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Nuda? Na pewno nie z Wawerskà Strefà Kultury!
W sobot´ 23 marca odby∏
si´ pierwszy Dzieƒ Otwarty
Wawerskiej Strefy Kultury.
Przedstawiciele dzia∏ajàcych
w poszkolnym budynku przy
ul. ˚egaƒskiej 1a organizacji
pozarzàdowych mieli okazj´
zaprezentowaç efekty swojej
dotychczasowej pracy, jak
równie˝ zach´ciç kolejnych
uczestników atrakcyjnà ofertà. A by∏o z czego wybieraç!
Dzieƒ Otwarty rozpoczà∏
si´ ju˝ o 10, jednak oficjalne
otwarcie zaplanowano na
14.45 (które nieco opóêni∏o
si´ przez fascynujàcy pokaz taƒca w wykonaniu
grupy Fundacja Burdàg). Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Wawer, Przemys∏aw Zaboklicki, przed-

stawi∏ wizj´ Wawerskiej
Strefy Kultury i pokrótce
opowiedzia∏ o zaanga˝owanych w nià inicjatywach. Przede wszystkim
podkreÊli∏, ˝e w wawerskim projekcie uczestniczy
ju˝ ponad 20 organizacji,
dzi´ki którym swoje pasje
i zainteresowania mogà
rozwijaç zarówno m∏odsi,
jak i starsi.
Otwarcie Wawerskiej
Strefy Kultury po∏àczone
zosta∏o z rozdaniem nagród w konkursie „OÊmiu
Wspania∏ych”. Podczas wr´czania wyró˝nieƒ
mieliÊmy okazj´ oglàdaç interesujàce wyst´py
muzyczne najm∏odszych, którzy pod okiem na-

uczycieli rozwijajà swój muzyczny talent zupe∏nie za darmo.
Przejdêmy jednak do g∏ównych bohaterów
dnia, czyli organizacji pozarzàdowych zaanga˝owanych w tworzenie Wawerskiej Strefy Kultury.
W Wawerskiej Strefie Kultury mieÊci si´ mnóstwo inicjatyw dla ludzi w ka˝dym wieku. Podczas Dnia Otwartego mo˝na by∏o mi´dzy innymi
podziwiaç wyst´py taneczne, teatralne, muzyczne, prace plastyczne czy te˝ fotograficzne –
a wszystko odbywa∏o si´ na naprawd´ profesjonalnym poziomie.
Trudno by∏oby wybraç kilka wyró˝niajàcych
si´ inicjatyw, wi´c najlepiej wymieniç wszystkie:
• Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odzi Razem
(wspó∏praca m∏odych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i nie tylko)
cd. na str. 9 ➽
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Marzec w Radzie Dzielnicy Wawer
Rada Miasta Warszawy
wprowadzi∏a nowe op∏aty
za wywóz odpadów komunalnych. Op∏aty pobierane
b´dà od lipca. Rada Dzielnicy Wawer, jako jedyna z rad dzielnic warszawskich, g∏osowa∏a jednog∏oÊnie przeciwko proponowanym stawkom i zasadom naliczania op∏at za wywóz odpadów. Zaproponowany przez Miasto
system op∏at dzieli odpady na segregowane
bàdê niesegregowane. W budynkach wielorodzinnych op∏ata za wywóz odpadów uzale˝niona ma byç od liczby osób w gospodarstwie domowym i wyniesie od 19,50 z∏ za odpady segregowane lub 27,30 z∏ za niesegregowane dla
jednej osoby, do 56 z∏ za segregowane lub
78,40 z∏ za niesegregowane dla gospodarstwa
domowego cztero- lub wi´cejosobowego.
W budynkach jednorodzinnych op∏ata b´dzie
sta∏a i wyniesie 89 z∏ za op∏aty segregowane,
zaÊ 124,60 z∏ za odpady niesegregowane, niezale˝nie od liczby mieszkaƒców, powierzchni
domu i powierzchni dzia∏ki.
Sesja Rady Dzielnicy z 6 marca 2013 roku wywo∏ana zosta∏a informacjà, ˝e w czwartek 7 marca g∏osowane b´dà na posiedzeniu Rady Warszawy nowe stawki op∏at za wywóz Êmieci oraz
nowe zasady wywozu.
Na sesj´ ze strony w∏adz miasta przyby∏ Jaros∏aw Jóêwiak – dyrektor gabinetu Prezydent
Warszawy i Piotr Karczewski – dyrektor Biura
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na sal´
obrad prócz radnych przyby∏a równie˝ grupa

oko∏o 80 osób – g∏ownie starszych, samotnie
mieszkajàcych w domach jednorodzinnych.
Wystàpienia przedstawicieli Miasta nie przekona∏y radnych i mieszkaƒców zebranych na sesji. Po burzliwej dyskusji radni jednog∏oÊnie
sprzeciwili si´ wprowadzeniu w Wawrze zaproponowanego systemu. Pomimo tego i mimo
protestów mieszkaƒców z innych dzielnic 7 marca Rada Warszawy przyj´∏a uchwa∏´.
Druga marcowa sesja Rady Dzielnicy – z 12
marca, nie mia∏a ju˝ tak burzliwego przebiegu.
Tematem jej by∏y zmiany bud˝etowe polegajàce
na przeniesieniu Êrodków pomi´dzy dzia∏ami.
Przeniesienie to umo˝liwi realizacj´ ogólnowawerskiej imprezy artystyczno-edukacyjnej „Kierunek Wawer. Letnisko Literackie”. Podczas imprezy b´dzie mo˝na przejechaç si´ zabytkowym
pociàgiem prowadzonym przez parowóz.
Na drugiej marcowej sesji radni zdecydowali
o zwi´kszeniu liczby punktów, w których b´dzie
móg∏ byç sprzedawany alkohol. Liczb´ placówek
gastronomicznych mogàcych sprzedawaç napoje zawierajàce powy˝ej 4,5% alkoholu zwi´kszono z 45 do 60.
Zarzàd Transportu Miejskiego szykuje zmiany
komunikacyjne w dzielnicy. Zmiany dotyczyç b´dà
dwóch linii. Skróceniu ma ulec trasa linii 521. Wed∏ug propozycji ZTM autobusy tej linii, jadàc od Falenicy, b´dà koƒczy∏y bieg na p´tli Wiatraczna, zaÊ
udajàcy si´ do centrum b´dà musieli przesiàÊç si´
na tramwaj. Kolejnà zmianà jest korekta trasy
linii 115. Autobusy jadàce z Aleksandrowa w Marysinie skr´cà w kierunku Rembertowa i pojadà
trasà dotychczasowej linii 215.

Marcin Kurpios

Przebudowa ulic w Wawrze zachodnim
Szanowni Paƒstwo,
z uwagi na fakt, ˝e jestem cz∏onkiem Rady
Osiedla Zerzeƒ, dostaj´
liczne pytania dotyczàce
dalszego losu przebudowy ulic i budowy kanalizacji w naszym rejonie.
Dlatego te˝ zada∏em kilka pytaƒ panu Tomaszowi Kunertowi –
G∏ównemu SpecjaliÊcie w Biurze Koordynacji
i Remontów w Pasie Drogowym.
Poni˝ej przedstawiam pytania i odpowiedzi:
1. Na jakim etapie jest projektowanie przebudowy ciàgu ulic Kadetów – Trakt Lubelski
– Zwoleƒska?
Projektowanie trwa (projekty obejmujà m.in.
sta∏à organizacj´ ruchu, konieczne przek∏adki instalacji podziemnych, odwodnienie, oÊwietlenie,
konstrukcj´ jezdni i chodników), wed∏ug deklaracji projektantów projekty b´dà gotowe w maju.
2. Czy znany jest ju˝ harmonogram prowadzonych prac?

Nie ma jeszcze harmonogramu prac, bo nie ma
jeszcze projektów i wykonawcy. Po zakoƒczeniu
projektowania wybrany zostanie wykonawca
prac i z nim b´dzie ustalany harmonogram robót.
W tej chwili przygotowujemy wst´pne za∏o˝enia
do takiego harmonogramu (chodzi o takà kolejnoÊç zamykania ulic, aby nie sparali˝owaç poruszania si´ w tym rejonie Wawra), ale jeszcze jest
za wczeÊnie, aby o tym mówiç.
3. Kiedy zostanie rozpisany przetarg budowlany przez MPWiK?
Daty tej nie potrafi´ podaç, b´dzie to po tym,
jak gotowe b´dà projekty, czyli przypuszczalnie
w czerwcu.
4. W jaki sposób zostanie przebudowana ulica Kadetów, w jakim zakresie?
Na ul. Kadetów odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni, umieszczonych zostanie pi´ç wpustów
deszczowych (w miejscach, gdzie tworzà si´ du˝e
ka∏u˝e), wytyczone przejÊcia dla pieszych z azylami.
5. Kiedy planuje si´ organizacj´ spotkania informacyjnego z mieszkaƒcami (np. maj lub
czerwiec br.)?

Komentarz radnego Marcina Kurpiosa
Uchwa∏a dotyczàca Êmieci jest, moim zdaniem,
nieuczciwa. Mieszkaƒcy naszej dzielnicy, wÊród których przewa˝ajà mieszkajàcy w domkach, zostanà
skrzywdzeni. Op∏aty w domkach jednorodzinnych
w niektórych przypadkach nagle wzrosnà 4–5 razy.
W Falenicy b´dà takie ulice, gdzie po jednej stronie
mieszkaƒcy Warszawy zap∏acà 124,60 z∏, a po drugiej stronie ulicy – w Józefowie, kwota b´dzie wielokrotnie ni˝sza. Innà sprawà jest sam system naliczania op∏at. Nie mo˝e byç tak, ˝e rozpi´toÊç op∏aty pomi´dzy gospodarstwem jednoosobowym, w zale˝noÊci od tego, czy zajmuje ono dom jednorodzinny
czy wielorodzinny, jest od 19,50 z∏ do 89,00 z∏. Zrozumia∏a by∏aby ró˝nica 10%, ale nie a˝ tyle. Poza tym, skoro dla jakiegoÊ obszaru ustanowi si´ monopol firmy, która wygra przetarg, a co za tym idzie
ma mo˝liwoÊç zoptymalizowania kosztów w∏asnych,
to cena za wywóz odpadów powinna byç ni˝sza ni˝
obecnie, a nie wy˝sza. Bardzo êle si´ sta∏o, ˝e Rada
Warszawy przyj´∏a t´ uchwa∏´. Mam wra˝enie, ˝e ludzie przestali byç wa˝ni dla rzàdzàcych miastem.
Zmiany komunikacyjne dla naszej dzielnicy nigdy
nie by∏y zbyt dobrze przemyÊlane przez ZTM. Zmiana trasy linii 115 jest, wed∏ug mnie, wst´pem do
definitywnego skasowania tej linii. Zaproponowana nowa trasa nie zadowoli nikogo i nie ma ˝adnego uzasadnienia. Linia ta, tak naprawd´, po faktycznym wycofaniu jej z osiedla Ostrobramska, ul.
Marsa i Marysina straci racj´ bytu. Ci´˝ko mówiç, ˝e
b´dzie przeje˝d˝aç przez Marysin, skoro autobusy
majà jechaç jedynie ul. KoÊciuszkowców i od razu
skr´cà do Weso∏ej. Pasa˝erowie b´dà jeêdzili nià
tylko na krótkich odcinkach, szukajàc dogodnych
przesiadek w celu kontynuowania podró˝y. Zaprzepaszczony b´dzie sens tej linii – skomunikowanie
Marysina z Urz´dem Dzielnicy, wygodny dojazd
z ca∏ej dzielnicy do placówek oÊwiatowych na Marysinie i przychodni przy ul. Korkowej. Wydaje mi
si´, ˝e Zarzàd Dzielnicy i Rada powinni przystàpiç
do energicznych dzia∏aƒ w celu obrony tej linii.

