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Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿
ego Narodzenia
¿yczymy Wam, Drodzy S¹siedzi,
¿eby pierwsza gwiazdka na niebie
rozpoczê³a czas p³yn¹cy wolno i b³o
go,
abyœcie mogli nacieszyæ siê obecnoœc
i¹ i mi³oœci¹ najbli¿szych,
spokojem i pogodnym wyciszeniem,
a tak¿e ws³uchaæ siê w swoje ma
rzenia,
¿eby wiedzieæ, czego ¿yczyæ samemu
sobie na Nowy Rok.
My zaœ ¿yczymy, ¿eby siê to spe³n
i³o!
"

Redakcja
Wiadomoœci S¹siedzkich"

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Wawerscy harcerze
odwiedzà Polaków na Kresach
Ju˝ nied∏ugo w polskich domach rozpocznà si´ przygotowania do
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Wawerscy harcerze w ciàgu ostatnich kilku lat
regularnej s∏u˝by zdà˝yli przyzwyczaiç si´ do tego, ˝e polskie domy znajdujà si´ nie tylko na terytorium naszego kraju. Uczestniczàc w akcji
„Âwiàteczna Paczka”, starajà si´ wyraziç bliskoÊç z rodakami mieszkajàcymi za wschodnià granicà. Polacy zamieszkujàcy zachodnià Ukrain´, Bia∏oruÊ i Litw´ stali si´ mieszkaƒcami obcego kraju wbrew w∏asnej woli, bo
przecie˝ na decyzj´ o przesuni´ciu granic Rzeczypospolitej nie mieli ˝adnego wp∏ywu. Do dziÊ jednak stanowià polskie rodziny, starajàce si´ mówiç w ojczystym j´zyku i kultywowaç przywiàzanie do polskiej tradycji.
Trzeba jednak przyznaç smutny
fakt – tragiczne losy naszych rodaków z Kresów nie sà tematem, któremu na co dzieƒ poÊwi´camy uwag´.
Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e stopniowo o nich zapominamy, a ich sytuacja
jest nam coraz bardziej oboj´tna. Na
przekór tej tendencji, harcerze ZHR
corocznie organizujà zbiórk´ darów,
z których przygotowujà Êwiàteczne
paczki. Nast´pnie transportujà je
na Bia∏oruÊ, Litw´ i Ukrain´ i osobiÊcie wr´czajà cz∏onkom polskich rodzin, sk∏adajàc ˝yczenia, wspólnie Êpiewajàc kol´dy i przywo˝àc wieÊci
z Ojczyzny. Spotykajà si´ tak˝e z polskimi dru˝ynami harcerskimi, dzia∏ajàcymi w warunkach znacznie trudniejszych, ni˝ panujà w kraju. Te chwile
zawsze dostarczajà silnych wzruszeƒ, a troska polskiej m∏odzie˝y o los rodaków jest dla nich znacznie wa˝niejsza ni˝ same Êwiàteczne dary.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e akcja „Âwiàteczna paczka” to szczególna misja.
W zesz∏ym roku odwiedziliÊmy dwie wsie na Bia∏orusi, w których mieszka
po kilkanaÊcie polskich rodzin; niemal wy∏àcznie osoby w podesz∏ym wieku, cz´sto bardzo chore. JeÊli wrócimy tam za par´ lat, po wsiach mo˝e ju˝
nie byç Êladu. Chcemy zdà˝yç pokazaç tym ludziom, ˝e niemal 70 lat po
wojnie Polska jeszcze o nich nie zapomnia∏a – mówi przewodnik Pawe∏ Paszota, tegoroczny komendant grupy, która w dniach 14–16 grudnia rozda
dary na Grodzieƒszczyênie.
Mieszkaƒcy Wawra mogà w∏àczyç si´ w akcj´, dostarczajàc
harcerzom produktów o d∏ugim terminie wa˝noÊci, z których
przygotowane zostanà paczki: cukru, konserw, d˝emów, s∏odyczy, przypraw, aromatów, kawy, a tak˝e Êrodków czystoÊci.
Zbiórka w wawerskich koÊcio∏ach przeprowadzona b´dzie
w najbli˝szà niedziel´ – 9 grudnia, natomiast informacj´ o terminie i miejscach pozosta∏ych zbiórek (w szko∏ach i sklepach) znajdà
Paƒstwo na stronie www.szczep145.pl.
Jakub K∏osiƒski
Autor jest instruktorem Szczepu 145 WDHiZ

Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich sk∏adam
najserdeczniejsze ˝yczenia pi´knych Êwiàt, pe∏nych
˝yczliwoÊci, mi∏oÊci i dobrych wzruszeƒ, a tak˝e zdrowia,
szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym 2013 roku.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jacek Wojciechowicz

Prezydent m.st. Warszawy

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Fot. na ok∏adce – Copyright © 2000 DigiTouch.

Gdy zajaÊnia∏a jutrzenka zbawienia, wieÊç o narodzinach
Dziecka zosta∏a og∏oszona jako radosna nowina:
„Oto zwiastuj´ wam radoÊç wielkà, która b´dzie udzia∏em
ca∏ego narodu: dziÊ w mieÊcie Dawida narodzi∏ si´ wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (¸k 2, 10-11)

Wszystkim Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
˝ycz´ z ca∏ego serca, aby to or´dzie, Ewangelia ˚ycia,
przyj´te z mi∏oÊcià, by∏o wiernie i odwa˝nie g∏oszone
jako Dobra Nowina. Si∏, zdrowia, b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝ego, wiary, nadziei i mi∏oÊci na Bo˝e Narodzenie
i Nowy Rok 2013 ˝yczy
Ks. Marek Doszko – dziekan aniƒski

Z okazji zbli˝ajàcych si´

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Zarzàd klubu PKS RADOÂå
˝yczy wszystkim trenerom, zawodnikom, kibicom,
wspó∏pracownikom
oraz wszystkim, którzy nas wspierajà,
chwil radosnych, ciep∏ych, pe∏nych ˝yczliwoÊci,
a w nadchodzàcym 2013 roku samych sukcesów
oraz spe∏nienia Noworocznych ˚yczeƒ.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Listopad w Radzie Dzielnicy Wawer
Listopadowa sesja Rady
Dzielnicy poÊwi´cona by∏a
dwóm sprawom – zmianom w bud˝ecie up∏ywajàcego roku oraz modyfikacji
zakresu dzia∏ania Komisji
Inwestycyjnej Rady Dzielnicy. Zmiany bud˝etowe
zwiàzane by∏y z urealnieniem dochodów i wydatków dzielnicy oraz
z przeniesieniami Êrodków pomi´dzy paragrafami bud˝etu. Najwi´cej dyskusji wywo∏a∏ pomys∏
przeznaczenia kwoty 185 tys. z∏ na zakup fotoradaru. Pomys∏ zakupu zrodzi∏ si´ po serii wypadków na wawerskich ulicach. Mobilny fotoradar przekazany w u˝ytkowanie Stra˝y Miejskiej
b´dzie móg∏ byç ustawiany w niebezpiecznych
punktach dzielnicy. Radni podzielili si´ w ocenie
skutecznoÊci fotoradarów i zasadnoÊci ustawiania ich w poszczególnych punktach. Pomimo
goràcej dyskusji i wielu g∏osów przeciwnych
zmiany bud˝etowe zosta∏y zaakceptowane.
Majàc na uwadze zwi´kszajàcà si´ liczb´
wypadków na wawerskich drogach, Rada

Dzielnicy zwi´kszy∏a zakres kompetencji Komisji Inwestycyjnej. Od teraz komisja ta b´dzie
zajmowa∏a si´ równie˝ sprawami zwiàzanymi
z bezpieczeƒstwem ruchu drogowego w dzielnicy. Nie uda∏o si´ natomiast radnym powo∏anie Komisji Samorzàdowej, która mia∏a zajmowaç si´ wy∏àcznie sprawami zg∏aszanymi
przez rady osiedli. W zwiàzku z tym te sprawy
b´dà procedowane w innych komisjach Rady.
Zarzàd Dzielnicy przedstawi∏ sprawozdanie
z pracy w okresie od poprzedniej sesji Rady.
W tym czasie, mi´dzy innymi, Zarzàd wyrazi∏
zgod´ na wsparcie finansowe wniosków o dofinansowanie budowy i modernizacji szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 109 i Szkole Podstawowej nr 140, zatwierdzi∏ zmiennà koncepcj´ budowy przedszkola
i remontu budynku szko∏y podstawowej
przy ul. Kadetów i zaopiniowa∏ zmiany w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wawer”.
W ostatnich miesiàcach na drogach naszej
dzielnicy wydarzy∏o si´ wiele wypadków.
W cz´Êci z nich zgin´li ludzie. Wychodzàc naprzeciw postulatom mieszkaƒców, Rada zorga-

nizowa∏a tzw. wys∏uchanie publiczne, podczas
którego ka˝da osoba mog∏a przedstawiç swojà
wiedz´ na temat niebezpiecznych miejsc w sieci drogowej Wawra oraz zaproponowaç rozwiàzanie problemu. Szerszà relacj´ z tego spotkania znajdziecie Paƒstwo wewnàtrz numeru.
Zakoƒczy∏y si´ wybory do rad osiedlowych.
SpoÊród wszystkich osiedli, nie wybrano rady
jedynie w Falenicy i NadwiÊlu. Przyczynà by∏a
niewystarczajàca liczba kandydatów do rady.
Wybory charakteryzowa∏y si´ niskà frekwencjà, wynoszàcà w skali dzielnicy nieca∏e
4%. Przyczynà mog∏o byç to, ˝e informacja
o wyborach nie dotar∏a do wszystkich mieszkaƒców osiedli.
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia ˝ycz´ Paƒstwu w imieniu
swoim, Zarzàdu Dzielnicy oraz wszystkich radnych zdrowych, pogodnych
i dobrze prze˝ytych Âwiàt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Marcin Kurpios

Po wys∏uchaniu publicznym nt. bezpieczeƒstwa
W dniu 13 listopada 2012
roku w dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy odby∏o si´
pierwsze w historii samorzàdu terytorialnego tzw. wys∏uchanie publiczne. Ka˝dy
z mieszkaƒców naszej ma∏ej
ojczyzny móg∏ si´ wypowiedzieç na temat bezpieczeƒstwa drogowego oraz wskazaç zagro˝enia na naszych ulicach, z jakimi si´ na co dzieƒ borykamy.
Indywidualne osoby mia∏y na to 3 minuty, przedstawiciele wi´kszej grupy osób – 5 minut.
Na pierwszy plan wysunà∏ si´ problem nieprzestrzegania prawa drogowego przez kierowców. Przejawia si´ to g∏ównie nadmiernà pr´dkoÊcià na drogach naszej dzielnicy oraz nieprzestrzeganiem znaków pionowych i poziomych.
Równie˝ infrastruktura drogowa nie spe∏nia
w pe∏ni swoich zadaƒ.
Oprócz wskazania licznych niedogodnoÊci
drogowych mieszkaƒcy zaproponowali te˝ pewne rozwiàzania. Przede wszystkim postulowali:
• powo∏anie dzielnicowej komisji zajmujàcej
si´ bezpieczeƒstwem drogowym w Wawrze;
• przeprowadzenie audytu drogowego w naszej dzielnicy;
• wprowadzenie w ˝ycie wieloletniego programu dotyczàcego poprawy bezpieczeƒstwa drogowego na terenie ca∏ego Wawra,
który zawiera∏by w sobie zarówno wymiar
inwestycyjny, jak i edukacyjny;

