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„Bezpieczne dziecko” – 35 lat
z Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” ju˝
od 35 lat stoi na stra˝y zdrowia i bezpieczeƒstwa dzieci
z ca∏ej Polski. Szpital wyjàtkowy, kolorowy, pe∏ny ludzi
z pasjà oddajàcych si´ pomocy najm∏odszym. Rocznie Centrum Zdrowia Dziecka hospitalizuje 30 tysi´cy pacjentów, udziela
prawie 170 tysi´cy specjalistycznych porad, leczy nawet najtrudniejsze przypadki chorób.
Pi´kna inicjatywa CZD rozpocz´∏a si´ jednak du˝o wczeÊniej ni˝ 35 lat temu, gdy˝ prawie 40 lat temu zosta∏ wmurowany dokument rozpoczynajàcy
w uroczysty sposób inicjatyw´ powstania instytutu, w którym wymieniono inicjatorów, fundatorów,
budowniczych tego wielkiego przedsi´wzi´cia
(m.in. Ewa Szelburg-Zarembina i Seweryna Szmaglewska – inicjatorki i „matki chrzestne” CZD).
W tym roku przypad∏a okràg∏a rocznica Centrum Zdrowia Dziecka, z której okazji zosta∏ przygotowany niezwyk∏y piknik rodzinny pod szyldem
„Bezpieczne dziecko”. Jesienna pochmurna aura
nie odstraszy∏a goÊci licznie przyby∏ych w okolice parku Agrykola w ¸azienkach Królewskich
w Warszawie. Ju˝ od godziny 11.00 czeka∏o na

wszystkich zainteresowanych mnóstwo atrakcji,
m.in. malowanie buziek i kolorowanki dla najm∏odszych, porady specjalistów z Centrum Zdrowia Dziecka: dietetyka, alergologa, logopedy,
mierzenie, wa˝enie i wyliczanie BMI z projektem
OLAF, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
prowadzone przez ratowników Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy, wóz stra˝acki i zabawa z linà gaÊniczà, mo˝liwoÊç zagrania w football amerykaƒski z dru˝ynà z Warsaw Eagles, swoje stanowisko mia∏ równie˝ Rzecznik Praw Dziecka.
Bardzo du˝ym zainteresowaniem najm∏odszych uczestników pikniku cieszy∏y si´ „babycary” i tor do ich jazdy, natomiast doroÊli z przyjemnoÊcià korzystali z mo˝liwoÊci wypróbowania
dzia∏ania nowego systemu hamowania samochodów Mazdy. Na terenie pikniku nie mog∏o równie˝
zabraknàç samochodu, jaki rok temu firma Mazda Polska przekaza∏a na potrzeby Centrum Zdrowia Dziecka, aby dowoziç dzieci nawet z odleg∏ych miast na badania i zabiegi. Nie mniejszym
zainteresowaniem cieszy∏ si´ symulator dachowania Instytutu Transportu Samochodowego,
który na pewno uzmys∏owi∏ niejednemu kierowcy
potrzeb´ bezpiecznej jazdy samochodem. Swoje
stanowisko mia∏a te˝ Komenda Sto∏eczna Policji,
wystawiajàca m.in. motocykl operacyjny, na któ-

rym ka˝dy ch´tny, ma∏y i du˝y, móg∏ usiàÊç. Nie
zabrak∏o równie˝ psa policyjnego – d∏ugow∏osego
owczarka niemieckiego, który cierpliwie znosi∏
ekspresywnie okazywany zachwyt najm∏odszych,
a to i tak nie wszystkie atrakcje imprezy.
OczywiÊcie ˝aden festyn nie obejdzie si´ bez
cateringu – podczas imprezy mo˝na by∏o nasyciç si´ smacznymi posi∏kami i napojami.

Rodzinny piknik „Bezpieczne dziecko”, b´dàcy równie˝ urodzinowym Êwi´tem Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, przyniós∏
z ca∏à pewnoÊcià zamierzony efekt – mi∏à rodzinnà atmosfer´, du˝o uÊmiechu najm∏odszych
i co najwa˝niejsze – przypomnienie, i˝ ten wyjàtkowy szpital leczy i ratuje ˝ycie dzieci ju˝ od 35
lat. ˚yczymy kolejnych okràg∏ych rocznic i radoÊci z pracy ca∏emu personelowi CZD, aby nadal
szpital móg∏ s∏u˝yç bezpieczeƒstwu i zdrowiu
dzieci z ca∏ej Polski.
Joanna Dàbrowska
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roÊla, dwupoziomowej
p´tli autobusowo-tramwajowej oraz kilku budynków si´gajàcych 70 metrów wysokoÊci.
Kolejny punkt obrad Rady zwiàzany by∏ z Trasà
Siekierkowskà. Na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do ronda Marsa–P∏owiecka b´dzie nosiç
nazw´ aleja gen. Boles∏awa Wieniawy-D∏ugoszowskiego. Przypomnijmy, ˝e niedawno Rada Dzielnicy
Wawer zaproponowa∏a nazwanie ronda Marsa–P∏owiecka imieniem Ignacego MoÊcickiego.
Kolejne punkty obrad dotyczy∏y spraw bie˝àcych. Z cz∏onkostwa w Komisji OÊwiaty i Kultury zrezygnowa∏ radny Piotr Gàsiorowski, argumentujàc, ˝e nie jest w stanie pogodziç obowiàzków w pracy zawodowej z nale˝ytym udzia∏em w komisji.
W ostatnich dniach wrzeÊnia utwardzono destruktem kilka ulic w naszej dzielnicy. Jako radny z Marysina Wawerskiego zadba∏em, by nowà
nawierzchni´ otrzyma∏y ulice Harmonistów,
Morgowa, ¸ozinowa i fragment ulicy Tytoniowej.

Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
WrzeÊniowa sesja Rady
Dzielnicy rozpocz´∏a si´ od
wys∏uchania mieszkaƒców,
którzy w trosce o bezpieczeƒstwo pieszych przygotowali prezentacj´ majàcà
wskazaç mo˝liwoÊci poprawy bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego w Wawrze.
Nasza dzielnica jest w czo∏ówce pod wzgl´dem ÊmiertelnoÊci wypadków drogowych.
Z prezentacji wynika, ˝e w 2011 roku w Wawrze
w wypadkach zgin´∏y 4 osoby, tyle samo co
na Ursynowie, pomimo tego, ˝e Wawer posiada
o wiele mniej kilometrów dróg utwardzonych ni˝
Ursynów. Do wielu wypadków dochodzi na ulicy
Mrówczej, która wed∏ug osób przedstawiajàcych prezentacj´, jest najniebezpieczniejszà ulicà w dzielnicy. Mieszkaƒcy proponujà dzia∏ania
zaradcze, majàce na celu uspokojenie ruchu
na tej ulicy i zwi´kszenie bezpieczeƒstwa pie-

szych i rowerzystów. Niestety wi´kszoÊç propozycji rozwiàzaƒ podanych w prezentacji wykracza poza zakres kompetencji Dzielnicy i mo˝e
byç realizowana wy∏àcznie przez w∏adze miasta.
Po wys∏uchaniu mieszkaƒców radni zaj´li si´
tematami sesyjnymi. Na wst´pie radni uporzàdkowali kwestie bud˝etowe, przenoszàc pomi´dzy
paragrafami Êrodki i zwi´kszajàc wydatki zwiàzane z edukacjà. Kolejnym punktem by∏o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w´z∏a Marsa–P∏owiecka. Plan ten obejmuje teren le˝àcy równie˝
w dzielnicy Praga-Po∏udnie. Radni przyj´li plan
z drobnymi uwagami i zwrócili si´ dodatkowo
do projektantów o uwzgl´dnienie rezerwy wzd∏u˝
ulicy Korkowej, pozwalajàcej w przysz∏oÊci
na budow´ pod linià kolejowà tunelu dla samochodów osobowych, uwzgl´dnienie budowy
przed∏u˝enia ulicy Makowskiej oraz przed∏u˝enia
do Wawra linii tramwajowej. Plan zak∏ada budow´ przy rondzie, w okolicach ulic Lotniczej i Za-

obraziç, co by by∏o, gdyby w tym
momencie chodnikiem przechodzili
pasa˝erowie tego autobusu...
Szanowni Sàsiedzi! Wyciàgnijmy wnioski z tego zdarzenia. Noga z gazu, a ju˝ szczególnie (co
przecie˝ cz´sto si´ zdarza) tego „podwójnego
gazu”. Nasza Dzielnica to nie tor wyÊcigowy.
Po ulicach chodzi wielu pieszych, jeêdzi wielu rowerzystów. W starciu z rozp´dzonym samochodem nie majà szans, a i my, choç os∏oni´ci blachami karoserii, nie jesteÊmy nieÊmiertelni. Zachowajmy umiar, nie Êpieszmy si´, zanim dojdzie
do kolejnej wielkiej tragedii, takiej jak np. ta, gdzie
na ul. Mrówczej rozp´dzony samochód wpad∏
na chodnik zabijajàc 11-letniego ch∏opczyka, pomagajàcego babci strzyc ˝ywop∏ot. Zwolnijmy,
zanim zniszczymy ˝ycie czyjeÊ, swoje, i wielu,

Marcin Kurpios

O krok od tragedii
W sobot´ 15 wrzeÊnia na
ul. Patriotów, niedaleko od
stacji Wawer, dosz∏o do
doÊç powa˝nego wypadku.
Osobowy mercedes zwolni∏,
by przepuÊciç ruszajàcy
z przystanku autobus.
W tym momencie w ty∏ mercedesa uderzy∏o z du˝à
szybkoÊcià subaru. Si∏a uderzenia by∏a tak wielka,
˝e mercedes, odbijajàc si´ od autobusu, „przelecia∏” przez chodnik i zatrzyma∏ si´ dopiero w krzakach przy torach kolejowych. Na szcz´Êcie oby∏o
si´ bez ofiar, ale przecie˝ nie trudno sobie wy-

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)

wielu bliskich osób. Te dwie czy trzy zaoszcz´dzone minuty nic nam nie dadzà, a stawka naszej
nieuwagi jest niewiarygodnie wysoka.
Marcin J´drzejewski

Kolejny etap budowy

K O L E K T O R A „W ”
W zwiàzku z rozpocz´ciem kolejnego etapu
budowy kanalizacji w Wawrze, 30 wrzeÊnia br.
otwarta zosta∏a ulica Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Zwoleƒskiej do ulicy Bronowskiej.
Wkrótce rozpocznà si´ prace na dalszym odcinku Traktu Lubelskiego (mi´dzy Zwoleƒskà
a Borków). Zmieni si´ wówczas trasa linii 142
i 702. W chwili zamykania tego numeru „WS”
trwa∏y ustalenia dok∏adnego przebiegu tras.
Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Bronowskiej do skrzy˝owania ulic Kadetów i Lucerny
zostanie otwarty do koƒca listopada pod warunkiem sprzyjajàcych warunków pogodowych i terenowych. Kontrakt mi´dzy firmà Pol
Aqua a MPWIK przewiduje zakoƒczenie prac
do 31 grudnia 2012 roku.
Krzysztof Soko∏owski
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Wybory do rad osiedlowych – co, gdzie, kiedy?
Rady osiedlowe by∏y
w gminie Wawer, a teraz
dzielnicy Wawer wa˝nym
ogniwem samorzàdu. Powsta∏y w wyniku zmian
ustrojowych w latach
osiemdziesiàtych. Wówczas to rady powo∏ano
w miejsce komitetów osiedlowych i to one zacz´∏y decydowaç o sprawach wa˝nych dla spo∏ecznoÊci lokalnych, czyli mieszkaƒców osiedli. Nowo powsta∏a w 1994
roku gmina Warszawa Wawer postawi∏a zdecydowanie na samorzàdnoÊç lokalnà, i korzystajàc z ustawowego prawa, wspiera∏a jednostki
pomocnicze gwarantujàc im pierwszorz´dnà rol´ w kszta∏towaniu polityki inwestycyjnej gminy.
Jednostki pomocnicze, czyli rady osiedlowe
otrzyma∏y w∏asne statuty, które okreÊli∏y ich
kompetencje. Otrzyma∏y te˝ mo˝liwoÊç sprawowania w∏adzy na w∏asnym terenie. Gwarantowa∏y to fundusze na popraw´ infrastruktury komunalnej. W ramach tych funduszy RO opracowywa∏y bud˝ety kierujàc odpowiednie kwoty w te
rejony osiedla, gdzie by∏y one najbardziej potrzebne. W ten sposób utwardzono g∏ówne ulice
osiedlowe, oÊwietlano miejsca niebezpieczne,
budowano kanalizacj´ oraz poprowadzono wodociàgi. Samorzàdy lokalne sta∏y si´ czynnikiem
mobilizujàcym mieszkaƒców do pomocy w realizacji podj´tych zadaƒ.
W dzielnicy Wawer funkcjonuje 13 rad osiedlowych. Sà to jednostki ni˝szego rz´du, na których tworzenie i funkcjonowanie pozwala „ustawa warszawska”. Ich kompetencje sà mniejsze
ni˝ jednostek, które istnia∏y w gminie Wawer.
W myÊl nowych statutów rady osiedlowe pe∏nia rol´ opiniotwórczà i sà reprezentantem interesów mieszkaƒców osiedla. Dzia∏ajà na rzecz
zaspakajania potrzeb mieszkaƒców przede
wszystkim dotyczàcych warunków ˝ycia i zamieszkania, a tak˝e zapewnienia mieszkaƒcom
uczestniczenia w ˝yciu dzielnicy. RO mogà
wspó∏pracowaç z organami Dzielnicy na polu
kultury, b´dàc wspó∏organizatorem np. festynów
osiedlowych. Mogà organizowaç zawody sportowe, wspó∏pracowaç z domami kultury. Opiniujà inwestycje komunalne planowane przez
Dzielnic´ do realizacji na terenie osiedla. Sà
rzecznikiem mieszkaƒców w kontaktach z Urz´dem Dzielnicy. Rady osiedlowe mogà sk∏adaç interpelacje i zapytania, a tak˝e wyst´powaç
do Rady Dzielnicy z inicjatywà uchwa∏odawczà
i projektami stanowisk w sprawach lokalnych,
dotyczàcych interesów mieszkaƒców osiedla.