Spotkanie zorganizujemy wtedy, gdy gotowe
b´dà projekty, tak aby mo˝na by∏o je mieszkaƒcom pokazaç.
6. Kiedy planuje si´ rozpisaç przetarg budowlany na budow´ kanalizacji na odcinku
Wàbrzeska–Klimontowska na Trakcie Lubelskim? Jak mi wiadomo, zadanie to przej´∏o
MPWiK JRP.
Dok∏adnej daty nie potrafi´ podaç, wed∏ug
obecnych planów MPWiK ma to byç w czerwcu,
a ten odcinek kanalizacji gotowy b´dzie do
koƒca roku.
7. Czy planuje si´ odbudow´ jezdni Traktu
Lubelskiego od Zwoleƒskiej do Borowieckiej
i od Kadetów do Klimontowskiej w takim samym zakresie jak na odcinkach kolektorowych? Z tego, co wiem, majà byç rozmowy
mi´dzy ZDM a MPWiK w tej sprawie, ale to
chyba dotyczy tylko odcinka po∏udniowego?
W tej sprawie nie ma jeszcze ˝adnych decyzji.
ChcielibyÊmy, aby sta∏o si´ to w podobny sposób
jak na wczeÊniej kanalizowanych ulicach, ale jak
ju˝ napisa∏em, nie ma jeszcze ˝adnych decyzji.
Krzysztof Soko∏owski
Sekretarz Rady Osiedla Zerzeƒ
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w ca∏oÊci, zostanà
wprowadzone w ˝ycie.
Co mo˝na jednak poprawiç?
Na pewno nale˝y zmodyfikowaç tras´ linii 115 na terenie osiedla Marysin Wawerski poprzez dwukierunkowy podjazd do ronda
na skrzy˝owaniu ulic ¸ysakowska, Rekrucka
i Korkowa. Dzi´ki temu utrzymany zosta∏by dojazd do szkó∏ przy Króla Maciusia, przychodni
w Marysinie, bazarku. Nale˝a∏oby utrzymaç postój linii 521 na przystanku Wiatraczna, na którym zatrzymujà si´ obecnie autobusy jadàce
w kierunku ÂródmieÊcia i Szcz´Êliwic, to znacznie u∏atwi∏oby przesiadki.
Do zastanowienia jest te˝ utrzymanie ca∏otygodniowego po∏àczenia Marysina Wawerskiego
z Dworcem Wschodnim poprzez po∏àczenie linii 173 i 315 w jednà lini´ 137, ale z zachowaniem ró˝nych tras na terenie dzielnicy Weso∏a.
Takie „udoskonalenia” na pewno nie zrekompensujà w pe∏ni strat spowodowanych powy˝szymi zmianami na liniach 115 i 521, ale przynajmniej w cz´Êci u∏atwià podró˝owanie pasa˝erów do celu.
W kolejnym artykule zaprezentujemy plany
rozwoju komunikacji miejskiej w Wawrze.

Ci´cia w komunikacji miejskiej Wawra
W zwiàzku z prognozowanymi mniejszymi dochodami w bud˝ecie miasta
na ten rok, radni miasta „zamrozili” 190 milionów
na wydatki bie˝àce na komunikacj´ miejskà w Warszawie. Ponadto od 31 maja
br. koƒczà si´ dwie umowy
z przewoênikami prywatnymi na obs∏ug´ 100 brygad (autobus + kierowcy). Powy˝sze kontrakty
zostanà zastàpione przez zwi´kszenie zadaƒ MZA
(zwi´kszenie, ale ju˝ po uwzgl´dnieniu planowanych ci´ç zwiàzanych z „zamro˝eniem” wydatków
bie˝àcych w rezerwie celowej) oraz poprzez rozpisanie nowych przetargów na obs∏ug´ linii autobusowych. B´dà to nowe zadania przewoêników
prywatnych, ale tylko na rok i przez autobusy u˝ywane (dwa kontrakty, przewiduje si´ jeszcze jeden
przetarg w póêniejszym terminie). Nowe zadania
MZA oraz nowe dwa lub trzy kontrakty nie zastàpià jednak w pe∏ni obecnych umów na obs∏ug´
setki autobusów. Dlatego te˝ po uwzgl´dnieniu
„ci´ç” i zakoƒczeniu kontraktów czekajà nas zmiany w komunikacji miejskiej, równie˝ w Wawrze,
prawdopodobnie od poczàtku wakacji tego roku.

Zmiany b´dà dotyczyç linii 115, 119 i 521.
ZTM proponuje dla Wawra nast´pujàce zmiany:
Linia 115 pojedzie do Rembertowa zamiast jak
obecnie na Prag´-Po∏udnie poprzez po∏àczenie
si´ z linià 215 na trasie: ALEKSANDRÓW – ...
– KoÊciuszkowców – Korkowa – Wspólna – zawrotka przy ul. Brata Alberta – Wspólna – Szosowa – Grzybowa – al. Komandosów – Ilskiego
– Marsa – Cyrulików – al. ChruÊciela – al. Sztandarów – MOKRY ¸UG
Linia 119 zostanie wycofana z ulic Jana Sobieskiego i Spacerowej, w zamian pojedzie ulicami
Dolnà i Pu∏awskà.
Linia 521 zostanie skrócona do p´tli Wiatraczna.
Pe∏nà informacj´ o zmianach komunikacyjnych w ca∏ej Warszawie znajdà Paƒstwo na stronie ZTM: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=930&c=100&l=1.
Jak informuje ZTM, projekt zmian mo˝e ulec
jeszcze modyfikacjom po konsultacjach z poszczególnymi dzielnicami, których one dotyczà.
Powy˝sze „ci´cia” na pewno nie spotkajà si´
z przychylnymi opiniami mieszkaƒców. Jednak
wydaje si´, ˝e przynajmniej w cz´Êci, jak nie

Krzysztof Soko∏owski

M i e s z k a ƒ c y W a w r a n i e p o z w o l à z a b r a ç 521
Temat likwidacji, a przynajmniej radykalnego skrócenia linii 521 powraca po raz kolejny. Mimo protestów mieszkaƒców i radnych dzielnicy, Zarzàd Transportu Miejskiego
chce skróciç lini´ 521 do Wiatracznej. Taka
modyfikacja trasy nie tylko wyd∏u˝y czas dojazdu, ale te˝ zwi´kszy liczb´ koniecznych
przesiadek. Zdenerwowani pasa˝erowie piszà listy do ZTM.
Zaciskanie pasa
Zdaniem ZTM, likwidacja 521 to cz´Êç planu
oszcz´dnoÊciowego majàcego na celu ograniczenie po∏àczeƒ komunikacyjnych, które biegnàc
przez ca∏à Warszaw´ (521 od p´tli do p´tli pokonuje tras´ 20 km), wzajemnie si´ dublujà. ZTM
chce, by mieszkaƒcy Wawra zamiast 521 wybrali kolej miejskà, której stacje rzekomo pokrywajà
si´ z przystankami likwidowanego autobusu.
521 przesiadek
521 nie jest jedynà linià, którà obejmie plan
oszcz´dnoÊci. ZTM planuje docelowo korekt´ lub
likwidacj´ kilkudziesi´ciu tras we wszystkich nie-

mal dzielnicach Warszawy. Linia 521 jest jednà
z najd∏u˝szych, stàd proponowane zmiany mogà
okazaç si´ bardzo k∏opotliwe dla mieszkaƒców
Wawra, Rembertowa i Weso∏ej.
Zarzàd Transportu Miejskiego widzia∏by
w miejscu jednej d∏ugiej linii krótsze, nie pokrywajàce si´ ze sobà po∏àczenia. 521 mia∏oby jeêdziç jedynie na trasie Falenica – rondo Wiatraczna. Dalej mieszkaƒcy musieliby przesiàÊç si´ do
tramwajów, pociàgów i autobusów. Niestety, zast´pcze Êrodki komunikacji na tej trasie nie spe∏niajà oczekiwaƒ mieszkaƒców.

Zdenerwowani decyzjà o likwidacji sporego
odcinka linii pasa˝erowie protestujà, organizujàc mi´dzy innymi akcj´ pisania listów do ZTM.
Szczegó∏y akcji protestacyjnej mo˝na znaleêç
na portalu Facebook: https://www.facebook.
com/events/360170427434394/.

Mniej linii to wi´cej utrudnieƒ
Jak podkreÊlajà pasa˝erowie, komunikacja zast´pcza nie jest dobrym rozwiàzaniem. Kolej
szczególnie zimà jest zawodna, nie wszystkie jej
stacje sà dost´pne dla
osób niepe∏nosprawnych czy starszych,
a tramwaje majà wi´cej przystanków i podobnie jak w przypaw „WiadomoÊciach
dku kolei awaria jed-

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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nego pojazdu unieruchamia ca∏à tras´. Ponadto,
zastàpienie jednej bezpoÊredniej linii kilkoma
krótszymi znacznie utrudni mieszkaƒcom codzienne dojazdy, podniesie ich koszt i spowoduje zat∏oczenie w godzinach szczytu tramwajów
i pociàgów, z których pasa˝erowie 521 zacznà
masowo korzystaç. A to oznacza jeszcze wi´kszy
Êcisk w ju˝ i tak zat∏oczonych pojazdach.

Przemys∏aw Ziemichód

REKLAMA
Sàsiedzkich”

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Od lipca Êmieciowa rewolucja
List mieszkanki: Jestem
zszokowana skalà podwy˝ki
op∏at za wywóz i utylizacj´
odpadów, którà chce nam
zafundowaç ratusz. Nie
przedstawiono ˝adnego wiarygodnego uzasadnienia takiej zmiany cen, nie przeprowadzono kalkulacji kosztów.
Do tej pory nie by∏o przetargu na wywóz odpadów.
Aktualnie surowce wtórne sà ode mnie odbierane
bezp∏atnie (przecie˝ to jest surowiec, który zak∏ady
papiernicze, huty kupujà). Odpady organiczne kompostuj´. Pozostaje niewielka cz´Êç odpadów niepodlegajàcych segregacji, za odbiór których p∏ac´
uczciwie firmie zajmujàcej si´ ich wywo˝eniem.
Nowy gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi zak∏ada wprowadzenie zasad, które majà wype∏niç cele Êrodowiskowe
okreÊlone w ustawie o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach. Ustawa ta zak∏ada, ˝e
wszystkie powsta∏e w gminie Êwieci sà w∏asnoÊcià gminy i to gmina ma zapewniç w∏aÊciwe ich
zagospodarowanie. Te wymagania wp∏ywajà
na wybór metody zbierania odpadów i wysokoÊç op∏at okreÊlonà przez gmin´. Do wyboru sà
cztery metody okreÊlenia op∏aty:
1. od liczby mieszkaƒców zamieszkujàcych nieruchomoÊç,
2. od iloÊci zu˝ytej wody w danej nieruchomoÊci,
3. od powierzchni lokalu mieszkalnego,
4. od gospodarstwa domowego.
Rada miasta sto∏ecznego Warszawy przyj´∏a
rozwiàzanie ró˝nicujàce stawki op∏aty w zale˝noÊci od rodzaju zabudowy oraz liczby mieszkaƒców
zamieszkujàcych nieruchomoÊç. Zró˝nicowanie
przeprowadzono na dwa typy nieruchomoÊci:
1. nieruchomoÊci, na której zamieszkujà mieszkaƒcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
innym ni˝ ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a
ustawy Prawo budowlane – mówiàc inaczej,
w blokach wielorodzinnych,
2. nieruchomoÊci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym.
Dla nieruchomoÊci pierwszego rodzaju przyj´to
ustalenie stawki op∏at od liczby mieszkaƒców,
a dla drugiego typu jest to stawka sta∏a i nie
uwzgl´dnia liczby mieszkaƒców zamieszkujàcych
nieruchomoÊç zabudowanà budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. To zró˝nicowane op∏at
dzia∏a na niekorzyÊç mieszkaƒców w budynkach
jednorodzinnych i jest sprzeczne z zasadà równego traktowania mieszkaƒców gminy. Przedstawione zasady ewidentnie dyskryminujà gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych.
Op∏ata wnoszona przez gospodarstwo domowe
jednoosobowe w bloku wyniesie 19,50 z∏, a dla
nieruchomoÊci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 89,00 z∏, gdy odpady
komunalne sà zbierane i odbierane selektywnie.
Op∏aty te b´dà o oko∏o 40% wi´ksze, gdy nie b´dzie prowadzona segregacja odpadów.
Op∏ata za odbiór Êmieci jest uwarunkowana
kosztami odbioru Êmieci z nieruchomoÊci, utylizacji, odzyskiwania i sk∏adowania Êmieci. Powiàzanie zatem wysokoÊci op∏aty z rodzajem budynku,