• wprowadzenie stref mieszkaniowych
w wawerskich osiedlach, które charakteryzowa∏yby si´ zmniejszeniem dopuszczalnej
pr´dkoÊci dla samochodów do 20 km/h,
priorytetem dla ruchu pieszego, wprowadzeniem spowolnieƒ ruchu, jak równie˝
wprowadzeniem na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego. W pierwszej kolejnoÊci takie rozwiàzanie powinno zostaç

wprowadzone w obszarach przyszkolnych;
• ograniczenie ruchu poprzez budow´ rond
lub sygnalizacji Êwietlnej na ulicy Trakt Lubelski w osiedlu Zerzeƒ, jak równie˝ przebudowy ulicy Micha∏a Kajki w osiedlu Anin.
Wi´cej na naszym portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/2901.
Krzysztof Soko∏owski

Moje ˝ycie to...
– wyniki dzielnicowego konkursu fotograficznego
Choç wydawaç by si´ mog∏o, ˝e danie
osobom fotografujàcym wi´kszej swobody
poprzez szerokà tematyk´ konkursu przyczyni si´ do zwi´kszenia liczby uczestników,
niestety nie sprawdzi∏o si´ to w przypadku
corocznego konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer. Od pierwszej swojej edycji konkurs mia∏ tematyk´ wawerskà, a w tym roku
zadaniem konkursowym by∏ bardzo ogólny
temat: „Moje ˝ycie to...”, gdzie jako rozwini´cie myÊli mo˝na by∏o wpisaç praktycznie
wszystko. I chocia˝ prac wp∏yn´∏o prawie
90, nades∏a∏y je tylko 22 osoby.
Tematyka zdj´ç by∏a bardzo ró˝norodna,
ale dominowa∏y motywy przyrodnicze.
Przyznano nast´pujàce nagrody:

• w kategorii dzieci i m∏odzie˝ – I miejsce
Joanna Perkowska, II miejsce Joanna D obrodziej, III miejsce Mateusz ¸otoszyƒski,
• w kategorii doroÊli – I miejsce Piotr Bechler, II miejsce El˝bieta Czeleƒ, III miejsce
Anna Tomaszewska.
Nagrodzone prace mo˝na jeszcze oglàdaç
na pó∏pi´trach w Urz´dzie Dzielnicy przy ul.
˚egaƒskiej 1. Przysz∏oroczna edycja prawdopodobnie zostanie ponownie zaw´˝ona do tematyki wawerskiej, ale przekonamy si´ o tym
za rok. Ju˝ dziÊ zach´camy Was do ciep∏ego
spojrzenia na Wawer przez wizjer aparatu,
abyÊcie jesienià przysz∏ego roku mieli bogatà
kolekcj´ wawerskich zdj´ç, z której wybierzecie najlepsze na konkurs.
Hanna Kowalska
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Wybory do rad osiedlowych
– wyniki i frekwencja
W niedziel´ 18 listopada 2012 r. zosta∏y przeprowadzone w dzielnicy Wawer wybory do
rad osiedlowych. Wybory w osiedlach mia∏y
zró˝nicowany charakter ze wzgl´du na frekwencj´ i liczb´ kandydatów.
Tegoroczne wybory odby∏y si´ z prawie dwuletnim opóênieniem. Nie zosta∏y przeprowadzone
zaraz po wyborach do Rady Dzielnicy Wawer
z powodu uchylenia nowych statutów rad osiedli
uchwalonych przez poprzednià Rad´ Dzielnicy
pod koniec kadencji. Prawnicy miasta wskazali
na luki prawne w podj´tej uchwale i b∏´dnie przyj´te rozwiàzania statutowe. Opinia prawników
spowodowa∏a, ˝e Rada Dzielnicy uchyli∏a uchwa∏´ i nie przyj´∏a nowych statutów. Po uchyleniu
uchwa∏y Rada powo∏a∏a Doraênà Komisj´ Statutowà, która mia∏a opracowaç nowe statuty. Komisja
swoje prace zakoƒczy∏a w grudniu 2011 r. i przygotowa∏a projekty statutów dla wszystkich osiedli
w dzielnicy Wawer. Statuty uwzgl´dni∏y wszystkie
wnioski prawników, ale przez prawie rok trwa∏y
ustalenia w jakim trybie mo˝na uchyliç stare statuty nadane przez nieistniejàca ju˝ Gmin´ Wawer.
Ostatecznie okaza∏o si´, ˝e sprawa jest bezprzedmiotowa, poniewa˝ uchwa∏y by∏ej Gminy Wawer
w tym przypadku straci∏y moc prawnà.
Wobec powy˝szego Rada Dzielnicy w lipcu
2012 r. podj´∏a uchwa∏´ w sprawie uchwalenia
statutów dla jednostek ni˝szego rz´du w dzielnicy Wawer. Na mocy tej uchwa∏y wszystkie rady
osiedlowe w dzielnicy otrzyma∏y nowe statuty.
Cz∏onkowie Rady Osiedla Aleksandrów
– okr´g wyborczy nr I
1. Szostak Boles∏aw
141
2. Owczarek Leszek
119
3. Mróz Ma∏gorzata Alicja
95
4. Szymaƒski Miko∏aj
88
5. Frelek Jan
87
6. Danielewicz Joanna
86
7. Ciorga El˝bieta
83
8. Krzemiƒska Joanna
73
9. Szunke Zenon
68
Cz∏onkowie Rady Osiedla Anin
– o k r ´ g w y b o rc z y n r I I
1. Ga∏da Janusz
2. Ko˝uchowski Micha∏
3. Pogorzelska-Szumowska Maria
4. Pajchel Lech
5. Jaworski Mariusz
6. Lipson Andrzej
7. Nowakowski Robert
8. Szczepaniak Zbigniew
9. Niemoczyƒska El˝bieta Hanna
Cz∏onkowie Rady Osiedla Las
– okr´g wyborczy nr I V
1. Kozdra Karol
2. Kuranowski Arkadiusz
3. Rocki Stanis∏aw
4. Markowski Marek
5. Baranek Andrzej
6. Baranek-Zdunek Urszula
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163
140
135
133
128
112
110
94
88

23
23
23
20
19
18

Rada Dzielnicy wyznaczy∏a równie˝ dzieƒ 18 listopada 2012 r. dniem wyborów do rad osiedli
w dzielnicy Wawer. Dla przeprowadzenia wyborów Zarzàdzeniem Burmistrza Dzielnicy z dnia
10 wrzeÊnia 2012 r. powo∏ana zosta∏a Dzielnicowa Komisja Wyborcza.

Ka˝da rada osiedla na mocy statutu sk∏ada si´
z 9 cz∏onków. W wyznaczonym terminie (do
12 listopada 2012 r.) zg∏oszonych zosta∏o 140
kandydatów. W przypadku osiedli NadwiÊle i Falenica nie zg∏osi∏a si´ wystarczajàca liczba kandydatów i w tych osiedlach wybory nie zosta∏y
przeprowadzone. Powo∏anie w tych osiedlach
rad b´dzie mo˝liwe za 6 miesi´cy.
W poszczególnych osiedlach zrejestrowano
nast´pujàcà liczb´ kandydatów: Aleksandrów
– 11, Anin – 19, Las – 9, Marysin Wawerski Po∏udnie – 9, Marysin Wawerski Pó∏noc – 9, Mie-

7. Przàdka Bo˝ena
8. Podpora Julian
9. Paszko Iwona

17
15
14

Cz∏onkowie Rady Osiedla Marysin
Wawerski Po∏udnie – okr´g wyborczy nr V
1. Sachmata Barbara
63
2. Wieczorek-Bugajska Halina
58
3. Jurkiewicz Wojciech
46
4. Leszko Wies∏aw
44
5. Jurkiewicz Franciszek
43
6. Rutkowska Jadwiga
43
7. Wiliƒski Artur
39
8. Jaczewski Sebastian
38
9. Kulesza Robert
37
Cz∏onkowie Rady Osiedla Marysin
W a w e r s k i P ó ∏ n o c – o k r ´ g w y b o rc z y n r V I
1. Danielewicz Jerzy
28
2. Jab∏oƒska Ewa
22
3. Woêniak Marcin
22
4. Kwiatkowska Anna
20
5. Rola Kamila
20
6. Or∏owski Henryk
18
7. Krak Jadwiga
16
8. Buchowiecka-Musia∏ Ma∏gorzata
15
9. Szafraƒska Teresa
13
Cz∏onkowie Rady Osiedla Miedzeszyn
– okr´g wyborczy nr V I I
1. Rakoczy Henryk
75
2. Zalewska Barbara
66
3. Machay-Blicharska Gra˝yna
59

dzeszyn – 9, Mi´dzylesie – 9, RadoÊç – 19, Sadul – 10, Wawer – 12, Zerzeƒ – 15.
Najwi´cej kandydatów (19) zg∏osi∏o si´
w osiedlach Anin i RadoÊç. W tych osiedlach by∏a wyraênie widoczna kampania wyborcza prowadzona przez kandydatów na cz∏onków rady
osiedla. Kandydaci przygotowali w∏asne ulotki
i informacje z charakterystykami kandydatów.
Dla przeprowadzenia wyborów powo∏ano 13
komisji wyborczych. Zasadà jest, ˝e osiedle jest
jednym okr´giem wyborczym, na którym tworzy
si´ jeden obwód wyborczy. W osiedlu RadoÊç
i Marysin Wawerski Po∏udnie powo∏ano dodatkowe obwody wyborcze ze wzgl´du na du˝à
liczb´ mieszkaƒców i rozleg∏y teren osiedla.
Lokale wyborcze w dniu 18 listopada br. by∏y
otwarte od godziny 9.00 do 19.00. W wyborach
g∏osowa∏o 1664 mieszkaƒców Wawra. Stanowi
to frekwencj´ wyborczà wynoszàcà 3,8% w skali dzielnicy.
Frekwencja wyborcza w poszczególnych osiedla
wynosi∏a: osiedle Aleksandrów – 13,45%, osiedla
Anin i Sadul – ok. 6%, osiedla Wawer, Miedzeszyn, RadoÊç i Zerzeƒ – ok. 4% i w osiedlach
Marysin Wawerski, Las i Mi´dzylesie – ok. 1–2%.
Na pierwsze miejsce pod wzgl´dem frekwencji zdecydowanie wybija si´ osiedle Aleksandrów. Nale˝y przypomnieç, ˝e w poprzednich
wyborach do rad osiedli, w 2007 roku, równie˝
w Aleksandrowie frekwencja wyborcza by∏a najwi´ksza i wynosi∏a 16%.
Poni˝ej przedstawiamy wyniki g∏osowaƒ
w poszczególnych osiedlach. Dziewi´ç osób
z najwi´kszà liczbà g∏osów zosta∏o wybranych
na cz∏onków nowych rad osiedlowych.
cd. na str. 3 ➽

