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Nie ma chyba w Polsce dnia bogatszego
w uroczystoÊci i zorganizowane wydarzenia ni˝
Âwi´to Niepodleg∏oÊci. Tradycyjnie w Warszawie odbywajà si´ one g∏ównie w ÂródmieÊciu.
Jednak od kilku lat ciekawe inicjatywy pojawiajà si´ równie˝ w innych dzielnicach, tak˝e
w Wawrze. Nale˝y do nich zaliczyç festyn rodzinny „11:11 – czas na niepodleg∏oÊç”, organizowany ju˝ po raz trzeci przez wawerskie
Êrodowisko Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z roku na rok impreza goÊci coraz wi´cej
uczestników, powoli wpisujàc si´ na list´ wa˝nych wydarzeƒ rozrywkowych naszej dzielnicy.

Od rana atrakcje dla ca∏ej rodziny czekajà na
wszystkich ch´tnych na terenie OSiR Wawer
przy ul. V Poprzecznej 22. Najm∏odsi b´dà mieli okazj´ m.in. zrobiç w∏asne zwierzàtko z balonów, pomalowaç twarz, pobawiç si´ ogromnymi baƒkami mydlanymi, wziàç udzia∏ w konkursie plastycznym i w zabawach z kolorowà chustà Klanzy. Dla starszych uczestników harcerki
i harcerze przygotowali gr´ historycznà: gracze
stanà w obliczu trudnej misji, podczas której b´dà musieli przebyç 123 lata historii Polski, s∏u˝àc sprawie odzyskania upragnionej niepodleg∏oÊci. Po drodze czekajà na nich m.in. zadania
strzeleckie, gra strategiczna, rozwiàzywanie ∏amig∏ówek i zaszyfrowanych wiadoZapraszamy 1 grudnia 2012 r. w godzinach 12.00–18.00
moÊci, koniecznoÊç
Warszawa, ulica Przewodowa 139
pos∏u˝enia si´ Êwiecà
na imprez´ pn. „Zaczarowane domy Andriollego”.
dymnà oraz udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej. Fabularne ramy gry wià˝à si´ z najwa˝niejszymi wydarzeniami
epoki zaborów, stanowiàc dobry przyk∏ad
nauki przez zabaw´.

Zaczarowane domy Andriollego

Poznaj histori´ swojej okolicy. PrzenieÊ si´ w klimaty z XIX wieku.
W programie:
- Spotkanie ze snycerzem i architektem
- Wystawa malarstwa i fotografii „Andriolli w obiektywie”
- Warsztaty

- Uk∏adanie puzzli
- Koncert muzyki klasycznej –
pieÊni i arie w wykonaniu sopranu Mileny Dudkowskiej
... a na rozgrzewk´ polecamy
goràcà herbat´.

Od 16.11.2012 r.
„Zaczarowane domy Andriollego” w „Galerii na p∏ocie” przed
Klubem Kultury „Zastów” – plenerowa wystawa fotografii wawerskiej architektury drewnianej w stylu „Âwidermajer”. Dziewi´tnastowieczny artysta, malarz i rysownik: Micha∏ Elwiro Andriolli, swoimi dzia∏aniami zapoczàtkowa∏ w architekturze styl nadÊwidrzaƒski
– dziÊ powszechnie znany jako „Âwidermajer”. Jego styl jest do dziÊ
rozpoznawany i stanowi inspiracj´ dla wielu architektów.
Wystawa realizowana jest w ramach projektu pod tym samym tytu∏em,
we wspó∏pracy z Bibliotekà Publicznà w Dzielnicy Wawer.
Organizator:
Klub Kultury „Zastów”
Wspó∏praca:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer
Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami w Dzielnicy Wawer

Patronat medialny:
Zarzàd Transportu Miejskiego
City Channel
WiadomoÊci Sàsiedzkie
Kurier Wawerski
Gdzieco.pl
Wolnasobota.pl

Patronat:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddzia∏ Warszawski

Sponsorzy:
Fala Warszawska Spó∏dzielnia
Handlowa

Fot. na ok∏adce – Centrum Zdrowia Dziecka przy Al. Dzieci Polskich w Mi´dzylesiu.

fot. Boles∏aw Wal´dziak

W Wawrze te˝ mo˝na Êwi´towaç niepodleg∏oÊç!

Wszyscy uczestnicy festynu b´dà mieli mo˝liwoÊç nauczenia si´ ciekawych technik plastycznych, przygotowujàc w∏asne Êwiece woskowe, a tak˝e sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci w parku linowym. Zaplanowano równie˝
projekcj´ archiwalnych materia∏ów filmowych
i emisj´ pieÊni patriotycznych z epoki. Zarówno wst´p, jak i wszystkie atrakcje sà bezp∏atne. Impreza rozpocznie si´ o godz. 11 i potrwa do godz. 16. W ciàgu tych kilku godzin
mieszkaƒcy Wawra i okolic b´dà mogli przypomnieç wszystkim o tym, ˝e „nie ma radoÊci
bez niepodleg∏oÊci”.
Jakub K∏osiƒski
Autor jest instruktorem wawerskiego
Szczepu 145 WDHiZ
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Paêdziernik w Radzie Dzielnicy Wawer
Tradycyjnie z koƒcem roku Rada Dzielnicy Wawer
zapoznaje si´ z projektem
bud˝etu na nast´pny rok
przygotowanym dla Wawra przez Urzàd Miasta.
W tym roku projektem
tym, zwanym Za∏àcznikiem
Dzielnicowym do uchwa∏y
bud˝etowej m.st. Warszawy, radni zaj´li si´ na
sesji Rady w dniu 16 paêdziernika. Projekt
przysz∏orocznego bud˝etu przewiduje dochody
i wydatki dzielnicy na poziomie 169,6 mln z∏.
Najwi´cej wydane zostanie na oÊwiat´ – przesz∏o 80,5 mln z∏, na pomoc i profilaktyk´ spo∏ecznà – 18,3 mln z∏, na gospodark´ mieszkaniowà – 15,3 mln z∏, na transport – 13,1 mln
z∏, na edukacyjnà opiek´ wychowawczà (Êwietlice, poradnie i internaty) – 7,0 mln z∏, na kultur´ fizycznà i sport – 6,4 mln z∏, na kultur´
i ochron´ dziedzictwa narodowego – 4,7 mln
z∏, na gospodark´ komunalnà – 2,2 mln z∏, zaÊ
na ochron´ zdrowia – 1,2 mln z∏. Pozosta∏e wydatki oraz wydatki na administrowanie dzielnicà zamknà si´ kwotà 20,9 mln z∏.
Niestety, kwoty te nie sà wystarczajàce
w porównaniu z potrzebami dzielnicy. Urz´dnicy wyliczyli, ˝e najwi´ksze braki sà w oÊwiacie,
gdzie nie znaleziono pokrycia na finansowanie

zadaƒ edukacyjnych w kwocie 7,6 mln z∏.
Poza oÊwiatà wykazano braki w ochronie
zdrowia i pomocy spo∏ecznej – 0,5 mln z∏, kulturze – 0,2 mln z∏, sporcie – 0,2 mln z∏ i administrowaniu dzielnicà – 0,5 mln z∏.
W projekcie bud˝etu znalaz∏ si´ te˝ wykaz
planowanych inwestycji w dzielnicy. W przysz∏ym roku zostanie wybudowany chodnik
wzd∏u˝ ulicy Technicznej, przebudowane zostanà ulice Skalnicowa (wraz z przebudowà oÊwietlenia) na odcinku od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów i Hafciarska, zaÊ zbudowane zostanà
ulice Mozaikowa, Âwiebodziƒska, Panny Wodnej, Nowozabielska (od Stoczniowców do Kadetów) i Gruszy. Zostanie wykonane oÊwietlenie wzd∏u˝ ulic Borowieckiej, ˚eglarskiej i Pasa˝erskiej. Dokoƒczona zostanie budowa przedszkola przy ul. Âwiebodziƒskiej, Êrodki przeznaczono równie˝ na modernizacj´ i rozbudow´
budynku oÊwiatowego przy ul. Kadetów 15.
Z inwestycji w oÊwiacie nale˝y wymieniç budow´ boiska przy liceum przy ul. Halnej i modernizacj´ zespo∏u szkó∏ przy ul. Alpejskiej. W budynku dawnej szko∏y przy ul. ˚egaƒskiej zostanà przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne. W przysz∏ym roku zostanie przygotowana budowa odwodnienia terenów na osiedlach
Aleksandrów, Zbójna Góra i NadwiÊle. Zmodernizowane zostanà place zabaw w osiedlach

Wys∏uchanie publiczne
nt. programu bezpieczeƒstwa drogowego
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza w dniu 13 listopada o godzinie 17.00
na wys∏uchanie publiczne w sprawie opracowania programu na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Spotkanie odb´dzie si´
w sali konferencyjnej Urz´du Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy przy ulicy ˚egaƒskiej 1.
Przeprowadzenie wys∏uchania publicznego
zwiàzane jest ze spo∏ecznymi wystàpieniami
i dà˝eniami mieszkaƒców dzielnicy kierowanymi do Rady Dzielnicy Wawer ˝àdajàcymi wypracowania programu i zasad majàcych na celu doprowadzenie do organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Za∏o˝enia tego programu doprowadziç
majà do ca∏kowitego wyeliminowania wypadków drogowych powodujàcych ofiary Êmiertelne oraz takie, w których sà ci´˝ko ranni.
Zasady przeprowadzenia wys∏uchania
publicznego:
1. Zasada jawnoÊci – swobodne wystàpienie
zainteresowanych osób i organizacji, mediów, dost´p do spisanego protoko∏u z posiedzenia, na którym przeprowadza si´ wy-

s∏uchanie publiczne.
2. Zasada równego prawa – jednakowy czas wypowiedzi – 3 minuty osoby prywatne, 5 minut
przedstawiciele organizacji spo∏ecznych
– po spe∏nieniu warunku wype∏nienia ankiety,
w kolejnoÊci ustalonej przez prowadzàcego
wystàpienie publiczne, ∏àczny czas trwania
wys∏uchania ustala si´ na trzy godziny.
3. Zasada jednego wystàpienia – na posiedzeniu, na którym przeprowadza si´ wys∏uchanie
publiczne, mówca mo˝e wystàpiç tylko raz.
4. Zasada ustalenia daty i godziny przeprowadzanego wys∏uchania publicznego podana

Miedzeszyn Wschód, Aleksandrów i Zastów.
Planuje si´ kontynuowanie budowy kompleksu
obiektów sportowych w Miedzeszynie i boiska
przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw.
Pomimo tych braków radni zaopiniowali pozytywnie, z uwagami, projekt bud˝etu na 2013 r.
W dalszej cz´Êci sesji radni, w zwiàzku ze
spo∏ecznymi wystàpieniami i dà˝eniami mieszkaƒców, uchwalili przeprowadzenie wys∏uchania publicznego, b´dàce poczàtkiem dzia∏aƒ
zmierzajàcych do wypracowania programu i zasad majàcych doprowadziç do takiej organizacji
ruchu na terenie dzielnicy, która wyeliminuje
zdarzenia drogowe powodujàce ofiary Êmiertelne i rannych. Inicjatywa pojawi∏a si´ w nast´pstwie wypadków przy ul. Mrówczej. Wys∏uchanie odb´dzie si´ 13 listopada o godzinie 17.00
w sali konferencyjnej Urz´du Dzielnicy przy ul.
˚egaƒskiej 1. Niestety nie uda∏o si´ utworzyç
doraênej komisji do spraw bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Dzielnicy Wawer. Komisja ta
w zamierzeniu pomys∏odawców mia∏a zebraç
z innych komisji osoby kompetentne w zakresie
ruchu drogowego i zajàç si´ dzia∏aniami
na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa na drogach
w Wawrze oraz opracowaniem za∏o˝eƒ do budowy i utrzymania bezpiecznej infrastruktury
drogowej.
Marcin Kurpios
jest w treÊci uchwa∏y podj´tej przez Rad´
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
5. Zasadà jest, ˝e osoby bioràce udzia∏ w wys∏uchaniu publicznym majà prawo z∏o˝yç do protoko∏u teksty nie wyg∏oszonych wystàpieƒ.
6. Zasadà jest obowiàzek spoczywajàcy na osobie prowadzàcej wys∏uchanie po zamkni´ciu
dyskusji sformu∏owania wniosków wynik∏ych
w oparciu o prowadzonà dyskusj´.
7. Zasadà przeprowadzonego wys∏uchania
publicznego jest obowiàzek, po jego zakoƒczeniu, spisania protoko∏u dokumentujàcego przebieg dyskusji oraz zawierajàcego informacje o osobach zabierajàcych g∏os
w prowadzonej dyskusji.
Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy

Razem dla Wawra:

Wybory do rad osiedlowych
Grupa Inicjatyw Spo∏ecznych „Razem dla
Wawra” w ramach realizowanego projektu
„Obywatelski Wawer – wybory do Rad Osiedlowych” zaprasza do wspó∏pracy wszystkie
osoby i grupy, chcàce aktywnie uczestniczyç
w wyborach i ich promowaniu. Pomo˝emy
stworzyç ulotki i plakaty zach´cajàce do ak-

tywnego udzia∏u w ww. wydarzeniu dla ka˝dego z wawerskich osiedli. Na naszej stronie
www.razemdlawawra.pl ch´tnie zamieÊcimy informacje o Waszych dzia∏aniach w tym
temacie. Kontakt: 514-467-075, gruparazem
dlawawra@gmail.com.
GIS „Razem dla Wawra”
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Wólk´ Zerzeƒskà czekajà zmiany!
Obszar le˝àcy wzd∏u˝
Traktu Lubelskiego w osiedlu NadwiÊle, mniej wi´cej
mi´dzy ulicami Borków
a Borowieckà, nazywany
jest od wieków Wólkà Zerzeƒskà. Od poczàtku by∏
to obszar typowo wiejski,
z gospodarstwami rolnymi
i domkami jednorodzinnymi przy g∏ównej ulicy.
W XX wieku na cz´Êci tego terenu powsta∏y
ogródki dzia∏kowe, a mniej wi´cej poÊrodku
OÊrodek Szkoleniowy. Jednak czas na zmiany,
które przekszta∏cà ten obszar diametralnie. Nie
ma ju˝ OÊrodka Szkoleniowego, ostatnio nazywanego Platonem. W jego miejscu w stanie
surowym stoi ju˝ kompleks hotelowy sieci DoubleTree by Hilton, który zostanie otwarty we
wrzeÊniu 2013 roku. Kompleks b´dzie oferowa∏ pokoje goÊcinne, sal´ kongresowo-balowà
o powierzchni 2000 m2, Spa & Wellness oraz
liczne punkty gastronomiczne i rozrywkowe.
B´dzie to hotel o kategorii pi´ciogwiazdkowej.
Tu˝ przy nowym kompleksie us∏ugowym,
w obszarze ograniczonym ulicami Cyklamenów, Skalnicowà i Traktem Lubelskim, powstaje boisko do pi∏ki no˝nej, do koszykówki
oraz od po∏udnia plac zabaw. Jest to inwestycja finansowana ze Êrodków dzielnicowych.
Jeszcze w tym roku rusza te˝ budowa i przebudowa ciàgu ulic Panny Wodnej i Skalnicowej.
W pierwszym etapie powstanie nowy odcinek ulicy Panny Wodnej mi´dzy ulicà Zasadowà a Traktem Lubelskim. B´dzie to ulica o szerokoÊci jezdni 7 metrów, z zatokami autobu-

sowymi, chodnikami, Êcie˝kà rowerowà, rowami odwadniajàcymi oraz przepustem dla
rowu Zagoêdziaƒskiego. Dodatkowo na skrzy˝owaniu z ulicà Zasadowà powstanie minirondo. W kolejnych etapach planowanych
do realizacji w 2013 roku powstanie skrzy˝owanie nowego ciàgu z ulicà Trakt Lubelski
w postaci ronda. Zostanie przebudowany te˝
odcinek ulicy Panny Wodnej od ul. Zasadowej
do ul. Patriotów oraz ulica Skalnicowa
od Traktu Lubelskiego do Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Dzi´ki temu na nowym ciàgu komunikacyjnym b´dzie mo˝liwe uruchomienie komunikacji zbiorowej. Poza wymienionymi wy˝ej inwestycjami w przysz∏oÊci w Wólce Zerzeƒskiej mo˝e powstaç te˝ placówka oÊwiatowa. Nadal b´dà wolne tereny miejskie

 Listy do redakcji

za problem zamalowaç 3 kreski co 100 metrów?
Pozdrawiam
oburzony czytelnik

Wawerskie Êcie˝ki rowerowe
Kilka dni temu z wielkà pompà otworzono
4 wawerskie Êcie˝ki rowerowe przez MPK. Dodaç trzeba: otworzono ponownie, bo istniejà
ju˝ d∏ugo. Niestety od d∏u˝szego czasu ich nawierzchnia pozostawia wiele do ˝yczenia. Ja
wiem, ˝e to jest las, ale tam w wielu miejscach
ci´˝ko si´ jedzie nawet na rowerze górskim, sà
ubytki w nawierzchni, suchy piasek, do∏y, korzenie, wieczne ka∏u˝e itp. To wszystko sprawia, ˝e
mniej zaawansowani u˝ytkownicy rowerów maja problem, ˝eby przejechaç. Ja przejad´, ale
na wycieczk´ rodzinnà rowerowà z dzieçmi to
si´ nie nadaje.
Dlatego bardzo si´ ucieszy∏em, gdy dzielnica
otworzy∏a je na nowo. By∏em przekonany, ˝e je
faktycznie odnowiono. Nic z tych rzeczy! Odnowa ograniczy∏a si´ do... namalowania znaków na
drzewach. Nawierzchni nie poprawiono w najmniejszy sposób. To wielka Êciema i tyle. Ok, rozumiem, ˝e nie ma kasy, ale w takim razie po co
otwiera si´ to w uroczysty sposób i Êciemnia? Takich Êcie˝ek to ja sam mog´ w rok zrobiç z 10. Co
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na pó∏noc od Skalnicowej i nowego kompleksu hotelowego. W ciàgu kilku najbli˝szych lat
w miejscu krzy˝owania si´ dwóch ciàgów komunikacyjnych powstanie lokalne centrum
dzielnicowe. Niezaprzeczalnie b´dzie to mia∏o
wp∏yw na kolejne inwestycje. Na pewno
pod zabudow´ mieszkaniowà pójdà tereny
wzd∏u˝ ulic Panny Wodnej na odcinku mi´dzy
ulicà Zasadowà a ulicà Trakt Lubelski, tereny
osiedla Kuligów mi´dzy kompleksem Hiltona a siedzibà ATM Studio, nie zapominajmy
równie˝ o budowie Trasy na Zaporze. Rozbudowa Wólki Zerzeƒskiej jest kolejnym etapem
post´pujàcej przebudowy i rozbudowy terenu
Wawra Zachodniego, który to z terenów typowo rolniczych coraz szybciej przemienia si´
w obszar us∏ugowy i mieszkaniowy, gdzie powstajà nie tylko domy jednorodzinne.
Krzysztof Soko∏owski
udekorowanym bia∏o-czerwonymi proporczykami,
uszytymi przez mieszkaƒców. Towarzyszyç nam
b´dà u∏ani z grupy rekonstrukcyjnej. Na placu przy skrzy˝owaniu
ulic: Walcowniczej z Bystrzyckà zatrzymamy
si´, by wys∏uchaç koncertu pieÊni patriotycznych, wspólnie poÊpiewaç, podziwiaç
„˝ywe obrazy” zaprezentowane przez m∏odzie˝ wawerskich szkó∏, pocz´stowaç si´
˝urkiem i obejrzeç pokaz ogni sztucznych.
Âwi´tujmy 11 listopada wspólnie – spotkajmy si´ na Paradzie Niepodleg∏oÊci!

Wawerska Parada
Niepodleg∏oÊci 2012
Zbli˝a si´ dzieƒ 11 listopada, a z nim Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci. Falenickie
Towarzystwo Kulturalne wraz z Urz´dem
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy organizuje,
jak co roku, uroczystà Wawerskà Parad´ Niepodleg∏oÊci i zaprasza do udzia∏u wszystkich
mieszkaƒców Wawra.
UroczystoÊci rozpocznà si´ o godz. 14.30
Mszà Êw. w KoÊciele NSPJ w Falenicy, ul.
Narcyzowa 18. Po Mszy wyruszymy wraz
z orkiestrà d´tà w kolorowym pochodzie

OddaliÊmy do u˝ytku cztery szlaki rowerowe
(˝ó∏ty, czerwony, niebieski, zielony). Przebieg trzech
z nich jest cz´Êciowo oparty na wytyczonych kilkanaÊcie lat temu szlakach leÊnych, dlatego nazwaliÊmy t´ inwestycj´ rewitalizacjà. Niestety po kilkunastu latach szlaki w wielu miejscach straci∏y przejezdnoÊç, jak równie˝ zatar∏y si´ oznakowania,
przez co ∏atwo mo˝na by∏o si´ na nich zgubiç.
Na jednym ze szlaków ktoÊ zmieni∏ kolor oznakowaƒ, co dodatkowo wprowadza∏o rowerzystów
w b∏àd. W praktyce powodowa∏o to, ˝e szlaki
straci∏y swojà przydatnoÊç i cz´Êciej by∏y powodem frustracji ni˝ zadowolenia dla rowerzystów.
Przebiegi poszczególnych szlaków stanowià
ró˝nà skal´ trudnoÊci. Od szlaku ˝ó∏tego, typowo
rodzinnego dla najmniej zaawansowanych
po szlak niebieski o najwy˝szym stopniu trudnoÊci. Kolory szlaków, zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami, mówià o ich trudnoÊci. DoÊwiadczeni u˝ytkownicy rowerów górskich wnioskujà do nas o wytyczenie dodatkowego, piàtego szlaku o stopniu trudnoÊci spe∏niajàcym wy-

Falenickie Towarzystwo Kulturalne

mogi maratonów rowerowych MTB. Podobnie
jak szlak ˝ó∏ty by∏ opracowywany z wawerskimi
dzieçmi, tak chcemy z kolarzami górskimi wyznaczyç dodatkowy szlak MTB. B´dzie to prawdopodobnie pierwszy tego typu szlak na Mazowszu.
We wszystkich informacjach dotyczàcych szlaków podkreÊlamy ich ró˝ny stopieƒ zaawansowania. W najbli˝szym czasie b´dzie uruchomiona specjalna strona internetowa poÊwi´cona
szlakom oraz wydane b´dà mapki turystyczne
z przebiegiem szlaków.
Wawerskie szlaki to nie tylko oznakowanie,
ale i nowa infrastruktura majàca je uatrakcyjniç
i uczyniç przyjaznymi dla u˝ytkowników. WybudowaliÊmy drewniane altany nawiàzujàce
do stylu Êwidermajer, stoliki, ∏aweczki, stojaki rowerowe, mostki drewniane nad terenami bagnistymi oraz tablice z dok∏adnymi mapami.
Specyfika wawerskich szlaków polega na tym,
˝e sà one leÊne. Biegnà przez urokliwe tereny
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w którym nie mo˝na budowaç trwa∏ej nawierzchni.
Przemys∏aw Zaboklicki
Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Jest monitoring w Falenicy
W dniu 9 paêdziernika br. w Wawrze dokonany zosta∏ odbiór techniczny pierwszego
w dzielnicy monitoringu. Kamery umieszczone
zosta∏y na parkingu oraz w przejÊciu podziemnym stacji PKP Falenica. Monitoring zosta∏ oddany do u˝ytku
w obecnoÊci przewodniczàcego Komisji Inwestycyjnej
– radnego Andrzeja Wojdy. Mieszkaƒcy Falenicy od
dawna czekali na
wdro˝enie konkretnych rozwiàzaƒ majàcych na
celu popraw´ bezpieczeƒstwa na ich
osiedlu. W okolicy
bowiem niejednokrotnie wyrywane by∏y ∏awki,
przewracane kosze na Êmieci, zaÊ tunel
przy stacji kolejowej by∏ miejscem schadzek
oraz wykorzystywany by∏ jako miejski szalet.
W lipcu tego roku zorganizowana zosta∏a
narada Rady Dzielnicy wraz z kierownictwem

wawerskiej policji i stra˝y miejskiej. Podczas
spotkania postanowiono zwi´kszyç cz´stotliwoÊç patroli w miejscach zagro˝onych chuligaƒskimi wyst´pkami.
Dzi´ki takim inicjatywom jak budowa parkingu ze skwerkiem, zainstalowanie monitoringu oraz uporzàdkowanie placu na rogu ul.
Walcowniczej i Patriotów osiedle Falenica

Za∏o˝one wiosnà 2011 roku TP MPK od poczàtku wyznaczy∏o sobie trzy podstawowe cele, zawarte w haÊle „3 x NIE: quady, Êmieci,
motory” i konsekwentnie realizuje je wielotorowo. Nie tylko poprzez usuwanie szkód
(zg∏aszanie odpowiednim s∏u˝bom napotkanych w lesie Êmieci, co owocuje ich usuni´ciem) i przez zapobieganie wjazdowi quadów, motocykli i samochodów na teren lasu
(szlabany, o których za chwil´), ale te˝ przez

