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Poznaj Meksyk
z Klubem Kultury „Zastów”
Klub Kultury „Zastów” (ulica
Lucerny 13) zaprasza w dniu
22 wrzeÊnia w godz. 12.00–
–19.00 na imprez´ w ramach projektu „Ale
Meksyk!” pod patronatem Ambasady Meksyku
w Polsce i Warszawskiej
Izby Turystyki.

LETNISKO Z ARTYSTAMI,
czyli zabytkowy parowóz w Wawrze po raz drugi
Letnisko z Artystami to projekt o charakterze artystyczno-edukacyjnym powiàzany
z postaciami pisarzy i poetów mieszkajàcych
niegdyÊ na terenie obecnej dzielnicy Wawer:
K. I. Ga∏czyƒskiego, J. Tuwima i J. Korczaka.
Nap´dzaç imprez´ b´dzie przede wszystkim
pociàg parowy, który 14 wrzeÊnia pokona
dwukrotnie tras´ Warszawa Gdaƒska – Warszawa Falenica. O niezapomnianà podró˝ zadbajà artyÊci z Teatru Akt oraz zespó∏ The
Warsaw Dixielanders. Akcja artystyczna obejmuje nie tylko dzia∏ania w pociàgu, ale tak˝e
na stacjach PKP (w budynkach i na peronach), na których zatrzyma si´ parowóz:
Warszawa Gdaƒska, Warszawa Wawer, Warszawa Mi´dzylesie, Warszawa RadoÊç, Warszawa Falenica. Cena normalnego biletu wynosi 20 z∏, natomiast ulgowego 15 z∏. Organizatorzy imprezy zapraszajà równie˝ do
wzi´cia udzia∏u w konkursie na nakr´cenie
filmu (telefonem komórkowym lub kamerà)
z ca∏ego tego wydarzenia. Regulamin zabawy
znajdziecie na stronie internetowej Klubu
Kultury Falenica: http://www.kkf.waw.pl.
Letnisku z Artystami b´dzie równie˝ towarzyszyç gra detektywistyczna: „Âladami wawerskich poetów”. Zabawa adresowana jest

☛

Kiedy ruszà z Traktem? – str. 1

do m∏odzie˝y, której zadaniem b´dzie m.in.
znalezienie miejsc zamieszkania pisarzy i poetów, miejsc zwiàzanych z ich twórczoÊcià
i postaciami przez nich wykreowanymi. Osoby, które chcà wziàç udzia∏ w grze, proszone
sà o zarejestrowanie si´ drogà mailowà na
adres: gra@pracownia-kalejdoskop.pl.
Dodatkowo w ramach Letniska Artystycznego zorganizowany b´dzie festyn w przestrzeniach Wawerskiej Strefy Kultury (ul. ˚egaƒska 1), podczas którego nastàpi uroczyste
otwarcie nowej sali teatralnej: Wawerskiej Sceny Kameralnej. Przewidziano te˝ m.in. projekcj´ filmu o Kazimierzu Szpotaƒskim i piknik literacki dla dzieci. Otwarciu sali teatralnej o godzinie 16.30 towarzyszyç b´dzie koncert
„Tuwim. Ga∏czyƒski” oraz Maraton Teatralny.
Impreza wspó∏finansowana jest przez
m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczegó∏owy program wydarzenia dost´pny na stronie: http://www.kkf.waw.pl/strony/
klub_ letnisko.html.

Olga ¸´cka
na podstawie materia∏ów
Klubu Kultury Falenica

☛

Zapraszamy na spotkanie
z bogatà i ró˝norodnà kulturà
Meksyku. W programie: wyst´p
Mariachi, opowieÊci podró˝nicze
Marka ¸asisza, warsztaty plastyczne – malowanie biskwitowych doniczek, tworzenie meksykaƒskich girland, animacje dla
dzieci, pokaz taƒca, kramy z meksykaƒskimi produktami i wiele innych atrakcji. To
wszystko czekaç b´dzie na goÊci, którzy
odwiedzà nasz namiot i sale Klubu Kultury „Zastów”. W trakcie imprezy (ok.
godz. 12.00) odb´dzie si´ te˝ gala wr´czenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Podró˝e marzeƒ- Meksyk”
pod patronatem Ambasady Meksyku
w Polsce. Wst´p wolny.
Do 2 paêdziernika mo˝na równie˝ oglàdaç plenerowà wystaw´ fotografii „Ale
Meksyk! W obiektywie Marka ¸asisza”
w „Galerii na p∏ocie” przed Klubem Kultury „Zastów”. Na du˝ych planszach pojawià si´ fotografie prezentujàce ciekawe
miejsca w Meksyku: malownicze Puebla,
metropoli´, jakà jest miasto Meksyk, Guadalupe, wodospady stanu Chiapas, gigantyczne kaktusy stanu Oaxaca, tajemnice Yucatanu, jak równie˝ codzienne ˝ycie.
Patronat medialny:
Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie,
Poznaj Âwiat, Qlturka.pl, wolnasobota.pl,
imprezy podró˝nicze.pl, Kurier Wawerski
Sponsorzy:
Biuro Podró˝y Destino Mexico, SPOT
FILM 2, Sklepmeksykanski.pl
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„Fabryka Zdarzeƒ” i piknik sàsiedzki „Serwus Mi´dzylesie” – str. 6
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• DYWANÓW I WYKŁADZIN,
• MEBLI TAPICEROWANYCH,
• TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

KOSZENIE

TRAWNIKÓW I NIEU˚YTKÓW,
WYCINKA NIEWIELKICH DRZEW I KRZEWÓW

MYCIE KOSTKI, ELEWACJI itp.
791 - 355 - 566
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Wakacje w Radzie Dzielnicy Wawer
Lipiec i sierpieƒ sà tradycyjnie czasem odpoczynku
dla radnych, okresem rzadszych sesji i posiedzeƒ komisji. W sierpniu odby∏a si´
jedna sesja Rady Dzielnicy
Wawer. G∏ównym tematem
by∏y zmiany bud˝etowe.
NowoÊcià w wykazie zadaƒ
inwestycyjnych, b´dàcym cz´Êcià za∏àcznika bud˝etowego, jest zadanie pod nazwà „Modernizacja ogólnodost´pnego placu zabaw przy ul.
Frenkla wraz z zagospodarowaniem terenu wokó∏ – parking, zieleƒ, oÊwietlenie”, na które
przeznaczono milion z∏otych. Jako ˝e jest to kolejna inwestycja w Falenicy, cz´Êç radnych z innych rejonów dzielnicy nie kry∏a swojej dezaprobaty. Sesji grozi∏o przerwanie przez brak kwo-

rum spowodowany wyjÊciem cz´Êci radnych. By
uratowaç sytuacj´, zgodzono si´, ˝e kolejne inwestycje b´dà rozdzielane równo pomi´dzy
wszystkie osiedla w dzielnicy. Poza zmianami
bud˝etowymi radni nadali Przedszkolu nr 338
przy ul. W∏ókienniczej nazw´ „Wyspa Skarbów”
i wys∏uchali sprawozdania z pracy Zarzàdu.
Komisja ¸adu Przestrzennego odby∏a wizj´ lokalnà w terenie, który obejmuje opracowywany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Zwoleƒskiej. Radni wraz z urz´dnikami i wiceburmistrzem ¸ukaszem Jeziorskim zapoznali si´ z niektórymi postulatami zg∏aszanymi
przez mieszkaƒców. Obejrzenie w terenie obszaru
obj´tego planem pozwoli przyspieszyç prace
zwiàzane z uchwaleniem ostatecznej jego wersji.
W dzielnicy trwa∏a akcja „Lato w MieÊcie”.
Dzieci sp´dzajàce wakacje w domu mog∏y braç

Kiedy ruszà z Traktem?
Mija ju˝ dziewi´ç miesi´cy
od zakoƒczenia prac zwiàzanych z budowà kolektora
„W”. Stan ulic po zbudowaniu
kanalizacji jest bardzo z∏y. Zapewne zadajecie sobie Paƒstwo pytanie: „Kiedy wreszcie
b´dzie tutaj normalna jezdnia,
a nie to, co jest teraz?”. Wkrada si´ te˝ zwàtpienie, ˝e
w ogóle coÊ si´ ruszy. Dlatego te˝ wracamy do tematu przebudowy ulic Trakt Lubelski i Zwoleƒskiej. Co
si´ dzieje obecnie w tej sprawie? JesteÊmy ju˝ po
przetargu budowlanym rozpisanym przez MPWiK na
przebudow´ wymienionych wy˝ej ulic i budow´ brakujàcej kanalizacji na Trakcie Lubelskim na odcinku
od kolektora „W” do ulicy Klimontowskiej. Do post´powania przetargowego zg∏osi∏o si´ 8 firm. Za najlepszà ofert´ uznano propozycj´ spó∏ki STRABAG,
która zaproponowa∏a wykonanie wszystkich prac za
oko∏o 17 milionów z∏otych. Niestety od wyniku przetargu odwo∏a∏o si´ konsorcjum z firmà P.H.U. Efekt na
czele. W sierpniu odby∏o si´ post´powanie Krajowej
Izby Odwo∏awczej w tej sprawie. Obecnie przetarg
jest badany przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych.
Spotkanie informacyjne pierwotnie mia∏o si´ odbyç 13 sierpnia br., a rozpocz´cie prac planowane
by∏o na 19 sierpnia br., jednak z uwagi na protesty
terminy te sta∏y si´ nieaktualne.
Jak obecnie przewiduje MPWiK, podpisanie
umowy z wykonawcà prac nastàpi we wrzeÊniu
(nie podano niestety konkretnej daty do dnia publi-

kacji niniejszego artyku∏u). W ciàgu dwóch tygodni
od tego terminu odb´dzie si´ spotkanie informacyjne w osiedlu Zerzeƒ organizowane przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, a nast´pnie rozpocznà si´ prace w terenie.
Biuro koordynujàce prace informuje, ˝e ich pierwszy etap rozpocznie si´ na Trakcie Lubelskim na odcinku od ulicy Kombajnistów do ulicy Lebiodowej,
prace b´dà stopniowo przesuwaç si´ w kierunku
ronda na skrzy˝owaniu z ulicami Kadetów i Lucerny.
W zwiàzku z robotami drogowymi powstanie
tymczasowa p´tla autobusowa Kombajnistów przy
ulicy Bronowskiej.
Chocia˝ inwestor zadania przewidywa∏ zakoƒczenie wszystkich prac w tym roku, to realnie w bie˝àcym
roku zostanie wykonany tylko pierwszy etap, i to pod
warunkiem sprzyjajàcych warunków pogodowych.
Nikt jeszcze tego oficjalnie nie powiedzia∏, ale z tego,
co wiemy, prace zostanà przerwane na okres zimowy.
W tym czasie przewiduje si´ jedynie rozpocz´cie prac
zwiàzanych z budowà kanalizacji na odcinku od kolektora „W” do ulicy Klimontowskiej, które zakoƒczà
si´ odtworzeniem jezdni, jak skoƒczy si´ zima.
Kolejny etap przewiduje prowadzenie prac na
ulicy Trakt Lubelski oraz ulicy Zwoleƒskiej na odcinku od ul. Kombajnistów do ul. Wiàzanej, zapewne
od marca przysz∏ego roku.
W ostatnim etapie planowane sà prace na odcinku ul. Zwoleƒskiej od ul. Wiàzanej do ul. Rogatkowej. Przewiduje si´ te˝ wykorzystanie mo˝liwoÊci
rozszerzenia zakresu prac o 50% wartoÊci przetargu. Rozszerzenie przetargu b´dzie dotyczyç ulicy

udzia∏ w zaj´ciach organizowanych przez szko∏y,
korzystaç z wyjÊç do kina, na kr´gielni´ czy basen. W ramach akcji na marysiƒskiej Syrence odby∏a si´ Letnia Mini Olimpiada, w której bra∏y
udzia∏ dzieci uczestniczàce w akcji. Radni Komisji OÊwiaty i Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
zwizytowali obiekty bioràce udzia∏ w „Lecie
w MieÊcie” i pozytywnie ocenili sposób przeprowadzenia akcji.
Trwa kolejny etap przebudowy ulicy Potockich, majàcy uczyniç jà bezpieczniejszà. Wymalowane zosta∏y przejÊcia i zbudowane prowadzàce do nich chodniki. Kolejnym etapem, po
przygotowaniu odwodnieƒ, b´dzie budowa
podwy˝szonych tarcz skrzy˝owaƒ. Niestety, nie
wymalowano prawid∏owo pasów na wszystkich
przejÊciach i w ocenie radnych z Marysina Wawerskiego w oznakowaniu ulicy powinno si´
dokonaç poprawek.

