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Apartamenty Wawer
Warszawa, Skrzyneckiego 23

BUDOWA ZAKO¡CZONA
-

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

tel. 22 774 07 55, 601 221 581

www.marszalek.pl
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Maj w Radzie Dzielnicy Wawer
Maj up∏ynà∏ bez przeprowadzenia sesji Rady Dzielnicy. Sesja jest zazwyczaj podsumowaniem pewnego etapu pracy Rady, okazjà do zapoznania si´ z post´pem
prac w komisjach i przedstawienia przez Zarzàd dzia∏aƒ,
które zosta∏y wykonane od
poprzedniej sesji przez cz∏onków Zarzàdu.
W maju, jak w ka˝dym innym miesiàcu, najwa˝niejsze dzia∏ania radnych skupia∏y si´ na pracy w komisjach. W maju odby∏y si´ posiedzenia:
• Komisji Mieszkaniowej – 8 maja 2012 r.,
• Komisji ¸adu Przestrzennego – 9 maja
2012 r., poÊwi´cone zaopiniowaniu projektu
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru Marysin Wawerski,
• Komisji ¸adu Przestrzennego i Inwestycyjnej
(wspólne posiedzenie) – 14 maja 2012 r., na
temat „Planu zaopatrzenia w ciep∏o, energi´
elektrycznà i paliwa gazowe m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Wawer”,
• Komisji Rewizyjnej – 22 maja 2012 r., poÊwi´cone rozpatrzeniu skarg mieszkaƒców na
dzia∏anie Zarzàdu Dzielnicy i Urz´du,
• Komisji ¸adu Przestrzennego – 23 maja
2012 r., zaprezentowano na nim projekt budowy ul. Marsa na odcinku od ronda Marsa/P∏owiecka do ul. ˚o∏nierskiej,
• Komisji OÊwiaty i Kultury – 24 maja 2012 r.,
poÊwi´cone przedstawieniu radnym pomników i miejsc pami´ci narodowej na terenie
dzielnicy Wawer,

Inwestycyjny zawrót g∏owy
W dniu 16 maja rozpocz´∏o
si´ drà˝enie tuneli II linii metra przy udziale dziennikarzy,
urz´dników i wszystkich Êwi´tych, a tymczasem u nas
w Wawrze bez wi´kszego rozg∏osu ju˝ od oÊmiu miesi´cy
trwa drà˝enie tuneli s∏u˝àcych
do odprowadzania Êcieków
z Wawra.
Czas na kolejny etap budowy naszego kolektora.
W nocy 25 maja o godzinie 23.40 po komisyjnym
odbiorze placu budowy zosta∏o zamkni´te skrzy˝owanie Lucerny / Kadetów / Trakt Lubelski. Od tego
czasu ruch ponad lokalny prowadzony jest ulicà Lucerny, nast´pnie po pó∏nocno-wschodniej jezdni
ronda w obie strony w trybie wahad∏owym przy wykorzystaniu sygnalizacji Êwietlnej.
Dalej objazdy prowadzone sà na pó∏noc od ronda
Traktem Lubelskim do P∏owieckiej oraz ulicà Wàbrzeskà (nowa jezdnia) i Kadetów w kierunku Wa∏u
Miedzeszyƒskiego. Pozosta∏e kierunki s∏u˝à tylko
dla ruchu lokalnego i b´dà bardzo cz´sto nieprzejezdne z powodu tarasowania ruchu przez pojazdy
budowy. Od tego czasu budowa kolektora trwa na
nast´pujàcych odcinkach ulic:
1. Kadetów od ulicy Wàbrzeskiej do Traktu Lubelskiego;
2. ulica Zwoleƒska od ulicy Rogatkowej do Traktu
Lubelskiego;
3. ulica Trakt Lubelski od Zwoleƒskiej do Kombajnistów oraz od kana∏u Nowe UjÊcie do ulicy Kadetów;
4. skrzy˝owanie ulic Kadetów / Lucerny / Trakt Lubelski;
5. skrzy˝owanie ulic Zwoleƒska / Trakt Lubelski.
Kolejny etap budowy kolektora rozpocznie si´ pod
koniec czerwca poprzez otwarcie dla ruchu ulicy Zwoleƒskiej oraz jej skrzy˝owania z ulicà Trakt Lubelski.
Ciàg ulic Kadetów – Lucerny wraz z rondem przy ulicy Trakt Lubelski zostanie otwarty do koƒca lipca.
W po∏owie sierpnia zostanie otwarty odcinek
Traktu Lubelskiego od ulicy Zwoleƒskiej do Kombajnistów, w tym samym czasie trwaç ju˝ b´dzie budowa kolektora na po∏udnie od kana∏u Nowe UjÊcie.
W okolicach Âwi´ta Wszystkich Âwi´tych zostanie zamkni´te skrzy˝owanie ulic Trakt Lubelski/ Bronowska. Wszystkie ulice zostanà otwarte do koƒca

grudnia tego roku po odtworzeniu jezdni sprzed budowy kolektora wawerskiego, wraz z budowa tymczasowego odwodnienia.
W marcu nast´pnego roku za sum´ 7 milionów
z∏otych rozpocznie si´ odbudowa kapitalna ulicy
Zwoleƒskiej, ulicy Trakt Lubelski (odcinek kolektorowy) wraz z budowà kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych i nowych chodników.
Od przysz∏ego roku zacznie si´ tak˝e budowa tunelu pod linià kolejowa w Mi´dzylesiu za sum´ oko∏o 250 milionów z∏otych. W ramach tej budowy powstanie równie˝ brakujàcy odcinek kolektora wawerskiego od ulicy Patriotów do ulicy Rogatkowej. Budowa b´dzie trwaç w latach 2013–2014.
Z publicznych inwestycji wawerskich które rozpocznà si´ w najbli˝szych kilku, kilkunastu miesiàcach warto odnotowaç budow´ ronda na skrzy˝owaniu ulic M∏odej / Bys∏awskiej/Walcowniczej, budow´ ulicy Panny Wodnej od ulicy Zasadowej do ulicy
Trakt Lubelski, dokoƒczenie budowy ulicy Mozaikowej wraz przebudowà p´tli w Falenicy, budow´ ulicy Nowozabielskiej od ulicy Stoczniowców do ulicy
Kadetów, budow´ kanalizacji sanitarnej na ulicy
Trakt Lubelski na odcinku od kolektora Wawerskiego
do ulicy Klimontowskiej oraz do ulicy Borowieckiej.

• Komisji Kultury Fizycznej i Sportu – 28 maja
2012 r., dokonano na nim przeglàdu placówek
oÊwiaty w dzielnicy, zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Patriotów, pod kàtem stanu infrastruktury sportowej,
• Komisji Spo∏ecznej – 31 maja 2012 r., zorganizowane w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. W∏ókienniczej 54, poÊwi´cone
dzia∏aniu tej poradni.
25 maja ulica Starego Doktora w Marysinie
Wawerskim mia∏a swoje Êwi´to. Pogoda dopisa∏a mieszkaƒcom odwiedzajàcym festyn na terenie oÊrodka sportowego Syrenka. Imprez´ zorganizowa∏o Forum M∏odzie˝y Warszawy wraz
z Klubem Kultury Marysin i Spó∏dzielnià Mieszkaniowà Marysin Wawerski. W programie festynu znalaz∏y si´ m.in. przejÊcie orszaku Króla Maciusia I, wyst´py przedszkolaków oraz zawody
sportowe.
Marcin Kurpios
Na spotkaniu w sprawie kolejnego etapu budowy
kolektora „W” które odby∏o si´ w dniu 16 maja
w osiedlu Zerzeƒ wielu mieszkaƒców by∏o niezadowolonych z obecnych i przysz∏ych utrudnieƒ G∏ównà przyczynà takiego stanu jest niedostateczna informacja oraz kontakt na linii urzàd – mieszkaniec
o czym mówi´ ju˝ od kilku lat. Co prawda troch´ si´
w tej kwestii poprawi∏o od nowej kadencji jednak
ciàgle to ma∏o. Sporo mieszkaƒców na przyk∏ad
z osiedla Zastów o spotkaniu dowiedzia∏o si´ dopiero po fakcie i dzisiaj równie˝ oni wyra˝ajà swoje niezadowolenie z powodu na przyk∏ad niekorzystnych
zmian autobusowych.
Wi´c powstaje paradoks poniewa˝ obiecane
przez lata inwestycje sà bliskie realizacji, a mimo
tego mieszkaƒcy sà co raz bardziej niezadowoleni.
Nigdy nie chcia∏em nikogo atakowaç i powy˝sze
s∏owa temu nie s∏u˝à jednak warto zastanowiç si´
nad tym i ewentualnie poprawiç t´ relacje.
JeÊli zapowiadane plany które opisa∏em powy˝ej
si´ spe∏nià to na pewno Wawer bardzo si´ zmieni na
korzyÊç dla mieszkaƒca. Jednak za nim to si´ stanie
musimy troch´ pocierpieç. Oby w lepszym kontakcie spo∏ecznym.
Szczegó∏y dotyczàce zmian tras linii autobusowych przedstawiam w oddzielnym artykule.
Krzysztof Soko∏owski

Mo˝emy zapobiec wybudowaniu
wysokich bloków w Aninie
W kwietniowym numerze w artykule pt. „Czy
pozwolimy na blokowisko w Aninie?” pisaliÊmy
o bulwersujàcej mieszkaƒców Wawra budowie
osiedla przy ul. Stradomskiej. Na dzieƒ dzisiejszy (po∏owa maja – przyp. red.) sytuacja wyglàda nast´pujàco: Urzàd Dzielnicy przyzna∏, ˝e
brak wskaêników intensywnoÊci zabudowy
i powierzchni biologicznie czynnej jest niezgodny z prawem i wystàpi∏ do Rady Warszawy
o pilnà zmian´ mpzp Anina. Niezb´dne jest jednak tak˝e anulowanie decyzji o pozwoleniu na
budow´ wydanej niezgodnie z ustawà.

W zwiàzku z tym zach´cam Paƒstwa do wys∏ania wniosku (treÊç dost´pna pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/
n/2067), podpisanego imieniem i nazwiskiem,
do Urz´du Dzielnicy Wawer oraz do Prezydenta
m.st. Warszawy celem uniewa˝nienia wydanego pozwolenia na budow´. List nale˝y wys∏aç
oddzielnie na dwa adresy mailowe:
• sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl,
• wawer.informacja@um.warszawa.pl.
Marian Paszke
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miàtkowe plakietki, ale na zorganizowanie marszu nie wyrazi∏y
zgody w∏adze, t∏umaczàc odmow´ trudami, jakie mogà ponieÊç na tak d∏ugiej
trasie uczestnicy marszu. Marsz si´ nie odby∏.
Druga próba zorganizowania marszu mia∏a miejsce w 1984 roku. Marsz zorganizowano, nie pytajàc w∏adz o zgod´. W marszu uczestniczyli znani
przedstawiciele Êrodowisk polskich i ˝ydowskich.

Marsz Pami´ci 2012
20 sierpnia 1942 roku,
70 lat temu, dokona∏a si´
tragedia ˚ydów z falenickiego getta. Niemcy w ramach
akcji „Reinhardt” przystàpili
do likwidacji gett w miejscowoÊciach podwarszawskich. Dzieƒ po likwidacji
getta w Otwocku zrobiono
to samo z gettem w Falenicy. SzeÊç i pó∏ tysiàca
mieszkaƒców getta zgromadzono na pustym
placu wzd∏u˝ torów kolejowych (obecnie na tym
terenie stoi przychodnia zdrowia). Mimo straszliwego upa∏u nikomu nie pozwolono piç.
Przed po∏udniem dotar∏a do Falenicy oko∏o tysi´czna grupa ˚ydów p´dzonych z getta w Rembertowie. ˚ydów wyciàgni´to z domów o Êwicie i pop´dzono kilkanaÊcie kilometrów do Falenicy. Kolumny p´dzonych ˚ydów pilnowali konni ˝andarmi
niemieccy. Tych, którzy nie wytrzymywali biegu wywlekano z t∏umu i zabijano na miejscu. Ca∏à tras´
marszu znaczy∏y zw∏oki tych, których zamordowano po drodze. Wieczorem furmanki zwozi∏y zw∏oki
i sk∏ada∏y w przygotowanych wykopach.
Po dojÊciu do Falenicy ca∏y ten konwój zosta∏ za∏adowany do wagonów towarowych podstawionych na bocznic´ kolejowà w Falenicy. Po po∏udniu
do wagonów wt∏oczono czekajàcych od rana
mieszkaƒców getta w Falenicy. Pod wieczór za∏adowano ostatnià grup´: kilkuset mieszkaƒców
Otwocka, którzy wymkn´li si´ z ob∏awy poprzedniego dnia. Zamkni´te na g∏ucho, rozgrzane
w s∏oƒcu wagony sta∏y przy rampie w Falenicy,
czekajàc na odjazd, a˝ do póênego wieczora. Rampa ta istnieje w Falenicy do dziÊ. Oko∏o 100 ˚ydów
nie wys∏ano w transporcie. Zostali oni przeznaczeni do pracy w pobliskim tartaku Najwera w Falenicy. W maju 1943 i oni zostali zamordowani w wysadzonym granatami baraku, w którym mieszkali.
Dla upami´tnienia tej tragedii postawiono w pobli˝u stacji kolejowej w Falenicy pomnik – p´kni´ty na pó∏ du˝y g∏az. Przed pomnikiem znajdujà si´
dwie tablice z napisami po polsku i hebrajsku.
W 1977 roku po raz pierwszy próbowano
upami´tniç wydarzenia z sierpnia 1942 r. Chciano wówczas zorganizowaç pierwszy marsz
z Rembertowa do Falenicy. Przygotowano pa-
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Po raz drugi marsz z Rembertowa do Falenicy
zorganizowano 23 sierpnia 1992 roku w zwiàzku
z ods∏oni´ciem pomnika upami´tniajàcego falenickich ˚ydów, wywiezionych do Treblinki. Inicjatyw´ postawienia pomnika podjà∏ dzia∏ajàcy
w tym czasie Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç”
Falenica – Miedzeszyn – RadoÊç. Pomnik ufundowano w 50. rocznic´ likwidacji getta w Falenicy.
Tegoroczny Marsz Pami´ci zorganizowa∏ Komitet Upami´tnienia Zag∏ady Getta w Falenicy
i Rembertowie. Wspó∏organizatorami marszu

by∏y: Urzàd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Ochotnicza Stra˝ Po˝arna z RadoÊci
i 147 WDH „B∏´kitni”, Szczep Wawer. Trasa marszu wiod∏a od terenu getta w Rembertowie przez
Marysin Wawerski, Anin, Mi´dzylesie, RadoÊç,
Miedzeszyn, Falenic´ i liczy∏a 15 kilometrów.
W Rembertowie pod pomnikiem 200 zamordowanych ˚ydów w∏adze dzielnic Rembertów
i Wawer z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów. Ho∏d 45
zabitym podczas próby ucieczki z marszu
Êmierci z∏o˝ono pod tablicà przy ulicy Kajki.
Miejscem szczególnym jest plac przy ulicy
Dusznickiej. GdzieÊ tu, na ten plac, zwo˝ono
i znoszono dzieci z ca∏ego getta, ˝eby nie
braç ich do transportu. Do dziÊ na tym placu,
w nieznanym miejscu, jest mogi∏a tych dzieci. Ostatnim punktem Marszu Pami´ci by∏o
uroczyste z∏o˝enie kwiatów, zapalenie zniczy
i modlitwa przy pomniku pami´ci 6500 ˚ydów, mieszkaƒców getta w Falenicy. Na zakoƒczenie uroczystoÊci w Kinokawiarni Stacja Falenica odby∏ si´ koncert Chóru ˚ydowskiego „Clil”
(hebr. dêwi´k) pod dyrekcjà Lilianny Krych. Chór
mi´dzy innym wykona∏ hymn powstaƒców getta
warszawskiego – „Nigdy nie mów, ˝e idziesz
w ostatnià drog´, choç o∏owiane niebo przes∏ania
b∏´kitne dni. Nadejdzie jeszcze nasza wyt´skniona
godzina, nasz krok uderzy: oto jesteÊmy!”.
W∏odzimierz Zalewski
Fot. Dorota Choiƒska

Tunele pod PKP Wawer
i PKP Falenica odnowione!
O tym, ˝e warto pisaç petycje, przekonali si´
mieszkaƒcy osiedla Wawer i wspierajàca ich
Grupa Inicjatyw Spo∏ecznych „Razem dla Wawra” – to dzi´ki ich staraniom wreszcie nastàpi∏
prze∏om w ciàgnàcej si´ od lat sprawie koszmarnie zaniedbanych przejÊç pod peronami w osiedlach Wawer i Falenica.
O sprawie wawerskiego przejÊcia podziemnego
pisaliÊmy w marcowym numerze w artykule „Aby
tunel przesta∏ straszyç”. Mieszkaƒcom uda∏o si´
zebraç 283 podpisy
pod petycjà do Burmistrza Dzielnicy Wawer
– Jolanty Koczorowskiej oraz Dyrektora Zak∏adu Linii Kolejowych
w Warszawie – Jana Teleckiego.
Do koƒca maja br.
wykonano ze Êrodków
PKP estetyzacj´ tuneli
polegajàcà na: oczyszczeniu i pomalowaniu
sufitów i Êcian oraz naprawieniu drobnych
usterek. Powa˝niejsze
zmiany (np. przysto-

sowanie przejÊcia pod PKP Wawer dla osób niepe∏nosprawnych) równie˝ sà w planach, jednak
w póêniejszym okresie (po 2014 roku), w ramach
modernizacji ca∏ej „otwockiej” linii kolejowej.