4. Woszczyk El˝bieta
5. Kowalczyk Jan
6. Dousa Ma∏gorzata
7. Jesiotr Szczepan
8. Orzechowska Zofia
9. Sadowska Maria

58
54
52
51
51
50

Cz∏onkowie Rady Osiedla Mi´dzylesie
– okr´g wyborczy nr V I I I
1. Andrychiewicz Anna
2. Olszewski Andrzej Antoni
3. Gàsior Stanis∏aw
4. Go∏uch Jerzy
5. Bednarczyk Magdalena
6. Mantorska Barbara
7. Tomasiewicz Maciej
8. Koczkodaj Halina
9. Krupiƒska-Nowicka Ma∏gorzata

27
27
25
23
22
22
22
21
15

Cz∏onkowie Rady Osiedla RadoÊç
– okr´g wyborczy nr X
1. Fic Iwona
2. Zieliƒska Romana
3. Rotnicka Krystyna
4. Borkowski Tomasz
5. Dumieƒski Marcin
6. Cholewiƒski Andrzej
7. Komarnicka Beata Ewa
8. Dzier˝yƒski Andrzej
9. Konieczny Wies∏aw
Cz∏onkowie Rady Osiedla Sadul
– okr´g wyborczy nr X I

103
94
88
81
77
75
74
67
61

1. Wojciechowski Bernard
2. Rybarczyk Piotr
3. Czerwonka Rafa∏
4. Kojro Alicja
5. Komorowski Andrzej
6. Graf Konrad
7. Kostrzewa Edyta
8. Rogalska Jung Agnieszka
9. Sychowicz Maria

60
51
48
43
43
40
35
35
33

Cz∏onkowie Rady Osiedla Wawer
– okr´g wyborczy nr X I I
1. Gójska Katarzyna
2. Zar´ba Ma∏gorzata
3. Daniluk Krzysztof Maciej
4. Jankowska G∏asek Alicja
5. Lech Andrzej
6. Laskowski Marek
7. Andrzejewski Witold
8. Dobrzycki Stanis∏aw
9. Daszkiewicz Zdzis∏aw

92
67
58
57
57
56
52
52
49

Cz∏onkowie Rady Osiedla Zerzeƒ
– okr´g wyborczy nr X I I I
1. Kowalska Beata Agata
2. Kacprowicz Tadeusz
3. Ros∏aniec Pawe∏
4. Figura Marek
5. Plewka Tadeusz Leszek
6. WaÊkiewicz Krzysztof
7. Soko∏owski Krzysztof
8. Krakowiak Wies∏awa
9. Rafalska Anna Monika

108
97
97
94
91
73
44
40
36

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Pierwsze posiedzenie nowej rady osiedla
zwo∏uje Burmistrz Dzielnicy w terminie 30 dni
od dnia og∏oszenia wyników wyborów przez
Przewodniczàcego Dzielnicowej Komisji Wyborczej. Pierwsze posiedzenie rady prowadzi najstarszy wiekiem cz∏onek rady. Na swoim pierwszym posiedzeniu rada wybierze ze swego grona, w g∏osowaniu tajnym, Przewodniczàcego
Rady. ˚yczymy powodzenia nowo wybranym radom przy wyborze swoich organów statutowych i sukcesów w ciàgu ca∏ej kadencji.
Mieszkaƒcom Osiedla przys∏uguje prawo zg∏o-

szenia protestu do Rady Dzielnicy przeciwko
wa˝noÊci wyborów w terminie 7 dni od daty g∏osowania, je˝eli nastàpi∏y znaczàce nieprawid∏owoÊci lub naruszono zasady wyborcze mogàce
mieç istotny wp∏yw na wynik wyborów. Na najbli˝szym posiedzeniu Rada Dzielnicy rozpatrzy
protest, który zosta∏ zg∏oszony przeciwko wa˝noÊci wyborów. Protest dotyczy sposobu przeprowadzenia wyborów, a konkretnie braku informacji o granicach obwodów wyborczych oraz terminu og∏oszenia list kandydatów.

WJZ

1 0 0- l e t n i a

mieszkanka Wawra

100 lat koƒczy mieszkanka
Marysina Wawerskiego – Janina
Stasiak. Urodzona 8.12.1912 r.
w Kazimierzu od lat m∏odzieƒczych mieszka w Warszawie.
Szczególny okres w Jej ˝yciorysie
przypada na czas wojny. By∏a ∏àczniczkà Oddzia∏ów Bojowych AK
tzw. KWD (Kierownictwo Wielkiej
Dywersji) na Pradze. Poniewa˝ Jej
mà˝ Wac∏aw Stasiak by∏ dowódcà
jednego z praskich oddzia∏ów AK,

zosta∏a w∏àczona w dzia∏alnoÊç
partyzanckà. Roznosi∏a ulotki, we
w∏asnym mieszkaniu przy ul. ˚ymierskiego 107 przechowywa∏a
broƒ, sprawowa∏a funkcj´ wywiadowcy. Prywatnie jest kochanà mamà, babcià i prababcià.
W imieniu ca∏ej redakcji sk∏adamy Jubilatce najserdeczniejsze ˝yczenia – du˝o zdrowia
i radoÊci!
Hanna Kowalska

Zmiana rozk∏adów jazdy pociàgów,
wygodne rozk∏ady w sieci
Od 9 grudnia b´dà obowiàzywaç nowe
rozk∏ady jazdy pociàgów na linii otwockiej.
Szczegó∏y znajdà Paƒstwo na stronie Polskich
Linii Kolejowych S.A. w specjalnej zak∏adce,
pod którà mo˝na pobraç plakatowe rozk∏ady
jazdy, czyli takie, jakie wiszà na stacjach,
uwzgl´dniajàce wszystkich przewoêników
obs∏ugujàcych po∏àczenia na tej linii.
Adres strony to:
http://rozklad.plk-sa.pl/Plakaty/

Po wpisaniu nazwy interesujàcej nas stacji
pojawià si´ pliki do pobrania – do wyboru relacyjny bàdê szczegó∏owy rozk∏ad przyjazdów
i odjazdów pociàgów z tej stacji.
W przysz∏oÊci strona zostanie przekszta∏cona
w Portal Informacji Pasa˝erskiej, który poza rozk∏adami jazdy b´dzie zawiera∏ tak˝e informacje o aktualnym stanie realizacji po∏àczeƒ
i o oferowanych w ramach przejazdu us∏ugach.
Hanna Kowalska

Urzàd Dzielnicy wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom mieszkaƒców
Gdy rozmowy mieszkaƒców Wawra schodzà na temat kontaktów z Urz´dem
Dzielnicy, najcz´Êciej s∏yszy si´, ˝e jest on bardzo
utrudniony, a mieszkaƒcy
nie wiedzà, co aktualnie
dzieje si´ w ich osiedlu
i co jest zaplanowane na
bli˝szà i dalszà przysz∏oÊç.
Sytuacja ta w∏aÊnie ulega zmianie, rozpoczyna si´ bowiem cykl spotkaƒ w∏adz dzielnicy z mieszkaƒcami poszczególnych osiedli.

Spotkania te s∏u˝yç b´dà przekazywaniu
mieszkaƒcom informacji w zakresie 5 obszarów tematycznych:
• inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych na terenie dzielnicy i osiedla,
• spraw dotyczàcych ochrony Êrodowiska,
• oferty kulturalno-sportowej Wawra,
• bezpieczeƒstwa na terenie dzielnicy,
• za∏atwiania spraw w Urz´dzie Dzielnicy,
a tak˝e zbieraniu informacji o problemach, jakie mieszkaƒcy dostrzegajà w swojej okolicy.
W przypadku jeÊli pytania mieszkaƒców b´dà dotyczyç bardziej skomplikowanych spraw,

Nowe nazwy ulic
Od 22 listopada bezimienne dotàd rondo, zwyczajowo nazywane w´z∏em Marsa, zyska∏o oficjalnie nowego patrona.
Uchwa∏à Rady Warszawy
zosta∏o ono nazwane
imieniem prof. Ignacego
MoÊcickiego, wybitnego naukowca i polityka okresu mi´dzywojennego, prezydenta RP
w latach 1926–1939.
Ignacy MoÊcicki by∏ chemikiem, m.in. wynalazcà nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. W latach
1912–1922 by∏ profesorem Politechniki
Lwowskiej, a w 1925 r. jej rektorem. Autor ponad 60 prac naukowych i 40 patentów. Zwiàzany z sanacjà Józefa Pi∏sudskiego. W 1926
roku wybrany na prezydenta RP, pe∏ni∏ t´ funkcj´ dwie kadencje a˝ do wybuchu II wojny
Êwiatowej. Po wyborze na prezydenta RP
swoje patenty przekaza∏ nieodp∏atnie paƒstwu polskiemu. We wrzeÊniu 1939 roku
przez Rumuni´, gdzie zrzek∏ si´ funkcji prezydenta RP, przedosta∏ si´ do Szwajcarii, w której mieszka∏ a˝ do swojej Êmierci w roku 1946.
Na tej samej sesji Rada Warszawy zdecydowa∏a tak˝e, aby odcinkowi Trasy Siekierkowskiej od Wa∏u Miedzeszyƒskiego do ronda
Ignacego MoÊcickiego nadaç imi´ genera∏a
Wieniawy-D∏ugoszowskiego. To tak˝e wybitna i barwna postaç okresu II RP, ˝o∏nierz i polityk. 6 sierpnia 1914 roku, wraz z Pierwszà Kadrowà wyruszy∏ z krakowskich Oleandrów do
Królestwa Polskiego. W 1915 roku zosta∏ osobistym adiutantem Józefa Pi∏sudskiego. Bra∏
udzia∏ w przygotowaniach do kampanii wileƒskiej i kijowskiej, walczy∏ w Bitwie Warszawskiej. W 1939 roku przez jeden dzieƒ by∏ nast´pcà Ignacego MoÊcickiego na funkcji Prezydenta RP. Na skutek protestów rzàdów Francji
i Wielkiej Brytanii zrzek∏ si´ funkcji i wyjecha∏
do USA. 1 lipca 1942 roku pope∏ni∏ samobójstwo, najprawdopodobniej nie mogàc znieÊç
odsuni´cia go od bie˝àcych spraw pogrà˝onej
w wojnie Polski.
Marcin J´drzejewski

pytajàcy otrzymajà odpowiedzi listem, w prostszych sprawach – od razu na spotkaniu.
Terminy najbli˝szych spotkaƒ to:
• 7 grudnia, godz. 18.00, M∏odzie˝owy
OÊrodek Socjoterapii nr 3, ul. Trakt Lubelski 40 (os. NadwiÊle),
• 13 grudnia, godz. 18.00, Zespó∏ Szkó∏
nr 114, ul. Alpejska 16 (os. Anin).
Daty kolejnych spotkaƒ (ju˝ w nowym roku),
a bli˝ej tych terminów tak˝e ich lokalizacje
dost´pne na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer:
www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/kontakt/
harmonogram.
Hanna Kowalska