w jakim znajduje si´ gospodarstwo domowe, jest
niezasadne, bo nie uwzgl´dnia wymienionych
elementów. Przyj´to absurdalnà zasad´, ˝e to lokal generuje odpady komunalne. Âwiadczy o tym
zastosowanie po∏owy stawki ustalonej dla gospodarstwa domowego w budynku jednorodzinnym,
w którym wyodr´bniono dwa lokale mieszkalne.
W systemie odbierania Êmieci, który obecnie
obowiàzuje, mamy cz´sto sytuacj´, ˝e z jednej
ulicy wywozi Êmieci 3 i wi´cej firm. Nietrudno
zauwa˝yç, i˝ w porównaniu z obecnà sytuacjà,
firmom obni˝à si´ koszty obs∏ugi ze wzgl´du na
dzia∏anie w jednym rejonie i optymalizacj´ wywozu Êmieci. Teraz jedna firma odbieraç b´dzie
odpady od wszystkich mieszkaƒców.
NiedogodnoÊci, jakie spotkajà mieszkaƒców
w zwiàzku z nowymi zasadami odbioru, odpadów
sà ró˝ne i jest ich wiele. Obecnie ka˝dy mo˝e zawiesiç wywóz Êmieci na tydzieƒ lub d∏u˝ej np.
w zwiàzku z urlopem. Przez ten czas nie ponosi on
op∏aty za wywóz. Natomiast w przypadku zasad
ustalonych przez miasto zwolnienie z op∏aty b´dzie
mo˝liwe tylko w przypadku miesi´cznej lub d∏u˝szej nieobecnoÊci. Nie przewidziano wywozu odpadów z innà cz´stotliwoÊcià ni˝ co tydzieƒ lub
w mniejszych pojemnikach i za ni˝szà dla mieszkaƒca cen´. Ustalone zasady pozwalajà firmom
stwierdziç, ˝e dany w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie segreguje Êmieci i o tym fakcie powiadomiç miasto.
Miasto podniesie wtedy op∏at´ na 124 z∏. Jest to
dobry mechanizm „nacisku” na bardziej „niesubordynowanych” mieszkaƒców. Wszyscy zobowiàzani
zostali do sk∏adania „deklaracji Êmieciowych”.
Wype∏nione deklaracje b´dà sk∏adane do 31 maja
2013 r. w urz´dzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania w∏aÊciciela nieruchomoÊci. JeÊli miejsce
zamieszkania w∏aÊciciela nieruchomoÊci jest poza
granicami Warszawy, deklaracj´ sk∏ada si´ w urz´dzie dzielnicy, na której terenie znajduje si´ nieruchomoÊç. Jest te˝ z∏a wiadomoÊç dla przedsi´biorców chcàcych op∏at´ za wywóz odpadów wliczyç
w koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci. Otó˝ dla przedsi´biorców miasto nie b´dzie wystawiaç faktur.
W dzielnicy Wawer, z inicjatywy grupy radnych,
dzieƒ przed sesjà Rady m.st. Warszawy, na której
to sesji Rada Miasta przyj´∏a uchwa∏´ ws. op∏at za
odbiór odpadów, zwo∏ano sesj´, na którà zostali
zaproszeni Jaros∏aw Józwiak – dyrektor Gabinetu
Prezydent Warszawy i Piotr Karczewski – dyrektor
Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Radni
starali si´ dowiedzieç, jak zosta∏y skalkulowane
stawki op∏at i dlaczego przyj´to tak niesprawiedliwe zasady op∏at za Êmieci. Dyrektor Karczewski t∏umaczy∏, ˝e stawki op∏at, które obecnie w Warszawie nale˝à do najni˝szych w kraju, nie pokrywajà
wszystkich kosztów utylizacji i odzyskiwania odpadów. Miasto nie ma obecnie wp∏ywu na to, co si´
dzieje z zebranymi Êmieciami. Firmy muszà jedynie
odbieraç odpady i wi´kszoÊç tych odpadów bardziej lub mniej legalnie làduje na wysypiskach
Êmieci. Polska musi dorównaç Unii Europejskiej
w procencie odzyskiwanej masy odpadów, tak aby
uniknàç w przysz∏oÊci kar z tytu∏u iloÊci sk∏adowanych odpadów. Z tego powodu op∏aty muszà byç
wy˝sze, aby pokryç ca∏y system utylizacji odpadów. Na cen´ odbioru odpadów w domkach jed-

norodzinnych dodatkowo wp∏ywa, zdaniem dyrektora Karczewskiego, to, ˝e mieszkaniec domu jednorodzinnego produkuje wielokrotnie wi´cej odpadów ni˝ mieszkaniec bloku. Takie t∏umaczenia
nie znalaz∏y zrozumienia wÊród radnych dzielnicy
i w konsekwencji przyj´to stanowisko opiniujàce
negatywnie proponowanà uchwa∏´ Rady Miasta.
Szkoda, ˝e Rada Miasta g∏osami radnych koalicji przeg∏osowa∏a uchwa∏´ w sprawie wyboru metody ustalenia op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. G∏os dzielnicy zosta∏ zignorowany, nawet nie przedstawiono na sesji stanowiska
Rady Dzielnicy Wawer. Radni Warszawy w czasie
sesji te˝ nie dowiedzieli si´, jakie za∏o˝enia przyj´to przy ustalaniu wysokoÊci op∏at. T∏umaczono, ˝e
je˝eli w trybie przetargu wybrana zostanie firma,
która zaproponuje ni˝sze stawki za odbiór odpadów, to b´dzie mo˝na zmieniç uchwa∏´ i przyjàç
inne stawki op∏at. Miasto nie mo˝e zarabiaç
na op∏atach za odpady komunalne, a op∏ata Êmieciowa mo˝e zostaç przekazana tylko i wy∏àcznie
na cele okreÊlone w ustawie o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Trudno jednak uwierzyç, ˝e znajdzie si´ firma, która zgodzi si´ na ustanowienie znaczàco mniejszych stawek od tych,
które ustalono w uchwale. Mówiono natomiast
o wprowadzeniu ulg dla osób mniej zamo˝nych,
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji finansowej,
lecz nieuprawnionych do otrzymywania dodatku
mieszkaniowego. Dla tych osób planowane jest
wdro˝enie specjalnego programu dop∏at z bud˝etu m.st. Warszawy. Nie wiadomo jednak, jak ten
system b´dzie dzia∏a∏ i czy spe∏ni swoje za∏o˝enia.

W∏odzimierz Zalewski
Uwaga!
W∏aÊciciele i zarzàdcy nieruchomoÊci muszà pami´taç, by odpowiednio wczeÊnie wypowiedzieç obowiàzujàce dotychczas umowy z firmami odbierajàcymi Êmieci. Ostatnim
dniem obowiàzywania tych umów powinien
byç 30 czerwca 2013 r. Poczàwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbieraç b´dà firmy
wy∏onione przez Urzàd m.st. Warszawy.
Posiadanie osobnej umowy nie zwolni w∏aÊcicieli nieruchomoÊci z obowiàzku uiszczania
op∏aty, a wczeÊniejsze umowy nie przestanà
obowiàzywaç automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Mo˝e
to skutkowaç koniecznoÊcià poniesienia przez
zarzàdców podwójnych kosztów – na rzecz
firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.
Wypowiedzenie dotychczasowej umowy
powinno nastàpiç na piÊmie, zawieraç oÊwiadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór
odpadów ze skutkiem na dzieƒ 30 czerwca
2013 r. oraz zostaç podpisane w∏asnor´cznie
przez upowa˝nionà osob´. Tak sporzàdzone
wypowiedzenie nale˝y dostarczyç osobiÊcie
bàdê przes∏aç listem poleconym do firmy odbierajàcej dotàd Êmieci z danej nieruchomoÊci.
W przypadku umów zawartych na czas
nieokreÊlony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiàce, wypowiedzenie powinno byç
dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór Êmieci, jaki nale˝y uregulowaç, b´dzie rachunek za czerwiec 2013 r.
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Sportowy kwiecieƒ w naszej dzielnicy
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza Paƒstwa serdecznie na kwietniowe imprezy sportowe, które odb´dà
si´ na terenie naszej dzielnicy:
■ W dniach 19–21 kwietnia br. w hali sportowej OÊrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer przy ul. Poezji 5 odb´dà si´
Mistrzostwa Europy m∏odzie˝owców oraz seniorów w sumo. Walki trwaç b´dà w piàtek
i niedziel´ w godz. 10.00–18.00, a w sobot´
w godz. 11.30–18.00.
Uczestniczyç w nich b´dà najlepsi zawodnicy
z Europy, wÊród nich reprezentanci Polski m.in.
zawodnicy wawerskich klubów UKS „Falenica”
i UKS „Marysin Wawerski”. Zapraszamy serdecznie Paƒstwa do kibicowania i poznania tajników
tej ciekawej dyscypliny. Wst´p wolny.
■ W dniu 20 kwietnia 2013 r. (sobota) o godz.
10.00 odb´dà si´ drugie zawody kolejnej edycji „Czwórboju wawerskiego – Cztery Pory Roku”. Miejsce zbiórki przy Szkole Podstawowej
nr 138 ul. Po˝aryskiego 2. B´dà to zawody kolar-

skie MTB, przeznaczone dla wszystkich ch´tnych
uwielbiajàcych sportowe emocje i prowadzàcych
zdrowy tryb ˝ycia. 22 lutego rozegrano I zawody
– biegi narciarskie, ale jeszcze ka˝dy z uczestników imprezy ma szans´ na koƒcowy sukces.
Zawody odb´dà si´ w 7 kategoriach wiekowych. Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych,
nie tylko mieszkaƒców naszej dzielnicy. Szczegó∏owe informacje o kategoriach wiekowych i dystansach na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Wawer: www.wawer.warszawa.pl.
■ W dniu 21 kwietnia (niedziela), o godz.
10.00 na boisku Zespo∏u Szkó∏ nr 120 przy ulicy
Wilgi 19 (osiedle RadoÊç) odb´dzie si´ pierwszy
z trzech zaplanowanych turniejów Grand Prix
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w Streetballu. Zapraszamy serdecznie czteroosobowe
dru˝yny dziewczàt i ch∏opców z gimnazjów oraz
doros∏ych w kategorii open kobiet i m´˝czyzn.
Zg∏oszenia na miejscu w dniu imprezy do
godz. 9.30. Wi´cej informacji: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/129/n/3720. Zapraszamy
wszystkich pasjonatów koszykówki.

Wspomó˝ Fundacj´!
Szanowni
Wawerczycy,
Przesz∏o dwa
lata Êledzicie losy naszego klubu.
Na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
dzielimy si´ naszymi radoÊciami, smutkami, pora˝kami i sukcesami. Mi∏o nam wi´c poinformowaç, ˝e
wraz z nastaniem wiosny ☺ w klubie i fundacji
zasz∏y zmiany. Stanowisko wiceprezesa klubu PKS
RADOÂå objà∏ trener ¸ukasz Budryk, który pe∏ni
tak˝e funkcj´ trenera koordynatora oraz opiekuje
si´ Orlikami 2003–2004 i Trampkarzami 1999–
–2000. Trener Budryk ma konkretny cel, wiele
Êwietnych pomys∏ów, ma równie˝ wiele marzeƒ
i wiary w rozwój klubu i fundacji.
Fundacja Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa RadoÊç dzia∏a od 2010 roku, realizujàc cele
po˝ytku publicznego w zakresie poprawy kultury
fizycznej najm∏odszych. Ju˝ tak wiele uda∏o si´
dokonaç! Przede wszystkim zagospodarowaç teren wokó∏ stadionu na Wielowiejskiej, stworzyç
doskona∏e warunki do uprawiania sportu (zresztà o zaletach naszego stadionu pisaliÊmy niejednokrotnie). ChcielibyÊmy zrobiç jeszcze wi´cej, by
rozwijaç pi∏karskie pasje naszych podopiecznych.
Chcemy doskonaliç technik´ pi∏karskà m∏odych
adeptów, wspieraç ich rozwój osobowoÊciowy,
chcemy daç im radoÊç z gry w pi∏k´ no˝nà!
˚eby zrealizowaç te cele potrzebujemy Paƒstwa wsparcia! Dlatego zwracamy si´ do Was
drodzy Czytelnicy. Zach´camy do zapoznania si´
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z deklaracjà wsparcia, dost´pnà na stronie internetowej www.famppksradosc.futbolowo.pl
i skorzystania z tego prostego sposobu pomocy
wspania∏ym, m∏odym ludziom, jakimi sà wszystkie dzieci bioràce udzia∏ w zaj´ciach szkoleniowych Akademii M∏odego Pi∏karza.