Szybciej mo˝na si´ spodziewaç monitoringu
w obu wawerskich tunelach – to zadanie spoczywa na barkach Urz´du Dzielnicy Wawer, który na
t´ chwil´ jest na etapie uzgodnieƒ z ZTM-em i PKP.
Wykonanie tej inwestycji nie powinno byç szczególnie trudne, poniewa˝ jest ju˝ stosowna infrastruktura w okolicach obu tuneli – monitoring stacji PKP Wawer b´dzie mo˝na pod∏àczyç do tego
na parkingu Park & Ride, a w Falenicy – do systemu kamer na peronach.
Hanna Kowalska
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Komunikacja zbiorowa –
kolejny etap budowy kolektora
Szanowni Paƒstwo, od nocy z 25 na 26 maja 2012 r.
dosyç powa˝nie zmieni∏ si´
uk∏ad komunikacyjny w naszej dzielnicy z powodu rozpocz´cia kolejnego etapu
budowy kolektora „W”. Poni˝ej szczegó∏y zmian:
• linia 119 zosta∏a skrócona do tymczasowej p´tli przy skrzy˝owaniu
ulic Trakt Lubelski/Bronowska (przystanek
KOMBAJNISTÓW 56);
• linia 142 skierowana zosta∏a na tras´ zmienionà przebiegajàcà ulicami: Grochowska – Zamieniecka – Fieldorfa – Wa∏ Miedzeszyƒski
– Bronowska – KOMBAJNISTÓW 04 (zawrotka
na tymczasowej p´tli) – Bronowska – Wa∏ Miedzeszyƒski – Bys∏awska – ... – ALEKSANDRÓW;
• linia 147 skierowana zosta∏a na tras´ zmienionà
przebiegajàcà ulicami: Fieldorfa – Jugos∏owiaƒska – Bora-Komorowskiego – Trasa Siekierkowska – P∏owiecka – Trakt Lubelski – Lucerny –
Szpotaƒskiego – ˚egaƒska – WIÂNIOWA GÓRA;
• linia 213 zosta∏a skierowana w kierunku

•

•

•

•

•

kraƒca B¸OTA na tras´ zmienionà przebiegajàcà ulicami: Wa∏ Miedzeszyƒski – Trakt Lubelski – Borków – Juhasów – Mrówcza;
linia 213 w kierunku kraƒca GOC¸AW jedzie
ulicami: Lucerny – Trakt Lubelski – Wàbrzeska
– Kadetów (ró˝ne przebiegi trasy linii w poszczególnych kierunkach wynikajà z niedostatecznych parametrów ul. Wàbrzeskiej);
linia 702 skierowana zosta∏a na tras´ zmienionà przebiegajàcà ulicami: Trakt Lubelski
– Lucerny – Mrówcza – ˚egaƒska – Patriotów
(powrót: Szpotaƒskiego) – Patriotów – Bys∏awska – Wa∏ Miedzeszyƒski;
linia Z19 zosta∏a skierowana na tras´ wyd∏u˝onà: KOMBAJNISTÓW 56 (tymczasowa p´tla)
– Bronowska – Wa∏ Miedzeszyƒski – Trakt Lubelski – Borków – Juhasów – Mrówcza – ˚egaƒska – al. Dzieci Polskich – MI¢DZYLESIE;
linia N75 zosta∏a skierowana na tras´ zmienionà przebiegajàcà ulicami: Wa∏ Miedzeszyƒski – Bronowska – KOMBAJNISTÓW 04 (zawrotka na tymczasowej p´tli) – Bronowska –
Wa∏ Miedzeszyƒski
obecnie obowiàzujàce trasy linii 146 i 305

Nowe parkingi w Wawrze
W Wawrze obecnie mamy dwa parkingi typu
Park & Ride – w Aninie oraz w Wawrze. Dzi´ki
nim mo˝emy bezpiecznie i w sposób uporzàdkowany parkowaç i przesiadaç si´ do pociàgów,
które ∏àczà dzielnic´ Wawer z centrum Warszawy.
Od tego roku mamy te˝ parking w Falenicy,
w miejscu dawnego bazarku, który zosta∏ wykonany z funduszy dzielnicowych. Parkowaç mo˝na na nim bez potrzeby kupowania biletu komunikacji miejskiej, poniewa˝ nie jest to parking

P&R. Po uruchomieniu Szybkiej Kolei Miejskiej
S1 oraz powstaniu Wspólnego Biletu ZTM – KM
ogromnie wzros∏o zainteresowanie komunikacjà
szynowà, równie˝ wÊród pasa˝erów komunikacji indywidualnej. Dlatego te˝ w dzieƒ powszedni
zaczà∏ pojawiaç si´ problem z parkowaniem
wzd∏u˝ linii kolejowej i w ulicach poprzecznych
przy stacjach i przystankach kolejowych.
Za przyk∏ad takiego stanu mo˝e pos∏u˝yç okolica PKP Goc∏awek, gdzie okoliczne ulice: Korko-

Zostaƒ fanem
WiadomoÊci Sàsiedzkich
na Facebooku!
Pod koniec maja, w rocznic´ uruchomienia portalu www.wiadomosci
sasiedzkie.pl, zrobiliÊmy kolejny krok w wirtualnej przestrzeni i za∏o˝yliÊmy fanpage WiadomoÊci Sàsiedzkich. Szukajcie nas pod adresem:

www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie.
W tym miejscu chcemy serdecznie podzi´kowaç Pani Justynie KwaÊniewskiej, dzi´ki której pojawiliÊmy si´ na Facebooku i która czuwa nad zawartoÊcià naszej spo∏ecznoÊciowej strony.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu! ZaproÊcie
tam te˝ swoich facebookowych znajomych :-)

zostajà utrzymane bez zmian.
Na spotkaniu w dniu 16 maja mieszkaƒcy zaproponowali zamian´ sugerowanych koƒcówek
tras linii 119 i 147, tak aby linia 147 koƒczy∏a
kurs na kraƒcu Kombajnistów, a linia 119 na
kraƒcu WiÊniowa Góra. Linia 119 od p´tli Goc∏aw
jecha∏aby po trasie proponowanej dla popularnej
„siódemki”. Pad∏y te˝ propozycje podjazdu dla linii 142 lub 146 na tymczasowà p´tl´ przy skrzy˝owaniu z Traktem Lubelskim. W przypadku linii 142 postulat ten zosta∏ uwzgl´dniony.
Mieszkaƒcy Zastowa nie sà zadowoleni z zabrania linii kursujàcej do ronda Wiatraczna, poniewa˝ na tej trasie zostanie wtedy tylko linia
702, kursujàca bardzo rzadko. Optymistyczna
jest jednak wiadomoÊç, ˝e ju˝ za miesiàc –
od 30 czerwca – linia 142 oraz linia 702 wrócà na Trakt Lubelski po trasie: Wiatraczna – ...
– Trakt Lubelski – Lucerny – Szpotaƒskiego
– Zwoleƒska – Trakt Lubelski. Nastàpià te˝ korekty na pozosta∏ych liniach.
ZTM zapowiada równie˝ zachowanie linii Z19
na ciàgu Borków – Juhasów po zbudowaniu kolektora, ale pod warunkiem zainteresowania tematem przez Dzielnic´ Wawer, jest te˝ gotowy na
rozmowy w sprawie komunikacji Wawra w przysz∏oÊci na komisjach inwestycyjnych. Mieszkaƒcy zgromadzeni na spotkaniu poparli pomys∏.
Krzysztof Soko∏owski

wa, Torowa, Rezedowa sà przez ca∏y dzieƒ zastawione przez parkujàce samochody.
Problem widzà zarówno w∏adze na szczeblu
dzielnicowym, jak i miejskim. W pierwszym przypadku urz´dnicy z dzielnicy Wawer porozumieli
si´ z PKP w sprawie przysz∏ej dzier˝awy terenów
przy przystankach kolejowych w RadoÊci, Mi´dzylesiu oraz Goc∏awku (Marysinie) w celu wykonania tymczasowych parkingów. Niestety PKP
nie zgadza si´ na sprzeda˝ terenu, argumentujàc
to planami powstania w tym miejscu trzeciego
toru dla przyspieszonej komunikacji kolejowej.
Aktualnie wykonywane sà mapy geodezyjne i poglàdowe, które pos∏u˝à do przysz∏ych przetargów na projekt i budow´ nowych miejsc postojowych. Rozwa˝ana jest te˝ dodatkowa lokalizacja parkingu na terenie miejskim naprzeciwko
stacji paliwowej przy Zwoleƒskiej w Mi´dzylesiu.
JeÊli chodzi o dzia∏ania miejskie, to w imieniu
Pani Prezydent Warszawy ZTM planuje w przysz∏oÊci nowe parkingi P&R: w Falenicy przy parkingu dzielnicowym od strony stacji Falenica,
w RadoÊci po stronie zachodniej oraz w Mi´dzylesiu na wspomnianym wy˝ej terenie miejskim
przy Zwoleƒskiej. Realizacja powy˝szych zadaƒ
jest zale˝na od mo˝liwoÊci finansowych miasta
oraz dofinansowania z funduszy unijnych.
Urzeczywistnienie ww. planów ucywilizuje
w pe∏ni parkowanie w naszej dzielnicy w okolicach linii kolejowej do Otwocka. Spowoduje te˝
wi´ksze zainteresowanie zmianà sposobu podró˝y do centrum miasta z tendencjà na korzyÊç
komunikacji zbiorowej.

Hanna Kowalska
Krzysztof Soko∏owski
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Letnisko z artystami

Kierunek Wawer – program
2 czerwca (sobota) 2012 r.
Wielki festyn kulturalny na trasie
przejazdu pociàgu „pod parà”
Odjazd Warszawa GDA¡SKA: (peron 2, tor 5)
godz. 10.03; 12.58 – czas przejazdu do Falenicy – 1 godz.
Odjazd Warszawa FALENICA: 11.30; 14.35 (tor 3)
– czas przejazdu do W-wy Gdaƒskiej – 1 godz.

Wydarzenia w przestrzeni publicznej wokó∏
stacji kolejowych:
MI¢DZYLESIE, Zespó∏ Szkó∏ przy ul.
˚egaƒskiej 1a
• „Niknàce dziedzictwo” pokaz 900 archiwalnych zdj´ç „Êwidermajerów” Piotra Ciborowskiego (wernisa˝ 2 czerwca od godz. 12.00;
3 czerwca)
Kinokawiarnia „Stacja Falenica”
• specjalne menu, smaki z przedwojennej restauracji dworcowej – butersznity z szynkà
i serem, majonez z jesiotra, boçwina z ∏ososiem, leguminy i kompoty

Listy do redakcji
Cd. sprawy podnoszenia gruntów
W poprzednim numerze zamieÊcili Paƒstwo odpowiedê Urz´du Dzielnicy na mój list dotyczàcy
podnoszenia gruntów w Aleksandrowie. DziÊ
chcia∏bym przes∏aç zdj´cia, które w mojej opinii
pokazujà, ˝e nie ma tu mowy jedynie o „obsypywaniu zaizolowanych fundamentów ponad poziomem
gruntu”. Chyba, ˝e mo˝na obsypywaç fundamenty
od granicy dzia∏ki do granicy. No có˝, fundamenty
rzeczywiÊcie zostajà w takim przypadku obsypane,
a ˝e przy okazji podniesiono teren ca∏ej dzia∏ki....
Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e takie t∏umaczenie
– o ile zosta∏oby uznane za skuteczne – stanowi∏oby jawny przyk∏ad na to, jak obchodziç prawo.
Czy ka˝dy b´dzie teraz móg∏ postawiç dom
z wysokimi fundamentami specjalnie pozostawionymi na obsypanie, nast´pnie podnieÊç
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11.15; 14.15 – Film o wawerskich stacjach,
re˝. Tadeusz Bystram
12.00 – „Hotel Royal”, spektakl Teatru Akt
12.30 – Projekcje fragmentów przedwojennych
filmów
17.00 – Spotkanie z aktorami z RANCZA, koncert
z udzia∏em Katarzyny ˚ak i Mateusza Rusina
19.00 – Zespó∏ Oran˝ada z Otwocka, promocja
nowej p∏yty pn. „Once upon a Train”

SCENA ALTANA na skwerku przed
stacjà Falenica
11.00; 14.00 – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Sto∏ecznej Policji
11.30 – „Podró˝ poÊlubna” Zygmunta Niedêwiedzkiego w wykonaniu Agaty Meilute
i Adama Wnuczko
12.00 – Koncert zespo∏u „The Warsaw Dixielanders”
12.15 – „Pociàg do Falenicy” z udzia∏em m.in. El˝biety Marciniak, Ireny i Zbigniewa Rogowskich
12.45 – „Zapomniana melodia”, Spo∏eczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego,
Wanda i Krzysztof Heering oraz goÊç specjalny – Antoni Fertner (Zbigniew Rogowski)
grunt na ca∏ej dzia∏ce i t∏umaczyç si´ – ˝e przecie˝ obsypywa∏ zaizolowane fundamenty?
Przepraszam, ˝e wtràc´ prawny passus. Chyba
nie trzeba przypominaç w∏adzom dzielnicy, ˝e
podnoszenie gruntu i zmienianie stosunków wodnych jest zabronione prawem (Art. 30, 50, 66
Prawa budowlanego [Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.]; Art. 29, 30, 194 Prawa
wodnego [Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z póên. zm.]; Art. 100 Prawa ochrony Êrodowiska
[Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.]).
Prosz´ Paƒstwa, jest chyba oczywiste, ˝e nie
podnosi si´ gruntu wokó∏ domów do tego nie
przystosowanych. Czy wi´c to, ˝e domy zosta∏y
tak zbudowane, aby je nast´pnie obsypaç, mo˝e
stanowiç wyt∏umaczenie dla podnoszenia dzia∏ek? Niech chcàcy – zapewne sowicie – zarobiç
na tych domach inwestorzy obsypià je po prostu
dooko∏a, aby fundamenty zakryç. OczywiÊcie jest
jeden problem – dom na równej dzia∏ce sprzeda
si´ o wiele dro˝ej... A ˝e przy okazji zaleje si´