3

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Szkó∏ka Pi∏karska ZWAR –
ZakoƒczyliÊmy sezon jesiennych rozgrywek ligowych.
Dru˝yny osiàgn´∏y wysokie
miejsca w tabelach, co mo˝na zobaczyç na naszej stronie www.zwar.pl.
Treningi nadal trwajà w halach sportowych. Z koƒcem rozgrywek zaczynajà si´ turnieje i sparingi.
Za wysokie osiàgni´cia pi∏karskie zostaliÊmy wyró˝nieni zaproszeniem na mi´dzynarodowy turniej pi∏karski, w którym b´dziemy

aktualnoÊci

rozgrywaç mecze z Bayernem Monachium,
Borussià Dortmund, Arkà Gdynia, Cracovià.
Nadszed∏ te˝ czas intensywnej pracy trenerów, którzy wezmà udzia∏ w najlepszych szkoleniach na terenie naszego kraju, np. Lech
Conference, gdzie wyk∏adowcami b´dà szkoleniowcy Barcelony, Manchester City i Borussi
Dortmund, oraz odb´dà szkolenie dla trenerów dru˝yn m∏odzie˝owych prowadzone
przez trenerów z Ajaxu Amsterdam.
Klub rozwija si´ pod ka˝dym wzgl´dem dla
dobra naszych podopiecznych, wspania∏ych

Jesieƒ nale˝a∏a do nas !!!
Ka˝dego roku odbywajà si´ rozgrywki
w pi∏ce no˝nej ch∏opców w dzielnicy Wawer.
Impreza cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem
nie tylko szkolnych dru˝yn pi∏karskich.
Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika br.
odby∏y si´ mistrzostwa dzielnicy Wawer w pi∏ce no˝nej ch∏opców, w których dru˝yna Gimnazjum nr 102 zdoby∏a I miejsce.
Na ten sukces byliÊmy przygotowani, gdy˝
nasza dru˝yna wyst´powa∏a w roli faworyta
rozgrywek – zgodnie odpowiadajà nauczyciele uczàcy ch∏opców i dodajà, ˝e: kolejny sukces, jakim by∏o mistrzostwo dzielnicy w koszykówce ch∏opców, by∏ du˝à niespodziankà.
Warto wspomnieç, ˝e dru˝yna dziewczàt
z G102 tak˝e pokaza∏a klas´, zajmujàc II miejsce w mistrzostwach dzielnicy w koszykówce.
Sukcesy te sà uwieƒczeniem kilkuletniej

ci´˝kiej pracy nauczycieli z m∏odzie˝à, której,
jak widaç po tegorocznych sukcesach, nie
brak talentu, ale równie˝ serca do walki. Mamy nadziej´, ˝e to dobry poczàtek drogi po
kolejne trofea sportowe.
Rafa∏ Wi´ckowski

Nie truj siebie i swoich dzieci!
Od d∏u˝szego czasu razem z kole˝ankà uprawiamy nordic walking. O ile miesiàc czy dwa temu chodzenie uliczkami naszej dzielnicy by∏o
przyjemnoÊcià, teraz sta∏o si´ ma∏o komfortowe, a wr´cz nieznoÊne i niezdrowe!!!! Bardzo

cz´sto z kominów mijanych domów wydobywa
si´ Êmierdzàcy, duszàcy dym. Wielu mieszkaƒców pali w piecach równie˝ Êmiecie, nie zdajàc sobie sprawy, jak du˝e zagro˝enie (nie mówi´ o zjawisku globalnym, choç to te˝ jest wa˝ne) stwarzajà dla ludzi mieszkajàcych
wokó∏. Odnosz´ wra˝enie, ˝e wielu z nas
nawet nie wie, jak
silna trucizna dla organizmu ludzkiego
powstaje po spaleniu

SKLEP OBUWNICZY

BUCIK

ch∏opców, którzy dajà z siebie wszystko. To
wszystko jest mo˝liwe dzi´ki wspó∏pracy rodziców z Klubem.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ firmom Gromek i Synowie, Allenort, The Sign,
Manta, Malybus, Delikatesy Blask, Pizza z RadoÊci, Bank WBK XVII oddzia∏, Panu Wojtkowi
– tacie Antka z rocznika 2000 oraz rodzicom
z rocznika 2000 za wk∏ad w budow´ trybuny.
KS ZWAR

„Seniora portret
w∏asny” – wernisa˝
Rok 2012 zosta∏ og∏oszony Mi´dzynarodowym Rokiem Seniora. W program obchodów w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wpisuje si´ tak˝e wernisa˝
i wystawa pt: „Seniora portret w∏asny”.
Wernisa˝ odb´dzie si´ 8 grudnia 2012 roku
o godzinie 16.00 na parterze w budynku
szkolnym przy ul. ˚egaƒskiej 1A (róg Patriotów, w pobli˝u dworca Warszawa Mi´dzylesie). Wystaw´ mo˝na b´dzie oglàdaç
od 9 do 20 grudnia br., od poniedzia∏ku
do czwartku w godzinach popo∏udniowych. Poza portretami b´dà prezentowane
prace powsta∏e w ciàgu ostatniego roku
akademickiego na Uniwersyteckich Warsztatach Plastycznych oraz na wyjazdowym
plenerze w Kamieƒczyku.
Zarzàd WUTW i Organizatorzy Wystawy
serdecznie zapraszajà.
Zarzàd WUTW
plastikowej butelki. Mo˝e warto o tym pomyÊleç, zanim wrzuci si´ jà bezmyÊlnie do pieca?
Dla moich alergiczno-astmatycznych dzieci
wieczorny spacer mo˝e si´ skoƒczyç tragicznie, dlatego mam potrzeb´ mówienia o tym
g∏oÊno. W wielu krajach takie nieekologiczne
zachowanie jest surowo karane! Mo˝e jak b´dziemy o tym pisaç, mówiç, zwracaç uwag´
sàsiadom, to uda nam si´ coÊ zmieniç? Jedna
z fundacji dzia∏ajàca na rzecz ekologii w swojej kampanii zamieÊci∏a taki slogan: „Kochasz
dzieci, nie pal Êmieci”. Nic dodaç, nic ujàç.
Niech ten przekaz zapadnie Wam w pami´ç
i przeka˝cie go, prosz´, swoim sàsiadom.
Monika Goss-Bogacz

ul. 1-go Praskiego Pułku 34
Warszawa-Wesoła

Obuwie dla całej rodziny!

Zapraszamy:
od pon do pt 10:30-18:30
w soboty od 10:00-14:00
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tel. 601 515 840
693 120 553

US¸UGI KSI¢GOWE
BIURO RACHUNKOWE ESSENTIA
■
■
■

KOMPLEKSOWA OBS¸UGA
ZAK¸ADANIE FIRM
KONKURENCYJNE CENY

■

OFERUJEMY WIRTUALNE BIURO
WRAZ Z OBS¸UGÑ POCZTY

■

MO˚EMY WSPÓ¸PRACOWAå ON-LINE

www.essentia.net.pl

☎ 515 250 390

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Trzy medale Natali Ko∏nierzak
na MÂ w sumo w Hongkongu
Podczas Mistrzostw Âwiata seniorów i juniorów, które odby∏y si´ w Hongkongu w dniach
27–28 paêdziernika br., zawodniczka UKS
Fuks Falenica Natalia Ko∏nierzak, mimo ˝e
nie obroni∏a tytu∏u mistrzyni Êwiata juniorek
z 2010 roku, zdoby∏a tytu∏ wicemistrzyni
Êwiata juniorek w kategorii do 60 kg oraz
bràzowy medal w dru˝ynie juniorek i bràzowy medal w dru˝ynie seniorek. Pokonujàc zdecydowanie wszystkie swoje rywalki
w eliminacjach w turnieju indywidualnym,
w finale tym razem nie da∏a rady Marii Okuniewej z Rosji. W turnieju dru˝ynowym Natalia wraz z drugà polskà zawodniczkà Jagodà
Mazurek z ZST Sokó∏ Lublin, mimo ˝e tylko
one dwie wyst´powa∏y w dru˝ynie, która
zgodnie z przepisami powinna si´ sk∏adaç z 3
zawodniczek (w ka˝dym meczu musia∏y oddaç jednà walk´ walkowerem), po wspania∏ych walkach zaj´∏y trzecie miejsce na Êwiecie.
JeÊli do tego dodamy udzia∏ naszej zawodniczki w bràzowej dru˝ynie seniorek, to start
Natalii Ko∏nierzak w mistrzostwach Êwiata
w Hongkongu nale˝y uznaç za wielki sukces
tej zawodniczki oraz klubu UKS Falenica, którego prezesem jest pani Maria Maciak – dy-

rektorka Zespo∏u Szkó∏ 111 przy ul. Poezji 5.
Drugi reprezentant falenickiego klubu na
tych mistrzostwach – Pawe∏ Wojda (waga cia∏a 95 kg, start w kategorii do 115 kg) po dwóch

wygranych walkach, w decydujàcym pojedynku o mo˝liwoÊç walki o bràzowy medal nie
sprosta∏ wielokrotnemu medaliÊcie mistrzostw
Êwiata tej kategorii – Brazylijczykowi Aoyamie
Ricardowi Tadashiemu, który w Hongkongu
zdoby∏ kolejny bràzowy medal.
Warto wspomnieç tak˝e o udanym wyst´pie m∏odych reprezentantów UKS Fuks pod-

czas Pucharu Polski kadetów i m∏odzików oraz
dzieci w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 listopada
br., skàd przywieêli 6 medali. Najlepiej powalczy∏ Szymon Rosiƒski, który w grupie kadetów do lat 16 nie tylko wywalczy∏ z∏oto w kategorii do 65 kg i bràz w kategorii do 75 kg,
ale – co najwa˝niejsze – pokaza∏ wysoki
kunszt techniczny, za co zosta∏ uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Robert Baca
wywalczy∏ II miejsce w kat. do 50 kg,
a Paulina R˝ysko w kat. do 35 kg zdoby∏a srebro i w kat. do 40 kg – III miejsce. W grupie dzieci w kat. do 37 kg
Maciek Baca zdoby∏ I miejsce. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e wy˝ej wymienieni zawodnicy odnieÊli sukcesy podczas Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y, która
odby∏a si´ 7 listopada w hali OSiR
w Falenicy przy ul. Poezji 5 – wszyscy
zdobyli z∏ote medale.
Przy tej okazji przypominamy, ˝e treningi ogólnorozwojowe i minisumo
odbywajà si´ w ka˝dy wtorek
i czwartek w godz. 16.00–17.30 w sali gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏ 11 przy ul. Poezji 5,
zapraszajà na nie trenerzy Andrzej Wojda
(509 957 117) oraz Arkadiusz Adamczyk. Zaj´cia sà bezp∏atne. Wystarczy ch´ç, odwaga
i zgoda rodziców.
UKS Fuks Falenica

5

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Zaczarowane domy Andriollego
W sobot´ 1 grudnia na szcz´Êcie nie pada∏
Ênieg, wbrew zapowiedziom synoptyków.
Tego w∏aÊnie dnia w Miedzeszynie odbywa∏a
si´ plenerowa impreza artystyczno-edukacyjna pn. „Zaczarowane domy Andriollego”, zorganizowana przez Klub Kultury „Zastów” we
wspó∏pracy z Bibliotekà Publicznà
w Dzielnicy Wawer, Zak∏adem Gospodarowania NieruchomoÊciami
i Zarzàdem Transportu Miejskiego.
W Êwidermajerowskim wn´trzu
przy ul. Przewodowej 139 mo˝na
by∏o uk∏adaç wydane specjalnie na t´ okazj´ puzzle z drewnianymi domami, wziàç udzia∏ w warsztatach architektonicznych „Fotoplastikon”,