Katarzyna Szyszka

Centrum Kultury w Mi´dzylesiu
Gimnazjum przy ul. Po˝aryskiego od wrzeÊnia br. stoi puste – wobec ni˝u demograficznego szko∏a ta zosta∏a po∏àczona w zespó∏
szkó∏ razem z liceum przy ul. Alpejskiej i tam
w ca∏oÊci przeniesiona. Pozosta∏ po niej zadbany budynek o du˝ej powierzchni (ponad 4
tys. m2) w atrakcyjnej lokalizacji. Ciekawy pomys∏ na jego wykorzystanie zaproponowa∏y
W∏adze Dzielnicy – powstanie tu tymczasowe
centrum kulturalne. ArtyÊci, którzy b´dà
chcieli tworzyç i wyst´powaç dla mieszkaƒców Wawra, b´dà mogli bezp∏atnie korzystaç
z sal na próby i przygotowania. Do koƒca ro-

ku Wydzia∏u Kultury w Dzielnicy Wawer przyjmuje oferty od ludzi kultury – najbardziej interesujàce z nich zostanà wcielone w ˝ycie,
a centrum ruszy najprawdopodobniej ju˝
od poczàtku 2013 roku. Dlaczego b´dzie tymczasowe? Docelowo ma si´ staç wspólnà siedzibà instytucji wawerskich, takich jak: Urzàd
Stanu Cywilnego, OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
czy Stra˝ Miejska, co wobec sàsiedztwa Urz´du Dzielnicy b´dzie bardzo wygodnym rozwiàzaniem dla mieszkaƒców Wawra.

szeroko zakrojonà
edukacj´ ekologicznà (portale spo∏ecznoÊciowe, media, tablice informacyjne) i docelowo tak˝e usuwanie przyczyn przez stworzenie legalnego toru dla quadów.
Warto podkreÊliç, ˝e Towarzystwu uda∏o si´
postawiç a˝ 21 szlabanów w pó∏nocnej cz´Êci
MPK. Jak pokazuje doÊwiadczenie, szlabany
nie tylko fizycznie zagradzajà drog´, ale majà
te˝ oddzia∏ywanie psychologiczne – omini´cie
szlabanu quadem pozostawia w sprawcy poczucie z∏amania zakazu, podobnie pomyÊlà
obserwatorzy zdarzenia. A skoro ju˝ o nich
mowa – innowacyjny na tym terenie, a równie skuteczny, nie tylko jako przestroga dla
niepokornych, ale i jako sposób budowania
poczucia wspólnego dobra, o które warto razem dbaç, jest pomys∏ pewnego rodzaju leÊnej stra˝y obywatelskiej.
TP MPK planuje rozmieÊciç w naszych lasach
tablice opisujàce walory przyrodnicze okolicy,
a ich integralnà cz´Êcià b´dzie komunikat: „JeÊli widzisz, ˝e ktoÊ niszczy las (np. wywozi
Êmiecie, jeêdzi quadem), zrób zdj´cie i wyÊlij
do naszych przyjació∏ z Towarzystwa Przyjació∏
Mazowieckiego Paku Krajobrazowego tel: 999
999 999”. Numer taki b´dzie funkcjonowa∏
tylko jako kontakt SMS-owy (MMS-owy), co
uniemo˝liwi nadu˝ywanie go do innych celów.
Aby jednak spacerowicze reagowali, niezb´dne jest coÊ jeszcze. Ich wewn´trzna potrzeba zareagowania. I to najtrudniejsza cz´Êç
zadania, poniewa˝ w ÊwiadomoÊci zbiorowej

funkcjonuje przykre przekonanie, ˝e jeÊli coÊ
jest paƒstwowe, to jest niczyje, wi´c mo˝na to zaniedbywaç i niszczyç. TP MPK z pe∏nym poparciem i wspó∏pracà ze strony
wszystkich podmiotów reprezentowanych
na czwartkowym spotkaniu, zamierza zmieniç
to myÊlenie o 180 stopni, na: „coÊ jest paƒstwowe, czyli nale˝y do ka˝dego z nas. Powinienem dbaç o to jak o moje”.
Dzia∏ania w tym kierunku sà ju˝ prowadzone przez instytucje zwiàzane z lasami w postaci prelekcji dla dzieci i m∏odzie˝y, ciekawych spotkaƒ i pikników, jednak udzia∏ doros∏ych w takich spotkaniach jest znikomy. A to
przecie˝ doroÊli, równie˝ ci wywo˝àcy Êmieci
do lasu, czy zostawiajàcy w nim bez skrupu∏ów butelk´ po napoju albo foli´ po batonie,
dajà przyk∏ad swoim dzieciom i wnukom. Nawet najbardziej przekonany na prelekcji uczeƒ
b´dzie si´ w swoim post´powaniu kierowa∏
nie tym, co us∏ysza∏ od leÊnika, ale wzorem
zachowaƒ swoich rodziców i opiekunów.
Przed instytucjami promujàcymi dbanie o lasy
stoi wi´c niema∏e wyzwanie dotarcia do tych
doros∏ych, którzy majà du˝e braki w kulturze
korzystania z dobrodziejstw przyrody. Jest to
jednak dzia∏anie mo˝liwe do zrealizowania,
a dzi´ki takim stowarzyszeniom jak Towarzystwo Przyjació∏ MPK i wszystkim z Paƒstwa,
którzy na w∏asnà r´k´ b´dà propagowaç w∏aÊciwe wzorce zachowaƒ, z pewnoÊcià sukces
na tym polu nastàpi szybciej.

To naprawd´ Twój las
W dniu 18 paêdziernika odby∏o si´ spotkanie Towarzystwa Przyjació∏ Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego z przedstawicielami
w∏adz dzielnicy Wawer w osobach wiceburmistrza Przemys∏awa Zaboklickiego i naczelnika wydzia∏u sportu Rados∏awa Zió∏kowskiego
oraz przedstawicielami Lasów Paƒstwowych,
Lasów Miejskich, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i NadleÊnictwa Celestynów. Omawiane by∏y dotychczasowe dzia∏ania Towarzystwa i dalsze jego plany.

zmienia swój wizerunek na coraz lepszy. Dzia∏ania te mogà przyczyniç si´ nie tylko do poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, ale równie˝ do rozwoju kulturalnego dzi´ki mo˝liwoÊci organizowania ró˝norakich imprez. Niestety z duchem czasu nie idzie pobliski bazar,
który pozostaje usytuowany w nieatrakcyjnym miejscu, a w swym wyglàdzie nie odbiega od stanu, jaki prezentowa∏ 20 lat temu.

Hanna Kowalska

Hanna Kowalska
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Trawa za p∏otem wydaje si´
zawsze bardziej zielona
JakiÊ czas temu boiska klubu PKS RadoÊç zosta∏y ogrodzone p∏otem (pisaliÊmy ju˝
o tym wczeÊniej). P∏otem,
który wyznacza granic´
chyba najbardziej malowniczej bazy treningowej dla
adeptów pi∏ki no˝nej w promieniu co najmniej stu kilometrów. Okoliczni mieszkaƒcy zaglàdajà do nas czasami i zasiadajà na
trybunach. Wszyscy majà niepowtarzalnà okazj´ oglàdania meczów na ˝ywo. Co wi´cej,
za darmo i nawet nie trzeba wiedzieç, którzy to
nasi. Po prostu mo˝na obejrzeç odrobin´ futbolu, w który pi∏karze zazwyczaj wk∏adajà nie tylko swoje wysi∏ki, ale i serce. Zapraszamy wi´c
wszystkich serdecznie do kibicowania!

Talentiada

Wracajàc do sedna sprawy, to jest p∏otu
i trawy, tej bardziej zielonej. Zastanówmy si´,
czy zapisujàc dziecko do klubu sportowego zak∏adamy, ˝e jest to poczàtek b∏yskotliwej kariery? Czy b´dziemy szukaç dla niego nowej, bardziej zielonej murawy? Je˝eli dziecko b´dzie
na tyle zdolne, ˝e jego zawodowa kariera
sportowa b´dzie mia∏a sens, to zapewne sami
si´ o tym dowiemy od sztabu trenerskiego,
a mo˝e i nawet od menad˝erów m∏odzie˝owej
dru˝yny np. Ajaxu Amsterdam, którzy ∏owià
pi∏karskie talenty. Na poczàtku dajmy si´ naszym pociechom pobawiç pi∏kà. Pod okiem
trenera dzieci nab´dà umiej´tnoÊci pi∏karskich,
nauczà si´ dyscypliny podczas treningu oraz,
co najwa˝niejsze, zdob´dà wiedz´, ˝e w dru˝ynie mo˝na osiàgnàç wi´cej ni˝ samemu. Ta-

Piotr Paduszyƒski
Serdecznie ZAPRASZAMY! Wi´cej informacji
na stronie www.pksradosc.futbolowo.pl
równie˝ pomaga∏ przy wr´czaniu nagród. Ró˝nice mi´dzy dru˝ynami by∏y minimalne, cz´sto
wynosi∏y pó∏ punktu. Piàte miejsce zaj´∏a dru˝yna „Jamakashi”, jako jedyna majàca w swoim sk∏adzie same dziewczynki. Czwarte zdobyli „Szybcy i wÊciekli”. Na najni˝szym stopniu
podium stan´∏y „Z∏ote wilki RadoÊç” reprezentujàce SP nr 204 przy ulicy Bajkowej. Drugie
miejsce zdoby∏y „Lamparty”. Zwyci´zcami VIII Wawerskiej Talendiady zosta∏y „Szybkie
Pioruny” (w sk∏adzie: B. Kassjanowicz, M. Karwowski, M. Pa∏aszczuk, K. Odolak), które równie˝ reprezentowa∏y SP nr 204.
Organizatorzy na koniec podzi´kowali
za pomoc klubowi „Korty Miedzeszyn”, Dzielnicy Wawer, firmie „Cobi” oraz wszystkim innym, a przede wszystkim rodzicom, bez których pomocy ta impreza nie mia∏aby szans,
˝eby si´ odbyç.
Anna Niemiec

– zwyci´stwo „Szybkich Piorunów”

W ostatni weekend paêdziernika odby∏a si´
VIII Wawerska Talentiada. Jest to coroczna,
organizowana przez Uczniowski Klub Tenisowy
RadoÊç 90 impreza dla dzieci do lat dziesi´ciu.
Tegoroczne zawody by∏y rekordowe pod wzgl´dem frekwencji oraz poziomu, który by∏ wyjàtkowo wyrównany. W imprezie wzi´∏a udzia∏
dwukrotnie wi´ksza liczba uczestników ni˝
w zesz∏ym roku – 48. Stworzyli oni dziesi´ç 4–5
osobowych dru˝yn. Uczestnicy wykazali si´ wyjàtkowà fantazjà, jeÊli chodzi o wymyÊlanie
nazw dla dru˝yn. W Talentiadzie rywalizowa∏y
m.in. „Czerwona Furia”, „Hiszpaƒskie Gepardy”, „Bia∏a Barcelona” oraz „Trzy Kó∏ka”.
Pierwszego dnia przeprowadzono konkurencje sprawnoÊciowe: bieg na 20 metrów, bieg
gwiaêdzisty i wahad∏owy, rzut pi∏kà tenisowà
oraz turniej unihokeja. W konkurencjach
sprawnoÊciowych indywidualnie najlepiej wypadli Micha∏ Marchewka, a wÊród dziewczàt
Jadzia Ciecielàg. Jednak w klasyfikacji dru˝ynowej wygra∏y dwie najrówniejsze dru˝yny:
„Szybkie Pioruny”, wÊród których najlepiej spisa∏ si´ Kamil Odolak, oraz „Z∏ote Wilki RadoÊç”,
gdzie bardzo dobre wyniki osiàgnà∏ Piotrek G´gotek. Turniej unihokeja równie˝ by∏ bardzo zaci´ty, wiele pojedynków zosta∏o rozstrzygni´tych dopiero po rzutach karnych. Do fina∏u dotar∏y „Szybkie Pioruny” i „Z∏ote Wilki RadoÊç”.