Nowo wybrane rady osiedlowe b´dà sk∏adaç
si´ z 9 osób, które zostanà wybrane w wyborach powszechnych przez mieszkaƒców osiedla. Wybory w ka˝dym osiedlu oddzielnie przeprowadzi powo∏ana w tym celu Obwodowa Komisja Wyborcza. Kandydatem na cz∏onka rady
osiedla mo˝e byç ka˝dy, komu przys∏uguje prawo wybierania do rady osiedla tj. ka˝da osoba
na sta∏e zamieszkujàca na obszarze osiedla, posiadajàca obywatelstwo polskie, która nie zosta∏a pozbawiona praw publicznych i która najpóêniej w dniu g∏osowania ukoƒczy∏a 18 lat.
Osoba ta musi posiadaç prawo wyborów do Rady Dzielnicy Wawer i byç wpisana do rejestru
wyborców pod adresem znajdujàcym si´ na obszarze danego osiedla.
Kandydaci na cz∏onków rady osiedla zg∏aszajà swojà kandydatur´ do Dzielnicowej Komisji Wyborczej, za∏àczajàc do zg∏oszenia oryginalnà list´ co najmniej 15 osób zamieszka∏ych
na obszarze danego osiedla, popierajàcych
kandydata. Lista osób popierajàcych kandydata i zgoda na kandydowanie stanowià za∏àczniki do Zasad przeprowadzania wyborów i mo˝na je otrzymaç w czasie dy˝urów Dzielnicowej
Komisji Wyborczej lub pobraç ze strony BIP
Rady Miasta (http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/
098C6255-6535-4171-B2C3-167EDE727D85
,frameless.htm). Statuty rad osiedlowych i Zasady przeprowadzania wyborów sà za∏àcznikami do uchwa∏y Rady Dzielnicy Wawer nr 110/
XXII/2012 z dnia 24.07.2012.
Dzielnicowa Komisja Wyborcza b´dzie przyjmowaç zg∏oszenia kandydatów na dy˝urach tylko w swojej siedzibie przy ulicy ˚egaƒskiej 1

ców w zakresie zasad
bezpieczeƒstwa, ale te˝
uÊwiadamiania im, jakie
skutki niesie brawurowa jazda i ˝e mogà one dotknàç ka˝dego z nas. Ca∏oÊç tych dzia∏aƒ kontrolowa∏aby specjalnie w tym celu powo∏ana komisja ds. bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
a wszystko to odbywa∏oby si´ w ciàg∏ym kontakcie z mieszkaƒcami. Inicjatorzy pomys∏u wskazywali tak˝e na potrzeb´ wyodr´bnienia w bud˝ecie dzielnicy oddzielnej pozycji – „Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego”, ale te˝ proponowali
podj´cie próby zg∏oszenia projektu do wspó∏finansowania ze Êrodków unijnych, ze wzgl´du
na jego innowacyjny charakter.
Zaproponowane rozwiàzania zosta∏y z uwagà
wys∏uchane przez Panià Burmistrz i Rad´ Dzielnicy, której przewodniczàcy wyrazi∏ ch´ç wspó∏dzia∏ania. Program ma realne szanse na realizacj´, choç nie w tak optymistycznych ramach
czasowych, jakie za∏o˝yli jego inicjatorzy.
Prezentacje przedstawione przez mieszkaƒców na sesji Rady Dzielnicy znajdà Paƒstwo pod
adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
110/n/2612.
Hanna Kowalska

CoÊ wi´cej ni˝ pikieta

Grupa mieszkaƒców Wawra, która po tragicznym wypadku na ul. Mrówczej w sierpniu br. zorganizowa∏a 3 wrzeÊnia pikiet´ i marsz milczenia,
nie poprzesta∏a na zgromadzeniu publicznym.
Nast´pnym krokiem by∏o wystàpienie na wrzeÊniowej sesji Rady Dzielnicy Wawer ze szczegó∏owo opracowanà koncepcjà s∏u˝àcà radykalnej
poprawie bezpieczeƒstwa drogowego. Poza propozycjami rozwiàzaƒ uspokajajàcych ruch
na Mrówczej (wyniesione skrzy˝owania, progi
zwalniajàce, zwi´kszenie liczby dobrze oznakowanych przejÊç dla pieszych), grupa przedstawi∏a równie˝ czteroletni program bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego w Wawrze na lata 2013–2017,
sk∏adajàcy si´ z trzech elementów: 1 – planowania zadaƒ i projektów,
w Êcis∏ej wspó∏pracy
Us∏ugi hydrauliczne
Zarzàdu Dzielnicy z po- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
licjà i ZDM-em, 2 – inkanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
westycji realnie popra- przeglàdy i naprawy kominiarskie
wiajàcych bezpieczeƒ- uprawnienia budowlane i gazowe
stwo drogowe, 3 –
edukowania mieszkaƒtel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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(Urzàd Dzielnicy Wawer – sala 112) od
17.10.2012 r. Godziny dy˝urów Dzielnicowej
Komisji Wyborczej zosta∏y wyznaczone nast´pujàco: w dniach od 17.10 do 31.10. 2012 r.
w godzinach od 10.00 do 16.00 (oprócz sobót
i niedziel), od 5.11 do 9.11.2012 w godzinach
od 10.00 do 18.00 i 12.11.2012 r. od godziny
10.00 do 18.00. W dniu 13.11.2012 r. na tablicach og∏oszeƒ w ka˝dym osiedlu zostanà og∏oszone listy kandydatów w wyborach do rady
osiedla. Listy kandydatów zostanà równie˝ og∏oszone na tablicy og∏oszeƒ przed Urz´dem Dzielnicy oraz na stronie internetowej Urz´du.
Dzielnicowa Komisja Wyborcza 2.11.2012 r.
powiadomi mieszkaƒców o miejscu i czasie wy∏o˝enia spisów wyborców, na których mo˝na
b´dzie sprawdziç listy osób uprawnionych do
g∏osowania i zg∏osiç ewentualne uwagi do spisu. O wy∏o˝eniu spisów wyborców mieszkaƒcy
zostanà powiadomieni na tablicy og∏oszeƒ
przed Urz´dem Dzielnicy oraz na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy i przez rozplakatowanie na terenie osiedla.
Ka˝da rada osiedlowa zobowiàzana jest nie
póêniej ni˝ na 7 dni przez datà wyborów zorganizowaç spotkanie kandydatów z mieszkaƒcami
Osiedla.
Cz∏onkowie rady osiedla pracujà spo∏ecznie,
nie pobierajàc ˝adnych diet. Rada osiedla jest
najni˝szym szczeblem samorzàdu terytorialnego.
Oznacza to, ˝e zajmuje si´ sprawami najbli˝szymi
mieszkaƒcom.
W∏odzimierz Zalewski
– Wiceprzewodniczàcy
Dzielnicowej Komisji Wyborczej
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wy odby∏y si´ dwa spotkania na stacji Falenica
z udzia∏em przedstawicieli ZLK i w∏adz Urz´du Dzielnicy Wawer. Na drugim spotkaniu, w dniu 6 sierpnia 2012 r., podj´to decyzj´ o uruchomieniu dojÊcia na perony
numer 1 i 2 od strony przejazdu kolejowego. Istniejàce przejÊcie s∏u˝bowe ma zostaç przekwalifikowane na przejÊcie publiczne.
Ustalono równie˝:
1) peron nr 1 – istnieje mo˝liwoÊç wybudowania
zejÊcia (przejÊcie naziemne) z peronu w stron´ ul. Patriotów (od strony ul. Walcowniczej).
Ponadto droga dojÊcia z peronu nr 1 od strony ul. Patriotów zostanie wygrodzona dla bezpieczeƒstwa podró˝nych,
2) peron nr 2 – istnieje mo˝liwoÊç wybudowania
pochylni wraz z wygrodzeniem drogi dojÊcia
do ul. Patriotów (od strony ul. M∏odej).
Inwestycj´ tà majà wspólnie zrealizowaç Zak∏ad

Falenickie problemy
W Falenicy jak bumerang powraca ciàgnàcy si´
od lat problem bezpiecznego dojÊcia do peronów
na stacji PKP, w szczególnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych, matek z dzieçmi, osób starszych i rowerzystów. Istniejàcy tunel nie jest przystosowany
do przejÊcia przez te osoby, a ponadto uchodzi za
niebezpieczny, szczególnie w godzinach wieczornych. Dlatego od lat wi´kszoÊç osób korzysta∏a nielegalnie z przejÊç s∏u˝bowych (pochylni), pomimo
tablic ostrzegawczych. Zamkni´cie tych przejÊç
w czerwcu br. wywo∏a∏o gwa∏towne protesty mieszkaƒców w postaci listów i petycji do w∏adz Zak∏adu
Linii Kolejowych w Warszawie. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
na linii otwockiej tylko w Falenicy i w Wawrze nie ma
dojÊcia do peronów dla osób niepe∏nosprawnych.
Sprawà zainteresowali si´ te˝ radni Helena
Kroszczyƒska i Marek Wilczyƒski. Z ich inicjaty-

„Wawer. Kierunek kultura”
– konsultacje spo∏eczne
We wrzeÊniu Urzàd
Dzielnicy przystàpi∏ do zdefiniowania kierunków rozwoju kultury w Wawrze. Za∏o˝enia programowe dotyczàce oferty kulturalnej dla
mieszkaƒców naszej dzielnicy majà byç wypracowane mi´dzy innymi podczas
rozpocz´tych w∏aÊnie konsultacji spo∏ecznych.
Dnia 19 wrzeÊnia w Kinokawiarni „Stacja Falenica” odby∏o si´ spotkanie inaugurujàce cykl
konsultacji z udzia∏em w∏adz dzielnicy – burmistrz Jolanty Koczorowskiej, wiceburmistrza
Przemys∏awa Zaboklickiego, przewodniczàcego
Rady Dzielnicy Norberta Szczepaƒskiego oraz
Êrodowisk twórczych i mieszkaƒców Wawra.
Podczas debaty wiele emocji wzbudza∏ projekt
stworzenia Wawerskiego Centrum Kultury i ulokowania go w budynku przy ul. ˚egaƒskiej 1A
– obok siedziby Urz´du Dzielnicy – tam, gdzie
dotychczas mieÊci∏o si´ mi´dzyleskie gimnazjum. Jak poinformowa∏y w∏adze dzielnicy – budynek szko∏y adaptowany zostanie na potrzeby
nowego Centrum Kultury, które stanie si´ jednostkà nadrz´dnà nad obecnymi klubami kultury
w Wawrze, b´dàc jednoczeÊnie samodzielnym
oÊrodkiem kultury w Mi´dzylesiu. Do budynku
przy ul. ˚egaƒskiej przeprowadzà si´ równie˝
s∏u˝by Urz´du z ul. W∏ókienniczej, co spowoduje uwolnienie dodatkowej powierzchni m.in. na
rzecz Klubu Kultury Falenica.
Zadania nowego Centrum i jego struktura wypracowane zostanà m.in. w ramach przeprowadzanych obecnie konsultacji i tworzonego na ich
podstawie programu rozwoju kultury w Wawrze.
Podczas wrzeÊniowej debaty zwrócono tak˝e
uwag´ na potrzeby lokalowe wawerskich bibliotek – dotyczy∏o to biblioteki falenickiej oraz loka-