Zapraszamy do wspó∏pracy i zach´camy
do wspierania Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç.

■ W dniach 26–28 kwietnia br. Klubowe Mistrzostwa Polski, Dru˝ynowy indywidualny Puchar Polski, XI Puchar najm∏odszych, II runda
XIII Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w rowerowej jeêdzie na orientacj´ czyli prawdziwy Festiwal rowerowy na terenach leÊnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 124 (ul.
Bartoszycka 45/47, osiedle Falenica).
Zawody odbywaç si´ b´dà w 10 kategoriach
wiekowych kobiet i m´˝czyzn.
• W dniu 12 kwietnia (piàtek) – dystans sprinterski, start: godz. 15.30;
• W dniu 13 kwietnia (sobota) – dystans Êredni,
start; godz. 11.00 – sztafety, start: godz. 15.30
• W dniu 14 kwietnia (niedziela) – dystans klasyczny, start: godz. 10.30
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.orienteering.waw.pl; e-mail: jan.cegielka
@sggw.pl. Zapraszamy serdecznie wszystkich
mi∏oÊników tej dyscypliny sportu.

Kazimierz W∏odarczyk, Inspektor
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer

Wp∏at mo˝na dokonywaç na konto:

Fundacja Akademia M∏odego Pi∏karza
Warszawa RadoÊç
ul. MARGERYTKI 24, 04-906 WARSZAWA
NUMER KONTA:
BOÂ: 87 1540 1287 2049 5713 0767 0001
z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”
Z góry dzi´kujemy za wsparcie.
Zarzàd, trener/koordynator ¸ukasz Budryk
oraz m∏odzi pi∏karze

Bezp∏atne zaj´cia nordic walking
i biegowe w Mi´dzylesiu
Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking
Polska zaprasza mieszkaƒców Warszawy
w ró˝nym wieku, ró˝nej p∏ci i o ró˝nej sprawnoÊci fizycznej, nale˝àcych do ró˝nych grup
spo∏ecznych, w tym w szczególnoÊci osoby nieaktywne ruchowo, zarówno m∏ode, jak i seniorów, oraz osoby majàce problemy z utrzymaniem w∏aÊciwej wagi na drugà edycj´ bezp∏atnych zaj´ç nordic walking i marszobiegów odbywajàce si´ w sobotnie popo∏udnia od kwietnia do koƒca listopada 2013 roku.
JeÊli Twoim celem jest:

• rozpocz´cie lub kontynuowanie aktywnoÊci
ruchowej na powietrzu
• przeciwdzia∏anie chorobom cywilizacyjnym
• podniesienie sprawnoÊci fizycznej
• spalanie kalorii

• wyrabianie w sobie nawyku zdrowego stylu ˝ycia
• podniesienie jakoÊci ˝ycia
• walka z monotonià dnia codziennego
• kontakt z innymi ludêmi
przyjdê na zaj´cia! Zapraszamy serdecznie.

WAWER – MI¢DZYLESIE
Spotykamy si´ przy Szkole Podstawowej
nr 138, ul. Po˝aryskiego 2
- marszobiegi – sobota, godz. 13.00
- nordic walking – sobota, godz. 14.30
Kontakt: instruktorka Mariola B´dkowska, tel.
669 000 069.
Zadanie publiczne pn. „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia
nordic walking” realizowane przez Fundacj´ Trzy
Kroki Original Nordic Walking Polska jest wspó∏finansowane ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

Fundacja Trzy Kroki ONW

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl

GOSPODARSTWO OGRODNICZE „MAGNOLIA”
WARSZAWA – FALENICA, UL. JACHOWICZA 1
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Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników roÊlin
balkonowych i ogrodowych do odwiedzenia
naszego gospodarstwa.
W bie˝àcym sezonie przygotowaliÊmy dla
Paƒstwa pi´kne, wyselekcjonowane i sprawdzone odmiany, w tym du˝o nowoÊci na rynku
europejskim i krajowym.
Polecamy kilkadziesiàt odmian: pelargonii,
surfinii, niecierpków, begonii i roÊlin
rabatowych.
Produkujemy równie˝ hortensje ogrodowe
i bukietowe w 25 odmianach.
S∏u˝ymy tak˝e pomocà w sadzeniu ww. roÊlin.
Oferujemy ponadto gotowe kosze i skrzynki
z kwitnàcymi ju˝ roÊlinami.
Czekamy na Paƒstwa codziennie
w godzinach 8.00–20.00.
Numery telefonów:

664-506-788, 602-46-34-72
(22) 612-68-48
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brak∏o ciekawych pojedynków, emocji oraz turniejowych debiutów.
Dzieci gra∏y w czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii niebieskiej w finale ponownie zmierzyli
si´ Antek Pacan i Marta Nadajewska. Mecz rozstrzygnà∏ si´ na korzyÊç Marty. Trzecie miejsce dla naszych zawodników – Karoliny Szmyd i Wojtka Guziƒskiego. W kategorii czerwonej bardzo udanie debiutowa∏ Bartek Dubak (z zaprzyjaênionego UKT Rembertów), który zdoby∏ bràz ex aequo z Nadià Rendeckà (KT BREAK). Drugie miejsce przypad∏o Piotrowi
Âmigielskiemu, natomiast g∏ówne trofeum zdoby∏a
Marika Caruk (obydwoje KT BREAK). W kategorii pomaraƒczowej bezkonkurencyjnie zwyci´˝y∏ Adam
Kulig, wygrywajàc w finale z Fabianem Reguckim. Pozosta∏e miejsca
przypad∏y dziewczynom – Zuzi Szmyd (KT
BREAK) i Julii Skar˝yƒskiej. Niezwyk∏e emocje
towarzyszy∏y wy∏anianiu zwyci´zcy w naszej

autorskiej kategorii „zielone pomaraƒcze”. Troje zawodników zakoƒczy∏o turniej z czterema zwyci´stwami i potrzebne by∏o zliczenie ma∏ych punktów.
O jedno „oczko” wygra∏a zawodniczka KT Break,
Agnieszka Olszewska. Drugie miejsce, z powodu remisu w punktach, musia∏o zostaç rozstrzygni´te
przez bezpoÊredni pojedynek i zwyci´˝y∏ go Dominik
Miƒkowski. Pozosta∏e miejsca na podium zaj´li Juliana Boryniec i Jan Pulit. Goràce podzi´kowania nale˝à si´ firmie Multisport, która ufundowa∏a wszystkie
puchary dla naszych zawodników. Zapraszamy do
udzia∏u w kolejnych zawodach. Zdj´cia i wyniki turnieju na naszej stronie www.tenisbreak.pl.

Równie cz´sto bagatelizowanym przez rodziców i lekarzy problemem jest póêne
rozpocz´cie mowy u dzieci. Na podstawie badaƒ na grupie 2-latków ze zdiagnozowanym
opóênieniem komunikacji s∏ownej stwierdzono, ˝e tylko jedno na szeÊcioro dzieci samoistnie wychodzi z opóênienia w wieku przedszkolnym. Wczesne rozpocz´cie pracy logopedy z dzieckiem skutkuje wyrównaniem tych
deficytów przed podj´ciem edukacji szkolnej,
a tym samym pozwala uniknàç problemów,
które cz´sto majà negatywny wp∏yw na samoocen´ dziecka.
Nie wszyscy wiemy, ˝e wielu z tych problemów mo˝na uniknàç choçby dzi´ki w∏aÊciwej
opiece rodziców nad dzieçmi, np. ˝e odpowiedni sposób karmienia ∏y˝eczkà czy trening
˝ucia majà wp∏yw na rozwój aparatu mowy.
Dzi´ki takiemu stymulowaniu aparatu artykulacyjnego kszta∏tuje si´ w∏aÊciwe napi´cie
mi´Êniowe twarzy, sprawnoÊç j´zyka, warg
i podniebienia mi´kkiego. Efektywna praca
tych narzàdów, piel´gnowana od najm∏odszych lat, ma bardzo du˝y wp∏yw na póêniejszà jakoÊç wymowy.
Na szcz´Êcie powstaje coraz wi´cej placówek, których celem jest niesienie pomocy
osobom z wadami wymowy i zaburzeniami
mowy. Ostatnio w naszej dzielnicy przy ulicy
Zwoleƒskiej 81 powsta∏o nowoczesne Cen-

trum Logopedii. G∏ównym zadaniem placówki
jest pomoc dzieciom, m∏odzie˝y i doros∏ym
borykajàcym si´ z problemami natury logopedycznej i neurologopedycznej. Instytucja mo˝e pochwaliç si´ nie tylko profesjonalnà kadrà, ale równie˝ programami multimedialnymi i pomocami dydaktycznymi nowej generacji. Program terapii jest zawsze dostosowany
do indywidualnych potrzeb ka˝dego pacjenta.
JeÊli nie jesteÊcie Paƒstwo pewni, czy rozwój mowy Waszego dziecka przebiega prawid∏owo, macie wàtpliwoÊci, coÊ was niepokoi,
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum. Pomo˝emy Paƒstwu zdefiniowaç
ewentualny problem i zastanowiç si´ nad podj´ciem stymulacji logopedycznej albo rozwiejemy Paƒstwa wàtpliwoÊci, bo przecie˝ ka˝de
dziecko rozwija si´ w swoim indywidualnym
tempie i pewne opóênienia mogà mieÊciç si´
w normie rozwojowej dla danego wieku.
Komunikacja s∏owna jest wizytówkà ka˝dego cz∏owieka. Dlatego nie powinnyÊmy zaniedbywaç problemów zwiàzanych z wymowà.

W niedziel´ 10 marca w Klubie Tenisowym BREAK przy ul. Korkowej 78 odby∏ si´ pierwszy w sezonie letnim turniej z cyklu tenis10. Pomimo zimowej

Zwyci´zcy kategorii niebieskiej

aury zawodnicy dopisali, a emocje by∏y takie, ˝e
temperatura wyraênie si´ podnios∏a i zrobi∏o si´ wiosennie. W naszym turnieju wzi´∏o udzia∏ prawie 30
m∏odych tenisistów z wielu warszawskich klubów.
Podobnie jak podczas poprzednich zawodów nie za-

Kiedy do logopedy?
Jest to pytanie cz´sto stawiane sobie przez
rodziców. W spo∏ecznym postrzeganiu logopeda to terapeuta, który uczy dziecko, b´dàce
zazwyczaj w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, prawid∏owej wymowy g∏oski
r, sz albo ˝. To oczywiÊcie jest prawda, ale
w dzisiejszych czasach terapeuta mowy wyposa˝ony jest w wiedz´ i mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na dziecko du˝o wczeÊniej – w celu
zapobiegania pojawieniu si´ wy˝ej wymienionych wad.
˚yjemy w czasach, kiedy coraz cz´Êciej
w budowaniu relacji mi´dzyludzkich wykorzystujemy wirtualny kontakt, zaniedbujàc nie
tylko poprawne pos∏ugiwanie si´ ojczystym
j´zykiem, ale równie˝ bezpoÊrednià komunikacj´ z drugim cz∏owiekiem. Co za tym idzie,
nie zwracamy zbytnio uwagi na dobór s∏ownictwa, kultur´ s∏owa, poprawnoÊç j´zykowà.
Z drugiej strony musimy pami´taç, ˝e obecnie
dla osiàgni´cia sukcesu niezwykle istotna jest
sztuka autoprezentacji – a to przecie˝ przede
wszystkim umiej´tnoÊç swobodnego wypowiadania si´ i ∏adnego wys∏awiania. Dlatego
nie nale˝y lekcewa˝yç wad wymowy u dziecka, tym bardziej ˝e cz´sto przek∏adajà si´ one
na obni˝enie sprawnoÊci j´zykowej czy te˝
na problemy w nauce czytania i pisania.
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04-761 Warszawa
Tel. 530 433 407
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Ekspert ubezpieczeniowy radzi

Dlaczego warto skorzystaç
z ubezpieczenia zdrowotnego?