Przed budynkiem zaÊ odbywa∏ si´ plener
malarski, obejrzeç mo˝na by∏o dwie wystawy
– zapomniane Êwidermajery na zdj´ciach Marty Âli˝ewskiej oraz wystaw´ plansz wypo˝yczonych przez Fundacj´ Andriollego „Kronenberg, Andriolli i wieliegatura”, a tak˝e przypatrzeç si´ pracy snycerza i architekta, który
na naszych oczach zwyk∏e deski przemienia∏ w Êwidermajerowe ornamenty. Nie sposób nie wspomnieç o plenerowej kawiarence, która rozgrzewa∏a nas herbatà i rozpieszcza∏a podniebienia pysznymi domowymi ciastami.
Po zmroku wyÊwietlono
film dokumentujàcy wycieczk´ Êladami Êwidermajerów
w Wawrze, a po prezentacji
wszyscy przenieÊli si´ do budynku, by wys∏uchaç w nim koncertu pani Mileny Dudkowskiej. M∏oda artystka przepi´knie wykona∏a
utwory muzyki dawnej, przenoszàc s∏uchaczy

w czasy, w których ˝y∏
Elwiro Micha∏ Andriolli.
Choç imprezie tej
du˝à konkurencj´ robi∏a „Wielka Iluminacja”,
czyli
uruchomienie
Êwiàtecznych dekoracji
na pl. Zamkowym po∏àczone z koncertem
gwiazd, goÊcie dopisali, co mi∏o Êwiadczy lokalnym patriotyzmie
i zainteresowaniu wawerskà historià, kulturà
i architekturà.
Hanna Kowalska

Wawerskie
ciekawostki
LeÊna dzielnica

a tak˝e obejrzeç wystaw´ prac malarskich
nagrodzonych w konkursie biblioteki pt.
„Cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widzia∏a”, których tematem by∏y w∏aÊnie Êwidermajery. Na konkurs nap∏yn´∏o a˝ 141 prac
w kategoriach wiekowych zaczynajàcych si´
od 7 r.˝., a najstarsza uczestniczka mia∏a 90
lat. Tego dnia odby∏o si´ równie˝ wr´czenie
nagród w konkursie.

Wawer jest najwi´kszà i jedna z najmniej
zaludnionych dzielnic
Warszawy. Wiele procent jego powierzchni pokrywajà obszary leÊne, przez
co dzielnica ma korzystne walory przyrodnicze. Las Sobieskiego znajdujàcy si´
we wschodniej cz´Êci dzielnicy jest drugim co do wielkoÊci kompleksem leÊnym
w Warszawie. Na jego terenie wyst´puje
rezerwat przyrody, w którym odnajdziemy licznie wyst´pujàce gatunki zwierzàt

i roÊlin. Bogactwo naturalne zawdzi´cza
temu, ˝e kiedyÊ Las Sobieskiego (zwany
dawniej Lasem Wawerskim) by∏ cz´Êcià
dawnej Puszczy Mazowieckiej.
Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek na www.utm.info.pl.

BETI

FASHION STYLE

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

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do
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niem odbierajà Karty
i z zaciekawieniem
przeglàdajà materia∏y
informacyjne znajdujàce si´ w placówce.
Portal Pacjenta ju˝ jest aktywny! Wspólna aplikacja internetowa SZPZLO Warszawa Praga-Po∏udnie i SZPZLO Warszawa Wawer jest dost´pna pod adresem:
www.zdrowiepacjenta.pl.
W cz´Êci informacyjnej Portalu Pacjenta
znajduje si´ instrukcja u˝ytkownika oraz
ogólne informacje o jego zawartoÊci.
Przypominamy, ˝e z Portalu Pacjenta
mogà skorzystaç pacjenci zadeklarowani
do podstawowej opieki zdrowotnej
w wybranej placówce SZPZLO Warszawa
Praga Po∏udnie i SZPZLO Warszawa Wawer, posiadajàcy Kart´ Pacjenta. Karta ta
umo˝liwia aktywacj´ ich kont na Portalu.
Oto co mówià u˝ytkownicy:
Pani mgr El˝bieta Wójcik – Po∏o˝na Koordynujàca ZLO przy ul. Ostro∏´ckiej 4:
●

Pacjenci, choç poczàtkowo nieÊmia∏o, to obecnie z du˝ym zainteresowa-

●

Odnotowuj´, ˝e wi´cej
Kart wydaliÊmy w poradni dla dzieci ni˝ dla
doros∏ych.

●

Przy okazji zach´cam
pozosta∏ych pacjentów
do odbioru Kart i przypominam, ˝e Karta
Pacjenta usprawnia
proces obs∏ugi pacjenta. Obserwuj´ tak˝e,
˝e coraz wi´cej osób
samodzielnie korzysta
z infomatów, znajdujàcych si´ na terenie placówki.

Pacjenci obecni w przychodni dodajà:
●

Wskazujàc na infomat: Dzi´ki temu
urzàdzeniu uzyska∏am
szybko informacj´ o godzinach pracy mojego lekarza.
●

Portal Pacjenta
to Êwietny pomys∏.

●

Wreszcie publiczna
s∏u˝ba zdrowia tak jak
„prywatna” daje mo˝liwoÊç zapisu na wizyt´
przez internet.

●

To wspania∏y trening dla
osób starszych, z których
wielu ucieka od internetu, a od tego przecie˝ nie da si´ uciec.

Zapraszamy Paƒstwa
do odbioru Kart Pacjenta
i korzystania z Portalu
Pacjenta – nowoczesnego narz´dzia
informacyjnego.
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 2007-2012
Priorytet II – PrzyÊpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia∏anie 2.2 Rozwój e-us∏ug.
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Tekst sponsorowany

Portal Pacjenta w dzia∏aniu

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Piosenka Serge’a Gainsbourga w Zastowie
W wyjàtkowy wieczór 9 listopada
2012 r. Klub Kultury „Zastów” zamieni∏
si´ w paryskà kawiarenk´. T´ niezwyk∏à
atmosfer´ mogliÊmy zawdzi´czaç kameralnemu koncertowi grupy „Piàty
Dzieƒ”, która zaprezentowa∏a widzom
w∏asne aran˝acje utworów znanego
francuskiego piosenkarza, kompozytora
i prowokatora, Serge’a Gainsbourga.
Koncert przyciàgnà∏ rzesz´ fanów
twórczoÊci Gainsbourga oraz mi∏oÊników piosenki francuskiej, pragnàcych

na chwil´ przenieÊç si´ do Pary˝a artystycznej
bohemy lat 60. GoÊcie z wypiekami na twarzy
s∏uchali romantycznych, melancholijnych,
a czasem i dwuznacznych utworów artysty,
pe∏nych aluzji do jego licznych romansów z kobietami, m.in. takimi s∏awami jak Brigitte Bardot, Jane Birkin i Caroline von Paulus.
Koncert okaza∏ si´ ogromnym sukcesem,
a zachwyceni i poruszeni s∏uchacze jeszcze
d∏ugo po zakoƒczeniu dzielili si´ swoimi wra˝eniami w klubowej „kawiarni”.
KKZ

Niezwyk∏y Wawer a w nim
Pod koniec listopada rozpoczà∏ si´ projekt
„Spotkajmy si´ pomi´dzy”. Uczestnicy
przedsi´wzi´cia, organizowanego przez
Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych
„Razem”, przez najbli˝sze pó∏ roku odkryjà na nowo niezwyk∏à histori´
Wawra. Ka˝dy mieszkaniec dzielnicy
mo˝e jeszcze w∏àczyç si´ do projektu.
Przesz∏oÊç Wawra jest skarbnicà tematów, które ˝yjà w pami´ci osób starszych.

Mi´dzypokoleniowa grupa wawerczyków,
wcielajàc si´ w role filmowców, fotografów i reporterów, przez najbli˝sze miesiàce postara si´
uchwyciç ciekawe historie i wspomnienia mieszkaƒców. Uczestnicy, pod okiem filmowców, warsztatowców i animatorów, nauczà
si´ obs∏ugi profesjonalnego sprz´tu
oraz uwiecznià niezwyk∏à przesz∏oÊç
dzielnicy i jej mieszkaƒców. Ich zadaniem b´dzie dokumentacja rozmaitych, poruszanych
przez rozmówców historii – zwiàzanych
z drugà wojnà Êwiatowà, tradycjami letniskowymi, dawnymi rzemios∏ami czy artystycznym
˝yciem mieszkaƒców.
Zebrany materia∏ pozwoli na stworzenie audioprzewodnika oraz
interaktywnej mapy,
które zaprezentujà najciekawsze historie zwiàzane z dzielnicà Wawer.
Prace uczestników pro-

Wawer.
Kierunek Kultura!

jektu zostanà zaprezentowane na wernisa˝u
wieƒczàcym projekt, podczas którego twórcy najlepszych z nich zostanà nagrodzeni.
Organizatorzy do udzia∏u w projekcie zapraszajà wszystkich, którzy pragnà podzieliç si´
wspomnieniami lub nauczyç si´ obs∏ugi kamery,
aparatu i sztuki monta˝u filmowego, tworzàc
ciekawy materia∏.
Udzia∏ w projekcie jest ca∏kowicie bezp∏atny.
Wydarzenie zosta∏o obj´te patronatem medialnym przez WiadomoÊci Sàsiedzkie. Jego realizacja jest mo˝liwa dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej
w ramach Rzàdowego Programu na Rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej Osób Starszych.
Formularz zg∏oszeniowy oraz wi´cej informacji o projekcie znajduje si´ pod adresem:
www.inicjatywarazem.pl.
Marcin Dumieƒski

Mo˝esz byç jeszcze pi´kniejsza na Sylwestra

Studio Zdrowia i Urody

Gabinet Masa˝u
Kosmetyka

Tel. 501 050 544, ul. Patriotów 309A

www.konsultacje.um.warszawa.pl
konsultacje
spo³eczne
Warszawa
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Z TÑ REKLAMÑ
• NowoÊç – BHS-202
do 20% rabatu
• Elektrostymulacja
• MASA˚E: leczniczy, odchudzajàcy i inne...
• Kosmetyka twarzy i ciała, pedicure i manicure

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia kulturalne w grudniu
KLUB KULTURY „ALEKSANDRÓW”
ul. Samorzàdowa 10, tel./fax (22) 612-63-85
grudnia (sobota), godz. 17.00. „Dopóki
Ziemia kr´ci si´...” – wieczór poÊwi´cony
twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy.
Dopóki Ziemia kr´ci si´, wszystko jest jeszcze mo˝liwe. Doskonale ukazuje to poetycko-muzyczny program poÊwi´cony twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy.
W programie m.in. takie piosenki jak „Modlitwa”,
„Trzy mi∏oÊci”, „Buty”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Po˝egnanie Polski...” Serdecznie zapraszamy nie
tylko mi∏oÊników rosyjskiego barda. Wst´p wolny.