lizacji biblioteki mi´dzyleskiej w zwiàzku z planowanà adaptacjà budynku. Spore ograniczenie
dla dzia∏aƒ twórczych stanowi tak˝e brak
w dzielnicy du˝ej sali widowiskowej oraz niedostatek nowoczesnego sprz´tu nag∏aÊniajàcego.
Na spotkaniu zg∏oszono wiele pomys∏ów
w zakresie kierunków rozwoju kultury w Wawrze. Uznano, i˝ – tak jak dotychczas – dzia∏ania
kulturalne powinny nawiàzywaç do historycznie
letniskowego charakteru naszych okolic. Dziedzictwo kulturowe terenów linii otwockiej powinno staç si´ inspiracjà wielu dzia∏aƒ w dziedzinie
kultury, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i tradycji architektonicznych regionu. Sosnowe lasy i domy w stylu Êwidermajer to atuty
dzielnicy, na których mo˝na budowaç zarówno
miejscowe ˝ycie kulturalne, jak i zewn´trzny wizerunek Wawra i ca∏ej linii otwockiej. W zwiàzku
z tym zaproponowano inicjatyw´ wspó∏pracy
w zakresie dzia∏aƒ kulturalnych z miastami Józefów i Otwock. Zg∏oszono pomys∏ utworzenia
produktu turystycznego obejmujàcego atrakcje
kulturowo-przyrodnicze regionu, skierowanego
zarówno do mieszkaƒców dzielnicy, jak i centrum miasta. Zwrócono uwag´ na potrzeb´ zagospodarowania dla celów rekreacji wawerskich
terenów nadwiÊlaƒskich oraz tworzenia nowych
i rewitalizacji ju˝ istniejàcych (oznakowanych)
tras pieszych i rowerowych w wawerskich lasach. Zauwa˝ono potrzeb´ dostosowania przysz∏ych dzia∏aƒ kulturalnych do nowej struktury
terenu w zwiàzku z budowà po∏udniowej obwodnicy Warszawy. Zg∏oszono m.in. inicjatyw´
utworzenia wawerskiej orkiestry kameralnej,
rozszerzenia aktywnoÊci grup teatralnych oraz
dzia∏aƒ w przestrzeni publicznej.
W kwestii samych konsultacji zg∏oszono potrzeb´ szerokiego i skutecznego dotarcia do
m∏odzie˝y szkolnej, która stanie si´ g∏ównym

Linii Kolejowych w Warszawie i Urzàd Dzielnicy
Wawer. Projekt pochylni, dojÊç i ogrodzenia mia∏
byç wykonany przez ZLK do 31 sierpnia 2012 r.,
lecz do dnia dzisiejszego jest „w opracowaniu”.
„Ca∏oÊç prac przewidziana jest do wykonania
do koƒca 2012 roku”. Poczekamy i zobaczymy.
Marek Wilczyƒski

odbiorcà planowanych obecnie, a dotyczàcych
przysz∏oÊci inicjatyw w dziedzinie kultury.
WrzeÊniowe spotkanie w∏adz dzielnicy
z przedstawicielami Êrodowisk twórczych
Wawra zapoczàtkowa∏o proces konsultacji
spo∏ecznych, który b´dzie kontynuowany przez
najbli˝sze miesiàce w oparciu o ankiet´ on-line
skierowanà do mieszkaƒców – zamieszczonà
na stronie internetowej urz´du oraz dost´pnà
w wersji papierowej w obiektach sportowych
i kulturalnych dzielnicy. Nast´pnie zorganizowane zostanà warsztaty konsultacyjne, podczas których b´dà dyskutowane wst´pne za∏o˝enia do programu rozwoju kultury, opracowane na podstawie wspomnianych ankiet. Warsztaty odb´dà si´:
• 16 paêdziernika br. w godz. 17.00–21.00
w Bibliotece Publicznej nr 121 w Mi´dzylesiu,
• 18 paêdziernika br. w godz. 17.00–21.00
w Szkole Podstawowej nr 109 w Zerzniu,
• 24 paêdziernika br. w godz. 13.00–17.00
w XXV LO w Falenicy (warsztat dla m∏odzie˝y)
• 10 listopada br. w godz. 10.00–14.00 w Klubie Kultury Marysin.
W warsztatach mogà uczestniczyç wszyscy
ch´tni po uprzednim zg∏oszeniu swojej obecnoÊci telefonicznie (22 443 68 98) lub e-mailowo
na adresy wskazane na stronie internetowej
Urz´du Dzielnicy. Przez ca∏y czas trwania konsultacji od 19.09. do 10.11.2012 r. mieszkaƒcy
majà tak˝e mo˝liwoÊç przekazywania swoich
pomys∏ów i opinii w formie listownej na adres
Urz´du Dzielnicy Wawer (ul. ˚egaƒska 1, 04-713
Warszawa, z dopiskiem „konsultacje”) oraz na
forum internetowym.
Zwieƒczeniem tegorocznych konsultacji spo∏ecznych b´dzie opracowanie programu okreÊlajàcego kierunki rozwoju kultury w dzielnicy Wawer. Opracowaniem programu zajmowaç si´ b´dzie Rada Kultury, która zostanie powo∏ana na
poczàtku przysz∏ego roku.
Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com
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Najwa˝niejszy jest pomys∏!
Wiosnà tego roku, przed Âwi´tami Wielkiej Nocy, gdy wszyscy robili wiosenne porzàdki, Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 124 im.
Stanis∏awa Jachowicza po raz pierwszy zorganizowa∏a gie∏d´ u˝ywanych rzeczy. Pomys∏ spotka∏
si´ z du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców nie
tylko Falenicy, ale i okolicznych osiedli. Przyjechali ch´tni do sprzedania niepotrzebnych rzeczy
z Mi´dzylesia, Michalina, RadoÊci...
Skoro pomys∏ chwyci∏, gie∏dy sà nadal organizowane. Ostatnia odby∏a si´ 16 wrzeÊnia, a kolejnà zaplanowano na 14 paêdziernika. Udzia∏ w Falenickiej
Gie∏dzie to doskona∏a okazja, by sprzedaç ubrania,
ksià˝ki, p∏yty, zabawki, drobny domowy sprz´t, rowery, narty, sanki i inne rzeczy ju˝ nieu˝ywane, ale
w dobrym stanie, które mogà przydaç si´ innym.
Op∏at´ za stoisko w wysokoÊci 15 z∏ wnoszà

sprzedajàcy, wp∏acajàc t´ kwot´ jako darowizn´
na rzecz Rady Rodziców SP 124. Dochód jest
przeznaczony na zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb szko∏y.
By zarówno sprzedajàcym,
jak i kupujàcym umiliç pobyt
na ∏adnym, zielonym terenie
szko∏y przy ul. Bartoszyckiej,
w czasie gie∏dy dzia∏a kawiarenka z ciep∏ymi i zimnymi
napojami, pysznymi, domowymi ciastami i smakowitymi
galaretkami. W wypadku niepogody (co jeszcze si´ nie
zdarzy∏o) gie∏da odbywa si´ w budynku szko∏y.
Gie∏da trwa od godz. 10.00 do 15.00, rozstawianie stoisk – od godz. 9.00. Szko∏a zapewnia

∏awki do wy∏o˝enia rzeczy oraz krzese∏ka.
Organizatorzy ju˝ teraz planujà kolejne gie∏dy
– 13 stycznia 2013 r. (zimowà, narciarskà) oraz
dwa tygodnie przed Wielkanocà – 17 marca
2013 r. O kolejnych terminach b´dziemy Paƒstwa informowaç.
Gratulujemy inicjatywy,
która s∏u˝y mieszkaƒcom
nie tylko naszej dzielnicy.
Pomaga bowiem pozbyç
si´, choçby za przys∏owiowà z∏otówk´, niepotrzebnych przedmiotów,
które szkoda wyrzuciç,
a w ten sposób wspiera
rodzinne bud˝ety. Pomaga równie˝ szkole, która
jak wszystkie placówki oÊwiatowe, boryka si´ z finansowymi k∏opotami.
Katarzyna Malczewska

Bàdê widoczny na Êcie˝ce rowerowej!
W jeden z ciep∏ych wrzeÊniowych wieczorów wybra∏am si´ na przeja˝d˝k´
na dawno przeze mnie nieodwiedzanà Êcie˝k´ rowerowà wzd∏u˝ ulicy Mozaikowej. Jako zagorza∏a zwolenniczka aktywnoÊci fizycznej
bardzo ucieszy∏am si´ widokiem nie tylko du˝ej liczby rowerzystów, ale
tak˝e pasjonatów biegania. Kiedy ostatnim razem tu by∏am, nie biega∏ prawie nikt.
Ich obecnoÊç na Êcie˝ce rowerowej nie budzi∏aby mojego sprzeciwu, gdyby nie jeden – zasadniczy – fakt. Nikt z biegaczy nie mia∏ na swoim ubraniu ani jednego centymetra odblaskowego elementu, nie mówiàc ju˝ o oÊwietleniu. Choç
na pierwszy rzut oka zak∏adanie na siebie Êwiate∏ka, kiedy idzie si´ tylko pobiegaç, mo˝e wyda-

waç si´ absurdalne, to jazda na rowerze tam,
gdzie biegajà takie zupe∏nie niewidoczne osoby,
przestaje byç przyjemnoÊcià, a staje si´ m´czàcym wypatrywaniem, czy przypadkiem z naprzeciwka ktoÊ nie nadbiega... A przecie˝ nie
po to wybudowano nam Êcie˝ki rowerowe.
Cz´Êç wspomnianej przeze mnie Êcie˝ki jest dobrze oÊwietlona i nawet osoba w czarnym ubraniu
b´dzie tam dobrze widoczna, ale na wielu odcinkach tylko biegacz z przypi´tym Êwiate∏kiem ma
szans´ byç dostrze˝onym przez rowerzyst´ (nie
wspominajàc o szybko jadàcym rowerzyÊcie...).
Drodzy biegajàcy, pomyÊlcie o swoim (biegajàcych) i naszym (rowerzystów) bezpieczeƒstwie. Nie ryzykujcie potràcenia przez rower, bo
choç nie brzmi to tak groênie jak potràcenie
przez samochód, równie˝ mo˝e si´ skoƒczyç
powa˝niejszymi obra˝eniami cia∏a (z∏amania,
zwichni´cia, skr´cenia).

Boisko na Wielowiejskiej
naszym wspólnym dobrem
Tak, tràci socjalizmem ☺.
I choç ów system dawno
upad∏, a slogan wydaje si´
przebrzmia∏y, w naszej opinii ma sens g∏´boki (o,...
a teraz zabrzmia∏o górnolotnie ☺). Jedna z ogólnie przyj´tych definicji zak∏ada, ˝e dzi´ki dobru wspólnemu, ludzie mogà
pe∏niej si´ rozwijaç, zaspokajaç swoje potrzeby.
Boisko klubowe PKS RadoÊç daje mo˝liwoÊç
naszej lokalnej spo∏ecznoÊci: dzieciom, m∏odzie˝y, seniorom czerpania korzyÊci z jego istnienia.
Od paru lat zarzàd klubu, jego mi∏oÊnicy i dzia∏acze zabiegajà, by poprawiç infrastruktur´ i zaplecze treningowe dla swoich podopiecznych. W tej
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chwili Klub PKS RadoÊç dysponuje doskona∏à
bazà treningowà – trzema w pe∏ni oÊwietlonymi
boiskami z murawà najwy˝szej klasy, trybunami
przy g∏ównym boisku, ogrodzonym terenem.
Efekt nie jest dzie∏em „wró˝ki” lecz zosta∏ osiàgni´ty ci´˝kà pracà, zaanga˝owaniem oraz du˝ymi nak∏adami finansowymi wielu ludzi. Dlatego
z bólem serca przyglàdamy si´ kolejnym zniszczeniom, ludzkiej bezmyÊlnoÊci i oboj´tnoÊci:
zaÊmiecaniu boisk i lasu wokó∏ nich, deptaniu
murawy przez spacerowiczów, wyprowadzaniu
psów, wyrywaniu krzese∏ek na trybunach, dewastacji ogrodzenia itd. Nasze dobro – boisko,
nie jest niezniszczalne i dane raz na zawsze, dlatego czujemy si´ odpowiedzialni i dok∏adamy
wszelkich staraƒ, by je modernizowaç, a tym sa-