Daniel Kincel
Dyrektor Przedstawicielstwa
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.

O tym, „˝e nic nad zdrowie, ani lepszego,
ani dro˝szego”, wie dobrze ka˝dy z nas, bynajmniej nie tylko za sprawà przeczytanej
w szkole fraszki Kochanowskiego. Nie bez
przyczyny, sk∏adajàc ˝yczenia, najpierw
winszujemy sobie zdrowia. Jest ono bowiem podstawà udanego ˝ycia. Mo˝e si´
jednak zdarzyç, ˝e je stracimy, dlatego warto wczeÊniej zadbaç o to, by w razie choroby otrzymaç w∏aÊciwà opiek´ medycznà.
Nie traç zdrowia w kolejce
Mimo ˝e zdrowie jest wartoÊcià bezcennà, to
w czasie s∏abnàcej kondycji paƒstwowej s∏u˝by
zdrowia leczenie pacjentów odbywa si´ z wieloma utrudnieniami. Czas oczekiwania na wizyt´ u specjalisty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest d∏ugi, chory musi czekaç czasem kilka miesi´cy. Kolejki do zabiegów i operacji sà jeszcze d∏u˝sze – pacjenci zapisujà si´
na nie nawet na dwa lata wczeÊniej.
Weê sprawy we w∏asne r´ce
Dobrym rozwiàzaniem, które zapewni nam
szybki dost´p do lekarza oraz uwolni nas od
stresu, spowodowanego zbyt d∏ugim oczekiwaniem na Êwiadczenie zdrowotne, jest dodatkowe ubezpieczenie. P∏acàc regularnà rocznà, pó∏rocznà lub miesi´cznà sk∏adk´ w UNIQA, otrzymujemy gwarancj´ kompleksowej opieki medycznej o wysokim standardzie w jednej z placówek, z którymi wspó∏pracuje ubezpieczyciel. Nie
musimy martwiç si´ o nag∏e wydatki zwiàzane

z zachorowaniem – koszty konsultacji lekarskich
i badaƒ pokryte zostanà z ubezpieczenia.
Wybierz to, czego potrzebujesz
Ubezpieczenie zdrowotne w UNIQA wyst´puje w wariancie podstawowym, który mo˝na rozszerzyç o dodatkowe opcje. Najmniejszy
pakiet obejmuje podstawowà opiek´ ambulatoryjnà, czyli konsultacje lekarzy pierwszego
kontaktu i pediatry oraz podstawowe badania
diagnostyczne. Ubezpieczenie mo˝na rozbudowaç o kilka opcji. Jednà z nich jest specjalistyczna opieka ambulatoryjna, czyli dost´p do
konsultacji u wszystkich specjalistów oraz szeroki zakres badaƒ diagnostycznych. Dodatkowà opcjà mo˝e byç Êwiadczenie szpitalne –
pieniàdze wyp∏acane za ka˝dy dzieƒ pobytu
w szpitalu, który trwa d∏u˝ej ni˝ 24 godziny.
Poszerzajàc pakiet, mo˝emy liczyç na zwrot
kosztów tzw. „chirurgii jednego dnia”, czyli zabiegu chirurgicznego wykonanego w minimalnym czasie (do 24h) na zlecenie lekarza i uj´tego w wykazie Êwiadczeƒ. Dodatkowà mo˝liwoÊcià jest tak˝e Êwiadczenie operacyjne.
W razie operacji chirurgicznej, która jest nast´pstwem choroby, nieszcz´Êliwego wypadku
lub cià˝y, ubezpieczony otrzymuje Êwiadczenie
pieni´˝ne. Innà, równie przydatnà opcjà ubezpieczenia jest pokrycie kosztów zwiàzanych
z nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas pobytu za granicà, takimi jak: leczenie ambulatoryjne, szpitalne, dentystyczne, akcje ratownicze, powrót do kraju, podró˝ osoby
bliskiej na miejsce
wypadku czy transport zw∏ok do kraju.

placówki zdrowotne i lekarze posiadajàcy prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Aby zapewniç wygod´ ubezpieczonym, wizyty lekarskie u partnerów medycznych UNIQA rozliczane sà bezgotówkowo, a wykonujàc jeden bezp∏atny telefon na numer Infolinii UNIQA
42 66 66 500 lub 801 597 597, mamy pewnoÊç, ˝e konsultant UNIQA zarezerwuje nam
wizyt´ lekarskà i zorganizuje wszelkie Êwiadczenia zdrowotne.
Aby dowiedzieç si´ wi´cej nt. ubezpieczenia,
zapraszamy do kontaktu:
Ewelina Flakowska
Specjalista ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: ewelina.flakowska@uniqa.pl

Skorzystaj
z wygodnych
rozwiàzaƒ
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego UNIQA mo˝na
skorzystaç ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
prawie 600 partnerów medycznych
UNIQA, sà to m.in.
Centrum Medyczne
ENEL-MED,
Lux
Med, Centrum Medyczne Damiana,
Scanmed Multimedis, Centrum Diagnostyki Medycznej
Multi-Med oraz inne
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Szanowni Paƒstwo,
Zamieszczony poni˝ej artyku∏ jest pierwszym artyku∏em z cyklu „Ekspert ubezpieczeniowy radzi”. Korzystajàc z zamieszczanych
w rubryce artyku∏ów, chc´ nie tylko informowaç Paƒstwa o ofercie Towarzystwa Ubezpieczeƒ UNIQA, ale tak˝e, a mo˝e nawet przede
wszystkim, wskazywaç problemy mogàce
wystàpiç w Paƒstwa ˝yciu prywatnym i zawodowym, których skutki, dzi´ki znajomoÊci
i wykorzystaniu ubezpieczeƒ, mo˝na zniwelowaç lub te˝ ca∏kowicie si´ od nich uwolniç,
aby „spaç spokojnie”. Pierwszy artyku∏ dotyczy ochrony zdrowia i ubezpieczeƒ zdrowotnych, tematu jak˝e dla nas wszystkich wa˝nego, a w chwili obecnej równie˝ aktualnego.
Zach´cam Paƒstwa do lektury.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

W „Zastowie” XVII raz zagra∏y fanfary
W dniu 17 marca do Klubu Kultury „Zastów”
na Koncert Laureatów XVII Ogólnopolskiego
Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer” zawitali goÊcie z ca∏ej
Polski. Pomimo niesprzyjajàcej marcowej aury

zainteresowanie imprezà by∏o tak du˝e, ˝e klubowa sala p´ka∏a w szwach. PublicznoÊç z entuzjazmem wys∏ucha∏a wyst´pów nagrodzonych
w konkursie zespo∏ów i solistów, reprezentujàcych kategorie wiekowe od 4 roku ˝ycia. Dzi´ki
zró˝nicowanemu repertuarowi dobranemu z pomocà opiekunów artystycznych, koncert by∏ nie
tylko przeglàdem piosenki dzieci´cej, m∏odzie˝owej, ale równie˝ musicalowej, jazzowej, a nawet bluesa. Imprez´ zwieƒczy∏a gala wr´czenia
nagród. Laureaci odebrali z ràk jury – Bartosza

KuÊmierczyka i Stanis∏awa Waszaka puchary
oraz pamiàtkowe zdj´cia. W tegorocznej edycji
konkursu wzi´∏o udzia∏ 219 solistów i 20 zespo∏ów, a jury przyzna∏o dwanaÊcie I miejsc, czternaÊcie II, czternaÊcie III oraz 26 wyró˝nieƒ. JesteÊmy pewni, ˝e wÊród laureatów znajdujà si´
przysz∏e gwiazdy polskiej piosenki. Gratulujemy!
Wiosna zawita∏a do Zastowa...
W tym roku ju˝ XVII raz w Klubie Kultury „Zastów” Êwi´towaliÊmy Wawerskie Âwi´to Wiosny, któremu patronowa∏y wspania∏e marzanny
wykonane w konkursie. Z tej okazji zaprosiliÊmy
mieszkaƒców Warszawy i okolic do wspólnej zabawy przy ognisku z kie∏baskami, ciep∏ej herbacie i biesiadnej muzyce w wykonaniu pana Wies∏awa Kowalskiego.
Imprez´ rozpocz´liÊmy od uroczystego wr´czenia nagród laureatom konkursu na najpi´kniejszà marzann´. Nie zabrak∏o te˝ atrakcji dla
najm∏odszych – pani Wiosna i pani Zima zaprasza∏y dzieci do wspólnej zabawy ju˝ w wiosennej atmosferze.
Kulminacyjnym punktem przep´dzania zimy
by∏o wspólne palenie marzann. Z wielkim ˝alem
po˝egnaliÊmy si´ z tak pi´knymi kuk∏ami. Pomimo niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych – mrozu i Êniegu, wszyscy goÊcie doskonale si´ bawili, a z ich twarzy nie znika∏y uÊmiechy.

„Bu∏haczek” – idealne miejsce
dla Twojego dziecka
Serdecznie zapraszamy
najm∏odszych mieszkaƒców
Wawra i okolic do przedszkola niepublicznego „Bu∏haczek”, w którym z pasjà
i zaanga˝owaniem dbamy
o pe∏ny rozwój osobowoÊci
ma∏ego dziecka: spo∏eczny,
intelektualny,
fizyczny,
twórczy. Rodzice, posy∏ajàc
tu swoje pociechy, mogà byç
pewni, ˝e ich dzieci sp´dzà
u nas mi∏o czas, jednoczeÊnie du˝o si´ nauczà, b´dà
radosne, odwa˝ne i twórcze.
Nauka poprzez zabaw´ odbywa si´ w ma∏ych grupach z doÊwiadczonymi nauczycielami i lektorami, co
gwarantuje indywidualne podejÊcie
do ka˝dego dziecka. W naszym przedszkolu dzieci majà mo˝liwoÊç poznaç j´zyk angielski, francuski i hiszpaƒski.
Dbamy o rozwój kreatywnoÊci i samodzielnoÊci naszych wychowanków, co
potem b´dzie owocowa∏o w kolejnym

8

Dzi´ki wspania∏ej rodzinnej atmosferze mogliÊmy powitaç wiosn´. Nawet jeÊli nie za oknami,
to z pewnoÊcià w naszych sercach.
Nie zabrak∏o bisów...
W sobot´ 23 marca w Klubie Kultury „Zastów” królowa∏a muzyka powa˝na. W sali zabrzmia∏y pieÊni i arie w wykonaniu sopranu Mileny Dudkowskiej i barytonu Kamila Olpiƒskiego. M∏odym artystom na pianinie akompaniowa∏
¸ukasz Nagórka. Okaza∏o si´, ˝e w Wawrze nie
brakuje melomanów, którzy zachwyceni oklaskiwali wykonawców.