Lepsi okazali si´ ci pierwsi, wygrywajàc 2-0.
Drugiego dnia zosta∏a ju˝ tylko jedna konkurencja do rozegrania, mianowicie gra paratenisowa – rzucanka. Tym razem w finale spotka∏y
si´ dru˝yny „Lamparty” oraz „Szybcy i wÊciekli”. Fina∏owy pojedynek by∏ bardzo zaci´ty.
Po czterech meczach by∏ remis 2-2 i o zwyci´stwie zadecydowa∏ piaty mecz pomi´dzy Igorem G∏owackim a Mateuszem Bieƒkowskim.
Igor pokona∏ Mateusza 10-8 i zapewni∏ swojej
dru˝ynie zwyci´stwo w tej konkurencji.
Po zakoƒczeniu ostatnich pojedynków nastàpi∏ bardzo przyjemny moment, mianowicie
og∏oszenie zwyci´zców klasyfikacji koƒcowej
oraz nagrodzenie wszystkich uczestników. Ceremoni´ t´ uÊwietni∏ swojà obecnoÊcià radny
Dzielnicy Wawer ¸ukasz Kubik, który nie tylko
powiedzia∏ kilka s∏ów do zgromadzonych, ale

Darmowe zaj´cia dla seniorów

Nowopowsta∏y klub dla dzieci i doros∏ych
specjalizujàcy si´ w zaj´ciach plastycznych
i ruchowych zaprasza seniorów na bezp∏atne
zaj´cia aktywizujàce, które ruszajà 19 listopada br. (poniedzia∏ek) i b´dà si´ odbywa∏y
od poniedzia∏ku do piàtku o godz. 12.30:
• poniedzia∏ki – TANIEC MUSICALOWY.
Prowadzàca – Lena
MiÊkiewicz.
Czas
Us∏ugi hydrauliczne
trwania: 90 min.
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
• wtorki – FITNESS
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
DLA SENIORÓW.
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
Prowadzàca – Lena
- uprawnienia budowlane i gazowe
MiÊkiewicz. Czas
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
trwania: 75 min.
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ka wiedza przyda si´ nie tylko w sporcie. Tak˝e w naszych codziennych troskach i problemach warto pami´taç, ˝e dopóki pi∏ka w grze,
to zawsze mo˝na odwróciç losy spotkania.
Na ostatnim spotkaniu ligowym dru˝yn
z rocznika 2003–2004, UKS ˚agle – PKS RadoÊç, nie zabrak∏o zabawy i prawdziwych sportowych emocji. Pomimo niekorzystnego koƒcowego wyniku (przegrana 5:6) nasi ch∏opcy pokazali si´ z bardzo dobrej strony i w koƒcówce
meczu nadrobili znacznà strat´ (do trzeciej
kwarty przegrywali 4:1). To pokaza∏o, jak wiele mo˝na zrobiç, odpowiednio motywujàc m∏ody zespó∏ (brawo dla trenera). Warta uwagi jest
równie˝ Êwietna atmosfera wÊród rodziców
i kibiców obu dru˝yn. Oby tak by∏o na ka˝dym
meczu, czego sobie i wszystkim kibicom ˝ycz´.

• Êrody – R¢KODZIE¸O DLA PA¡ I PANÓW.
Prowadzàca – Joanna Siwak. Czas trwania: 90 min.
• czwartki – CERAMIKA DLA DOROS¸YCH.
Prowadzàca – Marika Michalska. Czas trwania: 60 min.
• piàtki – MALARSTWO I RYSUNEK DLA
DOROS¸YCH. Prowadzàcy – Marika Michalska. Czas trwania: 90 min.
Obowiàzujà zapisy, liczba miejsc ograniczona (15 osób). KONTAKT: Kasia Zaczek,
tel. 22 610 68 66 / kom. 505 84 74 24 /
klub@wtrakcie.pl. Adres klubu: W TRAKCIE,
ul. Trakt Lubelski 204, 04-680 Warszawa.
Magda Korzeniowska
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1300 kó∏ na najwy˝szych obrotach
W sobot´ 13 paêdziernika w Mi´dzylesiu pod
has∏em „˚ycie czeka” odby∏ si´ fina∏ Poland Bike
Marathon 2012, w którym udzia∏ wzi´∏a rekordowa liczba 650 rowerzystów. Zawody po∏àczone by∏y z II Mistrzostwami
Warszawy i Mazowsza MTB Samorzàdowców
pod honorowym patronatem Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie uÊwietni∏ swojà obecnoÊcià Ryszard Szurkowski, dwukrotny wicemistrz olimpijski i mistrz Êwiata.
Po trasach wytyczonych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego rywalizowano na trzech ró˝nych dystansach: FAN –
7 km, gdzie rozegrano mistrzostwa Wawra
dla szkó∏ podstawowych (w poszczególnych
kategoriach wiekowych wygrali: Amelia Borowiec, Aleksandra Lach, Oliwia Majewska, Kamil Lach, Adam Szczepanik i Mateusz Pomaski) oraz kobiecà rywalizacj´ przedstawicieli
samorzàdu (na podium stan´∏y panie: Dorota
Drà˝kiewicz – Urzàd m.st. Warszawy, I miejsce, Ewa Kiszel – Urzàd Gminy Wieliszew, II miejsce i Katarzyna Bernadetta Ol-

szewska – wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie, III miejsce); MINI – 25 km,
na którym to dystansie najlepsi okazali si´:
wÊród kobiet Agnieszka Sikora z ¸omianek,
przed Justynà Zawistowskà i Beatà Moçko, a w rywalizacji m´˝czyzn – Micha∏ Kostrzewa,
przed Piotrem Oleszczukiem
i Paw∏em B∏achuckim. By∏a to
tak˝e trasa rywalizacji m´˝czyzn
w mistrzostwach samorzàdowców, w których zwyci´zcà zosta∏
wójt Wieliszewa Pawe∏ Kownacki, przed Paw∏em Kondraszewiczem z Urz´du m.st. Warszawy
i wiceburmistrzem Wawra Przemys∏awem Zaboklickim. I wreszcie dystans MAX – 52 km, gdzie
najlepsze czasy uzyskali: Daniel
Pepla przed Adamem Ostrowskim i Arturem
Mioduszewskim, a wÊród kobiet Agnieszka
Zych, pokonujàc Ann´ Klimczuk i Maj´ Busm´.
Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza MTB
Samorzàdowców równie˝ uzyska∏y rekord frekwencyjny – w tym roku wystartowa∏o prawie 50 osób. W klasyfikacji dru˝ynowej
pierwsze miejsce zajà∏ Urzàd m.st. Warszawy,

drugie – Urzàd Gminy Wieliszew, a trzecie
– Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Wszystkim kibicom rowerowych zmagaƒ
i najm∏odszym uczestnikom imprezy Miastecz-

ko Poland Bike Marathon zapewnia∏o dodatkowe atrakcje, dania z grilla i s∏odkie przekàski. Dzieci w wieku 2–4 i 5–7 lat mog∏y wziàç
udzia∏ w Mini Crossie, a na scenie wyst´powa∏y zespo∏y z klubów kultury „Zastów”
i „Marysin” oraz Ksenia Dàbrzalska.
Hanna Kowalska

Ba∏kany na wyciàgni´cie r´ki

Tekst sponsorowany

Serdecznie zapraszamy wszystkich Paƒstwa do nowo powsta∏ej restauracji KARCMA DUBICA w kulinarnà podró˝ po Ba∏kanach. Serwujemy oryginalnà kuchni´
chorwacko-serbskà: cevapy, pljeskavice,
jak i wiele innych ciekawych potraw – od

sa∏aty szopskiej poczàwszy,
przez menu dla dzieci z ma∏ymi porcjami najdelikatniejszych potraw, a˝ po wykwintne grillowane dania
dla smakoszy. Na mniejszy
apetyt polecamy ciep∏e
przekàski i unikalnà propozycj´ – „Morskie Per∏y”,
czyli krewetki w kilku smakowitych ods∏onach.

Od poniedzia∏ku do piàtku specjalnie dla
Paƒstwa przygotowaliÊmy pyszne lunche
(zupa, danie g∏ówne, deser i kompot) za
jedyne 18 z∏, natomiast w sobotnie wieczory zapewniamy moc atrakcji – prawdziwà biesiad´ z muzykà, taƒcami i Êpiewem, podczas której Szef Kuchni w ramach
pocz´stunku serwuje pieczonego prosiaka.
Dodatkowo organizujemy przyj´cia
okolicznoÊciowe i firmowe, a tak˝e Êwiadczymy us∏ugi cateringowe. Dysponujemy
dwoma salami: w górnej cz´Êci mo˝emy
zorganizowaç spotkanie do 120 osób,
natomiast dolnà cz´Êç
restauracji polecamy na
bardziej kameralne spotkania – do 40 osób.
Menu przygotowaliÊmy
dla Paƒstwa w formie
biesiadnej, tak aby ka˝dy
z goÊci móg∏ skosztowaç
kilku daƒ z naszej kuchni. OczywiÊcie jesteÊmy
w stanie przygotowaç
indywidualnà ofert´ menu w oparciu o Paƒstwa
bud˝et i sugestie.

Gwarantujemy smacznà i oryginalnà
kuchni´ przy fachowej i sympatycznej obs∏udze, a wszystko to w doskona∏ej lokalizacji – przy Trakcie Brzeskim.
Przyjmujemy rezerwacje
na Andrzejki i Sylwestra!
Ma∏gorzata Wijata

KARCMA DUBICA
ul. Trakt Brzeski 60b
tel.: (22) 760-33-12
05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: kontakt@karcmadubica.pl

www.karcmadubica.pl
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Ojcowie i dzieci na rowerach w Mi´dzylesiu
350 zawodników stan´∏o na starcie pierwszego na Mazowszu wyÊcigu rowerowego
ojców i dzieci. Duch sportowej rywalizacji
udzieli∏ si´ nawet najm∏odszym uczestnikom.

Rodzinny wyÊcig rowerowy „Ojcowie
na start” ruszy∏ punktualnie o godzinie 11.00
z warszawskiego Mi´dzylesia. W s∏oneczne,
sobotnie przedpo∏udnie na starcie zgromadzili si´ zawodnicy startujàcy w oÊmiu kategoriach. Ka˝dy rodzinny zespó∏ musia∏ wystawiç
w reprezentacji tat´. Jak wyjaÊni∏ Dariusz Justyniarski, organizator wydarzenia, celem wyÊcigu by∏a promocja aktywnego tacierzyƒstwa. – Dziecko przebywa znacznie wi´cej
z mamà ni˝ z tatà. Tymczasem czas sp´dzony

6

z ojcem jest dla syna lub córki niezwykle wa˝ny. Szczególnie przy okazji sportowej rywalizacji – t∏umaczy Justyniarski.
Sàdzàc po frekwencji i atmosferze, za∏o˝ony cel uda∏o si´ zrealizowaç w stu procentach. – Âwietnie si´ bawiliÊmy w trakcie zawodów. Dzieci przygotowywa∏y si´
do nich ju˝ od kilku dni. Zaraz po przekroczeniu mety najm∏odszy syn zaczà∏
planowaç, co zrobiç, ˝ebyÊmy wygrali
kolejny wyÊcig – powiedzia∏ Maciej Mazurkiewicz, który z synami Mateuszem
i Micha∏em wystartowa∏ w wyÊcigu.
Po zakoƒczeniu zwyci´zcy otrzymali
puchary i medale, a wszyscy zostali zaproszeni na rodzinny piknik na terenie
szko∏y „˚agle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”. W jego trakcie dziennikarz Bogdan Rymanowski poprowadzi∏ debat´ pod tytu∏em „Zawód: ojciec” z udzia∏em

managera w du˝ej korporacji Paw∏a Bochniarza i aktora Adama Woronowicza. Rymanowski (ojciec trójki dzieci), Bochniarz (ojciec
szóstki) i Woronowicz (ojciec trójki) dzielili
si´ swoimi doÊwiadczeniami ojcostwa, jego
radoÊci i wyzwaƒ. Dla najm∏odszych by∏y
przygotowane m.in. przeja˝d˝ki konne i gra
w pi∏k´ no˝nà.
– Zainteresowanie wyÊcigiem potwierdzi∏o,
˝e warto organizowaç takie wydarzenia. Dlatego ju˝ planujemy kolejnà edycj´ na przysz∏y
rok – zapowiada Justyniarski. Informacje na
temat planowanego kolejnego wyÊcigu b´dà
podane na stronie w w w . f a c e b o o k . c o m /
r o d z i n a w a k c j i.
Ju˝ wkrótce, w sobot´ 10 listopada, szko∏a
„˚agle” organizuje niepodleg∏oÊciowy turniej
pi∏ki no˝nej, który odb´dzie si´ w Józefowie.
Pawe∏ Zuchniewicz

Najlepszy z najlepszych
W Inowroc∏awiu odby∏ si´ koƒczàcy letni sezon
tenisowy turniej Supermasters PZT 2012. Polski
Zwiàzek Tenisowy zaprosi∏ do udzia∏u w nim 8 najlepszych
zawodników
i zawodniczek w ka˝dej
kategorii wiekowej. Dla
Tomka Dudka z TKKF Falenica by∏ to ju˝ trzeci turniej tej rangi. Kolejny raz
nie zawiód∏. Pokona∏
wszystkich przeciwników
bez straty seta i zajà∏
pierwsze miejsce w turnieju. Tym cennym zwyci´stwem Tomek umocni∏ swojà pozycj´ lidera
w rankingu PZT do lat 12. Turniej w Inowroc∏awiu zakoƒczy∏ bardzo
udany dla Tomka sezon letni. Wystartowa∏ on w 8 turniejach: krajowych i zagranicznych. Wygra∏ siedem z nich, a w jednym doszed∏
do pó∏fina∏u. Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Zarzàd TKKF Falenica
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Aktywacja konta w Portalu Pacjenta