Przy okazji chcia∏abym zaapelowaç do
spacerowiczów z psami (choç pewnie si´ im nara˝´...) – korzystajcie
prosz´ z chodnika, nie ze Êcie˝ki rowerowej. Psy
zwykle nie lubià si´ z rowerzystami i mogà zechcieç pogryêç pierwszego napotkanego po
kostkach lub zwyczajnie mogà si´ przestraszyç
nadje˝d˝ajàcego nagle roweru i zrobiç coÊ nieprzewidywalnego (np. wbiec mu pod ko∏a). Ponadto smycze waszych czworonogów, zwykle
trzymane na ca∏à d∏ugoÊç dla swobody psa, sà
Êwietnà pu∏apkà na rowerzystów – piesek, przed
chwilà tu˝ przy nodze, postanawia sobie nagle
przebiec na drugà stron´ Êcie˝ki, smycz si´ napina, rowerzysta jej nie widzi...
JeÊli my b´dziemy jeêdziç po Êcie˝kach, a Wy
chodziç po chodnikach, dla nas wszystkich wieczorne spacery i przeja˝d˝ki b´dà czystà przyjemnoÊcià, bez stresogennych sytuacji.
Hanna Kowalska

mym zapewniaç system szkolenia na najwy˝szym poziomie. Liczymy wi´c na pomoc,
wsparcie i wspó∏odpowiedzialnoÊç wszystkich
ludzi odwiedzajàcych nasz klub. Apelujemy
o stosowanie si´ do zasad i regu∏ obowiàzujàcych na terenie naszego obiektu, opisanych na
tablicach informacyjnych, oraz prosimy o reagowanie na akty wandalizmu, byÊmy mogli cieszyç
si´ pi´knym stadionem na Wielowiejskiej.
A wszystkim, którzy ca∏y czas wspierajà nasze
wysi∏ki i starania o utrzymanie tego obiektu
sportowego, serdecznie dzi´kujemy!
Bo dla nas pi∏ka to coÊ wi´cej!!! To radoÊç z gry,
radoÊç z bycia lepszym ka˝dego dnia, radoÊç
z poznawania nowych kolegów i bycia razem!!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wi´cej informacji na stronie

www.pksradosc.futbolowo.pl
oraz pod adresem e-mail
spytkowska.anna@onet.eu
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Salwy Êmiechu przy Starym M∏ynie
Dnia 9 wrzeÊnia br. „Stary M∏yn” przy hotelu
„Boss” goÊci∏ mieszkaƒców Wawra na ósmym
ju˝ Wawerskim Spotkaniu Kabaretowym. Miej-

sce urokliwe – plener, ∏adnie zadbany ogród i do
tego wspania∏a pogoda, wi´c publicznoÊç dopisa∏a. Jak co roku wejÊciówki na wawerski kabareton mo˝na by∏o zdobyç przynoszàc do Wydzia∏u Kultury w Dzielnicy Wawer ksià˝ki w do-

brym stanie do przekazania bibliotece.
Imprez´ przygotowano z niezwyk∏à starannoÊcià, zapewniajàc doskona∏e warunki dla cia∏a
– wszyscy goÊcie mieli miejsca siedzàce –
i dla duszy, bowiem na scenie zaprezentowali si´ utalentowani wykonawcy skeczów –
kabarety: Dabz i Jurki, a przede wszystkim
Grupa MoCarta. Propagowanie muzyki symfonicznej w ˝artobliwy sposób to sztuka wykonywana przez ten znany kwartet smyczkowy w mistrzowski sposób, który b∏yskawicznie tworzy atmosfer´ fantastycznej zabawy
i wzbudza gromki aplauz widzów.
Wszyscy artyÊci przygotowali dla wawerskiej publicznoÊci program na najwy˝szym
poziomie, co zaowocowa∏o przesympatycznym spotkaniem, gdzie mo˝na by∏o serdecznie
si´ uÊmiaç i naprawd´ odpoczàç od codziennoÊci branej cz´sto zbyt serio.
Miros∏awa Kowalska

WiadomoÊci ze Êwiata sumo
Po Mi´dzynarodowych Mistrzostwach Polski
Poland Sumo Open mamy powody do dumy.
WÊród zawodników z Ukrainy, Azerbejd˝anu, W´gier, Estonii i Niemiec reprezentanci falenickiego
UKS Fuks byli zdecydowanymi faworytami.
Spektakularny sukces odniós∏ 19-letni Pawe∏
Wojda. Nastolatek pierwszy raz wystartowa∏ w kategorii do 115 kg i zawalczy∏ o z∏oty medal. Jego decyzj´ o zmianie kategorii wagowej ze 100 kg, w której dotychczas wyst´powa∏, na 115 kg uzasadnia
ch´ç wystartowania w Mistrzostwach Âwiata

ta juniorek w wadze do 60 kg. Podczas Poland
Sumo Open zawodniczka wystartowa∏a w kategorii do 65 kg i zdoby∏a II miejsce, co umo˝liwi jej
wystartowanie w Hongkongu jednoczeÊnie jako
juniorka, a tak˝e w grupie seniorów o wadze
do 65 kilogramów.
We wrzeÊniu odby∏
si´ równie˝ Puchar
Polski m∏odzie˝owców
zorganizowany w ramach Grand Prix Wawra. Sportowà gwiazdà
zawodów z ca∏à pewnoÊcià by∏ Tomasz
Wojda. W kategorii do
G
92 kg zdoby∏ z∏oty medal, zaÊ wÊród zawodników startujàcych
G
w wadze do 100 kg
zdoby∏ III miejsce.
Uprzedzi∏ go Pawe∏
Wojda, który w tej
G
konkurencji wywalczy∏
drugà pozycj´.
Podczas Grand Prix
Wawra odby∏y si´ równie˝ zawody kadetów
i dzieci. W pierwszej kategorii zab∏ysnà∏ Szymon Rosiƒski, zdobywajàc srebrny krà˝ek
w kategorii do 65 kg.
WÊród najm∏odszych
uczestników zawodów
Êwietnie poradzi∏ sobie
Mateusz Rosiƒski, pokonujàc wszystkich

przeciwników i zajmujàc najwy˝sze miejsce na podium. W zawodach Grand Prix wzi´li równie˝ udzia∏
podopieczni z Domów Dziecka w Mi´dzylesiu, RadoÊci oraz Bartoszycach. Do swoich miejscowoÊci
dzieci wróci∏y pe∏ne pozytywnych wra˝eƒ i obdarowane medalami oraz dyplomami.
Olga ¸´cka

NAUKA
PŁYWANIA
zaj´cia grupowe (6–8 osób)
nauka od podstaw
i doskonalenie p∏ywania
zaj´cia na p∏ywalni w Aninie

Seniorów w Hongkongu. W walce o najwy˝sze podium polski sumoka nie mia∏ sobie równych. Z ∏atwoÊcià pokonywa∏ ci´˝szych od siebie o ponad 20
kilogramów przeciwników. Wygra∏ nawet z dotychczasowym mistrzem Europy – Aleksandrem Gordienkà z Ukrainy. Mimo zaci´tego i wyrównanego fina∏owego pojedynku z Konstantym Yermakowem,
Pawe∏ Wojda zajà∏ II miejsce. Jednak ostateczna pozycja w rankingu Poland Sumo Open pozwoli∏a naszemu zawodnikowi na wystartowanie w paêdziernikowych zawodach Mistrzostw Europy Seniorów.
Kolejnych powodów do radoÊci przysporzy∏a
nam Natalia Ko∏nierzak – aktualna mistrzyni Êwia-

Tel.

609-09-41-86
Wi´cej informacji na stronie

www.plywaniejfc.pl
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Wawerskie ciekawostki
Falenica
Etymologia nazwy
Falenica nie jest jednoznaczna. Jedna z hipotez mówi o tym, ˝e wyraz ten pochodzi
od imienia w∏aÊciciela po∏o˝onej na tym terenie osady. WieÊ o tej nazwie istnia∏a ju˝
w Êredniowieczu. Jednak dzisiejszy jej wyglàd ukszta∏towa∏ si´ na poczàtku XX w.
Wtedy te˝ zacz´∏o nap∏ywaç do niej coraz
wi´cej ortodoksyjnej ludnoÊci ˝ydowskiej.
Istnia∏a tu równie˝ osada letniskowa. Jeden z przewodników po Warszawie z 1925 r.

Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek na stronie www.utm.info.pl.

tak pisze o Falenicy: „... Prawie wy∏àcznie
przez ˚ydów frekwentowane letnisko
na prawym brzegu Wis∏y”. Do dziÊ zacho-

Letnie koncerty w KK „Anin”
W Klubie Kultury „Anin” od wielu lat w sierpniowe soboty odbywajà si´ koncerty muzyki pt.
„Muzyka Naturalnie”. Wszyscy ch´tni, którzy
szukajà strawy dla ucha, odpoczynku czy dobrej
zabawy mogà przybyç do ogrodu Klubu. I jak co
roku, tak i w tym 2012 ogród przy ul. V Poprzecznej 13 zape∏ni∏ si´ s∏uchaczami, którzy
chcieli si´ spotkaç z muzykà folkowà, autorskà
cz´sto przeplatanà dobrym ˝artem.

W dniu 11 sierpnia 2012 r. Klub Kultury „Anin”
rozpoczà∏ kolejny rok imprez pt. „Muzyka Naturalnie”. Zainaugorowa∏ je wyst´p Kabaretu „Derkacz” rodem z Rybnika. Znany i popularny na Âlàsku kabaret fascynuje si´ równie˝ kulturà ˚ydów
polskich. Zespó∏ poprowadzony przez kierownika
artystycznego i managera p. Arkadiusza Der´ uraczy∏ zebranà publicznoÊç szeregiem szmoncesów, piosenek, scen rodzajowych, które obrazo-
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wa∏o si´ kilka obiektów z tamtego okresu –
przetrwa∏a mi´dzy innymi synagoga, w której obecnie znajduje si´ dom mieszkalny.

Przepraszamy wszystkich Czytelników za
podanie przez nas nieaktualnej informacji
w rubryce „Wawerskie ciekawostki”
(„WWS” wrzesieƒ 2012, s. 12). W dawnym
˝ydowskim dom starców „Ezra” przy ulicy
Patriotów 77 nie mieÊci si´ ju˝ Urzàd Pocztowy, tylko prywatne firmy i instytucje.
Dzi´kujemy Czytelnikom za cenne uwagi.

Âlàskiego, Podhala. Zabrzmia∏y równie˝ piosenki
i muzyka s∏owacka, w´gierska (czardasz), a nawet
cygaƒska i ˝ydowska. Zespó∏ oczywiÊcie gra∏
w strojach ludowych. GoÊcie imprezy goràco odbierali poszczególne utwory wykonywane przez kapel´. Pogoda by∏a ∏askawa i w ogrodzie Klubu zgromadzi∏o si´ oko∏o 160 osób.
Ostatni tegoroczny koncert, ze wzgl´du na rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, zosta∏ przeniesiony z soboty na niedziel´. W dniu 2 wrzeÊnia odby∏o si´ spotkanie z muzykà country. Ta ludowa
muzyka Ameryki Pó∏nocnej w ostatnich latach
przesz∏a znacznà ewolucj´. Z lekkiej, s∏odkiej i nieco ∏zawej, przeistoczy∏a si´ w bardziej dynamicznà z elementami rocka. I takà nowoczesnà muzyk´ country zaprezentowa∏ publicznoÊci zespó∏ Wawerwille. Piosenki treÊciowo, jak to zwykle w country music, krà˝y∏y wokó∏ spraw ˝yciowych, mi∏oÊci, rozstaƒ, nadziei, pracy. Profesjonalnie
wykonane, zosta∏y z sympatià przyj´te przez przyby∏ych w liczbie ponad 100 goÊci.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcà
pos∏uchaç muzyki folkowej czy autorskiej, odpoczàç i si´ poÊmiaç, zapraszamy za rok na koncerty z cyklu „Muzyka Naturalnie” do ogrodu
Klubu Kultury „Anin”.
Miros∏aw Perzyƒski

wa∏y charakterystycznà filozofi´ ˝ycia ˝ydowskiej
spo∏ecznoÊci. Niczym postacie ze starej fotografii
przed widownià rozlokowanà w ogrodzie Klubu
ukazali si´ bankierzy, kupcy, rzemieÊlnicy, rabini.
Teksty przedwojennych autorów: Tuwima, Hemara, Safrina o˝y∏y w ca∏ej swojej krasie prezentowane przez cz∏onków kabaretu. Pomimo przelotnego deszczu publicznoÊç dopisa∏a. Tradycyjnie
ju˝ wyst´powi towarzyszy∏ pocz´stunek, oczywiÊcie nawiàzujàcy do kuchni ˝ydowskiej.
W nast´pnà sobot´ – 18 sierpnia koncertowa∏
p. Darek Ga∏àzka ze swoim zespo∏em. DGZZ, bo tak
brzmi sceniczna nazwa zespo∏u, zaprezentowa∏ publicznoÊci szereg utworów autorstwa Piotra Brymasa do muzyki lidera zespo∏u. Liryczne, balladowe utwory lekko podciàgni´te rockowym brzmieniem bardzo przypad∏y do gustu zgromadzonym
goÊciom. Z piosenek emanowa∏a ciep∏a, pozytywna aura, sk∏aniajàca do refleksji, jednak˝e niemelancholijnej. Pi´kna sierpniowa pogoda sprzyja∏a
frekwencji i na koncert przyby∏o ponad 120 osób.
25 sierpnia odby∏ si´ trzeci z kolei koncert z tegorocznego cyklu „Muzyka Naturalnie”. Zespó∏
pod kierownictwem jego lidera – Szczepana Karwowskiego, cz∏onkowie zespo∏u
– rodowici górale ze Szczyrku
i Zakopanego zagrali w sk∏adzie:
para skrzypiec, altówka i kontrabas. Zaprezentowali utwory
W ramach cyklu „Ludzie Wawra” dnia 26 paêdziernika
z ró˝nych stron Karpat, a wiec
o godz. 18.00 Klub Kultury Anin zaprasza na spotkanie z aumuzyk´ z Beskidu ˚ywieckiego,
torami wystawy „Kolej NadwiÊlaƒska”. Po raz pierwszy wystaw´ mo˝na by∏o obejrzeç w koƒcu maja na stacji RadoÊç
w ramach projektu „Dotkni´cie linii” Andrzeja Rukowicza. Wystawa poÊwi´cona by∏a linii kolejowej Warszawa–Otwock
i obrazowa∏a rol´ kolei w rozwoju terenów na po∏udniowy
wschód od dawnych granic Warszawy. Tym razem zostanie
ona wzbogacona o tematyk´ elektryfikacji linii kolejowej oraz
o histori´ kolejowej architektury. Wystaw´ zainauguruje spotkanie z Wac∏awem Nowiƒskim – projektantem dworca
w Wawrze, dr. Zbigniewem Tucholskim – historykiem techniki, Romualdem Solnickim – g∏ównym inicjatorem na rzecz
zachowania starej architektury stacji kolejowych linii otwockiej oraz Andrzejem Rukowiczem – architektem wn´trz, autorem wawerskich projektów na rzecz kultury.
d. ch.