13.00–14.40 – Przedstawienia dla dzieci „Tuwimiada”, „Nad kolorowà rzeczkà” (Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska,
Joanna Mazewska, Dominiki Wieder, Studio
Teatralne im. Ireny Solskiej)
14.45 – Koncert zespo∏u wokalnego Il Canto
15.15–18.00 – Przedstawienia teatralne: „Hipek
i Florcia”, groteska frywolna Kazimierza Brzeskiego (Katarzyna Gruszewska i Rados∏aw
Mazura, Studio Teatralne im. Ireny Solskiej),
„Na Handlowej”(spektakl Grupy Teatralnej
KK „Falenica”), „Uj, co za cios”, szmonces
Kazimierza Brzeskiego (Joanna Mazewska,
Rados∏aw Mazur, Dominik Wieder, Studio Teatralne im. Ireny Solskiej), „Parostatkiem do
Âwidra”(uroczysty odjazd w wykonaniu Teatru
Akt), „Artystka z protekcji”(dialog w jednym
ci´ciu Juliana Mellerowicza, wykonanie Magda Daszkiewicz, Dawid Ludkiewicz, Dominik
Wieder, Studio Teatralne im. Ireny Solskiej),
piosenki z przedstawienia „Podró˝ z Dodkiem
po Warszawie” w wykonaniu Doroty Jarzàbek
i Dominika Wiedera, Studio Teatralne im. Ireny
Solskiej, „Parostatek do Âwidra”, Teatr Akt
18.00 – Koncert bluesowego zespo∏u „20 mil
od miasta” w przedwojennym i wspó∏czesnym repertuarze, prowadzàcy: Dorota Jarzàbek (Helena Grossówna), Piotr Pr´gowski
(Adolf Dymsza) oraz Jaros∏aw Rosiƒski z Radia dla Ciebie
NA ULICY FIRLETKI w FALENICY (oraz
cz´Êci skweru przylegajàcej do ulicy Firletki)
11.00–18.00 ATRAKCJE DLA DZIECI – gry terenowe, zaj´cia plastyczne, balony z ˝yczeniami
NA SKWERZE W FALENICY
Pokazy szczudlarzy z mega baƒkami, spektakl
uliczny Teatru Akt „Parostatkiem do Âwidra”,
pamiàtkowe zdj´cia z nietypowymi turystami
z przesz∏oÊci – wystawa „Pami´ç i przestrzeƒ”
poÊwi´cona przedwojennym mieszkaƒcom.
Szczegó∏owe informacje: www.kierunekwawer.pl
okolic´? No có˝, jeÊli Dzielnica na to pozwala...
Reasumujàc – to, ˝e domy by∏y budowane
tak, aby nast´pnie podnieÊç wokó∏ nich teren,
jest widoczne jak na d∏oni, tak samo jak to, ˝e teren pierwotnie by∏ ni˝szy – moim zdaniem o ok.
pó∏ metra – metr. Zresztà ∏atwo to wykazaç
przy pomocy specjalistów.
Troch´ dziwi i smuci, ˝e w∏adze Wydzia∏u
Ochrony Ârodowiska Urz´du Dzielnicy ju˝ dokona∏y „wst´pnych ustaleƒ” na temat tego, co dokonuje si´ za naszymi p∏otami, choç na miejscu jeszcze
nie by∏y i terenu nie widzia∏y.
Ps. Nie chc´ wyr´czaç w∏adz dzielnicy, ale czy
nie warto sprawdziç, czy ziemia przywo˝ona na
teren inwestycji pochodzi ze zbadanego êród∏a,
czy inwestorzy majà na to dokumenty? W wi´kszoÊci by∏ to piach, ale nie brak∏o te˝ ziemi, a nawet gruzu i ró˝nych odpadków.
Z powa˝aniem, Micha∏ Piekut
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Sukcesy m∏odych zawodników
sumo UKS Fuks Falenica
W Êlad mistrzów Europy Paw∏a i Tomka Wojdów oraz mistrzyni Êwiata juniorek Natalii Ko∏nierzak poszli tym razem kolejni m∏odzi zawodnicy UKS Fuks Falenica. Podczas Mistrzostw
Polski m∏odzików i m∏odziczek w sumo do lat
14, które odby∏y si´ 11–12 maja br. w Olszynie,
Karina ZyÊk w kategorii do 45 kg zdoby∏a srebrny medal, a Robert Baca w kategorii do 40 kg
powróci∏ z mistrzostw z medalem bràzowym.
Dobrze równie˝ zaprezentowa∏a si´ Paulina R˝ysko, zajmujàc 5 miejsce w kategorii do 33 kg,
oraz Bartek Baca w kategorii do 55 kg. Ponadto
Mateusz Rosiƒski w kategorii do 40 kg zajà∏
7 miejsce. Nale˝y przypomnieç, ˝e sumo od
dwóch lat jest w systemie sportu m∏odzie˝owe-

go w kategorii m∏odzika, a od 1 stycznia 2012
roku równie˝ i w kategorii juniora m∏odszego do
lat 16, a wszystko wskazuje, ˝e równie˝ grupa

Tenisowa majówka w Zabrzu
W kwietniu Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç
90 zorganizowa∏ w ˚ywcu obóz treningowy dla
swoich zawodników. Wyjazd trwa∏ dziesi´ç dni.
Pogoda dopisa∏a, dzi´ki czemu przez wi´kszoÊç
czasu mo˝na by∏o trenowaç na Êwie˝ym powietrzu. Oprócz zaj´ç tenisowych by∏y równie˝ liczne
zaj´cia ogólnorozowojowe prowadzone przez trenera Janka Marchewk´. TenisiÊci wrócili w dobrej
formie, gotowi do startów na kortach otwartych.
Pierwsi wystartowali najm∏odsi tenisiÊci.
Wzi´li oni udzia∏ w turnieju z cyklu Tenis 10 organizowanym przez klub „Korty Miedzeszyn”.
Z klubu w RadoÊci wystartowa∏y trzy dziewczynki: Ola Micha∏owska, Ola Smater oraz Natalia
Brudkowska. Dla wszystkich by∏ to debiut w tego rodzaju zawodach. Najlepiej wypad∏a Natalia,
która wspierana przez rodziców i starszà siostr´
Kamil´, zaj´∏a trzecie miejsce. Ca∏kiem niez∏y
wynik jak na pierwszy start w turnieju. Ca∏e zawody wygra∏a Kamila Wojciechowska.

AntoÊ i JaÊ Brzuchalscy oraz Piotrek Niedzielski

Ch∏opców z „RadoÊci” reprezentowali Piotrek
Niedzielski, Adrian Smater, Miko∏aj Kuczmarski,
AntoÊ i JaÊ Brzuchalscy oraz Kuba Smoliƒski.
Dlatego ostatniego równie˝ by∏ to pierwszy
udzia∏ w imprezie z cyklu Tenis 10. W swoim debiucie zajà∏ czwarte miejsce. W turnieju najlepszy okaza∏ si´ Piotrek. Pozosta∏e miejsca na podium zaj´li Adrian i JaÊ.

Kadeci na swój pierwszy turniej po obozie pojechali w d∏ugi weekend majowy do Zabrza. Podró˝ na Âlàsk obfitowa∏a w ró˝nego rodzaju przygody, m.in. nocleg w tym samym hotelu z mocno rozrywkowym zespo∏em rockowym, ale koniec koƒców tenisiÊci ze swoich wyst´pów mogli byç zadowoleni. Magda Sawicka i Tomek Kubik wygrali w po dwa mecze i dopiero w çwierçfinale musieli uznaç wy˝szoÊç wy˝ej sklasyfikowanych rywali. Zosia Kulig wygra∏a pierwszy
mecz po trzysetowej batalii. W drugiej trafi∏a
na zawodniczk´ rozstawionà i równie˝ walczy∏a

juniorów do lat 18 od przysz∏ego roku zostanie
w∏àczona do tego systemu. Dlatego te˝ klubowi
i zawodnikom szczególnie zale˝y na dobrym wyst´pie na tych imprezach. Aktualnie zawodnicy
„Fuksa” przygotowujà si´ do Mistrzostw Polski
seniorów i m∏odzie˝owców, które odb´dà si´
w Falenicy w hali OSiR przy ul. Poezji 5 w dniu
2 czerwca 2012 w godzinach 10.00–14 30.
Do godziny 12 walczyç b´dà m∏odzie˝owcy,
a póêniej rozpocznie si´ turniej seniorów.
Wszystkie te imprezy sà ostatnià kwalifikacjà zawodników i zawodniczek do najbli˝szych Mistrzostw Europy, które odb´dà si´ na Ukrainie
w ¸ucku niedaleko polskiej granicy w dniach
14–17 czerwca tego roku.
Tak wi´c, ˝yczàc zakwalifikowania si´ naszych zawodników do reprezentacji Polski na
zbli˝ajàce si´ Mistrzostwa Europy, zapraszamy
na Mistrzostwa Polski w Falenicy.
UKS Fuks
przez trzy sety. Niestety w koƒcówce trzeciego
nie starczy∏o jej si∏, ale mo˝na to zrozumieç, bo
mecz rozegrany zosta∏ zaledwie godzin´ po zakoƒczeniu pierwszego pojedynku. Warto równie˝
wspomnieç o tym, ˝e tydzieƒ póêniej Tomek doszed∏ do pó∏fina∏u w turnieju w Krakowie, a Asia
Grzegrzó∏ka osiàgn´∏a t´ samà faz´ turnieju
w Mistrzostwach Województwa do lat 18.
Na koniec klub tenisowy z RadoÊci chcia∏by
zaprosiç tenisistów (równie˝ panie) do udzia∏u
w amatorskim turnieju „RadoÊç Open”, który odb´dzie si´ 23–24 czerwca na kortach przy ul.
Patriotów 249. Liczba miejsc ograniczona.
Anna Niemiec

Mini Euro 2012 na stadionie
szkó∏ki pi∏karskiej ZWAR
Dziewiàtego maja br. odby∏a si´ wspania∏a impreza Mini Euro 2012. Bra∏o w niej
udzia∏ 12 szkó∏ podstawowych, które reprezentowa∏y
paƒstwa
wyst´pujàce
w prawdziwym Euro 2012.
Dwa miesiàce przed imprezà odby∏o si´ losowanie zespo∏ów, w którym brali udzia∏ dyrektorzy
wszystkich szkó∏ w Wawrze. Ka˝da szko∏a po losowaniu otrzyma∏a koszulki w barwach reprezentacji wylosowanego kraju. Wszystkie szko∏y
i ich kibice podczas imprezy byli ubrani w barwy
„swojego” kraju. W turnieju wystàpi∏o 180 ch∏opców, którzy rozgrywali mecze na 4 boiskach.
Ca∏e mistrzostwa i wielka impreza zosta∏y zorganizowane dzi´ki Fundacji Pi∏karskiej ZWAR
i Urz´dowi Dzielnicy Wawer, oczywiÊcie nie zabrak∏o sponsorów, którym chcieliÊmy podzi´kowaç za pomoc i nagrody. W pomoc zaanga˝owa∏y si´ Delikatesy Blask, Vita Sport, Pizza z RadoÊci, Cukiernia Bogusz.

Po turnieju wielu ch∏opców zosta∏o nowymi
zawodnikami szkó∏ki pi∏karskiej ZWAR.

Je˝eli Paƒstwa dzieci chcà zaczàç przygod´
z pi∏kà no˝nà, zapraszamy na do naszego klubu na zaj´cia w rocznikach 2007–2000. Wi´cej
dodatkowych informacji znajdziecie Paƒstwo
na stronie www.zwar.pl lub pod numerem tel.:
504 522 205.
KS ZWAR
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Janek Szcz´sny co by by∏o, gdyby...
Imi´ i nazwisko:
Jan Szcz´sny
Urodzony:
14.10.1987,
Warszawa.
Zawodnik PKS
RADOÂå, pozycja
– bramkarz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mówi o sobie:
• Gdybym nie by∏
pi∏karzem, by∏bym: narciarzem.
Pi∏ka no˝na jest dla mnie: ca∏ym ˝yciem odkàd
pami´tam, w∏aÊciwie urodzi∏em si´ z pi∏kà w r´ku.
Mojà pasjà jest: kitesurfing, jazda na motocyklach.
Lubi´: graç w pi∏k´.
Nie lubi´: krótkiego snu, zdecydowanie.
Z dzieciƒstwa najmilej wspominam: wyjazdy
w Bieszczady z Rodzinà.
W szkole nie lubi∏em: kartkówek i klasówek
z chemii i fizyki.
Mój najwi´kszy sukces: przede mnà.
Najwi´ksza pora˝ka: za mnà.
Ulubiona zabawa z dzieciƒstwa: gra w pi∏k´
z kumplami w parku.
Moi znajomi powiedzieliby o mnie: przyjacielski, dusza towarzystwa.
Moim idolem jest: w m∏odoÊci podziwia∏em
mojego Tat´ (Maciej Szcz´sny), teraz Êledz´
karier´ mojego brata (Wojtek Szcz´sny) i bardzo mu kibicuj´.

• Na bezludnà wysp´ zabra∏bym: dobrà muzyk´.
• Gdybym by∏ bogaty: zosta∏bym w∏aÊcicielem
klubu z Zachodu.
• Najg∏upszy sport o jakim s∏ysza∏em: nie s∏ysza∏em.
• Cecha, za którà najbardziej nie lubi´ innych: egoizm.
• W programie „Mam Talent” zaprezentowa∏bym:
naÊladowanie g∏osów postaci z kreskówek.
• Chcia∏bym mieç zdj´cie z: Freidà Pinto.
• Najbardziej wkurza mnie, ˝e nie umiem: graç
na gitarze basowej.
• Cecha, której u siebie nie lubi´: ∏akomstwo.
• Kiedy by∏em ma∏ym ch∏opcem, chcia∏em zostaç: weterynarzem.
• Mam bzika na punkcie: sportów ekstremalnych.
• Mam s∏aboÊç do: szarlotki mojej Babci.
• Boj´ si´: telefonu z urz´du skarbowego.
• Zazdroszcz´: nie zazdroszcz´, nie ma czego
i komu.
• RozÊmiesza mnie: podejÊcie mojego ojca do
niektórych spraw.
• Pami´tam: swojà pierwszà mi∏oÊç...
• Smakuje mi: japoƒskie jedzenie.
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Marz´: by godnie przejÊç przez ˝ycie.
Wierz´: ˝e mi si´ to uda.
Zale˝y mi: na kontaktach z przyjació∏mi.
Nie potrafi∏bym ˝yç: bez sportu, bez pi∏ki.
Kr´puj´ si´: rozmawiaç z pi´knymi kobietami.
Podziwiam: zapa∏ i zaanga˝owanie mojego
brata w sport i ci´˝kà prac´, jakà musi wykonaç, ˝eby osiàgnàç sukces.
Zwykle: lubi´ d∏ugo spaç.
Rzadko: mi si´ to udaje.
Nigdy: nie b´d´ robi∏ czegoÊ, co nie sprawia
mi przyjemnoÊci.
Odkry∏em: prawie wszystkie kontynenty.
Moje motto: „Zawsze trzeba wiedzieç, kiedy
koƒczy si´ jakiÊ etap w ˝yciu. JeÊli uparcie
chcemy w nim trwaç d∏u˝ej ni˝ to konieczne,
tracimy radoÊç i sens tego, co przed nami”.
PKS RadoÊç lubi´ za: rodzinnà, przyjaznà atmosfer´.
Najwa˝niejsze mecze PKS RadoÊç: ka˝dy jest
wa˝ny.
M∏odszym kolegom z PKS RadoÊç doradzi∏bym: ˝eby nigdy nie tracili wiary, bo im bardziej si´ wierzy w sukces, tym wi´cej si´ udaje osiàgnàç.
PKS RadoÊç

JeÊli chcesz do∏àczyç do Klubu PKS RadoÊç i prze˝yç przygod´ z pi∏kà no˝nà, serdecznie zapraszamy
na treningi. Zapewniamy profesjonalne zaj´cia,
wykwalifikowanà kadr´ i niesamowità atmosfer´.
Bo PI¸KA TO COÂ WI¢CEJ!
Bli˝sze informacje pod numerem tel.: 504 758 708
www.pksradosc99.futbolowo.pl, www.pksradosc.futbolowo.pl

Wawerskie Targi Ksià˝ki
Czy w kulturze masowej ksià˝ka ma jeszcze racj´
bytu? Czy papier ostatecznie nie przegrywa z elektronicznymi Êrodkami przekazu? Czy wÊród nas jest Êrodowisko ludzi zwiàzanych z literaturà? Czy w czasach
centralizacji mo˝na liczyç na Êrodowiska lokalne?
Postawione pytania nie nale˝à do naj∏atwiejszych.
Wiele osób odpowie na nie negatywnie, wiele innych
wzruszy ramionami. Tymczasem jest grupa zapaleƒców, która zrobi wszystko, by przechyliç szal´ na
„TAK”. Do niezale˝nych Êrodowisk broniàcych kultury wysokiej nale˝y wawerska KINOkawiarnia Stacja
Falenica, a tak˝e wspó∏pracujàca z nià Agencja Artystyczna „Autograf”, opiekujàca si´ ksi´garnià Stacyjka na tej˝e stacji. Dzi´ki wspólnej inicjatywie inspirowanej Warszawskimi Targami Ksià˝ki, nazwanej dumnie Pierwszymi Wawerskimi Spotkaniami z Ksià˝kà, te
organizacje umo˝liwi∏y mieszkaƒcom Wawra zapoznanie si´ z autorami i grafikami ksià˝ki zwiàzanymi
z tà stronà Warszawy, a tak˝e linià otwockà.
13 maja od godziny 12.00 do 15.30 na Stacji zagoÊci∏o a˝ siedmiu autorów. Jako pierwsza zaprezentowa∏a si´ Barbara Wizimirska, z wykszta∏cenia doktor nauk politycznych. Po skoƒczeniu pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pani Barbara w∏àczy∏a si´ w dzia∏alnoÊç Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego, zacz´∏a te˝ publikowaç ksià˝ki i artyku∏y
na temat Falenicy. Autorka ju˝ po raz trzeci mog∏a
przybli˝yç czytelnikom swojà ksià˝k´ „OpowieÊci falenickie”, histori´ falenickich jezuitów.