Marcin Kurpios
Kadetów wraz z przebudowà ronda na skrzy˝owaniu z ulicà Trakt Lubelski. Oprócz tego sfrezowana
zostanie jezdnia ulicy Kadetów, zbudowane zostanà te˝ cztery wpusty deszczowe na odcinku od ul.
Poprawnej do koÊcio∏a Êw. Karola Boromeusza oraz
brakujàce elementy sieci kanalizacji sanitarnej. Ten
dodatkowy etap prac zostanie zrealizowany po zakoƒczeniu zadaƒ podstawowych.
Co dalej?
Na jesieni przysz∏ego roku przewiduje si´ rozpocz´cie prac w Mi´dzylesiu, b´dzie to zadanie ZMID,
czyli przebudowa ciàgu ulic Zwoleƒska–˚egaƒska na
odcinku od ulicy Rogatkowej do ronda na skrzy˝owaniu z ulicà Po˝aryskiego wraz z budowà kolektora „W” do ulicy Patriotów oraz budowà tunelu drogowego pod linià kolejowà numer 7 do Otwocka.
Jest te˝ du˝a szansa na dalszà przebudow´ ulicy
Trakt Lubelski w 2014 roku do ulicy Borowieckiej
i do ulicy P∏owieckiej z podobnym zakresem prac
jak na odcinkach kolektorowych, czyli np. z budowà kanalizacji deszczowej. Realizacja tych zadaƒ
zale˝na jest jednak od wpisania inwestycji, w tym
wydatków inwestycyjnych, do bud˝etu m.st. Warszawy w 2014 roku. Oficjalnie by∏oby to zadanie
ZDM, jednak z umowà na realizacj´ z MPWiK.
Oprócz wymienionych wy˝ej inwestycji z zakresu
drogowego w Wawrze, w tym i przysz∏ym roku
trwaç b´dzie budowa ulic Panny Wodnej i Nowozabielskiej oraz przebudowa ulicy Skalnicowej.
A to nie wszystko, bo w tym dziesi´cioleciu przewiduje si´ jeszcze budow´ POW, która wraz z powy˝szymi zadaniami inwestycyjnymi oraz innymi,
które dopiero si´ pojawià, na zawsze zmieni komunikacj´ drogowà w naszej dzielnicy.

Krzysztof Soko∏owski
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Pami´tamy i b´dziemy pami´taç
Historia Polski naznaczy∏a
kalendarz wieloma trudnymi,
smutnymi i rozbudzajàcymi
naszà wra˝liwoÊç wydarzeniami. 20 sierpnia 2013 r. przy
pomniku w Falenicy odby∏a
si´ uroczystoÊç upami´tniajàca 71 rocznic´ zag∏ady getta,
której dokonali hitlerowcy.
Skromnà ceremoni´ poprowadzi∏ Pawe∏ Przyrowski – przewodniczàcy Komitetu Upami´tnienia Zag∏ady Gett w Falenicy i Rembertowie. W ciszy i zadumie p. Jacek Borkowicz, cz∏onek
Komitetu, odczyta∏ Apel Poleg∏ych. Ho∏d ofiarom
przyszli z∏o˝yç nie tylko mieszkaƒcy okolicznych osiedli, ale tak˝e wiceprezydent m.st. Warszawy Micha∏
Olszewski, wiceburmistrz dzielnicy Wawer Adam
Godus∏awski, radna Rady Warszawy Ewa Masny
oraz Miros∏awa Skoczeƒ i Joanna Podsiad∏o reprezentujàce Biuro Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer.
Nad duchowà stronà uroczystoÊci czuwali ksiàdz

Wojciech Lemaƒski i rabin Mosze Blum. Zebrani goÊcie z∏o˝yli wieƒce i kwiaty pod pomnikiem ofiar.
Z kolei 26 sierpnia 2013 r. wieczorem, jako dope∏nienie rocznicowych wydarzeƒ, w Kinokawiarni
Stacja Falenica odby∏ si´ koncert Miko∏aja Trzaski
z zespo∏em. Wyst´p odmalowywa∏
wspó∏czesny obraz muzyki ˝ydowskiej w Polsce, ∏àczàc jazz, tradycyjnà muzyk´ chasydzkà, klezmerskà
i ˝ydowskà muzyk´ ludowà.
*

*

*

Siedemdziesiàt jeden lat temu hitlerowcy za∏adowali do
wysypanych niegaszonym wapnem wagonów bydl´cych i przewieêli do obozu zag∏ady w Treblince szeÊç i pó∏ tysiàca mieszkaƒców getta
utworzonego w Falenicy. Tego samego dnia
Niemcy przep´dzili na ramp´ kolejowà i prze-

wieêli do obozu pó∏tora tysiàca
˚ydów z getta w Rembertowie.
Pami´ç o tych wydarzeniach jest
wcià˝ ˝ywa we wspomnieniach
najstarszych mieszkaƒców naszej
dzielnicy i przekazywana m∏odszym pokoleniom dzi´ki takim
uroczystoÊciom.

Olga ¸´cka
fot. Jolanta Pe∏ka, Prezes Zarzàdu
Fundacji Europejski Instytut Kultury

Batalia o wejÊcia na perony w Falenicy wygrana!
te˝ ma Êlepe zakoƒczenie od strony peronu 1. Peron
ten wyprowadza pasa˝erów jedynie na wschodnià
nitk´ ulicy Patriotów, która na ca∏ej d∏ugoÊci peronu
jest od niego oddzielona p∏otem, a wi´c konieczne
jest spore nad∏o˝enie drogi. Rozumiem, ˝e dawniej
budynek stacji, w którym obecnie mieÊci si´ kinokawiarnia, umo˝liwia∏ bezproblemowe wejÊcie na ten
feralny peron, ale obecnie nie da si´ przecie˝ przejÊç
przez Êrodek sali kinowej w trakcie seansu... Szkoda,
˝e podejmujàc dzia∏ania majàce usprawniç korzystanie z peronów, nie pomyÊlano o tym mankamencie
i nie zlikwidowano tego problemu.

Marta Frejtan
fot. NadleÊnictwo Celestynów

Faleniczanie w koƒcu si´ doczekali. W po∏owie
sierpnia kontrowersyjne – bo zamkni´te, a i tak
ucz´szczane – wejÊcie na peron stacji Warszawa
Falenica, przy którym zatrzymujà si´ pociàgi w stron´ centrum miasta, zosta∏o wreszcie otwarte dla

pieszych, a tak˝e przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dzieci´cymi. Po d∏ugotrwa∏ych staraniach wawerskich radnych – Pani
Heleny Kroszczyƒskiej i Pana Marka Wilczyƒskiego
– popartych zgodnym g∏osem mieszkaƒców Falenicy, Polskie Linie Kolejowe we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Wawer zrealizowa∏y t´ niezwykle potrzebnà inwestycj´. Identyczne wejÊcia – od tej samej, po∏udniowej strony – zyska∏ peron Êrodkowy.
Czy to jednak rozwiàzuje w pe∏ni problem dost´pnoÊci stacji w Falenicy? Niestety nie. Zachodz´ w g∏ow´, po co komu przejÊcie podziemne, które nie tylko
nie posiada infrastruktury dla niepe∏nosprawnych, ale

Konny patrol policji w naszych lasach
LeÊnicy od lat mogà pochwaliç si´ dobrà wspó∏pracà z innymi s∏u˝bami mundurowymi, m.in. policjà,
stra˝à po˝arnà, stra˝à granicznà. Teraz jednak, dzi´ki
podpisaniu przez Komendanta Sto∏ecznego Policji
nadinsp. Dariusza Dzia∏o oraz Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Warszawie Konrada
Grzybowskiego „Ramowego planu wspólnych dzia∏aƒ
Komendy Sto∏ecznej Policji z Regionalnà Dyrekcjà Lasów Paƒstwowych w Warszawie na obszarze podleg∏ym Komendantowi Sto∏ecznemu Policji” ta wspó∏praca b´dzie jeszcze lepsza.
Porozumienie podpisane 22 sierpnia 2013 roku
w Warszawie ma na celu wspólne przeciwdzia∏anie
szkodnictwu leÊnemu, zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ w tym zakresie oraz ujawnianie tzw. „dzikich
wysypisk” odpadów. Nadrz´dnym celem planu jest
rozpoznanie skali szkodnictwa leÊnego oraz podj´cie
skutecznych dzia∏aƒ majàcych na celu likwidacj´ tego
procederu. Teren m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, miƒskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyƒskiego, pruszkowskiego, wo∏omiƒskiego oraz warszawskiego zachodniego
b´dzie wspólnie patrolowany przez leÊników i policj´.

2

Pierwszy taki patrol odby∏ si´ 3 wrzeÊnia br. na terenie NadleÊnictwa Celestynów w LeÊnictwie Zbójna Góra.
Przy siedzibie leÊniczówki w godzinach przedpo∏udniowych spotkali si´: policja, stra˝ leÊna, miejscowy leÊniczy
oraz pracownicy Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych. NadleÊniczy NadleÊnictwa Celestynów Artur
Dawidziuk krótko przestawi∏ harmonogram patrolu oraz
tras´ przejazdu. Dwuosobowy patrol konny policji wraz
ze stra˝à leÊnà oraz pracownikami MZPK wspólnie przemierza∏ wawerskie dukty leÊne. W ciàgu 3-godzinnego
przejazdu spatrolowano 15-kilometrowà tras´.
Konie Êwietnie sprawdzajà si´ przy patrolowaniu
miejsc zat∏oczonych, gdzie ujawnia si´ przewaga patrolu konnego – wysokoÊç, na jakiej znajduje si´ policjant. ¸atwiej zauwa˝yç policjanta, ale równie˝ policjant ma lepszà mo˝liwoÊç obserwacji. Patrol konny
lepiej sprawdza si´ tak˝e przy patrolowaniu terenów
leÊnych, w rejonie akwenów wodnych czy polan rekreacyjnych. Tereny, które ci´˝ko jest pokonaç samochodem, dla konia nie stanowià problemu.
Lasy NadleÊnictwa Celestynów ze wzgl´du na bliskie sàsiedztwo z aglomeracjà warszawskà sà silnie
penetrowane przez turystów. Niestety nie wszyscy po-

Ostatnie uwagi Pana NadleÊniczego A. Dawidziuka

trafià prawid∏owo korzystaç z lasu. Niektórzy traktujà
las jak Êmietnik lub darmowe wysypisko Êmieci. Corocznie NadleÊnictwo na usuwanie tego nielegalnego
procederu przeznacza ok. 90 tys. z∏.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki takim wspólnym patrolom
zmniejszeniu ulegnie problem szkodnictwa leÊnego,
a tak˝e podniesie si´ ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa, ˝e
o wspólne dobro, jakim sà lasy, nale˝y dbaç. Dlatego
te˝ nast´pne patrole odb´dà si´ jeszcze we wrzeÊniu,
tym razem w okolicach Otwocka.

Dorota Celiƒska-Szol
NadleÊnictwo Celestynów
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KARTA WARSZAWIAKA

IX Wystawa Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych

– udany pomys∏ Urz´du m.st. Warszawy?
Warszawa od wielu lat boryka si´ z powa˝nym problemem
– ok. 300–400 tys. osób na
sta∏e tu mieszka, korzysta
z „us∏ug” takich jak szko∏y,
przedszkola, ulice, komunikacja... Ale podatki p∏aci w miejscu swojego zameldowania.
W ten sposób p∏acàcy swoje
podatki w stolicy warszawiacy p∏acà je potrójnie: za
siebie, za biedniejsze samorzàdy, którym na tzw. „janosikowe” rokrocznie przekazujemy prawie 1 mld z∏,
oraz za sàsiadów, którzy wolà wspieraç swoimi podatkami rodzinne miejscowoÊci. Próbujàc rozwiàzaç
ten problem, Warszawa jako jeden z pierwszych samorzàdów od stycznia 2014 r. wprowadza kart´
uprawniajàcà do ulg i zni˝ek w instytucjach kulturalnych oraz taƒszych przejazdów komunikacjà miejskà
dla osób rozliczajàcych si´ podatkowo w miejscu zamieszkania. – Jest to forma premiowania osób, które
przez p∏acenie PIT-u w Warszawie dok∏adajà si´ do
kosztów funkcjonowania miasta – poinformowa∏ nas
Konrad Klimczak, inspektor z Urz´du m.st. Warszawy.
O Karcie Warszawiaka pierwszy raz us∏yszeliÊmy
w 2009 r. Z biegiem miesi´cy temat przycich∏, a rozbudzone nadzieje mieszkaƒców stolicy umar∏y Êmiercià
naturalnà. Temat ponownie poruszy∏a Pani Prezydent
Warszawy pod koniec maja br. Tym razem jednak nie
sà to tylko mrzonki i obiecanki. Wraz z nadejÊciem nowego roku warszawscy podatnicy dostanà specjalne

ulgi. – Karta Warszawiaka wydawana b´dzie osobom,
które mieszkajà i p∏acà lub zacznà p∏aciç podatek dochodowy PIT w Warszawie (miejsce zameldowania,
czyli adres wpisany w dowodzie osobistym, nie b´dzie
brane pod uwag´). Dodatkowymi funkcjami Karty
Warszawiaka b´dà zni˝ki do warszawskich instytucji
kultury i WOSiR-ów oraz d∏u˝szy – do 30 minut – czas
bezp∏atnego korzystania z Veturilo. Projekt uchwa∏y
w tej sprawie niebawem trafi pod obrady Rady m.st.
Warszawy – doda∏ Konrad Klimczak.
Karta przede wszystkim b´dzie uprawniaç do
taƒszego przejazdu komunikacjà miejskà i zrównowa˝y jej posiadaczom koszt planowanej od nowego roku podwy˝ki cen. Od stycznia 2014 r. bilet
miesi´czny b´dzie kosztowaç 110 z∏ (obecnie
100 z∏), a posiadacze Karty zap∏acà tylko 98 z∏. Natomiast osoby podró˝ujàce z biletem 90-dniowym
nie odczujà planowanej podwy˝ki cen. B´dà p∏aciç
za przejazd komunikacjà tak jak w tym roku.
Wraz z wieÊcià o wprowadzeniu Karty Warszawiaka pracownicy Urz´du m.st. Warszawy poinformowali równie˝ o kolejnych zmianach w cenniku
i typach biletów miejskich. Po nowym roku nie b´dzie ju˝ jednorazowych, 40- i 60-minutowych kartoników uprawniajàcych do przejazdu komunikacjà.
W zamian b´dzie mo˝na kupiç bilet weekendowy
i 75-minutowy pozwalajàcy na podró˝ w I i II strefie.
Czy Karta Warszawiaka zach´ci osoby mieszkajàce
w stolicy do rozliczania si´ w zamieszkiwanej gminie,
czas poka˝e. Z ca∏à pewnoÊcià gra, którà rozpocz´li

