a Wojciech Poczta w kategorii ci´˝kiej do∏o˝y∏ dodatkowo bràzowy medal.

Po prostu sukces. Ciesz´ si´, ˝e w∏o˝ona praca
przynios∏a zaplanowany skutek. Mistrzostwa zosta∏y bardzo wysoko ocenione przez w∏adze
Mi´dzynarodowej Federacji Sumo IFS, a dziennikarze zacz´li rozpoczynaç swoje relacje nie
z podwarszawskiej Falenicy, ale z Falenicy. I o to
mi chodzi∏o”.
Redakcja: Organizacja takiej imprezy to
wielkie wyzwanie, logistyka, transport, zakwaterowanie… To wszystko musia∏o kosztowaç?
G∏ównym sponsorem mistrzostw by∏ Urzàd
m. st. Warszawy, dzi´ki któremu mo˝na by∏o
zrealizowaç to wielkie wydarzenie sportowe.
Po wycofaniu si´ z wczeÊniej przyznanej dotacji
przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego (50 % kosztów imprezy) sytuacja sta∏a si´ krytyczna. Ale osobiste zaanga˝owanie
si´ Burmistrza Jacka Duchnowskiego i pomoc wspania∏ych ludzi takich jak prezes Jerzy
Woszczyk (WSH „Fala”), Janusz
Barciƒski (Stowarzyszenie dla
Wawra), Jacek Urbanowicz (Kubeczki), Edward Kleszczewski
(Toyota RadoÊç), Piotr Kosiƒski
czy Andrzej Kozak oraz nauczycieli i pracowników Zespo∏u
Szkó∏ nr 111 z panià dyrektor
Marià Maciak na czele spowodowa∏a, ˝e mistrzostwa Êwiata
w Falenicy oceniono jako jedne z najlepiej zorganizowanych mistrzostw w ostatnich latach.
Redakcja: Gratulujemy i ˝yczymy realizacji
kolejnych marzeƒ.

Nasz Wspólny Dom – Wawer
Z dala od polityki
Szanowni Paƒstwo,

Kampania sfinansowana ze Êrodków KW Platforma Obywatelska RP.

Ju˝ od najm∏odszych lat, Rodzice wpajali mi, i˝ w ˝yciu tylko dzi´ki ci´˝kiej
pracy mo˝na osiàgnàç sukces. Stosuj´ t´ zasad´ zarówno w ˝yciu osobistym,
akademickim (dwa kierunki studiów: prawo i stosunki mi´dzynarodowe)
i zawodowym. Ponadto jestem zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
Zasiadam w Radzie Osiedla, jestem V-ce przewodniczàcym w Rady Spo∏ecznej
w Zak∏adzie Opiekuƒczo Leczniczym SPZOZ a tak˝e zasiadam w Zarzàdzie
Ko∏a PO w Wawrze.
Teraz zwracam si´ do Paƒstwa, uprzejmie proszàc, abyÊcie obdarzyli mnie kredytem zaufania i oddali na mnie Swój g∏os w wyborach do Rady Dzielnicy Wawer.
G∏´boko wierz´, ˝e Razem mo˝emy daç impuls do zmian, tak by Nasz Wawer sta∏
si´ nie tylko pi´knà i zielonà, ale tak˝e z dobrze rozwini´tà infrastruktura,
bezpiecznà, kszta∏càcà na wysokim poziomie m∏ode pokolenia Dzielnicà.
Jestem pewien, ˝e z Paƒstwa pomocà b´d´ móg∏ budowaç Nasz Wspólny
Dom – Wawer.
Z powa˝aniem

Micha∏

WIECZOREK
Lista nr

4

3

/ pozycja

kandydat do Rady Dzielnicy Wawer

Mój Program dla Wawra
INWESTYCJE to rozwój kanalizacji i dokoƒczenie budowy
Kolektora „W”, budowa centrum handlowego w Wawrze,
przyspieszenie budowy ulicy Panny Wodnej
KULTURA I EDUKACJA to przeznaczenie wi´kszych
Êrodków na edukacj´, rozbudowa przedszkola w Aninie,
budowa Centrum Kultury w Mi´dzylesiu, Êwietlice i kluby
m∏odzie˝owe, ochrona obszarów cennych przyrodniczo
INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA to budowa dróg
oparta o jasne i przejrzyste kryteria, plan zagospodarowania wspierajàcy rozwój Dzielnicy, sprawna komunikacja
miejska, bezpieczne skrzy˝owania i przejazdy

www.michalwieczorek.dorady.org

SPORT I REKREACJA to budowa Orlika, rewitalizacja
leÊnych szlaków rowerowych oraz powstanie nowych
Êcie˝ek rowerowych, utworzenie szlaków turystyczno-krajobrazowych, utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Wawrze
BEZPIECZE¡STWO to zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
w szko∏ach (edukacja, monitoring i cz´stsze patrole),
Êwiat∏a na najniebezpieczniejszych przejÊciach dla pieszych,
wi´cej Policji i Stra˝y Miejskiej w najniebezpieczniejszych
miejscach

Wspólnie
Budujemy Przysz∏oÊç
13

19. Pu∏k U∏anów Wo∏yƒskich
patronem szko∏y na Bajkowej
9 listopada 2010 roku
jest niezwykle wa˝nà datà
dla Gimnazjum nr 106
w RadoÊci. Tego dnia otrzyma∏o ono bowiem patrona w postaci 19. Pu∏ku U∏anów Wo∏yƒskich. Obchody
tego wielkiego wydarzenia
rozpocz´∏y si´ od uroczystej Mszy Âwi´tej w KoÊciele Matki Bo˝ej w RadoÊci, gdzie Ksiàdz Proboszcz Kazimierz Soko∏owski dokona∏ poÊwi´cenia sztandaru. G∏ówne
obchody odby∏y si´ w Zespole Szkó∏ nr 70
w Warszawie przy ulicy Bajkowej 17/21. GoÊci
powita∏a Dyrektor Szko∏y, Pani Monika Prochot.
Swà obecnoÊcià zaszczycili cz∏onkowie Stowarzyszenia Rodzin 19. Pu∏ku U∏anów Wo∏yƒskich,
Kombatanci, Burmistrz Dzielnicy Wawer Jacek
Duchnowski, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentacje osiedli. Zebrani z∏o˝yli wieƒce pod pomnikiem 19. Pu∏ku U∏anów
Wo∏yƒskich i udali si´ na oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci do hali sportowej. WÊród licznych wystàpieƒ warto odnotowaç pi´kne i màdre s∏owa, jakie pad∏y z ust ˝o∏nierzy pu∏ku, pami´tajàcych
odleg∏e, straszne czasy, kiedy trzeba by∏o walczyç o Ojczyzn´, o wolnà Polsk´, a zarazem doceniajàcych dzisiejszà sytuacj´ i widzàcych