Nie oby∏o si´ bez bisów.
Du˝a liczba goÊci Êwiadczy o zapotrzebowaniu na koncerty muzyki klasycznej. Postaramy si´
spe∏niç Paƒstwa oczekiwania.
KKZ

plastycznych, eksperymenty chemiczne
i przyrodnicze, zaj´cia fizjoterapeutyczne, rytmika, plastyka, taniec, zaj´cia teatralno-dramowe, nauka czytania
metodà pani prof. J. Cieszyƒskiej, angielski. Dla dzieci potrzebujàcych
wsparcia specjalisty na terenie przedszkola dost´pny jest logopeda i psycholog. W przedszkolu dzia∏a równie˝
AKADEMIA MALUCHA dla 2- i 2,5latków. Od pierwszego wrzeÊnia w naszym przedszkolu zostanà zorganizowane trzy grupy wiekowe:
• pierwsza grupa: 2,5–3,5-latki,
• druga grupa: 4–4,5-latki,
• trzecia grupa: 5–6-latki.
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-J´zykowe „Bu∏haczek” czeka na Was!
˚aneta Grzechnik,

etapie edukacyjnym, jakim jest szko∏a.
Celem przedszkola jest wychowanie
twórczych, Êmia∏ych i Êwiadomych swej
wartoÊci ludzi, majàcych Êwietny kontakt z otoczeniem, czujàcych si´ swobodnie we wspó∏czesnym Êwiecie.
W „Bu∏haczku” prowadzone sà liczne zaj´cia dodatkowe: modelowanie
z gliny i ciastoliny oraz z ro˝nych mas

dyrektor przedszkola

Przedszkole „BU¸HACZEK”
ul. J. Strusia 58,
Warszawa – Marysin Wawerski
Tel. 88-555-22-33
przedszkole@szkolybulhaka.pl
www.przedszkole.szkolybulhaka.pl
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Marzec w Klubie Kultury „Zastów”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
➽ cd. z I str. ok∏adki
• Wawerskie Towarzystwo Trzeciego Wieku
• Fundacja AZIS Akademia Zdrowia i SprawnoÊci

• Teatr z Klubu Kultury Falenica (sztuka „Teatrzyk Zielona G´Ê”)
• Ricardo Marques i Jacek WÊcieklicki – MA¸A
BRAZYLIA (pokazy Capoeiry, gry na b´bnach)
– Teatr z Klubu Kultury Falenica
• Studio Fotograficzne JW. Wronko
• OPAA – Otwarta Pracownia Artystyczna Agi
Kubish
• Studio Bitambutam

• Fundacja Odmieniç ˚ycie Anna Ruszpel
• Fundacja Burdàg Marii Stok∏osy (pokaz taneczny)

• Stowarzyszenie Mierz Wysoko
• Galeria i Pracownia Ceramiczna Kasi Braƒskiej
i Edyty Ceranowskiej-Wójcickiej

• Jacek ˚elazek z pokazem 13 B´bnów
• Lech Piotrowski – „SZATNIA KULTURY” – prezentacja Radia Wawer

• Fundacja Rozwoju Teatru „NOWA FALA”
• Fundacja Emanio Arcus, realizator projektu
pn. SOLARNY WAWER

• Olga Koz∏owska – realizatorka Projektu Lab
Bazar Kontakt Improwizacji

Nowa jakoÊç w Stacji Falenica
Falenicka kinokawiarnia po prawie trzech latach owocnej dzia∏alnoÊci
stan´∏a przed nie lada
wyzwaniem – pójÊcia
z duchem czasu i wzbogacenia si´ o mo˝liwoÊç
projekcji filmów w technologii 3D, przy jednoczesnym pozostaniu kinem studyjnym, klimatycznym, Êwiadomie staromodnym…
Wyzwanie zosta∏o podj´te i w piàtek 15 marca mieliÊmy okazj´ zobaczyç po raz pierwszy
pe∏ni´ mo˝liwoÊci nowiutkiego projektora cyfrowego w Stacji na pokazie spektakularnego filmu
„Oz wielki i pot´˝ny” w re˝yserii Sama Raimiego. Magia krainy pe∏nej czarów po∏àczona z magià kina trójwymiarowego da∏y niezapomniane
wra˝enia, nie burzàc przy tym kameralnego klimatu samego miejsca, w którym oglàda∏o si´
film. Krystalicznie czysty obraz i najwy˝szej jako-

Êci dêwi´k warte by∏y wyprawy w mroêny
i wietrzny wieczór do Stacji Falenica, niezbyt
mo˝e odleg∏ej, ale odpowiednio niskie temperatury potrafià ka˝dà odleg∏oÊç uczyniç du˝à... Pokaz samego filmu poprzedzi∏a prezentacja mo˝liwoÊci technologii 3D na przyk∏adzie kilkunastominutowego filmu ∏àczàcego szereg ró˝nego
typu scen w pe∏nym trójwymiarze.

Martyna Nowosielska

Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e od marca tego roku Wawer mo˝e si´ poszczyciç pierwszym cyfrowym kinem na linii otwockiej, które w niczym nie ust´puje Êródmiejskim multipleksom, a wr´cz ma nad nimi przewag´ nie
tylko przez to, ˝e znajduje si´ blisko nas, ale
te˝ oferuje niedost´pnà w innych kinach mo˝liwoÊç wypicia ulubionej herbaty i posmakowania domowego ciasta w trakcie seansu.
Hanna Kowalska

„Tajemniczy Êwiat owadów”
– spotkanie w Centrum Edukacji LeÊnej
esteÊ ciekawy Êwiata? Interesujà Ci´ tajniki przyrody? W∏aÊnie dla Ciebie NadleÊnictwo Celestynów przygotowa∏o cykl
spotkaƒ pod has∏em „DO CEL-u PO WIEDZ¢”.
Raz w miesiàcu, w sobot´, w Centrum Edukacji LeÊnej odbywajà si´ otwarte wyk∏ady o tematyce przyrodniczej, prowadzone przez pracowników Lasów Paƒstwowych, przyrodni-
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RadoÊç z teatru, teatr z RadoÊci
Od 12 lat niezmiennie w piàtkowe wieczory niepozorny budynek przy ul. Wilgi 19 w RadoÊci nape∏nia si´ energià grupy pasjonatów.
W prowizorycznie zaciemnionej sali, pe∏nej
kurzu i tajemniczych przedmiotów, spotyka
si´ Grupa Teatralna Assunta. Na jednej ze
Êcian spoczywajà dumnie dyplomy, statuetki
i certyfikaty za osiàgni´cia teatralne. W marcu
tego roku przyby∏o kolejne – pierwsze miejsce
w IV edycji Grochowskich Spotkaƒ Teatralnych
„Na rogatkach” za przedstawienie „Powroty”.
To osiàgni´cie jest konsekwencjà niezmiennej
misji zespo∏u, który od poczàtku istnienia dà˝y do perfekcji i czerpie z najlepszych wzorców, tworzàc ca∏kowicie autorskie projekty.
Najnowsze przedstawienie Grupy Teatralnej
Assunta ma charakter plastyczny – do przekazania treÊci u˝ywa jedynie instrumentów takich jak ruch, gest, wyraz twarzy czy muzyka,

Wawerska Strefa Kultury to nie zwyczajny dom
kultury – to kulturalne serce dzielnicy, t´tniàce w
Mi´dzylesiu. Dzi´ki takiemu miejscu niejednokrotnie znudzone dzieci i m∏odzie˝ mogà znaleêç coÊ
dla siebie, a starsi majà okazj´ do poznania nowych ludzi, rozszerzenia kr´gu znajomoÊci oraz zainteresowaƒ – trzeba pami´taç, ˝e na kultur´ nigdy
dla nikogo nie jest ani za póêno, ani za wczeÊnie!
W przysz∏oÊci WSK planuje kolejne Dni Otwarte, które pomogà mieszkaƒcom wybraç któràÊ
z interesujàcych inicjatyw i po prostu do∏àczyç.
Ju˝ nie mo˝emy si´ doczekaç!

przy minimalnej liczbie rekwizytów i ascetycznej scenografii. Scenariusz spektaklu to wynik
pracy ca∏ego zespo∏u dzia∏ajàcego pod opiekà
re˝ysera p. Moniki Rokickiej-Kuliƒskiej.
„Powroty” to wzruszajàca historia zwyk∏ego cz∏owieka, opowiadana od momentu jego
narodzin, przez najwi´ksze sukcesy i pora˝ki
˝yciowe, po upragniony powrót do Domu.

ków i wyk∏adowców SGGW. W tym miesiàcu
CEL zaprasza na wyk∏ad „Tajemniczy Êwiat
owadów”, który odb´dzie si´ 20 kwietnia
o godz. 11.00.
Wi´cej informacji: http://www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110/n/3721.

NadleÊnictwo Celestynów
Pi´kna muzyka, symboliczny przekaz oraz ciekawe rozwiàzania re˝yserskie (m.in. po∏àczenie planu ˝ywego i lalkowego) od pierwszych
chwil porywajà widza w poetycko-refleksyjny
Êwiat obrazu, by na koniec postawiç go przed
najprostszà ˝yciowà prawdà.
Grupa Teatralna Assunta to jeden z najciekawszych zespo∏ów teatralnych dzia∏ajàcych
na terenie dzielnicy Wawer, a przygotowywane
przez nià projekty cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem widzów. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom wiernych fanów, Assunta pojawi∏a si´
niedawno na Facebooku, gdzie znaleêç mo˝na aktualne informacje, zdj´cia, a tak˝e fragmenty spektakli. A jeÊli chcecie zobaczyç ich
na ˝ywo, b´dziecie mieli okazj´ ju˝ 12 kwietnia
o godz. 18.00 w Klubie Kultury Falenica (ul.
W∏ókiennicza 54) oraz 9 maja o godz. 18.00
w Sto∏ecznym Centrum Edukacji Kulturalnej
(ul. Jezuicka 4 na warszawskiej Starówce).
Joanna Sosnowska
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w kwietniu
Przedstawienia teatralne, spektakle
13 kwietnia (sobota), godz. 15.00–16.00

Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

20 kwietnia (sobota), godz. 11.00–18.00

Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Calineczka”
w wykonaniu teatru Art-Re.
Adaptacja jednej z najs∏ynniejszych baÊni Christiana
Andersena przenosi widzów w Êwiat przepe∏niony kolorami, muzykà. Widzowie uczestniczàc w przygodach
Calineczki uczà si´ dobroci, uczciwoÊci, opiekuƒczoÊci,
niesienia pomocy potrzebujàcym.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

AmiWaWa 5 – spotkanie u˝ytkowników i sympatyków komputerów Amiga.
B´dzie mo˝na porozmawiaç w przyjaznej atmosferze z Amigowcami, wymieniç doÊwiadczenia, dowiedzieç si´ na temat nowych rozwiàzaƒ, jak i poszukaç
porad w rozwiàzaniu problemów komputerowych.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

14 kwietnia (niedziela), godz. 16.00

26 kwietnia (piàtek), godz. 18.00–20.00

Spektakl teatralny „Alicja w krainie czarów”.
Wykonanie – Grupa teatralna „Niewinni Czarodzieje”.
Wawerska Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Impreza z cyklu „Ludzie Wawra – Ludzie Nauki” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏
Warszawy – oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem spotkania jest prof. dr hab. Wies∏aw Wilczyƒski
– dyrektor Instytutu Elektrotechniki.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

14 kwietnia (niedziela), godz. 19.00
Teatrzyk Zielona G´Ê – „Bal u prof. Bàczyƒskiego”. Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej KK
„Falenica”.
Wawerska Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

24 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
„Amerykaƒski Mato∏” – promocja ksià˝ki
Micha∏a Wichowskiego, wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

20 kwietnia (sobota) godz. 15.00

27 kwietnia (sobota), godz. 19.30

„Czerwony Kapturek” – przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu aktorów teatru „DUET”.
Klasyczna interpretacja bajki Braci Grimm. W przedstawieniu zostajà zachowane elementy interaktywnoÊci wraz z wydêwi´kiem edukacyjnym. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

„Wiosna” – Zabawa taneczna dla mieszkaƒców
Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców na wspania∏y
bal z muzykà granà na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”.
Jak zawsze zapewnimy ciep∏y bufet z przyst´pnymi cenami. Wst´p 20 z∏. Rezerwacja miejsc w Klubie do
dnia 19 kwietnia w∏àcznie.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

21 kwietnia (niedziela) godz. 13.00
„Brzydkie Kaczàtko” – Teatrzyk dla dzieci.
Zapraszamy wszystkie dzieci na lalkowe przedstawienie na podstawie bajki Andersena. Czas trwania:
40 minut. Koszt: 5 z∏ / osoba.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Wystawy, warsztaty, turnieje
13 kwietnia (sobota), godz. 17.00

kursowe. Jest to impreza organizowana od 16 lat przez
Klub Kultury „RadoÊç” dla dzieci i m∏odzie˝y grajàcej
muzyk´ klasycznà lub rozrywkowà zaliczanà do klasyki
rozrywki. Obowiàzujà zasady jak na profesjonalnych
konkursach instrumentalnych, nie wystarczy zami∏owanie, liczy si´ warsztat, technika, muzykalnoÊç, estetyka
wykonania, zachowania tradycji wykonawczych oraz
ogólne wra˝enie artystyczne. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

13 kwietnia (sobota), godz. 17.00
Zapraszamy seniorów na wiosennà zabaw´ tanecznà przy muzyce „na ˝ywo”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

17 kwietnia (Êroda), godz. 16.00
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zabawy plastyczne do tekstów J. Tuwima (w ramach obchodów
roku J. Tuwima).
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