„Kolej NadwiÊlaƒska”
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Portal i karta pacjenta
w pytaniach i odpowiedziach

Tekst sponsorowany

●

Do czego s∏u˝y Karta Pacjenta?
Karta Pacjenta to dokument, który dzi´ki unikatowemu kodowi pozwoli na szybkà identyfikacj´ danej
osoby w bazie pacjentów i przyspieszy proces rejestracji. Karta jest niezb´dna do aktywacji Konta
w Portalu Pacjenta, a nast´pnie umo˝liwia korzystanie z niego po uprzednim zalogowaniu. Dzi´ki niej
podczas porady lekarskiej pacjent mo˝e udost´pniç
lekarzowi informacje zapisane na swoim Koncie,
podajàc kod PIN. Warto pami´taç, ˝e kart´ nale˝y
bezwzgl´dnie chroniç przed zagubieniem i nie udost´pniaç innym osobom.
● Czy Karta Pacjenta jest dokumentem ubezpieczenia lub czy mo˝e go zast´powaç?
Nie. Dowód ubezpieczenia to zupe∏nie inny dokument. Karta Pacjenta ma tylko pozwalaç na dost´p
do indywidualnych, strze˝onych informacji o danym
pacjencie na internetowym Portalu Pacjenta.
● Czy z karty mogà korzystaç inni cz∏onkowie
rodziny?
Nie. Karta jest w∏asnoÊcià tylko jednej osoby.
● Czy mo˝e pos∏u˝yç si´ Kartà Pacjenta i mieç
dost´p do naszych danych osoba, którà upowa˝nimy do tego?

Nie. Udost´pnianie Karty osobom trzecim (nawet najbli˝szym) zwalnia SZPZLO z odpowiedzialnoÊci za ochron´ poufnych danych o pacjencie.
Udost´pnianie Karty Pacjenta osobom postronnym
to inaczej udost´pnianie chronionej prawem dokumentacji medycznej.
● Czy infomaty sà przeznaczone tylko dla posiadaczy kart?
Nie. Infomat to jeden ze sposobów dost´pu do
Portalu Pacjenta. Bez posiadania Karty za pomocà
infomatu mo˝liwe jest przeglàdanie ogólnych informacji w Portalu.
● Czy Portal Pacjenta jest dost´pny dla ka˝dego?
W cz´Êci ogólnej – tak. Sà tam informacje o placówkach i procedurach, dost´pne dla wszystkich.
W cz´Êci indywidualnej – nie. Dost´p do osobistego konta ma tylko posiadacz Karty Pacjenta.
● Jakà korzyÊç przyniesie mi posiadanie
Konta Pacjenta?
Na Koncie gromadzone b´dà dane o zdrowiu pacjenta, w∏aÊciwie chronione i zabezpieczone. Dost´p do tych danych b´dzie mia∏ wy∏àcznie pacjent

po dokonaniu aktywacji konta i zalogowaniu.
● Jak aktywowaç Konto Pacjenta?
Nale˝y wejÊç na stron´ internetowà www.zdrowie
pacjenta.pl i wybraç przycisk „Aktywuj konto”. U˝ytkownik w trakcie aktywacji przechodzi kolejno wymagane kroki, wprowadzajàc okreÊlone dane dost´powe, w tym m.in. nr Karty Pacjenta, login, has∏o,
PIN (w trakcie aktywacji dost´pna jest szczegó∏owa
instrukcja post´powania).
● Czy osoby starsze poradzà sobie z pos∏ugiwaniem si´ kartà?
JesteÊmy przekonani, ˝e tak, to nie jest skomplikowane. Nale˝y jedynie spokojnie i uwa˝nie czytaç
instrukcj´ obs∏ugi umieszczonà na stronie internetowej i zastosowaç si´ do jej zapisów.
● Czy mo˝na aktywowaç konto przez infomat?
OczywiÊcie, bez problemu. To jego podstawowe
zadanie. Ale mo˝na te˝ skorzystaç z innego dost´pu do internetu, w domu, w pracy, w kafejce internetowej.
Warto ju˝ dziÊ zajrzeç do internetu. Tam, na
stronie www.zdrowiepacjenta.pl znajdziecie
Paƒstwo Portal Pacjenta, z bardzo szczegó∏owymi
informacjami i instrukcjami, zw∏aszcza w zak∏adkach „Dowiedz si´ wi´cej na temat Portalu”
i „Pytania i odpowiedzi”.
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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Klub Kultury „Zastów”
na II Pikniku Ekologiczno-Naukowym
Klub Kultury „Zastów” mia∏ przyjemnoÊç braç
udzia∏ w II Pikniku Ekologiczno-Naukowym organizowanym przez Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych
nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie.

stworzyç abstrakcyjny pejza˝, który przemienia∏
si´ w kwiecistà ∏àk´ wyklejanà kolorowymi kwiatkami z papieru. RadoÊci nie by∏o koƒca! Nie oby∏o si´ oczywiÊcie bez nagród i upominków, które
mo˝na by∏o wygraç, bioràc udzia∏ w zagadkowym kole fortuny. Ch´tni bez wi´kszego trudu

odpowiadali na pytania dotyczàce zwierzàt, roÊlin
i ekologii. Ko∏o cieszy∏o si´ niezwyk∏à popularnoÊcià, i to nie tylko wÊród dzieci.
Mi∏ym akcentem na zakoƒczenie pikniku by∏o
przekazanie kolorowych wiatraczków z logo
Klubu Kultury „Zastów” dla pacjentów Centrum
Zdrowia Dziecka, które z powodu choroby nie
mog∏y uczestniczyç w pikniku.
Z ogromnà radoÊcià przekazujemy wam t´ informacj´, bo warto by∏o byç na tej imprezie.
KKZ

Otwarte drzwi w KK „Zastów”

Odwiedzajàcy, którzy przekroczyli próg namiotu Klubu Kultury „Zastów”, mogli na chwil´ przenieÊç si´ do galerii sztuki i obejrzeç znakomità
wystaw´ obrazów autorstwa dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych – laureatów konkursu malarskiego
organizowanego przez Klub Kultury „Zastów”.
M∏odszych goÊci czeka∏a prawdziwa artystyczna uczta. Dzieciaki zaproszone do sto∏u
mia∏y mo˝liwoÊç przy pomocy szklanych kulek
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Jak to dobrze, ˝e 3 wrzeÊnia pogoda dopisa∏a, bo w∏aÊnie wtedy odbywa∏y si´ zapisy na zaj´cia klubowe, a kolejka ch´tnych wychodzi∏a a˝
poza ogrodzenie budynku.
Pierwsi zainteresowani przyszli du˝o wczeÊniej, ale i tak nie dla wszystkich wystarczy∏o
miejsc. Instruktorzy udzielali wyczerpujàcych informacji o swoich zaj´ciach. Okaza∏o si´, ˝e
w Wawrze nie brakuje dzieci i m∏odzie˝y o artystycznej duszy. M∏odzi chcà Êpiewaç, graç, taƒczyç, malowaç, uczyç si´ j´zyków, poznawaç
tajniki sztuk walki. Dla doros∏ych równie˝ mamy
propozycje: nauk´ gry na instrumentach, taniec,
sekcj´ bi˝uterii czy aerobik.
Listy ch´tnych szybko si´ zape∏ni∏y i dla niektórych pozosta∏y tylko miejsca rezerwowe.

OczywiÊcie cieszy nas tak du˝e zainteresowanie, ale ubolewamy nad brakiem miejsca do prowadzenia zaj´ç i mo˝liwoÊci przyj´cia na zaj´cia
wszystkich zainteresowanych.
KKZ

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w paêdzierniku
KLUB KULTURY „ALEKSANDRÓW”
ul. Samorzàdowa 10, tel./fax (22) 612-63-85
6 paêdziernika (sobota), godz. 19.30
Zabawa taneczna. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkaƒców na wspania∏à zabaw´ tanecznà z muzykà granà na ˝ywo przez znany i lubiany zespó∏ „Promile”. Jak zawsze zapewnimy ciep∏y
bufet z przyst´pnymi cenami. Wst´p 20 z∏/os.
● 11 paêdziernika (czwartek), godz. 17.30
Wyjazd do Mszczonowa. Zapraszamy na wyjazd
autokarowy do term w Mszczonowie – nowoczesnego kompleksu geotermalnego spe∏niajàcego funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Wody termalne
gwarantujà relaks, ale równie˝ pomagajà ukoiç
uk∏ad nerwowy, poprawiajà samopoczucie oraz wywo∏ujà stan odpr´˝enia. Koszt: 50 z∏/os.
● 13 paêdziernika (sobota), godz. 17.30
„Randka z operà” – nowy cykl „Spotkania z mu zykà klasycznà”.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie z muzykà klasycznà. Na „Randce z operà” poznamy najwybitniejsze dzie∏a m.in. „Carmen”, „La Traviata”, „Nabucco”.
Przedstawiony b´dzie kontekst ich powstania i konstrukcja, zostanie streszczone libretto, zademonstrowane kostiumy i fragmenty oper. Wystàpià na ˝ywo
Êpiewacy operowi. Koncert poprowadzà Ewa Jarzymowska-Ka∏udow i Jaros∏aw Rosiƒski. Wst´p wolny.
● 18 paêdziernika (czwartek)
Wyjazd do teatru – wyjazd autokarem do teatru
na wybranà sztuk´. Dok∏adnych informacji udzielaç
b´dziemy na poczàtku paêdziernika, po dokonaniu
rezerwacji w teatrze. Orientacyjny koszt uczestnictwa – ok. 50 z∏/os.
● 20 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
„Mareczku, podaj mi pióro” – pokaz filmu z cy klu „Klasyka kina czeskiego”
Zapraszamy na kolejny pokaz filmu z cyklu „Klasyka kina czeskiego”. Bohaterem komedii jest Jiri
Kroupa, którego spokojne ˝ycie majstra zmieni∏o si´
w chwili, gdy kierownictwo fabryki podj´∏o decyzj´
o modernizacji. Nowe technologie wymagajà od za∏ogi wy˝szych kwalifikacji, zatem majster Kroupa
musi wraz z kolegami wróciç do szko∏y i zdaç matur´. Czas trwania: 93 minuty. Wst´p wolny.
● 21 paêdziernika (niedziela), godz. 13.00
Niedzielne spotkanie z teatrem „Bajka” – „Misia czek”. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku od dwóch do oÊmiu lat na niedzielne spotkanie z teatrem „Bajka”. Bohaterem przedstawienia
jest Misiaczek, który nie mo˝e zapaÊç w zimowy
sen, wi´c dzieci próbujà pomóc mu zasnàç i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wst´p: 5 z∏/os.
●