Jednym z elementów wdra˝anego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, realizowanego w ramach projektu
wspó∏finansowanego ze Êrodków unijnych w przychodniach SZPZLO Warszawa Praga Po∏udnie oraz SZPZLO Warszawa Wawer jest Karta Pacjenta. Jest to
dokument z nadrukowanymi danymi
osobowymi pacjenta oraz umieszczonym na ka˝dej Karcie unikatowym kodem kreskowym, przypisanym pacjentowi, który pozwoli na identyfikacj´ danej
osoby w bazie pacjentów.
Ponadto, Karta jest niezb´dna do aktywacji Konta w Portalu Pacjenta, a nast´pnie umo˝liwia korzystanie z niego po
uprzednim zalogowaniu. Aktywacja Konta polega na wejÊciu na stron´ internetowà www.zdrowiepacjenta.pl i wybraniu
przycisku „Aktywuj konto”. U˝ytkownik
w trakcie aktywacji przechodzi kolejno
wymagane kroki, wprowadzajàc okreÊlone dane dost´powe, w tym m.in. 18 cyf-

rowy nr Karty Pacjenta, login, has∏o, PIN
(w trakcie aktywacji dost´pna jest szczegó∏owa instrukcja post´powania). Zakoƒczenie procedury aktywacji konta nast´puje po zastosowaniu przycisku „Zawieram umow´ i aktywuj´ konto”. Zostaje wyÊwietlona „Karta Kodów”, na której
znajdujà si´ najwa˝niejsze dane ustalone
podczas zak∏adania konta. Dane te sà
wymagane do uzyskania dost´pu
do konta. Kart´ Kodów nale˝y wydrukowaç lub zapisaç na dysku komputera, co
umo˝liwi dost´p do konta w przypadku
zapomnienia danych dost´powych.
Wa˝ne, by przy kolejnym logowaniu
si´ do Portalu Pacjenta pami´taç swój login oraz poufny, indywidualny kod PIN,
którego nie nale˝y zapisywaç na karcie
ani te˝ nikomu udost´pniaç.
Na Koncie gromadzone sà dane dotyczàce zdrowia pacjenta oraz wpisy do-

datkowo dokonane przez pacjenta,
oznaczone wyraênie jako „wpis pacjenta”, nie autoryzowany przez lekarza.
Po dokonaniu aktywacji konta i zalogowaniu, pacjent ma dost´p do nast´pujàcych informacji zgromadzonych na
Koncie: data odbytej wizyty lekarskiej,
jednostka chorobowa, wyniki badaƒ, zaordynowane leki.
Dane o zdrowiu pacjenta gromadzone na Koncie sà chronione zgodnie
z obowiàzujàcymi standardami bezpieczeƒstwa.
Dost´p do Portalu Pacjenta, dzi´ki
posiadaniu Karty, umo˝liwi pacjentowi
równie˝ rejestracj´ on-line do lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej.
Warto pami´taç, ˝e Karta jest w∏asnoÊcià tylko jednej osoby. Nale˝y jà bezwzgl´dnie chroniç przed zgubieniem
i nie udost´pniaç innym osobom.

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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Byle mg∏a nie odstraszy wawerczyków
Dzieƒ 21 paêdziernika tego roku nie zapowiada∏ si´ zbyt zach´cajàco, jeÊli chodzi o otaczajàcà nas aur´. Niebo zasnuwa∏y solidne
chmury, a w powietrzu wisia∏a g´sta mg∏a.
PomyÊleliÊmy sobie, ˝e to b´dzie pora˝ka...

fot. www.michaltrabski.com

Na ten dzieƒ zaplanowaliÊmy na bazarku
w RadoÊci pewne przedsi´wzi´cie. Tylko ˝e
do jego realizacji potrzebna by∏a w∏aÊnie
sprzyjajàca pogoda.
Ku naszemu mi∏emu zaskoczeniu ju˝ o 10 rano pojawili si´ pierwsi sprzedajàcy! Zapytacie
– jacy sprzedajàcy? Otó˝ zapragn´liÊmy zainicjowaç na naszym bazarku wyprzeda˝ gara˝owà, po∏àczonà z atrakcjami dla dzieci. JakiÊ czas
póêniej pojawia si´ pierwsza Kupujàca! I to ja-

ka – nasza radoÊciaƒska duma – Kayah. I ju˝ krowane ciasteczka. Kto chcia∏ odpoczàç od
smutnawy dotàd teren naszego bazarku t´tni∏ gwaru móg∏ zaszyç si´ w przytulnej „Pizzy z Ra˝yciem! By∏o naprawd´ wielu sprzedajàcych, doÊci”. Tu równie˝ przygotowaliÊmy kàcik dla
których stoiska utworzy∏y fantastyczne dwa cià- dzieci, gdzie mog∏y si´ bawiç i oglàdaç bajki.
gi targowiska. Mo˝na by∏o znaleêç dos∏ownie
Pchli Targ zakoƒczy∏ si´ po kilku godzinach.
wszystko: rozmaite artyku∏y dla dzieci, nietuzin- By∏y gratulacje pomys∏u i pytania, kiedy b´kowe ciuchy, kolorowà bi˝uteri´, gad˝ety elek- dzie nast´pny.
troniczne, sprz´t sportowy, antyki i mnóstwo
Bardzo wszystkim dzi´kujemy – i sprzedajàksià˝ek. By∏o te˝ stoisko z dyniami i artystyczny- cym, i kupujàcym. Chcemy, aby bazarek w Radomi strachami na wróble, a mi´dzy ludêmi sie- Êci t´tni∏ ˝yciem, dlatego b´dziemy organizowaç
dzia∏a pani, która szkicowa∏a portrety.
Pchle Targi cyklicznie. Zapraszamy ju˝ 2 grudW cz´Êci bazarku przygotowaliÊmy miejsce nia – oczywiÊcie jeÊli dopisze nam pogoda.
przeznaczone dla najm∏odszych. UÊmiechni´ci
Rozglàdajcie si´ czujnie za plakatami, ulotklauni zabawiali wszystkie dzieciaki, by∏y te˝ kami i obserwujcie nasz profil na Facebook-u
rozmaite taƒce, zabawy i konkursy. Pani ani- (Pizza z Radosci). Wszelkie pytania odnoÊnie
matorka malowa∏a buzie dzieci, a przy innych Pchlego Targu prosimy zg∏aszaç na adres
stolikach maluchy mog∏y realizowaç si´ arty- pchlitarg@pizzazradosci.pl.
stycznie – malowa∏y, rysowa∏y, wykleja∏y.
Anna Haraburda-Woltyƒska
Pchli Targ by∏ równie˝ piknikiem, na
którym mo˝na by∏o
skosztowaç naszej
dumy – pizzy z „Pizzy
KoÊció∏ Wniebowzi´cia NMP w Zerzeniu
z RadoÊci” i pachnàHistoria parafii w Zerzeniu si´ga samego pocych kie∏basek z grilla.
czàtku XV w. Drewniany koÊció∏ zacz´to budowaç
Na deser serwowaliok. 1403 r. z woli rodziny Zerzeƒskich. Sama miejÊmy przepysznà Êwie˝o zmielonà kaw´ i lu- scowoÊç powsta∏a znacznie
wczeÊniej, co najmniej przed
XIII wiekiem. Âwiàtynia doznawa∏a wielokrotnie uszkodzeƒ
– w czasie potopu szwedzkiego
oraz w czasie po˝aru w 1739 r.
Za ka˝dym razem jà odbudowywano. W 1880 r. zacz´to jednak
wznosiç koÊció∏ z cegie∏ w stylu
neogotyckim. W czasie wojny
parafii skonfiskowano dzwony,
a sama budowla w powa˝nym stopniu dozna∏a zniszczeƒ. W pe∏nej
formie Êwiàtyni´ odbudowano dopiero w 1976 r. Blisko niej do dziÊ
znajduje si´ cmentarz parafialny.

Wawerskie ciekawostki

Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek na stronie www.utm.info.pl.
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(sobota), godz. 16.00 – T E RW y d a r z e n i a k u l t u r a l n e w l i s t o p a d z i e 24 listopada
M I N A L K U L T U R Y. Zapraszamy na koncert
pt.: „Jesienna nostalgia..” – piosenki Agnieszki
Osieckiej w wykonaniu Beaty i Ewy Ka∏udow.

KLUB KULTURY „ALEKSANDRÓW”
ul. Samorzàdowa 10, tel./fax (22) 612-63-85
listopada (poniedzia∏ek), godz. 17.30
– otwarcie wystawy malarstwa Anny
Grudzieƒ „Pejza˝ polski”. Wst´p wolny.

stawy: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda w godz.
12.00–18.00, piàtek 12.00–21.00.

„Pi´knie ˝yç”, „Prze˝yj to sam”, „Kocham wolnoÊç”,
„P∏ynie Wis∏a, p∏ynie...”. Wst´p wolny.

wy – oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem
listopadowego spotkania b´dzie by∏y wikariusz
aniƒskiej parafii ks. Dariusz Marczak.

Ludkiewicz. Na koncert z∏o˝à si´ pieÊni legionowe,
powstaƒcze, wojenne i wspó∏czesne utwory. Koncert
poprowadzi Pawe∏ Krasowski, który uzupe∏ni cz´Êç
artystycznà historycznym t∏em. Wst´p wolny.

9.00–9.45 – zapisy, 10.00 – rozpocz´cie turnieju,
14.00 – zakoƒczenie turnieju.

i Czes∏aw Matryba. Bohaterami bajki sà instrumenty muzyczne, które w czasie podró˝y majà wiele
k∏opotów. Przedstawienie inter-aktywne – dzieci
anga˝owane sà przez aktorów do wspólnej zabawy. Wst´p wolny.

listopada (wtorek), godz. 16.00–
17.30 – koncert Wies∏awa Kowalskiego
pt. „Dopóki ziemia kr´ci si´...”. Jest to program
muzyczny zawierajàcy piosenki Bu∏ata Okud˝awy,
jego poezj´ i wàtki biograficzne s∏ynnego barda.

(Êroda), godz. 16.00 – A nd r z e j k o w e w r ó ˝ b y w Klubie seniora.
28 listopada

12
20
KLUB KULTURY RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615-73-28,
listopada (poniedzia∏ek), godz. 18.00
klubradosc@gmail.com www.klubradosc.waw.pl
– „ J a k d ∏ u g o w s e r c u n a s z y m . . . ” – w y12
st´p zespo∏u „Alex i B a b k i ” z okazji rocznicy odlistopada (sobota) godz. 17.00 –
listopada (piàtek), godz. 18.00–20.00
zyskania niepodleg∏oÊci. B´dzie to radosne uczcze„Koncert PieÊni Patriotycznych”. Wystà10
– i m p r e z a z cyklu „Ludzie Wawra” zor23
nie wolnoÊci wierszami i piosenkami, takimi jak:
pià: Alicja Kosiƒska oraz Aleksandra Matryba, Dawid
ganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszalistopada (poniedzia∏ek), godz. 19.00
– „Odnaleêç siebie” – koncert piosenek
12
listopada (sobota), godz. 10.00–14.00
do poezji Barbary Bia∏owàs. Ekspresyjna muzyka
– I V Ogólnopolski Turniej Szachowy o M i24
listopada (sobota) godz. 15.00 –
znanych kompozytorów (m.in. Miko∏aj Hertel), restrzostwo Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2012”.
„Weso∏y pociàg pe∏en instrumentów” –
17
fleksyjna poezja Barbary Bia∏owàs oraz Êwietne wyTurniej s´dziowany przez arc. Agnieszk´ Brustman.
bajka s∏owno-muzyczna dla dzieci. Wyst´pujà: Ewa
konanie instrumentalne (gitara) i wokalne przez
Krzysztofa Podstawk´. Wst´p wolny.
listopada (sobota), godz. 17.00
– „ N a granicy imperium” – pokaz filmu
dokumentalnego w re˝yserii Petruski Sustrovej.
Film przedstawia obraz trudnej sytuacji na Po∏udniowym Kaukazie, gdzie wojna na prze∏omie lat
1992/1993 postawi∏a przeciwko sobie Gruzinów
i Abchazów. Film z polskimi napisami. Czas trwania: 52 minuty. Wst´p wolny.
listopada (sobota), godz. 18.00 –
„ Z a k o c h a j s i ´ w o p e r e t c e ” – drugi koncert z cyklu „Aleksandrowskie spotkania z muzykà
klasycznà”. Zapraszamy na spotkanie poÊwi´cone
operetce, przeznaczone dla m∏odzie˝y i doros∏ych.
Âpiewa Ewa Jarzymowska-Ka∏udow – sopran, Robert CieÊla – tenor i Beata Ka∏udow – sopran. Koncert poprowadzi Jaros∏aw Rosiƒski. Wst´p wolny.
listopada (niedziela), godz. 13.00
– spektakl „Czerwony Kapturek”. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do Klubu Kultury
„Aleksandrów” na spektakl teatru „Bajka”, zrealizowany na podstawie klasycznej baÊni. Wst´p: 5 z∏.
listopada (sobota), godz. 19.30 –
z a b a wa a n d r z e j k o wa. Goràco zapraszamy mieszkaƒców na zabaw´ andrzejkowà z muzykà granà na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”. Wst´p:
20 z∏. Rezerwacja zaproszeƒ w KK „Aleksandrów”.
listopada (wtorek) – w y j a z d d o t e a t r u
R a m p a n a przedstawienie: „Per∏y kabar e t u M a r i a n a H e m a r a ”. Jest to kabaret rewiowo-muzyczny, trwajàcy 1,5 godziny. Koszt: 45 z∏. Wyjazd
autokarem spod siedziby klubu o godzinie 17.30.