18 kwietnia (czwartek), godz. 15.00
Zabawa ruchowo-plastyczna dla dzieci w wieku 2–4
lat do tekstu J. Tuwima i muzyki W. Lutos∏awskiego (w ramach obchodów roku W. Lutos∏awskiego i J. Tuwima).
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

21 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
Rozdanie nagród w dwóch konkursach: XVI Przeglàd TwórczoÊci Dzieci i m∏odzie˝y „Kogucik
2013” (koncert laureatów) i XI Ogólnopolski Konkurs
Literacki „O Z∏ote Pióro” w Wy˝szym Baptystycznym
Seminarium Teologicznym, ul. Szczytowska 35/39.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

do 26 kwietnia (piàtek), do godz. 19.30

„M´skie nastroje i nas dwoje” – recital Ireny i Zbigniewa Rogowskich, akompaniament – Dawid Ludkiewicz w Wawerskiej Strefie Kultury, ul. ˚egaƒska 1 a.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

„Âwiat kwiatów i pejza˝y” – wystawa malarska Bogdana Kaczora.
G∏ównym tematem prac sà pejza˝e i kwiaty. Jest to
pierwszy wernisa˝ w ˝yciu Pana Bogdana czyli debiut
artystyczny, na który z ogromnà tremà, ale i radoÊcià
serdecznie zaprasza. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Przyjmowanie prac plastycznych w XIII Ogólnopolskim Konkursie „Kukie∏ka”. W zwiàzku z setnà rocznicà debiutu literackiego J. Tuwima pragniemy
przypomnieç wybrany utwór dla dzieci. Bohaterowie
wiersza „O Panu Tralaliƒskim”, którzy mieszkajà w niezwyk∏ym i rozÊpiewanym mieÊcie na ulicy Wesoliƒskiej
stanà si´ inspiracjà do stworzenia lalek. Regulamin
konkursu do pobrania na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

Spotkania i inne uroczystoÊci

14 kwietnia (niedziela), godz. 10.00–16.00
VI Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Wawerska Strefa Kultury

11 kwietnia (czwartek), godz. 18.00

21 kwietnia (niedziela), godz. 19.00

Spotkanie W∏adz Dzielnicy Wawer z mieszkaƒcami Osiedla Aleksandrów
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza do udzia∏u w ósmym z cyklu otwartych
spotkaƒ informacyjnych z mieszkaƒcami Dzielnicy
pod has∏em „Wawer – dodaj do ulubionych”, które dotyczyç b´dzie Osiedla Aleksandrów. Spotkanie odb´dzie si´ w Klubie Kultury „Aleksandrów” przy ul. Samorzàdowej 10.

17 kwietnia (Êroda), godz. 17.00
„Bàdê Êwiadomym konsumentem” – warsztaty dla
seniorów w programie m.in. jak sk∏adaç reklamacj´?, gdzie
szukaç pomocy w razie sporu ze sprzedawcà? Realizator
– Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

12 kwietnia (piàtek) godz. 16.00

21 kwietnia (niedziela), godz. 10.00–16.00

„ALBANIA – pi´kna nieznajoma” – spotkanie z podró˝nikiem Andrzejem Pas∏awskim, który poka˝e Albani´ – t´ turystycznà i t´ niedost´pnà. Znajdziemy w niej
wszystko – niezmierzone góry, majestatyczne kaniony,
dzikie pla˝e, zapierajàce dech widoki. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

VII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Konkursy, imprezy artystyczne

15–19 kwietnia, w godz. 14.00–18.00

12, 13, 14 kwietnia (piàtek, sobota, niedziela) godz. 9.00–17.00

Przyjmowanie prac plastycznych na konkurs:
Ilustracja do bajki „Âpiàca Królewna”

XVI Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci
i M∏odzie˝y „Kogucik 2013” – przes∏uchania kon-
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Aby zg∏osiç projekt do naboru nale˝y wype∏niç formularz
znajdujàcy si´ na stronie www.wawer.um.warszawa.pl.
Wype∏niony formularz nale˝y przes∏aç w wersji elektronicznej na adres mailowy wawer.wku@um.warszawa.pl,
lub z∏o˝yç w Urz´dzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców, ul. ˚egaƒska 1.
Zapraszamy do zg∏oszeƒ na bezp∏atne warsztaty
fotograficzne, organizowane przez Studio JW w Wawerskiej Strefie Kultury przy ˚egaƒskiej 1a. G∏ównym
tematem zaj´ç b´dzie praca ze Êwiat∏em studyjnym
oraz kreatywne wykorzystanie ogólnodost´pnych êróde∏ Êwiat∏a przy tworzeniu efektów specjalnych.
Warsztaty b´dà odbywa∏y si´ raz w tygodniu w godzinach popo∏udniowych.
Zapisy: jwcreator@gmail.com w temacie prosz´
wpisaç Warsztaty#1, tel. 533-100-130.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcia∏yby spróbowaç gry w POLO na ROWERZE. Spotykamy si´ w ka˝dy
wtorek w marcu i kwietniu oraz w wybrane weekendy!
Sprawdê nasze aktualne daty spotkaƒ na www.face
book.com/polishbikepolo.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Poeci i pisarze wawerscy

Co przytrafia si´ m´˝czyênie?
Z Micha∏em Wichowskim rozmawia Joanna Janisz
W tym miesiàcu przedstawi´ Paƒstwu kolejnego prozaika z grupy Poczekalnia Literacka. Micha∏ Wichowski, mieszkaniec RadoÊci,
od wielu lat uprawia zawód dziennikarza.
W∏aÊnie zadebiutowa∏ zbiorem opowiadaƒ.
„Amerykaƒski mato∏” to twoja pierwsza
ksià˝ka. Co sprawi∏o, ˝e w dojrza∏ym wieku
porwa∏eÊ si´ na prób´ literackà?
Pisa∏em ju˝ w szkole podstawowej. By∏y to
wiersze, a potem krótkie formy prozatorskie. Nie
szanowa∏em wówczas swojej pracy, zapisane kartki wrzuca∏em do pieca (Êmiech). Po szkole Êredniej
zdecydowa∏em si´ na polonistyk´. To by∏o nieco
przyt∏aczajàce doÊwiadczenie – obowiàzkowa lektura klasyków i entuzjazm wobec literackich idoli.
Nie by∏o miejsca na w∏asne próby. D∏ugo si´ zmaga∏em z decyzjà, czy do pisania powróciç.
Co przewa˝y∏o szal´?
Zaczà∏em pisaç na emigracji. Wówczas w moim ˝yciu przesunà∏ si´ kontekst. Kiedy jesteÊ
u siebie, funkcjonujesz w okreÊlony sposób
i w okreÊlonym otoczeniu. Nagle, kiedy przenoszà ci´ do „innej bajki”, zaczynasz robiç coÊ, czego nie robi∏eÊ do tej pory.
Ale z publikacjà wcià˝ czeka∏eÊ...
Tak. Dopiero w ciàgu ostatnich kilku lat, kiedy
w moim ˝yciu du˝o si´ zmieni∏o, zrozumia∏em, ˝e
wychodz´ z b∏´dnych za∏o˝eƒ. Kiedy moja ksià˝ka
nabra∏a ju˝ przyzwoitej obj´toÊci, zaczà∏em wysy∏aç swojà ofert´ do wydawnictw. Niestety, jak
wi´kszoÊç debiutantów, spotka∏em si´ z odmowà.
Wówczas zdecydowa∏em, ˝e mog´ wydaç si´ sam.
To znaczy nie mia∏eÊ mecenasa-wydawcy, tylko samodzielnie ponios∏eÊ koszty publikacji?
Tak. Ksià˝ka ukaza∏a si´ w Warszawskiej Firmie Wydawniczej.
Wróçmy do jej zawartoÊci. Co ci´ inspirowa∏o?
W Stanach zaczà∏em poznawaç wspó∏czesnà
literatur´ amerykaƒskà, która okaza∏a si´ inspirujàca i fascynuje mnie do tej pory. Zna∏em
wczeÊniej przede wszystkim klasyków, takich jak

John Roderigo Dos Passos. Nagle otworzy∏ si´
przede mnà Êwiat takich
autorów jak Raymond Carver czy Richard Ford, tak
zwany ma∏y realizm amerykaƒski. Zw∏aszcza czytanie Carvera by∏o dla mnie
bardzo silnym prze˝yciem.
Zatem nie – m∏odzi
buntownicy, „Poparzone
dzieci Ameryki” z antologii Zadie Smith.
Lubi´ proz´ realistycznà, pisanà j´zykiem
niemal przezroczystym, sprawozdawczym. Bez
udziwnieƒ w postaci surrealizmu czy groteski.
Na przyk∏ad literatura iberoamerykaƒska by∏a
dla mnie za bardzo magiczna.
Sposób obrazowania pisarzy z Argentyny,
takich jak Cortazar i Borges, albo alegorie kolumbijskiego Marqueza spotka∏y si´ z entuzjastycznym przyj´ciem tysi´cy czytelników.
Realizm amerykaƒski równie˝ wywo∏ywa∏
eufori´, ale chyba nie na takim poziomie. Co
ciebie pociàga w tej literaturze?
Amerykaƒska wra˝liwoÊç.
Móg∏byÊ to rozwinàç?
To jakby „huraoptymizm”, rodzaj naiwnoÊci.
Amerykaƒska wra˝liwoÊç to tak˝e amerykaƒska
infantylnoÊç. Ona jest troch´ cwaniacka, ale to
dzieci´coÊç.
Czy to dlatego twój mato∏ jest amerykaƒski? Po∏owa opowiadaƒ osadzona jest w realiach polskich...
Przyznam, ˝e pasowa∏o mi to kontynentalne
przemieszanie. Bohater ksià˝ki jest niedopasowany, nie potrafi funkcjonowaç w systemie.
Gdziekolwiek by si´ znajdowa∏. Poza tym zbiór
potraktowa∏em jak typowy debiut. Chcia∏em, ˝eby by∏o w nim wszystko.
Zajrzyjmy do Êrodka. Twoim bohaterem
jest m´˝czyzna...

Który próbuje zrozumieç kobiety, Êwiat,
w którym przysz∏o mu ˝yç, i samego siebie.
Chyba nie zawsze mu si´ udaje. W kolejnych
opowiadaniach widzimy rodzaj niespe∏nienia.
G∏ównie uczuciowego. „Niema rozmowa” to zdradzona, choç odwzajemniona fascynacja. „Ulica, na której nikt nie mieszka” przedstawia
toksyczny zwiàzek. Jeszcze bardziej
przejmujàce jest „Dokàd idziesz,
Âwi´ty Miko∏aju?”. M´˝czyzna, pracownik fizyczny, który nie potrafi
si´ odnaleêç w amerykaƒskich realiach, przywo∏uje obraz odleg∏ej
˝ony, czuje zapach dzieci...
Moje opowiadania odzwierciedlajà rzeczywistoÊç. Obecnie prze˝ywa
si´ kryzys m´˝czyzny czy nawet szerzej, kryzys rodziny. M´˝czyzna wyje˝d˝a na emigracj´, ˝eby ratowaç
swojà rodzin´ finansowo, a realnie jà wówczas
traci. W konsekwencji cz´sto dochodzi do rozwodu. Jest to szczególnie trudny moment w∏aÊnie dla m´˝czyzny. Powiem wi´cej, jest to najbardziej pod∏a rzecz, jaka mo˝e przytrafiç si´
m´˝czyênie. Kiedy nie zostajesz z dzieçmi, jak
kobieta, nie masz powodu, ˝eby rano wstaç.
Wielu m´˝czyzn nie wstaje...
JesteÊ po tym traumatycznym doÊwiadczeniu, ale nie nazwa∏abym ci´ nieszcz´Êliwym
cz∏owiekiem. Zaprzecza temu choçby twój
blog – „Âwiat si´ Êmieje” (www.michal
wichowski.blog.onet.pl), w którym dzielisz
si´ swoimi przemyÊleniami i emocjami dotyczàcymi w∏asnych doÊwiadczeƒ.
Z ka˝dym trudnym doÊwiadczeniem trzeba si´
uporaç. Przepracowana tragedia zamienia si´
w komedi´ – i to bynajmniej nie moje s∏owa. Ale
mo˝na wyjÊç z ˝yciowych pora˝ek. Zaintrygowanych tà obietnicà zapraszam na mój blog, do mojej ksià˝ki, wreszcie na kolejne spotkania autorskie.
Bardzo dzi´kujemy. Przypomnij jeszcze daty tych spotkaƒ.
Najbli˝sze b´dzie 13 kwietnia (sobota) w domu
kultury OKO na Ochocie, w godz. 17.00–18.30
(ulica Grójecka niedaleko skrzy˝owania Grójeckiej
z Banacha). Kolejne 24 kwietnia (Êroda) o godz.
18.00 w domu kultury w Falenicy. Oraz 10 maja
(piàtek) w klubie kultury w Aninie o 18.00.