KLUB KULTURY „ANIN”
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40,
www.anin.ovh.org
6 paêdziernika (sobota), godz. 10.00–14.00
III Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2012”. Turniej s´dziowany przez arc. Agnieszk´ Brustman. Plan:
9.00–9.45 – zapisy, 10.00 – rozpocz´cie turnieju,
14.00 – zakoƒczenie turnieju.
● 10 paêdziernika (Êroda), godz. 11.40–12.40
16 paêdziernika (wtorek), godz. 12.40–13.40
„Oceania – wyspy Pacyfiku” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Wizyta w Oceanii to cudowna podró˝ do najpi´kniejszych i najdalszych zakàtków Ziemi – na wyspy
●

Pacyfiku. Autor przybli˝y archipelagi wysp Pacyficznych: Mikronezj´, Melanezj´, Polinezj´. Zamieszkujà je ludy o niezwykle interesujàcej, odmiennej od
europejskiej kulturze.
● 19 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Listy do sy na” autorstwa Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespo∏em Downa (Bardziej Kochani).
Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek, wtorek,
Êroda w godz. 12.00 – 18.00, piàtek 12.00 – 21.00.
● 20 paêdziernika (sobota), godz. 10.00–15.00
V Turniej Szachowy im. Jana Brustmana w Szkole Podstawowej nr 218, ul. Kajki 80/82.
Organizatorzy: Wydzia∏ Sportu i Rekreacji Urz´du
Dzielnicy Wawer, Klub Kultury „Anin”, Szko∏a Podstawowa nr 218. Plan: 9.00 – zapisy, 10.00 – rozpocz´cie turnieju, 15.00 – zakoƒczenie turnieju.
● 26 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00–20.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. Spotkanie z mi∏oÊnikami kolei Romualdem Solnickim, Zbigniewem
Tucholskim, Andrzejem Rukowiczem z okazji 135
rocznicy powstania Kolei NadwiÊlaƒskiej.
● 27 paêdziernika (sobota), godz. 15.00–16.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zaczarowany
m∏ynek” w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa.
Bajka oparta na motywach legendy estoƒskiej. Pewnego dnia ubogi rybak, który mia∏ dwóch synów, dosta∏
je od tajemniczego przybysza m∏ynek. Nie jest to zwyczajny m∏ynek. Bracia korzystajà z jego niezwyk∏ych
w∏aÊciwoÊci. Co z tego wynik∏o, zobaczymy w trakcie.
KLUB KULTURY FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44,
e-mail: kkfalenica@wp.pl
10 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
„Maraton filmowy z czekoladà” – w programie: projekcja filmowa i degustacja czekolady. Wst´p wolny!
● 17 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
„Piosenki z teatru” – piosenki ze spektakli „Pociàg do Falenicy”, „Opera ˝ebracza” w wykonaniu
aktorów Grupy teatralnej KK Falenica re˝yseria
Szczepan Szczykno. Wst´p wolny!
● 24 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
„Urodziny Stowarzyszenia Akademia ¸ucznica” –
w programie: prezentacje dokonaƒ artystów zwiàzanych ze Stowarzyszeniem, film urodzinowy, wystawa. Wst´p wolny!
●

KLUB KULTURY „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37,
www.klubmarysin.pl
10 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00–20.00
„Problemy nie znajà wakacji i Êwiàt” – zapraszamy na pierwsze zaj´cia seminaryjne z elementami
warsztatów, na których poznamy metody przywracania ˝yciu barw poprzez: eliminacj´ stresu, odblokowanie mo˝liwoÊci drzemiàcych w nas, nauk´ zamykania przesz∏oÊci, çwiczenia podwy˝szajàce samoocen´ i motywujàce do dzia∏ania.
● 13 paêdziernika (sobota), godz. 12.00
TERMINAL KULTURY – Poranek teatralny
Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny pt. „Kraina szcz´ÊliwoÊci” w wykonaniu aktorów teatrów
dzieci´cych. B´dzie to pogodna bajka opowiadajàca
o domu, szcz´Êciu, pracy.
● 18 paêdziernika (czwartek), godz. 10.00–12.00
Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Ma●

rysin” zapraszajà na warsztaty plastyczne pt.: „Szaty
dla Króla Maciusia I” w ramach projektu „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer.
● 24 paêdziernika (Êroda), godz. 10.00–12.00
Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Marysin” zapraszajà na warsztaty plastyczne pt.: „Zaplanuj dzieci´cy plac zabaw” w ramach projektu „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer.
● 25 paêdziernika (czwartek), godz. 14.00
Gala rozdania nagród w konkursie plastycznym
„Skarby jesieni” i wystawa nagrodzonych prac.
● 27 paêdziernika (sobota), godz. 16.00
TERMINAL KULTURY
Zapraszamy dzieci i rodziców na zabaw´ familijnà pt. „Na miotle”. Mile widziane b´dà przebrania.
Imprez´ poprowadzà aktorzy teatrów dzieci´cych.
● 31 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00–20.00
Zapraszamy na drugie spotkanie zaj´ç seminaryjnych z elementami warsztatów pt.: „Problemy nie
znajà wakacji i Êwiàt”.
KLUB KULTURY RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615-73-28,
fax 22 615-97-06, e-mail: klubradosc@gmail.com
www.klubradosc.waw.pl
6 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
„Dopóki Ziemia kr´ci si´...” – program muzyczny
poÊwi´cony twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy w wykonaniu Wies∏awa Kowalskiego – wokalisty i gitarzysty.
Dopóki Ziemia kr´ci si´, wszystko jest mo˝liwe.
Doskonale ukazuje to program muzyczny poÊwi´cony twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy. W swych genialnych utworach Okud˝awa porusza problemy od wieków nurtujàce ca∏à ludzkoÊç. Wst´p wolny.
● 19 paêdziernika (piàtek), godz. 13.30
„Pasowanie na Przedszkolaka” – impreza okolicznoÊciowa dla uczestników sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych.
● 20 paêdziernika (piàtek), godz. 15.00
„Przygody ma∏ej Pipi” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej TEATRON.
Bohaterkà przedstawienia jest dziewczynka Pipi, która
szukajàc przygód w´druje wraz z piratem po odleg∏ych kontynentach, spotykajàc przeró˝nych ludzi,
takich jak Indianin, Meksykanin czy Egipski Faraon.
Przedstawienie interaktywne – dzieci anga˝owane sà
przez aktorów do wspólnej zabawy. Wst´p wolny.
●

KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13, tel./fax 22 815 67 63
www.kkzastow.com, klub@kkzastow.com
6 paêdziernika (sobota)
Piknik Edukacyjny w ramach III Warszawskiej Gie∏dy Programów Edukacji Kulturalnej. Klub Kultury
„Zastów” zaprasza na Stare Miasto i podwórko na ul.
Brzozowej 5/9, na specjalnà prezentacj´ projektów
„Zaczarowana szuflada” i „Z laboratorium Marii”.
● 28 paêdziernika (niedziela), godz.*
Gala wr´czenia nagród w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Efekty pracy
uczestników konkursu b´dzie mo˝na zobaczyç na wystawie, na którà z∏o˝à si´ nagrodzone pocztówki. Fina∏
rozpocznie si´ koncertem pt. „Muzyczna pocztówka”
w wykonaniu sekcji wokalnych, które dzia∏ajà w Klubie.
* godzina zostanie podana na stronie www.kkzastow.com w dniu 17 paêdziernika)
●
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˚egnajàc „Kino i Wino”
ze Zbigniewem Cybulskim
W niedziel´ 23 wrzeÊnia br. odby∏o si´ ostatnie kinowe spotkanie przy winie organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych „Razem”. Przez
cztery tygodnie lata mogliÊmy cieszyç si´ wspania∏ymi Êwiatowymi produkcjami podczas seansów kina letniego. Spotkaniom sprzyja∏o wszystko. Dopisali amatorzy filmu, a nawet pogoda. Rozpocz´liÊmy
od ca∏ej masy rozmaitoÊci Jima Jarmuscha, wzruszyliÊmy Was baÊniowymi opowieÊciami Jana Jakuba Kolskiego, zaskoczyliÊmy nieprzewidywalnoÊcià
Almodovara, a zakoƒczyliÊmy klasykà polskiego kina wraz z cz∏owiekiem legendà – Zbigniewem Cybulskim. Mistrza kunsztu aktorskiego mogliÊmy oglàdaç
w dwóch ods∏onach, komediowej „Giuseppe w Warszawie” oraz dramatycznej „Jak byç kochanà”.

Fabu∏a kultowej komedii w re˝yserii Stanis∏awa
Lenartowicza, osadzona w czasach II wojny
Êwiatowej, pokazuje te nielekkie czasy w zupe∏nie
innym Êwietle. Giuseppe (Antonio Cifariello), tytu∏owy bohater, jest w∏oskim ˝o∏nierzem, który poszukujàc skradzionej broni, trafia na Mari´ (El˝bieta Czy˝ewska), dzia∏aczk´ konspiracji. Wszechobecny zam´t powoduje, ˝e Giuseppe zatrzymuje
si´ u Marii i jej brata malarza (Zbigniew Cybulski).
Paradoksalny charakter tej sytuacji wzmaga bariera j´zykowa pomi´dzy bohaterami, a tak˝e zupe∏nie odmienne temperamenty postaci. Skutkuje
to zabawnymi dialogami mi´dzy stereotypowym
W∏ochem, g∏oÊnym i chaotycznym, zdecydowanà
kobietà czynu, a ekscentrycznym malarzem, któ-

rego idee nie ∏àczà si´ z wojennà rzeczywistoÊcià.
Aby przedstawiç ca∏y wachlarz mo˝liwoÊci
Cybulskiego, „Jak byç kochanà”, w re˝yserii
Wojciecha J. Hasa, jest dla kontrastu filmem
o nieszcz´Êliwej mi∏oÊci. G∏ówni bohaterowie
Felicja (Barbara Krafftówna) i Rawicz (Zbigniew
Cybulski) sà parà aktorów, których zaczyna ∏àczyç uczucie. Staje si´ ono tak wielkie, ˝e sk∏ania Felicj´ do ryzykownych czynów. Rawicz, mimo mi∏oÊci, jakà jà obdarza, nie jest w stanie podo∏aç ci´˝arowi poÊwi´ceƒ. Film przyciàga swojà realnoÊcià, pokazujàc mi∏oÊç z zupe∏nie innej
strony, odzierajàc z filmowego kiczu romansów.
Wszystkim, którzy nie mieli okazji obejrzeç
z nami pod mi´dzyleskim niebem tych pere∏ kina
polskiego, polecamy domowy seans DVD. Nie
b´dziecie zawiedzeni.
Agnieszka KwaÊniak
Stowarzyszenie
Inicjatywa M∏odych „Razem”

Jesieƒ to nie koniec sezonu rowerowego,
a wiosna b´dzie... prawdziwie warszawska
Kiedy s∏oƒce przygrzewa
i powietrze te˝ jest ciep∏e,
wszyscy ch´tnie sp´dzamy
wolny czas na rowerach.
Kiedy jednak nastajà ch∏odniejsze dni, wi´kszoÊç z nas
koƒczy sezon. Zach´camy,
by w tym roku zaopatrzyç
si´ w odzie˝ stosownà do
uprawiania sportów plenerowych nawet póênà
jesienià i nie odstawiaç rowerów przy pierwszych ch∏odach, bo oto w Aninie powsta∏a nowa
baza rowerzystów – Sielanka Karczma Warszawska – i dopiero zaczyna rowerowy sezon ☺.
Nazwa restauracji s∏usznie kojarzy si´
z czymÊ innym ni˝ rowery, bo to miejsce, gdzie
od 9 wrzeÊnia br. w ka˝dà sobot´ i niedziel´ odbywa si´ Biesiada Warszawska – grajà tu
na ˝ywo kapele (cykl zainaugurowa∏ wyst´p Kapeli Warszawskiej Stanis∏awa Wielanka),
a na wiosn´ ruszà taƒce na dechach. Niezwy-

k∏ym wydarzeniem b´dzie równie˝ Festiwal Podwórkowych i Ulicznych Kapel Warszawskich
pod patronatem Pani Prezydent m.st. Warszawy
zaplanowany na okres od 1 maja do 30 wrzeÊnia
2013 r. O szczegó∏ach b´dziemy informowaç,
gdy zostanie otwarte przyjmowanie zg∏oszeƒ.
Dodamy tylko, ˝e w festiwalu mogà wziàç
udzia∏, a wr´cz sà szczególnie zapraszane, nawet najbardziej kameralne i amatorskie kapele.
To niepowtarzalna szansa zaprezentowania swojego talentu szerszej publicznoÊci. Scena karczmy poza festiwalem b´dzie goÊciç równie˝ muzyków innych nurtów, ich koncerty b´dziemy
zapowiadaç na bie˝àco.
Ale dlaczego rowery? Usytuowanie karczmy
na rogu ul. Krawieckiej i Kajki predysponuje jà
do bycia punktem startowym i koƒcowym wycieczek rowerowych po zaczynajàcej si´ w pobli˝u Êcie˝ce (ulicami Krawieckà, Wierzchowskiego
i dalej w leÊne obszary Anina), dlatego te˝ zdecydowano si´ na cotygodniowe pikniki rowerowe.