•
•
•
•
•
•

O 12.30 przedstawi∏a si´ zebranym kolejna autorka, poetka i dziennikarka Renata Lipiƒska-Kondratowicz, zwiàzana z poetyckà grupà „Ogniwa”, dzia∏ajàcà przy Klubie Kultury „Falenica”. Przeczyta∏a wybrane utwory poetyckie ze zbioru „Stra˝nicy mojego
snu”. W prezentowanych tekstach znów pojawi∏ si´
temat Falenicy, tym razem jednak poprzez pryzmat
g∏´bokich prze˝yç jednostki, a nie faktów historycznych i pami´ci zbiorowej.
Wawerskim Spotkaniom z Ksià˝kà towarzyszy∏a
wystawa grafiki ksià˝kowej Beaty Dyszkiewicz-Dziadak, której prace tego dnia zastàpi∏y plakaty filmowe
– tradycyjny wystrój sali kina. Zaprezentowano tak˝e specjalnà ofert´ na ten dzieƒ: nowoÊci niezale˝nych wydawnictw ksià˝ki dzieci´cej, takich jak Format, Ezop czy Literatura, publikacje poÊwi´cone
problematyce Wawra i linii otwockiej, a tak˝e atrakcyjny dobór literatury pi´knej dla doros∏ych.
Podczas kolejnej godziny Targów skupiono si´
na najm∏odszych odbiorcach falenickiej imprezy. To
dla nich Monika Szumowska, dziennikarka, redaktorka i t∏umaczka ksià˝ek z Anina, przedstawi∏a swój
debiut ksià˝kowy, histori´ czwórki rodzeƒstwa zak∏adajàcej akwarium z gupikami. „Tytu∏owe Gupikowo
to mój dom, a bohaterowie powieÊci to ja i moja rodzina” – zdradzi∏a czytelnikom pisarka. Perypetie
wielodzietnej rodziny przedstawione z punktu widzenia ciep∏ej, kochajàcej mamy, mo˝na porównaç ze
s∏ynnà Je˝ycjadà Ma∏gorzaty Musierowicz. Wawer-

ska publicznoÊç ju˝ czeka na obiecane przez autork´ kolejne ksià˝ki!
Pisarka zaskoczy∏a odbiorców tak˝e ciekawà prezentacjà, pokazujàcà kolejne fazy powstawania ksià˝ki, takie jak: przygotowanie sk∏adu, korekta, ci´cie
arkuszy i projektowanie ok∏adki, zademonstrowane
na prawdziwej ksià˝ce i ubogacone ciekawostkami
i zagadkami dla kilkuletnich amatorów czytania.
Zupe∏nie inne spotkanie przygotowa∏a Katarzyna Ziemnicka, polonistka i redaktorka z Mi´dzylesia.
Zaprezentowa∏a ona fragment swojej debiutanckiej
ksià˝ki „Przygody królewny Florentynki”. Ten zbiór
krótkich opowiadaƒ zosta∏ nagrodzony przez Fundacj´ ABC XXI „Ca∏a Polska Czyta Dzieciom”. Ksià˝k´
pani Ziemnickiej polecamy szczególnie „wszystkim
niepokornym dziewczynkom”, zgodnie z dedykacjà
na stronie tytu∏owej.
Podsumowujàc cz´Êç przeznaczonà dla dzieci,
mo˝na powiedzieç, ˝e ka˝dy kolejny autor podnosi∏
nieco poprzeczk´: kolejne lektury by∏y coraz trudniejsze. Historia prawdziwej wspó∏czesnej rodziny,
a potem marzenia i inspiracje fikcyjnej królewskiej
córeczki, przygotowa∏y dzieci do odbioru lirycznego, baÊniowego Êwiata Ewy Pazyny (pisarki i ilustratorki, na co dzieƒ archeologa). Podczas spotkania
autorka zaprezentowa∏a swoje rysunki, które zainspirowa∏y jà do pisania. W ten sposób powsta∏ oryginalny zbiór baÊni „Bajkobujanie”, historie umiejscowione w krainach typu Zawsze-Byç-Mo˝e, przydarzajàce si´ mi∏ym, ale nietypowym stworzonkom.
TworczoÊç Ewy Pazyny wprowadzi∏a nieco powa˝niejszy nastrój, odpowiedni dla dwóch ostatnich
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autorów „Spotkaƒ”. A byli nimi: walczàca z chorobà Anna Bartuszek, od dziesi´ciu lat cierpiàca na stwardnienie rozsiane, oraz Robert Lewandowski reprezentujàcy wydawnictwo Âwidermajer, autor cieszàcej si´ ogromnà popularnoÊcià publikacji „Kronenberg, Andriolli i wilegiatura”.
„Z widokiem na Mont Blanc”, najnowsza ksià˝ka Ani Bartuszek (filologa, do niedawna zajmujàcego si´ równie˝ spedycjà), to historia m∏odej kobiety, która mimo
nieuleczalnej choroby próbuje uniezale˝niç si´ finansowo, a po trudnych doÊwiadczeniach sercowych udaje jej si´ doÊwiadczyç prawdziwej mi∏oÊci. Ksià˝ka jest
ciekawa, dynamiczna, a zarazem wyjàtkowo
szczera. Podobnie jak „Besti´ ujarzmionà”, debiut
Ani, oraz tworzony przez nià codziennie blog
(aannablack.blox.pl), czyta si´ jà jednym tchem.
O najnowszym opracowaniu Roberta Lewandowskiego nie musimy pisaç – dzi´ki recenzji
Doroty Choiƒskiej z poprzedniego numeru jest
doskonale znane czytelnikom „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”, partnera medialnego
Wawerskich Spotkaƒ z Ksià˝kà. Od niedzieli
13 maja w ksi´garni na Stacji Falenica pojawi∏y
si´ tak˝e kolejne ksià˝ki wydawnictwa Âwidermajer, m.in. reprinty poÊwi´cone drewnianym
willom Otwocka. Tematyka tych publikacji znakomicie si´ wpisuje w czerwcowe happeningi na
linii otwockiej. 2 czerwca na Stacji Falenica b´dzie mo˝na nabyç wiele opracowaƒ dotyczàcych
architektury i przesz∏oÊci naszego rejonu.
Ksià˝ka papierowa powoli staje si´ towarem elitarnym. Na pewno b´dzie coraz
dro˝sza, zadecyduje o tym rosnàcy VAT oraz malejàce nak∏ady ka˝dego tytu∏u. JeÊli tylko b´dziemy wychowywaç m∏ode pokolenia w duchu mi∏oÊci do kultury papieru i odpowiednià edukacjà oswoimy je z literaturà, równie˝ tà trudniejszà, to
mimo masowej komputeryzacji ksià˝ka b´dzie mia∏a szans´ przetrwaç. Na szcz´Êcie mo˝emy liczyç na Êrodowisko autorów, wydawców i ksi´garzy. Dla nich nie
mo˝e zabraknàç miejsc, w których b´dà mogli si´ zaprezentowaç. Stacja Falenica ju˝ dziÊ zapowiada Drugie Wawerskie Spotkania z Ksià˝kà – w przysz∏ym roku.
Joanna Czy˝
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„W Starym kinie” na Stacji Falenica
Organizatorzy: m. st. Warszawa Dzielnica Wawer, Klub Kultury „Falenica”

– inauguracja projektu Andrzeja Rukowicza „Dotkni´cie linii”
Charakterystyczny dêwi´k
zatrzymujàcych si´ pociàgów. W kinowej sali pó∏mrok, na Êcianach fotografie Jadwigi Smosarskiej,
Mieczys∏awy åwikliƒskiej,
Eugeniusza Bodo, Antoniego Fertnera. Na sto∏ach
Êwiece, a na ekranie czarno-bia∏y obraz przedwojennych filmów. Tak Kinokawiarnia Stacja Falenica zainaugurowa∏a
w dn. 19.05 projekt Andrzeja Rukowicza „Dotkni´cie linii”. Dobór repertuaru oczywiÊcie nie
by∏ przypadkowy, pokazano trzy filmy ze zbiorów Filmoteki Narodowej, w których grali aktorzy
zwiàzani z terenem dzisiejszego Wawra.
Antoniego Fertnera – wybitnego aktora komediowego zobaczyliÊmy w filmie „Gehenna”
z 1938 r., gdzie zagra∏ uroczego konsyliarza. Fertner mia∏ na swoim koncie 500 ról filmowych i teatralnych. By∏ wspó∏w∏aÊcicielem wytwórni filmowej i kinematografu Oaza. W latach 1926–27 prowadzi∏ z Mieczys∏awà åwikliƒskà prywatny teatr.
Gra∏ w takich filmach jak: „AntoÊ pierwszy raz
w Warszawie” „Zapomniana melodia”, „Ada, to
nie wypada”. Fertner by∏ w∏aÊcicielem jednego
z najstarszych domów w RadoÊci – Willi pod Kogutem, która przetrwa∏a do dziÊ, chowajàc swojà zniszczonà elewacj´ w gàszczu wybuja∏ych
krzewów. Po zachodniej stronie torów vis a vis
stacji w obszernym domu aktora przy ul. Junaków 33/35 cz´sto odbywa∏y si´ letnie, radosne
spotkania towarzyskie. To w∏aÊnie Fertnerowi
– przedwojennemu „demonowi komizmu” przypisuje si´ wymyÊlenie nazwy podwarszawskiego

letniska – RadoÊç. Obecnie Êrodowiska kulturotwórcze dzielnicy zbierajà podpisy mieszkaƒców
w celu wstrzymania wypisu domu Fertnera z Rejestru Zabytków i przywrócenia mu w∏aÊciwej
rangi wÊród historycznych zabudowaƒ RadoÊci.
Helen´ Grossówn´ obejrzeliÊmy w filmie
„Pi´tro wy˝ej” w niezapomnianej kreacji Lodzi
Pàczkówny, u boku Eugeniusza Bodo. „Królowa
polskiego kina”, znana by∏a z takich filmów jak:
„Zapomniana melodia”, „Testament profesora
Wilczura” czy „Królowa przedmieÊcia”. Po wojnie powróci∏a na scen´ dopiero w latach 60., zagra∏a m.in. matk´ Jacka i Placka w filmie
„O dwóch takich, co ukradli ksi´˝yc” oraz w „Kolorowych poƒczochach”. Jeszcze przed wojnà
za honorarium za „Zapomnianà melodi´” kupi∏a dom w Mi´dzylesiu, gdzie pogodzona z powojennà rzeczywistoÊcià mieszka∏a do koƒca
˝ycia, cieszàc si´ wnukami i pi´knym ogrodem.
Jadwiga Smosarska – niezapomniana gwiazda polskiego kina przypomniana zosta∏a poprzez
film „Czy Lucyna to dziewczyna”, w którym zagra∏a zdeterminowanà m∏odà in˝ynier w m´skim
przebraniu. Znana by∏a równie˝ z filmów: „Niewolnica mi∏oÊci”, „Ziemia obiecana”, „Tr´dowata”,
„Barbara Radziwi∏∏ówna”. Mieszka∏a przy Królewskiej w Warszawie, po wybuchu wojny wyjecha∏a
do Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie odwiedza∏a Polsk´, by ostatecznie powróciç w 1970 r.
i sp´dziç tu ostatni rok swojego ˝ycia. Po powrocie nieoczekiwanie zamieszka∏a wraz z m´˝em
u znajomych w RadoÊci, oczekujàc na przygotowanie docelowego lokum w wie˝owcu przy ul.
Dworkowej, do którego ju˝ si´ nie wprowadzi∏a.
Z terenami obecnej gminy Wawer zwiàzany

UTM – wawerskie ciekawostki

Skàd Hitler obserwowa∏ Warszaw´
Ulica KoÊciuszkowców (niegdyÊ Ânie˝ki) to
naturalna, wschodnia granica zabudowanego
Marysina Wawerskiego. Tu w∏aÊnie znajduje
si´ koÊció∏ pw. Êw. Feliksa z Kantalicjo. Âwià-

tynia powsta∏a na prze∏omie lat 20. i 30., wówczas jej patronkà by∏a Matka Bo˝a Królowa
Polski. Mimo ogromnych trudnoÊci finansowych koÊció∏ zosta∏ poÊwi´cony w 1935 roku.
Nie mia∏ o∏tarza g∏ównego i bocznych, mia∏
za to wie˝´. I to w∏aÊnie z niej, b´dàcej wówczas
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jednym z najwy˝szych
punktów po tej stronie
Wis∏y, 22 IX 1939 roku Adolf Hitler obserwowa∏ ostrza∏ stolicy.
W IX 1944 r. ówczesne
opiekunki koÊcio∏a,
siostry felicjanki, zdecydowa∏y o zburzeniu wie˝y. Niemcy, obawiajàc
si´ ataków z tego miejsca, zrzucili na Êwiàtyni´
ponad 50 bomb, regularnie ostrzeliwali równie˝
ca∏y Wawer. Z ruin wie˝y zakonnice wznios∏y
grot´ Matki Bo˝ej z Lourdes. Odbudowa koÊcio∏a trwa∏a kilka kolejnych lat, a erygowanie
parafii pw. Êw. Feliksa z Kantalicjo, po przekazaniu Êwiàtyni przez siostry, nastàpi∏o
18 VI 1958 roku.
Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek pod adresem: utm.info.pl

by∏ równie˝ Adolf Dymsza, który podobno
mieszka∏ w Mi´dzylesiu oraz Mieczys∏awa åwikliƒska – mieszkanka Anina. Cz´stym goÊciem
ówczesnych podwarszawskich letnisk bywa∏
tak˝e Eugeniusz Bodo.
Te niezapomniane postacie przedwojennego du˝ego ekranu przywo∏ywa∏ podczas spotkania z widzami w dn. 19.05.2012 r. Stanis∏aw Janicki – historyk kina, dziennikarz, autor cenionego i lubianego niegdyÊ programu „W starym kinie”. Opowiada∏
o specyfice kina lat dwudziestych, o schematach,
wed∏ug których pisano scenariusze, i o technicznej
stronie realizacji filmów. Rozmow´ ze Stanis∏awem