14

Êwietlanà przysz∏oÊç przed m∏odymi pokoleniami. Uwieƒczeniem dnia by∏ wyst´p przygotowany przez Ko∏o Teatralne. Przedstawienie zarówno

od strony technicznej, jak i artystycznej, sta∏o
na bardzo wysokim poziomie i w pe∏ni zas∏u˝y∏o
na gromkie brawa.
19. Pu∏k U∏anów Wo∏yƒskich zorganizowany
zosta∏ jako dywizjon szwadronów w koƒcu
1917 r. na Ukrainie. W lutym 1918 r. 19 Pu∏k U∏a-

nów Wo∏yƒskich zosta∏ wcielony do III Korpusu
Polskiego w Rosji. Nast´pnie funkcjonowa∏ jako
Szwadron Partyzantów rtm. Jaworskiego, Dyon
Jazdy Kresowej i IV Wo∏yƒski Dyon Ochotniczej
Brygady Jazdy rtm. Jaworskiego. Ostatecznie
zorganizowany we wrzeÊniu 1920 r. w 19 pu∏k
u∏anów Wo∏yƒskich. Zas∏ynà∏ zwyci´skà walkà
z bolszewikami stoczonà 19 VIII 1920 r. w rejonie Skrzeszewa i Frankopola. 19. Pu∏k U∏anów
Wo∏yƒskich stacjonowa∏
w Ostrogu nad Horyniem (szwadron zapasowy we W∏odzimierzu
Wo∏yƒskim). W 1939 r.
stoczy∏ zwyci´skie walki
pod Mokrà (1 IX), pod
Cyrusowà Wolà (8 IX)
i pod Miƒskiem Mazowieckim (13 IX). Walczy∏
do koƒca kampanii
w sk∏adzie Grupy Kawalerii gen. Andersa, m.in.
pod Krasnobrodem i Hutà Ró˝nieckà. Za kampani´ 1939 r. w Polsce
pu∏k odznaczony zosta∏
Srebrnym Krzy˝em Orderu VM. W konspiracji
odtworzony w ramach AK w sk∏adzie 3 niepe∏nych szwadronów konnych walczy∏ w 27 Wo∏yƒskiej Dywizji AK.
Micha∏ Wieczorek

Klub Kultury „Marysin”

PLAN DZIA¸ALNOÂCI

Teatr KOT wygrywa Z∏otà Ig∏´
Teatr KOT – Kobieca
Offensywa
Teatralna, dzia∏ajàcy przy Klubie Kultury Marysin
– na dobre zagoÊci∏ na
teatralnej m∏odej mapie Warszawy.
Tym razem Teatr Kot
odwiedzi∏ Ostro∏´k´,
gdzie 30 IX – 2 X 2010
roku odby∏ si´ Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Ma∏ych „IG¸A 2010”.
Kot pokaza∏ w Ostro∏´ce – „Marionetki”
spektakl pe∏en emocji,
gry Êwiate∏ i jazzowej
muzyki, w którym ka˝-

da z m∏odych aktorek
wciela si´ w postaç innej kobiety uwik∏anej
w ˝yciowe, cz´sto zaskakujàce perypetie.
Teatr jest dla mnie
sposobem na ˝ycie,
uwolnieniem wyobraêni,
smutkiem, ironicznym
uÊmiechem, radoÊcià.
Dzi´ki teatrowi, chodzàc
po ziemi, mam nieodparte wra˝enie ciàg∏ego
dotykania g∏owà chmur.
A w dodatku, co wa˝ne,
daj´ moim m∏odym,
zdolnym aktorom pewnoÊç, ˝e to co robià jest warte uwagi widzów, w tym
tak˝e jurorów –
mówi re˝yser i za∏o˝yciel Teatru
KOT Julia Kotarska-Rekosz.

Kampania sfinansowana ze Êrodków KW Platforma Obywatelska RP.

Nasz Wawer

Listopad 2010
17 listopada (Êroda) godz. 17.30
Galeria m∏odego artysty – wystawa prac malarstwa i rysunku uczestników sekcji rysunek
sztalugowy.
17 listopada (Êroda) godz. 16.00
Warsztaty zdrowia – Fundacja „Zdrowie i my”
b´dzie promowaç zdrowy styl ˝ycia, udzielaç
porad lekarskich i wykona bezp∏atne badania.
18 listopada (czwartek) godz. 14.00
Uroczyste rozdanie nagród i wystawa prac
w konkursie „W krainie wyobraêni”.
24 listopada (Êroda) godz. 15.30
„Dbajàc o wyglàd, podwy˝szam swojà samoocen´”. Spotkanie z kosmetologiem, porady
i pokaz makija˝u dla Seniorek.
27 listopada (sobota) godz. 12.00–14.00
Andrzejkowa zabawa dla dzieci – zabawa
prowadzona przez wodzireja.
27 listopada (sobota) godz. 17–21
Andrzejkowy wieczór w Klubie Seniora
z muzykà „na ˝ywo” – wieczorek taneczny.

Gratulujemy Teatrowi KOT presti˝owej wygranej – teatralnej Z¸OTEJ
IG¸Y, ˝yczàc kolejnych, spektakularnych sukcesów.

z dala od polityki

Miros∏aw Marczewski
Mam 41 lat. Jestem absolwentem Katedry
Ochrony Ârodowiska i Zasobów Naturalnych
Wydzia∏u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych
z zakresu integracji europejskiej. Zawodowo od 14 lat zwiàzany jestem z Fundacjà
Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie obecnie pe∏ni´ funkcj´ Dyrektora Generalnego.
Zajmuj´ si´ realizacjà programów
europejskich dla edukacji i sektora
pozarzàdowego w Polsce.

Rady Osiedla Mi´dzylesie. Swojà dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà rozpoczà∏em w harcerstwie. By∏em
instruktorem Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, cz∏onkiem G∏ównej Kwatery i Komendantem
Szczepu 145 WDH dzia∏ajàcego w Aninie,
Mi´dzylesiu i Wawrze.