17

17

18
24
27

KLUB KULTURY „ANIN”
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40,
www.anin.ovh.org
listopada (czwartek), godz. 9.00–15.00.
• 9.00 – pierwszy seans filmu pt. „Korczak”
• 12.00 – drugi seans filmu pt. „Korczak”
Film przeznaczony dla uczniów szkó∏ podstawowych z okazji roku Janusza Korczaka i 100-lecia za∏o˝enia przez niego Domu Sierot w Warszawie.
listopada (sobota), godz. 12.00–17.00
– uroczyste otwarcie wystawy malarskiej uczestników sekcji plastycznej Wawerskieg o U n i w e r s y t e t u I I I W i e k u. Dni zwiedzania wy-

15
17

listopada (Êroda), godz. 9.00–15.00 –
Realizacja projektu edukacyjnego „Ga28
l o p e m p r z e z E u r o p ´ 2” pt. „Laboratorium”. Spotkanie poÊwi´cone jest nauce i technice.
1. Wyk∏ad – ciekawostki z osiàgni´ç nauki i techniki
w Europie i zapoznanie z nimi uczestników projektu;
2. Eksperymenty z zakresu chemii, robotyki, fizyki
lub fotoniki (podzia∏ na 3 grupy warsztatowe.
KLUB KULTURY FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44,
e-mail: kkfalenica@wp.pl
listopada (Êroda), godz. 11.00 – „Pi´kny drobiazg” warsztaty r´kodzie∏a – bi˝uteria. Prowadzenie – Aleksandra Sarnowska. Zapisy!

listopada (sobota–niedziela)
– I X Ogólnopolski Przeglàd
24–25
Piosenki Europejskiej „NUTKA POLIGLOTKA”.
Przeglàd ma charakter konkursowy, dotyczy wykonaƒ piosenek wy∏àcznie zagranicznych. Skierowany
jest do dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych Êpiewajàcych w j´zykach europejskich. Regulamin oraz karta zg∏oszenia
dost´pne sà na stronie www.klubradosc.waw.pl.
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Klub Kultury Zastów zaprasza

listopada (Êroda), godz. 18.00 – „ M o j e ,
m o j e ˝ y c i e w j e s i e n i ” – wieczór autorski
21
W. Kossak-Chodnickiej. W programie: promocja to-

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Ozdoba choinkowa”

miku poezji, pokaz slajdów, wystawa. Wst´p wolny!
listopada (Êroda), godz. 18.00 –
„ W baga˝niku, jakim jest ˝ycie” – spek28
takl w re˝yserii Jerzego ¸azewskiego. Wykonanie –
Teatr Scena G∏ówna Handlowa. WejÊciówki!
KLUB KULTURY „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37,
www.klubmarysin.pl
listopada (sobota), godz. 18.00 – T E RMINAL KULTURY. Zapraszamy na wystaw´
10
obrazów fotograficznych M. Karpowicza pt.: „Magiczny ogród”. W programie – koncert Ewy Ka∏udow.
listopada 2012 –
Szkolenie „M∏odzi li16,
17,
18
derzy lokalnej samorzàdnoÊci” – organizator Forum M∏odzie˝y Warszawy i Klub Kultury „Marysin”
Druga cz´Êç projektu, skierowanego do uczniów
warszawskich szkó∏ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Projekt wspó∏finansowany z Biura Edukacji m.st. Warszawy.
listopada (sobota), godz. 12.00 – T E RM I N A L K U L T U R Y. Zapraszamy dzieci i ro24
dziców na familijnà zabaw´ andrzejkowà „Czary,
mary...”. Imprez´ poprowadzà aktorzy teatrów
dzieci´cych. Mile widziane b´dà przebrania!

na coroczne konkursy:

Nie kryj swoich talentów plastycznych
w zaciszu domowym! Pochwal si´ zdolnoÊciami manualnymi! Zg∏oÊ si´ do konkursu!
Wykonaj ozdob´ choinkowà dowolnà technikà i sprawdê, ile frajdy sprawia w∏asnor´czne
wykonanie Êwiecide∏ka na choink´.
Konkurs odbywa si´ w czterech kategoriach
wiekowych, zaczynajàc od siedmiu lat. Prace
prosimy sk∏adaç osobiÊcie lub przes∏aç na adres Klubu do 14.11.2012 r. (liczy si´ data
wp∏ywu). Przed wykonaniem ozdoby prosimy
dok∏adnie przeczytaç regulamin.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
Nadchodzi czas Êwiàtecznych przygotowaƒ...
JeÊli macie odrobin´ wolnego czasu, zdolnoÊci
plastyczne, oryginalne pomys∏y i chcecie poczuç magi´ zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, to zapraszamy do udzia∏u w konkursie.
Odbywa si´ on w szeÊciu kategoriach wiekowych. Wystarczy mieç skoƒczone trzy lata i ju˝
mo˝na zabieraç si´ do pracy. Prace prosimy
sk∏adaç osobiÊcie lub przes∏aç na adres Klubu
do dnia 14.11.2012 r. (liczy si´ data wp∏ywu). Prosimy dok∏adnie przeczytaç regulamin.

Regulaminy konkursów dost´pne sà
na stronie www.kkzastow.com
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Udany debiut
Z mieszkajàcà w sàsiadujàcej z Wawrem
Weso∏ej pos∏ankà na Sejm Ligià Krajewskà w rocznic´ dzia∏alnoÊci poselskiej,
uhonorowanej wyró˝nieniem tygodnika
„Polityka” za najlepszy debiut, rozmawia
Anna Ksi´˝opolska.
A.K.: Pani Pose∏, minà∏ rok Pani pracy poselskiej. Czy by∏ to dla Pani trudny rok?
L.K.: By∏ to dla mnie rok zdobywania doÊwiadczeƒ, poznawania nowych wyzwaƒ, ale
przede wszystkim rok bardzo pracowity. Osoby zainteresowane szczegó∏ami zach´cam do
zapoznania si´ z moim sprawozdaniem z pracy poselskiej za pierwszy rok pracy w parlamencie. Jest ono opublikowane na mojej stronie internetowej: www.ligiakrajewska.pl.
A.K.: Otrzyma∏a Pani wyró˝nienie tygodnika „Polityka” za najlepszy debiut poselski. Cieszy Panià takie wyró˝nienie?
L.K.: By∏am bardzo zaskoczona tym wyró˝nieniem, poniewa˝ zosta∏o ono przyznane
przez dziennikarzy pracujàcych w Sejmie. Dla
mnie jest ono wyjàtkowo cenne, gdy˝ by∏o
przyznane za mojà merytorycznà prac´, a ocen´ wystawiali dziennikarze ró˝nych redakcji
i jest ona niezale˝na od politycznych opinii.
A.K.: Jeszcze jako radna m.st. Warszawy
zaanga˝owa∏a si´ Pani w prace nad ustawà

o „janosikowym”. Jaki jest obecnie stan tych
prac? Czy Warszawa b´dzie p∏aciç mniej?
L.K.: By∏a to oczywiÊcie jedna ze spraw,
w które po obj´ciu mandatu poselskiego zaanga˝owa∏am si´ w pierwszej kolejnoÊci. Jak
wynika z najnowszych wyliczeƒ Ministerstwa
Finansów, dzi´ki zmianom zaproponowanym
w ustawie polskie samorzàdy mog∏yby zaoszcz´dziç ok. 450 mln z∏otych.
Niestety w obecnej chwili prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (tzw. „janosikowym”) zosta∏y zawieszone.
Mam nadziej´, ˝e w nied∏ugim czasie Sejm wróci do rozpatrywania projektu obywatelskiego.
A.K.: Czym jeszcze zajmuje si´ Pani
w parlamencie?
L.K.: Kolejnym projektem jest ustawa dotyczàca wyw∏aszczeƒ Bieruta, którà przygotowuj´ wraz z warszawskimi parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej.
W maju 2012 r. by∏am pos∏ankà sprawozdawcà rzàdowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksi´gach wieczystych
prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego. Sprawozdanie dotyczy∏o Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka.
Przez cztery lata, kierujàc Gabinetem Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, dostrzeg∏am wiele p∏aszczyzn, które wymaga∏y

Tekst sponsorowany

„Przystaƒ Po Szkole”
– jedyna w swoim rodzaju
Pomys∏ stworzenia przyjaznego miejsca
po szkole dla dzieci w wieku 5–12 lat, w którym czu∏yby si´ jak w domu, zrodzi∏ si´ po
rozmowach z wieloma rodzicami. Nie wszystkie dzieci potrafià zaadaptowaç si´ w przepe∏nionej i g∏oÊnej Êwietlicy szkolnej. Te bardziej
wra˝liwe potrzebujà odpoczynku od szko∏y
i ha∏asu na kanapie i poczekania na rodziców,
niekiedy do 18.00, w atmosferze domowego
ciep∏a i serdecznoÊci. Pomys∏ na utworzenie
placówki spotka∏ si´ z aprobatà Unii Europejskiej, która przekaza∏a dotacj´ na realizacj´
tego przedsi´wzi´cia.
„Przystaƒ Po Szkole” znajduje si´ w zacisznym miejscu Marysina Wawerskiego,
przy ul. Storczykowej 36. Tu dla dzieci swoje drzwi otworzy∏ przestronny dom z ogrodem, który zosta∏ ca∏kowicie zaadaptowany
dla ich potrzeb: jest du˝a sala do zabaw
z mnóstwem zabawek, gier, ksià˝ek, sà pi∏karzyki, podÊwietlany, obracajàcy si´ uk∏ad
s∏oneczny, teatrzyk z kukie∏kami oraz wiele
innych ciekawych rzeczy. Nie b´dziemy
o wszystkim pisaç. Niech zostanie to niespodziankà dla tych, którzy do nas przyjdà.
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Dla pociech, które pozbawione sà ruchu
w szkole, stworzona zosta∏a bogato wyposa˝ona sala sensoryczna oraz plac zabaw
w ogrodzie. Ka˝dy, kto tu wejdzie, twierdzi,
˝e nasz ogród ze starodrzewem i twierdzà piratów poÊrodku jest magiczny. To w nim bawimy si´ w poszukiwaczy skarbów, jemy jab∏ka zerwane z rosnàcych tu jab∏oni. Kiedy pada
deszcz, ogród zast´puje sala sensoryczna –
miejsce ulubione przez dzieci.
G∏ównym naszym celem jest serdeczna, troskliwa opieka nad Waszymi pociechami. Zapewniamy bezpieczny pobyt w Êwietlicy, posi∏ek
oraz ró˝norodne, ciekawe zaj´cia. Ze wzgl´du
na zró˝nicowany wiek milusiƒskich, do ka˝dego
z nich podchodzimy indywidualnie, z ka˝dym
odrobimy lekcje, rozwiniemy jego zainteresowania. Pod okiem fachowej kadry w ramach korepetycji i dodatkowych zaj´ç nadrobià zaleg∏oÊci w nauce, nauczà si´ taƒca, gry na afrykaƒskich b´bnach, a na zaj´ciach z robotyki rozwinà swoje zdolnoÊci manualne i twórcze. Przyjaêni korepetytorzy nauczà wasze dzieci j´zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a nawet
japoƒskiego. Poprawiç postaw´ pomogà zaj´cia