Nowy rok szkolny – nowa klasa
Od wrzeÊnia br. uczniów Szko∏y Podstawowej
nr 138 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Mi´dzylesiu czekajà du˝e zmiany. Dzieci, które rozpoczynajà nauk´ w klasach czwartych, nie b´dà si´ uczyç w tych samych klasach integracyjnych.
Powód? Spadek liczby wychowanków w tych klasach, w tym równie˝ uczniów niepe∏nosprawnych.
W Szkole Podstawowej nr 138 w 2010 r. nauk´
rozpocz´∏o 51 uczniów, w tym 6 z orzeczeniem
o potrzebie kszta∏cenia specjalnego. Pozwoli∏o to
na utworzenie trzech klas pierwszych, w tym
dwóch oddzia∏ów integracyjnych 15- i 16-osobowych. Z up∏ywem lat liczba dzieci spada∏a. W roku
szkolnym 2012/2013 w klasach trzecich uczy∏o si´
47 uczniów, wÊród których by∏o 6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏cenia specjalnego. W zwiàzku z tym dyrekcja szko∏y podj´∏a decyzj´ o utworzeniu dwóch oddzia∏ów klas czwartych z wi´kszà liczbà dzieci, w miejsce dotychczasowych trzech.
Utworzenie oddzia∏ów integracyjnych na poziomie
obecnych klas czwartych podyktowane jest liczbà

Praska Gie∏da Spo˝ywcza zaprasza 20 wrzeÊnia br.
do Zàbek (ul. Pi∏sudskiego 180) na IX Wystaw´ Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Polskie Smaki”. Zaprezentowana zostanie oferta kilkuset produktów tradycyjnych i ekologicznych: w´dlin, serów, pieczywa,
przetworów, soków i napojów oraz wyrobów pszczelarskich. Smak wi´kszoÊci artyku∏ów spo˝ywczych b´dzie mo˝na poznaç, korzystajàc z licznych degustacji.
Organizatorzy wychodzà z za∏o˝enia, ˝e produkty tradycyjne i ekologiczne stanowià przysz∏oÊç krajowej produkcji rolno-spo˝ywczej oraz handlu artyku∏ami spo˝ywczymi. Powinny one zatem znaleêç sta∏e miejsce na pó∏kach sklepów na równi z innymi powszechnie dost´pnymi
produktami. WÊród wystawców zaprezentujà si´ zdobywcy Lauru Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego.
Imprezie promujàcej ˝ywnoÊç regionalnà i ekologicznà, którà poprowadzi Katarzyna Dowbor, b´dà towarzyszy∏y liczne atrakcje dla zwiedzajàcych – w tym pokaz
sztuki kulinarnej oraz degustacja potraw. Kulinarny
show przygotuje Robert Sowa – kreator menu najwi´kszych wydarzeƒ kulturalno-gastronomicznych w kraju.
Wi´cej informacji: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4376.

Marek Po∏omski
pracownicy ratusza, jest warta Êwieczki, poniewa˝
przeci´tny dochód stolicy odprowadzany przez jednego podatnika to ok. 3 tys. z∏, a ca∏y dochód miasta z deklaracji PIT to kwota rz´du 3,8 mld z∏ w 2013 r., co stanowi ok. 1/3 ca∏ego bud˝etu.

Marcin J´drzejewski
cymi z nowych zasad organizacji pracy szko∏y opracowanymi przez Biuro Edukacji Urz´du m.st. Warszawy,
w roku szkolnym 2013/2014 zmniejszy si´ równie˝
zatrudnienie. Od wrzeÊnia liczba etatów nauczycielskich spadnie z 44,87 na 40,09. Zmieni si´ równie˝
liczba etatów administracji i obs∏ugi z 17 na 15.
Uczniów, którzy rozpoczynajà nauk´ w klasie
czwartej, i tak czeka wiele zmian. Na tym etapie
dzieci poznajà nowych nauczycieli, majà wi´cej
przedmiotów, obowiàzków i sà oceniane wed∏ug innego systemu. Mimo reorganizacji wprowadzonej
od wrzeÊnia br., pozostaje mieç nadziej´, ˝e uczniowie, którzy trafià do nowych klas, szybko zaaklimatyzujà si´ w nowym otoczeniu.

dokumentów – orzeczeƒ do kszta∏cenia specjalnego, które wp∏yn´∏y do dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 138, i zmiennà liczbà dzieci w rejonie tej
szko∏y, bowiem doÊwiadczenia lat ubieg∏ych wskazujà, ˝e corocznie kilkoro dzieci zmienia miejsce zamieszkania i szko∏´.
Obecnie, na dzieƒ 10 wrzeÊnia br., liczba dzieci
w dwóch oddzia∏ach klas czwartych wynosi ogó∏em 43 (w tym 6 dzieci niepe∏nosprawnych: 5
ucz´szcza do klasy integracyjnej, 1 uczeƒ na proÊb´
rodziców do klasy masowej), oddzia∏ ogólnodost´pny liczy 23 uczniów, klasa integracyjna 20 uczniów.
Olga ¸´cka
Decyzja o utworzeniu
dwóch oddzia∏ów klas
czwartych w pewnym
stopniu przeorganizuje
prac´ szko∏y. W zwiàzku
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
ze zmniejszajàcà si´ liczbà klas, zwi´kszeniem
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
pensum specjalistów
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
oraz zmianami wynikajà-

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

REKLAMA

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Polskie Smaki”

Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
•
•
•
•

Weso∏a – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
Grochów – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
Saska K´pa – Artur Pawlak, tel. 605-297-200
Goc∏aw – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
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Tekst sponsorowany

Wrzesieƒ to najlepszy czas, by zaczàç!
Uczniowski Klub Sportowy
MG-Sports serdecznie zaprasza nie tylko dzieci
i m∏odzie˝, ale te˝ doros∏ych do rozpocz´cia aktywnoÊci sportowej w∏aÊnie teraz, jesienià, w jednej z wielu proponowanych
przez klub form:
SEKCJA P¸YWACKA, w ramach
której zapewnione sà: p∏ywanie i treningi sportowe, uczestnictwo w zawodach
p∏ywackich oraz ogrom satysfakcji z rozwoju sportowego i kolejnych osiàgni´ç.
Aktualnie trwa nabór do sekcji. Wymagana umiej´tnoÊç minimum dwóch stylów p∏ywackich. Kategorie wiekowe zaczynajà si´ od 6 lat, jest te˝ kategoria
„Master Class” – treningi dla doros∏ych.
Dla osób, które jeszcze p∏ywaç nie potrafià, MG-Sports prowadzi SZKÓ¸KI
P¸YWACKIE, oferujàce:
■ nauk´ i doskonalenie p∏ywania,
■ p∏ywanie dla niemowlàt,
■ p∏ywanie dla przedszkolaków,
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■

p∏ywanie dla uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych,
■ p∏ywanie dla doros∏ych.

AktywnoÊç fizyczna w wodzie niekoniecznie musi byç
p∏ywaniem. Niezwykle przyjemnà i niosàcà wiele korzyÊci
zdrowotnych formà ruchu
w basenie jest AQUA AEROBIC.
Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z MG-Sports mo˝esz wziàç udzia∏
w trzech jego formach:
■ fitness w wodzie,
■ rehabilitacja w wodzie,
■ wielofunkcyjny trening w wodzie.
A mo˝e TRIATLON? To wszechstronna
dyscyplina sportowa b´dàca kombinacjà
p∏ywania, kolarstwa i biegania. Nasza
okolica, pe∏na zieleni i z rozrastajàcà si´
siecià Êcie˝ek rowerowych, posiadajàca
kilka p∏ywalni, jest wr´cz stworzona do
tej dyscypliny sportu. Do zapisania si´ do
sekcji wymagana jest umiej´tnoÊç p∏ywania, jazdy na rowerze i biegania. Kategorie wiekowe zaczynajà si´ od 6 lat.

Treningi klubu odbywajà si´ w trzech
obiektach:
• Aquapark Wesolandia
• Villa Park Weso∏a
• MOSiR Miƒsk Mazowiecki
Spotkania informacyjne:
Terminy:
14.09 (sobota), godz. 10.00–12.00
16.09 (poniedzia∏ek), godz. 18.00–20.00
21.09 (sobota), godz. 10.00–12.00
23.09 (poniedzia∏ek), godz. 18.00–20.00
26.09 (czwartek), godz. 18.00–20.00
Miejsce:
Szko∏a Podstawowa nr 174, Plac Wojska
Polskiego 28, Warszawa-Weso∏a
Kontakt:

UKS MG-SPORTS
Prezes Micha∏ Guzik
tel. 516 041 633
mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
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WARSZAWSKI AUTOBUS mo˝e zostaç
oficjalnym zestawem LEGO – zag∏osuj!
ateusz Wawrowski, 20-latek z... Poznania,
z 1500 klocków LEGO skonstruowa∏ wiernà
kopi´ autobusu Ikarus 260.04 w warszawskiej kolorystyce, z herbem miasta i numerem taborowym.
Autobus bierze udzia∏ w konkursie LEGO Cuusoo,
w którym po uzyskaniu 10 000 g∏osów b´dzie mia∏
szans´ staç si´ oficjalnym zestawem klocków LEGO,
dost´pnym na ca∏ym Êwiecie! Warto powalczyç
o osiàgni´cie tego celu.
Jak mówi sam konstruktor: Na poczàtku kwietnia zaprezentowa∏em projekt komputerowy Ikarusa 260.04, a teraz uda∏o mi si´ go wykonaç z realnych i dost´pnych w sklepach klocków LEGO.
Budowa trwa∏a ponad 2 miesiàce, zu˝y∏em ponad
1500 elementów, które musia∏em zakupiç w sklepach LEGO. Autobus posiada malowanie obowiàzujàce w czasach PRL, czyli bia∏o-czerwone. Ikarus
otrzyma∏ warszawskie oznaczenia, czyli herb miasta
– syrenk´ oraz numery taborowe (numer 289). Posiada równie˝ na przedzie logo Ikarus. Jego pierwowzór nale˝y do Klubu Mi∏oÊników Komunikacji
Miejskiej w Warszawie, mo˝na go zobaczyç tutaj:

M

http://www.kmkm.waw.pl/index.php/tabor-zabytkowy/nasze-autobusy/429-ikarus-260.
Autobus Pana Mateusza ma otwierane wszystkie
drzwi oraz skr´tnà przednià oÊ. W Êrodku autobusu znajdujà si´ pasa˝erowie, którzy zaj´li prawie
wszystkie 22 miejsca siedzàce dost´pne w ikarusie.
OczywiÊcie nie mog∏o zabraknàç kierowcy, który
siedzi w swojej kabinie i kieruje pojazdem. Ma on
do swojej dyspozycji kilka wa˝nych elementów:
pr´dkoÊciomierz, du˝à kierownic´, gaÊnic´, skrzyni´ biegów oraz kubek z ciep∏à herbatà. Drzwi od
kabiny mo˝na otworzyç.
Rozmiary ikarusa, jak na standardowe wielkoÊci zestawów LEGO, sà imponujàce – zosta∏ zbudowany w skali 1:25, czyli pomniejszony 25 razy
w stosunku do prawdziwego autobusu. Model
ma 44 cm d∏ugoÊci, 10 cm szerokoÊci oraz 12,4 cm
wysokoÊci. Obok prezentujemy go w towarzystwie pude∏ka od zapa∏ek.
Autobus Ikarus 260.04 wg projektu Mateusza
Wawrowskiego bierze udzia∏ w konkursie LEGO Cuusoo: http://lego.cuusoo.com/ideas/view/38877.