Dzi´ki Paƒstwa poparciu by∏em radnym
w latach 1998-2010, a wczeÊniej cz∏onkiem

Kandydat do Rady Dzielnicy Wawer

Lista nr

4 / pozycja

2

Zapraszam do zapoznania si´ z moim programem oraz sprawozdaniem z kadencji 2006-2010 na stronie:
www.miroslawmarczewski.dorady.org
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Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w listopadzie
DLA DZIECI

•19 listopada (piàtek) godz. 18.00

„Wieczór Chopinowski” – spektakl „Dzieciƒstwo Chopina” w wykonaniu zespo∏u dzieci´cego
„Balladynki” oraz przedstawienie Teatru Stajnia
na motywach opowiadania „Lato w Nohant” Jaros∏awa Iwaszkiewicza. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•20 listopada (sobota), godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa
Alladyna” w wykonaniu aktorów teatru Art-Re. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13
•20 listopada godz. 15.00
„Noc i jego przyjaciele” – przedstawienie dla
dzieci w ramach cyklu „W Krainie Dalekich Làdów” w wykonaniu bia∏ostockiego teatru „Narwal”. Dzi´ki tym przedstawieniom dzieci poznajà obce kultury. OdwiedziliÊmy ju˝ Afryk´, Australi´, teraz kolej na Azj´... Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
•27 listopada (sobota) godz. 12.00–14.00
Andrzejkowa zabawa dla dzieci – zabawa prowadzona przez wodzireja. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
•28 listopada (niedziela) godz. 13.00
„Przygody pirata w krainie zabawek” – zapraszamy na kolejne przedstawienie bajkowe dla
dzieci. W rozÊpiewanej formie dzieci poznajà muzyk´ wielu krajów. Wst´p 5 z∏. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•28 listopada (niedziela), godz. 14.00
„Âpiàca królewna”, bajka dla dzieci. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

•28 listopada (niedziela) godz. 17.00

„Teatr Szekspira”. Spotkanie poÊwiecone Teatrowi Szekspira prowadzi aktor i re˝yser Jacek
Jarzyna. Po mini wyk∏adzie – projekcja filmowej
inscenizacji „Otella”. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
KONCERTY, BIESIADY LITERACKIE

•19 listopada godz. 18.30

Audycja muzyczna – w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
•20 listopada godz. 16.30
„Piosenka jest dobra na wszystko”” – Êpiewoterapia jako forma samorozwoju doros∏ych
– zaj´cia wokalne dla doros∏ych w ramach programu „Kulturalna Akademia Seniora”.
Prowadzenie – Lucyna Affeltowicz (Êpiewaczka, pianistka). Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY

•22 listopada (poniedzia∏ek) godz. 16.00

„S∏oƒce Toskanii” – Prezentacja slajdów i pre-
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lekcja podró˝nika Krzysztofa Dworczyka. Wst´p
wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”,
ul. Samorzàdowa 10
•24 listopada (Êroda), godz. 18.00
Fotoplastykon – spotkanie z Jackiem Dehnelem Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY

•2-30 listopada

Wystawa prac malarskich Alicji Maciejewskiej
– w godz. pracy klubu. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
•6–26 listopada
Wystawa malarska Teresy Niemczyk. Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek godz. 12.00–18.00,
wtorek godz. 12.00–21.00, Êroda, czwartek godz.
12.00–18.00. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.
•22 listopada (poniedzia∏ek) godz. 17.00
„Kwiaty polskie w sztuce”. Otwarcie wystawy
r´kodzie∏a wykonanego przez Panie z klubowej
sekcji „P´telka”, wraz z pracami malarskimi Anny
Grudzieƒ i fotografiami Natalii Bo˝ewskiej. Otwarcie po∏àczone z recytacjà wierszy ze zbioru pt.
„Kwiaty Polskie” Juliana Tuwima w wykonaniu aktorów Teatru Stajnia. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•do 24 listopada
Przyjmowanie prac w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Âwi´tego
Miko∏aja”. Organizator: Klub Kultury „Zastów”,
ul. Lucerny 13.
•27–28 listopada
VII Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Europejskiej – „NUTKA POLIGLOTKA” – przes∏uchania
konkursowe. Wyst´p grupy baletowej „Arabeski” oraz zespo∏u taƒca nowoczesnego ALEXIA.
Podsumowanie Przeglàdu – koncert Laureatów
i uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów.
O miejscu i czasie przes∏uchaƒ poinformujemy
w terminie póêniejszym.
Regulamin oraz karta zg∏oszenia dost´pne na
stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
•29 listopada (poniedzia∏ek) godz. 10.00
„Warsztat ceramiczny”. Zakoƒczenie projektu
z pracami ceramicznym w ramach projektu pt. „Kultura Ludowa Mazowsza”. Przygotowywanie prac
na wystaw´ i szkliwienie. Grupa zorganizowana. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
WYDARZENIA PATRIOTYCZNE, TURNIEJE, INNE

•24 listopada (Êroda) godz. 15.30

„Dbajàc o wyglàd podwy˝szam swojà samoocen´”. Spotkanie z kosmetologiem, porady
i pokaz makija˝u dla Seniorek. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
•26 listopada (piàtek) godz. 17.30
„Wyjazd do teatru”. Wyjazd seniorów na
przedstawienie teatralne do Warszawy – spektakl

z bie˝àcego repertuaru. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•27 listopada (sobota), godz. 17.00
Performance Poetycki pt. „ZAuroczeNIE”
w wykonaniu grupy poetyckiej „SPLOT”. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
•27 listopada (sobota) godz. 19.00
„Zabawa andrzejkowa” – Andrzejkowa zabawa taneczna dla mieszkaƒców osiedla Aleksandrów z zespo∏em muzycznym na ˝ywo. Wst´p
15 z∏. Rezerwacje stolików przyjmujemy do 19
listopada. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•27 listopada (sobota) godz. 17.00–21.00
Andrzejkowy wieczór w Klubie Seniora z muzykà “na ˝ywo” – wieczorek taneczny. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
1. „Aniƒskie domy” wystawa fotografii, autorzy
– cz∏onkowie Stowarzyszenia W∏aÊcicieli NieruchomoÊci w Aninie.
2. Wystawa malarstwa ksi´dza Jerzego Wolffa.
Prezentowane obrazy pochodzà z kolekcji
Muzeum Narodowego w Warszawie. Galeria
„Na Trawiastej”.
Spotkania z pisarzami:
Spotkanie z arabistkà Marià Âwiàteckà-Ogórek w dniu 22.11.2010 godz 17.00. Temat spotkania „Kultura arabska” – Wyk∏ad uzupe∏niony
prezentacjà multimedialnà.
Konkursy / Testy
“Âladami legend polskich” konkurs plastyczny
dla dzieci (rysunek wybranej legendy polskiej)
prace przyjmujemy do koƒca listopada (rozstrzygni´cie 1.12, godz. 16.00). Wyp. 59 Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Lekcje biblioteczne
1. Lekcja biblioteczna dla kl. III/IV sp: „Przygody
drewnianego ch∏opca”. Na podst. ksià˝ki Carlo Collodiego „Pinokio” – 22.11.2010, godz.
9.00. Wyp. 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
2. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków –
25.11, godz. 10.00. Wyp. 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
3. Lew, czarownica i stara szafa” – lekcja biblioteczna dla klasy 2 – termin do uzgodnienia.
Wyp. 25, Falenica, ul. Walcownicza 10.
G∏oÊne czytanie:
1. „Bajeczki na jesienne smuteczki” czytanie
dzieciom (19, 26.11, godz.: 10.00). Wyp. 59,
ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
2. „Czytanie na zawo∏anie” – czytanie wybranych przez dzieci ksià˝ek w czasie wybranym
przez czytelników. Wyp. 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
3. G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ilustrowana Ksi´ga BaÊni” – opowiada Neil Philip, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Wtorek, godz. 13.00
•23.11.2010 r. – „Rumpelstiltzkin” – baÊƒ niemiecka
•30.11.2010 r. – „Âwierszcz jasnowidz” – baÊƒ
trynidadzka
Piàtek, godz. 16.30
•19.11.2010 r. – „Dziewczyna, która wyczesywa∏a per∏y” – baÊƒ portugalska
•26.11.2010 r. – „To k∏amstwo” – baÊƒ norweska
Warsztaty Integracyjne dla
Niepe∏nosprawnych
Oddzia∏ dzieci´cy, Anin ul. Trawiasta 10.
•23.11.2010 r. (czwartek, godz. 11.00)
•30.11.2010 r. (czwartek, godz. 11.00)
Warsztaty plastyczne
1. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków
w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30
Anin, ul. Trawiasta 10
2.„Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla
dzieci w wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz.
10.00–11.00, Anin, ul. Trawiasta 10.
Quizy
Quiz internetowy: Kto to powiedzia∏? Wyp. 28,
Falenica, ul. Trawiasta 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury
Urz´du Dzielnicy Wawer