pilnej interwencji legislacyjnej. Mimo ˝e du˝o
ju˝ zosta∏o w tym zakresie zrobione, wiele
kwestii dotyczàcych otwarcia systemu na
oÊwiat´ polonijnà wymaga zmian ustawowych, dlatego tez z∏o˝y∏am do prezydium klubu PO projekt zmian w ustawie o systemie
oÊwiaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.
A.K.: Ma Pani biuro poselskie w nieodleg∏ej
od Wawra Weso∏ej. Czy ka˝dy z nas, mieszkaƒców, mo˝e si´ umówiç na spotkanie?
L.K.: Tak, choç to w∏aÊciwie tylko filia biura.
G∏ówne mieÊci si´ na ul Pi´knej 3a m. 3, natomiast filia, czynna w ka˝dy poniedzia∏ek, znajduje si´ w budynku OSP przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Mój dy˝ur odbywa si´ w ka˝dy pierwszy
poniedzia∏ek miesiàca. Zapraszam mieszkaƒców
Wawra i Weso∏ej do korzystania z filii biura.
A.K.: Przed Panià jeszcze trzy lata pracy
w parlamencie. Jakie sà Pani plany do koƒca kadencji?
L.K.: Przede wszystkim chcia∏abym, aby
projekty, w które si´ zaanga˝owa∏am, skoƒczy∏y si´ sukcesem. Najwi´kszym wyzwaniem
b´dà zmiany w ustawodawstwie dotyczàce
resortu sprawiedliwoÊci i ustawy o samorzàdzie terytorialnym. Oprócz prac parlamentarnych anga˝uj´ si´ w dzia∏ania na rzecz mieszkaƒców, jak równie˝ dzia∏am na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, efektem tych prac
jest sprowadzenie do Weso∏ej dwóch uczennic polskiego pochodzenia z Uzbekistanu.
A.K.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
z gimnastyki korekcyjnej. Na dzieci, które nie
biorà udzia∏u w zaj´ciach dodatkowych, czeka
sala zabaw z trampolinà, materacami i pi∏kami.
Dzieci nigdy nie chcà z niej wychodziç ☺.
JeÊli zajdzie taka potrzeba, odbierzemy dzieci ze szko∏y, odwieziemy do domu. „Przystaƒ
Po Szkole” jest tak˝e miejscem spotkaƒ z przyjació∏mi, z którymi raz w roku ka˝de dziecko
mo˝e Êwi´towaç swoje urodziny. Pomys∏owy
animator sprawi, ˝e ten dzieƒ b´dzie taki, jaki
powinien byç – niezapomniany i wyjàtkowy.
A ˝eby przyjemnoÊci nie by∏o za ma∏o, ka˝dy jubilat dostaje od za∏ogi przystani mi∏y upominek.
Nie zapomnieliÊmy równie˝ o mamach, którym oferujemy zaj´cia z pilatesu i Zumb´. Ich
dzieciom, tak˝e tym mniejszym, zapewniamy
bezp∏atnà opiek´ w sali zabaw. Spotykamy si´
tak˝e w soboty.
JesteÊmy otwarte na ˝yczenia i sugestie rodziców, ale tak˝e dzieci. To one, chocia˝ ma∏e,
sà dla nas inspiracjà i dalszym wyzwaniem. To
dla nich chcemy si´ rozwijaç i zmieniaç.
Serdecznie zapraszamy!
Jolanta Miszkurka
Danuta Borowska
Informacje: przystanposzkole@vp.pl
www.przystanposzkole.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Poeci i pisarze wawerscy

Do Boliwii droga prosta...
Czytam opowiadania Miros∏awa Perzyƒskiego
Znalaz∏em te opowiadania w skrzynce mailowej. Ich autora pami´ta∏em jako bardzo zaanga˝owanego pracownika Klubu Kultury
„Anin”. Wiedzia∏em te˝ o jego dzia∏alnoÊci na
rzecz popularyzacji kultury serbo∏u˝yckiej. I o zainteresowaniu rasami psów z dalekiej Pó∏nocy. Opowiadania przys∏a∏ mi pewien
dobry cz∏owiek. By∏ w∏aÊnie poczàtek czerwca.
Pogodà rzàdzi∏a wiosna. Lato niecierpliwie
czeka∏o na swojà kolej. Ja te˝ by∏em niecierpliwy i opowiadania przeczyta∏em nieuwa˝nie.
Nadszed∏ wrzesieƒ. Lato nerwowo spoglàda∏o na zegarek. By∏o jak pasa˝er, który czeka
na ostatni autobus. Znów si´gnà∏em po opowiadania...
„Póêno-Êrodkowy” PRL. Woda z saturatora
kosztuje 30 groszy, woda z sokiem (artyku∏ luksusowy) – 90 groszy. Nowa Praga. Tramwaj
skr´cajàcy z ulicy Stalowej w Ârodkowà, bazarek
mi´dzy Stalowà a Strzeleckà, szko∏a podstawowa przy Kowieƒskiej. Autor wprowadza czytelnika w te realia niespiesznie, ale ze znajomoÊcià
tematu. Bohaterami opowiadaƒ sà kilkunasto-

letni ch∏opcy. Jak na praskie realia – wyjàtkowo
grzeczni. Cz´sto chodzà do koÊcio∏a. Ch´tnie
uczà si´ geografii i historii. Za to matematyka
przyprawia ich o bóle brzucha. JeÊli idà na wagary, to do ogrodu zoologicznego. Czytali Curwooda i Londona. Sà ˝àdni przygód. Czytali te˝
Fiedlera i Szklarskiego. Marzà o podró˝ach:
„Uwolnione marzenia opanowa∏y ich umys∏y.
Dzieci praskich ulic i zat´ch∏ych podwórek
rozprawia∏y o podró˝ach, karaibskich wyspach piratów, indonezyjskich cieÊninach,
amerykaƒskiej prerii. Po pewnym czasie umilkli wpatrzeni w korony drzew. A obrazy egzotycznych krain pojawia∏y si´ im i znika∏y.”
(opowiadanie „Wagary”).
Jeden z ch∏opców rozbudowuje marzenia
w system wierzeƒ. Ten system opiera si´ na
swoistej dychotomii:

do niego dostaç. On mia∏ ma∏e szanse. (...)
Musia∏by znacznie podnieÊç si´ moralnie, aby
przekroczyç jego bramy. A drugi, to raj dolny.
Tu, na ziemi. (...) Dla Marka dolny raj, to podró˝e. Uwa˝a∏, ˝e nie ma nic pi´kniejszego.
A i ten by∏ dla niego niedost´pny.” (opowiadanie „Zamkni´te bramy raju”).
Polskà rzàdzà komuniÊci (rzeczywistoÊç polityczna ukazana jest zresztà w tekstach
Perzyƒskiego wyjàtkowo dyskretnie). Nie ma
˝adnych szans na uzyskanie paszportu (wyjechaç mogà ˚ydzi, ale ch∏opcy nie wiedzà dlaczego). Rodzicom bohaterów brakuje pieni´dzy. Te niemo˝noÊci nie odbierajà im jednak
radoÊci ˝ycia. Wierzà, ˝e nawet w Parku Praskim mo˝na prze˝yç wspania∏à przygod´.
Namiastkà egzotycznego Êwiata i dalekich
podró˝y staje si´ dla nich warszawskie ZOO.
„Op∏aci∏a” mi si´ lektura tej spokojnej i màdrej prozy. Najlepiej czytaç jà w ciep∏y, wrzeÊniowy dzieƒ. A potem mo˝na ju˝ tylko zanuciç za Stachurà:
„Lato, jesieƒ, zima, wiosna –
Do Boliwii droga prosta!”.
Czego i Wam, i sobie ˝ycz´.

„Marek uwa˝a∏, ˝e istniejà dwa raje. Jeden to
duchowy, ostateczny, raj górny. Ci´˝ko si´

Jan Czerniawski

JesteÊmy spo∏eczeƒstwem starzejàcym si´. Z wiekiem coraz trudniej
nam korzystaç z ciasnych i niefunkcjonalnych mieszkaƒ. Popularne
mebloÊcianki, wanny oraz Êliskie
pod∏ogi zaczynajà utrudniaç ˝ycie.
Niektórzy seniorzy majà problemy
z poruszaniem si´. Cz´Êç z nich korzysta z chodzików lub wózków.
Mieszkanie lub dom mo˝na odpowiednio zaaran˝owaç lub zmodernizowaç, by osoby starsze mog∏y poruszaç si´ samodzielnie i mog∏y z ∏atwoÊcià korzystaç ze wszystkich pomieszczeƒ.
Ogólne zasady dotyczà poszerzenia korytarzy, drzwi i zlikwidowania
progów. Dla osoby poruszajàcej si´
na wózku minimalna szerokoÊç korytarza wynosi 150 cm, a szerokoÊç
drzwi 90 cm. Korzystanie z ∏azienki
sprawia najwi´ksze trudnoÊci seniorom. By przestrzeƒ by∏a wygodna,
nale˝y zrezygnowaç z wanny na
rzecz prysznica z brodzikiem wpuszczonym w pod∏og´, wy∏o˝onym ma-

tà antypoÊlizgowà i ze sk∏adanym
siedziskiem zamocowanym na Êcianie. Przy prysznicu, misie WC i umywalce powinny znajdowaç si´ por´cze. Dodatkowo mo˝na zainstalowaç
mis´ WC z funkcjà bidetu, co znacznie u∏atwi codziennà higien´.
Zaraz po ∏azience kolejnà problematycznà strefà jest kuchnia, w której klasyczna zabudowa szafek jest
bardzo wysoka i sprawia problemy
nawet m∏odym osobom. Je˝eli jest
taka mo˝liwoÊç, to wi´kszoÊç sprz´tu kuchennego powinna byç wbudowana w szafki dolne, np. lodówki
podblatowe. Dla osoby poruszajàcej si´ na wózku nie powinno si´
zabudowywaç miejsca ze zlewem,
gdy˝ szafka utrudnia proste czynnoÊci, tj. umycie naczyƒ. W pozosta∏ych szafkach dobrym rozwiàzaniem
jest zrezygnowanie z klasycznych
g∏´bokich pó∏ek i zastosowanie
wsuwanych koszy typu „cargo”. Meble w salonie i sypialni powinny byç
∏atwo dost´pne, bez zb´dnych

ozdób utrudniajàcych poruszanie
si´, nieodpowiednie sà np. komody
z wystajàcymi nó˝kami. Je˝eli nie
ma mo˝liwoÊci wymiany starszych
lub zabytkowych mebli na proste
i funkcjonalne, nale˝y pami´taç np.
o naoliwieniu ci´˝kich drzwi od szafy lub trudno wysuwajàcych si´ szuflad. Idealna przestrzeƒ dla seniora
wymaga zatem zastosowania kliku
regu∏. Szybki remont lub odpowiednia aran˝acja nowego mieszkania
pozwolà osobom starszym byç bardziej niezale˝nymi.
Marzena
Pieƒkowska
– architekt wn´trz
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
Tel. 503 730 158.
◗ Sprzedam mieszkanie 50m2 w Mi´dzylesiu ul. ˚egaƒska.
Parter, s∏oneczne, po generalnym remoncie, ciche z dobrà
komunikacjà. Tel. 501 825 018.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – konwersacje,
przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business
English. +48 501 131 224.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

85

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ TENIS – poruszaj si´ zimowà porà. Udzielam tanich lekcji
poczàtkujàcym i zaawansowanym. Wypo˝ycz´ sprz´t, dojad´ na korty w Wawrze (preferowana Falenica). Tel.
604 974 313.

Sklep Kamiks
Chemia kamieniarska
akcesoria nagrobkowe
501 75 75 42, 22 773 16 62
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www.kamieniarski-sklep.abc24.pl
◗ 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
◗ Terapeuta, nauczyciel – pomoc dzieciom z trudnoÊciami
w uczeniu si´ matematyki, dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Pe∏na diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej 5 i 6-latków.
Tel. 791 23 50 25.
◗ 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.

• DREWNO KOMINKOWE
• ZR¢BKI OPA¸OWE
• ZR¢BKI Z DRZEW LIÂCIASTYCH
(na posypk´ do ogrodu)
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam za
drobne kwoty. Tel. 606 447 707.
◗ Sprzedania wózek dzieci´cy firmy x-lander xt. W zestawie: spacerówka oraz gondola wraz z adapterami do zamocowania na stela˝u, Êpiworki. Kolor grafitowy. Stan
bardzo dobry. Cena ok. 480z∏. Tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam kombinezony dla dzieci rozmiar: 56,74,80

SK¸ AD KRUSZYW
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.

W¢GIEL • MIA¸ • KRUSZYWO
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980

(ch∏opi´ce) cena 20 z∏, oraz 74 (ró˝owy) dziewcz´cy. Tel.
605 077 751.
◗ Sprzedam map´ edukacyjnà dla dzieci firmy canpol babies, stan dobry, cena 30 z∏. Tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam drewniane ∏ó˝eczko z szufladà, 120x60 cm,
3 stopniowa regulacja, wyjmowane szczebelki, kolor
olcha, Dzielnica Wawer, cena 100 z∏, tel. 728-380-150,
anna.nowosielska@vp.pl.