JeÊli projekt zdob´dzie 10 000 g∏osów, b´dzie
mia∏ szans´ zostaç oficjalnym zestawem klocków LEGO.
By∏by to pierwszy oficjalny polski zestaw LEGO!
Warto zag∏osowaç na ten warszawski projekt m∏odego poznanianina, aby ca∏y Êwiat pozna∏ nasze
autobusy z czasów PRL-u. Ponadto – naszym subiektywnym zdaniem – jest on równie˝ jednym
z ciekawszych projektów zg∏oszonych w konkursie.
W chwili zamkni´cia numeru projekt mia∏ „na
liczniku” 3529 g∏osów. Troszk´ musimy si´ postaraç, aby dobiç do 10 000 :-). Ale wspólnymi si∏ami
z pewnoÊcià si´ uda.

Hanna Kowalska

Wakacje z tenisowym klubem Break

Tegoroczne wakacje sp´dziliÊmy w Sypniewie.
Na pierwszym obozowym turnusie nasza liczna
kadra trenerska mia∏a pod swojà opiekà grup´
energicznych maluszków oraz ch´tnych do pracy
nastolatków. Towarzyszyli nam
równie˝ rodzice uczestników,
którzy brali aktywny udzia∏
w zaj´ciach. Tenis to na obozie
z Breakiem podstawa, ale
w przerwach pomi´dzy treningami dzia∏o si´ jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy – wymieniç wszystkich rodzajów
aktywnoÊci nie sposób, trzeba
z nami byç i to prze˝yç. Pokrótce: by∏y gry dru˝ynowe, czyli
pi∏ka no˝na, r´czna, unihokej,
koszykówka (na boisku typu
orlik i na wielkiej sali gimnastycznej), zabawy kreatywne,
zr´cznoÊciowe i terenowe,
m.in. projektowanie nowych
magnesów, „agent”, strzelanie
z ∏uku. Co drugi dzieƒ ekipa
Breaka làdowa∏a, a raczej
„wodowa∏a” na basenie, gdzie
pod okiem pani instruktor szli-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

fowaliÊmy p∏ywanie, nurkowanie i skoki do wody.
Nauka taƒca zaowocowa∏a pi´knymi uk∏adami tanecznymi, które zosta∏y wykorzystane na dyskotece. Rodzice podczas treningów cardio tenisa, czyli tenisa po∏àczonego z fitnessem i ˝ywio∏owà muzykà, spalali kalorie, budowali wytrzyma∏oÊç
fizycznà i Êwietnie si´ bawili. Mieli czas równie˝
na relaks m.in. na kr´gielni i w saunie. Na naszych
obozach nie ma takiego poj´cia jak „czas wolny”
– ka˝da chwila jest ciekawie zagospodarowana.
Podczas poobiednich zabawianek powstawa∏y
mapy, malowanki, kolorowe maski, plastikowe
budowle, papierowe samoloty i wielkie baƒki mydlane. Nie mog∏o zabraknàç angielskiego z Kiki
i Miki z USA oraz wieczornych czytanek-wycisza-

nek. Drugi turnus równie˝ by∏ pe∏en aktywnoÊci
i rywalizacji. Ka˝dy dzieƒ rozpoczyna∏ si´ porzàdnym rozruchem, potem obowiàzkowo tenis i treningi doskonalàce poszczególne uderzenia. Nasi
m∏odzi trenerzy ze Stanów przybli˝ali uczestnikom
popularne amerykaƒskie gry, czyli football, baseball oraz frisbee. Obozowicze toczyli pojedynki koszykarskie, siatkarskie i pi∏karskie z uczestnikami
innych obozów. Odby∏ si´ turniej tenisowy, ping-pongowy i mistrzostwa pi∏karzyków. Du˝o zdj´ç
z obu turnusów oczywiÊcie na naszej stronie
www.tenisbreak.pl.

Magda Szmyd
Fot. Agnieszka Caruk

ZAPISY do Grup Początkujących

wt-czw – 16:30–17:30 (ur. 2008)
wt-czw-pt – 17:30–18:45 (ur. 07/06)
wt-czw-pt – 18:45–20:00 (ur. 05/04)
pn-śr-pt – 18:15–19:30 (ur. 03/02/01)

Zapraszamy chłopców i dziewczynki!
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„Fabryka Zdarzeƒ” i pierwszy
piknik sàsiedzki „Serwus Mi´dzylesie”
W dniach 14, 20 i 21 wrzeÊnia 2013 r. odb´dà si´
w Mi´dzylesiu na terenie dawnej Fabryki Szpotaƒskiego
(ZWAR) bezprecedensowe wydarzenia kulturalne pod
nazwà „Fabryka Zdarzeƒ”. Imprez´ zakoƒczy w sobot´
21 wrzeÊnia ca∏odniowy piknik sàsiedzki z licznymi atrakcjami, skierowany do mieszkaƒców Mi´dzylesia i okolic.
Hale Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotaƒskiego to zabytek niedoceniany i od wielu lat niedost´pny.
Ju˝ wkrótce ta unikatowa przestrzeƒ zostanie zrewitalizowana, przekszta∏cona i oddana ponownie do u˝ytku
mieszkaƒcom Wawra jako Centrum Handlowe „Ferio”.
Zanim to jednak nastàpi, przez krótki czas, dzi´ki wspó∏pracy autora i pomys∏odawcy projektu „Fabryka Zdarzeƒ” Andrzeja Rukowicza, inwestora Centrum – spó∏ki
RE Project Development, Stowarzyszenia Rozwój w Bia∏y Dzieƒ i wielu innych osób i organizacji zaanga˝owanych w ten pomys∏, teren Fabryki Szpotaƒskiego zostanie udost´pniony mieszkaƒcom po raz ostatni w obecnym kszta∏cie i przy tym w wyjàtkowy sposób.

Dzieƒ otwarty OÊrodka
Dziennego Pobytu dla osób
z chorobà Parkinsona
Zapraszamy na dzieƒ otwarty, który odb´dzie si´ 26 wrzeÊnia 2013 r. o godz. 10.00
przy ul. Strusia 4/8 (budynek B przychodni
rejonowej, III pi´tro).
Choroba Parkinsona dotyka coraz wi´cej ludzi
w ró˝nym wieku. Je˝eli u Ciebie lub u Twoich bliskich rozpoznano chorob´ Parkinsona, przyjdê,
a powiemy Ci, w jaki sposób:
- jeÊç,
- spaç,
- wypoczywaç,
- poruszaç si´ w miejscach publicznych, gdy choroba zaatakuje z dala od domu,
- çwiczyç wymow´,
- najd∏u˝ej zachowaç sprawnoÊç ruchowà i jakie
sà niezb´dne formy rehabilitacji w tej chorobie.
W oparciu o w∏asne doÊwiadczenia zdobyte
podczas wieloletniego zmagania si´ z tà chorobà,
postaramy si´ odpowiedzieç na ka˝de zadane pytanie. Dzi´ki tej wiedzy mo˝esz lepiej pomóc sobie
i/lub innym cierpiàcym na chorob´ Parkinsona.
Plan wydarzeƒ dnia otwartego:
10.00–10.30 – inauguracja spotkania i pocz´stunek,
10.30–11.00 – pokazowe zaj´cia terapeutyczne:
rehabilitacja, logopedia, terapia zaj´ciowa,
praca z cia∏em,
11.00–12.00 – spotkanie ze specjalistà,
12.00–13.30 – panel dyskusyjny oraz rozmowy
indywidualne – wymiana doÊwiadczeƒ i informacji przy kawie i herbacie.
Przyjdê, nie jesteÊ sam! Wst´p wolny.

Wi´cej informacji: tel.: (22) 590-09-71,
e-mail: wawatulipan@onet.pl
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Wydarzenie pod has∏em „Fabryka Zdarzeƒ”
b´dzie okazjà do zwiedzenia unikatowych hal,
poznania historii Fabryki, a w szczególnoÊci postaci jej twórcy – przedwojennego przedsi´biorcy Kazimierza Szpotaƒskiego. Przez trzy dni trwania imprezy uczestnicy zostanà zaproszeni do
udzia∏u w wyjàtkowych wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, pokazy filmów, wystawy, ekspozycje i warsztaty. Program wszystkich
wydarzeƒ wraz z opisem znajduje si´ w za∏àczniku.
Najwi´ksza iloÊç atrakcji zosta∏a zaplanowana na
dzieƒ fina∏owy, sobot´ 21 wrzeÊnia, kiedy to odb´dzie
si´ równie˝ pierwszy mi´dzyleski piknik sàsiedzki pn.
„Serwus Mi´dzylesie”. W godzinach 11.00–19.00 b´dzie okazja do relaksu na le˝akach przy dêwi´kach muzyki, a nawet potaƒczenia oraz spróbowania pocz´stunku przegotowanego przez lokalne kawiarnie i restauracje. Mieszkaƒcy sà zaproszeni równie˝ do
przyniesienia w∏asnych koszy piknikowych i podzielenia si´ z innymi swoimi specja∏ami. Przewidziana jest
tak˝e strefa rekreacyjna z atrakcjami dla dzieci i mo˝liwoÊcià zagrania w gry planszowe i sportowe. Bedzie
te˝ okazja, aby poznaç histori´ Mi´dzylesia podczas
wycieczki z przewodnikiem.
Wydarzenia na terenie Fabryki Szpotaƒskiego i piknik to równie˝ okazja do zainicjowania wspólnego

dzia∏ania w ramach ruchu sàsiedzkiego. Dlatego zach´camy wszystkie osoby chcàce podzieliç si´ swoim
talentem, pomys∏em lub inicjatywà, dzi´ki której wszyscy poznamy lepiej swoich sàsiadów i sp´dzimy mi∏o
czas, do przes∏ania propozycji mailem na adres
rozwojwbialydzien@gmail.com do 15 wrzeÊnia. Najlepsze pomys∏y wesprzemy promocyjnie i organizacyjnie. Miejsce wydarzenia: teren dawnej Fabryki Szpotaƒskiego (ZWAR), róg ulic Szpotaƒskiego
i ˚egaƒskiej, Mi´dzylesie.
Program imprezy dost´pny jest pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4370.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat
medialny nad wydarzeniem.

Agata Wróblewska,
Stowarzyszenie Rozwój w Bia∏y Dzieƒ

Po „Lecie z RadoÊcià” pora
na „Jesienne RadoÊciobranie”!
25 sierpnia 2013 roku na bazarku w RadoÊci mia∏a miejsce ostatnia z czterech ods∏ona cyklu imprez „Lato z RadoÊcià”, organizowanego przez Fundacj´ RadoÊç dla
Ludzi i przez Pizz´ z RadoÊci. Wszystkie
cztery letnie imprezy uznajemy za udane.
Pogoda nas rozpieÊci∏a, goÊcie dopisali,
odby∏a si´ wyprzeda˝ gara˝owa, strzelnica sta∏a na swoim miejscu i cieszy∏a si´ powodzeniem, dzieci wybawi∏y si´ na dmuchaƒcu przy asyÊcie naszych barwnych
animatorów, pizza i kurczaczki zosta∏y spa∏aszowane i wszyscy byli zadowoleni :-).
By∏o gwarno, weso∏o i najwa˝niejsze, ˝e
nasza wawerska spo∏ecznoÊç coraz bardziej si´ jednoczy, do czego dà˝yliÊmy,
tworzàc Pchle Targi. Ju˝ coraz wi´cej ludzi
pozna∏o si´ wzajemnie, a na bazarku podczas ka˝dej
imprezy panuje dobra zabawa i rodzinna atmosfera,
co tworzy coraz bardziej niepowtarzalny klimat.
Podczas letnich imprez odwiedzi∏ nas nietuzinkowy
cz∏owiek, który prezentowa∏ sztuk´ wykonywania niesamowitych rzeczy z baloników, oraz kuglarz Coolek,
który pochwali∏ si´ kunsztem ˝onglerki, a na targ wjecha∏ najprawdziwszà indyjskà rikszà.
Podczas Lata z RadoÊcià odkryliÊmy te˝ niezwyk∏y
talent jednego z naszych m∏odych radoÊciaƒskich targowiczów, który pasjonuje si´ sk∏adaniem origami
i zgodzi∏ si´ na poprowadzenie regularnych warsztatów origami, na które ju˝ teraz zapraszamy :-). O terminach b´dziemy informowaç na bie˝àco.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy za przemi∏à wspó∏-

prac´ ekipie Pizzy z RadoÊci, naszym niezawodnym Tasmaƒczykom, firmie Event 4U, Sali Zabaw Fiku-Miku.
Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏ w naszych imprezach
i za ciep∏e s∏owa dotyczàce naszej inicjatywy! Od wrzeÊnia zapraszamy na Jesienne RadoÊciobranie, czyli
cykl wyprzeda˝y gara˝owych w RadoÊci, które b´dà
odbywaç si´ w ka˝dà niedziel´. (Uwaga! Wyprzeda˝e
niedzielne w dniach 8.09, 22.09, 6.10, 20.10 b´dà imprezami zorganizowanymi po∏àczonymi z szeregiem
atrakcji dla dzieci i dla doros∏ych). Szczegó∏owe informacje pod nr. telefonu: 600383676 lub na Facebooku,
na stronie Fundacja RadoÊç dla Ludzi. Zapraszamy!