A Ty? Zgodzi∏byÊ si´ na przeszczep?
Niecz´sto opinia publiczna w Polsce jest tak poruszona kwestià przeszczepów, jak w ostatnich miesiàcach. Zastanawiamy si´, czy transplantacje sà groêne,
jak wyglàda ˝ycie po przeszczepie, jak wiele osób ˝yje z darowanymi im organami. Wszystko za sprawà 6letniego Tomka, który zatru∏ si´ muchomorem i potrzebowa∏ przeszczepu wàtroby. Przez kilka miesi´cy
czekaliÊmy z niepewnoÊcià na rozwój wydarzeƒ – czy
operacja si´ uda? Czy Tomek wróci do zdrowia? Ch∏opiec jest obecnie pacjentem CZD, zatem obchody
Dnia Transplantologii, zorganizowane 24 paêdziernika,
mia∏y miejsce w∏aÊciwie pod jego oknami. CzuliÊmy,
˝e zbieramy si´ tam mi´dzy innymi dla niego.
G∏ównym celem imprezy by∏o zwrócenie uwagi
na kwestie zwiàzane z przeszczepami. Obok popularyzacji wiedzy czy budzenia zainteresowania tà tematykà, polscy transplantolodzy chcieli te˝ przypomnieç swój jubileusz – w styczniu obchodzili bowiem 44. rocznic´ pierwszego udanego przeszczepu. OczywiÊcie, nie ograniczono si´ do udost´pnienia informacji zainteresowanym. Na uczestników
Êwi´ta czeka∏o ca∏e mnóstwo atrakcji.
Biegnij, ˝ycie czeka! – pod tym has∏em wystartowa∏
poranny marszobieg, w którym wzi´∏y udzia∏ ca∏e rodziny, choç walka na finiszu bynajmniej nie kojarzy∏a
si´ z niedzielnym spacerem – raczej olimpijskim
sprintem. Udany wyÊcig, którego uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe koszulki, zapowiada∏ znakomity dzieƒ
na przyszpitalnych terenach. Uczestnicy imprezy poruszali si´ pomi´dzy scenà, rozmaitymi stoiskami i starymi, na co dzieƒ niedost´pnymi podziemiami szpitala. W∏aÊnie tam, w labiryncie korytarzy, rozegra∏a si´

gra miejska „Nowe ˝ycie”. Na trasie czeka∏y niespodzianki – mo˝na by∏o nie tylko porozmawiaç z fachowcami czy sprawdziç swojà wiedz´ w transplantologicznych ciekawostkach, ale i porównaç swoje p∏uca np.
z Justynà Kowalczyk, dzi´ki badaniu na spirometrze.
Na zewnàtrz czeka∏o na zainteresowanych wi´cej
fachowego sprz´tu medycznego ró˝nego rodzaju.
WÊród kolorowych stoisk mo˝na by∏o choçby
przejÊç badanie kardiologiczne czy skorzystaç z porad rehabilitacyjnych. O tym, ˝e po przeszczepie nadal mo˝na cieszyç si´ pe∏nià ˝ycia, mówili sportowcy ze Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji.
Swoje stoiska mia∏y te˝ Mazowiecki Park Krajobrazowy, stowarzyszenie „Eko Cykl” i wiele innych.
Kolejna porcja atrakcji czeka∏a na scenie – dla
jednych najbardziej oczekiwanym goÊciem by∏ premier Donald Tusk, inni przyszli przede wszystkim by
poÊpiewaç na karaoke z Paw∏em Kukizem i spotkaç
si´ z Jankiem Melà.
Âwi´to by∏o te˝ okazjà, by ujrzeç wawerskich harcerzy z dwóch organizacji, ZHP i ZHR, w dzia∏aniu.
Harcerze z ZHP zaj´li si´ obstawà biegu, zaÊ ci
z ZHR przeprowadzali uczestników przez gr´ miejskà
w podziemiach. Mimo doÊç zaawansowanej jesieni,
pogoda wspiera∏a festynowy nastrój, który utrzyma∏
si´ a˝ do póênego popo∏udnia. Âwi´to by∏o wspania∏à okazjà do rodzinnego wyjÊcia, pami´tajmy
jednak o jego przes∏aniu: interesujmy si´ transplantologià. Dbajmy o w∏asne zdrowie. Porozmawiajmy
w gronie najbli˝szych o tym, ˝e nasze narzàdy mogà daç komuÊ nowe ˝ycie.
Kuba K∏osiƒski