US¸UGI ÂLUSARSKIE – naprawa
i wymiana zamków – dorabianie kluczy.
OSTRZENIE – cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek
do mi´sa no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 11
tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88

◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków – Maclaren Twin Techno Charcoal. W komplecie: 2 Êpiworki dla dzieci, 2 uchwyty
do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. tel. 605 077 751.
◗ Mam do odsprzedania elastycznà chust´ do noszenia
maluszka, kolor niebieski. Wymiary 6m/50cm. Cena 70z∏.
Tel. 799176777.
◗ Sprzedam nowe buty dzieci´ce ortopedyczne firmy Daniel,
rozmiar 20 (d∏. stopy 15cm) kolor niebieski, Tel. 605 077 751.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie

Tel. 513-148-238

ZWIERZ¢TA

◗ NADZORY BUDOWLANE: kierownik budowy, nadzór inwestorski, pozwolenia na budow´, pozwolenia na u˝ytkowanie. Tel: 604-286-998.
◗ Sprzedam 2-teownik wys: 26cm d∏ug. 8m, trzyletni w dobrym stanie cena: 870z∏ (2,5z∏ za 1kg). tel 501 42 33 34

W zwiàzku z rozwojem sieci sprzeda˝y

Piekarnie Cukiernie Putka
poszukujà lokali na sklepy firmowe
(zakup lub wynajem).
607-040-833, lokale@putka.pl

◗ Wykszta∏cenie pedagogiczne, referencje, lubiàca dzieci
zapewni fachowà opiek´, tel 503-117-094.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
tel. 22 773-10-88, 698-422-928

◗ 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´.
Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel. 510-618-518,
e-mail: olgasu@op.pl.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych
szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏
szt. Tel; 601-851-660.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych
szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà ecru, rozm. 36/38 + bolerko.
Jednocz´Êciowa, zdobiona delikatnymi cekinami z przodu, w dobrym stanie, po czyszczeniu, zakupiona w salonie Tylko Ona. Cena ok. 60 z∏. Na ˝yczenie mog´ przes∏aç
mailem zdj´cia. Tel.: 508-117-335.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

◗ Drobne naprawy i remonty – Z¸OTA RÑCZKA – 601 313 561.
◗ Drewno po budowlane i inne uprzàtn´ tel. 503652386.
◗ M∏oda, energiczna przyjm´ sprzàtanie domu lub mieszkania 1 lub 2 razy w tygodniu.
◗ DoÊwiadczona, uczciwa zajmie si´ domem lub mieszkaniem. Tel 886-303-344
◗ Szukam pracy dla Ukrainki, która opiekowa∏a si´ niezwykle oddanie mojà mamà do samego koƒca. Dam jej
wszelkie referencje. Tel. 601 30 29 69.
◗ Wc-Dolnop∏uk-GEBERIT – serwis naprawczy dolnop∏uków
zabudowanych z podwieszanà muszlà. Naprawiam wc-kompakt. Do naprawy u˝ywam wy∏acznie oryginalnych
cz´Êci zamiennych. Zapraszam, tel. 508-620-962 Sadowski
◗ Chcia∏abym pomóc samotnej bezrobotnej Matce mieszkajàcej na wsi. Dziecko ma urodziç si´ w styczniu. Wiem, ˝e
nic nie ma. Przyjm´ ch´tnie wszystkie u˝ywane rzeczy:
∏ó˝eczko, wózek, ubranka etc. Tel. 601 30 29 69.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660.

REKLAMA
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667 – Konrad Skorupka
607-288-348 – Olga Turska

- pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic.
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PRACA – DAM/SZUKAM
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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.
12

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878.
◗ MATEMATYKA – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.
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◗ Sprzedam mieszkanie 83 m , komfortowe z 2000 roku na os.
zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´ przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji. Tel: 608-736-533.
◗ Dzia∏ka 1000m2, wieÊ Cupel visa vi Serocka nad Zalewem
Zegrzyƒskim, tel: 502-609-708, 696-432-111.
2

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
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drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam, tel.
22 615-30-60.
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul. NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Starego laptopa do internetu przyjmie du˝a rodzina.
Tel: 504-440-110.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.
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Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam u˝ywane kaloryfery ˝eliwne, rozstaw odtworów 500mm, stan dobry – zdemontowane w sierpniu br.
tel 501 42 33 34
◗ Sprzedam kimono do judo, nie u˝ywane na 165-170 cm
wzrostu. Tel 504-166-399

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Muzyka pomaga trwaç w nadziei
W sobot´, 6 paêdziernika 2012 r. w Centrum Promocji Kultury na Pradze-Po∏udnie odby∏o si´ III Warszawskie Spotkanie Integracyjne – XI przeglàd amatorskiej twórczoÊci
osób o ró˝nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Wydarzenie to by∏o kontynuacjà Aniƒskich
Spotkaƒ Integracyjnych, z lat 2002–2009.
Imprez´ zaingurowa∏ Boles∏aw Bryƒski, prezes Stowarzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych
i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”, s∏owami
„Ma∏ego Ksi´cia”:
„Najwa˝niejsze jest
to, co jest niewidoczne dla oczu.”
Najwi´ksze wra˝enie na mnie, jak
i na ca∏ej publicznoÊci, zrobi∏ wyst´p Eweliny ZawiÊlak. Ociemnia∏a
artystka podbi∏a
serca zgromadzonych, dajàc wspania∏y popis
swoich umiej´tnoÊci wokalnych. O wielkiej
sympatii publicznoÊci do Eweliny Êwiadczy∏ jej
bis. Dziewczyna wykona∏a a cappella w∏asny
utwór pt. „Uwierz w siebie”.
Nast´pnie publicznoÊç podziwia∏a spektakl
„Brzydkie Kaczàtko” w wykonaniu kó∏ka teatralnego z Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TDP z Helenowa pod wodzà Moniki
D´bskiej. G∏ównym motywem inscenizacji
by∏y kukie∏ki, którym g∏os podk∏adali m∏odzi
artyÊci.

Po ich wyst´pie na scenie pojawi∏a si´ Katarzyna Szczepanek, niewidoma solistka.
Artystka sama zapewni∏a sobie akompaniament do wykonywanych utworów, grajàc na
gitarze. Jako ostatnia wystàpi∏a grupa ze stowarzyszenia T-Art z Milanówka pod kierownictwem pani Iwony Dormanowicz, ze spektaklem „Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy”.
W organizacji i przebiegu przeglàdu pomaga∏a m∏oda grupa wolontariuszy. Pomagali oni
osobom niepe∏nosprawnym poruszaç si´ po

Olga ¸´cka

oraz wr´czyli drobne upominki. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p szkolnego chóru. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ pamiàtkowymi zdj´ciami.

Âlubowanie w SP 216
W piàtek 12 paêdziernika obchodziliÊmy
w szkole „Klonowego LiÊcia” na ul. Wolnej
Dzieƒ Edukacji Narodowej. Podczas uroczystoÊci odby∏o si´ równie˝ Êlubowanie klas pierwszych. Nasi najm∏odsi uczniowie w galowych
strojach, w otoczeniu swoich bliskich, sk∏adali
przysi´g´. Âlubowali swojà sumiennoÊç i godne wype∏nianie obowiàzków ucznia. Nast´pnie zostali pasowani przez Dyrektora Szko∏y
panià Bogumi∏´ Rudnickà na ucznia Szko∏y
Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi
nr 216 „Klonowego LiÊcia” w Warszawie
przy pomocy symbolicznego o∏ówka.
Pani Dyrektor, przemawiajàc do uczniów, ˝yczy∏a im sukcesów w nauce oraz wytrwa∏oÊci
w pracy. Dzieci zaprezentowa∏y swoje programy
artystyczne, a trzecioklasiÊci z∏o˝yli im ˝yczenia

55 lat dzia∏alnoÊci harcerstwa w Aninie

– 50 lat „B∏´kitnych”
Historia dru˝yny si´ga roku 1957, kiedy
doktor phm. Jerzy Helman zak∏ada w Anine
dru˝yny harcerskie. Jedna z nich – 147 WDH
dzia∏a w jedenastolatce przy ul. Kajki. Oko∏o
roku 1960 nast´puje za∏amanie pracy dru˝yn
w Hufcu Anin, a phm. Jerzy Helman odchodzi
z harcerstwa. W 1962 r. w szkole podejmuje
prac´ hm. Danuta Rosner, która tworzy
Szczep 147 WDH „B∏´kitni”. W 1963 r. na bohatera szczepu wybrano Tadeusza Sygietyƒskiego – twórc´ Zespo∏u „Mazowsze”.
18 paêdziernika 2012 r. „B∏´kitni” obchodzili
swoje 50. urodziny. O godz 16.00 zosta∏a odprawiona Msza Âwi´ta sprawowana przez kapelana hufca ks. Marka Zdanowicza, który uro-

Centrum Promocji Kultury, a tak˝e rozdawali
nagrody wszystkim wyst´pujàcym artystom.
W przerwie mi´dzy wyst´pami, w holu
Centrum Promocji Kultury mo˝na by∏o podziwiaç prace plastyczne Stanis∏awa Hermanowicza i Waldemara Ch∏odnickiego.
III Warszawskie Spotkanie Integracyjne by∏o doskona∏à okazjà do zatarcia granic mi´dzy
osobami pe∏nosprawnymi a ludêmi na co
dzieƒ borykajàcymi si´ z problemami zdrowotnymi. By∏a to tak˝e mo˝liwoÊç podziwiania twórczoÊci drugiej osoby.

czyÊcie poÊwi´ci∏ obraz Stefana Wincentego
Frelichowskiego – patrona polskiego harcerstwa, by czuwa∏ i b∏ogos∏awi∏ „B∏´kitnym”.
O godz 17.00 w Szkole Podstawowej 218 odby∏a si´ wieczornica, w której oprócz zuchów,
harcerzy i harcerek oraz ich rodziców wzi´li
udzia∏ licznie przybyli goÊcie, m. in: burmistrz
Dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, która
wr´czy∏a „B∏´kitnym” list jubileuszowy, dzi´kujàc za s∏u˝b´ Bogu–Polsce–Ludziom. Obecni
byli tak˝e: naczelnik Wydzia∏u Kultury Miros∏awa Skoczeƒ oraz dyrektorzy szkó∏, przy których
dzia∏ajà „B∏´kitni”: SP 218 – Ewa Skiba, SP 138
– Anna G∏owacka, ZS 114 – Magdalena Sitnicka. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka list gratulacyjny odczyta∏a Beata Sobociƒska – dyrektor
edukacji i wychowania w Biurze
Rzecznika. Ko-

Pierwszoklasistom ˝yczymy sukcesów w nauce oraz jak najlepszych ocen na ich pierwszym Êwiadectwie.
SP 216
mendantka Hufca ZHP Warszawa Praga Po∏udnie phm. Krystyna Mamak ˝yczy∏a nast´pnych
lat dobrej instruktorskiej pracy na rzecz zuchów, harcerzy i w´drowników. „B∏´kitni”
otrzymali listy z gratulacjami od przyjació∏ z Zespo∏u „Mazowsze” i Centrum Zdrowia Dziecka.
W blasku ognia, Êpiewajàc harcerskie piosenki, poznaliÊmy czasy „B∏´kitnej Rapsodii” – niekoƒczàcej si´ historii „B∏´kitnych”: wspania∏ych
akcji „Bieszczady 40”, „Frombork”, rajdów, wieczornic, obozów, zimowisk oraz wspó∏czesnej
dzia∏alnoÊci. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych uhonorowa∏ pwd. Marcina Âwiderskiego – przysz∏ego komendanta
Szczepu „B∏´kitnych” pamiàtkowà odznakà
za wspó∏organizowanie corocznych rajdów
„Szlakiem Tragedii i Chwa∏y Wawerskiej” oraz
organizowanie „Wieczornic poÊwi´conych
Zbrodni Wawerskiej”. W uroczystoÊci wzi´∏a
równie˝ udzia∏ hm. Danuta Rosner, twórczyni
„B∏´kitnych”, która z ∏ezkà w oku wspomina∏a
dawne czasy, cieszàc si´, ˝e harcerstwo w Aninie i Mi´dzylesiu ciàgle si´ rozwija.
CZUWAJ!
„B∏´kitni”

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

JU˚

RODZINA NA SWOIM!!!
W TYM BUDYNKU

DOM HANDLOWY

„BOROWIK”
ul. Kajki 69

na parterze:


sklep w formacie „LUX”

Oferujemy ostatnie już mieszkanie
spełniające kryteria kredytu „Rodzina na swoim”

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

godz. działalnoÊci: poniedzia∏ek–sobota 6.00–21.00
niedziela 9.00–21.00
na I pi´trze:





salon odzie˝owy Eleganza
drogeria BLUE
gabinet kosmetyczny

ZAPRASZAMY!

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

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