KLUB KULTURY „ANIN”
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40,
www.anin.ovh.org
grudnia (sobota) – poczàtek wystawy
malarskiej Hanny, Pauliny i Tomasza Gancarczyków pt. „ Dwa pokolenia, a trzy spojrzenia”. Wystawa czynna od 8 do 31 grudnia 2012 r.
Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda w godz. 12.00–17.00, piàtek 12.00–21.00.

grudnia (niedziela), godz. 13.30. „OpowieÊç zimowa” – zapraszamy na przedstawienie teatru „Bajka”. „OpowieÊç zimowa” jest historià rodziny zwaÊnionej w okresie przedÊwiàtecznym. Spektakl aktorsko-lalkowy z przepi´knà, kolorowà scenografià, wspania∏à oprawà wokalno-muzycznà oraz emocjonalnym kontaktem z m∏odym
widzem. Wst´p: 5 z∏/osoba.

ny przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
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9

grudnia (poniedzia∏ek) – wyjazd do
Teatru „Kamienica”. Wyjazd laureatów
10
konkursu przeprowadzonego w ramach projektu
„Król MaciuÊ I” do Teatru „Kamienica” na wybranà
sztuk´ teatralnà oraz zwiedzanie teatru. Oprowadzaç
oraz opowiadaç o teatrze b´dzie Emilian Kamiƒski.
grudnia (Êroda), godz. 11.30 – „Balet
nie gryzie” – trzecie „Aleksandrowskie spotkanie z muzykà klasycznà”.
Zapraszamy na spotkanie poÊwi´cone baletowi,
przeznaczone g∏ównie dla dzieci. B´dzie to prezentacja baletów „Dziadek do orzechów” i „Jezioro ∏ab´dzie” oraz opery „JaÊ i Ma∏gosia”. Zademonstrowane zostanà kostiumy sceniczne, odtworzone b´dà filmy. Na zakoƒczenie wÊród uczestników przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy muzycznej z nagrodami-upominkami. Spotkanie poprowadzi aktorka
scen warszawskich Olga Mi∏aszewska. Wst´p wolny.

12

grudnia (sobota), godz. 17.00 – „Wieczór wigilijny”.
15
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
na wigilijne spotkanie. Zasiàdziemy do wspólnego
Êwiàtecznego posi∏ku, zaÊpiewamy tradycyjne polskie kol´dy przy akompaniamencie skrzypiec oraz
obejrzymy przygotowane specjalnie na t´ okazj´
przez teatrzyk „Balladynki” przedstawienie „Choinkowe ˝yczenia”. Nie zabraknie równie˝ Êw. Miko∏aja, który przyniesie s∏odkie upominki. Wst´p wolny.
PS. Zg∏oszenia dzieci do wr´czenia paczki przez
Êw. Miko∏aja przyjmujemy w Klubie Kultury „Aleksandrów” (tel. 22/612-63-85) do dnia 7.12.2012 r.
w godz. 14.00–20.00. Koszt paczki przygotowanej
przez Klub wynosi 25 z∏, mo˝na te˝ przynieÊç paczk´ w∏asnà, ale trzeba dziecko zg∏osiç. Zapraszamy.
grudnia (poniedzia∏ek), godz. 20.00 –
„Bal sylwestrowy 2012/2013”.
31
Zapraszamy na Êwi´towanie jedynej takiej nocy
w roku. B´dziemy bawiç si´ przy muzyce wykonywanej na ˝ywo przez zespó∏ „Rewers”. Zapewniamy
pi´ç goràcych posi∏ków, wykwintne zakàski zimne
oraz goràce, bufet cukierniczy oraz napoje i alkohol.
Koszt: 350 z∏/para. Szczegó∏owe informacje w klubie,
na plakatach, w miesi´czniku „Mój Aleksandrów”
oraz pod numerem tel. organizatora: 514-230-430.
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(niedziela), godz. 10.00–16.00 –
XVIII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzo9stwogrudnia
Dzielnicy Wawer 2012. Turniej s´dziowagrudnia (niedziela), godz. 17.00–20.00
– kiermasz Êwiàteczny prac wykona16
nych przez dzieci z Pracowni Rzeêbiarskiej „Droga”
i Pracowni Ceramiki Artystycznej. Przyj´cie wraz
z pocz´stunkiem dla rodziców i goÊci.

grudnia (czwartek) godz. 17.00 –
„Spotkanie wigilijne” z Seniorami i nie
20
tylko... Spotkanie przy „stole wigilijnym” integrujàce Êrodowisko, wprowadzajàce w nastrój Êwiàteczny. Op∏atek, ˝yczenia, wspólne kol´dowanie, degustacja przygotowanych potraw, to czas przybli˝enia
magicznego, Êwiàtecznego okresu wyczekiwania...
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u w spotkaniu. Ka˝dy mo˝e przynieÊç potraw´, która wzbogaci nasz wspólny, wigilijny stó∏.
KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13, tel./fax 22 815 67 63,
www.kkzastow.com, klub@kkzastow.com
grudnia (niedziela), godz. 12.00 – uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów
9w Ogólnopolskich
Konkursach Plastycznych:
XIV edycji „Pocztówki do Âwi´tego Miko∏aja”
i X edycji „Ozdoby choinkowej”.
W programie: Êwiàteczna prezentacja w wykonaniu sekcji instrumentalnej pt. „Dzisiaj w Betlejem” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

(wtorek), godz. 15.00–19.00
grudnia (niedziela), godz. 12.00 –
– Wigilia w Klubie Seniora „Relax”.
18 grudnia
„Âwi´ta tu˝, tu˝...” – XVII edycja spotkania
16
z Miko∏ajem dla dzieci ucz´szczajàcych na zaj´cia

KLUB KULTURY „FALENICA”
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44,
e-mail: kkfalenica@wp.pl
grudnia (Êroda), godz. 16.00 – „Alicja
w Krainie Âwiàt”. W programie: projekcja filmu, wystawa dziadków do orzechów i starych
pocztówek Êwiàtecznych z kolekcji Jacka Lutoborskiego, fragmenty spektaklu „Alicja w krainie czarów”, Êwiàteczne warsztaty. Wst´p wolny!

12

grudnia (czwartek), godz. 18.00 –
„Dzieci bywajà doros∏e” – premiera
20
spektaklu estradowego w wykonaniu zespo∏ów:
Melodyjki, Intermedium, Melorytmika. Re˝yseria –
Irena Rogowska, przygotowanie wokalne: S∏awomir
¸obaczewski, Zbigniew Rogowski. W programie:
„Lecà, lecà Anio∏owie” – piosenki w wykonaniu Melorytmiki, Co ja tutaj robi´? – etiudy teatralne w wykonaniu Melodyjek i Intermedium. Wst´p wolny!
KLUB KULTURY „RADOÂå”
ul. Planetowa 36, tel. 22 615-73-28,
klubradosc@gmail.com www.klubradosc.waw.pl
grudnia (sobota), godz. 15.00 – „Królowa Êniegu” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Narwal. Barwna historia
dwojga dzieci, których przyjaêƒ pokona∏a wszystko,
co stan´∏o na ich drodze, a czyste i kochajàce serca
stopi∏y najwi´ksze lodowe góry. Wst´p wolny.
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grudnia (sobota) godz. 17.00 – „OpowieÊç Wigilijna” – przedstawienie
teatralne zrealizowane w ramach Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej w projekcie „Scena dla ka˝dego, dla du˝ego i ma∏ego”. Zrealizowany projekt wspó∏finansowany by∏ przez Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
W przedstawieniu zrealizowanym na podstawie
opowiadania Karola Dickensa „OpowieÊç Wigilijna” wystàpià mieszkaƒcy osiedla RadoÊç – dzieci,
m∏odzie˝ i doroÊli, których po∏àczy∏a pasja do teatru. Scenariusz opracowa∏a Dorota Wajner. Re˝yseria – Marzena Dzierzba.
Przedstawienie odb´dzie si´ w Auli WBST ul.
Szczytnowska 35/39 w RadoÊci. Wst´p wolny.

15

w Klubie Kultury „Zastów”. Przed dostojnym goÊciem,
który obdaruje wszystkie dzieci prezentami, najm∏odsi
zaprezentujà si´ w programie artystycznym.
grudnia (niedziela), godz. 13.30,
godz. 15.00 – Koncert kol´d i pastora∏ek
16
– XVII edycja spotkania z Miko∏ajem dla dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych na zaj´cia w Klubie Kultury
„Zastów”. Na scenie w programie Êwiàtecznym wystàpià sekcje: taneczna, wokalno-taneczna, wokalna, nauki gry na instrumentach klawiszowych i sekcja gitary.
KLUB KULTURY „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37,
www.klubmarysin.pl
grudnia (sobota), godz. 16.00 – TERMINAL KULTURY. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na familijnà zabaw´ pt.: „Spotkajmy si´
z Miko∏ajem”. Zabaw´ poprowadzà aktorzy teatrów dzieci´cych.
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grudnia (poniedzia∏ek), godz. 18.00 –
10
TERMINAL KULTURY. Zapraszamy na
Êwiàteczne zaj´cia pokazowe sekcji taƒca nowoczesnego i studia piosenki.
grudnia (wtorek), godz. 17.00 – TER11
MINAL KULTURY. Zapraszamy na Êwiàteczne zaj´cia pokazowe w sekcji baletowej i sekcji
Formacji tanecznej.
grudnia (czwartek), godz. 14.00. Za13
praszamy na gal´ rozdania nagród w konkursie plastycznym „Szopka betlejemska” i wystaw´ nagrodzonych prac.
grudnia (czwartek), godz. 19.00 –
13
TERMINAL KULTURY. Zapraszamy do Teatru Staromiejskiego, ul. Jezuicka 4, na spektakl
„Marionetki” w wykonaniu teatru KOT.
grudnia (sobota), godz. 17.00 – TER15
MINAL KULTURY. Zapraszamy mieszkaƒców na Êwiàteczny koncert w wykonaniu Beaty Ka∏udow pt.: „Cicha noc i anio∏owie” i wspólne kol´dowanie, degustacj´ potraw i kiermasz prezentów
Êwiàtecznych. Koncert poprowadzi Ewa Ka∏udow.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Poeci i pisarze wawerscy

trójka jej dzieci (ostatnia, czwarta córeczka,
urodzi∏a si´ w Polsce).
Tam powraca ze swojà
drugà powieÊcià, jeszcze na etapie poprawek redaktorskich – Wybrykami z Ameryki, relacjà z podró˝y samochodem
ca∏à rodzinà przez 15 tys. kilometrów.
„Charakter mojego pisania kszta∏tujà dzieci.
W Gupikowie narratorem jest trzynastoletnia
Marysia, w Wybrykach z Ameryki – najm∏odsza
Zosia. Pracuj´ równie˝ nad powieÊcià poÊwi´conà m∏odszemu synowi – Jak Miko zosta∏ harcerzem? – oraz najstarszemu – Króliczka Orio”
– opowiada aniƒska prozatorka. Skromnie pomija fakt, ˝e ukoƒczy∏a trzy fakultety, w∏ada kilko-