Jadwiga Haraburda
Fundacja RadoÊç dla Ludzi
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Z b r z y t w à n a p o z i o m k i , c z y l i s ∏ o d k o i t r o c h ´ b r u t a l n i e*
Twórcze wakacje, rozwój, poznawanie ludzi i samych siebie – taki
pomys∏ na sierpieƒ zaproponowa∏
Klub Kultury Falenica. Klub ju˝ po
raz trzeci pod auspicjami Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowa∏ projekt „Lato w teatrze”. Tegoroczne „Lato w teatrze” odbywa∏o si´
w ca∏ej Polsce w 30 miejscach, od ma∏ych miejscowoÊci do najwi´kszych aglomeracji. Ka˝dy turnus
trwa∏ 2 tygodnie i koƒczy∏ si´ przedstawieniem. Przygotowywali je uczestnicy – gimnazjaliÊci i licealiÊci.
Mieli wybraç tekst, podzieliç role, wymyÊliç, zaprojektowaç i wykonaç scenografi´ i kostiumy, zadbaç
o promocj´ spektaklu, dokumentowaç na bie˝àco
proces twórczy... i wreszcie – wystawiç swojà sztuk´.
Szczególna m∏odzie˝ przychodzi na te warsztaty
– doroÊli wiecznie narzekajàcy na m∏ode pokolenie
byliby bardzo zaskoczeni, jak sympatyczne, wra˝liwe,
mi∏e, a przy tym zdolne potrafià byç nastolatki. Dla
nowych uczestników szansa poznania takich osób
i zaistnienia w ich kr´gu jest co najmniej takà wartoÊcià, jak rzetelna nauka sztuki aktorskiej. Dla teatralnych wyg, z doÊwiadczeniami w szkolnych ko∏ach
i grupach amatorskich, szansa nauki u stuprocentowo
prawdziwych re˝yserów, aktorów, scenografów jest
tym cenniejsza, ˝e klub oferuje jà za darmo – op∏ata
za dwutygodniowe warsztaty z wy˝ywieniem to symboliczne 50 z∏otych. Choç skala przedsi´wzi´cia nie
jest du˝a – krótki czas przygotowaƒ, kilka publicznych
przedstawieƒ – realizacja jest ca∏kiem profesjonalna,
z pe∏nym zaanga˝owaniem doros∏ych opiekunów

projektu. Kapita∏em falenickiego klubu sà ludzie – kreatywni, wszechstronnie uzdolnieni, doskonale przygotowani i kompetentni. Znajà swojà
prac´ i czerpià z niej radoÊç, co przekazujà – na równi wiedz´ i doÊwiadczenia, jak radoÊç i entuzjazm – swoim podopiecznym. Z takimi doros∏ymi
m∏odzi ch´tnie przebywajà, wzdychajàc: „Gdyby tak by∏o w szkole...!”.
Realizowany w dniach 16–31
sierpnia projekt nosi∏ tytu∏ „Z brzytwà na poziomki”. To tytu∏ zaskakujàcej piosenki
polskiego bigbitowego zespo∏u Klan, jednak nie
muzyka i nie wczesne lata 70. sà osià narracyjnà
spektaklu – sà nià sny we Ênie, przebrania, z∏udy
i tajemnice. Re˝yser wybra∏ klasyczne dramaty
– siedemnastowieczne „Jak wam si´ podoba” Szekspira i „Ksi´˝niczk´ na opak wywróconà” Calderona oraz „Balladyn´” S∏owackiego. M∏odzie˝ „przegada∏a” charaktery swoich postaci, opanowa∏a
tekst, wykona∏a kostiumy i na wyjazdowej sesji
w Akademii ¸ucznica tak˝e rekwizyty. Fotograficznie, filmowo i s∏ownie dokumentowali swojà prac´.
Wreszcie pokazali jà Êwiatu na premierze prasowej
w Klubie i otwartej w Strefie Kultury w Mi´dzylesiu.
Wyst´pujà: Agata Dziàbor, Nina Dàbrowska,
Mateusz Zieliƒski, Adam G∏´bikowski, Kasia Reszczyƒska-Urban, Marianna Wichowska, Ania Reszczyƒska-Urban, Ewelina Kucharska, Natalia Ojer.
Realizatorzy z Klubu Kultury Falenica: koordynator projektu: Ewa Andrearczyk; re˝yseria: Szczepan

Szczykno, Jerzy ¸azewski; scenografia i kostiumy:
Hanna Mrozowska; muzyka: S∏awomir ¸obaczewski; charakteryzacja: Aleksandra Sarnowska; promocja, dokumentacja: Joanna Wichowska, Jacek
WiÊnicki, Robert Grylak.
Przedstawienie „Z brzytwà na poziomki”
mia∏o swojà premier´ 30 sierpnia, na kolejny
spektakl zapraszamy 14 wrzeÊnia o 18.00 do
„Strefy Kultury” w Mi´dzylesiu.

J.W.
* has∏o grupy dziennikarskiej

Goc∏aw zaprasza na swoje Êwi´to!
W

niedziel´, 15 wrzeÊnia odb´dzie si´ Dzieƒ Goc∏awia. Jako patron medialny wydarzenia serdecznie zapraszamy! Âwi´to tej cz´Êci stolicy b´dzie obfitowa∏o w wiele atrakcji, wÊród których ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie! Impreza plenerowa organizowana przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy i Klub Kultury Goc∏aw na terenie boiska przy Gimnazjum nr 27 (ul. Abrahama 10, wejÊcie przy basenie „Wodnik”) wystartuje o godzinie 13.00.
Dzieƒ Goc∏awia zainauguruje wyst´p Teatrzyku „Pomaraƒczowa pantera” po∏àczony z zabawà
muzyczno-tanecznà dla dzieci w wykonaniu Teatru „Duet”. W programie Êwi´ta nie zabraknie równie˝ prezentacji wokalnych i tanecznych uczestników zaj´ç odbywajàcych si´ w Klubie Kultury Goc∏aw, a tak˝e artystycznych pokazów grupy teatralnej „Paradox”. Jednà z atrakcji imprezy jest wyst´p znanego m.in. z roli Fabiana Bohatyrowicza z „Nad Niemnem” aktora Jerzego Zygmunta Nowaka. Gwiazdà fina∏u Dnia Goc∏awia, który planowo ma zakoƒczyç si´ o godzinie 20.00, b´dzie
Katarzyna Dereƒ – pó∏finalistka II edycji programu telewizyjnego „The Voice of Poland”.
Patronat honorowy nad Dniem Goc∏awia pe∏ni Burmistrz Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy – Tomasz Kucharski. Natomiast „WiadomoÊci Sàsiedzkie” wraz z telewizjà „TVP Warszawa” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem.

Olga ¸´cka

Konkurs fotograficzny „RadoÊç Wiary”
– DO 30 WRZEÂNIA!
„To wam powiedzia∏em, aby radoÊç moja w was by∏a i aby radoÊç wasza by∏a pe∏na”
/J 15,11/
Parafia NSPJ w Starej Mi∏oÊnie zaprasza do udzia∏u w mi´dzyparafialnym konkursie fotograficznym „RADOÂå WIARY”. Na zdj´cia ukazujàce radoÊç z bycia
w bliskiej i budujàcej relacji z Bogiem czekamy do 30 wrzeÊnia pod adresem
e-mailowym radoscwiary@gmail.com. Wi´cej szczegó∏ów o konkursie oraz jego
regulamin znajdujà si´ na stronie www.parafiastarmilosna.pl.
Serdecznie zach´camy do udzia∏u w konkursie i do dzielenia si´ radoÊcià
wiary z innymi!!!
Ewa Stolarz

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Pocztówka z wakacji”
Kto chce zatrzymaç wspomnienia wakacyjne,
mo˝e to zrobiç, bioràc udzia∏ w naszym konkursie. Poka˝cie nam miejsca, które zobaczyliÊcie
w czasie wakacji, podzielcie si´ swoimi wra˝eniami na kartce papieru. Udzia∏ w konkursie mo˝e wziàç ka˝dy, kto skoƒczy∏ 3 lata. Do wyboru
jest szeÊç kategorii wiekowych. Jury b´dzie oceniaç starannoÊç wykonania, wra˝enie artystyczne, pomys∏owoÊç. Przeczytajcie dok∏adnie regulamin dost´pny na stronie: http://kkzastow.com/
i zabierzcie nas w podró˝. Pocztówki nale˝y sk∏adaç do dnia 9 paêdziernika (liczy si´ data
wp∏ywu). Zapraszamy do udzia∏u.

KK Zastów

OdkryliÊmy wiele tajemnic…
Wakacje dla najm∏odszych w Klubie Kultury „Zastów” nigdy nie sà nudne. Tegoroczne up∏yn´∏y pod
znakiem niezwyk∏ych odkryç. Ka˝dy dzieƒ pobytu to
poznawanie innych tajemnic.
M∏odzi odkrywcy odbyli wiele fascynujàcych podró˝y
– byli w kosmosie, wyczarowali gwiezdny deszcz i poznali tajemnice powstawania dnia i nocy na Ziemi. Nie
zabrak∏o podró˝y w g∏àb oceanu i spotkaƒ z morskimi

Mali archeolodzy podczas swojej wyprawy dowiedzieli si´, czym zajmujà si´ paleontolog i archeolog, odkryli tajemnice piramid i zbudowali szkielet dinozaura.
W kolejnym tygodniu dzieci zamieni∏y si´ w ma∏ych
artystów. Uczestnicy mogli sami spróbowaç swoich si∏
przy tworzeniu dzie∏ sztuki. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem obejrza∏y teatrzyk, w którym g∏ównymi
aktorami byli gumka, p´dzel i o∏ówek. S∏oneczniki namalowane przez ma∏ych artystów wzbudzi∏y zachwyt
rodziców. Dzieƒ za dniem w Klubie Kultury „Zastów”
mija∏ bardzo szybko. M∏odzi odkrywcy na pewno zachowajà w pami´ci mi∏e wspomnienia.
Kolejne atrakcyjne wakacje w Klubie Kultury „Zastów” za rok.

„Koktajl
chemiczny ”
pokaz naukowy dla dzieci
Nawet jeÊli mamy do dyspozycji tylko
zwyk∏e substancje, które znamy z ˝ycia codziennego, mo˝emy robiç ciekawe doÊwiadczenia chemiczne. Okazuje si´, ˝e
umiej´tne ∏àczenie znanych nam niepozornych proszków i p∏ynów daje zadziwiajàce
efekty. Przekonamy si´ o tym na naszym
pokazie: b´dzie si´ dymiç i b∏yskaç, zobaczymy zmieniajàce si´ barwy i poczujemy
przeró˝ne zapachy. Zastanowimy si´
wspólnie, co sprawia, ˝e na naszych
oczach dokonujà si´ takie zaskakujàce
przemiany. Co wa˝ne, dowiemy si´, jak takie doÊwiadczenia robiç, by by∏o to bezpieczne. Prowadzenie: Krzysztof Pietrasik.
Zapraszamy w sobot´ 28 wrzeÊnia
o godz. 11.00 do Miejskiego OÊrodka Kultury w Józefowie, ul. Kard. S. Wyszyƒskiego 1. Wst´p wolny, konieczne zg∏oszenia
na naud@naud.edu.pl.
B´dzie to pierwsze spotkanie NadwiÊlaƒskiego Uniwersytetu Dzieci´cego, który b´dzie dzia∏a∏ w ciàgu ca∏ego roku
szkolnego przy Miejskim OÊrodku Kultury
w Józefowie. Informacje i zapisy do NaUD
na www.naud.edu.pl.

Ewa Rdzanek,
koordynator NaUD

KKZ

Klub Kultury „MARYSIN” – zaprasza!
stworzeniami. WybraliÊmy si´ tak˝e do d˝ungli i poznaliÊmy dzielnego Ambo Sambo. Na Dzikim Zachodzie bawiliÊmy si´ w Indian. Na koniec podró˝y wróciliÊmy do Polski i w´drowaliÊmy przez góry i Mazury, a˝ nad morze.
W kolejnym tygodniu m∏odzi naukowcy robili wiele
doÊwiadczeƒ. Mieszali kolory, poznawali wszystkimi
zmys∏ami otaczajàcy Êwiat, a grawitacja ju˝ nie ma dla
nich tajemnic.

