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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Fundacja Szkoły Społecznej w Warszawie-Wesołej

zaprasza dzieci w wieku 2,5–6 lat
do otwieranego w 2012/13 r.
przedszkola artystyczno-j´zykowego

„BUŁHACZEK
„BUŁHACZEK”
BUŁHACZEK”
W naszym przedszkolu dzieci:
rozwinà swojà kreatywnoÊç
(zaj´cia ceramiczne, twórcze myÊlenie,
plastyczne, teatralne, muzyczne)
nauczà si´ j´zyków obcych (j. angielski
codziennie)
b´dà eksperymentowaç, doÊwiadczaç,
poznawaç wszystkimi zmysłami
otaczajàcy Êwiat
nauczà si´ wspó∏pracy w grupie
b´dà uÊmiechni´te, odwa˝ne i dobrze
przygotowane do szkoły

OFERUJEMY PAKIETY GODZINOWE
Informacje i zapisy:
(22) 773 55 92, w godz. 8.30–16.00
po godz 16.00 – 604 801 740
Warszawa, ul. Strusia 58

www.szkolybulhaka.pl/przedszkole
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Kultury Fizycznej i Sportu objechali obiekty bioràce udzia∏
w „Lecie w mieÊcie” i zapoznali si´ ze sposobem przeprowadzenia akcji.
Pechowo przebiega budowa nowego przedszkola przy ul. Âwiebodziƒskiej. W po∏owie lipca
Zarzàd Dzielnicy rozwiàza∏ umow´ z wykonawcà –
firmà Zambet. Powodem by∏o niewybudowanie
przedszkola w za∏o˝onym terminie z okreÊlonych
w umowie materia∏ów. Firma b´dzie musia∏a zap∏aciç kar´ równà 20% ca∏kowitych kosztów budowy.
Zgodnie z decyzjà Rady Miasta trwa przeglàd
nazw ulic w Warszawie. W naszej dzielnicy poprawiono pisane z b∏´dem ortograficznym nazwy ulic:
Gremplarskà zmieniono na Gr´plarskà, Gruntownà
na Gruntowà, Irlastà na Iglastà, Montarzowà na
Monta˝owà, Poprackà na Popradzkà, zaÊ Red∏owskà na Rad∏owskà. Jedynà zmianà, która nie uzyska∏a aprobaty radnych, by∏a zamiana ul. Barburki
na Barbórki. W tej sprawie ostatecznà decyzj´ podejmie Rada Warszawy.
Marcin Kurpios

Wakacje w Radzie Dzielnicy Wawer
Pomimo ˝e lipiec i sierpieƒ sà tradycyjnie czasem
odpoczynku dla radnych, sesje i posiedzenia komisji odbywa∏y si´ równie cz´sto jak
w zwyk∏e miesiàce. W okresie wakacji odby∏y si´ dwie
sesje Rady Dzielnicy. Na obu
zajmowano si´ radami osiedli – na sesji lipcowej przyj´to ich statuty, zaÊ na
sesji sierpniowej wyznaczono termin wyborów do
rad osiedli na 18 listopada br. Dodatkowo wy∏oniono spoÊród radnych czterech cz∏onków Dzielnicowej Komisji Wyborczej, która b´dzie organizowa∏a i nadzorowa∏a wybory. Cz∏onkami Komisji
zostali: Joanna Waligóra, W∏odzimierz Zalewski,
Zdzis∏aw Gójski i Miros∏aw Gotowiec.
Na obu wakacyjnych sesjach rozpatrywany by∏
te˝ projekt nowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Centrum Mi´dzylesia.
Na sesji lipcowej radni zapoznali si´ z negatywnà
opinià Komisji ¸adu Przestrzennego dotyczàcà tego planu i ze wzgl´du na liczne niejasnoÊci skierowali projekt znów do komisji. W sierpniu odby∏o si´ kolejne posiedzenie Komisji ¸adu Przestrzennego, która podtrzyma∏a swojà negatywnà
opini´. Na sesji sierpniowej Rada Dzielnicy podzieli∏a opini´ Komisji. G∏ównymi zarzutami podnoszonymi przez radnych by∏y nadmiernie rozbudowany uk∏ad komunikacyjny powodujàcy destrukcj´ centrum Mi´dzylesia i obawy odnoÊnie
do wielkoÊci projektowanego na terenie ZWAR-u
i Hal Szpotaƒskiego centrum handlowego, niepasujàcego skalà do osiedla, oraz mo˝liwoÊci jego
niekontrolowanego rozwoju.

Wawerski OÊrodek Sportu i Rekreacji, b´dàcy
dotychczas jednostkà bud˝etowà, zosta∏ przekszta∏cony w zak∏ad bud˝etowy. Zmiana wià˝e si´
z tym, ˝e OSiR osiàgnà∏ dochód przekraczajàcy
50% kosztów swojej dzia∏alnoÊci. Pozosta∏à kwot´, koniecznà do dzia∏alnoÊci OÊrodka, stanowi
dotacja dzielnicy. Zmiana, z pozoru kosmetyczna,
u∏atwi dzia∏anie OSiR-u i zwi´kszy mo˝liwoÊci racjonalnego wykorzystania nale˝àcych do niego
obiektów. Jednym z nich jest basen w Aninie,
który zosta∏ sklasyfikowany przez portal Infobasen w rankingu basenów na 4. miejscu w Polsce
(1. w Warszawie i 1. w województwie mazowieckim) na przesz∏o 540 ocenianych basenów.
W dzielnicy, jak co roku latem, trwa∏a akcja „Lato w mieÊcie”. Dzieci sp´dzajàce wakacje w domu
mog∏y braç udzia∏ w zaj´ciach organizowanych
przez szko∏y, korzystaç z wyjÊç do kina, na kr´gielni´ czy basen. Radni Komisji OÊwiaty i Komisji

noÊci Gospodarczej
(CEIDG), w której rejestrowani sà wszyscy przedsi´biorcy rozpoczynajàcy prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej po z∏o˝eniu wniosku
w Urz´dzie Dzielnicy lub poprzez stron´ internetowà www.firma.gov.pl. Wpis ten oraz wszelkie
dokonywane w nim zmiany, ∏àcznie z zawieszeniem, wznowieniem i wykreÊleniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, sà dokonywane bezp∏atnie.
Przedsi´biorcy, którzy rozpocz´li dzia∏alnoÊç
gospodarczà przed dniem 1 lipca 2011 r. na
podstawie wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (EDG), przeniesieni zostali automatycznie do CEIDG.
Hanna Kowalska

Przedsi´biorco, uwa˝aj!
W ostatnim czasie niektóre osoby prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà otrzyma∏y druki op∏aty
za rejestracj´ w Krajowej Ewidencji Informacji
o Przedsi´biorcach lub Krajowym Rejestrze Informacji o Przedsi´biorcach, do których za∏àczone
jest pismo skonstruowane na wzór informacji
urz´dowej. List sprawia wra˝enie wezwania do
obowiàzkowej zap∏aty, jednak w rzeczywistoÊci
to oferta komercyjna, a wpis jest dobrowolny.
Apelujemy o szczególnà ostro˝noÊç w przypadku tego typu korespondencji i przypominamy,
˝e oficjalnym krajowym spisem przedsi´biorców
jest Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia∏al-

Rady osiedlowe powracajà, w listopadzie wybory
Po ponadpó∏torarocznym
zawieszeniu powracajà rady
osiedlowe. W dniu 24 lipca
2012 roku uchwalono statuty 13 osiedli: Aleksandrowa,
Anina, Falenicy, Lasu, Marysina Wawerskiego Po∏udnie,
Marysina Wawerskiego Pó∏noc, Miedzeszyna, Mi´dzylesia, NadwiÊla, RadoÊci, Sadula, Wawra, Zerznia.
Na sierpniowej sesji Rady Dzielnicy zosta∏a
przeg∏osowana uchwa∏a o wyborach do jednostek ni˝szego rz´du w dzielnicy Wawer, czyli
osiedli. Wybory odb´dà si´ 18 listopada 2012 r.,
a cz∏onkami komisji wyborczej b´dà Joanna Waligóra, Zdzis∏aw Gójski, W∏odzimierz Zalewski
i Miros∏aw Gotowiec.
Rady osiedlowe jako jednostki ni˝szego rz´du
formalnie tworzà wspólnot´ mieszkaƒców danego osiedla. Celem dzia∏ania rad osiedlowych jest
reprezentowanie interesów mieszkaƒców, pe∏niejsze zaspokajanie ich potrzeb oraz wspó∏dzia∏anie z organami dzielnicy.
Rada osiedla mo˝e wyst´powaç mi´dzy inny-

mi z inicjatywà uchwa∏odawczà do Rady Dzielnicy, zg∏aszaç interpelacje i zapytania w sprawach
lokalnych, zajmowaç stanowiska i formu∏owaç
wnioski dotyczàce spraw osiedla, wyst´powaç
z interwencjami do organów dzielnicy, uczestniczyç w odbiorach inwestycji publicznych na terenie osiedla oraz wspó∏pracowaç z radnymi
dzielnicowymi i miejskimi.
Osiedla formalnie nie tworzà swojego bud˝etu. Organami osiedla sà rada osiedla oraz zarzàd
osiedla. Rada jest organem uchwa∏odawczym
i kontrolnym, a zarzàd wykonawczym. Rada
osiedla sk∏ada si´ z 9 cz∏onków.
NowoÊcià w statucie jest wydzielenie funkcji zarzàdu osiedla jako osobnego organu. Dotychczas
przewodniczàcy rady i jego zast´pcy pe∏nili równie˝ funkcje zarzàdu. Teraz zostanie to rozdzielone.
Pierwsze posiedzenie rady osiedlowej zwo∏uje
Burmistrz Dzielnicy w ciàgu 30 dni od og∏oszenia
wyników wyborów przez Dzielnicowà Komisj´
Wyborczà. Rada ze swoich cz∏onków wybiera
przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcych i sekretarza rady osiedla w g∏osowaniu tajnym, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co

najmniej 2/3 sk∏adu rady. Rada mo˝e powo∏ywaç
komisje problemowe lub zespo∏y robocze. Ka˝da
komisja lub zespó∏ musi mieç co najmniej trzech
cz∏onków. Cz∏onkami komisji lub zespo∏u mogà
byç osoby spoza rady. Zarzàd sk∏ada si´ z przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcych i sekretarza. Wybierani sà przez rad´ osiedlowà na podobnych zasadach jak kierownictwo rady.
Po zakoƒczeniu czteroletniej kadencji ust´pujàcy zarzàd pe∏ni swoje obowiàzki do czasu wyboru nowego zarzàdu. Ust´pujàcy zarzàd przekazuje prowadzone sprawy nowo wybranemu
zarzàdowi w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni
od dnia powo∏ania nowego zarzàdu. Nadzór nad
dzia∏alnoÊcià organów osiedla sprawujà odpowiednio Zarzàd Dzielnicy i Rada Dzielnicy.
Zach´camy do udzia∏u w wyborach do rad
osiedlowych, nie tylko poprzez zag∏osowanie, ale
tak˝e do kandydowania na cz∏onków rady. Szczegó∏owe zasady przeprowadzania wyborów znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/2491.
Krzysztof Soko∏owski
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szu znaczona by∏a cia∏ami tych, co nie nadà˝ali. Dzieƒ póêniej
w podobny sposób zlikwidowano getto w Miƒsku Mazowieckim. 26 sierpnia hitlerowcy przystàpili do mordowania ˝ydowskich wi´êniów

Pami´ç wiecznie ˝ywa
Nie masz ju˝, nie masz w Polsce ˝ydowskich miasteczek
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
pró˝no byÊ szuka∏ w oknach zapalonych Êwieczek
i Êpiewu nas∏uchiwa∏ z drewnianej bó˝nicy
Antoni S∏onimski, „Elegia miasteczek ˝ydowskich”

70 lat temu, w cieniu zag∏ady ˚ydów Warszawy, dokona∏a si´ tragedia ˝ydowskich mieszkaƒców pasa osiedli po∏o˝onych na wschód od stolicy. 20 sierpnia 1942 r., w dzieƒ po inicjujàcej
zbrodnicze dzie∏o likwidacji getta w Otwocku, hitlerowcy uczynili to samo z gettem w Falenicy.
SzeÊç i pó∏ tysiàca jego mieszkaƒców za∏adowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydl´cych wagonów i wywieziono do obozu zag∏ady w Treblince. Razem z nimi pojecha∏o na
Êmierç w komorach gazowych pó∏tora tysiàca
˚ydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przep´dzono na ramp´ kolejowà
w Falenicy. Trasa pi´tnastokilometrowego mar-

obozu pracy w Karczewie. Tak znik∏a z naszych
miejscowoÊci spo∏ecznoÊç ˝ydowska, lokalna
spo∏ecznoÊç obywateli Rzeczypospolitej.