Mebelki • Bibeloty • Obrazy • Ubiór

BALUSTRADY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Tel. 517 287 369
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ Sprzedam bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 M Âwider, kameralny budynek 2008 rok dogodna lokalizacja – 795 54 44 56.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´ na
wi´ksze. tel. 22 773 21 02, 6020 93 66 79

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà 4900 m2 blisko jeziora,
powiat E∏k, Mazury, kontakt po 19-tej. 787 142 983.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. Tel. 503 730 158.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75, po godz. 17.

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

OGRODY
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• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •
DO KO¡CA KWIETNIA PROJEKT GRATIS!!!

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ MATEMATYKA – korepetycje! Pomoc w pracach domowych oraz w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu. Tanio, z mo˝liwoÊcià dojazdu do ucznia!
Tel. 510-252-876!
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci,
przygotowanie do klasówek i testów. 503 410 723.
◗ 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.

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0–9 kg
MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor turkusowy z czarnà
budkà. Tel. 601 864 390.

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

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

◗ Sprzedam betoniark´ w bdb stanie. Jednofazowa. 145 litrów pojemnoÊci. Cena 700,00 z∏ tel.
512 905 455.
◗ Sprzedam starà maszyn´ do pisania „Mercedes” stan
bdb, wa∏ek po renowacji tel. 22 406 13 13.
◗ Sprzedam Radio CB do r´ki lub samochodu, nie u˝ywane tel. 972 715 274.
◗ Sprzedam kurtk´ skórzanà na motor, m´skà, czarnà,
stan bdb, rozmiar 52, tel. 972 715 274.
◗ Sprzedam suknie 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
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Tel. 513-148-238

◗ 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 polski – zdana matura, lepsze stopnie –
tel. 692-209-621.
◗ 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
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◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM
MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – AGREGATY MALARSKIE...

Tel. 792 077 071

54

◗ 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: 728 814 601.
◗ 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 533 404 404.

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – 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.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ SPRZEDAM wózek Teutonia (gondolka, spacerówka),
fotelik samochodowy Maxi Cosi, Êpiworek. u˝ywany,
stan bdb. cena 1800 PLN – 606 608 618.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam niedrogo ubrania dla ch∏opca, 2 i 3 latka.
¸adne bluzy, w dobrym stanie, znane marki. Te˝ ∏adne i modne ubrania damskie, rozmiar 40; pi´kna bi˝uteria. Doradz´ jak nosiç i z czym zestawiaç. Mo˝liwoÊç obejrzenia na miejscu, Êrody i piàtki.
Tel. 516 989 833.

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

89

NIERUCHOMOÂCI

tel. 721 500 700

◗ 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.
◗ 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.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Dla osób majàcych problem z wagà
i utrzymaniem jej na sta∏ym poziomie:
KONSULTACJE PSYCHODIETETYCZNE,
zmiana nawyków ˝ywieniowych bez
efektu jo-jo. Tel.: 509-726-389. 117
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ na Rumiankowej w Weso∏ej dziewczynie
pokój 12 mkw, wspólna ∏azienka, kuchnia. W 2 innych pokojach mieszkajà dziewczyny. Op∏ata 700 z∏
z mediami, internetem. Tel. 607 263 604.
◗ Do Wynaj´cia Pokój z Kuchnià 27 m2. ˚oliborz przy
Cytadeli, ul. Dymiƒska. Bezpiecznie, cicho. Bardzo
blisko Metro, Dworzec Gdaƒski, Autobus, Tramwaj.
Cena 1250 + op∏aty bie˝àce. 604 18 04 04.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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◗ Wynajm´ po∏ow´ lokalu handlowego przy ul. Dworcowej w Sulejówku, ok. 45 m2, wszystkie media, po remoncie, doskona∏a lokalizacja, kontakt tel. 798 013 988.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Pomog´ rozliczyç PITy (ulgi, odliczenia itp) – doÊwiadczenie. Tel. 668851394
◗ Z∏ota ràczka-remonty-glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy w domu i ogrodzie, tanio
i solidnie tel. 601 313 561.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.

TAROT, RUNY
podpowiem, doradz´, wys∏ucham,
poszukamy z kartami najlepszego
rozwiàzania. ZAPRASZAM.

Tel. 602 323 888, 692-506-275
◗ Ksi´gowa odpowiedzialna, dok∏adna, pracowita
Êredni wiek poszukuje pracy na etat lub cz´Êç, na
zlec. lub o dzie∏o, ch´tnie cz´Êciowo prowadzonej
zdalnie. Lic. MF, pe∏na ksi´gowoÊç, kadry, p∏ace rozliczenia z ZUS i US. Tel. 663 788 401.
◗ Pomog´ w rozliczeniu PIT-37 – 0 606 608 618.
21

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl

◗ Poszukujemy lekarza wolontariusza, ch´tnie m∏odego, celem pomocy w opiece nad 45-letnim m´˝czyznà-prawnikiem. Warszawa Centrum. tel. 668 296
340 (wieczorem).
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka”, tel.
601 31 35 61.

PODEJM¢ SI¢ MALOWANIA,
SPRZÑTANIA, PRAC
OGRODOWYCH CZY INNYCH
NIETYPOWYCH PRAC.
TEL. 536 920 306
119
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki
tel. 669 142 741.
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul.
NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp. Tel. 601 851 660.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

◗ Sprzedam spacerówk´ Graco, cena 150 z∏, Tel. 799
176 777.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy wielofunkcyjny bebecar
(gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, torba,
folie od deszczu). Stan b. dobry. Tel. 799 176 777.
68

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

JesteÊmy uczestnikiem programu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wszystkie Kolory Âwiata
w „Klonowym LiÊciu”
11 stycznia 2013 roku w SP nr 216 im. „Klonowego LiÊcia” rozpocz´∏a si´ akcja „Wszystkie Kolory Âwiata”. Rozpocz´∏a si´ tak, jak to zwykle
w szkole bywa – od lekcji.
Lekcja by∏a o Czadzie, ma∏ym kraju w dalekiej Afryce, w którym los dzieci nie jest tak kolorowy jak u nas.
Ze specjalnie przygotowanej prezentacji uczniowie dowiedzieli si´ o biedzie, g∏odzie i chorobach
panujàcych w tym kraju, ale te˝ o tym, ˝e dzi´ki akcji zaproponowanej przez UNICEF mogà pomóc.

Wystarczy∏o tylko
zg∏osiç
swój
udzia∏ w projekcie
„Wszystkie Kolory
Âwiata” i z otrzymanego uszytego
ju˝ korpusu stworzyç w∏asna lalk´
– przedstawicielk´ jednego z bardzo wielu krajów Êwiata.

Okaza∏o si´, ˝e i tym razem nasi uczniowie odrobili lekcj´ znakomicie. Ba – do akcji w∏àczyli si´ rodzice, babcie, ciocie.
W projekcie wzi´∏o udzia∏ 53 „lalkarzy”. Poziom artystyczny okaza∏ si´ bardzo wysoki – lalki by∏y naprawd´ pomys∏owe i pi´kne. Wszystkie mo˝na by∏o
podziwiaç i zlicytowaç podczas specjalnie
przygotowanej korytarzowej wystawy.
Ca∏a akcja zdoby∏a nasze serca i przynios∏a radoÊç naszym dzieciom. Uda∏o
nam si´ zebraç 1460 z∏otych, co powinno
starczyç na szczepionki dla 146 dzieciaków w Czadzie!
Izabela Szeligowska

Tablice interaktywne w wawerskich szko∏ach
Lekcja z wykorzystaniem nowoczesnej tablicy interaktywnej z udzia∏em burmistrz
dzielnicy Wawer Jolanty Koczorowskiej odby∏a si´ w piàtek 15 marca w wawerskiej
Szkole Podstawowej nr 218. W zaj´ciach,
które by∏y poÊwi´cone ekologii, uczestniczy∏y szeÊciolatki, które w tym roku po raz
pierwszy posz∏y do pierwszej klasy.

Podczas zaj´ç zaprezentowano mo˝liwoÊci jednej
z nowoczesnych tablic interaktywnych, które posiadajà ju˝ wszystkie wawerskie szko∏y podstawowe.
W czasie zaj´ç burmistrz Koczorowska zach´ca∏a dzieci do dbania o Êrodowisko i segregowania odpadów.
Dzieci pozna∏y tak˝e codzienne zachowania proekologiczne. Mia∏y wiele pytaƒ do Pani Burmistrz, dotyczàcych np. pracy na stanowisku Burmistrza Dzielnicy.

jomoÊcià tajników j´zyka ojczystego, analizà i interpretacjà ró˝nych tekstów kultury.
Do konkursu polonistycznego przygotowa∏a
uczennic´ p. Monika Seredyn.
Warto dodaç, ˝e nasze uczennice sà jednymi
z nielicznych laureatów konkursów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty w publicznych szko∏ach podstawowych w Wawrze.
Zuzannie Matuszewskiej i Marysi Ka∏uskiej
serdecznie gratulujemy sukcesów. Dzi´kujemy
równie˝ nauczycielom
przygotowujàcym je
do udzia∏u w kolejnych etapach konkursu: p. El˝biecie Szymanowicz i p. Monice Seredyn.
Warszawa, Marysin Wawerski, ul. Korkowa 84
godziny otwarcia: pn.–pt. 9–18, sob. 10–13
Monika Kowalska

Nasze zdolne uczennice
Zakoƒczy∏y si´ fina∏y wojewódzkich konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty. Dwie uczennice z SP
nr 76: Zuzanna Matuszewska i Marysia Ka∏uska z klasy szóstej spisa∏y si´ na medal.
Nie wystarczà same zdolnoÊci, by odnieÊç sukces
w olimpiadach przedmiotowych. Trzeba po∏àczyç je
z pracowitoÊcià i ogromnym zaanga˝owaniem
uczniów oraz nauczycieli. Marysia Ka∏uska i Zuzia
Matuszewska wiele godzin sp´dzi∏y, rozwiàzujàc
zadania matematyczne pod czujnym okiem p. El˝biety Szymanowicz. Trud si´ op∏aci∏, a uczennice
zosta∏y laureatkami konkursu przedmiotowego z matematyki.
Ponadto Zuzia Matuszewska jest równie˝
laureatkà wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Uczennica popisa∏a sie wspania∏à zna-

Zakup tablic dla
wszystkich 11 wawerskich szkó∏ podstawowych zosta∏ sfinansowany ze Êrodków Urz´du Dzielnicy
Wawer. Wraz z tablicami szko∏y otrzyma∏y
tak˝e projektory multimedialne i notebooki. WyjàtkowoÊç tablic interaktywnych
polega na mo˝liwoÊci
ich bezprzewodowej
wspó∏pracy z innymi urzàdzeniami, takimi jak laptop czy tablet. Te mo˝liwoÊci znaczenie uatrakcyjniajà prowadzone lekcje i umo˝liwiajà wi´ksze zaanga˝owanie ca∏ej klasy w zaj´cia.
Konrad Rajca
Wydzia∏ Organizacyjny w Urz´dzie
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

sklep

Serdecznie zapraszamy do nowootwartego sklepu z art. szkolnymi
i biurowymi. W naszej ofercie mamy tak˝e papiery i koperty ozdobne;
materia∏y eksploatacyjne; Êrodki czystoÊci; zabawki oraz wiele innych.
Âwiadczymy us∏ugi w zakresie ci´cia, foliowania
i konfekcjonowania papieru.
Zamówienia telefoniczne i mailowe realizujemy w ciàgu 24 h.

Tel.: 691-661-961, e-mail: sklep@enpap.pl, www.enpap.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Podpisując umowę do końca kwietnia
kwietni dostaniesz do 10% zniżki!

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