Stojaki na rowery i sto∏y biesiadne (z mo˝liwoÊcià zjedzenia tak˝e przyniesionych przez siebie
kanapek) b´dà czeka∏y na ca∏e „rowerujàce” rodziny. Pikniki zapoczàtkuje wielkie ogólnopolskie
wydarzenie sportowe, wspó∏organizowane przez
karczm´ – fina∏ Poland Bike Marathon 2012,
który odb´dzie si´ w∏aÊnie tutaj w dniu 13 paêdziernika 2012 r. wraz z Mistrzostwami Warszawy i Mazowsza Samorzàdowców z udzia∏em
Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Wawer.
Jak widaç – b´dzie si´ dzia∏o ca∏kiem sporo.
Anin zyska∏ miejsce dobrze uzupe∏niajàce ofert´
kulturalno-sportowà tutejszego klubu kultury
i OSiR-u, a powiedziano nam, ˝e powy˝ej zapowiedziane imprezy to dopiero poczàtek dzia∏aƒ
majàcych na celu zapewniç mieszkaƒcom naszej dzielnicy sposoby sp´dzania wolnego czasu
nieodbiegajàce atrakcyjnoÊcià od propozycji p∏ynàcych z samego centrum miasta.
Hanna Kowalska

Zaj´cia dla maluszków w Klubie Kultury ,,Anin”
Ju˝ po raz trzeci rusza od paêdziernika cykl
zaj´ç dla najm∏odszych – Brykajàce Maluszki.
Sà to zaj´cia, których g∏ównym celem jest
wszechstronny rozwój dzieci poprzez zabaw´
i ruch. Program spotkaƒ uwzgl´dnia wielorakie
potrzeby dzieci, przede wszystkim te, które
umo˝liwiajà im rozwój w kierunku najpe∏niejszego poznawania, doÊwiadczania i prze˝ywania
otaczajàcej rzeczywistoÊci.
Dzieci wspó∏dzia∏ajà z opiekunami, w ramionach których czujà si´ bezpiecznie, pog∏´biajà
wzajemny kontakt emocjonalny, uczà si´ wspó∏pracy i jednoczeÊnie majà okazj´ do pobudzania
swojej wyobraêni i rozwijania ekspresji twórczej.
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W trakcie spotkaƒ szczególnà rol´ odgrywajà
çwiczenia ruchowe wed∏ug metody Weroniki Sherborne, które wywodzà si´ z naturalnych potrzeb
dziecka zaspokajanych w kontakcie z opiekunem.
Dodatkowo podczas zaj´ç prowadzone sà:
• çwiczenia precyzyjnych ruchów d∏oni i palców, poprzez takie czynnoÊci jak rysowanie,
malowanie, wydzieranie, wycinanie, naklejanie, stemplowanie, lepienie, ugniatanie, wyciskanie, nauk´ kolorów, kszta∏tów i faktur;
• zabawy rozwijajàce koordynacj´ i poczucie rytmu, zabawy przy muzyce oraz nauka piosenek;
• çwiczenia logopedyczne, relaksacyjne i wierszyki – masa˝yki.

Dzieci podczas licznych zabaw dopasowanych specjalnie do ich wieku i mo˝liwoÊci nie
tylko mi∏o sp´dzajà czas, ale równie˝ uczà si´
wielu nowych rzeczy niezwykle przydatnych
podczas poznawania Êwiata.
Ka˝de zaj´cia stanowià odr´bnà ca∏oÊç i dotyczà oddzielnego tematu. Przeznaczone sà dla
dzieci od roku do trzech lat wraz z opiekunem.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w piàtki na godz. 15.30.
Zapisy odbywajà si´ codziennie w sekretariacie Klubu Kultury przy ul. V Poprzecznej 13 lub
telefonicznie: 22 815 41 40.
Magdalena Kraus
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∏a 600 sklepów charytatywnych. Polska by∏a dla niej bardzo wa˝na. Pomaga∏a nam
po II wojnie Êwiatowej. Walczy∏a o prawa cz∏owieka, o godnoÊç chorych i cierpiàcych. Zmar∏a 2 listopada 2000 roku, w wieku 77 lat.
Podczas uroczystoÊci otwarcia, dyrektorka Beata Jarczewska krótko opisa∏a prac´ przedszkola.
W program rehabilitacji wchodzi mi´dzy innymi
muzykoterapia, hipoterapia czy terapia Johansena.
OÊrodek ma podpisanà szerokà umow´ z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Opieka sprawowana jest nad dzieçmi nie tylko z Warszawy, ale
i z ca∏ej Polski. To z myÊlà o nich zbudowany zosta∏
internat, w którym aktualnie przebywa 51 dzieci.
Dla starszych dzia∏a natomiast oÊrodek wsparcia
„Klub Absolwenta”. Przedszkole przeznaczone jest
dla 30 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat.
B´dàc na otwarciu oÊrodka, przekona∏am si´,
˝e warto pomagaç. Kiedy cz∏owiek widzi
uÊmiechni´te buzie dzieci – wie, ˝e to najcenniejszy prezent, jaki mo˝e dostaç. To wtedy widaç,
˝e to, co cz∏owiek robi dla drugiego cz∏owieka,
ma g∏´boki sens. I mimo ˝e pieniàdze, które nap∏ywajà od sponsorów dla oÊrodka, sà wa˝ne
– to nic nie jest tak wa˝ne jak ten uÊmiech. Jak
mówi∏ abp Henryk Hoser: „Dzieci sà jak te ma∏e
sadzonki, które trzeba piel´gnowaç, by wyros∏y
z nich pi´kne kwiaty”.
Aleksandra Mularczyk

Z sercem do dzieci – w Helenowie
Dnia 21 wrzeÊnia br. Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjació∏
Dzieci (TPD) w Helenowie oficjalnie otworzy∏o
kolejny oÊrodek – Przedszkole Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci im. Lady Sue Ryder.
„Zmierzamy do stworzenia takiego miejsca,
gdzie dziecko dostanie wszystko, czego potrzebuje. Opiek´ i podpor´ duchowà. Pomagamy im,
przy Paƒstwa wspania∏ej pomocy” – mówi∏ Zbigniew Drzewiecki, dyrektor Centrum, do wszystkich zgromadzonych na otwarciu, w∏adz miasta,
w∏adz dzielnic Pragi-Po∏udnie i Wawra, przyjació∏
TPD i sponsorów fundacji im. Sue Ryder. Centrum zachwyca swojà bogatà historià – jego
ch´ç pomagania innym, wzbogacanie o kolejne
oÊrodki i wytyczanie sobie kolejnych, konkretnych celów si´gajà 1922 roku. To tu, w otulinie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, dzieci
niepe∏nosprawne, ˝yjàce z ró˝nymi ci´˝kimi zaburzeniami zdrowia otrzymujà ogromnà pomoc.
Ludzie pracujàcy w Centrum – dyrektorzy, nauczyciele, rehabilitanci, wolontariusze dajà szans´ rozwoju wszystkim dzieciom trafiajàcym do
oÊrodka. Uczà je, jak ˝yç. Jak byç samodzielnym, jak odnaleêç si´ w doros∏ym ˝yciu. Co to
jest tolerancja, wzajemna akceptacja i wra˝liwoÊç na potrzeby innych. Otwarcie przedszkola

to by∏ kolejny krok, by zapewniç dzieciom mo˝liwoÊç kszta∏cenia si´ na ka˝dym etapie ˝ycia.
Patronkà przedszkola zosta∏a Margaret Susan
Ryder. 21 wrzeÊnia bardzo ciep∏o wypowiada∏
si´ o niej Alojzy Józekowski – major, który mia∏
okazj´ jà poznaç. Zapisa∏o mi si´ w pami´ci
szczególnie jedno zdanie: pi´kna, ale skryta

w sobie kobieta. Lady Ryder to pionierka godna naÊladowania. Ju˝ w wieku 16 lat zaciàgn´∏a
si´ do Formacji Piel´gniarek Pierwszej Pomocy.
Po zakoƒczeniu wojny nios∏a pomoc by∏ym
wi´êniom niemieckich obozów. Wraz z m´˝em
Leonardem Cheshire inicjowa∏a akcje humanitarne w ró˝nych krajach Êwiata. Ponadto za∏o˝y-

Bieg (20.08.1942–20.08.2012)
DoÊç cz´sto zdarza mi si´ biegaç VIII Poprzecznà. Biegaç to du˝o powiedziane: zdarza
mi si´ truchtaç VIII Poprzecznà. Chyba i to
stwierdzenie jest przesadà. Zdarza mi si´ dreptaç VIII Poprzecznà.
VIII Poprzeczna jest krótkà, ale wa˝nà ulicà: ∏àczy aniƒskà stacj´ PKP z ulicà Kajki. Wiele lat temu pokryto jà asfaltem, z dzieciƒstwa pami´tam
jà jednak jako nieutwardzonà, niemal˝e piaszczystà drog´. Ma niewiele ponad trzysta metrów. Ciekawe, ile czasu potrzebowa∏by na przebiegni´cie
tego dystansu Harold Maurice Abrahams? MyÊl´,

Letniska Falenickie
– kolejny reprint Wydawnictwa Âwidermajer
W wawerskich ksi´garniach i miejscach
promocji kultury pojawi∏ si´ ciekawy prospekt,
b´dàcy odbitkà z „Informatora Uzdrowisk, Letnisk i Osiedli Podsto∏ecznych p.n. Lato
pod Warszawà” z 1938 roku. Publikacja zawiera opisy przedwojennych miejscowoÊci letniskowych na linii Warszawa – Otwock. Przybli˝a ich walory krajobrazowe, klimatyczne, gastronomi´ i wszelkie atrakcje turystyczne.
W broszurce mo˝na znaleêç wykaz pensjonatów oraz spis wszelkich udogodnieƒ s∏u˝àcych
ówczesnym letnikom. Ciekawa lektura dla mi∏oÊników przedwojennych, wilegiaturowych
klimatów i doskona∏a lekcja promocji regionu.
d. ch.

˝e zmieÊci∏by si´ w czterdziestu sekundach. Przecie˝ podczas paryskiej olimpiady w 1924 r. przebieg∏ 100 metrów w 10,6 sekundy!
Abrahams próbowa∏ ju˝ swych si∏ cztery lata
wczeÊniej, w Antwerpii. Nie osiàgnà∏ jednak wi´kszych sukcesów. Co innego w Pary˝u: tu zdoby∏
z∏oty medal na 100 metrów, srebrny w sztafecie
4 x 100, a w biegu na 200 metrów by∏ szósty. Co
sprawi∏o, ˝e z przeci´tnego sportowca przeobrazi∏
si´ w sportowca wybitnego? Wiadomo, ˝e morderczo trenowa∏. Z filmu Hugh’a Hudsona „Rydwany ognia” mo˝na wywnioskowaç, ˝e osiàgni´cia
sportowe by∏y dla niego formà walki z dyskryminacjà ˚ydów. Biografowie Abrahamsa utrzymujà
z kolei, ˝e ten ambitny student prawa z Cambridge
chcia∏ dorównaç starszemu bratu, który mia∏ ju˝
na swym koncie olimpijski medal. W Internecie
mo˝na znaleêç filmiki, które pokazujà styl Abrahamsa: biega∏ pochylony do przodu Êmiesznie obracajàc nogami, podobnie jak strusie. Na finiszu
wychyla∏ si´ w kierunku taÊmy znacznie mocniej
ni˝ rywale. Bardzo chcia∏ wygrywaç.
W ogóle od pierwszych dekad XX wieku sport
odgrywa∏ w ˝yciu m∏odych ˚ydów coraz istotniejszà rol´. Jeszcze podczas II Kongresu Syjonistycznego (1898) Max Nordau zach´ca∏ m∏odzie˝
do jego uprawiania. Marzy∏ o „muskularnym syjonizmie”. Znaczenie sportu podkreÊla∏ te˝ sam
rabbi Abraham Kook. Zdrowe cia∏o – twierdzi∏ –
mo˝e zapewniç równie˝ zdrowie duszy.
W 1903 r. Alfred Flatow (atleta, medalista z Aten)
za∏o˝y∏ w Niemczech Jüdische Turnerschaft.