20 sierpnia br. o godz. 18.00, w 70. rocznic´
tej tragedii odby∏o si´ uroczyste spotkanie po∏àczone z modlitwà ekumenicznà przy pomniku
upami´tniajàcym zag∏ad´ ˚ydów Falenicy. Na
spotkaniu tym g∏os zabrali: pani Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, Pawe∏ Przyrowski – przewodniczàcy Komitetu Upami´tnienia Zag∏ady Gett w Falenicy i Rembertowie, prof. Stanis∏aw Krajewski z Polskiej Rady ChrzeÊcijan i ˚ydów, ks.
Wojciech Lemaƒski, Rabin Nehemia Segal
z Chabad Lubawicz. Apel poleg∏ych czyta∏
Jacek Borkowicz z Komitetu Upami´tnienia Zag∏ady Gett w Falenicy i Rembertowie. Na klarnecie gra∏ Dariusz Falana.
Po spotkaniu, ok. 18.40, w Kinokawiarni
Stacja Falenica odby∏a si´ wystawa historyczna oraz wieczornica z udzia∏em aktorów
Teatru ˚ydowskiego, a o historii spo∏ecznoÊci w Falenicy opowiada∏ Piotr Bieliƒski.
Komitet Upami´tnienia Zag∏ady Gett
w Falenicy i Rembertowie

Marsz milczenia przeciwko piratom drogowym
W dniu 3 wrzeÊnia br. o godzinie 13.00 pod
Urz´dem Dzielnicy Wawer odby∏a si´ pikieta
w sprawie bezpieczeƒstwa drogowego na ulicach
Wawra, a nast´pnie marsz milczenia ulicami ˚egaƒskà i Mrówczà, zorganizowane pod wp∏ywem

kolejnego tragicznego wypadku na Mrówczej. Jest
to ju˝ druga pikieta w sprawie bezpieczeƒstwa w tej
okolicy. Poprzednia odby∏a si´ 1 wrzeÊnia 2011 r.
równie˝ po tragicznym wypadku na ulicy Mrówczej.
W ciàgu roku od poprzedniego zdarzenia powsta∏o
nowe rondo na skrzy˝owaniu Mrówczej i Zwoleƒ-

ca Burmistrza – pan Adam Godus∏awski nie zdàskiej, nowe znaki pionowe i poziome oraz wypustki
˝y∏ si´ wypowiedzieç w tej sprawie poniewa˝
na jezdni, które s∏u˝à do ograniczenia pr´dkoÊci.
w chwili gdy wyszed∏, marsz milczenia ju˝ ruszy∏),
W ca∏ym ciàgu Mrówcza–Mozaikowa powstaz wczeÊniejszych zapowiedzi Zarzàdu Wawra wy∏o te˝ rondo na skrzy˝owaniu z ulicà Przewodonika jednak, ˝e na odcinku od ulicy Panny Wodnej
wà. Jednak to za ma∏o, bo wydarzy∏a si´ kolejdo ulicy Zwoleƒskiej co 300 m powstanà wyspona tragedia na tej samej ulicy.
O co apelujà mieszkaƒcy? Przede wszystkim chcà
we progi zwalniajàce, które umo˝liwià funkcjonoograniczenia pr´dkoÊci pojazdów poprzez postawanie komunikacji miejskiej (autobusy, majàc
wienie wzd∏u˝ drogi kilku fotoradarów oraz zamonwi´kszy rozstaw kó∏, b´dà mog∏y swobodnie
towanie progów zwalniajàcych co par´ metrów
przejechaç), a samochody osobowe b´dà musiaw poprzek ca∏ego ciàgu komunikacyjnego. ˚àdajà
∏y zwalniaç. Rozwa˝ane jest wprowadzenie rówte˝ nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Wawer
nie˝ innych ograniczeƒ, np. fotoradarów. Przewim.st. Warszawy na temat „Bezpieczeƒstwa drogoduje si´ wykonanie tych prac w paêdzierniku.
wego w dzielnicy Wawer”. Warty uwagi by∏ nowy
Mimo tego warto by∏oby si´ spotkaç na nadpostulat – sta∏ych regularnych spo∏ecznych konsulzwyczajnej sesji poÊwi´conej bezpieczeƒstwu
tacji tematycznych pod przewodnictwem pani Burdrogowemu w ca∏ej naszej dzielnicy, bo niestety
mistrz, w ramach których mieszkaƒcy b´dà mieli
z tym nie do koƒca jest dobrze. B´dziemy wraszanse us∏yszeç bezpoÊrednio od Zarzàdu o dzia∏acaç do tematu w chwili pojawienia si´ nowych
niach podj´tych na rzecz zapewnienia bezpieczeƒinformacji.
stwa. Takie konsultacje przyda∏yby si´ zapewne nie
Krzysztof Soko∏owski
tylko w kwestii bezpieczeƒstwa.
Niestety, przedstawiciele DzielW∏àcz si´ aktywnie
nicy nie nawiàzali w poniedzia∏ek
dialogu z pikietujàcymi (Zast´pw ˝ycie Wawra!
Grupa Inicjatyw Spo∏ecznych
„Razem dla Wawra” wraz z grupà mieszkaƒców Anina zapraszajà 12 wrzeÊnia 2012 r. o godz.
19.00 do Pubu „9” (ul. IX Poprzeczna 12) na spotkanie wszystkich zainteresowanych:
• dzia∏aniami na rzecz poprawy jakoÊci codziennego ˝ycia w Wawrze,
• poprawà bezpieczeƒstwa w naszej dzielnicy,
• dzia∏aniem rad osiedlowych i kandydowaniem do nich
oraz wszystkich majàcych pomys∏:
• co ciekawego mo˝na zrobiç w Wawrze,
• jak zbudowaç si∏´ i pozytywny wizerunek naszego kawa∏ka Warszawy.
Wi´cej informacji o grupie: www.razemdlawawra.pl
GIS „Razem dla Wawra”
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na budow´ kana∏ów
Êciekowych w ulicy
Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Zwoleƒskiej do ulicy Skalnicowej
oraz w ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ulicy
Skalnicowej do ulicy Borowieckiej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomoÊci. Zakoƒczenie
post´powania przetargowego planowane jest
w paêdzierniku bie˝àcego roku. Przygotowywana jest równie˝ dokumentacja techniczna na budow´ kanalizacji w ul. Trakt Lubelski na odcinku
od ulicy Lucerny do ulicy Klimontowskiej.
Wi´cej informacji o inwestycjach w najbli˝szych
latach znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie, gdzie
umieÊciliÊmy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzàdzeƒ Wodociàgowych i Kanalizacyjnych
dla Dzielnicy Wawer na lata 2012–2014, który
uzyskaliÊmy dzi´ki uprzejmoÊci MPWiK S.A.:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/2531.

Czas na likwidacje szamb w Wawrze
Zbli˝a si´ koniec prac
zwiàzanych z budowà kolektora „W”. Ju˝ w marcu przysz∏ego roku pierwsi mieszkaƒcy posesji przylegajàcych bezpoÊrednio do kolektora b´dà mogli pod∏àczyç
si´ do si´gaczy od kanalizacji zbiorowej, która z kolei
jest bezpoÊrednio po∏àczona z kana∏em g∏ównym.
Zanim si´ to jednak stanie, warto skorzystaç
z mo˝liwoÊci dofinansowania likwidacji zbiornika bezodp∏ywowego, w tym pod∏àczenia do kanalizacji miejskiej.
Wnioski o udzielenie dotacji na realizacj´ inwestycji polegajàcych na likwidacji zbiorników
bezodp∏ywowych mo˝na sk∏adaç w Biurze
Ochrony Ârodowiska w nast´pujàcych terminach: od 1 wrzeÊnia do 31 grudnia roku poprzedzajàcego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Do ka˝dego wniosku trzeba b´dzie z∏o˝yç orygina∏ uzgodnionego projektu przy∏àcza kanalizacyjnego, kopi´ umowy na opró˝nianie zbiorników
bezodp∏ywowych, kopie rachunków za ostatnie
3 miesiàce oraz oÊwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoÊcià w celu realizacji inwestycji. Powy˝sze dokumenty sk∏ada
si´ w Biurze Ochrony Ârodowiska m.st. Warszawy. JeÊli dotacja zostanie przyznana, wnioskodawca dostanie zaproszenie na podpisanie umowy dotacji do siedziby biura na Placu Starynkiewicza 7/9, pi´tro IV, pokój 404.
Nast´pnym krokiem jest wykonanie przy∏àcza

kanalizacyjnego i likwidacja zbiornika bezodp∏ywowego, podpisanie protoko∏u kontroli i odbioru
technicznego przy∏àcza kanalizacyjnego oraz podpisanie umowy na odprowadzanie Êcieków z Miejskim Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanalizacji. Ponownie udajemy si´ do Biura Ochrony Ârodowiska m.st. Warszawy z wype∏nionym i podpisanym drukiem rozliczenia (za∏àcznik do umowy
dotacji), z kopià protoko∏u kontroli i odbioru technicznego przy∏àcza kanalizacyjnego oraz z kopià
umowy na odprowadzanie Êcieków zawartà
z MPWiK S.A. Ostatnim krokiem jest przekazanie
dotacji na wskazane we wniosku konto bankowe.
Dotacja w tej chwili wynosi 3 tys. z∏.
Nie tylko osoby mieszkajàce bezpoÊrednio
przy „kolektorze” b´dà mog∏y si´ wkrótce pod∏àczyç do kanalizacji. Wed∏ug informacji z MPWiK
S.A. trwa obecnie post´powanie przetargowe

Klinika Pediatrii i ˚ywienia CZD jak nowa
W dniu 31 lipca 2012 r. nastàpi∏o uroczyste
otwarcie Kliniki Pediatrii i ˚ywienia w Centrum
Zdrowia Dziecka po jej generalnym remoncie.
W samo po∏udnie przeci´to wst´g´, a po otwarciu mo˝na by∏o zwiedziç ca∏y budynek. GoÊciem
honorowym wydarzenia by∏a pierwsza dyrektor
IP Centrum Zdrowia Dziecka – Pani Profesor Maria Goncerzewicz.
W ciàgu trwajàcej ponad rok modernizacji
oÊrodek zosta∏ praktycznie ca∏kowicie przebudowany, m.in. wyburzono wszystkie Êciany wewn´trzne, dzi´ki czemu mo˝na by∏o powi´kszyç
sale chorych, i wymieniono wi´kszoÊç instalacji.

35-lecie Instytutu „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka”
Rok 2012 jest rokiem
35-lecia dzia∏alnoÊci Instytutu „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”, najwi´kszego szpitala pediatrycznego w Polsce. Uroczyste
obchody jubileuszowe odb´dà si´ 15 wrzeÊnia w ¸azienkach Królewskich pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego.
Tego samego dnia w godzinach 10.00–14.00
na terenie IP Centrum Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu, odb´dzie si´ zorganizowany przez Zespó∏
Szkó∏ Specjalnych nr 78 II Piknik Ekologiczno-Naukowy, podsumowujàcy projekt „Wyczuj puls
Mazowsza” realizowany pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego i Burmistrz
Dzielnicy Wawer. Tutaj tak˝e mo˝na si´ spodziewaç wielu atrakcji dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Jednym z g∏ównych punktów programu
b´dzie uroczyste otwarcie Êcie˝ki przyrodniczej.

Krzysztof Soko∏owski

Program Obchodów Jubileuszu 35-lecia CZD:

Piknik rodzinny
BEZPIECZNE DZIECKO
15 wrzeÊnia 2012 r. ¸azienki Królewskie,
tereny sportowe od ulicy MyÊliwieckiej
START godz. 11.00
W programie pikniku:
ODWIEDè STREF¢ ROZRYWKI „PLATFORMY n”,
a w niej m.in.:
• animatorzy i namiot z atrakcjami dla dzieci
• malowanie buziek i kolorowanki
• Mi∏osz Brzeziƒski i akcja „Oglàdaj màdrze”
• zabawy z balonami
• demonstracja rozwiàzaƒ s∏u˝àcych bezpiecznemu oglàdaniu TV przez najm∏odszych
ZBADAJ SIEBIE I SWOJE DZIECKO – porady
specjalistów z Centrum Zdrowia Dziecka:
• mierzenie, wa˝enie i wyliczanie BMI z projektem OLAF

Klinika Pediatrii i ˚ywienia to miejsce, w którym wykonuje si´ ca∏oÊciowà diagnostyk´ i leczenie dzieci. Jest wiodàcà placówkà w dziedzinie leczenia ˝ywieniowego, do której przyje˝d˝ajà pacjenci z ca∏ego kraju. Dzi´ki remontowi,
pierwszemu od czasu jej wybudowania w latach 70., klinika dysponuje teraz nie tylko wi´kszymi salami chorych, ale te˝ du˝ym holem
z windami i zmodernizowanymi patiami wewn´trznymi, co razem daje du˝o bardziej funkcjonalny uk∏ad pomieszczeƒ.
Hanna Kowalska
• porady dietetyka, alergologa, logopedy
• pomiary cukru i porady diabetologów z PFED
NAUCZ SI¢ RATOWAå – szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy prowadzone przez Ratowników Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
ZOBACZ JAK PRACUJE POLICJA – pokazy Wydzia∏u Prewencji KSP
• policjanci ruchu drogowego na motocyklach
• patrol konny
• pies s∏u˝bowy z przewodnikiem
• miasteczko ruchu drogowego
DOWIEDZ SI¢ WI¢CEJ O BEZPIECZE¡STWIE
PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM
• pokazy sytemów hamowania Mazdy
• symulator dachowania Instytutu Transportu
Samochodowego
ZADBAJ O SKÓR¢ SWOJÑ I SWOJEGO DZIECKA
• dermokonsultacje z kosmetyczkà z firmy Floslek
ZAGRAJ W FOOTBALL AMERYKA¡SKI Z WARSAW EAGLES
Wi´cej informacji na stronie internetowej organizatora: www.czd.pl.
Hanna Kowalska
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wydatków bud˝etowych o niebagatelnà kwot´ 852 mln z∏. Z tego
a˝ 393 mln z∏ nale˝y zaoszcz´dziç w wydatkach bie˝àcych, co
wynika z koniecznoÊci ograniczenia wydatków, aby
zmieÊciç si´ w nowym ustawowym limicie d∏ugu.
Dodatkowo o bez ma∏a 460 mln z∏ majà zostaç ograniczone wydatki majàtkowe.
Czego majà dotyczyç oszcz´dnoÊci? W wydatkach bie˝àcych o 276 mln z∏ ograniczone zostanà
wydatki biur Urz´du Miasta, 107 mln z∏ wygospodarowaç majà dzielnice, zaÊ 10 mln jednostki ogólnomiejskie. O 250 mln z∏ majà zostaç ograniczone
wydatki inwestycyjne.
Zostanà bardzo obci´te wydatki na utrzymanie
urz´dów. 150 mln ma zostaç wygospodarowanych
na rzeczach, które pewnie zyskajà aprobat´ mieszkaƒców, czyli na podró˝ach s∏u˝bowych, kursach
i konferencjach. Ale tak˝e na zakupach materia∏ów
biurowych, zakupach us∏ug obcych i remontach.
Wydatki na oÊwiat´ majà pozostaç na dotychczasowym poziomie, co jest fatalnà informacjà, bo ju˝

w 2012 roku w tym dziale mocno brakowa∏o Êrodków. Nie zostanà tak˝e zmniejszone wydatki na pomoc spo∏ecznà i kultur´, a na ochron´ zdrowia nawet wzrosnà o 79 mln.
W bud˝ecie przewidziano tak˝e 2 rezerwy: na sytuacje kryzysowe w wysokoÊci 30 mln z∏ oraz ogólnà
w wysokoÊci 20 mln. Za to nie ma rezerw na odszkodowania wynikajàce z dekretu Bieruta (szacowane
w wysokoÊci 2,5 mld z∏ w okresie 5 lat) czy z tytu∏u planowania przestrzennego (1,1 mld z∏ w okresie 5 lat).
Co to oznacza dla przeci´tnego warszawiaka?
Przede wszystkim to, ˝e bardzo wiele drobniejszych,
ale potrzebnych i od dawna wyczekiwanych inwestycji znów si´ odsunie w czasie. Które i na jak d∏ugo, dowiemy si´ za jakieÊ 2–3 miesiàce, jak b´dzie
znany projekt bud˝etu. W ka˝dym razie rok 2013 dla
Warszawy i dla warszawskich dzielnic b´dzie jeszcze trudniejszy i oby chocia˝ by∏o to dno, od którego w nast´pnych latach uda si´ wreszcie odbiç, bo
powoli nie ma ju˝ na czym oszcz´dzaç.