Poczekalnia literacka
Wawerskie Spotkania
z Ksià˝kà, majowa inicjatywa Agencji Artystycznej
„Autograf” we wspó∏pracy
ze Stacjà Falenica, przys∏u˝y∏a si´ nie tylko amatorom
ksià˝kowych zakupów oraz
spotkaƒ autorskich. Na
trwa∏e poruszy∏a tak˝e Êrodowisko miejscowych pisarzy. ˚aden z zaproszonych autorów nie odmówi∏ prezentacji swojej
najnowszej publikacji. Przypomn´, ˝e dzi´ki temu na Stacji spotkali si´: Katarzyna Ziemnicka,
Monika Kowaleczko-Szumowska, Ewa Pazyna,
Ania Bartuszek, Barbara Wizimirska, Robert Lewandowski i Renata Lipiƒska-Kondratowicz.
Dla niektórych autorów Spotkania by∏y okazjà
do wymiany doÊwiadczeƒ, wa˝nà równie˝ po zakoƒczeniu wydarzenia. Te autorki – na razie sà to
tylko kobiety – zdecydowa∏y si´ na kontynuacj´
spotkaƒ, tym razem w kameralnym gronie. Do∏àczy∏y do nich piszàca te s∏owa Joanna Janisz, jedna z organizatorek falenickiej imprezy, oraz Jola
Bidziƒska, polonistka i dziennikarka.
Zaproszona do prezentacji sylwetek poszczególnych piszàcych kobiet z naszej dzielnicy, rozpoczn´ od Moniki Kowaleczko-Szumowskiej.
Autorka Gupikowa (Warszawa 2011) jest filologiem, t∏umaczkà, pracownikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez dziewi´ç lat
mieszka∏a w Stanach, gdzie przysz∏a na Êwiat

Powstajàca grupa ma roboczà nazw´ „Poczekalnia literacka”. Jej cz∏onkowie nie sà dojrza∏ymi pisarzami, raczej motywujà si´ i przyglàdajà
swoim nieÊmia∏ym próbom. Dzi´ki wspó∏pracy
ka˝dy kolejny sukces danego autora jest tak˝e
sukcesem ca∏ej grupy. Osoby zainteresowane
przy∏àczeniem si´ do grupy Poczekalnia Literacka mogà pisaç w tej sprawie na mail: ksiegarnia.agencja@autograf.pl.
Joanna Janisz

Podziel si´ dobrà ksià˝kà
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Weso∏ej – Ksiàdz Pra∏at Krzysztof Cyliƒski oraz Ksiàdz Bartek Kopeç zapraszajà w ramach akcji „Podziel si´ dobrà ksià˝kà” do
wirtualnej biblioteki parafialnej.
Dlaczego wirtualnej? Bo nie mamy biblioteki
z ksià˝kami zgromadzonymi w jednym miejscu.
Mamy za to list´ ksià˝ek zamieszczonà na stronie internetowej – w w w . p a r a f i a s t a r a m i l osna.pl. Sà one w∏asnoÊcià ksi´˝y, parafian oraz
sympatyków Parafii, którzy chcà si´ dzieliç
ksià˝kami o wierze, duchowoÊci i budowaniu
dobrych relacji i sà gotowi po˝yczaç je innym.
Zainteresowanych wypo˝yczeniem którejÊ
z pozycji prosimy o kontakt pod adresem w i r-

 Listy do redakcji

Zgadzam si´ równie˝, ˝e do ÂródmieÊcia SKM-kà
jedziemy oko∏o 30 minut, ˝e nie ma tu teatru, opery.
Natomiast ca∏kowicie nie zgadzam si´, ˝e „Wawer nie przyciàga wielu organizacji, animatorów
Wawer to nie koniec Êwiata
kultury, spo∏eczników”. Spo∏ecznicy nie muszà tu
Zaabsorbowani k∏opotami dnia codziennego, radocieraç, bo spo∏ecznicy tu sà i wspaniale dzia∏ajà.
czej sprawy kontrowersyjne pomijamy, jeÊli bezpoPisz´ to jako wieloletni obserwator, a jednoczeÊrednio nas nie dotyczà. Takà sprawà, którà chciaÊnie uczestnik wydarzeƒ kulturalnych. Odnios´ si´
∏abym wymazaç z pami´ci, ale niestety nie modo tych miejsc, gdzie bywam, ch´tnie uczestnicz´
g∏am, sta∏ si´ artyku∏ zamieszczony w dniu
i polecam znajomym.
25.X.2012 roku w Gazecie Wyborczej: „Wawer ma
1. Wspania∏e, pr´˝nie dzia∏ajàce Kluby Kultury, dla
miejsce na kultur´. Zaprasza ch´tnych”.
przyk∏adu wymieni´ tylko niektóre: w AleksanW dzielnicy Wawer mieszkam ju˝ prawie 30 lat,
drowie, Falenicy, Marysinie czy Aninie – ich
ale chyba jest to inna dzielnica ni˝ ta, o której móofert´ zarówno dla dzieci, jak i doros∏ych
wi Pan burmistrz Przemys∏aw Zaboklicki w wywiamo˝na znaleêç w „Wawerskich WiadomoÊciach
dzie Pana Wojciecha Karpieszczuka.
Sàsiedzkich”.
Ca∏kowicie zgadzam si´ ze stwierdzeniem, ˝e
2. Od 10 lat wielkà popularnoÊcià cieszà si´ organipowietrze jest tu czyste, du˝o lasów, gdy˝ przecie˝
zowane przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne
na tym obszarze jest Mazowiecki Park KrajobrazoLetnie Koncerty. Bez sta∏ego lokalu (scena co dwa
wy, cudowne miejsce na d∏ugie spacery, a wytyczotygodnie budowana w pi´knym plenerze ko∏o
ne szlaki pozwalajà na uprawianie turystyki rowekoÊcio∏a), wspania∏a muzyka w wykonaniu
rowej i pieszej.
pierwszorz´dnych artystów. Ka˝demu koncertowi towarzyszy profesjonalnie zorganizowa- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
na wystawa malarstwa.
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
W tym roku swoje prace
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
prezentowa∏y s∏uchaczki
- uprawnienia budowlane i gazowe
Wawerskiego Uniwersytel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
tetu III Wieku.

Us∏ugi hydrauliczne
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ma j´zykami, publikowa∏a równie˝ za granicà.
Jej ksià˝ki przenoszà nas w rzeczywistoÊç wspó∏czesnej rodziny wielodzietnej, w której ka˝dy,
pomimo swoich s∏aboÊci, kieruje si´ mi∏oÊcià,
wzajemnym szacunkiem, wra˝liwoÊcià.

tualna.biblioteka@interia.pl – przeÊlemy telefon do w∏aÊciciela danej ksià˝ki i dalej osoba
zainteresowana b´dzie mog∏a kontaktowaç si´
z nim ju˝ sama w celu uzgodnienia terminu
i miejsca przekazania ksià˝ki. Mamy wielkà nadziej´, ˝e ksià˝ki b´dà wraca∏y do w∏aÊcicieli
w dobrym (= niezmienionym) stanie.
Je˝eli ktoÊ chcia∏by si´ przy∏àczyç do tej inicjatywy i udost´pniaç innym swoje ciekawe
ksià˝ki prosimy o kontakt pod ww. adresem emailowym – z góry dzi´kujemy!
Serdecznie zapraszamy i ˝yczymy mi∏ej
lektury!!!
Ewa Stolarz

3. Osiem lat temu grupa zapalonych spo∏eczników
stworzy∏a Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W ramach ca∏kowicie spo∏ecznej dzia∏alnoÊci odbywajà si´ wyk∏ady, warsztaty
muzyczne i plastyczne, kursy j´zykowe i komputerowe, gimnastyka, nordic walking, wyjazdy turystyczne. Przez wiele lat pracowano w bardzo
trudnych warunkach, a mimo to Uniwersytet skupia od 250 do 300 s∏uchaczy ka˝dego roku. Ka˝dy znajdzie coÊ interesujàcego dla siebie, dlatego
Uniwersytet cieszy si´ tak du˝à popularnoÊcià
i przyciàga ludzi z innych dzielnic i gmin.
4. Wyjàtkowe w skali Warszawy sà falenickie obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, od kilku lat jako
Wawerska Parada Niepodleg∏oÊci.
5. Od wielu, wielu lat organizowany jest Marsz Pami´ci Rembertów-Falenica, te˝ wykraczajàcy poza granice dzielnicy.
I có˝, Panie Burmistrzu, czy rzeczywiÊcie nic si´
w dzielnicy nie dzieje, a „spo∏ecznicy raczej tu nie
docierajà”?
Przy wyjàtkowej mizerii infrastruktury kulturalnej
tylko zapalonym spo∏ecznikom zawdzi´czamy tak
bogatà ofert´ dla mieszkaƒców. Ciesz´ si´, ˝e
Dzielnica dysponuje pustym budynkiem i chce udost´pniç go na ró˝ne projekty kulturalne, a w przysz∏oÊci chce stworzyç Wawerskie Centrum Kultury.
Mam nadziej´, ˝e zamiar stanie si´ faktem.
Barbara Wilczyƒska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

V Wawerskie Forum Edukacyjne
rodniczej. Kolejne warsztaty to Wyra˝anie i kreowanie samego siebie poprzez muzyk´ prowadzone
przez panià Ew´ Kosiorek, w czasie których nauczyciele Êpiewali, taƒczyli i grali na instrumentach.
W czasie warsztatów metodycznych Z ptasim motywem prowadzonych przez panià Katarzyn´ Pilczuk-Paw∏owskà nauczyciele wyczarowali pi´kne ptaki.
By∏a tak˝e grupa nauczycieli, która wspólnie
bawi∏a si´ z wykorzystaniem chusty animacyjnej, pi∏ek i innych przyborów na warsztatach
metodycznych Zabawy ruchowe wspomagajàce
rozwój fizyczny ucznia prowadzonych przez
panià Ma∏gorzat´ Korchowiec.

Âwi´to Niepodleg∏oÊci
w Przedszkolu nr 110
12 listopada br. w Przedszkolu Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
w Warszawie dzieci uczestniczy∏y w uroczystych obchodach Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Przedszkolaki recytowa∏y okolicznoÊciowe wiersze,
Êpiewa∏y pieÊni Legionów i poznawa∏y histori´ w∏asnego kraju. Nast´pnie w barwnym pochodzie przesz∏y pod pomnik mieszczàcy si´
niedaleko przedszkola, upami´tniajàcy poleg∏ych ˝o∏nierzy. Zapali∏y
znicze i zostawi∏y narodowe choràgiewki.
Anna Gàsowska

Nowe mo˝liwoÊci w okolicy
Na poczàtku paêdziernika przy CH Promenada zosta∏ otwarty oddzia∏ bezp∏atnego
doradztwa finansowego. PostanowiliÊmy
sprawdziç, czy takie us∏ugi majà w ogóle
sens oraz czy majà w naszej okolicy przysz∏oÊç. W tym celu przeprowadziliÊmy wywiad z dyrektorem oddzia∏u Gold Finance
Piotrem Spinkiem.
Redakcja: Prosz´ powiedzieç, co spowodowa∏o, ˝e zdecydowa∏ si´ Pan na otworzenie
placówki doradztwa finansowego w∏aÊnie na
Pradze-Po∏udnie?
Piotr Spinek: Praga-Po∏udnie, jak i pobliski
Wawer oraz Weso∏a to dzielnice Warszawy, które
bardzo intensywnie si´ rozwijajà. W okolicy prowadzonych jest wiele nowych inwestycji oraz, co
bardzo istotne, mieszka tu oko∏o 15% ca∏ego,
warszawskiego spo∏eczeƒstwa. UznaliÊmy, ˝e nasze bezp∏atne us∏ugi mogà pomóc mieszkaƒcom
we wszystkich kwestiach zwiàzanych z finansami.
Red.: Wobec tego czym si´ zajmujecie?
P.S.: Kompleksowà obs∏ugà klienta w zakresie
finansów. Badamy zdolnoÊç kredytowà, dopasowujemy najlepszy kredyt do okreÊlonego profilu
klienta, zapewniamy finansowanie dla dzia∏alnoÊci firm oraz udzielamy po˝yczek gotówkowych, które mo˝na przeznaczyç na dowolny cel.
MyÊl´, ˝e w zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Êwi´ta-