8

Przyjdê, zobacz, a na pewno tu zostaniesz!
Podczas gdy latem wszyscy korzystali z wolnego wakacyjnego czasu, my ju˝ pracowaliÊmy nad przygotowaniem atrakcyjnego programu na drugie pó∏rocze. Nie jesteÊmy nastawieni na efektowne (ale drogie!) imprezy,
ale na zaj´cia edukacyjne, gdzie oprócz artystycznej, solidnej pracy warsztatowej uczestnik otrzymuje du˝à dawk´ wiedzy i umiej´tnoÊci.
Nasz Klub to miejsce
otwarte i przyjazne. Stwarza mo˝liwoÊç aktywnego
sp´dzania czasu wolnego
i samorealizacji w ró˝nych
dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponujemy zaj´cia artystyczne

i hobbystyczne, koncerty, wieczory kabaretowe, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe. Najwa˝niejsza jest dla nas swoboda. Chcemy, by goÊcie czuli
si´ tak ka˝dego dnia, ka˝dego wieczoru.
˚yczymy wszystkim mi∏ego, pe∏nego wra˝eƒ artystycznych czasu sp´dzonego w naszym Klubie i zach´camy do brania udzia∏u w proponowanych przez nas
imprezach artystycznych i zaj´ciach.
Na naszej stronie internetowej www.klubmarysin.pl.
znajdà Paƒstwo aktualny plan imprez na dany miesiàc.
Klub Kultury „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa,
Tel. 22 812 – 01 – 37
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Mamo, spotkaj si´ z innymi mamami
i znajdê chwil´ dla siebie!
W Wawerskim Klubie dla Rodzin przy ul.
˚egaƒskiej 1a (budynek Wawerskiej Strefy
Kultury, sale: 93 i 115)
odbywajà si´ cykliczne
spotkania dla mam
i ca∏ych rodzin. Mamy
jak to mamy – nie majà dla siebie du˝o czasu, a dobrze,
˝eby choç troch´ go znalaz∏y. My mo˝emy w tym pomóc!
Na zaj´ciach mamy mogà odpoczàç, spotkaç osoby
w podobnej sytuacji i powymieniaç si´ z nimi doÊwiadczeniami, mogà mi∏o sp´dziç czas, nauczyç si´ czegoÊ
nowego i byç przez chwil´ dla siebie. W czasie kiedy
dzieci zostajà pod fachowà opiekà, mamy mogà oddaç
si´ nowym wyzwaniom. We wrzeÊniu proponujemy bezp∏atne zaj´cia ruchowe dla ca∏ych rodzin (w czwartki 26.09 i 10.10 w godz. 14.00–15.30) oraz zaj´cia filmowe (17.09, 24.09, 01.10 w godz. 12.00–15.00).

Poza tym organizujemy Otwarte Ârody – w ka˝dà
Êrod´ w godz. 10.00–13.00 mo˝esz przyjÊç do nas
z dzieçmi, ˝eby wspólnie sp´dzaç czas. B´dziemy si´
bawiç, taƒczyç, rozmawiaç, jeÊç i co tylko przyjdzie
nam do g∏owy :-).
Ale to nie wszystko – od wrzeÊnia w otwarte Êrody
zapraszamy do wymienialni artyku∏ów dzieci´cych.
To, co Tobie ju˝ nie jest potrzebne, mo˝e s∏u˝yç innym.
Je˝eli masz niepotrzebne rzeczy dla dzieci (ubrania, zabawki, ksià˝ki, meble) i chcesz si´ ich pozbyç, przynieÊ
je do nas! Je˝eli potrzebujesz rzeczy dla dzieci, równie˝ zapraszamy. ˚eby wziàç, trzeba przynieÊç (wymiana max. w stosunku 1:4).
Wi´cej informacji na temat spotkaƒ dla mam i rodzin oraz zasad wymienialni na www.facebook.com/
wawermamuski oraz www.mierzwysoko.org.pl.
Serdecznie zapraszamy.

Julia Dmeƒska
Anna Ojer

Rusza Gimnazjon Wawerski!
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom i propozycjom Êrodowiska seniorów dzielnicy Wawer (wed∏ug
statystyk liczba seniorów w naszej dzielnicy wynosi
ok. 12 500 osób), mamy zaszczyt poinformowaç, i˝
powsta∏ projekt pod nazwà „Gimnazjon Wawerski”.
Jest to program edukacyjno–zdrowotny podtrzymujàcy kondycj´ intelektualnà, fizycznà i psychicznà osób
starszych mieszkajàcych w naszej dzielnicy.
Inicjatorem i pomys∏odawcà programu jest pan
Adam Zajàc, mieszkaniec dzielnicy Wawer. Partnerami
w realizacji projektu sà:
• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy,
• OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy,
• Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania Urz´du
Dzielnicy Wawer.
W dniu 9 lipca odby∏o si´ pierwsze spotkanie, w którym udzia∏ wzi´li mi´dzy innymi przedstawiciele rad
osiedli i instytucji dzielnicowych. Propozycja utworzenia
Gimnazjonu Wawerskiego spotka∏a si´ z zainteresowaniem, szczególnie przedstawicieli osiedli Miedzeszyn
i RadoÊç. Tam te˝ pilota˝owo rozpocznà dzia∏alnoÊç
pierwsze wawerskie gimnazjony.
Chcemy wszystkich Paƒstwa serdecznie zaprosiç do
uczestnictwa w programie, który jest ca∏kowicie bezp∏atny i skierowany do wszystkich mieszkaƒców Wawra. Celem programu jest przeciwdzia∏anie osamotnieniu i poprawa kondycji psychofizycznej, a tak˝e integracja osób starszych i samotnych, zapewnienie
dost´pu do kultury i rekreacji, organizowanie zaj´ç
w ramach terapii s∏u˝àcej utrzymaniu sprawnoÊci psychofizycznej zgodnie z wiekiem, pomoc w rozwiàzywaniu indywidualnych problemów, korzystanie z oferty towarzyskiej i kulturalnej. Majàc na wzgl´dzie
szybki post´p technologiczny i tempo zmian nowoczesnego ˝ycia, chcemy zapobiec wykluczeniu z aktywnoÊci spo∏ecznej seniorów. Zatem w ramach tego projektu proponujemy integracj´ dwóch doÊç odleg∏ych
obecnie od siebie Êrodowisk, a mianowicie Êrodowiska m∏odzie˝y i seniorów.
Pierwsza inicjatywa nosi tytu∏ „Podziel si´ swojà
pasjà”. Wokó∏ nas jest du˝o osób aktywnych, posia-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dajàcych ciekawe zainteresowania. Mamy nadziej´, ˝e
dzi´ki Paƒstwu poznamy te osoby i zach´cimy je do
opowiedzenia innym o swoim hobby. Zach´camy do
zaanga˝owania si´ i podzielenia si´ swoimi umiej´tnoÊciami i wiedzà.
W Êrod´ 18 wrzeÊnia o godz. 13.00 w Bibliotece
G∏ównej przy ul. Trawiastej 10 odb´dzie si´ kolejne spotkanie organizacyjne. Do tego czasu czekamy na Paƒstwa
odzew i pomys∏y pod adresem: adm.zajac@gmail.com
lub ewelina.belter@opswawer.waw.pl.

Ewelina Belter
konsultant ds. wolontariatu, osób starszych
i niepe∏nosprawnych, Dzia∏ Pomocy i Integracji
Spo∏ecznej OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ROWERZYSTA
– obywatel niechciany
Tegoroczne lato obfitowa∏o w... upomnienia i mandaty. Nie dla kierowców samochodów, mknàcych
z niedozwolonà pr´dkoÊcià po wàskich ulicach Mi´dzylesia, ale dla rowerzystów, którzy przemieszczali si´
z bardzo niedu˝ymi pr´dkoÊciami i z zakupami w koszykach po chodnikach wzd∏u˝ tych ulic. OczywiÊcie,
chodnik jest dla pieszych, rowerzyÊci powinni jeêdziç
po Êcie˝kach rowerowych, a ulice sà dla zmotoryzowanych uczestników ruchu. Ale co jeÊli Êcie˝ki rowerowej
nie ma, a ulica jest zbyt wàska, aby bezpiecznie poruszaç si´ nià rowerem obok samochodów? To prawdziwa bolàczka Mi´dzylesia, gdzie na chaos komunikacyjny zwiàzany z prawie ciàgle zamkni´tym przejazdem
kolejowym nak∏ada si´ brawurowa jazda kierowców
aut i infrastruktura drogowa pozostawiajàca wiele do
˝yczenia. Nie dziwi wi´c, ˝e mieszkaƒcy, szczególnie
starsi wiekiem lub przewo˝àcy na rowerze ma∏e dziecko, wolà naraziç si´ na mandat, wybierajàc jazd´
chodnikiem, ni˝ ryzykowaç na mi´dzyleskich ulicach.
Letnia akcja stró˝ów prawa polegajàca na masowym karaniu, nie tylko w naszej dzielnicy, rowerzystów je˝d˝àcych po chodnikach zakrawa na prawdziwy absurd. Jako pieszy wiem, ˝e dzielenie chodnika z rowerzystami jest ucià˝liwe i nierzadko bywa
te˝ niebezpieczne, bo wÊród zwolenników dwóch
kó∏ek podobnie jak wÊród kierowców samochodów
zdarzajà si´ piraci drogowi, ale jako rowerzystka
wiem te˝, ˝e zbyt wiele ulic nie nadaje si´ do ruchu
rowerowego ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa (oczywiÊcie jest te˝ ca∏a masa dróg, na które po prostu na
rowerze wje˝d˝aç nie mo˝na), a Êcie˝ek rowerowych w stolicy wcià˝ jest za ma∏o i cz´sto nagle si´
koƒczà, nie dajàc mo˝liwoÊci „legalnego” kontynuowania podró˝y. Jak s∏u˝by dbajàce o bezpieczeƒstwo mogà karaç za dzia∏anie, dla którego nie ma
bezpiecznej alternatywy, bo Êcie˝ka rowerowa nie
istnieje, a ulica jest prawdziwym zagro˝eniem?

Hanna Kowalska
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 Listy do redakcji
Jestem czytelnikiem „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i wiem, ˝e
jako gazeta lokalna zajmujecie si´ lokalnymi sprawami. Otó˝
w pobli˝u mojego domu, a konkretnie na ul. Ezopa róg Sobierajskiej, jest bardzo zaniedbany dom, gdzie przebywa stado kotów. W∏aÊciciel twierdzi, ˝e koty sà wysterylizowane,
ale nie sàdz´, aby tak by∏o, poniewa˝ ostatnio pojawi∏o si´
wiele ma∏ych kociàt. Kotów jest kilkanaÊcie. Nie wiem, czy te
koty sà badane przez weterynarza i czy sà zdrowe. Ostatnio
zdarzy∏o mi si´, ˝e jeden z kotów wydosta∏ si´ za bram´ i zaatakowa∏ psa, który spokojnie szed∏ na smyczy obok mnie.
Próbowa∏am zainteresowaç sprawà Towarzystwo Opieki nad
Zwierz´tami, ale nie raczyli odpowiedzieç na mój e-mail.
El˝bieta
***
Witam, mamy 23 lipca 2013 r. Dzieƒ s∏oneczny i ciep∏y,
zapowiada si´ na goràcy – zresztà podobnie jak dni minione. Brak opadów spowodowa∏ m.in. ˝ó∏kni´cie traw.
A co robi ZGN z Traktu Lubelskiego 353? Kosi traw´, której prawie nie ma.
Pisze si´ w ró˝nych gazetach, ˝e nie jesteÊmy spo∏eczeƒstwem obywatelskim i takie tam ble, ble, ble – aby
tylko pisaç i aby coÊ „odnotowaç”, ˝e coÊ si´ robi, ˝e za

coÊ „bierze si´” wynagrodzenie. Ale jeÊli decydenci dysponowaliby swojà kasà, a nie podatnika, nie wyrzucaliby
jej w przys∏owiowe b∏oto.
To jawne marnotrawstwo, kosiç traw´ – której nie ma.
To sà m.in. i moje pieniàdze, za które pracownik wykonuje prac´, pracuje kosiarka itd. Wi´c o co tu chodzi, drodzy
moi pracownicy, poczàwszy od decydentów po szeregowego wyrobnika poleceƒ? – nie szanujecie moich pieni´dzy.
Pieniàdze tak bezmyÊlnie wydawane mo˝na przekazaç
np. na budow´, napraw´ chodników wokó∏ bloków przy
ul. Króla Maciusia 13, 13A itd.
O pomst´ do nieba wo∏a chodnik ∏àczàcy ulic´ Króla
Maciusia (ciàg do szko∏y) z blokami, tu˝ ko∏o s∏ynnego ju˝
z zaniedbania placu zabaw przy by∏ej kot∏owni. Jest to
chodnik bardzo ucz´szczany, i to nie tylko przez mieszkaƒców okolicznych bloków, ale równie˝ przez przychodzàcych goÊcinnie ludzi ze swoimi ma∏ymi podopiecznymi na
plac zabaw. Wiele osób potyka si´, wpadajàc w dziury czy
wystajàcy lub sterczàcy skrawek chodnika. Ten stan rzeczy
trwa od wielu, wielu lat. Pracownicy ZGN wielokrotnie
przychodzili na tzw. wizje lokalne i co? I nic, chodnika nie
widzieli i widzieç nie chcà! I ten proces na trwa∏e wpisany
w harmonogram prac lokalnych w∏adz jest chory.
Stra˝ Miejska (lokalna) dostrzega np. pieska za∏atwiajàcego si´ na trawniku i ju˝ biegnie, aby w najlepszym razie pouczyç obywatela, ˝e nie przestrzega prawa, a nie
reaguje na rzucanie petów, butelek, papierów czy za∏a-