Poznaj dzielnicowych Wawra

• Kierownik: asp. Krzysztof Przyby∏
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-988, (22) 603-23-74
• rejon 1: m∏. asp. Magdalena Kwiatek
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-646, (22) 603-23-72
• rejon 2: asp. Mariusz Kwiatek
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-993, (22) 603-53-72
• rejon 3: asp. Bogdan Nosal
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-990, (22) 603-23-74
• rejon 4: zast´pstwo asp. Krzysztof R´kawek
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-917, (22) 603-23-68
• rejon 5: st. asp. Artur Tyrka
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-651, (22) 603-23-68
• rejon 6: asp. Krzysztof R´kawek
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-917, (22) 603-23-68
• rejon 7: m∏. asp. Mariusz Fiksa
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-996, (22) 603-23-52
• rejon 8: asp. Janusz Gaƒko
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-632, (22) 603-23-52
• rejon 9: sier˝. sztab. ¸ukasz Dydo
tel. kom. s∏uzb. 600-997-627, (22) 603-23-50
• rejon 10: asp. Bogus∏aw Kostecki
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-910, (22) 603-23-71
• rejon 11: asp. Piotr Sarzyƒski
tel. kom. s∏uzb. 600-997-528, (22) 603-23-72
• rejon 12: m∏. asp. Miros∏aw Trosiƒski
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-913, (22) 603-23-53
• rejon 13: sier˝. ¸ukasz Iglewski
tel. kom. s∏u˝b. 600-997-625, (22) 603-23-50
Hanna Kowalska

Bud˝etowa mizeria
Przez ostatnie lata wszyscy
dzielnicowi samorzàdowcy ciszej lub g∏oÊniej odliczali „byle
do Euro”, a potem ju˝ jakoÊ b´dzie lepiej z tym warszawskim
bud˝etem. Jednak wszystkich
czeka teraz zimny prysznic. Sytuacja bud˝etowa Warszawy
bynajmniej nie ulegnie w 2013
roku poprawie, ale w wyraêny
sposób jeszcze si´ pogorszy. Przyczyn jest kilka.
Utrzymujàce si´ nadal na bardzo niskim poziomie
wp∏ywy z podatków, zmiana systemu naliczania limitu
d∏ugu samorzàdu, wysokie koszty dop∏at do niektórych zadaƒ samorzàdu. Jak to wyglàda w liczbach?
W roku 2012 bud˝et Warszawy opiewa∏ na kwot´
ok. 13,4 mld z∏ i zak∏ada∏ bez ma∏a 980 mln deficytu. Wg przygotowanych przez Skarbnika Warszawy
za∏o˝eƒ, w roku 2013 niezb´dne jest ograniczenie

Kiedy dzieje si´ coÊ z∏ego, w pami´ci mamy
cztery podstawowe numery alarmowe: 112, który
mimo mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ nie funkcjonuje w formie docelowej, oraz telefony do oddzielnych s∏u˝b: 999 do pogotowia ratunkowego, 998
do stra˝y po˝arnej i 997 do policji. Sà to jednak numery ogólnopolskie, a sprawy, z którymi pod nie
dzwonimy, sà zwykle bardzo lokalnymi wydarzeniami. W∏aÊnie z tego powodu warto poznaç numery
telefonów do dzielnicowych.
Na pytanie, kim jest dzielnicowy i jakie sprawy
le˝à w jego kompetencjach, odpowiada Zast´pca
Naczelnika Wydzia∏u Prewencji Komisariatu Policji
Warszawa Wawer – podkom. Marek Browalski.
Kim jest dzielnicowy? Jakie sà jego g∏ówne
zadania?
Dzielnicowy jest funkcjonariuszem policji pionu prewencji. Jest policjantem „pierwszego kontaktu” dla mieszkaƒców. Podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do ograniczania i zapobiegania przest´pczoÊci oraz zjawiskom kryminogennym. W ramach
tych dzia∏aƒ wspó∏pracuje m.in. z przedstawicielami stra˝y miejskiej oraz innymi specjalistycznymi
formacjami dzia∏ajàcymi na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa obywateli. W zakresie dzia∏alnoÊci profilaktycznej i wychowawczej prowadzi sta∏à wspó∏prac´ z organami samorzàdowymi, administracjà
publicznà, sàdami, a tak˝e organizacjami spo∏ecznymi i stowarzyszeniami. Do zadaƒ dzielnicowego
nale˝à tak˝e takie obowiàzki jak np. walka z przemocà domowà, osiedlowym chuligaƒstwem i dbanie o przestrzeganie porzàdku na osiedlach oraz
udzielanie informacji prawnych.
W jakich sprawach nale˝y si´ zwracaç do
dzielnicowego?
Na pewno we wszelkich dyskretnych sprawach,
ale równie˝ tych dotyczàcych bezpoÊrednio
mieszkaƒców, z którymi trudno sobie poradziç.
Zakres obowiàzków dzielnicowego jest na tyle
szeroki, ˝e tak naprawd´ mo˝na przyjÊç do niego
z ka˝dym problemem le˝àcym w gestii policji. Ponadto jest on poÊrednikiem przy wspó∏pracy z innymi komórkami policji i pewne sprawy mo˝e
wdro˝yç do realizacji z w∏asnej inicjatywy, nie wykorzystujàc danych osoby majàcej problem
w konkretnej sprawie.
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Dlaczego warto si´ zwróciç w∏aÊnie do
dzielnicowych z ww. sprawami?
Jak wspomnia∏em wy˝ej, pewne problemy mo˝na za∏atwiç anonimowo, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w komisariacie, dlatego warto
nawiàzaç kontakt z dzielnicowym. Pami´taç nale˝y
jednak, ˝e dzielnicowy równie˝ jest cz∏owiekiem,
ma urlopy i dni wolne oraz szereg innych obowiàzków, przez co nie zawsze jest dost´pny w danej chwili. Dlatego prosz´ o wyrozumia∏oÊç dla tej
formacji, a w sprawach niecierpiàcych zw∏oki
o kontakt z kierownikiem dzielnicowych lub dy˝urnym komisariatu.
Dzi´kujemy za rozmow´.
Poni˝ej podajemy numery telefonów do dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Wawer wraz
z przydzia∏em do odpowiednich rejonów. Wykaz ulic,
jakie podlegajà pod poszczególne rejony, znajdà
Paƒstwo na stronie internetowej wawerskiego komisariatu, pod adresem: http://pragapd.policja.waw.pl/
portal/r7/1449/12460/ulice.html.
• Rewir Dzielnicowych:
ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa
tel. (22) 603-68-51, (22) 812-10-95
• Dy˝urny KP Warszawa Wawer
nr tel. (22) 603-68-52

Marcin J´drzejewski

Nordic walking i marszobiegi w Wawrze!
Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska w ramach realizacji zadania publicznego pod
nazwà: „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia nordic walking”
wspó∏finansowanego ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy organizuje na terenie dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy zaj´cia nordic walking oraz marszobiegi. Instruktorzy przygotowali ciekawe programy
zaj´ç. Zaj´cia sà BEZP¸ATNE i b´dà si´ odbywa∏y
do 30 listopada 2012 roku.
Gdzie i kiedy si´ spotykamy?
W Mi´dzylesiu, na ul. Po˝aryskiego 2 – parking
przy Szkole Podstawowej nr 138.

• Marszobiegi – Êroda, godz. 8.30
Prowadzàcy: Krystyna Gostyƒska
• Nordic walking – czwartek godz. 17.30
Prowadzàcy: Jadwiga Figura
Szczegó∏y na stronach: www.marszobiegi.pl oraz
www.nordicwalking-sciezki.pl.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcà: poprawiç
swojà kondycj´ fizycznà, zrzuciç zb´dne kilogramy,
poznaç technik´ marszu nordic walking, zdrowo i aktywnie sp´dziç wolny czas w mi∏ym towarzystwie.
Fundacja Trzy Kroki
Original Nordic Walking Polska
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go ˝ywienia Tao Zdrowia ugotuje
w czasie trwania pikniku zdrowà
i smacznà potraw´ dla dzieci,
• dla rodziców – prezentacja ró˝nych rodzajów
kawy po∏àczona z degustacjà.
W tle graç b´dzie zespó∏ muzyczny specjalizujàcy si´ w muzyce dla dzieci.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawujà:
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”, portal Czas Dzieci.

Rodzinny Eko-Piknik Wawer 2012
Stacja Dzieci zaprasza rodziny z dzieçmi
na ekologiczny piknik pe∏en r´kodzie∏a, sportu,
sztuki, zdrowia i edukacji nie tylko ekologicznej
w Mi´dzylesiu, nad którym patronat honorowy
sprawuje Burmistrz Dzielnicy Wawer – Pani Jolanta Koczorowska, a patronat medialny – „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. W sobot´ 22 wrzeÊnia
w godzinach 11.00–14.00 na terenie wokó∏ Stacji Dzieci* przy ul. Patriotów 303 czeka na Was
mnóstwo atrakcji:
• przedstawienie teatralne dla dzieci o tematyce
ekologicznej,
• sztuka Origami,
• zabawy sportowe dla dzieci,

• tworzenie ozdób z naturalnych koralików (makaronu, patyczków itp.),
• prace i zabawy techniczno-plastyczne z wykorzystaniem kartonów, butelek itp.,
• warsztaty ceramiczne,
• warsztaty twórczego rozwoju – psycholog
dzieci´cy zaprezentuje, jak bawiç si´ z maluchem, aby stymulowaç jego rozwój,
• Êcie˝ka przyjació∏ ekologii – zabawa dla dzieci
w wieku 3–4 lat, której tematem przewodnim
jest ochrona przyrody; dzieci wspólnie z rodzicami b´dà bawiç si´ w podchody, pokonywanie
trasy pe∏nej zabaw, zagadek i ukrytych skarbów,
• pani Dominika Adamczyk z Akademii Zdrowe-

* ze wzgl´du na trudne do przewidzenia warunki pogodowe atrakcje na Êwie˝ym powietrzu odb´dà si´ pod namiotami.
Hanna Kowalska

brze przygotowane
do rozgrywek, które
ruszajà 01.09.2012.
W lidze b´dzie bra∏o
udzia∏ 8 naszych dru˝yn.
Zapraszamy wszystkie dzieci urodzone w latach 2001–2007 na nabór
do szkó∏ki pi∏karskiej. Zapisy odb´dà
si´ w KS ZWAR przy ulicy Po˝aryskiego 10 dnia 7.09.2012 (piàtek)
w godzinach 17.00–19.30.
Dodatkowe informacje na stronie
www.zwar.pl lub pod numerem tel.
504 522 205.
KS ZWAR

Udane wakacje i przygotowanie do ligi
Ch∏opcy ze szkó∏ki pi∏karskiej ZWAR
przebywali w sierpniu na obozie przygotowawczym, który odby∏ si´ nad morzem, w miejscowoÊci Niechorze.
Zawodnicy klubu rozegrali wiele sparingów. Zmierzyli si´ m.in. z dru˝ynami:
Zag∏´bie Lubin, Podbeskidzie Bielsko-Bia∏a, Stadion Âlàski.
Na obozie ch∏opcy mieli wiele atrakcji, które trenerzy organizowali w oÊrodku i na boiskach. Mamy nadziej´, ˝e
dru˝yny szkó∏ki pi∏karskiej ZWAR sà do-

Startujemy w RadoÊci – sezon pi∏karski czas zaczàç!
Sezon pi∏karski 2012/2103
uwa˝a si´ za otwarty ☺. Po
wakacyjnej przerwie Klub
Pi∏karski PKS RadoÊç i Fundacja Akademia M∏odego
Pi∏karza zapraszajà ma∏ych
(pi∏karskie przedszkole rocznik 2007–2008), wi´kszych
i tych ca∏kiem du˝ych mi∏oÊników
pi∏ki no˝nej na profesjonalne treningi. Zapewniamy doskona∏e warunki treningowe do uprawiania
sportu. Podczas wakacji dokonaliÊmy gruntownej renowacji p∏yty g∏ównej oraz dwóch bocznych boisk, a ca∏y teren wokó∏ stadionu na Wielowiejskiej zosta∏ ogrodzony. Naszym kolejnym
atutem jest wyjàtkowa kadra – trenerzy, którzy
z pasjà i zaanga˝owaniem szkolà m∏odych adeptów. Do sztabu szkoleniowców do∏àczy∏ trener
Jacek Dàbrowski – trener pi∏ki no˝nej klasy UEFA
A, który b´dzie opiekowa∏ si´ ch∏opcami z rocznika 99–00. M∏odziki rozpoczynajà w∏aÊnie rozgrywki w Mazowieckiej Lidze Trampkarzy,

do której awans wywalczyli w rundzie wiosennej.
W PKS RadoÊç zapewniamy naszym zawodnikom równie˝ system szkolenia zakrojony na szerokà skal´, poczàwszy od doskonalenia techniki
pi∏karskiej, a skoƒczywszy na wspieraniu rozwoju
osobowoÊciowego
i moralnego, który
kszta∏tuje
m∏odych
sportowców i rozwija
ich pi∏karskà pasj´.
Bo dla nas w PKS
RadoÊç pi∏ka no˝na to
coÊ wi´cej!!! To RadoÊç z gry, RadoÊç
z bycia lepszym ka˝dego, kolejnego dnia,
RadoÊç z poznawania
nowych kolegów i bycia razem!!!
SERDECZNIE
WSZYSTKICH DO NAS
ZAPRASZAMY!