Anna WiÊniewska

mi fakt dost´pu do dodatkowych Êrodków mo˝e
byç dla wielu klientów bardzo istotny.
Red.: Niewàtpliwie tak jest, natomiast czy
to ju˝ ca∏y wachlarz Paƒstwa us∏ug?
P.S.: W kwestii kredytów hipotecznych pomagamy równie˝ w obni˝aniu kosztów zobowiàzaƒ
ju˝ zaciàgni´tych. Cz´sto dla klientów, którzy majà kredyt hipoteczny, jesteÊmy w stanie go refinansowaç, aby klient odda∏ mniej pieni´dzy do banku
i móg∏ je przeznaczyç na coÊ przyjemniejszego ni˝
zb´dne dofinansowywanie banków. Zawsze powtarzam, ˝e lepiej zap∏aciç mniej ni˝ wi´cej ;).
Red.: Prosz´ krótko powiedzieç, na czym
polega refinansowanie?
P.S.: W skrócie: klient zaciàgnà∏ kredyt hipoteczny przy mar˝y np. 1,3%. Naszym zadaniem jest
znalezienie dla niego nowej oferty, która spowoduje zmniejszenie tej mar˝y nawet o 0,1%. Zale˝nie od kwoty kredytu ka˝da obni˝ka mar˝y to
oszcz´dnoÊç rz´du kilku albo nawet kilkunastu
tysi´cy z∏otych! Ka˝dy, kto ma kredyt hipoteczny,
powinien sprawdziç mo˝liwoÊç refinansowania,
bo kto nie chce oszcz´dzaç?

Red.: MyÊl´, ˝e nie ma takich osób.
P.S.: Dok∏adnie, oczywiÊcie kredyty to nie jest
ca∏y zakres naszych us∏ug, a jedynie ich cz´Êç.
Zajmujemy si´ równie˝ optymalizacjà podatkowà
dla osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà,
szukamy rozwiàzaƒ, aby nasi klienci p∏acili ni˝sze
podatki. W ofercie mamy równie˝ leasing maszyn, samochodów, nieruchomoÊci itp. Zapraszamy równie˝ ka˝dego, kto szuka mo˝liwoÊci dla
bezpiecznego ulokowania swoich Êrodków.
Red.: Na zakoƒczenie prosz´ w skrócie powiedzieç, dlaczego warto odwiedziç oddzia∏
Gold Finance.
P.S.: Có˝, zapraszam do naszego oddzia∏u
ka˝dego, kto ma do czynienia z finansami osobistymi bàdê firmowymi. Jak wspomina∏em wczeÊniej, nasze us∏ugi sà bezp∏atne, wi´c jestem
przekonany, ˝e warto spotkaç si´ z doradcà Gold
Finance, aby poznaç najlepsze rozwiàzanie dotyczàce ka˝dego aspektu finansów. Placówka
znajduje si´ tu˝ obok CH Promenada przy
ulicy Nowaka-Jezioraƒskiego 9/6. Istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç spotkania poza placówkà,
wystarczy kontakt pod numerem 698-164-934
bàdê e-mailem Piotr.spinek@goldfinance.pl.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam!
KREDYTY
GOTÓWKOWE

KREDYTY
HIPOTECZNE

INWESTYCJE

LEASING

Skontaktuj si´ z naszym Ekspertem i umów na
niezobowiàzujàce spotkanie: tel. 698 164 934.
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W dniu 8 listopada 2012 r. odby∏o si´
w SP 216 V Wawerskie Forum Edukacyjne. Organizatorem tego spotkania nauczycieli by∏a pani Anna WiÊniewska. Tegoroczne has∏o przewodnie
brzmia∏o Znam, wiem, potrafi´– od rozbudzania
zainteresowaƒ do odkrywania zdolnoÊci.
Adresatami Forum byli nauczyciele klas I–III,
oddzia∏ów przedszkolnych, Êwietlicy szkolnej
i pedagodzy wspierajàcy w klasach integracyjnych. Przyby∏ych GoÊci powita∏a pani dyrektor
Bogumi∏a Rudnicka.
Forum rozpocz´∏o si´ wyk∏adem dla wszystkich
uczestników Uczeƒ zdolny w mojej klasie wyg∏oszonym przez panià Alicj´ Red´ – doradc´ metodycznego. W drugiej cz´Êci Forum, po przerwie kawowej, zaprosiliÊmy nauczycieli do wzi´cia udzia∏u w jednym z proponowanych zaj´ç prowadzonych przez doradców metodycznych w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ.
Pani Ewa Mathea prowadzi∏a warsztaty metodyczne z zakresu edukacji matematycznej Zabawy
z tabliczkà mno˝enia i nie tylko. W zabawowy Êwiat
g∏osek, sylab i s∏ów wprowadzi∏a nauczycieli pani
Barbara Przybylska-Matula. Pani Gra˝yna Duszyƒska podzieli∏a si´ z nauczycielami swojà wiedzà
z zakresu zastosowania metody projektu w edukacji wczesnoszkolnej. Pani El˝bieta Brzezicka poprowadzi∏a Lekcj´ z klimatem z zakresu edukacji przy-

W V Wawerskim Forum Edukacyjnym uczestniczy∏o 130 nauczycieli z warszawskich przedszkoli i szkó∏ podstawowych. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udzia∏u w takiej formie doskonalenia zawodowego. W ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili organizacj´ ca∏ego
przedsi´wzi´cia, nabytà wiedz´ i umiej´tnoÊci
oraz mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ z innymi
nauczycielami.
Tak mi∏e s∏owa i zadowolenie uczestników zach´ci∏y organizatorów do podj´cia decyzji
o zaplanowaniu szkolenia w 2013 roku. Do zobaczenia za rok na kolejnym Wawerskim Forum
Edukacyjnym w goÊcinnych progach SP 216.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

85

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Na sprzeda˝: Atrakcyjny segment skrajny z pi´knym ogrodem, Stara Mi∏osna 180/350 m2, technologia kanadyjska,
gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda miejska, gaz. 599 tys.,
do negocjacji. Tel. 602606158.

89

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

◗ Bardzo ∏adna dzia∏ka budowlana, Lipowo/Wiàzowna,
4300 m2, pràd, woda miejska, dobra komunikacja, infrastruktura, 475 tys., do negocjacji. Tel. 602 606 158.
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z balkonem, 42 m2, II pi´tro na Osiedlu pod Sosnami. Stara Mi∏osna. tel. 501 072 917
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. Tel.
503 730 158.
◗ Sprzedam dom 320 m2 Stara Mi∏osna, dzia∏ka 1055 m2
tel. 791 647 242.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ 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

SK¸ AD KRUSZYW
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980

61

W¢GIEL • MIA¸ • KRUSZYWO

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I-III. Dojazd gratis. tel: 0 728 814 601.
◗ 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, dzi´ki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà.
Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl

◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez. polskim na
ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja
tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i
prezentacji. Tel. 22 7734 087.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ ROSYJSKI – korepetycje, Native Speaker, Stara Mi∏osna,
Anin, Mi´dzylesie, tel. 22/773-35-77
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób starszych
promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU
oraz podstawowych funkcji komputera – tel. 533 404 404.

US¸UGI OGRODOWE

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

◗ Wyprzeda˝ ubraƒ ze stoiska stylizacji dla paƒ o rozm. 36/38/
40 (spódnice, spodnie, naszyjniki, torebki) 502 600 775.

Tel. 513-148-238
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

KOREPETYCJE
Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl

67

NIERUCHOMOÂCI

◗ 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 .
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie
do nowej matury, egzaminów, Business English, konwersacje. +48 501 131 224.
◗ Korepetycje z j. niem. dla dzieci i m∏odzie˝y, cierpliwie
i skutecznie wyjaÊniam materia∏. Praktyczne stosowanie
j´zyka. Micha∏ 798274926 micwil91@gmail.com

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

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ 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
◗ Sprzedam ciuszki dla dzieci od 5 mies. do 1,5 roku ˝ycia,
po 2–5 z∏. Tel.: 508-117-335

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych
szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Protezy ● Naprawa ● Ekspres
tel. 602 353 191
90
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏
szt. Tel; 601-851-660.
◗ Rega∏ stan bdb, dwa fotele, w´dki, maszyna do szycia
¸ucznik nowa, walizkowa tel. 781 496 613.

◗ 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.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam wykszta∏cenie pedagogiczne i referencje z pracy z ma∏ymi dzieçmi. tel.
503 117 094.

ZWIERZ¢TA
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamnikiszczotki.weebly.com

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202
◗ Korepetycje z j. ang. posiadam certyfikaty j´zykowe, nauka poza granicami kraju, praktyczne stosowanie j´zyka,
cierpliwie i skutecznie wyjaÊniam wàtpliwoÊci. Micha∏ 798274926 micwil91@gmail.com

tel. 22 773-10-88, 698-422-928

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88
PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Opiekunka osób starszych zaopiekuje si´ osobà starszà,
samotnà, niepe∏nosprawnà, nie le˝àcà, codziennie lub kilka razy w tygodniu. posiadam referencje. tel. 507 195 765
◗ M´˝czyzna lat 45 uczciwy, solidny, abstynent, prawo jazdy B pilnie szuka pracy. tel. 692 423 302
◗ Cha∏upnictwo przyjm´, mo˝liwoÊç wspó∏pracy, posiadam
warunki, mieszkam w RadoÊci tel. 692 423 302

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

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku przedszkolnym lub starszà osobà, ewentualnie sprzàtanie w domu, pranie, prasowanie. Jestem mieszkankà RadoÊci. tel. 692 423 302
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien – tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery – tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. tel. 603 310 664.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” – tel.
601 313 561.
◗ NADZORY BUDOWLANE: kierownik budowy, nadzór
inwestorski, pozwolenia na budow´, pozwolenia na
u˝ytkowanie. Tel: 604-286-998.

lub pod numerami telefonów:

607-314-667 – Konrad Skorupka
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

607-288-348 – Olga Turska
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl

W a w e r s k i e W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic.
Zespó∏ redakcyjny: Dorota Choiƒska, Joanna Dàbrowska, Joanna Janisz, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793), Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, W∏odzimierz Zalewski.

JesteÊmy uczestnikiem programu

Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl,
Olga Turska – tel. 607-288-348, e-mail: olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl.
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

RODZINA NA SWOIM!!!
W TYM BUDYNKU
Oferujemy ostatnie już mieszkanie
spełniające kryteria kredytu „Rodzina na swoim”

Mieszkanie 62 m2 + garaż 13 m2
za cenę 355 000 zł
Stan deweloperski

meble
Z DREWNA

Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo

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

Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

BAŁKA¡SKI
SYLWESTER
W KARCMIE DUBICA

500 zł od paryje

ac
Przyjmujemy rezerw

ul. Trakt Brzeski 60B, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel.: (22) 760 33 12
e-mail: kontakt@karcmadubica.pl

www.karcmadubica.pl

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