twianie swoich potrzeb fizjologicznych przez niektórych
obywateli z kr´gu nie tylko lokalnej spo∏ecznoÊci (i tu nie
dostrzega si´ zagro˝enia chorobami, jak w przypadku
psich odchodów). Psià kupk´ to Ziemia Matka pr´dzej czy
póêniej przyjmie, a co z ludzkimi odpadami i odchodami?
A powracajàc do pracowników zieleni, to wielokrotnie
skoszonà traw´ usypanà w kopczyki pozostawiano na
wiele dni, pozwalajàc na zachodzàce tam procesy gnilne,
na skutek których trawa pod nimi rosnàca ulega∏a wypaleniu i przez d∏u˝szy czas nie odrasta∏a. Widok nieszczególnie ∏adny, ale przecie˝ to nie by∏o na prywatnym trawniku pracownika ZGN. Mienie komunalne nie jest niczyje
i to podpowiada mi moje poczucie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, obywatelskiej (to bardziej noÊne i modne np.
na szkoleniach) odpowiedzialnoÊci.
W blokach przy ul. Króla Maciusia mieszkajà ludzie, a nie
podludzie. T∏umaczenie mi, ˝e strona spó∏dzielcza jest zadbana dlatego, ˝e rzàdzi si´ innymi prawami, nie dochodzi
do mnie. Ja mam te˝ prawa do ˝àdania od pracowników
wynagradzanych m.in. z moich podatków godnego ˝ycia.
Nie musz´ chodziç po chodniku z kostki brukowej (jak
chodzà mieszkaƒcy bloków po stronie spó∏dzielczej), ale
chc´ chodziç po równym, nieuszkodzonym ciàgu dla pieszych ∏àczàcym mój blok z centrum handlowym czy przystankami ZTM. Czy to sà wygórowane potrzeby?
Mieszkanka Marysina Wawerskiego

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer we wrzeÊniu
Przedstawienia teatralne, spektakle
21 wrzeÊnia (sobota), godz. 12.30
„Weso∏e przygody” – familijny poranek teatralny,
spektakl pt. „Weso∏e przygody” w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

22 wrzeÊnia (niedziela), godz. 13.00
„Straszyd∏o” – teatrzyk dla dzieci. Przedstawienie
ma charakter interaktywnej zabawy teatralnej, bohaterem
jest niegrzeczny zajàczek. Jakie przygody go czekajà?
Przyjdê i zobacz sam, zaprasza teatr „Bajka”. Wst´p 5 z∏/os.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Koncerty, recitale, projekcje
20 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00–20.00
Koncert muzyczny Mariusza ˚ó∏kiewki i Joanny
Mioduchowskiej.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

30 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Sztokholm – Wenecja pó∏nocnej Europy” – spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

przejazd zabytkowego pociàgu parowego z artystami.
Szczegó∏owy program na stronie Klubu www.kkf.waw.pl.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

malarstwa niderlandzkiego, flamandzkiego, holenderskiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

22 wrzeÊnia (niedziela), godz. 16.00–19.00

14 wrzeÊnia (sobota), godz. 16.00–18.00

Wystawy, warsztaty, pokazy

V Jesienne Spotkanie z Poezjà „Przy Ognisku”.
Jest to spotkanie twórców poezji z Warszawy i okolic
w Aninie – Osiedlu Poetów. W programie: prezentacja
w∏asnych dokonaƒ poetyckich, autorskie czytanie wierszy,
wymiana doÊwiadczeƒ twórczych i edytorskich, omówienie dalszych planów dzia∏aƒ literackich.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

„Kolorowe Impresje” wernisa˝ malarski Ewy Andruszkiewicz. Podczas wernisa˝u wystawa bi˝uterii artystycznej i torebek wyrobu autorki po∏àczona z mo˝liwoÊcià
zakupu. Wystawa czynna do 27 wrzeÊnia. Dni zwiedzania
wystawy: poniedzia∏ek i czwartek w godz. 12.00–17.00,
Êroda w godz. 12.00–16.00, piàtek w godz. 12.00–19.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

23 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00

18 wrzeÊnia (Êroda), godz. 16.30

„S∏owacja” – spotkanie z podró˝nikiem Andrzejem
Pas∏awskim.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

24 wrzeÊnia (wtorek), godz. 16.00–18.00
„Lwów – znany i nieznany” – spotkanie z podró˝nikiem Andrzejem Pas∏awskim.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

25 wrzeÊnia (Êroda), godz. 18.00

„J´zyk francuski dla dzieci” – lekcja pokazowa.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

28 wrzeÊnia (sobota), godz. 19.00
„Polskie twarze” – otwarcie wystawy rysunków
w o∏ówku. Czy talent muzyczny mo˝e iÊç w parze z plastycznym? Na to pytanie znajdziemy odpowiedê, oglàdajàc rysunki pani Agnieszki Su∏kowskiej z ¸odzi. Zaprezentowane zostanà portrety okazjonalne, prywatne i znanych
aktorów. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Spotkania, imprezy plenerowe

„Tajemnica Medalionu” – spotkanie z autorkà powieÊci Joannà Svensson.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

14 wrzeÊnia (sobota), godz. 16.00–19.00

27 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00–20.00

28 wrzeÊnia (sobota), godz. 19.30

(dzia∏ania w Wawerskiej Strefie Kultury)

Impreza z cyklu „Ludzie Wawra – Ludzie Nauki” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem spotkania b´dzie
dr Hanna Benesz – historyk sztuki; pracownik Muzeum Narodowego; cz∏onek Stowarzyszenia Historyków Sztuki; kustosz

„Babie lato” – Zabawa taneczna. Muzyka grana
na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”. Klub zapewnia ciep∏y bufet z przyst´pnymi cenami. Wst´p 20 z∏/os. Rezerwacja
miejsc w Klubie do dnia 23 wrzeÊnia w∏àcznie.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

„Letnisko z Artystami” – projekt artystyczno-edukacyjny z dzia∏aniami interdyscyplinarnymi: wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci, pokazy spektakli, projekcje filmowe, spotkania z poetami i pisarzami, gra detektywistyczna,

Konkursy, wycieczki, inne wydarzenia

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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Angielski pe∏en dobrej zabawy
Rozpoczà∏ si´ w∏aÊnie nowy rok szkolny,
a wraz z nim my – rodzice – stajemy przed
trudnym wyborem zaj´ç dodatkowych dla naszych pociech. Cz´sto decydujemy si´ na nauk´
j´zyka obcego – wszyscy przecie˝ wiemy, jak
bardzo b´dzie to dla nich wa˝ne w przysz∏oÊci. Ale wiemy te˝ doskonale, ˝e nasze dzieci
wolà si´ bawiç, ni˝ wkuwaç s∏ówka i regu∏y
gramatyczne. Jak rozwiàzaç ten problem?
Na mapie Wawra – w Mi´dzylesiu – pojawi∏a si´ nowa, autorska szko∏a j´zykowa DRAGONFLY, stworzona jako miejsce radosnej
i twórczej nauki j´zyka angielskiego dla
dzieci od 4 do 12 roku ˝ycia. Ca∏a oferta
DRAGONFLY podporzàdkowana jest potrzebom i specyfice nauczania dzieci w ró˝nym
wieku. Co to oznacza w praktyce?

Rodzice znajdà w DRAGONFLY zaj´cia
o ró˝nym charakterze, d∏ugoÊci i cz´stotliwoÊci. Mogà wybraç kursy regularne, kon-

Wi´cej informacji i zapisy:
www.dragonfly.edu.pl
info@dragonfly.edu.pl
tel. 881 300 540
Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 12, IIp.

Tekst sponsorowany

W szkole stosowane sà wy∏àcznie aktywne
formy nauki, nastawione na komunikacj´
i poznawanie j´zyka przez zabaw´ i doÊwiadczanie. W DRAGONFLY nie ma tradycyjnych
klas – zaj´cia odbywajà si´ w przyjaznych i kolorowych salach, wyposa˝onych we wszystko,
co niezb´dne, aby uczyç si´ przez zabaw´ i troch´ „mimochodem”. Mo˝na tu Êpiewaç, taƒczyç, eksperymentowaç i majsterkowaç, rysowaç i lepiç, podglàdaç przyrod´, przygotowywaç teatrzyk kukie∏kowy, bawiç si´ w teatr,

dom, sklep i lekarza, podró˝owaç
palcem po mapie, gotowaç i robiç tysiàce innych zajmujàcych rzeczy
po angielsku!!! Dzieci, poch∏oni´te zabawà lub
udzia∏em w pasjonujàcym
projekcie, ch∏onà j´zyk „przy okazji”, podobnie
jak podczas nauki j´zyka ojczystego. Podczas
zaj´ç lektorzy mówià tylko po angielsku, dostosowujàc oczywiÊcie poziom do umiej´tnoÊci
dzieci i dbajàc, aby przyswojony zosta∏ odpowiedni zasób s∏ów, zwrotów i gramatyki. Zabawa zabawà, ale czasami te˝ trzeba troch´ popracowaç ☺ – dzieci korzystajà z podr´czników
renomowanych firm, utrwalajà materia∏, odrabiajà w ró˝nych formach prace domowe i piszà
sprawdziany, a ich post´py sà regularnie monitorowane. Zaj´cia odbywajà si´ w ma∏ych
grupach – maksymalnie 6-osobowych, co pozwala na efektywnà i zindywidualizowanà prac´ z uczniami. Lektorami sà wykwalifikowani
angliÊci, którzy choç ju˝ doÊwiadczeni w pracy
z dzieçmi, wcià˝ lubià si´ bawiç, eksperymentowaç i czasami powyg∏upiaç... Mo˝e dlatego
dzieciaki tak uwielbiajà lekcje z nimi?

wersacje z native
speakerem, tematyczne warsztaty
j´zykowe (np. przyrodnicze, techniczne,
artystyczne, geograficzne, kulinarne) po∏àczone z krótkimi wycieczkami w ciekawe miejsca
i u˝ywaniem j´zyka w praktyce,
ogólnorozwojowe projekty edukacyjne,
korepetycje w ma∏ych grupach i zaj´cia wyrównawcze dla dzieci dyslektycznych, czy
wreszcie krótkie wyjazdy j´zykowe oparte
na metodzie „Total Immersion”. Niezale˝nie
od formy zaj´ç, nacisk k∏adziony jest zawsze
na aktywne poznawanie j´zyka, oÊmielanie
dzieci do pos∏ugiwania si´ angielskim w codziennych sytuacjach, a przede wszystkim na
dobrà zabaw´, aby nauka j´zyka nie by∏a
przykrym obowiàzkiem, a sta∏a si´ radosnà
przygodà. Nie zdziwmy si´ zatem, gdy za
chwil´ znajdziemy nasze dzieci czytajàce
„Diary of a Wimpy Kid”, bo przecie˝ przek∏ad
nie oddaje uroku orygina∏u...

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tekst sponsorowany

WAWERSKIE

WAWERSKIE

US¸UGI PIEL¢GNIARSKIE

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

Warszawa i okolice 24h na dob´.
Dojazd do pacjenta!

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

Te l . 5 0 4 - 1 0 4 - 3 2 8

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

◗ 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.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne
metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.
◗ MATEMATYKA (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.
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw,
przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam
doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych poziomach.
Telefon 794 680 940.

Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

◗ Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ nowego w nowym roku szkolnym? Odkryç nowà pasj´? Zapraszam na NAUK¢ GRY NA GITARZE. Od pierwszej lekcji pracujemy na gotowych, wpadajàcych w ucho utworach, wi´c szybko grasz samodzielnie ca∏e piosenki. Tel. 695-622-848.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci
w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie
zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0-III Dojazd
gratis. tel: 0728814601
◗ KOREPETYCJE MATEMATYKA, FIZYKA. Ka˝dy zakres, przygotowania do matury. Wieloletnie doÊwiadczenie, solidnoÊç.
Teren Wawra, Pragi Po∏udnie, linia Otwocka. Na miejscu lub
dojazd. Tel. 603 581 282

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeƒ
tempa mowy) tel. 609 503 663
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Profesjonalnie. Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie
ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514 959 383.
◗ Korepetycje, j´zyk polski, tel. 506 316 077.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI NATIVE SPEAKER doÊwiadczona nauczycielka ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy,
dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, 795 549 347.