Harmonogram treningów oraz wi´cej informacji znajdziecie na stronie www.pksradosc.
futbolowo.pl, a jeÊli macie wi´cej pytaƒ, piszcie
na adres e-mail: spytkowska.anna@onet.eu.
Do zobaczenia na stadionie na Wielowiejskiej!
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Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
w ostatnim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
(lipiec–sierpieƒ 2012) zamieÊciliÊcie artyku∏ pt.
„Kilka s∏ów o ciszy, czyli sàsiedzkie ha∏asy”,
w którym zwracacie uwag´ na to, ˝e ka˝dy ma
prawo do wypoczynku, i apelujecie, aby mieç na
uwadze sàsiadów. Proponuj´, by w nast´pnym
numerze zwrócili Paƒstwo uwag´ tak˝e na spraw´
spalania liÊci, gdy˝ od wrzeÊnia nasza gmina b´dzie spowita dymami pochodzàcymi z tych˝e liÊci, co wielu mieszkaƒcom b´dzie sprawia∏o du˝à
ucià˝liwoÊç. Na przyk∏ad mnie, gdy˝ w okresie jesiennym nie mam mo˝liwoÊci wywietrzyç mieszkania, bo kiedy wracam z pracy wsz´dzie ju˝ snujà si´ dymy, a liÊcie tlà si´ przez ca∏à noc. Sàsiedztwo parku krajobrazowego sprawia, ˝e nie
ma przewiewu, dym zalega i wciska si´ we
wszystkie zakamarki mojego domu. W takiej sytuacji nie mo˝na swobodnie oddychaç, nie wspominajàc ju˝ o jakoÊci wypoczynku. Sàsiedzi nie widzà problemu, twierdzà, ˝e zawsze spalali liÊcie,

wi´c b´dà to robiç nadal, natomiast Stra˝ Miejska
w nocy nie chce interweniowaç, gdy˝ obawia si´
skarg o zak∏ócanie spokoju. Sprawcy zadymienia
nie dostali nawet upomnienia. A przecie˝ dym
powstajàcy przy spalaniu liÊci szkodzi zdrowiu,
gdy˝ zawiera dioksyny, które nawet w minimalnym st´˝eniu majà dzia∏anie rakotwórcze. Ponadto dym ten wykazuje dzia∏anie alergizujàce. Jest to
szczególnie niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i ma∏ych dzieci. Przy ka˝dym
procesie spalania w niskich temperaturach
(200–500°C) powstaje trujàcy tlenek w´gla, dwutlenek w´gla przyczyniajàcy si´ do globalnego
efektu cieplarnianego oraz szkodliwe tlenki azotu,
które podra˝niajà i uszkadzajà p∏uca, powodujà
zapalenie p∏uc i bronchit. Dlatego w Europie
i w USA zabroniono palenia materia∏u organicznego na wolnym powietrzu, a za naruszenie przepisów gro˝à kary idàce w tysiàce euro. Równie˝
w wielu polskich miastach palenie liÊci jest zabronione. Niestety w Polsce ustawa o odpadach dopuszcza spalanie odpadów roÊlinnych poza instalacjami (np. w ognisku), je˝eli przy okazji nie narusza si´ innych przepisów. Chodzi tu o przepisy

bhp, ppo˝. oraz zadymianie sàsiednich posesji.
Dlatego osoby, którym sprawia to ucià˝liwoÊç,
zmuszone sà prosiç o interwencj´ Stra˝ Miejskà,
jeÊli sàsiedzi pomimo zg∏aszanych uwag nadal
uprawiajà ten proceder. Uprzejmie prosz´ o zainicjowanie akcji uÊwiadamiajàcej Mieszkaƒców
Wawra dotyczàcej szkodliwych nast´pstw spalania liÊci. Byç mo˝e nasza gmina przy okazji na∏o˝onych na nià obowiàzków zwiàzanych z wywózkà Êmieci rozwià˝e ten problem. Sàsiadujàca
Gmina – Weso∏a wywozi wystawione przez
mieszkaƒców gminy worki z liÊçmi. W Milanówku
pod Warszawà Gmina tak˝e zapewnia bezp∏atne
wywiezienie liÊci z terenu posesji dwa razy do roku (wiosnà i jesienià) i kompostuje je w gminnej
kompostowni. Uprzejmie prosz´ o apel do mieszkaƒców Wawra, by nie wypalali liÊci z uwagi
na zdrowie swoje i sàsiadów, a tak˝e na du˝à
ucià˝liwoÊç. Zanim rozpalicie takie ognisko ko∏o
swojej posesji, zastanówcie si´, czy warto truç
siebie, swojà rodzin´ i nasze otoczenie.
Z ˝yczeniami Êwie˝ego i zdrowego powietrza.
Mieszkanka gminy Wawer

i naszà skór´. Si´gajmy zatem po ∏ososia w´dzonego,
makrel´ czy szprotki.
Cenna rada dla wszystkich, którzy muszà
dbaç o odpowiedni poziom ˝elaza w diecie (kobiety ci´˝arne, mamy karmiàce) – nie ∏àczcie
w kanapce produktów mi´snych z mlecznymi.
Dlaczego? Wapƒ zawarty w produktach mlecznych ogranicza wch∏anianie ˝elaza z w´dlin.

Szybki i zdrowy posi∏ek – kanapka
Nie wymaga praktycznie ˝adnych umiej´tnoÊci kulinarnych, przygotowuje si´ jà w klika minut, a dobrze zrobiona jest pe∏nowartoÊciowym
posi∏kiem, który b´dzie w pracy czy szkole zastrzykiem energii na wiele godzin. W dzisiejszym
Êwiecie, kiedy ka˝dy z nas gdzieÊ p´dzi, wa˝ne
jest, aby posi∏ek by∏ szybki i prosty w przygotowaniu. Z drugiej strony ten ciàg∏y poÊpiech powoduje, ˝e nasz organizm jest nara˝ony na ró˝ne dolegliwoÊci i aby si´ przed nimi chroniç, potrzebujemy wi´cej wartoÊci od˝ywczych. Kanapka jest tu idealnym rozwiàzaniem.
Pieczywo – baza naszego ˝ywienia
Chleb – najlepiej chleb razowy, z pe∏nego ziarna – mo˝e byç g∏ównym êród∏em energii zarówno dla dziecka, jak i dla doros∏ego (unikaç powinny go jedynie osoby cierpiàce na dolegliwoÊci gastryczne typu nadkwaÊnoÊç czy zgaga. Im
polecamy chleb i bu∏eczki typu graham. Nie podra˝niajà one przewodu pokarmowego, a sà
równie˝ bogatym êród∏em witamin i sk∏adników
mineralnych). Chleb razowy dostarcza do naszego organizmu cenny b∏onnik pokarmowy, który
nie tylko daje nam uczucie sytoÊci na d∏u˝ej, ale
tak˝e reguluje st´˝enie cukru we krwi, co bezpoÊrednio wp∏ywa na koncentracj´. B∏onnik pokarmowy to tak˝e szczotka naszych jelit. A w∏aÊnie
poprzez jelita i ich zdrowà barier´ ochronnà unikamy wielu chorób i dolegliwoÊci, a nasz uk∏ad
immunologiczny dzia∏a efektywniej. Pieczywo
pe∏noziarniste to równie˝ bardzo dobre êród∏o
magnezu i witamin z grupy B, odpowiedzialnych
za prawid∏owà prac´ uk∏adu nerwowego.
Mas∏o czy margaryna? A mo˝e oliwa z oliwek?
Nie rezygnujmy z posmarowania pieczywa
t∏uszczem. Dzieci do 6. roku ˝ycia powinny spo-
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˝ywaç kanapki z mas∏em, dla dzieci starszych,
nastolatków i doros∏ych lepszy b´dzie t∏uszcz roÊlinny. Mo˝e to byç wysokiej jakoÊci margaryna
(ze Êladowà zawartoÊcià t∏uszczów trans oraz dobrà proporcjà kwasów omega 3 do omega 6) lub,
idàc za stylem w∏oskim, oliwa extra virgin. Dlaczego warto, aby na kanapce znalaz∏ si´ t∏uszcz?
Sam w sobie jest êród∏em witamin (A i E). Dodatkowo wspomaga wch∏anianie witamin t∏uszczorozpuszczalnych (A, D, E) z innych produktów, które t∏uszczu nie zawierajà (np. z warzyw).
Sedno kanapki
Wybierz produkt bia∏kowy. Dlaczego jest taki
wa˝ny? Bia∏ko zapewnia nam uczucie sytoÊci.
Si´gajàc po produkty zawierajàce bia∏ko zwierz´ce (jaja, twaróg, ser ˝ó∏ty, w´dlina, ryba)
zwi´kszamy dodatkowo wykorzystanie aminokwasów z po˝ywienia. Aminokwasy, czyli ma∏e
cegie∏ki, z których zbudowany jest ka˝dy ˝ywy
organizm, zawarte sà w produktach bogatych
w bia∏ko roÊlinne i zwierz´ce. ¸àczàc produkty
roÊlinne ze zwierz´cymi lepiej przyswajamy bia∏ko. Jest to cenna informacja zw∏aszcza dla osób
dbajàcych o mas´ mi´Êniowà.
Dla tych, którzy chcà zredukowaç iloÊç kalorii w diecie, rada: unikajcie produktów, w których jest du˝a kumulacja t∏uszczu zwierz´cego.
Na czarnej liÊcie znajdà si´ zatem wszelkiego
rodzaju pasztety, mielonki, parówki, kie∏basy.
Wybierajàc np. szynk´ z indyka (3 plasterki) zamiast 1 ∏y˝ki kiszki pasztetowej, spo˝yjecie
o 1 ∏y˝k´ t∏uszczu mniej, czyli zaoszcz´dzicie
blisko 100 kcal!
Bardzo dobrà alternatywà dla w´dlin sà ryby.
Te im t∏ustsze tym lepiej, gdy˝ zawierajà cenne
kwasy t∏uszczowe z grupy omega 3, które korzystnie wp∏ywajà na prac´ uk∏adu nerwowego

Porcja witamin
Im wi´cej warzyw w kanapce tym lepiej
– zdecydowanie na pierwszym miejscu sà Êwie˝e, sezonowe warzywa, ale mo˝esz równie˝
u˝yç kwaszonych. Nie ∏àcz pomidora ani papryki ze Êwie˝ym ogórkiem, poniewa˝ zawiera on
enzym (askorbinaz´), który zabija witamin´ C
zawartà w tych warzywach. Zawsze mo˝emy
sobie tak˝e pozwoliç na dowolnà iloÊç zió∏ –
Êwie˝ych bàdê suszonych.
Kanapki, które dziecko czy doros∏y bierze ze sobà do szko∏y czy pracy, warto tak skomponowaç,
aby sok np. z pomidora nie zala∏ ca∏ego pieczywa.
JeÊli robimy kanapk´ którà spo˝yjemy dopiero
za jakiÊ czas, warto wówczas wykorzystaç inne,
mniej soczyste warzywa, np. papryk´, ogórka, sa∏at´, natk´ pietruszki, szczypiorek czy rzodkiewki.
Co dzieƒ inaczej!
Przygotowujàc sobie kanapki nie popadaj
w rutyn´. Mo˝liwoÊci kombinacji sà nieograniczone – szukaj urozmaicenia zarówno w wyborze pieczywa i podstawowej zawartoÊci kanapki,
jak i zastosowanych do niej dodatków. Nie zapomnij, ˝e jemy tak˝e wzrokiem – warto, aby kanapka wizualnie kusi∏a kolorami warzyw i bogactwem zawartoÊci.
Hanna Kowalska
na podstawie materia∏ów
Poradni Dietetycznej Food&Diet

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Lampka dobrego wina, rozgwie˝d˝one wrzeÊniowe
niebo i ambitny film w plenerowym kinie...
JeÊli sobotnie i niedzielne wieczory wrzeÊnia b´dà bezchmurne, wszystkie z wy˝ej wymienionych atrakcji znajdziecie w Mi´dzylesiu.
JeÊli chmury si´ pojawià, tylko dwie – Kino
i Wino. Kino z naprawd´ dobrymi filmami i degustacj´ co tydzieƒ innych, doskonale pasujàcych do seansu filmowego
trunków.
Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych „Razem” i Kawiarnia „Cafe Peron” zapraszajà na plenerowe pokazy
filmowe „Kino i Wino” – do
koƒca kalendarzowego lata
na terenie parkingu przy Cafe Peron w soboty o 20.00
i w niedziele o 20.30.
Sobotnim pokazom towarzyszy degustacja wina,
a niektórym za spotkaƒ Wawer Art Bazar, czyli
minitargowisko r´kodzie∏a artystycznego lokalnych twórców. Ponadto w niedziel´ 16 wrzeÊnia
po filmie przewidziana jest impreza plenerowa
„PoÊród ciemnoÊci”.
Warto wspomnieç, ˝e przeglàd zrodzi∏ si´
i zosta∏ zrealizowany wy∏àcznie dzi´ki zaanga˝owaniu spo∏ecznemu stowarzyszenia i mieszkaƒców Wawra. Rok temu SIM „Razem” we wspó∏-

pracy z Klubem Kultury „Falenica” zorganizowa∏o Falenicki Festiwal Filmowy „Mi∏oÊç i inne obsesje”, w tym roku przed∏u˝ajà sezon letnich kin
plenerowych na wrzesieƒ, kiedy to wi´kszoÊç
tego typu inicjatyw zwija ju˝ ekrany i chowa
projektory do szafy.

Sangria z Pedro Almodovarem
• 15 wrzeÊnia
20.00 – Degustacja sangrii
20.30 – Dr˝àce cia∏o
• 16 wrzeÊnia
20.30 – Kwiat mego sekretu
23.00 – plenerowa impreza „poÊród ciemnoÊci” (w zale˝noÊci od frekwencji)
Kawa ze Zbigniewem Cybulskim
• 22 wrzeÊnia
20.00 – Degustacja kawy
20.30 – Giuseppe w Warszawie
• 23 wrzeÊnia
20.30 – Jak byç kochanà
23.00 – Zamkni´cie plenerowych pokazów filmowych

Na pierwszy pokaz przyby∏o ponad 100 osób!
Przed nami jeszcze szeÊç projekcji:
Cydr z Janem Jakubem Kolskim
• 8 wrzeÊnia
20.00 – degustacja cydru
20.30 – Jasminum
• 9 wrzeÊnia
20.30 – Historia kina w Popielawach

Plenerowe pokazy filmowe odbywajà si´ na
parkingu za Cafe Peron w Mi´dzylesiu (ul. Patriotów 303, naprzeciwko stacji PKP Mi´dzylesie).
Wst´p wolny.
AktualnoÊci na temat przeglàdu dost´pne pod
adresem: http://www.facebook.com/KinoIWino.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawujà
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Hanna Kowalska
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Bursztynowy skarb Parafii Imienia
NajÊwi´tszej Maryi Panny w Mi´dzylesiu
W poprzednim numerze
Proboszcz Parafii NMP – ks.
Jerzy Banak przybli˝y∏ Paƒstwu sylwetk´ artysty –
p. Mariusza Drapikowskiego, który wykona∏ dla tej˝e
parafii przepi´knà Mi´dzyleskà Monstrancj´ Królowej
Anio∏ów. DziÊ chcielibyÊmy
napisaç wi´cej na temat samej monstrancji.
Jak przyznaje autor dzie∏a, do projektowania
monstrancji, której g∏ównà postacià ma byç Matka Bo˝a, podchodzi∏ z pewnymi obawami, poniewa˝ nigdy wczeÊniej nie spotka∏ si´ z maryjnà
monstrancjà. Zawierzy∏ jednak s∏owom Jana
Paw∏a II, ˝e Matka Bo˝a to Pierwsze Tabernakulum, i to one przyÊwieca∏y tworzeniu koncepcji
mi´dzyleskiej monstrancji. Bursztyn, zaraz po
krysztale okalajàcym Maryj´, jest tu najdelikatniejszà materià i to w∏aÊnie z niej zosta∏a wykonana ca∏a postaç Matki Boskiej. Jej twarz, inspirowana freskiem z prezbiterium koÊcio∏a, i r´ce sà
prawie ca∏kiem przezroczyste, aby by∏o czytelne,
˝e to nie Ona jest tu najwa˝niejsza, ale znajdujàcy si´ – dos∏ownie i w przenoÊni – w Jej sercu
Chrystus. Poni˝ej, otuleni p∏aszczem Maryi, stojà
anio∏owie – dziewi´ç postaci ze z∏ota, wÊród któ-

rych najwy˝ej umieszczeni sà: Anio∏ Stró˝ Polski
(z lewej strony) i Anio∏ Stró˝ Mi´dzylesia (z prawej). Ich liczba nawiàzuje do liczby chórów anielskich – ka˝dy z anio∏ów symbolizuje jeden chór anielski.
Anio∏owie ci zwiàzani sà te˝
w szczególny sposób z mieszkaƒcami Mi´dzylesia, poniewa˝ w u˝ytym do ich wykonania z∏ocie znajdujà si´ podarowane przez parafian z∏ote ∏aƒcuszki, obràczki, pierÊcionki
cz´sto o bardzo symbolicznej
dla ofiarodawców wartoÊci.
Warto wróciç do kryszta∏u,
który obramowuje ca∏à monstrancj´. W Êwietle dziennym
nie przykuwa szczególnej
uwagi, ale kierunkowe Êwiat∏o
zastosowane pod odpowiednim kàtem wydobywa z niego
wspania∏à gr´ ornamentów
– wzór na krysztale Êwieci jakby sam z siebie, dzi´ki zastosowanej tu technice
kryszta∏u rytowanego. Âwietlisty jest te˝ kràg
otaczajàcy hosti´ – tu ju˝ dzi´ki wmontowanemu dyskretnie oÊwietleniu.