Jüdische Turnerschaft by∏a pierwowzorem dla
powsta∏ych póêniej ˝ydowskich organizacji sportowych, takich jak chocia˝by Maccabi i Hapoel.
Dzia∏a∏y one tak˝e w mi´dzywojennej Polsce. Rywalizujàce ze sobà oddzia∏y Hapoel istnia∏y
w Otwocku i Falenicy. Otwocki Hapoel s∏ynà∏
w latach 30. ze Êwietnej sekcji pi∏ki no˝nej. W Falenicy rozwin´∏y si´ boks i lekka atletyka.
A co z Rembertowem? Czy byli tam jacyÊ wysportowani ˚ydzi? Nie wiem. Kiedy jednak ˚ydzi
z Rembertowa znaleêli si´ 20 sierpnia 1942 roku
na VIII Poprzecznej, cz´Êç z nich (myÊl´, ˝e byli to
ludzie m∏odzi) wskrzesi∏a w sobie sportowego ducha. W zapisanej przez Wiktora Kulerskiego relacji
Êwiadka tych wydarzeƒ czytamy: „Od stacji w ob∏oku kurzu gna∏a na oÊlep gromada ludzi w rozwianych cha∏atach. Co chwila któryÊ kozio∏kowa∏ i ry∏
twarzà w piachu wznoszàc tuman py∏u. Zanim si´
spostrzeg∏em, kilku przebieg∏o obok mnie p´dzàc
do lasu za Królewskà (ówczesna nazwa ulicy Kajki – przyp. J. C.)”. I dalej: „(...) Póêniej mówiono,
˝e zabitymi byli ˚ydzi, próbujàcy zbiec z du˝ego
transportu prowadzonego przez Niemców. Zanim
zdo∏ali si´gnàç lasu – zostali wystrzelani z karabinu maszynowego ustawionego przy torach. Niemcy bili z niego wzd∏u˝ VIII Poprzecznej (...)”.
Pozna∏em t´ relacj´ kilka lat temu. Od tego
czasu sporo myÊl´ o tamtych biegnàcych ˚ydach. Czy mieli jakàÊ szans´? A gdyby biegali
tak jak Harold Maurice Abrahams?
Jakie jednak prawo ma do takich rozwa˝aƒ
cz∏owiek, który potrzebuje na przebiegni´cie
VIII Poprzecznej trzech minut?
Jan Czerniawski
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

◗ TENIS – lekcje dla poczàtkujàcych i zaawansowanych,
zarówno dla dzieci jak i doros∏ych. Dojad´ na korty
w Wawrze i okolicach! Atrakcyjne ceny, tel. 604 974 313.
◗ 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.

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

LEKCJE POLSKIEGO

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702

◗ Sprzedam atrakcyjny segment skrajny, Stara Mi∏osna
180/350 m2, technologia kanadyjska, gara˝, 5 pokoi,
kanalizacja, woda miejska, gaz. 599 tys., do negocjacji. Tel. 602606158.
◗ Lipowo/Wiàzowna: atrakcyjna dzia∏ka budowlana,
4300 m2, pràd, woda miejska, planowana kanalizacja,
475 tys., do negocjacji. Tel. 602 606 158.
◗ Poszukuj´ umeblowanej kawalerki lub 2-pokojowego
mieszkania z dost´pem do sieci internetowej. Najch´tniej Zielona, Weso∏a, Marysin Wawerski, Anin. Tel. 695621-864.

PODNOÂNIK KOSZOWY
wykonuje prace na wysokoÊci:

MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW,
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW,
CZYSZCZENIE/NAPRAWA RYNIEN,
KONSERWACJA OÂWIETLENIA itp.

Tel. 792 077 071
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◗ Sprzedam lub wynajm´ budynek warsztatowy o powierzchni 320 m w Falenicy Tel: 606-260-514.
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà – Mazury. Po∏o˝ona 400 m
od jeziora i 300 m od mediów. Trasa Grajewo-Augustów. Tel; 787-142-983
◗ Wynajm´ pomieszczenie warsztatowe lub magazynowe w Starej Mi∏osnej 100 m2 pow, 4 m wysokoÊci,
15 m d∏ugoÊci, 15 m2 pomieszczenie socjalne. Tel:
530-588-250.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.

DO WYNAJ¢CIA
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2
601 249 250
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Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam lub wynajm´ budynek warsztatowy/magazynowy o powierzchni 320 m2 w Falenicy. Budynek
na ziemii dzier˝awionej od Gminy. Pilnie i tanio. Tel.
606 260 514.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY:
◗ Studentka I-ego roku UW udzieli korepetycji z j´zyka
angielskiego i/lub matematyki uczniom szko∏y podstawowej. 30z∏/h, tel. 787 783 724 :)
◗ ANGIELSKI – ka˝dy poziom, dzieci, m∏odzie˝ szkolna,
doroÊli, profesjonalnie i skutecznie. Tel: 608716759.

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
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym. Dojazd. Tel. 796 877 744.
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie
rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ ANGIELSKI - skutecznie. Anglistka z doÊwiadczeniem
w nauczaniu udziela lekcji j´z. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy ogólne, Business English, przygotowanie do egzaminów oraz konwersacje. Tel: 605 304 642.
◗ Korepetycje, j´zyk polski, tel. 506 316 077

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

◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ 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
◗ 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 .

POMOC PIELEGNIARSKA
u pacjenta w domu: zastrzyki,
pobieranie krwi, cewnikowanie, opatrunki, zdejmowanie
szwów itp. Tel. 509 818 903. 77
◗ 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.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie

www.polski.waw.pl

DZIECI – OPIEKA/NIANIA:

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI:
◗ Sprzedam krzese∏ko do karmienia dla dziecka, kolor
zielono-szary, z podwieszonym koszykiem na zabawki..
Stan bardzo dobry. tel. 885 057 777.
◗ Sprzedam buciki wiosenne/jesienne dla ch∏opca firmy
„BARTEK” rozm. 21 (wk∏adka 13 cm). Skóra, usztywniona kostka. Prawie nowe. 885 057 777.
◗ Sprzedam kombinezon Reima dla chlopca, rozmiar 74,
stan idealny, czapka GRATIS. 180 z∏., zdj´cia na maila.
501732144.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Sprzedam butki do kombinezonu Reima (Reima TEC), rozmiar 1 (6–12 m-cy), 30 z∏, zdj´cia mailem 501732144.
◗ Sprzedam buty zimowe Mruga∏a, bràzowo-czarne, rozmiar
20, stan idealny, 50 z∏; buty zimowe Ecco, rozmiar 23,
stan idealny, oliwkowo-bràzowe, 70 z∏. tel. 501732144.
◗ Sprzedam kurtk´ Mothercare, 6-9 miesi´cy, pomaraƒczowa, z wypinanà szarà, polarowà kamizelkà, jak nowa, 40 z∏., zdj´cia mailem 501732144.
◗ Sprzedam ch∏opi´cà kurteczk´ Cool Club, rozmiar 74,
z wypinanà bluzà, bez bluzy jako wiatrówka, granatowa,
prawie nienoszona, 40 z∏. Zdj´cia mailem. 501732144.
◗ Sprzedam kurtk´ przeciwdeszczowa Tchibo, granatowo – ró˝owa, 122-128, z wypinanym polarem, 60 z∏.,
zdj´cia mailem, 501732144.
◗ Sprzedam pó∏buty Naturino Rainstep, nieprzemi´kajàce, ocieplane polarem, fioletowe, rozmiar 32, stan bardzo dobry, 80 z∏. Zdj´cia mailem. 501732144.
◗ Sprzedam kozaki Naturino Rainstep, fioletowe, na rzepy,
rozmiar 33, Jak nowe, 130 z∏. Fot. mailem. 501 732 144.
◗ Oddam du˝à wanienk´ z plastikowà wk∏adkà do kàpieli
niemowlaka. 501732144.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢:
◗ Klatka dla gryzonia u˝ywana w dobrym stanie sprzedam 20 pln. tel. 604135444.
◗ Buty sportowe z rolkami w podeszwie nr. 39 u˝ywane
bardzo ma∏o. cena 50 pln tel. 604444135.

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211
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◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych
szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Zamra˝arka Mors 120 l, stan dobry, cena 100 z∏.
Tel. 512-905-455.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul.
NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam metalowe podestyna rusztowania, cena
70 z∏ szt. Tel; 601-851-660.

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieçmi po szkole lub przedszkolu. Kwalifikacje, samochód wykszta∏cenie wy˝sze j´zyk angielski/polski tel 609-660-667,
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w niepe∏nym wymiarze godzin,
mam doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. 501-806-549.

ZWIERZ¢TA:
◗ Przyb∏àka∏a si´ suczka – west highland white terrier.
662140186.
◗ Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi zapraszamy do Uprzejmego ¸osia, gabinetu weterynaryjnego
w Mi´dzylesiu, przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na Paƒstwa. Tel. 535 965 525,
www.facebook.com/uprzejmylos
◗ 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:
◗ Elektryk uprawniony, kierowca kat. B szuka pracy.
Tel.: 501-704-211.
◗ Szukam pracy przy remontach i porzàdkach. Tel: 536920-306.
◗ Dolnop∏uk-serwis urzàdzeƒ sp∏ukujàcych: Geberit, Grohe,
Cersanit, Ko∏o, Roca. Naprawiam wc-kompakt-przecieki,
awarie, uszczelnienie. Zadzwoƒ: 508-620-962 Sadowski.

Wykonuj´ WSZELKIE DROBNE
DOMOWE NAPRAWY elektryki,
hydrauliki, malowania, tapetowania, naprawy drzwi, zamków itp.

Tel: 606 478 725.
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REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
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◗ FRANCUSKI z dojazdem – tel. 602 276 202.
◗ CHEMIA, korepetycje w atrakcyjnej cenie. Poziom podstawowy i rozszerzony. Przygotowanie do egzaminów,
sprawdzianów oraz zaliczeƒ semestralnych. Szeroki zakres materia∏u. Cena 30z∏/60 min. Tel: 514 730 370.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt:
607 084 623.
◗ 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.
◗ 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.
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◗ Sprzedam rezydencj´ w Aninie 10 km od centrum
Warszawy, 3 poziomy, 2 garaze, sauna, alarm. Dzialka
1500 m2, bajkowy ogród,. Tel 601-338-153.
◗ Pilnie sprzedam bezpoÊrednio dom 280 m2, w zabudowie szeregowej, na zalesionej dzia∏ce 1130 m2,
wszystkie media, atrakcyjna okolica w pobli˝u urz´du
dzielnicy Weso∏a, dobra komunikacja. Cena
1.150.000 z∏. WARSZAWA t. 605-957-147.
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NIERUCHOMOÂCI:

◗ Do sprzedania betoniarka 140 l/ 1-fazowa. Cena 750 z∏.
Tel. 512-905-455.
◗ Sprzedam sukni´ 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). Zdj´cia na ˝yczenie. Tel: 510618-518, e-mail: olgasu@op.pl.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam. Tel. 22
615 30 60.

◗ Osoba z doÊwiadczeniem w pracy administracyjno biurowej poszukuje zatrudnienia. Tel: 505-798-886
◗ Ociemnia∏a inwalidka I grupy, bez renty, potrzebuje
wszelkiej pomocy. Tel. 22 652-28-14
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem
lub osobà starszà. Tel. 603-310-664.

Sklep Kamiks
Chemia kamieniarska
akcesoria nagrobkowe
www.kamieniarski-sklep.abc24.pl
501 75 75 42, 22 773 16 62
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Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ Drobne domowe naprawy wykonam tel: 606478725
◗ Dyplomowana masa˝ystka wykona masa˝ relaksacyjny,
masa˝ leczniczy, masa˝ odchudzajàcy dla kobiet. Dojazd
do klienta na terenie Wawer-Weso∏a, Marta 791955193
◗ Gaz-instalaluj´ kuchnie gazowe, p∏yty indukcyjne, piekarniki elektryczne, podgrzewacze przep∏ywowe, okapy
kuchenne, przy∏àcza hydrauliczne do pralki, zmywarki.
Zadzwoƒ: tel. 508-620-962 Sadowski.
◗ Naprawa drzwi, zamków drobne naprawy Êlusarskie.
606 478 725.
◗ Drobne NAPRAWY I REMONTY, „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 601 313 561.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660
◗ Remonty w szerokim zakresie; glazura – terrakota,
Êcianki z KG hydraulika z PCV malowanie i inne Wykonuje osobiÊcie tanio i solidnie tel. 888 030 994.
◗ Szukam pracowanika fizycznego do pracy w ogrodzie
tel. 513-148-238.
◗ Opiekunka do osób starszych z kilkuletnim doÊwiadczeniem (opieka w kraju i za granicà) podejmie prac´
w Warszawie i okolicach, Opieka nad osobami chorymi,
le˝àcymi, warunki do uzgodnienia. Telefon 257570336.

- pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic.
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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

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

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

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

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.
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RODZINA NA SWOIM!!!
W TYM BUDYNKU
Oferujemy ostatnie już mieszkanie
spełniające kryteria kredytu „Rodzina na swoim”

Mieszkanie 62 m2 + garaż
w cenie 5.785,00/m2
Stan deweloperski

BETI

FASHION STYLE

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH

S–XXXL

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