Janickim poprowadzi∏ dziennikarz, varsavianista
– Tomasz Lerski. Przedwojenne filmy i komentarz
Stanis∏awa Janickiego by∏y doskona∏ym wprowadzeniem do wydarzeƒ, które b´dà mia∏y miejsce na wawerskich stacjach PKP w dniu 2 czerwca. Kinematograf w Falenicy przypomnia∏ sylwetki
artystów, którzy kiedyÊ podró˝owali pociàgiem
na trasie falenickich letnisk. W ich postacie 2.06
wcielà si´ wspó∏czeÊni aktorzy, odgrywajàcy scenki rodzajowe na stacjach w Wawrze, Mi´dzylesiu,
RadoÊci i Falenicy. Wawerscy kinomani mieli równie˝ okazj´ „dotkni´cia” nostalgicznego klimatu
wawerskich Êwidermajerów i ich leÊnych ogrodów.
26 maja br. Stacja Falenica zaprezentowa∏a film
„Pora umieraç” z doskona∏à kreacjà Danuty Szaflarskiej. W panelu dyskusyjnym po projekcji filmu
wzi´∏a udzia∏ re˝yser – Dorota K´dzierzawska oraz
Lidia Daƒko, Józef Hen i Jerzy Sza∏ygin. Kulminacja projektu Andrzeja Rukowicza „Dotkni´cie Linii” nastàpi 2 czerwca podczas przejazdu zabytkowego pociàgu i otwarcia wielkiego letniska
z artystami, na które Dzielnica Wawer zaprasza
wszystkich mieszkaƒców.
Dorota Choiƒska
Fot. Stacja Falenica
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Marysiƒskie spotkania z Korczakiem
Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury
„Marysin” od kwietnia br. realizujà projekt
wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer pod tytu∏em „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Poprzez cykl warsztatów artystycznych pragniemy przybli˝yç postaç
i twórczoÊç Janusza Korczaka oraz jego
dzia∏ania na rzecz dzieci. Trwajàcy w∏aÊnie rok korczakowski to doskona∏a okazja, aby zapoznaç najm∏odszych mieszkaƒców naszej dzielnicy tak˝e z historià
Marysina Wawerskiego, która zwiàzana jest z osobà Janusza Korczaka.
Odby∏y si´ ju˝ pierwsze warsztaty.
23 kwietnia 2012 r. z uwagi na niepogod´
zaj´cia zaplanowane na boisku „Syrenka”
odby∏y si´ w Klubie Kultury „Marysin”.
Uczestnicy podzieleni na grupy malowali
farbami, rysowali o∏ówkiem lub kredkami
portret Janusza Korczaka. Po 2 godzinach powsta∏y imponujàce wizerunki Starego Doktora.
Tematem warsztatów w dniu 8 maja by∏a pocztówka z piecz´cià królewskà. Posz∏y w ruch kredki i flamastry. Dzieci w wyobraêni przenios∏y si´
do królestwa rzàdzonego przez Króla Maciusia I
i z tego „pobytu” powsta∏y pi´kne pocztówki.
17 maja uczestnicy warsztatów musieli zaprojektowaç znaczek pocztowy upami´tniajàcy Rok
Korczakowski. Niespodziankà dla dzieci by∏y kredki wodne, którymi rysowa∏y swoje prace. Woda jak

czarodziejska ró˝d˝ka sprawi∏a, ˝e narysowane
prace sta∏y si´ namalowane. By∏y zàbki na znaczkach i nomina∏y. Pomys∏y i wytrwa∏oÊç pozwoli∏y
stworzyç pi´kne projekty kolorowych znaczków.

Warsztaty to doskona∏a zabawa poprzez nauk´, uczà kreatywnoÊci, ujawniajà talenty i – co
najwa˝niejsze – poszerzajà wiedz´ uczestników
o wiadomoÊci z zakresu historii Marysina Wawerskiego oraz ˝ycia i twórczoÊci tego wielkiego
cz∏owieka, jakim by∏ Janusz Korczak.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u
w kolejnych warsztatach korczakowskich. Ostatnie dwa zaj´cia pierwszej edycji odb´dà si´
w czerwcu, natomiast drugà edycj´ rozpoczniemy we wrzeÊniu.

W planach sà nast´pujàce spotkania:
• W czerwcu (OÊrodek Sportu i Rekreacji „Syrenka”):
- Ilustracja do wybranej bajki J. Korczaka,
- Plener malarski, ulica Starego Doktora
i okolice – widok wspó∏czesny (w miejscu
dawnego OÊrodka „Ró˝yczka”).
• We wrzeÊniu (Klub Kultury „Marysin”):
- Galeria bajkowych postaci J. Korczaka,
- God∏o paƒstwa Króla Maciusia I.
• W paêdzierniku (Klub Kultury „Marysin”):
- Szaty dla Króla Maciusia I,
- Zaplanuj dzieci´cy plac zabaw.
• W listopadzie (Klub Kultury „Marysin”):
- Moje spotkanie ze Starym Doktorem.
W dniach 15–30 listopada – podsumowanie
przeprowadzonych dzia∏aƒ – (Klub Kultury „Marysin”). Wi´cej informacji pod numerem telefonu: (22) 812-01-37.
KK „Marysin”
Projekt wspó∏finansowany przez
m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer
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podoba∏y, o czym Êwiadczy∏y gromkie brawa.
Po przedstawieniu nastàpi∏ moment, na który
laureaci konkursu najbardziej czekali – wr´czenie
dyplomów i nagród. Na konkurs wp∏yn´∏o 145
prac, a oceniali je pani Joanna Bereda i pan Dariusz Krysiak. Nagrody zosta∏y ufundowane przez
Wydawnictwo Egmont i firm´ Astra. Sponsorom
serdecznie dzi´kujemy. Takie nagrody z pewnoÊcià b´dà zach´tà do brania udzia∏u w kolejnych
konkursach.
KKZ

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Kukie∏ka” rozstrzygni´ty
17 maja w Klubie Kultury „Zastów” odby∏o si´ uroczyste wr´czenie nagród w XII Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Kukie∏ka”.
W tym roku by∏y to lalki do bajki pt.
„Kopciuszek”. Na wystawie zaprezentowa∏y si´ groêne macochy, królewicze, Kopciuszki, z∏e siostry,
a nawet karety. Kukie∏ki by∏y bardzo
wypracowane i pomys∏owe i na
pewno niejeden profesjonalny teatr
nie powstydzi∏by si´ wystawiç
przedstawienia z wykorzystaniem takich lalek.
Niespodziankà dla laureatów konkursu i zaproszonych goÊci by∏o spotkanie z czarodziejem panem Tomaszem Pa∏aszem. Zrobi∏o si´ niezwykle
i tajemniczo. Pojawia∏y si´ i znika∏y sznurki, chus-

teczki i monety. Magik pomimo tego, ˝e zima
dawno si´ skoƒczy∏a, wyczarowa∏ Ênieg dla naszych goÊci. Zdradzi∏ te˝ wszystkim jak mo˝na zrobiç magiczne sztuczki. Wystarczy troch´
sprytu i zr´czne palce. Pokazy magii bardzo si´

Spotkanie z ¸u˝ycami
W dniu 11 maja 2012 r. w Klubie Kultury
„Anin” mia∏o miejsce wydarzenie kulturalne
z cyklu „Zetkanje z ¸užicu” – „Spotkanie z ¸u˝ycami”. W tym roku by∏o to spotkanie z Jurijem
¸ušçanskim, ¸u˝yczaninem z Budziszyna. To
kolejne od 16 lat organizowane przez KK „Anin”
i Towarzystwo Polsko-Serbo∏u˝yckie spotkanie z ∏u˝yckimi twórcami kultury: literatami,
dzia∏aczami spo∏ecznymi, wydawcami. I tym
razem goÊciliÊmy te˝
przedstawicielki ∏u˝yckiego wydawnictwa literackiego Ludowe Nak∏adinstwo „Domowina”.
Jurij ¸ušçianski to rzutki, energiczny pracownik
organizacji Serbów ¸u˝yckich. Przez wiele lat
odpowiedzialny by∏ za kontakty z zagranicà. Ale
te˝ pisa∏ poezj´. Przybyli na spotkanie mi∏oÊnicy
¸u˝yc mogli zapoznaç si´ z jego tomikiem wier-

szy pt. „Czerwieƒ brzoskwiƒ”. By∏o wspólne
czytanie wierszy w podwójnej wersji j´zykowej,
poznawanie i „smakowanie” j´zyka górno∏u˝yckiego. OczywiÊcie tematem znacznej cz´Êci
spotkania by∏a sytuacja spo∏eczna i kulturalna na ¸u˝ycach. Polityka rzàdów Saksonii
i Brandenburgii wobec Serbów ¸u˝yckich, finansowanie,
u∏atwienia w ˝yciu
kulturalnym tego najmniejszego s∏owiaƒskiego narodu. Dzia∏alnoÊç Klubu Kultury
„Anin” na rzecz promocji, upowszechniania wiedzy o tym pokrewnym nam narodzie zza Odry i Nysy ¸u˝yckiej zaowocowa∏a licznym gronem sta∏ych i nowych przyjació∏ ¸u˝yc, jak równie˝ tym, ˝e
na ¸u˝ycach mo˝na by∏o us∏yszeç zdanie wypowiedziane przez przewodniczàcego „Domowiny”: „Klubownia Anin
to je naša domina”.
Jak zwykle wieczór ∏u˝ycki odby∏ si´ przy
pocz´stunku w sali
udekorowanej ∏u˝yckimi barwami narodowymi, towarzyszy∏a
mu miniwystawa pejza˝y i architektury ¸u˝yc. Zgromadzi∏ oko∏o 40 osób.
Miros∏aw Perzyƒski
Fot. Andrzej
Sachanowski
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„Dzieci´ca stolica”
Jak co roku, Klub Kultury „Zastów” reprezentowa∏ dzielnic´ Wawer na „Dzieci´cej Stolicy”.
Tegoroczna edycja przebiega∏a pod has∏em „Euro 2012”. Placówki bioràce udzia∏ prezentowa∏y
paƒstwa, które zakwalifikowa∏y si´ do mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej.

My wylosowaliÊmy Chorwacj´ i postanowiliÊmy, ˝e po Euro 2012 fajnie by∏oby odpoczàç
w tym malowniczym kraju.
Nasz namiot zamieniliÊmy w biuro podró˝y,
które za pomocà edukacyjnej wielkoformatowej
gry przez nas zaprojektowanej oraz ko∏a fortuny
zach´ca∏o do poznawania ciekawych zakàtków
Chorwacji. PostanowiliÊmy, ˝e tegoroczna
„Dzieci´ca Stolica” b´dzie uczy∏a i bawi∏a. Ch´t-

nych do nauki i zabawy w ró˝nym wieku by∏o
wielu. Do zwiedzania urokliwych chorwackich
zakàtków zach´ca∏y równie˝ wieloj´zyczne foldery, które otrzymaliÊmy od Narodowego OÊrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji.
KKZ
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Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w czerwcu
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY

SPOTKANIA

3 czerwca (niedziela), godz. 13.30
Spektakl „Marcelinek”. Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci na niedzielne spotkanie z Teatrem
„Bajka”. Bohaterem spektaklu jest ma∏y ch∏opiec, który marzy o posiadaniu rodziny. Wierzy, ˝e gdy spotka
kominiarza i z∏apie za guzik, jego ˝yczenie si´ spe∏ni.
Czas trwania: 40 minut. Wst´p 5 z∏ / osoba. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 13 czerwca (Êroda), godz. 18.00
„Dowód wdzi´cznoÊci Narodu” – obrazek sceniczny ze Êpiewami i taƒcami w wykonaniu Grupy
Teatralnej KK Falenica. Re˝yseria Szczepan Szczykno. WejÊciówki.
DOWÓD WDZI¢CZNOÂCI NARODU napisa∏ „ojciec sceny narodowej” – WOJCIECH BOGUS¸AWSKI, jako kontynuacj´ POWROTU POS¸A Juliana Ursyna Niemcewicza i wystawi∏ w Teatrze Narodowym 15 wrzeÊnia 1791 roku, w atmosferze uniesienia po uchwaleniu KONSTYTUCJI 3 MAJA. Przedstawienie zosta∏o wyre˝yserowane przez SZCZEPANA SZCZYKNO, a pomyÊlane jako OBRAZEK SCENICZNY ZE ÂPIEWAMI I TA¡CAMI w duchu epoki
OÊwiecenia, ale we wspó∏czesnym kostiumie. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 16 czerwca (sobota) godz. 15: 00
„O skrzacie, Kasi i gàsce” – Studio Artystyczne
„DUR MOLL” zaprasza dzieci na przedstawienie interaktywne. Wyst´pujà: Ewa i Czes∏aw Matryba.
Przebieg∏a lisica podst´pem wykrada Kasi gàsk´.
W odzyskaniu zguby pomagajà pastereczce leÊne
zwierzàtka i skrzat Âmieszek. Muzyka, s∏owo i Êpiew sà
„na ˝ywo”. Dzieci nawiàzujà bezpoÊredni kontakt z aktorami i uczestniczà w spektaklu. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 25 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 12.00
M∏odzie˝owy Przeglàd Inicjatyw Kulturalnych –
pokazy multimedialne projektów z zakresu kultury
zrealizowane przez gimnazjalistów z dzielnicy Wawer, zg∏oszenia do koƒca maja 2012 r. Wi´cej informacji, tel. 22 613 00 51 Ewa Andrearczyk. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

4 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem „Namibia – pustynia i ocean”.
Serdecznie zapraszamy do Klubu Kultury „Aleksandrów” na spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem. Opowie on o Namibii, paƒstwie po∏o˝onym w po∏udniowo-zachodniej Afryce. Wyk∏ad
zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 6 czerwca (Êroda), godz. 12.40–13.40
„Nowa Zelandia – w krainie w∏adcy pierÊcieni” –
spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora. Po∏o˝ona na antypodach kraina z∏o˝ona z dwóch
wysp jest ma∏o znana i egzotyczna dla przeci´tnego
Europejczyka. Pokryta wiecznie zielonymi lasami
podzwrotnikowymi, dzikie góry na wybrze˝u tworzà
fiordy. Wiele gatunków zwierzàt jest endemicznych
np. ptak kiwi, papuga kickapoo, gad tuatara. Organizator: Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 13 czerwca (Êroda), godz. 19.00
Zebranie rodziców zainteresowanych zapisaniem
dzieci na zaj´cia podczas wakacji pt. „Po bajkowych
Êcie˝kach”. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat
na wakacje dla najm∏odszych, które odbywaç si´ b´dà
w dniach od 2.07.2012 r. do 3.08.2012 r., w tygodniowych turnusach. Zaj´cia b´dà odbywaç si´ od godziny 8.00 do 17.00 od poniedzia∏ku do piàtku. W czasie
spotkania informacyjnego przyjmowane b´dà op∏aty
za ca∏y deklarowany czas pobytu dziecka. Szczegó∏owe
informacje na stronie www.kkzastow.com. Organizator:
Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 14 czerwca (czwartek), godz. 11.40–12.40
„Norwegia – kraina fiordów i lodu” – spotkanie
z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora. Norwegia to jeden ze skandynawskich krajów o wysokim
standardzie ˝ycia obywateli. JednoczeÊnie jest to
kraj bardzo przywiàzany do tradycji, szanujàcy przyrod´ i w∏asna histori´. Wàski pas làdu poprzecinany
jest g∏´bokimi fiordami i ciàgnie si´ a˝ do Przylàdka
Pó∏nocnego poza ko∏o podbiegunowe. Organizator:
Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 16 czerwca (sobota), godz. 17.00
Promocja ksià˝ki „OpowieÊci falenickie” i spotkanie z autorkà. Zapraszamy na spotkanie z Barbarà Wizimirskà, autorkà ksià˝ki „OpowieÊci falenickie”. Zakochana w swojej ma∏ej ojczyênie, opowie o niej i o jezuitach, majàcych w niej swojà rezydencj´ oraz oÊrodek konferencyjno-rekolekcyjny. Na spotkaniu b´dzie
mo˝liwoÊç kupienia ksià˝ki. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 29 czerwca (piàtek), godz. 18.00–20.00
„Ludzie Wawra”. Impreza zorganizowana przez
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin
i Klub Kultury „Anin”. W czerwcu – GoÊç Niespodzianka. Organizator: Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