Monstrancja swoim stylem i kolorystykà w pe∏ni wpisuje si´ w stylistyk´ koÊcio∏a przy – nomen
omen – ulicy Bursztynowej. Powiàzanie najcz´Êciej kojarzonego z Polskà minera∏u z postacià Maryi, która
nosi przecie˝ tak˝e imi´ Królowej Polski, sprawia, ˝e monstrancja ta nie tylko ze wzgl´du na swojà wartoÊç artystycznà i sakralnà jest prawdziwym skarbem. Patrzàc na
nià czuje si´ te˝ pot´˝ny ∏adunek polskoÊci i patriotyzmu.
Ksiàdz Proboszcz zdradzi∏
nam, ˝e rozwa˝a utworzenie
w koÊciele miejsca sta∏ej adoracji, gdzie Mi´dzyleska Monstrancja Królowej Anio∏ów
oczekiwa∏aby ka˝dego dnia
na spragnionych modlitwy adoracyjnej. Jako ˝e koÊció∏
znajduje si´ przy drodze prowadzàcej do przychodni i szpitala, zapotrzebowanie na prywatnà rozmow´ z Bogiem w zaciszu Êwiàtyni jest tu szczególnie du˝e.

Uczniowski Klub Sportowy

Hanna Kowalska

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi judo

Już od 4 września 2012 !
ul. Klimatyczna 1 – Wesoła, os. Stara Miłosna
(w budynku Hali Sportowej)
Rocznik 2007/2005
Rocznik 2006/2005 (kontynuacja
(pierwsze kroki w judo)
przedszkolnych zajec judo)
Wtorek – Czwartek 17:00–18:30
Poniedziałek – Sroda – Piatek
i Sobota 9:30–11:00 (Mała Mata)
17:00–18:30 (Mała Mata)
Rocznik 2004/2001
Rocznik 2008 (zajecia ruchowe
(pierwsze kroki w judo)
dla maluchów z elementami judo)
Wtorek – Czwartek 18:30–20:00
Wtorek – Czwartek
i Sobota 11:00–12:30 (Mała Mata)
16:30–17:30 (Duza Mata)

www.judofightclub.pl
Tel. 513-96- 16- 16
Dodatkowo proponujemy inne zajęcia sportowe i usprawniające
Pływanie: kilka sekcji dla dzieci podział wiekowy jak i zaawansowanie – tel: 509-154-241
MMA/K1: sekcja młodzieżowa – tel: 507-816-637, sekcja dla dorosłych – tel: 609-346-884
Siłownia: tylko dla członków klubu i rodziców dzieci ćwiczących judo – tel: 513-961-616
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Tekst sponsorowany

Infokioski w przychodniach

W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sasiedzkich” w artykule z cyklu
o informatyzacji w SZPZLO Warszawa
Praga Po∏udnie i w SZPZLO Warszawa Wawer omówiliÊmy Kart´ Pacjenta.
Ka˝da indywidualnie przyznawana
Karta ma swój niepowtarzalny kod
kreskowy i numer. Na jednej ze stron
karty umieszczono numery telefonów
infolinii. Uwaga! Konieczne jest podpisanie Karty po jej otrzymaniu!
Aby móc korzystaç z danych gromadzonych na Karcie Pacjenta, niezb´dny
jest dost´p do internetu. Nie ka˝dy ma
takà mo˝liwoÊç. Dlatego dziÊ chcemy
Paƒstwu przybli˝yç temat dotyczàcy
funkcjonowania innowacyjnych urzàdzeƒ – infomatów.
Infomat, czyli infokiosk jest to urzàdzenie komputerowe z ekranem dotykowym, z bezpoÊrednim dost´pem do
Portalu Pacjenta.

Infomaty rozmieszczono we wszystkich
placówkach medycznych obu zaanga˝owanych w unijny projekt
Zespo∏ów (Praga Po∏udnie i Wawer), zwykle
w pobli˝u rejestracji.
Urzàdzenia stworzono
z myÊlà o wygodzie pacjentów posiadajàcych
Kart´ Pacjenta, ale nie
korzystajàcych na co
dzieƒ z Internetu.
Infomaty w placówkach zostanà uruchomione po dokonaniu
dystrybucji kart dla
pacjentów zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej

w ka˝dym z obu ZOZ-ów oraz po aktywowaniu Portalu Pacjenta. Nastàpi to niebawem.
Osoba korzystajàca z infomatu, by uzyskaç dost´p do
informacji, ka˝dorazowo
musi u˝yç Karty Pacjenta
przy logowaniu si´
do Portalu Pacjenta.
Dzi´ki infomatowi
uzyskacie Paƒstwo
natychmiastowy dost´p
do Portalu Pacjenta, tak˝e w zakresie informacji
o funkcjonowaniu poszczególnych przychodni
naszych Zespo∏ów.
Mamy nadziej´, ˝e korzystanie z infomatów nie
przysporzy pacjentom
˝adnych
trudnoÊci,
a nasi pracownicy ch´tnie b´dà s∏u˝yç Paƒstwu pomocà.
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II – PrzyÊpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia∏anie 2.2 Rozwój e-us∏ug.
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„Po bajkowych Êcie˝kach”
- z pami´tnika uczestnika
To moje kolejne wakacje w Klubie Kultury „Zastów”. Dobrze, ˝e rodzice mnie zapisali, bo tu nigdy nie jest nudno. Razem z innymi dzieçmi prze˝yliÊmy wiele przygód z Wróbelkiem Elemelkiem.
Teraz wiemy, jak dobrze mo˝na sp´dziç wakacje.
Ten ma∏y ptaszek mia∏ nie lada k∏opot z podró˝à
nad morze, bo czy mo˝e byç bezpieczna podró˝
na dachu pociàgu albo kàpiel bez opieki doros∏ych? Ca∏e szcz´Êcie wszystko dobrze si´ skoƒczy∏o. Byli u nas goÊcie z policji i Stra˝y Miejskiej.

Opowiadali nam o bezpieczeƒstwie. MogliÊmy
wejÊç do samochodu Stra˝y Miejskiej, zobaczyç
radiostacj´, a nawet w∏àczyç mrugajàce Êwiat∏a.

Âmiechu by∏o co niemiara, gdy
s∏uchaliÊmy wierszyków o Panu
MaluÊkiewiczu i wielorybie, o Grzesiu, co przez dziurk´ w worku gubi∏
piasek i nie wiedzia∏, dlaczego tak
si´ dzieje, czy o babci, której kurka
uciek∏a na aeroplan. ObejrzeliÊmy
te˝ teatrzyk. Warzywa na straganie
bardzo si´ k∏óci∏y, ale i tak wszystkie
znalaz∏y si´ w zupie. To dobrze, bo
my wiemy, ˝e warzywa sà smaczne
i zdrowe.
Wiemy tak˝e, ˝e
trzeba dbaç o czystoÊç. Odwiedzi∏a nas pani stomatolog, która
pokaza∏a nam, jak nale˝y myç
z´by. Aby mieç zdrowe z´by,
s∏odycze mo˝emy jeÊç w wybranym dniu tygodnia. Szkoda, bo
one sà takie smaczne.
PoznaliÊmy polskie legendy
o Smoku Wawelskim, o groênym Bazyliszku. Wiemy, jak powsta∏o paƒstwo polskie i nasza stolica Warszawa. Bardzo nam si´ podoba∏a legenda o toruƒskich piernikach.

Kolejnym niezwyk∏ym goÊciem by∏a pani stewardesa, która opowiedzia∏a nam o swojej pracy i podniebnych podró˝ach. DowiedzieliÊmy si´
wielu ciekawych rzeczy.

Zwierz´ta zdradzi∏y nam swoje sekrety. Wiemy,
jak trzeba o nie dbaç i na pewno nie zrobimy im
krzywdy. SpotkaliÊmy si´ ze S∏oniem Tràbalskim,
kotkami i pieskiem oraz z zielonym misiem.
MalowaliÊmy, rysowaliÊmy, lepiliÊmy, rozwiàzywaliÊmy zagadki. Na placu zabaw robiliÊmy
niezwyk∏e zamki i babki z piasku. NauczyliÊmy
si´ nowych piosenek.
Czas szybko p∏ynà∏. Szkoda, ˝e wakacje
w Klubie Kultury „Zastów” ju˝ si´ skoƒczy∏y. Za
rok poprosz´ rodziców, ˝eby mnie znów zapisali.
Helenka

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Pocztówka z wakacji”
Klub Kultury „Zastów” zaprasza
do udzia∏u w corocznym konkursie
na najpi´kniejszà pocztówk´ z wakacji
wykonanà dowolnà technikà p∏askà
(bez komputerowej). Udzia∏ mogà braç
zarówno osoby indywidualne, jak
i dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli dzia∏ajàcy
w przedszkolach, szko∏ach, Êwietlicach, klubach kultury, placówkach wychowawczych itd., w szeÊciu kategoriach wiekowych, obejmujàcych ∏àcznie uczestników od 3 r.˝. wzwy˝.
Jury przy ocenie b´dzie zwraca∏o uwag´ na: starannoÊç wykonania, wra˝enie artystyczne oraz samodzielnoÊç wykonania.
PRACE (jedna pocztówka o wymiarach 10 x 15 cm oprawiona w passe-partout (szerokoÊç ramki 0,5 cm z ka˝dej ze stron)+ dane uczestnika*)
NALE˚Y Z¸O˚Yå LUB PRZES¸Aå NA ADRES:
KLUB KULTURY „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa
do dnia 10 paêdziernika 2012 r. (liczy si´ data wp∏ywu)
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wr´czenie nagród odb´dzie si´
w dniu 28 paêdziernika 2012 r. (niedziela). Lista laureatów oraz godzina
wr´czenia nagród b´dzie zamieszczona w dniu 17 paêdziernika 2012 r.
(Êroda) na stronie internetowej www.kkzastow.com.
Dla zwyci´zców oraz ich opiekunów przewidziano nagrody!
KKZ
* szczegó∏owe wytyczne odnoÊnie do prac i pozosta∏e zasady konkursu dost´pne
w regulaminie konkursu na stronie www.kkzastow.com
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer we wrzeÊniu
8 wrzeÊnia (sobota), godz. 12.00–16.00
Dzieƒ otwarty w Klubie Kultury „Falenica”
W programie: warsztaty, maraton filmowy dla
dzieci, podsumowanie programu „Lato w teatrze” dla
m∏odzie˝y, zapisy do sekcji zainteresowaƒ. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

●

12 wrzeÊnia (Êroda) – godz. 11.30
„Jak dobrze nam...” – pierwsze powakacyjne
spotkanie w Klubie Seniora. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

●

14 wrzeÊnia (piàtek) – godz. 17.30
TERMINAL KULTURY
Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Marysin” zapraszajà na otwarcie wystawy podsumowujàcej realizacj´ projektu „Kiedy Êmieje si´ dziecko,
Êmieje si´ ca∏y Êwiat”.
Projekt jest wspó∏finansowany z Biura Edukacji
m.st. Warszawy. Wystawa b´dzie trwa∏a do 15 paêdziernika. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
●

15 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00–19.00
„JAZDA NA LETNIAKI. KIERUNEK FALENICA”.
Artystyczne Podsumowanie Lata, impreza plenerowa. W programie:
- wystawa prac Rafa∏a Zawistowskiego, projekcje
filmowe,
- koncert, fragmenty instalacji „Podró˝ do Starej
Falenicy”,
- minikolejka dla dzieci, warsztaty artystyczne, kawiarnia plenerowa,
- wystawa fotografii „Êwidermajer”.
Wst´p wolny! Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
●

15 wrzeÊnia (sobota) – godz. 17.00
V Jesienne Spotkanie z Poezjà „Przy Ognisku”
(poeci Warszawy i okolic). W programie:
- prezentacja dokonaƒ poetyckich (nowe tomiki
wierszy, antologie),
- autorskie czytanie wierszy,
- wymiana doÊwiadczeƒ twórczych i edytorskich,
- dalsze plany dzia∏aƒ literackich.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

15 wrzeÊnia (sobota) – godz. 17.00
Pokaz filmu „Âmierç pi´knych saren” z cyklu Klasyka Kina Czeskiego.
Film oparty na autobiograficznym opowiadaniu
Oty Pavela, który w niepowtarzalny sposób opisa∏
˝ycie mieszkaƒców ˝ydowsko-czeskiej rodziny
w przedwojennych i wojennych czasach. Re˝yser
i zarazem scenarzysta filmu, Karel Kachyna po∏àczy∏
historie opowiedziane przez Pavela i stworzy∏ imponujàcy film, w którym zdarzenia zabawne mieszajà
si´ z powa˝nymi. Film by∏ nominowany do g∏ównej
nagrody na Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Moskwie w 1987 roku. Czas trwania: 91 minut.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

16 wrzeÊnia (niedziela), godz. 13.00
Spektakl dla dzieci „Kurnikowe przygody”.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
na przedstawienie kukie∏kowe „Kurnikowe przygody”. Klasyczna bajka, w której po wyjÊciu mamy
z domu ma∏e kurczaki pomimo zaleceƒ, by nikomu
nie otwiera∏y, wpuszczajà lisa do domu. Wst´p:
5 z∏/os. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul.
Samorzàdowa 10.
●

21 wrzeÊnia (piàtek), godz. 10.00–12.00
Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Marysin” zapraszajà na warsztaty plastyczne pt.: „Galeria bajkowych postaci J. Korczaka” w ramach projektu „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Projekt
jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´, Dzielnic´ Wawer. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
●

21 wrzeÊnia (piàtek), godz. 17.00
„Bia∏e Noce” – najpi´kniejsze pieÊni, arie i romanse rosyjskie.
Wykonawcy: Izabella Wardak i Igor Kierdelewicz
– pieÊniarze, W∏odzimierz Tyl – fortepian, akordeon,
Igor Modzelewski – gitara klasyczna, Iwona Dzie˝´cka i Robert Szewczyk – para taneczna.
Impreza biletowana. Cena biletu 15 z∏otych. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