EDUKINO – Festiwal Filmów dla Edukacji
Jesienià tego roku rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç na terenie naszej dzielnicy Fundacja Innowacji Spo∏eczno-Kulturalnych. I od razu, w oparciu o niewielkà dotacj´ Urz´du Miasta, przygotowa∏a dla
mieszkaƒców prezent – Festiwal Filmów dla Edukacji – EDUKINO. Na kiedy? Na dzieƒ Âwi´tego Miko∏aja i dwa nast´pne, czyli na 6, 7 i 8 grudnia. Projekcje festiwalowe to propozycja dla wszystkich,
którzy chcieliby pójÊç w tych dniach do prawdziwego kina, a g∏ównie dla pedagogów i rodziców,
którzy myÊlà o ∏atwych do przygotowania prezentach miko∏ajkowych dla m∏odzie˝y. Spytacie gdzie
to kino? Niedaleko – w budynku dworca kolejowego w Falenicy. Nie wszyscy wiedzà jeszcze, ˝e
dzia∏a tam od poczàtku lata KINOkawiarnia Stacja
Falenica – najprawdziwsze, a zarazem niezwyk∏e,
w∏àczone w sieç kin studyjnych kino z ofertà bogatszà ni˝ tylko Êwietne seanse filmowe.
DwadzieÊcia godzin zaplanowanych w ramach festiwalu projekcji odb´dzie si´ w∏aÊnie
w KINOkawiarni Stacja Falenica. 1200 osób
otrzyma bezp∏atne wejÊciówki na projekcje
najlepszych filmów o walorach edukacyjnych,
jakie powsta∏y w ostatnich latach. Uczniowie
szkó∏ podstawowych, gimnazjów i liceów b´dà
zapraszani wraz z pedagogami, za poÊrednictwem szkó∏ na projekcje, które rozpoczynaç si´
b´dà o godz: 9, 11, 13, i 15. Ju˝ wkrótce FISK
przedstawi dyrektorom placówek edukacyjnych
szczegó∏owe programy. Na projekcje otwarte,
które odb´dà si´ 6 i 7 grudnia o godz. 17, wejÊciówk´ otrzyma ka˝dy, kto jà odbierze w kinie

w dniach 2 i 3 grudnia. Prawdopodobnie mo˝liwe b´dà równie˝ rezerwacje telefoniczne.
Film o wysokich walorach artystycznych, który
fascynuje czy bawi, a zarazem uczy odbiorc´, nie
zdarza si´ cz´sto. Wiadomo, ˝e pami´ç dzia∏a
znacznie sprawniej, gdy zaanga˝owani jesteÊmy
emocjonalnie, ni˝ kiedy doÊwiadczamy nudy, wi´c
filmy prezentujàce suchà wiedz´ nie spe∏niajà
w pe∏ni pok∏adanych w nich nadziei. Nic dziwnego,
˝e nie cieszà si´ te˝ wielkà popularnoÊcià. Zadaniem festiwalu EDUKINO jest promocja filmu jako
skutecznego medium przekazywania wiedzy i wychowania. Dlatego wszystkie festiwalowe filmy
spe∏niajà oczekiwania widza spragnionego wra˝eƒ, a zarazem prezentujà wybrane zagadnienia
z podstawy programowej edukacji szkolnej. Obok
najlepszych polskich filmów, prezentowane b´dà
doskona∏e, fabularyzowane filmy produkcji BBC.
To nie wszystko. Film wszelkiego rodzaju odgrywa coraz wiekszà rol´ w naszym ˝yciu. Coraz
wi´cej osób z roli widza chcia∏oby przedzierzgnàç
si´ w rol´ twórcy, a przynajmniej kogoÊ, kto
sprawnie zmontuje z dost´pnych materia∏ów prezentacj´ filmowà, czy stworzy spójnà ciekawà ca∏oÊç z nagranych komórkà filmowych migawek.
Aby umiej´tnoÊç ta stawa∏a si´ coraz bardziej powszechna, zrealizowane zostanà w ramach festiwalu bezp∏atne warsztaty monta˝u filmowego.
Fundacja Innowacji Spo∏eczno-Kulturalnych zaprosi∏a do wspó∏pracy Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, które dysponuje bogatym
doÊwiadczeniem w zakresie komunikacji multi-

medialnej i Êwietnà bazà szkoleniowà. W∏aÊnie
w Centrum – w Falenicy przy ul. Oleckiej
– dwie 15-osobowe grupy: uczniów i nauczycieli
uczyç si´ b´dà monta˝u – ka˝dy uczestnik
przy swoim komputerze. Nabór na warsztaty rozpocznie si´ 15 listopada – telefonicznie. Uczestnicy przyjmowani b´dà w kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Obok realizacji zadaƒ promocyjnych i propagatorskich, festiwal b´dzie forum dyskusji nt. obecnej
kondycji i poziomu wykorzystania filmu w edukacji
szkolnej i szeroko rozumianej edukacji spo∏ecznej.
Odb´dzie si´ ona w ramach festiwalowej konferencji. Zaproszeni twórcy, producenci, pedagodzy,
psycholodzy i przedstawiciele w∏adz zarzàdzajàcy
edukacjà dyskutowaç b´dà w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury nt. obecnoÊci i roli filmu
w edukacji szkolnej, w domu, w ˝yciu spo∏ecznym.
Przewidziane sà niespodzianki, konkursy i nagrody. Zapowiem tylko jeden, adresowany do
wszystkich, konkurs na najlepszy pomys∏ /
koncepcj´ filmu edukacyjnego. Zg∏oszenia konkursowe w kategoriach do 18 lat i powy˝ej 18
lat, opisane w dowolny sposób na max. 2 stronach formatu A4, nale˝y wys∏aç na adres
FISK: 04-937 Warszawa, ul. Podkowy 40, do 1
grudnia. Na zwyci´zców czekajà nagrody.
Mieszkam w Falenicy, wi´c ciesz´ si´, ˝e wkrótce m∏odzi mieszkaƒcy nawet doÊç odleg∏ych osiedli przyjadà tu po wra˝enia. Serdecznie zapraszam
w imieniu organizatorów.
Aleksandra Chwedorowicz
Koordynator projektu EDUKINO
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Ciche Âwi´to Zmar∏ych
Sà na terenie naszej dzielnicy takie
cmentarze, na których Âwi´to Zmar∏ych jest naprawd´ czasem cichej zadumy. Zadumy tym bardziej mistycznej,
bo zdawa∏oby si´, ˝e biorà w niej udzia∏
jedynie drzewa i ptaki. Nieliczni tylko
okoliczni mieszkaƒcy gatunku Homo
sapiens zaglàdajà w te miejsca
na prze∏omie paêdziernika
i listopada na zasadzie urozmaicenia swojej pierwszolistopadowej marszruty. Jeszcze mniej liczni sà ci, którzy
nawiedzajà te miejsca rokrocznie. Natomiast legion jest
tych, którzy nadal, mimo tego
i˝ od czasu do czasu pojawiajà si´ w prasie lokalnej
wzmianki na ten temat, nie
majà najmniejszego nawet
poj´cia o istnieniu tych nekropolii. Dlatego warto o nich
wspomnieç po raz kolejny.
Pragn´ w tym miejscu opisaç
trzy cmentarze: dwa judaistyczne – w RadoÊci i Aleksandrowie – oraz
ewangelicki – tak˝e w Aleksandrowie.
Pierwsza z wymienionych nekropolii
– Cmentarz ˚ydowski w RadoÊci przy
skrzy˝owaniu ulic Kwitnàcej Akacji
i Izbickiej – jest mi szczególnie bliska,
gdy˝ le˝y nieca∏y kilometr od mojego
domu i jest mi znana od dzieciƒstwa
za sprawà mojej Babci. Kirkut RadoÊciaƒski, jak dowiadujemy si´ ze êróde∏
historycznych, zosta∏ za∏o˝ony
w pierwszej dekadzie XX stulecia, a wi´c mniej wi´cej
w tym samym czasie co ca∏e
osiedle. Dowiadujemy si´
równie˝, ˝e zosta∏ z bli˝ej nieznanych przyczyn zamkni´ty
jeszcze przed Drugà Wojnà
Âwiatowà. OsobiÊcie uwa˝am,
˝e przyczynà zamkni´cia
cmentarza mog∏o byç podmywanie grobów przez wody
gruntowe (w pobli˝u kirkutu
znajdowa∏o si´ niegdyÊ wyschni´te dziÊ niemal ca∏kowicie jezioro Rajsiak). W czasie
wojny kirkut nie dozna∏ ˝adnych powa˝nych uszkodzeƒ, jako ˝e
dzia∏ania wojenne na terenie RadoÊci
przebiega∏y bardzo anemicznie. Najwi´ksze straty nekropolia odnios∏a
w czasach PRL-u, kiedy to macewy
z obr´bu jej muru, jak i spora cz´Êç sa-
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mego muru, pad∏y ∏upem poszukiwaczy darmowych materia∏ów budowlanych, zaÊ b´dàcy dziÊ w stanie niemal
kompletnej ruiny dawny dom przedpogrzebowy sta∏ si´ miejscem libacji okolicznych „b∏´kitnych ptaków”. DziÊ na
cmentarzu znajduje si´ szeÊç macew:

cztery w g∏ównej cz´Êci kirkutu (w tym
jedna odwrócona napisem do ziemi)
oraz dwie g∏´biej w lesie. Na dwóch nagrobkach znajdujemy polskie napisy
– sà to groby Mozesa Eisenberga
(zm. 7 IX 1930) oraz M. Szkolnikowa
(zm. 16 V 1927).
Po zamkni´ciu kirkutu radoÊciaƒskiego zmarli wyznania moj˝eszowego
z dzielnicy Wawer chowani byli na kir-

kucie aleksandrowskim. Nekropolia ta
powsta∏a w latach trzydziestych XX
wieku pomi´dzy dzisiejszymi ulicami
Podkowy i Sosnowà. W czasie okupacji hitlerowskiej chowano na niej tak˝e
ofiary getta falenickiego. Pod koniec

wojny cmentarz zosta∏ ca∏kowicie zdewastowany przez radzieckich so∏datów, a w czasach stalinowskich zalesiony. Odwiedzajàcy dziÊ ten teren napotkajà jedynie kilka walajàcych si´
na nim kawa∏ków gruzu piaskowcowego, a od czasu do czasu zasmucajàce
Êlady jak najbardziej wspó∏czesnego
pijaƒstwa.
Tak˝e w Aleksandrowie, tyle ˝e
przy ulicy ks. Szulczyka, znajduje si´ trzeci z cichych cmentarzy – ewangelicki. Od drugiej po∏owy XIX wieku chowano tu osadników pochodzenia niemieckiego i holenderskiego. Cmentarz ten
przesta∏ funkcjonowaç jeszcze
przed wojnà i – w przeciwieƒstwie do ˝ydowskiego – nie
zosta∏ w jej trakcie zniszczony.
Teren nekropolii jest mocno
zaroÊni´ty, lecz zachowa∏o si´
na nim kilkanaÊcie w miar´
kompletnych nagrobków, na
których znajdujemy napisy
polskie i niemieckie. Nagrobki sà zró˝nicowane pod wzgl´dem stylistycznym, niektóre nawet zas∏ugujà na miano ma∏ego dzie∏a sztuki
sepulkralnej. Dobrym przyk∏adem
mo˝e byç ozdobiony p∏askorzeêbionymi ga∏àzkami nagrobek Krystiana Leopolda Hildebranda (1845–1909).
Krystian Leopold by∏ cz∏onkiem dalekiej ga∏´zi zas∏u˝onego dla dziewi´tnastowiecznej Warszawy rodu dzia∏aczy spo∏ecznych i mecenasów sztuki
(Hildebrandowie byli sponsorami m.in. Józefa Elsnera).
Te trzy nekropolie mogà
nied∏ugo ca∏kiem wypaÊç
z ludzkiej pami´ci. Bujna wawerska roÊlinnoÊç poch∏onie
je ca∏kowicie albo zostanà
ograbione do reszty z nagrobnych kamieni. Zniknie przyciàgajàca aura tajemniczoÊci,
bo przestanà si´ odró˝niaç
od innych leÊnych dzia∏ek (ju˝
dziÊ teren kirkutu w Aleksandrowie widnieje w ksi´gach
Urz´du Dzielnicy jako „dawny cmentarz ˝ydowski”).
Zniknà znicze, bo nie b´dzie
ju˝ wiadomo, gdzie dok∏adnie je ustawiç. A czuwanie nad grobami Eisenberga, Hildebranda i innych b´dzie
udzia∏em ju˝ tylko drzew i ptaków...
Tomasz A.J.C. Szymaƒski
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Doskonalenie mi∏oÊci
rodzinnej w Miedzeszynie
W parafii Matki Bo˝ej Dobrej Rady w Warszawie Miedzeszynie organizowane sà spotkania
z cyklu „M´˝czyznà i kobietà stworzy∏ ich Bóg”.
Tematami spotkaƒ sà sprawy zwiàzane z ˝yciem
rodzin, relacji, mi∏oÊci, wychowania.
Inicjatorem i inspiratorem przedsi´wzi´cia jest
Anna Daczkowska – cz∏onkini przyparafialnej organizacji „Legion Maryi”, prywatnie – mama
dwójki dzieci. Pomys∏ mia∏ swoje prapremierowe
wydania jeszcze w domu pani Anny, gdzie wraz
z grupà przyjació∏, z tzw. grupà wsparcia, przy kolacji, s∏uchano jakiegoÊ wyk∏adu (np. kazania ks.
Piotra Pawlukiewicza z internetu), a potem dzielono si´ przemyÊleniami, wra˝eniami oraz modlono (∏atwo spotkaç si´ z przyjació∏mi, ale trudniej
si´ z nimi pomodliç ☺). Przedsi´wzi´cie zacz´∏o
przynosiç konkretne owoce, które szkoda by∏o zachowaç tylko dla siebie... I stàd idea spotkaƒ, które mia∏y s∏u˝yç dobru publicznemu, pomagaç rozpoznawaç na nowo swoje powo∏anie, uczyç, jak
byç bli˝ej siebie poprzez dialog.
Ks. Witold Gajda, proboszcz parafii Matki
Bo˝ej Dobrej Rady w Warszawie Miedzeszynie,
wyrazi∏ zgod´ na zorganizowanie pierwszego
spotkania i ch´ç pomocy w propagowaniu tej
idei. Równolegle do ks. Proboszcza trafi∏ pan
Marcin Szczerbik, odpowiedzialny za dystrybucj´ ksià˝ek w przyparafialnym kiosku. Panu