●

KONCERTY, RECITALE, PROJEKCJE
14 czerwca (czwartek), godz. 18.00
„Koncert spe∏nionych ˝yczeƒ” w wykonaniu „Intermedium”, „Melo-rytmiki” i „Melodyjek” w programie: scenki Ma∏ego Aktora, Warszawski obrazek
wg Wiecha; wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 17 czerwca (niedziela), godz. 18.00
Koncert Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udow „Liryczne
popo∏udnie z piosenkà”. W programie znajdà si´
niezapomniane przeboje Anny German, Anny Jantar
i Ireny Jarockiej. GoÊciem specjalnym b´dzie mà˝
Anny German, pan Zbigniew Tucholski. Na spotkaniu b´dzie mo˝liwoÊç zakupu p∏yt z piosenkami Anny German. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 23 czerwca (sobota), godz. 17.00
Pokaz filmu „Kelner, p∏aciç!”. Zapraszamy na kolejny pokaz filmu z cyklu Klasyka Kina Czeskiego. „Kelner, p∏aciç!” to znakomita komedia, której bohaterem
jest pogrà˝ony w k∏opotach finansowych Dalibor.
Przypadkowe zdarzenie podsuwa mu pomys∏ na ∏atwe
zebranie tak potrzebnych pieni´dzy. Szczególnie, ˝e
posiadanie kochanek, bez których nie mo˝e ˝yç, oznacza du˝e wydatki... Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

●

WYSTAWY, WARSZTATY, TURNIEJE
16 czerwca (sobota), godz. 17.00–20.00
Barwy tradycji – „Polska, Maroko i nie tylko...” Wernisa˝ wystawy fotograficznej Joli Lipki. Wystawa czynna: 16.06–31.08.2012 r. (z wy∏àczeniem lipca). Wystawa czynna: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda w godz.
12.00–18.00; piàtek w godz. 12.00–21.00. Organizator: Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

16–17, 23–24 czerwca (sobota, niedziela),
godz. 11.00–13.00
Euro 2012 – Animacja na medal! Fundacja Akcja
Animacja zaprasza dzieci w wieku 6–12 lat wraz z rodzicami i dziadkami na warsztaty animacji poklatkowej. Ka˝da rodzinna dru˝yna dostanie do dyspozycji
aparat cyfrowy ze statywem i zrobi film o pi∏ce no˝nej.
Wi´cej informacji i zapisy pod numerem 691 678
299, info@akcjaanimacja.pl. Udzia∏ bez op∏at. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 17 czerwca (niedziela), godz. 19.30
Wernisa˝ – otwarcie wystawy prac ceramicznych.
Zapraszamy na otwarcie wystawy ceramicznej prac
dzieci i doros∏ych pt. „Plastyczny Êwiat pokazany
technikami ceramicznymi”. Dorobek uczestników
pracowni ceramicznej prowadzonej przez Hann´
Mrozowskà. Miniwarsztat ceramiczny towarzyszàcy
wystawie – wykorzystywanie faktur roÊlin w zdobieniu ceramiki. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 18 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 17.30–19.30
Wernisa˝ prac ca∏orocznego dorobku uczestników
Pracowni Rzeêbiarskiej „Droga” i Pracowni Ceramicznej oraz wr´czenie nagród wyró˝niajàcym si´ uczniom.
Organizator: Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 20 czerwca (Êroda), godz. 10.00–17.00
„Z dowcipem i humorem – piknik artystyczny
w ¸ucznicy”. W programie: spotkanie poetyckie, spacer po lesie, ma∏e co nieco, warsztaty r´kodzie∏a artystycznego; zapisy, tel. 612 62 44, udzia∏ p∏atny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
●

KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
1 czerwca (piàtek), od godz. 14.00–16.00
„RadoÊç” – radoÊç dziecku niesie”. Impreza okolicznoÊciowa z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy
dzieci i te ma∏e, i te du˝e do wspólnej fantastycznej
zabawy w zielonym ogródku na terenie Klubu. B´dzie
g∏oÊno i weso∏o. Ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie. Nasi
animatorzy poprowadzà m.in.: zabawy plastyczne,
gry i konkursy, zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanza. Zaproponujà równie˝: malowanie buziek, scenki teatralne. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 2 czerwca (sobota), godz. 11.00–20.00
„Letnisko z Artystami. Kierunek Wawer”. „Letnisko
z artystami” to akcja artystyczna w przestrzeni publicznej dzielnicy Wawer towarzyszàca realizacji projektu „Dotkni´cie Linii”, którego autorem jest Andrzej
Rukowicz. Kulminacyjnym punktem projektu b´dzie
przejazd zabytkowego pociàgu parowego z Warszawy
Gdaƒskiej do Falenicy 2 czerwca 2012 roku. Akcja
obejmie dzia∏ania artystyczne towarzyszàce temu
przejazdowi: w Kinokawiarni „Stacja Falenica” oraz
na skwerze naprzeciwko stacji przygotowano program
dla mi∏oÊników kolei i gwiazd mi´dzynarodowego kina, a w nim m.in. spektakle: „The Hotel Royal” w wykonaniu Teatru Akt, koncerty z udzia∏em zespo∏ów
„Il Canto”, „The Warsaw Dixielanders”, atrakcje dla
dzieci: minikolejka, bajka „Nad kolorowà rzeczkà”.
Ponadto b´dzie mo˝na obejrzeç projekcje filmów
z udzia∏em przedwojennych gwiazd oraz filmu o historii wawerskich stacji kolejowych, który powsta∏
z materia∏ów archiwalnych. To wszystko w Falenicy
w godzinach 11.00–20.00.
A na stacjach Wawer, Mi´dzylesie, RadoÊç wiele
atrakcji podczas postoju pociàgu. Organizator: Klub
Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
●

cd. na str. 13 ➽
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A by∏o czego pos∏uchaç. Z instrumentów takich jak fortepian,
skrzypce, gitary zarówno akustyczne, jak i elektryczne, saksofon, akordeon, keyboard, flet poprzeczny p∏yn´∏y dêwi´ki prostych melodii ludowych w nowoczesnych opracowaniach, etiudy, menuety i sonatiny, ale te˝ s∏ychaç by∏o utwory takie jak „Les Marionettes” Zbigniewa Preisnera czy La Noyee z filmu Amelia,
za którego opracowanie na dwa flety poprzeczne,
gitar´ i akordeon nagrod´ otrzyma∏ Micha∏ Dawidziuk. GRAND PRIX XV Przeglàdu TwórczoÊci Muzycznej Dzieci
i M∏odzie˝y zdoby∏ kwartet w sk∏adzie
Micha∏ Dawidziuk i Michalina Muszyƒska – flety poprzeczne, Marcin
Dunin-Borkowski – akordeon oraz
Magdalena Bogusz – gitara.
Jury w sk∏adzie: pani Gra˝yna Radkowska – skrzypaczka, pedagog, dyrektor PSM I st. im. J. Zar´bskiego,
pan Krzysztof Heering – kompozytor,
aran˝er, wyk∏adowca Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie oraz pan
Janusz Podkaƒski – artysta muzyk
akordeonista, mieli ogrom pracy przy ocenie
uczestników Przeglàdu. Ostatecznie przyznano
48 nagród w 5 kategoriach wiekowych (fortepian, keyboard, inny instrument).
XV Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y przeszed∏ do historii. Jednak emocje, jakich
doznaliÊmy wszyscy, zarówno wykonawcy, in-

Kogucik – przeglàd
z 15-letnià tradycjà
Po raz pi´tnasty odby∏ si´ wiosnà br. Przeglàd
TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y KOGUCIK 2012, którego organizatorem jest Klub Kultury „RadoÊç”. Ma∏o kto pami´ta, ˝e I Przeglàd nosi∏ nazw´ Przeglàd Chórów Szkolnych, a od drugiej edycji znany jest w obecnej postaci. Oczywi-

Kwartet – zdobywca Grand Prix

Êcie nast´powa∏y zmiany, dodawane i odejmowane by∏y ró˝ne kategorie, zmienia∏y si´ kryteria
oceny, np. w tegorocznej edycji po raz pierwszy
mieliÊmy okazj´ pos∏uchaç rodzin muzykujàcych.
Niezmiennie jednak przyciàga uwag´ m∏odych
wykonawców i rokrocznie udowadnia, ˝e dzieci
i m∏odzie˝ grajà nie tylko na komputerach.

JEÂLI ZALE˚Y CI NA TERMINOWYM, SOLIDNYM ORAZ PROFESJONALNYM WYKO¡CZENIU, REMONTACH ORAZ WSZELKICH
PRACACH BUDOWLANYCH – JESTEÂMY DO TWYCH US¸UG.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DORADZTWO TECHNICZNE
KOMPLEKSOWE WYKO¡CZENIE WN¢TRZ
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
ELEKTRYKA, HYDRAULIKA
GRAZURA, TERAKOTA, GRES
GIPSOWANIE, MALOWANIE
ZABUDOWY Z KARTON-GIPS
US¸UGI DEKARSKIE – KONSERWACJA DACHÓW
BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW
OKNA, DRZWI
OGRODZENIA
GWARANCJA, CZYSTOÂå, SOLIDNOÂå

www.sylwesterlawecki.com
TEL.
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Klub Kultury „RadoÊç”,
ul. Planetowa 36
zaprasza
dzieci w wieku przedszkolnym
na zaj´cia wakacyjne w terminie

2–27 lipca 2012 r.
w godz. 8.00–16.00
Nasi instruktorzy przygotowali tygodniowe bloki tematyczne rozwijajàce
umiej´tnoÊci i wra˝liwoÊç dzieci, uczàce kreatywnoÊci, poszerzajàce horyzonty w rozumieniu ró˝nych dziedzin
sztuki poprzez m.in.: zaj´cia plastyczne, ruchowo-taneczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy tematyczne.
Informacje i zapisy w sekretariacie
Klubu Kultury „RadoÊç”
Tel. 22 615-73-28
struktorzy, rodzice, jak i widzowie, jurorzy i organizatorzy towarzyszyç nam b´dà jeszcze przez
d∏ugi czas. Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e Koncert
Laureatów móg∏ odbyç si´ w pi´knej i goÊcinnej
Auli WBST w Warszawie-RadoÊci, której godna, ale jak˝e przyjazna i ciep∏a atmosfera znacznie
podnios∏a rang´ uroczystoÊci.
Dorota Wajner
Dyrektor KK RadoÊç

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
2 czerwca (sobota), godz. 17.00
„Grillowanie i Êpiewanie” – wieczorek taneczno -rekreacyjny dla doros∏ych. Nie tylko dzieci, ale tak˝e doroÊli z radoÊcià oczekujà miesiàca, który przynosi wszystkim w darze upragnione lato. Zapraszamy
do wspólnej zabawy. Troski i zmartwienia zostawiamy w domu – zabieramy ze sobà dobre humory i zapa∏ do zabawy. Jak zwykle przynosimy „coÊ na zàb”,
czyli na grilla. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 3 czerwca (niedziela), godz. 14.30
Trzeci Jarmark Aleksandrowski. W niedzielne popo∏udnie zapraszamy wszystkich na kolejny Jarmark
Aleksandrowski. Przy mi∏ej muzyce na terenie naszego Klubu b´dzie mo˝na urzàdziç w∏asne stanowisko
z wyprzeda˝à rzeczy ju˝ nam niepotrzebnych. Drobiazgi i bibeloty, pamiàtki, ksià˝ki czy nasze domowe elementy wyposa˝enia – wszystko to mo˝na b´dzie przynieÊç na jarmark i odsprzedaç. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 3 czerwca (niedziela)
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej. Koncert wokalny na scenie Teatru na Wodzie w ¸azienkach Królewskich w wykonaniu wybranych finalistów Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer”. Organizator: Klub Kultury
„Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 30 czerwca (sobota) godz. 19.30
Zabawa taneczna. W ostatni wieczór czerwca zapraszamy wszystkich mieszkaƒców na wspania∏à zabaw´ z muzykà granà na ˝ywo przez zespó∏ Promile.
Jak zawsze zapewnimy ciep∏y bufet z przyst´pnymi
cenami. Wst´p: 20 z∏. Rezerwacja miejsc w Klubie
Kultury „Aleksandrów” do dnia 22 czerwca. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

DLA SENIORÓW – WYJAZDY
14 czerwca (czwartek), godz. 17.30
Wyjazd do kina Cinema City Promenada na wybrany popularny film z repertuaru czerwcowego. Zapewniamy wygodny dojazd autokarem spod Klubu
Kultury „Aleksandrów” oraz powrót. Koszt orientacyjny: ok. 35 z∏. Zg∏oszenia przyjmujemy codziennie
w dni robocze, do dnia 6 czerwca, w godzinach
od 15.00 do 19.00. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy/ Wernisa˝e
Malarstwo Justyny Owczarek – Wypo˝yczalnia
nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Plenerowa wystawa fotografii drewnianej archi tektury podwarszawskich letnisk . Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● „K
Kolory Warszawy” wystawa malarstwa Wandy
Skonieckiej. „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Z cyklu Zamki w Polsce: Zamek biskupi w Lidz barku Warmiƒskim. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Miron Bia∏oszewski, 90. rocznica urodzin, 30.06.
1922–17.06.1983, promocja jego „Tajnego dziennika”– wystawa przybli˝ajàca postaç i dzie∏a poety
i prozaika. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wystawa obrazów Roberta Zaborowskiego –
„Szlachetne pi´kno”. Wypo˝yczalnia nr 87, Anin,
ul. Trawiasta 10.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego. „Galeria Na Trawiastej” Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Z okazji Roku Janusza Korczaka – ˚ycie, twór czoÊç i dzia∏alnoÊç. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
●

●

Z okazji Roku Piotra Skargi – ˚ycie i dzia∏alnoÊç.
Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.

Spotkania z pisarzami:
● „Dzieƒ Zielonego Konstantego” coroczne spotkanie
z poezjà Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, którego honorowym goÊciem b´dzie córka poety pani
Kira Ga∏czyƒska. Koncert poezji K. I. Ga∏czyƒskiego
w wykonaniu Adama Tkaczyka. 2 czerwca, godz.
12.00, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Spotkanie poetyckie z Waldemarà Kossak -Chod nickà – 12 czerwca, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia
nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● „Lato, gdy przyjdzie, co z nim czyniç” – z cyklu
„Spotkania staropolskie” – 25 czerwca, godz. 12.00,
Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● Chiny i Tybet – spotkanie z podró˝niczkà Dobros∏awà Âwierczyƒskà, 20 czerwca, godz., 17.30, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Dyskusje/Pogadanki
● „O ksià˝kach” klub dyskusyjny, 22 czerwca,
godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Spotkania z dzieçmi
„Letnie zagadki weso∏ej gromadki” – spotkanie
z dzieçmi, 12 czerwca, godz. 10.00. Wypo˝yczalnia
nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● „Pupil w bibliotece” spotkanie z dzieçmi i ich ulubionymi zwierz´tami, po∏àczone z opowieÊciami
o nich – w godzinach otwarcia Wypo˝yczalni. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
●

G∏oÊne czytanie:
● „Nocne duszki” – g∏oÊne czytanie dzieciom
z przedszkola – 29 czerwca, godz. 9.00. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● „Ârodowe popo∏udnie z bajkà” – czytanie bajek
dla dzieci w ka˝dà Êrod´ w godz. 12.00–12.30.
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Czytanie na zawo∏anie – czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników w dowolnie wybranym
terminie. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Bajki z 1001 do branocy”: Wandy Chotomskiej
- 1 czerwca, godz. 16.30 – „Bajka o kuku∏ce,
zegarze i zegarmistrzu”,
- 5 czerwca, godz. 13.00 – „Bajka o rogaliku,
który chcia∏ zostaç ksi´˝ycem”,
- 8 czerwca, godz. 16.30 – „Bajka o dwóch kotach, z których jeden by∏ czarny, a drugi bia∏y”,
- 12 czerwca, godz. 13.00 – „Bajka o bocianie,
który nie umia∏ ∏owiç ˝ab”,