21–23 wrzeÊnia (piàtek–niedziela)
Wycieczka do Wroc∏awia.
Trzydniowa wycieczka do Wroc∏awia organizowana przez Klub Kultury „Aleksandrów”. W programie
m.in. zwiedzanie miasta (rynek, opera, gotyckie wi´zienie miejskie), zwiedzanie Muzeum Narodowego,
zwiedzanie Ostrowa Tumskiego z gotyckà katedrà,
spacer po ogrodzie botanicznym, seans w Panoramie Rac∏awickiej.
Koszt: 400 z∏/os. obejmuje przejazd autokarem,
noclegi, Êniadania i obiady, ubezpieczenie, bilety
wst´pu do Panoramy Rac∏awickiej, na Uniwersytet,
do kaplicy w katedrze, do ogrodu botanicznego, rejs
statkiem po Odrze oraz opiek´ przewodnika.
Wi´cej informacji udziela pani Iwona Kie∏piƒska
w Klubie Kultury „Aleksandrów” w dni powszednie
w godzinach 15.00–19.00 oraz pod numerem telefonu (22) 612-63-85. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

●

16 wrzeÊnia (niedziela), godz. 10.00
XI Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2012.
Turniej s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

22 wrzeÊnia (sobota), godz. 12.00
TERMINAL KULTURY – Poranek teatralny
Zapraszamy dzieci na rozpocz´cie roku kulturalnego spektaklem teatralnym pt. „Weso∏e kredki”
w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych. B´dziemy wspominaç wakacyjne przygody i weso∏o przywitamy nowy rok szkolny. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96

niezwyk∏ych w∏aÊciwoÊci. Co z tego wynik∏o, zobaczymy w trakcie.
BaÊƒ uczy, ˝e warto byç dobrym i dzieliç si´ z innymi. Uczciwa praca jest wynagradzana, chytroÊç
i skàpstwo zwykle gubià. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
24 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczy kiem „Tajlandia – podró˝ po Z∏otym Trójkàcie”.
Pó∏nocna Tajlandia to jeden z ciekawszych regionów kraju. Dawne stolice królestwa Chiang Mai
i Chiang Rai – pe∏ne sà starych budowli i muzeów,
a na bazarach kupiç mo˝na charakterystyczne dla
tego terenu tkaniny i inne wyroby rzemios∏a.
W pó∏nocnej Tajlandii, z dala od g∏ównych szlaków, uwag´ zwracajà wspania∏e krajobrazy: góry, lasy tekowe, pola ry˝owe w zielonych dolinach oraz
kilka parków narodowych. W po∏o˝onych na zboczach gór wioskach zamieszkujà barwne plemiona górskie, których styl ˝ycia niewiele zmieni∏ si´
od setek lat. Ich wielobarwne stroje i niecodzienne
zwyczaje sà wielkà atrakcjà.
S∏ynne na ca∏y Êwiat jest plemi´, w którym kobiety sztucznie przed∏u˝ajà swoje szyje. Pierwsze
mosi´˝ne pierÊcienie dziewczynki otrzymujà, kiedy
ukoƒczà pi´ç lat. Doros∏e kobiety noszà na sobie
bez przerwy oko∏o dziewi´ciu kilogramów obr´czy,
co nie przeszkadza im w jedzeniu, zabawie czy
pracy.
Wyk∏ad zostanie wzbogacony pokazem slajdów
z DVD. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

26 wrzeÊnia (Êroda), godz. 14.00–16.00
Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Marysin” zapraszajà na warsztaty plastyczne pt.: „God∏o paƒstwa króla Maciusia I” w ramach projektu
„Spotkajmy si´ u Starego Doktora”.
Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
●

28 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. W tym miesiàcu
– GoÊç Niespodzianka. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

●

Do 10 paêdziernika 2012 r.:
Przyjmowanie prac w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Przez ca∏y
wrzesieƒ czekamy na prace wszystkich twórców
(ma∏ych i du˝ych), którzy pragnà utrwaliç na kartce
papieru swoje wakacyjne wspomnienia. Pocztówki
w odpowiednim formacie okreÊlonym w regulaminie nale˝y z∏o˝yç lub przes∏aç na nasz adres do 10
paêdziernika. Regulamin dost´pny na stronie
www.kkzastow.com. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

●

22 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zaczarowany
m∏ynek” w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa.
Bajka oparta na motywach legendy estoƒUs∏ugi hydrauliczne
skiej. Pewnego dnia
ubogi rybak, który mia∏
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
dwóch synów, dosta∏ od
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
tajemniczego przybysza
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
m∏ynek. Nie jest to zwy- uprawnienia budowlane i gazowe
czajny m∏ynek. Dwóch
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
braci korzysta z jego
●
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Wawerskie ciekawostki
Ulica Patriotów jest
jednà z wa˝niejszych ulic
Wawra. Przechodzi przez
dzisiejsze osiedla: RadoÊç, Nowy Miedzeszyn,
Falenic´ i przebiega po dwóch stronach torów
kolejowych. Przed wojnà by∏y to dwie oddzielne
ulice – J. Pi∏sudskiego i Warszawska. Warto
podkreÊliç, ˝e na rogu ul. Patriotów i Junaków
stoi zabytkowa willa bardzo znanego aktora
Antoniego Fertnera, który by∏ gwiazdà przedwojennego kina, a s∏aw´ zdoby∏ ju˝ przed I wojnà
Êwiatowà. Po ostatniej wojnie miasto zakwaterowa∏o w niej lokatorów, choç aktor formalnie by∏
nadal jej w∏aÊcicielem. Willa popada dziÊ
w ruin´ i mimo protestów mieszkaƒców Wawra
prywatni w∏aÊciciele nie martwià si´ o jej losy...

Przydatne infolinie
W lipcu ruszy∏a bezp∏atna infolinia obywatelska
Rzecznika Praw Obywatelskich, pod której numerem mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç wszystkie niezb´dne informacje o prawach obywatela, a tak˝e
przedstawiç swojà spraw´ i dowiedzieç si´, jak pracownicy infolinii mogà Paƒstwu pomóc.
Numer infolinii RPO: 800 676 676.
Telefon czynny:
• w poniedzia∏ek w godz. 10.00–18.00,
• od wtorku do piàtku w godz. 8.00–16.00.
Po∏àczenie jest bezp∏atne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych nale˝àcych do

Klub Kultury „Falenica”
zaprasza do sekcji
i kó∏ zainteresowaƒ:

Ponadto na ulicy znajduje si´ kilka przedwojennych budynków m.in. dawny ˝ydowski
dom starców – dzisiejszy Urzàd Pocztowy.
Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek na stronie www.utm.info.pl.
sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Warto zapami´taç tak˝e nowy numer infolinii
Zarzàdu Transportu Miejskiego – 801 044 484.
Dzwoniàc pod ten numer, mo˝na uzyskaç szczegó∏owe informacje na temat rozk∏adów jazdy, tras
i po∏àczeƒ komunikacyjnych, zmian w kursowaniu
pojazdów komunikacji miejskiej, cen biletów oraz
obowiàzujàcych ulg.
Dotychczasowy numer Infolinii – 22 194 84
b´dzie obowiàzywa∏ jednoczeÊnie z nowym tylko
do koƒca 2012 roku. Z numerem Infolinii ZTM –
801 044 484 mo˝na si´ po∏àczyç zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Koszt po∏àczenia jest zgodny z taryfà operatora.

dla dzieci (od 4 do 12 r.˝.)
• melodyjki (taneczno-teatralne)
• skowronki (gry i zabawy teatralne)
• plastyka
• gimnastyka artystyczna
• nauka gry na pianinie, keybordzie
• nauka Êpiewu
• angielski
dla m∏odzie˝y
• nauka gry na pianinie, keybordzie, gitarze
klasycznej, gitarze elektrycznej
• zaj´cia teatralne
• studio piosenki
dla doros∏ych
• nauka gry na pianinie, keybordzie, gitarze
klasycznej, gitarze elektrycznej
• zaj´cia teatralne
• studio piosenki
• taƒce w kr´gu
• grupa teatralna
• grupa literacka „Ogniwa”

Klub Kultury Falenica
ul. W∏ókiennicza 54
tel. 22 612 62 44
www.kkf.waw.pl

Restauracja „Widoczna” wyró˝nia si´ na tle innych wawerskich lokali przede
wszystkim bogatà kartà pysznych daƒ. Znajdziemy tu zarówno dania proste, tradycyjne, na
przykład placek po w´giersku, jak i bardziej wyszukane – luzowanà kaczk´ z jabłkami czy tatar
z pol´dwicy wołowej.

W tym sezonie w „Widocznej” otwarto kameralny ogród letni. Ogród znajduje si´ na patio, jest
odgrodzony od ciekawskich spojrzeƒ przechodniów. Mo˝na tu w spokoju zjeÊç intymnà kolacj´ na
Êwie˝ym powietrzu. W ogrodzie miejsce wÊród bujnej roÊlinnoÊci znajdzie ok. 50 osób. Patio jest
zadaszone, wi´c chroni przed wiatrem i deszczem. Widaç, ˝e właÊciciel wło˝ył wiele pracy, by to
miejsce robiło na klientach jak najlepsze wra˝enie.

restauracja „Widoczna”

ul. Widoczna 3
(p

rzy stacji PKP Anin)

tel. (22) 815-33-42

www.widoczna.pl

Oprócz codziennych, pysznych posiłków, „Widoczna” oferuje organizacj´ imprez okolicznoÊciowych:
chrztów, komunii, wesel, jubileuszy.
Przyjazne i urzàdzone ze smakiem wn´trze zach´ca do chwili wytchnienia przy smacznej kolacji i lampce wina.
Restauracja „Widoczna” zapewnia niezapomniane smaki potraw przyrzàdzanych z prawdziwà finezjà przez
znakomitych kucharzy. Tu liczà si´ przede wszystkim Êwie˝oÊç i tradycja. WłaÊciciel dà˝y do tego, aby kuchnia
polska wygrywała w pojedynku z coraz liczniej powstajàcymi fast-foodami.

inutowy bezpłatny program
Prawdziwà atrakcjà b´dzie na pewno 90-m
gotowany przez znakomitego
muzyczny „Dopóki ziemia kr´ci si´”, przy
sława Kowalskiego.
artyst´ z wieloletnim doÊwiadczeniem – Wie
barda – Bułata Okud˝awy,
Artysta zaprezentuje utwory rosyjskiego
sposób opowiada o t´sknocie,
który w swojej twórczoÊci we wzruszajàcy
samotnoÊci i miłoÊci.
ich zainteresowanych obejrzeRestauracja serdecznie zaprasza wszystk
21.09.2012 r.
niem tego wyjàtkowego wydarzenia w dniu
Ch´ç uczestnictwa w spektaklu mo˝na zgłaszaç telefonicznie
pod numerem: 22 815 33 42, poniewa˝ liczba miejsc jest ograniczona.
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We wspomnieniach
z podró˝y aniƒskiej autorki pojawiajà si´ rodzinne
miasta, przede wszystkim
Wilno i Sankt Petersburg,
a tak˝e kolejne miejsca dzia∏alnoÊci ojca, takie
jak Bzin. Sta∏ym miejscem zamieszkania pozostaje Anin. Ojciec anga˝uje si´ tutaj w spo∏eczne
prace na rzecz osiedla, takie jak budowa przejÊcia podziemnego pod torami, remonty dróg
i projekt kanalizacji. Szcz´Êliwe lata dzieciƒstwa
przerywa nag∏a i niespodziewana Êmierç Waleriana Wo∏odêko 24 sierpnia 1938 r. Rok póêniej
Anin doÊwiadcza tragedii zwiàzanych z wybuchem wojny. Dla przybli˝enia czytelnikom lat
wojennych autorka analizuje dokumenty historyczne, przedstawia wspomnienia osób trzecich
oraz w∏asne historie, które mog∏y w tych czasach przydarzyç si´ ka˝demu dziecku.
Publikacja jest Êwiadectwem epoki, a zawarte
w niej wàtki beletrystyczne sprawiajà, ˝e jej lektura sprawia przyjemnoÊç. Warto dodaç, ˝e druga cz´Êç „Przewodnika” zawiera tak˝e uzupe∏nienie wiadomoÊci na temat kolei szeroko- i wàskotorowej, a tak˝e tramwaju konnego w Aninie. Ten
ostatni rozdzia∏ znakomicie wpisuje si´ choçby
w podró˝ historycznà, w której mieszkaƒcy Anina i okolic mieli okazj´ wziàç udzia∏ 2 czerwca
2012 r., kiedy to dawny pociàg parowy przejecha∏ z Warszawy Gdaƒskiej a˝ do Otwocka.
Oba albumy ukazujàce Anin i jego histori´ widzianà oczami Pani Barbary serdecznie Paƒstwu
polecam. Mo˝na je nabyç bezpoÊrednio od autorki, tel. 500-645-788.

Vivat Anin! Vivat Aninianie!
– czyli druga cz´Êç albumu „O Starym Aninie – inaczej”
Sukcesem minionego lata
jest ukazanie si´ drugiej
cz´Êci albumu „O Starym
Aninie – inaczej. Przewodnik
towarzysko-historyczny i nie
tylko”. Autorka, Barbara
Wo∏odêko-Maziarska, oddaje w nim ho∏d swojej ma∏ej
ojczyênie poprzez pryzmat
historii swoich rodziców i wspomnienia szcz´Êliwego dzieciƒstwa.
Je˝eli pierwszà cz´Êç opracowania czytelnicy
przyj´li entuzjastycznie, a historycy nagrodzili dyplomem w kategorii „Najlepsze Varsaviana 2009–
–2010”, to zapowiada si´, ˝e ta publikacja równie˝
b´dzie si´ cieszy∏a powodzeniem. Jako czytelniczka obu pi´knych tomów (wysoka jakoÊç wydruku
fotografii, kredowy papier, oryginalne czcionki,
konsekwentne wyró˝niki w tekÊcie u∏atwiajàce odbiór przekazu) przyznaj´, ˝e osobom tak jak i ja niezwiàzanym mocno z Aninem ten album, osadzony
w szerszym kontekÊcie geograficznym i historycznym, mo˝e przypaÊç do gustu jeszcze bardziej.
W pierwszym tomie autorka szczegó∏owo
przedstawi∏a histori´ swojego osiedla i pieczo∏owicie udokumentowa∏a dzieje ka˝dej posesji,
przywracajàc w ten sposób pami´ç przedwojennej zabudowy i ówczesnych mieszkaƒców.
Cz´Êç z nich zamieszkiwa∏a w Aninie na sta∏e, inni cieszyli si´ tym miejscem podczas letnich pobytów. WÊród „zwyczajnych”, ale barwnie przed-

stawionych rodzinnych historii mo˝emy wczytaç
si´ m.in. w ciekawostki na temat hrabiowskiej rodziny Witolda Bogus∏awskiego, zapoznaç si´
z genezà poematu „Aniƒskie noce” Konstantego
Ildefonsa Ga∏czyƒskiego oraz zachwyciç si´ karykaturami znakomitego rysownika Jerzego Zaruby. SpoÊród letników wyodr´bniono tak˝e sylwetki Jerzego Waldorffa, Marii Malickiej, Zbigniewa Sawana, Stanis∏awa Kazury i wiele innych.
W drugiej cz´Êci „Przewodnika towarzysko-historycznego” autorka koncentruje si´ przede
wszystkim na jednej znakomitej postaci przedwojennej aniƒskiej spo∏ecznoÊci – in˝ynierze
Walerianie Wo∏odêko, czyli swoim ojcu. Pochodzi on z Wilna, skàd wyrusza na studia w Instytucie In˝ynierii Cywilnej w Sankt Petersburgu.
Z ukochanà wybrankà, Aleksandrà Józefà Lubicz
Iwanowskà, w 1922 r. przybywa do Polski. Dzi´ki swojemu wykszta∏ceniu i wiedzy praktycznej
in˝ynier jest kierowany na ró˝ne odpowiedzialne
stanowiska zwiàzane z programem odbudowy
kraju. Na Polesiu projektuje szpitale epidemiczne. W Skra˝ysku-Kamiennej zostaje g∏ównym
projektantem Paƒstwowej Wytwórni Amunicji.
Tam tak˝e podejmuje si´ bezinteresownych prac
przy projekcie i budowie koÊcio∏a parafialnego.
Kolejne zlecenia in˝ynierskie przenoszà nas
do ¸odzi. Tam ma∏˝onkowie podejmujà decyzj´
o przeniesieniu si´ w bliskoÊç Warszawy. Wybierajà Anin, do którego przybywajà z dwiema
córkami, w tym malutkà Barbarà Wo∏odêko.