Marcinowi chodzi∏o o rozpropagowanie wÊród
parafian tej bardzo wartoÊciowej i u˝ytecznej
wiedzy jaka jest dost´pna w ksià˝kach o rodzinie. Tak dosz∏o do spotkania obu inicjatyw i ruszy∏a organizacja spotkaƒ.
Po doszlifowaniu podstawowych za∏o˝eƒ powsta∏ tytu∏: „M´˝czyznà i kobietà stworzy∏ ich
Bóg”, koncentrujàcy si´ na zagadnieniach rodziny, relacji ma∏˝eƒskich, mi∏oÊci i wychowania. Tytu∏ cyklu jest uwspó∏czeÊnionym wersetem z Ksi´gi Rodzaju, co ma oznaczaç katolicki,
ale i wspó∏czesny charakter przekazywanej wiedzy. Odbiorcami cyklu sà doroÊli – g∏ównie ma∏˝eƒstwa planujàce posiadanie dzieci lub posiadajàce je, osoby przegotowujàce si´ do zawarcia zwiàzku sakramentalnego, studenci, dziadkowie i inni zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu cyklu.
Prelegenci majà ró˝ne doÊwiadczenie i podejÊcie do tematu, co zapewnia bogactwo wiedzy
i ró˝norodnoÊç. Perspektywa widzenia rodziny
przez profesora wy˝szej uczelni ró˝ni si´ od tej
reprezentowanej przez ksi´dza i spowiednika, te
zaÊ sà inne u duszpasterza m∏odzie˝y, psychiatry czy specjalisty z poradni rodzinnej. Z wyk∏adu na wyk∏ad tworzy si´ bardzo ciekawa, rodzinna mozaika tematów. Rozrasta si´ te˝ grupa
ludzi czynnie zaanga˝owanych i wspomagajà-

cych spotkania. Na poczàtku by∏o to kilka cudownych kobiet z Legionu Maryi i kilku m´˝nych m´˝czyzn z parafii. Teraz do∏àczajà te˝ i inni, którzy pragnà pomóc.
Uzupe∏nieniem wyk∏adu jest sprzeda˝ ksià˝ek,
które zapewnia przyparafialny kiosk. Organizatorzy starajà si´, by zawartoÊç ksià˝ek korespondowa∏a z proponowanà tematykà wyk∏adu. S∏odkie akcenty w postaci pysznych ciast i ciastek
(upieczonych przez panie wspó∏organizatorki)
wraz z kawà i herbatà, które wzi´∏y si´ jeszcze
z tych pierwszych, domowych spotkaƒ, sta∏y si´
naturalnym dodatkiem do ka˝dego wyk∏adu.
Do tej pory w ramach cyklu odby∏o si´
5 spotkaƒ. Wszystkie prelekcje majà miejsce
w koÊciele parafialnym Matki Bo˝ej Dobrej Rady w Warszawie Miedzeszynie przy ul. Szafirowej 58, zawsze w niedziele o godzinie 19.00.
Wst´p jest bezp∏atny. Planowane sà kolejne
ciekawe wyk∏ady.
W najbli˝szym czasie (21 listopada 2010 r.)
zapraszamy na spotkanie z mgr Ma∏gorzatà Walaszczyk, wieloletnim doradcà rodzinnym
z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, wychowawcà i pedagogiem. Tematem
spotkania b´dzie: „KomplementarnoÊç p∏ci w relacjach ma∏˝eƒskich”. Natomiast 12 grudnia
2010 r. o roli dialogu mi´dzy m´˝czyznà i kobietà opowiedzà nam Bo˝ena i Bogus∏aw Bernardowie, doradcy rodzinni i ma∏˝onkowie z 25-letnim
sta˝em i pi´ciorgiem dzieci.
Ksawery Marciƒski

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1062 37
1/2
1
1070 42
0/2
2
1054 44
2/2
2
1060 31
2/2
1
986
98
0/2
4

Nr
Pow. Rejon
oferty
1341
755 Wawer
1316
581 Stara Mi∏osna
1269 2050 Mi´dzylesie
1234
473 Stara Mi∏osna
1037 3176 Mi´dzylesie

Rejon
Mi´dzylesie
Weso∏a
Mi´dzylesie
Anin
Anin

Cena
w PLN
268.000
340.000
309.000
224.000
800.000

Cena
w PLN
498.000
421.000
1.537.000
550.000
2.000.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
531
671
677
668

Pow. domu
300
86
130
103

Pow. dzia∏ki m2
860
214
150
130

Rejon
RadoÊç
Wawer
Falenica
Wawer

Cena w PLN
Do uzg.
513.000
630.000
500.000

Rodzaj domu
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
segment

Rok
1988
1960
2010

Stan wykoƒczenia
Do remontu
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna estetyczna:
Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi medyczne,
depilacja laserowa VPL, fotoodm∏adzanie – rabat 25%
z tym numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – cena promocyjna
399 z∏ do 15 grudnia 2010 r.
• Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
• Lipoliza kawitacyjna (modelowanie sylwetki) –30%
• Piel´gnacja d∏oni i stóp – nowa oferta
• Gabinet masa˝u
• Bogata oferta zabiegów redukujàcych przebarwienia skóry

www.medikocentrum.pl

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny: Mikado – Ox-Ford. Zawiera: wózek, spacerówk´, fotelik samochodowy, torb´, foli´ przeciwdeszczowà, moskitier´. Stan dobry, cena do uzgodnienia. Kontakt: trabeczka@wp.pl, tel. 692 217 673, Stara
Mi∏osna, ul Jeêdziecka.
◗ Fotografia dzieci´ca, okolicznoÊciowa – profesjonalne zdj´cia dla ka˝dego – sesje rodzinne i dzieci´ce – doskona∏y pomys∏ na prezent pod choink´ – www.najka.pl – 609-307-048.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar.
Tel.: (22) 812-14-81.
◗ M´˝czyzna uczciwy, solidny, bez na∏ogów, podejmie pilnie prace fizycznà na sta∏e lub dorywczo,
prace na zmiany lub tylko godziny nocne z wynagrodzeniem minimum 1500 z∏. Tel. 795 211 062.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81
◗ Oddam w dobre r´ce zadbanà, ∏adnà kotk´ (wysterylizowanà). Ania tel. 607 398 957.
◗ Sprzedam ∏ózko pi´trowe metalowe z materacem
dla dziecka. U˝ywane 2 lata. Wymiary 203x96.
Z barierkà zabezpieczajàca przed wypadni´ciem.
Cena 400z∏. Kontakt – 609 683 140.
◗ Remonty oraz prace wykoƒczeniowe w szerokim
zakresie wykonuj´ osobiÊcie, tel. 601 918 049.
◗ Francuski, konultacje, korepetycje dla m∏odzie˝y
i doros∏ych oraz firm. Tel: 507 177 876.
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany,
kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd
na miejsce. Tel. 601262086
◗ Podejm´ prac´ w sklepie na 1/2 etatu lub ca∏y
w godz. 8.00–16.00. tel. 501649071.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´ nadrobiç
szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego. Posiadam
doÊwiadczenie i referencje. Cena przyst´pna. Tel.
517-813-725, kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602 309 190.
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne, uczciwie i solidnie. 502 355 530.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.

◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – 22 296 11 66, ul. Jeêdziecka 20 C, Marbex.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, skuteczne przygotowanie do sprawdzianów, klasówek, egzaminu gimnazjalnego. Dojazd do ucznia.
Tel: 796 868 462.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝ p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie rynien,
podcinanie i wycinanie drzew, uszczelnianie kominów itp. Tel. 606-808-358.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp. Wymiana wodomierzy. Wieloletnia praktyka i uprawnienia. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami,
w wyznaczonym miejscu. Dj. Alicja, tel. 502 600 775.
◗ Sprzedam Peugeot 307 SW Kombi Premium. Rok
produkcji X. 2003. Silnik diesel 2.0 HDI 79 KW Przebieg 135 000 km. Bezwypadkowy. Tel. 600414790.
◗ Studentka zaopiekuje si´ dzieckiem wieczorami
i w weekendy. Posiadam du˝e doÊwiadczenie
i referencje. 60 min/10 z∏. Tel. 508102697.
◗ Emeryt (wczeÊniejszy), wykszta∏cenie ekonomiczne, j´zyk angielski, komputer – podejmie dodatkowà
prac´. Tel 502 24 24 76, e-mail: trans11@wp.pl
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budnków (roczne i pi´cioletnie) – tel. 503 583 568.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcze.
Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o. Tanio! Solidnie! Tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady.
Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
Tel. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia – 603-313-938.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter,
∏ad. 1400 kg, szybko, solidnie. Tel. 602 184 541.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Kobieta odpowiedzialna, uczciwa, bez na∏ogów zaopiekuje si´ dzieckiem. Mam wykszta∏cenie pedagogiczne, posiadam referencje. Tel. 603-109-564.
◗ Magister matematyki UW udzieli korepetycji z matematyki. Cena 50z∏ / godzin´. Tel. 503-915-103.
◗ J´zyk rosyjski-skutecznie, sympatycznie- nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy,
wyjazdów, j´zyk biznesowy, prawniczy i in. t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz j´z.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Architektura krajobrazu – projektowanie ogrodów,
ogródków i wszelkich terenów zieleni in˝ynier architekt krajobrazu po SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, systemy nawadniajàce
tel. 507 285 400.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68,
22-499-80-59.
◗ Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby, zabudowy z forniru, MDF lakierowanego, foliowanego. Pomiar, wycena, umowa, monta˝ i gwarancja.
Bardzo atrakcyjne ceny! Tel: 0-888-78-57-78,
e-mail: meblosal@onet.pl
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ UW
i studentka V roku Chemii UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Do wynaj´cia pawilon w centrum Mi´dzylesia,
50 m2 bardzo dobra lokalizacja, 1 pi´tro. Tel:
793-090-747.
◗ Sprzedam pare ba˝antów srebrnych – telefon kont.
505 794 832.
◗ Harcerskie akcesoria, elementy munduru tanio
sprzedam tel. 22-773-13-09.

◗ Klub Przedszkolaka „MAJ” zaprasza Dzieci w wieku 1,5-5 lat. Ul. Potockich 73 Marysin. Tel. 517091-318. www.klubmaj.pl, klubmaj@gmail.pl
Zaj´cia prowadzà doÊwiadczone nauczycielki
przedszkolne. Wolne miejsca – zapraszamy! Mo˝liwoÊç zostawienia pociech na godziny.
◗ Psycholog z wieloletnim doÊwiadczeniem. Konsultacje. Porady. Diagnoza. 663 410 339.
◗ Wszelkie drobne naprawy... solidnie i uczciwie.
Tel. 606478725.
◗ Us∏ugi ksi´gowe i informatyczne w pe∏nym zakresie. Pierwszy miesiàc us∏ug za darmo! Bezp∏atny
odbiór dokumentów z siedziby Klienta. Tel.
22 773 83 55, biuro@raich.pl, www.raich.pl
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie
w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby
doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel. 600 885548.
www.twojapielegniarka.pl
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Niemiecki – t∏umaczenia przysi´g∏e, ekspresowo,
tel. 22-783-34-88 lub 517-580-243.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy 604342-700, 602-323-888, www.hauhau24.pl
◗ Szafki kuchenne a zw∏aszcza stojàcà 80 cm lub
pod zlewozmywak ch´tnie przyjm´, tel. 796 091
279; 506 233 800.
◗ Kominiarz oferuje us∏ugi: czyszczenie, udra˝nianie i sprawdzanie szczelnoÊci przewodów kominowych i wentylacyjnych, ekspertyzy do gazowni i dla ubezpieczyciela. Tel. 507 196 669.
◗ Sprzedam ubrania cià˝owe (spodnie rozmiar 38
i 40, tunika rozmiar 38) – tel. 605 077 751.
◗ Zaj´cia pilates w grupach w Klubie na Marysinie
róg Wspólnej a Potockich w porannych godzinach 9.00–14.00 codziennie. Profesjonalnie, mi∏a atmosfera, karnety. tel. 504 266 599.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 501-049-250.
◗ Student czwratego roku SGH udzieli korepetycji
z matematyki, j. angielskiego + ew. pomoc w odrabianiu lekcji. Gimnazjum+Liceum. Niedrogo!!!
tel. 698227224, GG 8388987, Przemek.
◗ Sprzedam nowà (bez metki) sukni´ Êlubnà, rozmiar 38. Gorset koronka ze srebrnym haftem,
du˝a spódnica A z d∏ugim trenem. Bardzo tanio
500 z∏. Tel. 605 364 148.

OG¸OSZENIA
DROBNE
publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

lub numerem telefonu

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

607-31-46-67

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a
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Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
Aromatyczne rytua∏y
Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
Kuracje modelujàco-odchudzajàce
Dietetyka
Power Slim Active – jedna
z najbardziej skutecznych
metod odchudzania
Endermologia
Manicure Pedicure Spa

●
●
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●

Bezpieczna opalenizna
Fryzjerstwo Spa
Makija˝ profesjonalny
Przed∏u˝anie w∏osów metodà
Racoon
Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
Zamykanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, vouchery
dla firm

www.metamorfoza-spa.pl