MALOWANIE MIESZKA¡
TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ!

REMONTY
tel. 519-836-734

145

◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie na
strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. Cena: 615 tys. Kontakt: 501-620-701.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 m2 Âwider kameralny budynek 2008 rok dogodna lokalizacja 795544456
◗ 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.
28

◗ 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.
◗ 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. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ 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.

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

Rolety materia∏owe, ˝aluzje, verticale,
plisy, moskitiery, rolety budowlane,
pranie verticali, naprawy
142

tel. 504-167-731

TANIO, SOLIDNIE I SZYBKO

www.greenpar tner.pl

OGRODY

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

137

Tylko teraz 65 z∏ za 1h!

tel.

609 450 200

◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam 22 615-30-60.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt.
Tel: 601-851-660.
◗ 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 .

◗ Angielski dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na wszystkich poziomach, indywidualne podejÊcie do ucznia, dojazd do domu, 600 229 694.
◗ Pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce. Poziom: szko∏a podstawowa. Tel. 606-421-940.
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego (od poziomu podstawowego do zaawansowanego) i francuskiego (poziom podstawowy i Êrednio zaawansowany). T∏umaczenia tekstów (tak˝e
specjalistycznych z dziedziny medycyny) z j´zyka angielskiego. Atrakcyjne ceny. tel. 504 948 837.

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW
503 065 403

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Koszenie, prace piel´gnacyjne
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60
◗ Oddam nawóz fermowy workowany tel. 601 22 52 98

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Odbior´ dziecko ze szko∏y, zaopiekuj´ si´ nim, pomog´ w odrabianiu lekcji itd. Mam 55 lat, przygotowanie pedagogiczne
i wychowa∏am dwoje w∏asnych dzieci. Tel. 515 425 867

OPIEKUNKA

◗ T∏umaczenia i korepetycje z j. ang – wszystkie poziomy tanio,
rzetelnie, z dojazdem do ucznia nr kontaktowy 513017570.
◗ Nauka gry na instrumentach klawiszowych z dojazdem do
domu na terenie dzielnicy Wawer (Anin, Marysin, Mi´dzylesie, RadoÊç...) Konkurencyjna cena! Tel. 600 129 807.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam tanio 2 halogeny Valeo do: Dacia, Opel, Jaguar, Toyota, Nissan, Mitsubishi. cjezierski@gazeta.pl 500 123 700
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Kupi´ narty, deski, buty narciarskie i snowbordowe nie masz
co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim dzieci wyros∏y
chcesz coÊ wymieniç lub sprzedaç zadzwoƒ etenis@wp.pl
0 602 231 318.
◗ Sprzedam tanio kimono do judo (170 cm) ma∏o u˝ywane firmy „Kioto” tel. 504 166 399.
◗ Sprzedam ksià˝ki do klasy maturalnej, bryki i opracowania
tanio! tel: 500 753 202.
◗ Sprzedam 2 stoliki pod telewizor, jeden z plexi a drugi drewniany czarny z szufladkami – tanio!, tel: 781 496 613.

z wieloletnim doÊwiadczeniem
i Êwietnym podejÊciem do dzieci
podejmie si´ opieki nad dzieckiem
w Wawrze lub okolicach.
Referencje. Tel. 507-797-255.
◗ DoÊwiadczona opiekunka (lat 45) ze Starej Mi∏osnej, z samochodem, zaopiekuje si´ dzieçmi w ka˝dym wieku, Dyspozycyjna od wrzeÊnia. tel. 504 166 399
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie zawodowe, referencje,
w∏asny samochód, mieszkanka Starej Mi∏osnej 501 806 549.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie w Wawrze, 33 m2, wszystkie media, blisko przystanku autobusowego (2 min) i stacji
PKP/SKM (5 min), z miejscem parkingowym. Tel. 695-622-848.
◗ Wynajm´ 40 m2 suterena kamienicy mieszkalnej, okolice Pl.
Szembeka pod biuro lub magazyn tel. 513 502 021
◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio od w∏aÊciciela 2-pokojowe
mieszkanie 50 m, ul. Nowogrodzka przy Kruczej, III pi´tro,
winda. Cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Wolne od zaraz.
Tel. 513-838-057

KOLEKCJONER KUPI

www.poprostulozka.com

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66

tel. 607 412 231

TEL: 502-011-257

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kancelaria Doradców Prawnych
Krislex zaprasza w ka˝dy czwartek
na porady prawne w cenie 10 z∏.

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

503 065 403

Telefoniczne umawianie spotkaƒ
pod numerem (22) 242 85 65.

Tel. 792 077 071

54

SPRZÑTANIE
148

12

www.masazewesola.pl

Szukasz ∏ó˝ka?

MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – MYCIE TARASÓW, KOSTKI

68

tel. 503 065 403

◗ Sprzedam kasety video: w Pustyni i w Puszczy, Harry Potter,
Epoka Lodowcowa itp – tanio! tel 781 496 613.
◗ Sprzedam smoczki butelkowe Gerbera tel. 22 652 28 14.
◗ Sprzedam nowà maszyn´ do pisania marki ¸ucznik
tel. 22 671 70 17, cena 120 z∏.

US¸UGI OGRODOWE

135

93

Tel. 606-808-358

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

Usprawnianie pami´ci, uwagi, percepcji,
kalkulii, orientacji. Wsparcie psychologiczne.
Tel. 502 373 902
150

9
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◗ Sprzedam Dzia∏k´ BezpoÊrednio, WILANÓW ul. Ruczaj, 200m od ul. Vogla. 1200m2, Warunki Zabudowy. Cena 960 tyÊ z∏ tel: 662-670-109.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià 34 m2 w centrum Weso∏ej mieszkanie ma du˝à kuchni´ 10 m2 i pokój 18 m2 raz szafy wn´kowe. W pobli˝u media, pkp, pks. do wprowadzenia K. W. cena do uzgodnienia. tel. 22 773 41 75 po 18: 00
◗ Dzia∏ka rolna przed przekszta∏ceniem Sulejówek przy samej
granicy z Warszawa 3000 m2 + 1000 m2, pilnie, cena do
uzgodnienia tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km od
Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

OSÓB PO UDARACH, URAZACH
I OPERACJACH NEUROLOGICZNYCH

151

127

STOLARNIA
603-673-777

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

92

TEL. 536 920 306

◗ Dzia∏ka budowlana tanio!!!, www.dzialka-wiazowna.pl,
tel. 504-595-550.

126

◗ Kupi´ ma∏y dom /mo˝e byç drewniany/ w Weso∏ej lub Wawrze.
Mo˝e byç do mini remontu. W rozliczeniu ewentualnie b. ∏adne
mieszkanie w Weso∏ej. tel. 510 206 321 lub tel. 691 133 737.
◗ Sprzedam pokój z widnà kuchnià, parter w Marysinie Wawerskim tel. 695 043 935.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà (drzewa iglaste) – 5500 m2, cena do
negocjacji, okolice Warszawy (kierunek Joniec – Nowe Miasto).
Tel. 884 873 009.
◗ Sprzedam Dzia∏k´ BezpoÊrednio Mi´dzylesie (Anin) ul. Hafciarska 60 1725m2 Warunki Zabudowy, Naro˝na 50m od asfaltu. 460 tyÊ z∏ tel: 662-670-109.

85

NIERUCHOMOÂCI

89

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

2

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
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Zbli˝a si´ jesieƒ, pora na zakupy!

Jest to miejsce, w którym odzie˝ i obuwie
znanych marek sprzedawane sà w cenach
znacznie ni˝szych ni˝ w galeriach handlowych. Nie musisz czekaç na wyprzeda˝e – tu
okazje trwajà ca∏y rok! Metki prezentujà
dwie ceny: regularnà – obowiàzujàcà w sklepach poszczególnych marek lub katalogach
odzie˝owych oraz aktualnà – outletowà.
Dzi´ki temu mo˝esz szybko obliczyç, ile
oszcz´dzasz: od 50% do 70%! Dodatkowo
cz´sto organizowane sà akcje promocyjne,
jak np. te, które w∏aÊnie trwajà: WYPRZEDA˚
KOSTIUMÓW KÑPIELOWYCH – WSZYSTKIE
2-CZ¢ÂCIOWE PO 59 Z¸ oraz WYPRZEDA˚
LETNICH UBRA¡ W SUPERCENACH!
W ofercie Outletu Izarro znajdziesz oryginalne koƒcówki serii, nadwy˝ki produkcyjne
oraz próbki najnowszych kolekcji znanych ma-

rek – równie˝ tych, które nie majà sklepów
w Polsce. Na pewno znajdziesz tu coÊ dla siebie! I to bez wzgl´du na Twój styl, wiek czy
rozmiar, jaki nosisz – czy jest to 34, czy 52. Tak
wi´c mo˝esz si´ tu zaopatrzyç zarówno w jeansy, sportowà kurtk´, trampki..., jak i eleganckà bluzk´, ˝akiet do pracy czy sukni´ na wesele. Personel ch´tnie Ci doradzi. Mo˝esz liczyç
na pomoc nie tylko w sprawie rozmiaru, wska˝à Ci tu tak˝e odpowiedni kolor, fason, d∏ugoÊç, wys∏uchajà i doradzà. JeÊli chcesz, podpowiedzà coÊ nowego, dobiorà odpowiednie
dodatki: szale, torebki... Tu mo˝esz bezboleÊnie dla Twojego portfela eksperymentowaç
z nowymi stylami w przyjaznym otoczeniu.
To idealne miejsce dla klientek, które cenià
sobie jakoÊç, niepowtarzalnoÊç, ró˝norodnoÊç. Du˝y wybór zapewnia nie tylko powierzchnia sklepu (ok. 120 m2), ale i cotygodniowe nowe dostawy.
Outlet Izarro urzàdzony jest w prostym,
wygodnym dla klientów stylu, wzorowanym

na skandynawskich wn´trzach – bez zb´dnych, wyszukanych dekoracji. Ma trzy przymierzalnie i parking na ty∏ach sklepu. Mo˝na
p∏aciç kartà.
A jeÊli pracujesz w centrum Warszawy, zapraszamy równie˝ do OUTLETU IZARRO przy
ul. Polnej 52.

PRZYK¸ADOWE CENY:
skórzane mokasyny TAMARIS 240 Z¸ 115 Z¸
skórzane klapki HUSH PUPPIES 109 Z¸ 49,50 Z¸
jeansy ARIZONA 150 Z¸ 69 Z¸
bluza ESPRIT 150 Z¸ 49 Z¸
sukienka LAURA SCOTT 230 Z¸ 79 Z¸
d∏uga suknia wieczorowa APART 420 Z¸ 210 Z¸
kurtka S. OLIVER 290 Z¸ 119 Z¸
torebki od 89 Z¸

Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 29, pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1400
Warszawa, ul. Polna 52, pon.–pt. 1000–1800, sob. 1000–1400
PRACA – DAM/SZUKAM
◗ PAN Z¸OTA RÑCZKA – instalacje, naprawy, monta˝e, remonty tel. 604 579 542.
◗ Z∏ota ràczka-remonty-glazura, terakota, g∏adzie, malowanie;
ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie
tel. 601 313 561.
◗ Z∏ota ràczka-drobne naprawy armatury wodnej 535 162 619.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel: 731 309 725.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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◗ Poszukuj´ osoby z Wawra do sprzàtania Kliniki Weterynaryjnej ul Trakt Lubelski poniedzia∏ek-3 godziny, czwartek 2-godziny, wieczór lub rano. 601 36 37 66 w godz. 9–11.
◗ Drobne domowe naprawy tel: 606 478 725
◗ Z∏ota ràczka, tel. 503-150-991
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien,
koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie, usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie tel. 513 687 421, 511 210 315 .
◗ Z∏ota ràczka-monta˝ wyposa˝enia, tel. 662-726-633.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki tel. 889 748 143

OdÊnie˝anie
13
4

503 065 403

TANIE MALOWANIE
ELEWACJI I MIESZKA¡, NAPRAWY
RYNIEN, BRAM, MONTA˚ ÂNIEGO¸APÓW, PRACE NA WYSOKOÂCI
www.alpin-spaw-bud.pl
tel. 519-836-734
144
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne,
posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ 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.
◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne
warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833, e-mail:
biuro@metamorfoza-spa.pl

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
◗ Sprzàtanie, mycie okien, drobne porzàdki w ogrodzie
tel. 690 516 266.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Opiekunka z du˝ym doÊwiadczeniem i referencjami – dla osoby starszej (równie˝ le˝àcej) lub dzieci. Bez na∏ogów, znajomoÊç
masa˝u. Wiek 49 lat. Warszawa i okolice, równie˝ z mo˝liwoÊcià zamieszkania. Dost´pna od zaraz. Kontakt 884 222218.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tekst sponsorowany

– najlepsze w pobliskim OUTLECIE IZARRO

WAWERSKIE

535 000

Podpisując umowę do października
ziernik dostaniesz do 5% zniżki!

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
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