Piszmy o kolei

przewodniki, kompendia, a nawet powa˝ne monoto by∏oby tchnàç wi´cej optymizmu. I tak porwanegrafie historyczne. Jakby to by∏o pi´knie, gdyby
go Siupk´ mogliby odbiç natychmiast dzielni SOKktoÊ u∏o˝y∏ poradnik „Jeêdziç do pracy SKM-kà
-iÊci. Mo˝na by te˝ wprowadziç do fabu∏y awari´
i przetrwaç”. Ponad wszelkà wàtpliwoÊç sta∏by si´
pok∏adowego systemu komputerowego, która
on bestsellerem. Ale i informator „Jak dojechaç pouniemo˝liwi∏aby z∏oczyƒcom wypchni´cie z pociàciàgiem do CH Promenada?” znalaz∏by nabywców.
gu stawiajàcego im opór m´˝czyzny.
Po˝àdana by∏aby równie˝ twórczoÊç poetycka (np.
Ca∏e to kolejowe pisanie pozbawione by∏oby
„Co dzieƒ rano ruszam z Falenicy, by po trzech
sensu, gdyby nie uda∏o si´ urozmaiciç go nutà
kwadransach znaleêç si´ w stolicy”). MyÊl´, ˝e
bardziej pieprznà. Proponowa∏bym wskrzesiç
sprawdzi∏yby si´ te˝ reporta˝e o niewdzi´cznej praw tym celu nieco ju˝ zapomnianà seri´ Harlequin
cy maszynistów (roboczy tytu∏: „D∏uga droga haDesire. Sugerowane tytu∏y niektórych tomików:
mowania”) czy o trudnoÊciach materialnych pra„Bardzo przyjemna kara za brak biletu”, „Niespocowników PKP („Nie mia∏em prawie nic...”).
dziewane zbli˝enia” (rzecz dzieje si´ w porannym
Tyle jeÊli chodzi o literatur´ niosàcà wartoÊci popociàgu), „Co wydarzy∏o si´ w przedziale baga˝oznawcze. Warto by pomyÊleç o lekturach przewym pociàgu relacji Warszawa Zachodnia-D´znaczonych dla czytelników poszukujàcych rozblin?” (tu akcja rozgrywa si´ póênym wieczorem).
rywki. Przyda∏aby si´ jakaÊ proza akcji, przyda∏yReszt´ pomys∏ów chcia∏bym zachowaç dla sieby si´ kolejowe krymina∏y. Mistrzem tego rodzaju
bie. Podró˝uj´ w∏aÊnie SKM-kà do Otwocka. Czuj´,
narracji by∏ niezapomniany Leopold Tyrmand, któ˝e pojawi∏o si´ natchnienie. Paƒstwo wybaczà...
ry umieÊci∏ scen´ porwania kolejarza Józefa Siupki na stacji kolejowej w Aninie. W pami´ci czytelniJan Czerniawski
ków „Z∏ego” tkwi te˝
PRACE WYSOKOÂCIOWE
dramatyczna
sce„PO LINIE”
na wyrzucenia z pociàgu pasa˝era, który stanà∏ w obronie poni˝anej
przez bandytów w∏a• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
snej ˝ony. W ewentual• MYCIE ELEWACJI I DACHÓW
ny remake „Z∏ego” war-

Linia kolejowa daje mieszkaƒcom wawerskich
osiedli to, co mo˝na ludziom na peryferiach daç
najlepszego. To dzi´ki niej mogà szybko i (w miar´)
wygodnie dojechaç do centrum. To wzd∏u˝ torów
kolejowych powstajà najwa˝niejsze sklepy, punkty
us∏ugowe i lokale gastronomiczne, w których autochtoni mogà zaspokoiç swe podstawowe potrzeby.
Kto inny, jak nie kolej dostarcza im niezapomnianych doznaƒ estetycznych, umo˝liwiajàc podziwianie pi´knych murali i zapoznanie si´ z zawartà
w nich màdroÊcià narodu. Dodajmy do tego godziwà rozrywk´: tylko na stacjach kolejowych mo˝na
zagraç w „Poszukaj kasy biletowej” albo w „Zgadnij, jaki to zapach”. Kolej stanowi te˝ najwyraêniejszy w Wawrze punkt orientacyjny: okreÊlenia „na
prawo” czy „na lewo od torów” naprawd´ coÊ znaczà (choç bezpieczniej by∏oby chyba mówiç:
„po wschodniej” i „po zachodniej stronie torów”).
Wszystkie te dobrodziejstwa rodzà w tubylcach
uczucie wdzi´cznoÊci. Chodzà zatem i myÊlà, jak
by si´ tu kolei odwdzi´czyç. Chcia∏bym podsunàç
im pewien pomys∏. Sprowadza si´ on do apelu:
„Piszmy o kolei”. Wszak tereny wawerskie obfitujà
w ludzi pióra (czy, mówiàc nowoczeÊniej, ludzi klawiatury). Niech˝e chwycà za pióro (dotknà klawiatury?) i kolej dowartoÊciujà. Pisaç mogà wszystko:

Joanna Janisz

Faktura VAT

☎ 606-808-358
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List w ró˝owej kopercie
Jim Jarmusch – filmy tego re˝ysera sà lepsze
od napojów wyskokowych, tworzy on idealny
mix amerykaƒskiego poczucia humoru i europejskiej nostalgii, czyniàc tym samym absurdalny
m´tlik w g∏owie widza. Najlepszym dowodem
na to, ˝e tylko on ze smakiem ∏àczy te sk∏adniki,
jest film „Broken flowers”. OpowieÊç, która irytujàco Êmieszy i dra˝niàco zasmuca.
G∏ównego bohatera Dona – w tej roli Bill Murray

– poznajemy, gdy znajduje si´ on na skraju za∏amania nerwowego. Co mo˝emy o nim powiedzieç?
Starszy pan, którego ÊwietnoÊç przebrzmia∏a ju˝
jakiÊ czas temu, a on, jakby godzàc si´ z tym, zapad∏ w emocjonalny sen. Nieobecny wzrok, ograniczona mimika, pow∏óczysty krok, sam dla siebie
sta∏ si´ cieniem dawnych romansów i zabaw.
W tym wszystkim pojawia si´ oczywiÊcie tajemnica w postaci listu w ró˝owej kopercie. To w∏aÊnie

Aby Twoje pociechy si´ nie nudzi∏y,
a zabawa by∏a wartoÊciowà naukà
W lipcu br. przy stacji
PKP Michalin w Józefowie
powsta∏o ciekawe miejsce,
w którym dzieci i m∏odzie˝
mogà màdrze i kreatywnie
sp´dzaç czas. Centrum
Edukacyjne „Nic Nudnego”
zaprasza dzieciaki w ró˝nym wieku na ró˝norodne
zaj´cia, m.in. taniec i sztuk´ ludowà, kola˝, plastyk´, r´kodzie∏o, origami, histori´ sztuki, muzyk´ i ruch, akademie animacji, zaj´cia cyrkowe,
a rodziców na warsztaty i szkolenia z wa˝nych
zagadnieƒ wychowawczych.
SpytaliÊmy panià Karolin´ Ptasznik, koordynatork´ „NicNudnego”, skàd pomys∏ na takie
miejsce.
Wiemy, jak wa˝ne w dzisiejszych czasach jest
zdobywanie wiedzy i stosowanie jej w praktyce.
Zauwa˝yliÊmy, ˝e nie zawsze jedno idzie w parze
z drugim. Dlatego postawiliÊmy sobie cel: CoÊPraktycznego.

Przyglàdajàc si´, w jaki sposób dzieci zalewa
si´ wiedzà i jak bardzo si´ wtedy nudzà, postanowiliÊmy, ˝e u nas b´dzie CoÊCiekawego.
Obserwujàc rynek bardzo ubogi w zaj´cia pozalekcyjne, zadaliÊmy sobie trud utworzenia
CzegoÊNowego.
Majàc na uwadze wysokie wymagania, jakie
wspó∏czesny Êwiat stawia m∏odym ludziom,
chcemy im pomóc w kszta∏towaniu siebie, stàd:
CoÊMàdrego i CoÊRozwijajàcego.
Czy Twoje dziecko sp´dza du˝o czasu przez telewizjà i komputerem? U nas jest CoÊAktywnego.
M∏odzie˝ cierpi na nud´. Nie znajduje dla siebie sensownego zaj´cia. My zapraszamy Was,
droga m∏odzie˝y, do NicNudnego. Tutaj znajdziecie dla siebie CoÊOdpowiedniego!
Dzieƒ otwarty CE Nic Nudnego
– 8 wrzeÊnia, godz. 11.00–17.00,
ul. Graniczna 10 (I pi´tro), Józefów
A co jeÊli za daleko Wam do Józefowa?
Niebanalne i równie rozwijajàce atrakcje dla
Biuro zawodów czynne b´dzie od
godz. 8.30.
Jest to ju˝ trzecia edycja zawodów
rozgrywanych w ramach Wawerskiego
Czwórboju, pierwsze by∏y wyÊcigi kolarskie MTB,
które w dniu 28 kwietnia odby∏y si´ w Mi´dzylesiu, po nich odby∏y si´ zawody p∏ywackie na p∏ywalni OÊrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer w dniu 16 czerwca.

Cztery pory roku
W dniu 22 wrzeÊnia 2012 roku o godz. 10.00
na terenach leÊnych przylegajàcych do Szko∏y
Podstawowej Nr 124 w Falenicy, ul. Bartoszycka 45/47, odb´dzie si´ III edycja Czwórboju Wawerskiego „Cztery pory roku”. B´dà to biegi
prze∏ajowe na dystansie:
• 600 metrów – do lat 9 dziewczàt i ch∏opców,
• 1000 metrów – do lat 12 dziewczàt i ch∏opców,
• 1500 metrów – do lat 16 dziewczàt i ch∏opców,
• 3000 metrów – do lat 19 dziewczàt i ch∏opców,
• 5000 metrów – do lat 40, do lat 60 i powy˝ej 60 kobiet i m´˝czyzn.
W zawodach mo˝e wystartowaç ka˝dy, kto
zg∏osi si´ do biura zawodów w dniu imprezy, wype∏ni kart´ startowà oraz przedstawi organizatorom badanie lekarskie stwierdzajàce zdolnoÊç
do udzia∏u w zawodach lub podpisze oÊwiadczenie o udziale w imprezie na w∏asnà odpowiedzialnoÊç (dzieci i m∏odzie˝ do lat 18 muszà
mieç zgod´ rodziców).
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Po rozegraniu dwóch edycji zawodów liderami imprezy sà:
• w kategorii dziewczàt do lat 9 Zuzanna Bogdaƒska, Ostrowik,
• w kategorii ch∏opców do lat 9 Jakub Czabok,
dzielnica Wawer,
• w kategorii dziewczàt do lat 12 Dominika Kucharek, dzielnica Wawer,
• w kategorii ch∏opców do lat 12 Pawe∏ Ma∏ysz,
dzielnica Wawer,
• w kategorii dziewczàt do lat 16 Klaudia Czabok, dzielnica Wawer,
• w kategorii ch∏opców do lat 16 Kuba Maleszka, dzielnica Wawer,

on nap´dza bieg zdarzeƒ. Don, chcàc nie chcàc,
udaje si´ w podró˝ w poszukiwaniu kobiety, która
go nada∏a, i odpowiedzi na pytanie, co takiego
sta∏o si´ dwadzieÊcia lat temu. Lawirujàc pomi´dzy wspomnieniami by∏ych kochanek a Êwiatem
realnym, dokonuje rozliczenia z przesz∏oÊcià.
Film ten jest idealny dla mi∏oÊników sarkastycznego poczucia humoru, inteligentnych dialogów i kontrastów. Dla tych, którzy jeszcze czekajà na list, mogàcy zmieniç ich ˝ycie.
Agnieszka KwaÊniak
swoich pociech znajdziecie przy Trakcie Lubelskim 204 – w nowo otwartym klubie „W Trakcie”.
Zresztà nie tylko dla swoich pociech. Pomys∏odawcy klubu obiecujà, ˝e przekraczajàc jego próg,
wchodzicie w Êwiat kreatywnych zaj´ç i warsztatów dla ka˝dego w wieku od 1,5 roku do lat 100.
A zatem nie tylko najm∏odsi, ale równie˝ ich rodzice i dziadkowie mi∏o i twórczo sp´dzà tutaj czas
– tanecznie, muzycznie, warsztatowo, sportowo...
Przedsmakiem proponowanych zaj´ç z pewnoÊcià b´dzie dzieƒ otwarty placówki – 9 wrzeÊnia
od godz 11.00 „W Trakcie” proponuje: malowanie
gàbkà, lepienie z masy solnej, action painting, gry
zr´cznoÊciowo-ruchowe, trampolin´, a tak˝e clip
dance dla dzieci, judo, taniec, gimnastyk´ akrobatycznà, r´kodzie∏o i wiele innych atrakcji.
Od czytelników cz´sto s∏yszymy, ˝e choç Wawer
jest pi´knà dzielnicà do zamieszkania z dzieçmi, to
niestety jest „pustynià”, jeÊli chodzi o zapewnienie
im atrakcji. Na pewno luk´ t´ wype∏niajà w jakimÊ
stopniu dzielnicowe kluby kultury, jednak przy obecnym, bardzo szybkim nap∏ywie nowych rodzin to
za ma∏o. Na szcz´Êcie pustynia zaczyna zarastaç,
powstajà nowe oazy ciekawej i màdrej rozrywki dla
dzieci w ró˝nym wieku.
Hanna Kowalska
• w kategorii ch∏opców do lat 19 ¸ukasz Czerniak, Ostróda,
• w kategorii kobiet do lat 40 Katarzyna Witek,
dzielnica Wawer,
• w kategorii m´˝czyzn do lat 40 Pawe∏ Ko∏odziejek, dzielnica Wawer,
• w kategorii kobiet do lat 60 El˝bieta Czabok,
dzielnica Wawer,
• w kategorii m´˝czyzn do lat 60 S∏awomir Jochym, Józefów,
• w kategorii m´˝czyzn powy˝ej 60 lat Grzegorz
Ko∏odziejek, dzielnica Wawer.
Zapraszamy serdecznie do udzia∏u w naszej
imprezie. Do koƒca ca∏ego cyklu jeszcze dwie
edycje i nadal nie wiadomo, kto odniesie koƒcowy sukces w klasyfikacji generalnej. Regulamin
ca∏ego cyklu zawodów znajduje si´ na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (www.wawer.warszawa.pl).
Kazimierz W∏odarczyk
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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stàpi∏a Ola, która ze swym
klubowym partnerem da∏a
pokaz taƒca towarzyskiego.
Rodzice – gospodarze imprezy – podzi´kowali dyrekcji i nauczycielom za prac´. Dyrektor
szko∏y w swoim wystàpieniu pogratulowa∏ m∏o-