- 15 czerwca, godz. 16.30 – „Bajka o konikach
z karuzeli”,
- 19 czerwca, godz. 13.00 – „Bajka o s∏oniowej tràbie i s∏oniowych uszach”,
- 22 czerwca, godz. 16.30 – „Bajka o kurczaku,
który nie by∏ kurczakiem”,
- 26 czerwca, godz. 13.00 – „Bajka o ˝yrafie,
która kupi∏a sobie kapelusz”,
- 29 czerwca, godz. 16.30 –„Bajka o Êledziu,
który chcia∏ mieç pi∏k´”.
Niepe∏nosprawni w bibliotece
Warsztaty komputerowe dla osób niepe∏nosprawnych – podstawy obs∏ugi komputera – ka˝da Êroda w godz. 9.00–10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
● Warsztaty Integracyjne dla niepe∏nosprawnych
– Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 14, 21, 28 czerwca (czwartek, godz. 12.15).
●

Warsztaty plastyczne / historyczno-fotograficzne
/ prezentacje multimedialne
● Warsztaty komputerowe dla m∏odzie˝y z oÊrodka
wychowawczego, 6 i 13 czerwca, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● „Poznaj swój Miedzeszyn” – prezentacja multimedialna po∏àczona z warsztatami dla dzieci ze
Szko∏y Podstawowej nr 216 – prowadzenie
Krzysztof Jakubiak, 11 czerwca, godz. 11.00, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wie ku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30, Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.
Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych
„Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci w wieku 2–3
lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami we wtorki w godz. 10.30-12.00.
Prowadzàca Anna Gruszczyƒska (607 921 142),
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32 .
● „Maluchy na Trawiastej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci wieku 2–3 lata.
Zapraszamy w ka˝dy czwartek o godz. 10.30-12.00.
Prowadzi Anna Gruszczyƒska 607-92-11-42.
●

Konkursy / Testy / Quizy
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica z∏ota” Martina Widmarka, Heleny Willis dla dzieci w wieku 6–9 lat.
Wydarzenia
● Pierwsza miedzeszyƒska Wyprzeda˝ Gara˝owa –
2 czerwca, godz. 11–16, Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

Wakacje dla najm∏odszych
„Po bajkowych Êcie˝kach”
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na
wakacje dla najm∏odszych pn. „Po bajkowych
Êcie˝kach” w dniach od 2.07.2012 r. do
3.08.2012 r. Zaj´cia b´dà odbywaç si´ od godziny 8.00 do 17.00 od poniedzia∏ku do piàtku. Bohaterowie bajek zdradzà uczestnikom zaj´ç wiele tajemnic, zaproszà na niezwyk∏e wyprawy
i nauczà wielu przydatnych umiej´tnoÊci.
Zapewniamy fachowà opiek´ i wiele atrakcji:
zaj´cia ogólnorozwojowe, zaj´cia plastyczne

rozwijajàce wyobraêni´ i dajàce mo˝liwoÊç poznania ró˝nych technik, zaj´cia umuzykalniajàce, çwiczenia wspomagajàce sprawnoÊç fizycznà i rozwijajàce koordynacj´ ruchowà, zabawy
logopedyczne, spacery do lasu i du˝o dobrej zabawy. Dzieci mo˝na zapisywaç na tygodniowe
turnusy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó∏y
na stronie www.kkzastow.com.
KKZ
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Tajemnice Panny Wodnej
Ka˝da panna ma swoje tajemnice i nie inaczej jest
z „Pannà Wodnà” z RadoÊci.
Ta intrygujàca nazwa jednej
z g∏ównych ulic tej cz´Êci
Wawra ma trudnà do wyt∏umaczenia etymologi´. Najbli˝sza skojarzeniu z „Pannà
Wodnà” mo˝e byç nasza rodzima Syrenka Warszawska. WÊród licznych legend o poczàtkach herbu Warszawy cz´sto jest
przytaczana opowieÊç o Pannie Wodnej, która
mia∏a z∏otà strza∏à wskazaç drog´ b∏àdzàcemu
w lesie ksi´ciu. Miejscem, do którego trafi∏, by∏a
chata w puszczy nad Wis∏à, w której zamieszkiwa∏a uboga ˝ona rybaka wraz z bliêni´tami. Wdzi´czny za okaza∏à pomoc w znalezieniu drogi do domu
Ksià˝´ nada∏ dzieciom imiona: Wars i Sawa. Po latach zbudowali oni wieÊ, która z czasem zamieni∏a
si´ w gród o nazwie Warszawa. ZaÊ „Panna Wodna” – Syrenka otoczy∏a ten gród opiekà. Mo˝e ze
wzgl´du na legend´ stolicy, w której wÊród licznych ulic mo˝emy odnaleêç ulic´ Syreny, jednej
z ulic RadoÊci nadano miano „Panny Wodnej”?
Ale „Panna Wodna” ma te˝ innà tajemnic´, gdy˝
tà pi´knà nazwà szczyci∏ si´ polski okr´t wojenny,
tzw. pinka, zbudowany w Gdaƒsku w 1623 roku.
W historycznych êród∏ach okr´t ten wyst´puje pod
niemieckà nazwà „Meerweib”, zaÊ „Panna Wodna” jest jej przypuszczalnym t∏umaczeniem. „Panna Wodna” wchodzi∏a w sk∏ad pierwszej eskadry
polskich okr´tów bioràcej udzia∏ w zwyci´skiej bitwie pod Oliwà 28 listopada 1627 r. Okr´t ten bra∏

udzia∏ w licznych manewrach wojennych, odnoszàc niewielkie sukcesy, a˝ w styczniu 1632 r.
„Panna Wodna” z innymi okr´tami wpad∏a w r´ce
Szwedów, którzy wcielili jà nast´pnie do swojej
s∏u˝by pod nazwà „Meerweib”.
W szeregach polskiej ˝eglugi by∏ jeszcze jeden
statek o nazwie „Panna Wodna”, przebudowany
z niemieckiego tra∏owca, który zosta∏ zbudowany
w 1944 r. w stoczni Lindenau jako niemiecki tra∏owiec M 295 typu Minensuchboot 1940. Zosta∏
on zatopiony na skutek ataku lotniczego, zaÊ
wrak zosta∏ przej´ty przez Polsk´ po wojnie.
W 1949 r. wrak wojennego niemieckiego okr´tu
zosta∏ wyremontowany w Stoczni Gdaƒskiej oraz
przebudowany na pasa˝erski statek gdaƒskiej
„bia∏ej floty”. Przez wiele lat „Panna Wodna” by∏a najwi´kszà jednostkà polskiej ˝eglugi przybrze˝nej; znana by∏a z silnie dymiàcych kot∏ów
parowych, brudzàcych sadzà pasa˝erów na górnym pok∏adzie. W 1980 r. statek pasa˝erski, który wczeÊnie zosta∏ wycofany z ˝eglugi, zosta∏ poci´ty na z∏om w Gdaƒskiej Stoczni Remontowej.
Tajemnica nadania nazwy „Panny Wodnej” jednej z ulic RadoÊci pozostaje nadal ukryta i mo˝na
snuç tylko przypuszczenia, czy miano to nadano
dla upami´tnienia jednego z dwóch statków ˝eglugi polskiej p∏ywajàcych po wodach Ba∏tyku pod nazwà „Panna Wodna”, czy nazwa ta zwiàzana jest
jednak z god∏em Warszawy – Syrenkà. I chocia˝
do dnia dzisiejszego nie wiadomo, skàd syrena
wzi´∏a si´ w herbie Warszawy, to z ca∏à pewnoÊcià
by∏a ju˝ na nim w 1390 r.
Joanna Dàbrowska

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska
oraz zespó∏ organizatorów z Anina
zapraszajà na

SIÓDME ANI¡SKIE
SPOTKANIE PRZYJACIÓ¸
KS. JANA TWARDOWSKIEGO
13 czerwca 2012 (Êroda), godz. 17.00
ogród przy ul. Niemodliƒskiej 36

W programie:
• Powitanie goÊci
• S∏owo do zaproszonych
• Z∏o˝enie kwiatów przy tablicy Ks. J. Twardowskiego
• Laureaci VI Konkursu Recytatorskiego Wierszy
Ks. Jana Twardowskiego – recytacja wierszy
przez zdobywców pierwszych miejsc
• Zespó∏ Pauza 1, 2, 3 – Wyst´py uczniów ze
Szko∏y Specjalnej przy ul. Karolkowej w Warszawie (kier. art. Stefan Podmok∏y, Krzysztof Mi∏osz)
• Spektakl poetycko-muzyczny POMI¢DZY NIEBEM
A NAMI – Justyna Reczeniedi (sopran, artystka
Opery Kameralnej), Jerzy Zelnik (aktor)
• CON PASSIONE: Kamila Sza∏asiƒska – skrzypce,
Micha∏ Pindakiewicz – gitara, Jerzy Cembrzyƒski
– kontrabas

Poeci i pisarze wawerscy

S∏owa dogonione nocà. Katarzyna
Nowak pochyla si´ nad losem poety
Zna∏em poet´, którzy nie opuszcza∏ rodzinnego domu. Owszem, zdarzy∏o si´ czasem, ˝e wyszed∏ na werand´ albo do ogrodu. KiedyÊ nawet
wybra∏ si´ z przyjació∏mi na piwo. Na ogó∏ siedzia∏ jednak w swoim pokoju. By∏ u siebie.
Poeta, który nie jest u siebie, poeta, który trafi∏ do obcego miasta, musi uporaç si´ z dawnym. Musi zmierzyç si´ z nowym a nieznanym.
(...) wspomnienia wracajà do mnie
jak obrazy – nag∏e migawki
i ˝ycie dziel´ na zaprzesz∏e
i przysz∏e niedokonane (...)
– pisze Katarzyna Nowak.
Prac´ twórczà rozpocz´∏a w Sosnowcu. Teraz
mieszka w Warszawie. Pracuje w aniƒskiej bibliotece.
Pisze g∏ównie nocà...
Dobrze wie, ˝e Êwiat nie jest sprawiedliwy. Nie
wszyscy majà jednakowy dost´p do s∏ów. Sà ta-
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cy, do których s∏owa przychodzà same, nawet
w ciàgu dnia. Inni muszà Êcigaç je nocnà porà. Potem trzeba stoczyç z tymi s∏owami ci´˝kà walk´:
Zaczepiam s∏owa
podwa˝am konstrukcje myÊli
wysadzam w powietrze bunkry
zdaƒ Êlepe mastaby j´zyka (...)
Podkrà˝one z niewyspania oczy i ból nachylonych przez wiele godzin pleców: czy tworzenie
poezji mo˝na potraktowaç jako ci´˝kà prac´ fizycznà? Raczej nie przypomina ono kopania rowów, ale aran˝acja pi´knego ogrodu jest ju˝ metaforà godnà namys∏u.
Nie chodzi tylko o wysi∏ek fizyczny. Ci´˝kie
i trudne jest równie˝ odniesienie przelewanych
na papier s∏ów do swojego wn´trza:
Moje s∏owa sà dziÊ ci´˝kie
Jak nabrzmia∏e buk∏aki.

Wydobywam je oszcz´dnie.
Sàcz´ kropla po kropli,
˝eby starczy∏o na d∏u˝ej,
˝eby w koƒcu poczuç
ich cierpki smak i rzeÊki ch∏ód.

Katarzyna Nowak wymaga od
siebie. Ma te˝ wymagania wobec
statystycznego poety. Powinien on ka˝dego dnia
na nowo wymyÊlaç Êwiat. A przecie˝ jak by si´
poeta nie stara∏:
(...) zawsze umyka mu
jakiÊ szczegó∏
ogromne oczy
wyobraêni
wypychajà go poza nawias
tego Êwiata (...)
Wymagania, obowiàzki... W przypadku poezji
wa˝ne jest przede wszystkim pi´kno. Ró˝ne sà
jego êród∏a. W tym przypadku bierze si´ ono
przede wszystkim z pe∏nego smaku zestawienia
s∏ów. Na tej drodze poetka z Sosnowca zasz∏a
ju˝ bardzo daleko.
Jan Czerniawski
Cytaty pochodzà z: Katarzyna Nowak, W stron´
cienia, Warszawa-Anin 2011.
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Atom i czàsteczka – fina∏ w Gimnazjum 102
VIII Warszawski Konkurs Chemiczny „Atom
i czàsteczka” dla gimnazjalistów rozstrzygni´ty. Do konkursu przystàpi∏y 42 gimnazja z Warszawy i woj. mazowieckiego, do fina∏u zakwalifikowano 30 szkó∏ – 111 uczniów. Nagrodzono 18 uczniów, a 23 wyró˝niono.
19 kwietnia 2012 r. Gimnazjum nr 102 przy
ulicy Wichrowej w Wawrze goÊci∏o laureatów
i finalistów VIII Warszawskiego Konkursu Chemicznego „Atom i czàsteczka”.
W uroczystoÊci wr´czenia nagród i wyró˝nieƒ
uczestniczyli: Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty dla
Dzielnicy Wawer Renata Potrzebowska, Dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ nr 114 Magdalena Sitnicka, Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 116 Tomasz Wierzbicki
oraz nauczyciele i uczniowie bioràcy udzia∏
w konkursowych zmaganiach.
Najwi´kszà liczb´ punktów w konkursie uzyska∏a Joanna Ejdys z Gimnazjum nr 49 z Warszawy. Naj∏adniejszy model atomu wykona∏a Ka-

mila Drzyma∏a z warszawskiego Gimnazjum nr 54.
Finalistom i laureatom wr´czono pamiàtkowe dyplomy, ksià˝ki i pendrive'y.
Pomys∏odawczyniami
konkursu i autorkami pytaƒ
sà nauczycielki chemii
z Rembertowa: Maria Karpiƒska i Anna ¸ysiak oraz
Joanna Berowska z Mi´dzylesia i Renata Kwiatkowska-Olszewska z Wawra. Pytania konkursowe dotyczy∏y budowy atomu, stechiometrii oraz obliczeƒ
molowych. Ale, jak mówi
Model atomu – I miejsce
jedna z autorek konkursu,
nauczycielka chemii Renata Kwiatkowska, ka˝dego roku tematyka jest poszerzana. Dlatego