Poloneza czas zaczàç
Tradycjà wielu gimnazjów sta∏y si´ bale, organizowane tu˝ przed koƒcem roku szkolnego,
na zakoƒczenie trzech lat nauki w szkole ponadpodstawowej. Gospodarzami i organizatorami balu sà rodzice i uczniowie.
Tegoroczny bal w Gimnazjum nr 102 przy Wichrowej w Wawrze odby∏ si´ w sobotnie popo∏udnie 23 czerwca w budynku szko∏y. UroczystoÊç rozpocz´to polonezem, który poprowadzi∏
dyrektor szko∏y Tomasz Wierzbicki. Nast´pnie
absolwenci zaprezentowali program artystyczny,
rozpoczynajàcy si´ parafrazà Mickiewiczowskiego eposu. Kiedy pop∏yn´∏a muzyka i Teresa zaÊpiewa∏a Remedium, uczniowie i zgromadzeni
na sali gimnastycznej goÊcie w∏àczyli si´
do Êpiewu. Na zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej wy-

dzie˝y dobrze napisanego egzaminu gimnazjalnego, którego wyniki otwierajà drzwi do najlepszych szkó∏, podkreÊli∏ jednoczeÊnie, ˝e wyniki
testów to dowód, i˝ praca nauczycieli, choç
trudna i cz´sto niedoceniana, przynosi efekty.
Kiedy trema i emocje opuÊci∏y trzecioklasistów, rozpocz´∏a si´ zabawa na 102. Âpiewom
i taƒcom nie by∏o koƒca. Wszyscy bawili si´ wyÊmienicie.
Na zakoƒczenie wypada wspomnieç s∏owa
czarnoleskiego poety, które wcià˝ nie tracà
na aktualnoÊci:
„Jakoby te˝ rok bez wiosny mieç chcieli,
Którzy chcà, ˝eby m∏odzi nie szaleli.”
Kolejny rocznik m∏odzie˝y gimnazjalnej wyruszy∏ w Êwiat.
Ma∏gorzata Rodak

sie na przyby∏e dzieci,
trudno mi by∏o oprzeç
si´ wzruszeniu, szczególnie wtedy, gdy symbolicznie sprawdzano
obecnoÊç i przy wymienianiu nazw poszczególnych oddzia∏ów szpitalnych wznosi∏ si´ las ràk.
Ze swojej strony chcia∏abym przekazaç pozdrowienia i z∏o˝yç serdeczne wyrazy uznania dla Organizatorów i Dobrych Duchów tego bajkowego
i t´tniàcego ˝yciem przedsi´wzi´cia: wr´czajàcej
ufundowane przez siebie nagrody Pani Burmistrz
Jolancie Kaczorowskiej oraz wspó∏towarzyszàcej
Jej Dyrektor ZSS Nr 78 w IPCZD Pani Gra˝ynie Lidii Michalczuk, nieszcz´dzàcym uÊmiechu Opiekunom i Pedagogom, a tak˝e Wolontariuszom,
którzy swoim oddaniem i niezwyk∏ym zaanga˝owaniem w prac´ z dzieçmi potrafià ofiarowaç im
tyle pi´knych chwil.
Beata Kossowska

Najwspanialsze smerfy pod s∏oƒcem
„Tyle s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie, nie widzia∏eÊ
tego jeszcze, popatrz, o, popatrz...” brzmià mi
w uszach s∏owa piosenki Anny Jantar.
DziÊ, u schy∏ku lata, z tà pe∏nià s∏oƒca kojarzy
mi si´ równie˝ uroczystoÊç, która odby∏a si´ 28
czerwca w IP Centrum Zdrowia Dziecka. Mia∏am
wówczas przyjemnoÊç obserwowaç niezwykle

radosne przedstawienie, w którym brali udzia∏
pacjenci-uczniowie Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej przy Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 78
wraz ze swoimi Opiekunami.
Nadzwyczaj mi∏o by∏o widzieç, jak ci m∏odzi artyÊci z wielkà pasjà wcielili si´ w role smerfów,
weso∏o zach´cajàcych do wspólnej zabawy po-

zosta∏ych pacjentów CZD wype∏niajàcych sal´ widowiskowà do ostatniego miejsca. Wszyscy razem wprawieni w Êwietny nastrój klaskali w d∏onie i pozdrawiali si´ machaniem. Scena ku widowni, widownia ku scenie. W taki oto entuzjastyczny sposób zakoƒczy∏ si´ rok szkolny, zosta∏y równie˝ rozdane nagrody w dzielnicowym konkursie rysunkowym „Âcie˝kami Mazowsza”, odbywajàcym si´ w ramach edukacyjnego projektu
„Wyczuj puls Mazowsza”, który Honorowym Patronatem obj´∏a Burmistrz Dzielnicy Wawer. Mój
udzia∏ w tym zdarzeniu spowodowany by∏ oddelegowaniem mnie przez jednego z laureatów, mego
bratanka, lat 6, oddajàcego si´ decyzjà rodziców
przyjemnoÊciom wakacyjnym w piasku nadba∏tyckich pla˝. Kiedy patrzy∏am w tym samym cza-

sparza wielu problemów swojej
królewskiej rodzinie. Dopiero pod
wp∏ywem sprytnego królewicza Gustawa, który podarowuje Semirandzie niezwyk∏y
kwiat, dokonuje si´
w jej sercu przemiana. Bajka ma ∏atwy
do odczytania mora∏.
Zgromadzone na widowni dzieci szybko
zrozumia∏y, ˝e nie
warto myÊleç tylko
o sobie, a czary dokonujà si´ w ka˝dym
cz∏owieku, jeÊli tylko
im na to pozwoli.
Dzieci podzi´kowa∏y starszym kolegom, nagradzajàc ich
gromkimi brawami.
By∏o to ju˝ kolejne spotkanie gimnazjalistów
– cz∏onków ko∏a teatralnego – z najm∏odszymi
uczniami Szko∏y Podstawowej nr 86.

Na szkolnej scenie
Ubieg∏y rok szkolny w Zespole Szkó∏ nr 116
koƒczy∏ si´ nietypowo. Kiedy szkolny gwar
przedwakacyjnie milk∏, a starsi uczniowie myÊlami byli ju˝ na wakacjach, m∏odsi nadal ch´tnie
przychodzili do szko∏y, nie zniech´ca∏y ich pustoszejàce korytarze.
Wszyscy wiedzà, ˝e
dzieci nie lubià nudy.
Wychodzàc naprzeciw
dzieci´cym oczekiwaniom, ich starsi koledzy
z Gimnazjum nr 102
przy Wichrowej w Wawrze zabrali je do bajkowej krainy. Przygotowali sztuk´ B. Midy
„Jest taki kwiat” napisanà na kanwie bajki
ks. M. Maliƒskiego.
Bohaterkà jest kapryÊna ksi´˝niczka Semiranda, która przy-

Ma∏gorzata Rodak
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◗ Uboga rodzina pilnie poszukuje pi´trowego ∏ó˝ka do
bardzo ma∏ego mieszkania, w którym dzieci nie majà
na czym spaç. JeÊli ktoÊ z Paƒstwa pozbywa si´ takiego ∏ó˝ka i móg∏by je oddaç tej rodzinie, prosimy
o kontakt pod numerem tel.: 605-301-400.
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów, ul.
NadwiÊlaƒska, tel. 601 851 660.

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.

BAJKOWY DOMEK
˝∏obek na Goc∏awiu zaprasza
dzieci na rok szkolny 2012/2013
Zapisy: www.bajkowydomek.pl

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Dom do wynaj´cia na Osiedlu Stara Mi∏osna. Segment Êrodkowy na dzia∏ce 230 m2. Powierzchnia
mieszkalna dwóch pi´ter stanowi 126 m2. Pi´ciopokojowy z trzema ∏azienkami. Cena 2 600 plus op∏ata
za media. Kontakt: 793-392-957.
◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio 2-pokojowe, 50 m, ul.
Nowogrodzka, idealne na mieszkanie, gabinet, biuro.
Ciche, bezpieczne, cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Tel. 513-838-057.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Mam pokój do wynaj´cia w bloku przy ul. Jana Paw∏a II
blisko ul. Rumiankowej i przystanku autobusowego. Pokój jest umeblowany z mo˝liwoÊcià korzystania z kuchni. Cena 500 z∏. Tel: 508 797 304, (22) 773 28 52.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY:
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki – poziom szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Pomoc w bie˝àcej
nauce, w pracach domowych, powtórzenie materia∏u.
Przygotowanie do matury (m. in. pomoc w przygotowaniu prezentacji). Tanio i solidnie. tel. 503 553 622.

LEKCJE POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ 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.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English,
konwersacje. +48 501 131 224.

SK¸ AD KRUSZYW

Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
Piasek, ˝wir, ziemia ogrodowa, kliniec,
mieszanka, t∏uczeƒ, sprzeda˝ w´gla.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Studentka II roku, z 2 letnim doÊwiadczeniem przygotuje do matury z polskiego i angielskiego, materia∏y
dodatkowe w cenie. Tel 787-672-681.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢:
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www.polski.waw.pl
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◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 588 m2 w Weso∏ej Zielonej. Cena do negocjacji. BezpoÊrednio tel. 601 664 524
◗ 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
◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie 56 m2
– Osiedle AL. Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2 pokoje, parter, ogródek. Tel. 600 150 845.

◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503 410 723.
◗ Terapeuta, nauczyciel pomoc w trudnoÊciach
w uczeniu si´ dziecka. Dojazd do domu. Tel. kontaktowy – 791 23 50 25.
◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y
podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej
si´ uczà. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl
◗ 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. Tel. 22 7734 087.
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny
sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie
do egzaminów: FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli,
m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813.
◗ TENIS – lekcje dla poczàtkujàcych i zaawansowanych,
dla dzieci i doros∏ych. Dojazd na korty w Wawrze
i okolicy. Tanio i profesjonalnie! Tel. 604 974 313.
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NIERUCHOMOÂCI:

◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Profesjonalnie.
Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514 959 383.

◗ ODBIÓR Z¸OMU, niepotrzebnych mebli, makulatury,
starego AGD itp. Tel. 518-052-166.
◗ 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
◗ Kupi´ p∏yty Czes∏awa Niemena (LP) z lat 60-tych
i 70-tych. Tel. 501-302-322.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie

10% upustu z tym og∏oszeniem

US¸UGI KSI¢GOWE
Biuro Rachunkowe Essentia

• KOMPLEKSOWA OBS¸UGA
• ZAK¸ADANIE FIRM
• KONKURENCYJNE CENY
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Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ NARTY, DESKI SNOWBORDOWE, kije, kaski, buty
narciarskie nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem
– zadzwoƒ, wycenimy i przyjedziemy do Paƒstwa.
etenis@wp.pl, 602 231 318.
◗ Wc-serwis, naprawy dolnop∏uka, wc-kompaktu, baterii ∏azienkowej, kuchennej, wymiana kuchni gazowej-elektrycznej, uprawnienia. Monta˝ suszarki sufitowej, karnisza. Sk∏adanie mebli. tel. 508-620-962.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.

◗ INTERNET BEZPRZEWODOWY LTE do 100 Mb/s.
Abonament – od 14 z∏. 3 m-ce bez op∏at. TELEWIZJA SATELITARNA. 6 m-cy bez abonamentu. Multiroom na drugim dekoderze. Zestaw satelitarny z monta˝em – 3 z∏. Tel. 693 519 727.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.
◗ 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.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl

◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA:
◗ Od wrzeÊnia zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Wykszta∏cenie
pedagogiczne. Referencje. tel. 503 117 094.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w niepe∏nym wymiarze godzin, mam doÊwiadczenie zawodowe, referencje,
w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. Tel. 501-806-549.

ZWIERZ¢TA:
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◗ SPRZEDAM HONDA SHUTTLE 1997 r. z Pierwszej R´ki. 7 siedzeƒ, 300000 km, bezwypadkowy. W dobrym stanie. Nowe opony. 7 500 z∏. Tel. 502 375 965.
◗ Sprzedam metalowe podestyna rusztowania, cena 70 z∏ szt. Tel; 601-851-660
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firma Sposabella, rozm, ma∏e 36 na
wzrost ok. 170 cm. Do sukni do∏àcz´ welon oraz
kwiat na g∏ow´. Cena 1700 z∏ (do negocjacji). Na ˝yczenie zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail:olgasu@op.pl
◗ Sprzedam tanio ceg∏´ czerwonà, Winenberger
25-ka. Dwie palety, które zosta∏y nie zu˝yte przy
budowie i pi´kne kamienie, du˝e na skalniak itp.
tel. 500-098-569.

◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com

PRACA – DAM/SZUKAM:
◗ Uczeƒ Samochodowej ZSZ poszukuje pracy na wakacje. Prawo jazdy kat. B. tel. 665 222 409.
◗ Elektryk osiedlowy – drobne naprawy intstalacji, wymiana gniazdek, wy∏àczników, tablicy bezpieczników.
Kuchnie indukcyjne-monta˝, uprawnienia. Instalowanie kuchni gazowych, elektrycznych ogrzewaczy wody. Tel. 662-726-633, Radzikowski.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Jestem
osobà solidnà i posiadam referencje. Tel. 601-715-540.
◗ Elektryk uprawniony, kierowca kat. B szuka pracy.
Tel.: 501-704-211.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667
Dariusz Pape (g∏ówny przedstawiciel handlowy)

607-288-348
Olga Turska (wewn´trzne biuro reklamy)

- pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic.
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607-288-793), Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, W∏odzimierz Zalewski.
Reklama: g∏ówny przedstawiciel handlowy – Dariusz Pape (tel. 607-314-667), wewn´trzne biuro reklamy – Olga Turska (tel. 607-288-348, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl)
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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515 250 390 www.essentia.net.pl
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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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