50-lecie Szko∏y Podstawowej
nr 86 im. Bronis∏awa Czecha
12 maja 2012 Szko∏a
Podstawowa nr 86, mieszczàca si´ przy ul. Korynckiej 33, obchodzi∏a wspania∏y jubileusz – 50-lecia
istnienia. Powsta∏a jako jedna z „tysiàclatek”, tj. szkó∏
wybudowanych w ramach
akcji „Tysiàc szkó∏ na Tysiàclecie Paƒstwa Polskiego”. Do u˝ytku zosta∏a
oddana 3 wrzeÊnia 1962 r., a uroczystego
otwarcia dokona∏ ówczesny Marsza∏ek Sejmu
– Czes∏aw Wycech. Z pe∏nà historià szko∏y mogà si´ Paƒstwo zapoznaç, pobierajàc z naszej
strony prezentacj´ przygotowanà przez nauczycieli SP 86: Mari´ Karwowskà, Anet´ Potockà
i Joann´ Walczak. Dost´pna pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/115/n/2181.
Obchody rocznicy rozpocz´∏y si´ ju˝ o 10: 00,
uroczystà mszà w koÊciele Êw. Benedykta. Koncelebrowa∏o jà dwóch ksi´˝y – proboszcz para-

fii ks. pra∏at Tadeusz Olaczek oraz ks. Dariusz
Marczak, przez wiele lat zwiàzany z SP 86. Kazanie ksi´dza Dariusza w oryginalny sposób na-

wiàza∏o do historii szko∏y, a ca∏a oprawa mszy
podkreÊli∏a podnios∏à atmosfer´ wydarzenia.
Pozosta∏a cz´Êç obchodów – na sali gimnastycznej szko∏y
– obfitowa∏a we
wspomnienia,
podzi´kowania
i doznania artystyczne, towarzyszàce oglàdaniu m.in. wyst´pu chóru
szkolnego, dynamicznego
pokazu krakowiaka w wykonaniu uczniów
klasy 2c, ubra-

w tegorocznej edycji og∏oszono dodatkowy konkurs na budow´ modelu atomu.
Konkurs chemiczny przebiega w II etapach. Etap I – szkolny rozgrywany jest w macierzystych szko∏ach, które zg∏osi∏y swój udzia∏. Etap II odbywa si´ w gimnazjum, które
w danym roku jest gospodarzem imprezy i placówkà jednej z organizatorek.
Organizatorki przyznajà, ˝e
z roku na rok zwi´ksza si´ liczba szkó∏ przyst´pujàcych do
konkursu, wzrasta te˝ liczba
i poziom przygotowania mi∏oÊników chemii.
Ma∏gorzata Rodak

nych w tradycyjne stroje ludowe, s∏uchaniu okolicznoÊciowych wierszy czy oglàdaniu g∏ównego
przedstawienia dnia – „Królewny Ânie˝ki”.
UroczystoÊç uÊwietnili swojà obecnoÊcià
m.in.: Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer – Renata Potrzebowska,
która dokona∏a w tym dniu uroczystego ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej z okazji jubileuszu,
Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty
i Kultury Rady Dzielnicy Wawer – Helena Kroszczyƒska, Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów OÊwiaty –
Anna Piwowarek, byli dyrektorzy SP 86
oraz dyrektorzy zaprzyjaênionych szkó∏
i ksi´˝a uczàcy niegdyÊ religii w murach tej podstawówki – ks. Dariusz
Marczak i ks. Dariusz Cempura.
Na ten wyjàtkowy dzieƒ szko∏a przygotowa∏a, z pe∏nym zaanga˝owaniem
uczniów, wiele atrakcji na korytarzach
i w salach lekcyjnych, m.in. wystaw´
zdj´ç pn. „Bronis∏aw Czech – cz∏owiek
wielu pasji”, wypo˝yczonà z Muzeum
Tatrzaƒskiego w Zakopanem, prace
plastyczne uczniów prezentujàce postaç patrona i inne, przedstawiajàce budynek szko∏y.
Prawdziwymi cudeƒkami wykonanymi przez
dzieci i m∏odzie˝ z SP 86 by∏y makiety szko∏y, ale
tak˝e makiety stadionów wybudowanych na
Euro 2012. Ponadto mo˝na by∏o obejrzeç
wszystkie kroniki szkolne, pierwsze ksi´gozbiory szkolnej biblioteki (z 1962 roku) oraz wpisaç
si´ do pamiàtkowej ksi´gi.
Dla ka˝dego z absolwentów, bez wzgl´du na
to, czy ukoƒczy∏ t´ szko∏´ 10 czy 40 lat temu, by∏
to przemi∏y dzieƒ pe∏en wzruszeƒ i spotkaƒ ze
swoimi dawnymi nauczycielami, kolegami i kole˝ankami z najwczeÊniejszego etapu edukacji.
Hanna Kowalska
Fot. Ma∏gorzata Mikusek-Hoang
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Sprzedam plac 1 ha. Droga powiatowa, zezwolenie na CPN i gaz oraz dzia∏k´ 0,5 ha cz´Êciowo
zalesionà na Mazurach, blisko jeziora i oÊrodka
wypoczynkowego. Tel. grzecznoÊciowy –
22 773 19 67.
◗ Poszukuj´ lokalu do wynaj´cia do 80m z przeznaczeniem na gastronomi´ (bez alkoholu). Najch´tniej Praga-Po∏udnie, Goc∏aw, Wawer, Weso∏a. Tel.
502 600 775.
◗ Poszukuj´ MA¸EGO MIESZKANIA do wynaj´cia.
Tel. 502-652-336.

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:
US¸UGI:
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848
◗ Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi? Zapraszamy do Uprzejmego ¸osia, gabinetu weterynaryjnego w Mi´dzylesiu, przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na Paƒstwa.
Tel. 535 965 525 www.uprzejmy∏oÊ.pl
◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody,
kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie
tel. 605 654 269.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp.
tel. 601 851 660.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.
◗ Wykonam prace remontowe: malowanie, glazura,
Êcianki z K/G, hydraulika z PCV i wiele innych
prac. Prosz´ o kontakt telefoniczny pod nr
tel. 888-030-994.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, koszenie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
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Tel. 513-148-238
◗ NADZORY BUDOWLANE: kierownik budowy, nadzór inwestorski, pozwolenia na budow´, pozwolenia na u˝ytkowanie. Tel: 604-286-998.
◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody,
dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta. Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek
i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com tel.:
507 525 508, www.masujemy.com
◗ Odbiór z∏omu, niepotrzebnych mebli, makulatury
itp. Tel. 518-052-166, e-mail: wwwiola11@wp.pl
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka –
tel. 601 313 561.
◗ Anteny! Monta˝ i naprawa anten satelitarnych
i naziemnych. www.tesat.eu Tel. 500 63 63 93
lub 515 500 620.
◗ Us∏ugi Remontowo-Budowlane. Szybko, solidnie.
Wszystko dla Twojego domu. Tel. 510 437 008.
◗ Narty, buty narciarskie, kije, kaski, deski snowboardowe – nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim? Dzieci wyros∏y ze sprz´tu? Zadzwoƒ. Wycenimy i przyjedziemy do Paƒstwa. E-mail: etenis@wp.pl, tel.: 602 231 318.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ Glazurnik. Profesjonalista – 20 lat praktyki.
Tel. 501-805-046 lub 22-783-24-28.

◗ Z∏ota ràczka, wszelkie drobne naprawy (drzwi,
zamków itp.) Tel. 606 478 725.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer
i okolice.
◗ Internet mobilny LTE do 100 mb/s. Telewizja satelitarna. Do 6 miesi´cy bez abonamentu. Multiroom – bez op∏at. Zestaw satelitarny z monta˝em
– od 3 z∏. Tel. 693 519 727.
◗ Biuro rachunkowe H&J Âlubowscy oferuje kompleksowà obs∏ug´ ksi´gowà dla firm o ró˝nym
profilu dzia∏alnoÊci i formie prawnej.
Tel. 22 674 15 55, www.slubowscy.pl, e-mail:
biuro@slubowscy.pl

NIERUCHOMOÂCI:
◗ Do sprzedania lokal handlowy, 36 m2, Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II, tel. 603-607-663.
◗ Do sprzedania domek, 110 m2 z dzia∏kà 1200 m2,
10 km od Mràgowa, 500 m do jeziora. Cena do
uzgodnienia, tel. 886 333 330.
◗ Do sprzedania lokal na przychodni´ lekarskà, 6 gabinetów, Mi´dzylesie, tel. 668-983-173.
◗ Sprzedam dzia∏k´-ogródek o pow. 300 m
na Osiedlu Wojskowym w Weso∏ej. Woda (nowa
studnia i pompa z 2011r.), oÊwietlenie, 2 altanki:
murowana (wymaga remontu) i drewniana w db.
stanie. Cena 26 tys z∏ – do negocjacji. Tel: 604124-316 i 507-069-732.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 50 m2,
z pi´knym tarasem 43 m2, trzy pokoje, osiedle
„Pod Sosnami”, Stara Mi∏osna. tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna,
tel.: 605-981-175, e-mail: dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam BEZCZYNSZOWE mieszkanie w segmencie (2003), St. Mi∏osna, 89 m2 + taras/ogródek/gara˝/piwnica. Wysoki standard. Ciep∏e,
przestronne, s∏oneczne, pozytywne, wygodne,
UNIKALNE, bezkompromisowe. TANIE w utrzymaniu. Zabudowa zostaje. Tel. 515 216 773.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà z domkiem na terenie ogródków dzia∏kowych „Pod lasem” w Rembertowie w∏asnoÊç dzier˝awa wieczysta. Telefon
kontaktowy 508-797-304 lub (22) 773-28-52.
◗ Do wynaj´cia lokal handlowy, 36 m2., Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II, tel. 603-607-663.
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m. kw. przy
ulicy Kajki 76. Telefon: 691-031-812, e-mail:
aneta_pawlak_@op.pl
◗ Wynajm´ biuro (125 m2), wysoki standard! ul.
Bielszowicka Tanio! Tel.: 606 994 447.
◗ Wynajm´ budynek warsztatowy w Wiàzownie.
Powierzchnia budynku oko∏o 150 m2. Tel. 501
498 683.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 588 m2 w Weso∏ejZielonej. Cena do negocjacji. BezpoÊrednio, tel.
601 664 524.

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a,
tel. 22 773 40 87.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu.
Kontakt: 607 084 623.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. Tel. 500 720 523.
◗ Matematyka, fizyka – przygotowanie do egzaminów poprawkowych w okresie wakacji. Tel.:
22 615 81 50 lub 603 581 282.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0-9kg MAXI-COSI stan b. dobry, tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków- Maclaren
Twin Techno Charcoal. W komplecie: dwa Êpiworki dla dzieci, dwa uchwyty do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam tapczanik-∏ó˝eczko, firmy DREWEX
z materacykiem, stan bardzo dobry. Tel.
605 077 751.
◗ Meble – hurt, detal, ul. NadwiÊlaƒska 40, tel.
601 851 660.
◗ Sprzedam zmywark´ Elektorlux Inspire ESF66030X Srebrna, szer. x wys. x g∏´b.: 60 x 84
x 56, 950 z∏, stan idealny, tel. 501-668-666, Stara Mi∏osna.
◗ Golden retriever ok. 3 letni, ∏agodny, spokojny.
Umie chodziç na smyczy. B´dzie wspania∏ym
psem rodzinnym, równie˝ takiej z ma∏ymi dzieçmi. Obecnie przebywa w Fundacji dla Bezdomnych Zwierzàt w Legionowie. tel. 792 -784-15.

◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów
ul. NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.
◗ Sprzedam samochód Hyundai Accent z 2000 roku, w dobrym stanie techniczno-mechanicznym.
Cena 1500,00 z∏. Tel.: 510 205 999.
◗ Sprzedam mat´ edukacyjnà dla dzieci, firmy
Canpol Babies, kolor niebieski, cena 50 z∏. Tel.
605 077 751.
◗ Pies rasy husky, ok. 4 letni. Bardzo towarzyski,
kontaktowy, bezproblemowy na spacerach. Wymaga codziennie odpowiedniej dawki ruchu.
Obecnie przebywa w Fundacji dla Bezdomnych
Zwierzàt w Legionowie. tel. 792 -784-15.

KUPI¢/PRZYJM¢:
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´
klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Tel.: 695622-848.
◗ Kupi´ chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski
i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.

PRACA – DAM/SZUKAM:
◗ Poszukujemy pracownika na etat lub 1/2. Praca
na zmiany, plus weekendy. Prace porzàdkowe
i kuchnia. Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, Warszawa. Tel. 22 872 04 41
◗ Szukam uczciwej i sumiennej pani do sprzàtania
domu raz w tygodniu ok. 8-10 godz. Prosz´
o kontakt tel. 504 744 551.
◗ Poszukuje opiekunki do dzieci na kilka godzin
dziennie, tel. 516-628-451.
◗ Wykwalifikowana nauczycielka przedszkola z d∏ugoletnim sta˝em zaopiekuje si´ dzieckiem (wiek
przedszkolny lub wczesnoszkolny). Mo˝liwe tak˝e
zatrudnienie w przedszkolu. Tel.: 692-899-030,
(22) 615-85-08.
◗ Od wrzeÊnia zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Wykszta∏cenie pedagogiczne. Referencje. tel. 503 117 094.
◗ Uczeƒ Samochodowej ZSZ poszukuje pracy
na wakacje. Prawo jazdy kat. B. tel. 665 222 409.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à lub z kosmetykami. Doradz´ klientkom odpowiednie stylizacje ubraƒ i makija˝u. 502 600 775 Alicja.
◗ Szukam pracy jako manager restauracji, baru, pubu,
pizzerii, sali weselnej lub sali zabaw dla dzieci. Mam
kilkunastoletnie doÊwiadczenie. Tel. 502 600 775.
◗ Poszukuj´ pracy wychowawca kolonijny animator gier i zabaw, ale równie˝ roznoszenie ulotek
etc. Tel.: 532 435 664.
◗ Szukam pracy remonty, malowanie, us∏ugi ogrodnicze etc. Referencje. Tel. 793 169 455.
◗ Szukam pracy organizacja imprez, urodzin, cena
od 50 z∏, tel.: 6000 300 96.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu 607-288-348
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wa∏o si´ punktrwajàcego Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka ciàgle
tami programu,
w grze”! Te˝ – jak widaç – w nawiàzaniu do EURO!
które na ogó∏
Na poziomie zaÊ –1, czyli w piwnicach albo
przegrywajà z atrakcjami na zewnàtrz!
schronie, mo˝na by∏o znowu podziwiaç ekspoW tym roku, co chyba nie dziwi, by∏a to EUnaty niedawno za∏o˝onego szkolnego minimuROMAJÓWKA. Poszczególne klasy losowa∏y
zeum, albo inaczej Gabinetu OsobliwoÊci, czyli
wczeÊniej paƒstwa bioràce udzia∏ w pi∏karskim
pamiàtek historii ocalonych od zniszczenia i zaturnieju EURO 2012.
pomnienia. Po drodze zatrzymywano si´ przy
Stoiska przygotowywali rodzice i trzeba przystarych zdj´ciach, a tu˝ obok le˝a∏a najnowsza
znaç – by∏y rewelacyjne. Ka˝de inaczej pomykronika szko∏y, zach´cajàc do wpisania si´.
Êlane, dopracowana w szczegó∏ach scenografia,
Oddzielnym, du˝ym punktem programu Maa potrawy – palce lizaç. Nie sposób by∏o wszystjówki by∏a scena z wyst´pami na sali gimnakiego spróbowaç, ale wyglàda∏y wszystkie smastycznej. W goràcej sportowej atmosferze prekowicie. Komisja oceniajàca stoiska mia∏a trudzentowa∏y si´ kolejne klasy ze swoim autorskim
ny wybór. Ostatecznie najbardziej spodoba∏o si´
programem, prezentujàc i przybli˝ajàc kraj, który
stoisko Rosji! IÊcie europejska atmosfera panowylosowa∏y. Najwi´cej emocji wywo∏ywa∏ punkt
wa∏a na parterze szko∏y, ale na pi´tro te˝ by∏o
„kibicujemy reprezentacji Polski na Euro 2012”.
po co wejÊç. Tam prezentowali si´ szkolni pasjoKomu ma∏o by∏o jeszcze atrakcji, móg∏ sobie
naci ze swoimi kolekcjami. Mo˝na te˝ by∏o zawygraç coÊ na loterii fantowej, a na odchodne
graç w szachy, a piecz´ nad zawodnikami mia∏a
kupiç balona czy loda i udaç si´ w dobrym nazaprzyjaêniona ze szko∏à szachistka Miros∏awa
stroju – mimo niepogody – do domu, opowiadaLitmanowicz. W koƒcu i ona zagra∏a z najlepszyjàc po drodze, jak to po europejsku mo˝na by∏o
mi. To wielki zaszczyt i rzadka okazja, wi´c
sp´dziç ca∏e przedpo∏udnie na szkolnej majówce.
szcz´Êliwcy byli w pe∏ni usatysfakcjonowani.
Barbara Micha∏ek
By∏y stoiska z rysowaniem i lepieniem ró˝PRACE WYSOKOÂCIOWE
nych rzeczy, w tym ro„PO LINIE”
galików z marmoladà.
Biblioteka otworzy∏a si´
z grami – tymi planszo• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
wymi i komputerowymi, podchwytujàc tego• MONTA˚ ANTYPTAKÓW
roczne has∏o w∏aÊnie

Euromajówka w SP 109
Szko∏a 109 im. Batalionów Ch∏opskich po raz
23. obchodzi∏a rocznic´ nadania szkole imienia.
10 maja odby∏y si´ uroczystoÊci oficjalne,
a na sobot´ zaplanowano – jak co roku – festyn
szkolny na powietrzu. Pomimo niepogody odby∏

Faktura VAT

si´ na terenie sàsiadujàcej Parafii IV Prze∏ajowy
Bieg o Puchar Genera∏a Franciszka Kamiƒskiego.
Natomiast ca∏a reszta imprezy – ze wzgl´du na
pogod´ – przenios∏a si´ do budynku szko∏y, co
mia∏o i swoje plusy, bo wi´cej osób zaintereso-

☎ 606-808-358

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

Świetna zabawa w klimacie lat 70 i 80,
rock and roll'a i muzyki współczesnej
Największe hity minionych dekad.

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.

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

