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Fot. KK Zastów

ramik´ Talavera. Kàcik plastyczny, a w nim
mo˝liwoÊç w∏asnor´cznego wykonania
wielkiego sombrero z papieru czy papierowej jaszczurki. By∏ nawet kàcik j´zykowy,
w którym mo˝na by∏o przyswoiç podstawowe zwroty po hiszpaƒsku i dla utrwalenia tej wiedzy wziàç minis∏owniczek polsko-hiszpaƒski. Dzieciaki ch´tnie bra∏y
udzia∏ w uk∏adaniu mapy Meksyku z rozrzuconych na pod∏odze elementów, ale
najwi´kszà frajd´ dawa∏a im popularna latynoamerykaƒska zabawa – rozbijanie piniaty. Polega ona na rozbijaniu kijem zawieszonej na sznurku papierowej opuncji
wype∏nionej cukierkami. Zadanie jest tym
trudniejsze, ˝e rozbijajàcy ma zawiàzane
oczy, ale kiedy ju˝ si´ uda, deszcz cukierków daje mnóstwo radoÊci. Wspomnia∏am
o smakach Meksyku – tych zakosztowaç

Meksykaƒska
niedziela
w Zastowie
To by∏a prawdziwa uczta dla fanów kultury meksykaƒskiej, a dla tych, którzy jeszcze jej nie znajà – doskona∏a okazja do poznania niemal˝e wszystkich odcieni Meksyku. 22
wrzeÊnia przez ca∏e popo∏udnie w ogromnym namiocie rozstawionym przy
Klubie Kultury Zastów latynoskie dêwi´ki, smaki, kolory i zabawy tworzy∏y fantastycznà atmosfer´ radosnej fiesty. Na scenie
wyst´powali prawdziwi
mariachi w tradycyjnych
strojach (zespó∏ „Los Amigos”), a póêniejszym popo∏udniem hiszpaƒska pio-

☛

senkarka i gitarzystka Carmen Azuar wraz z gitarzystà
Tomaszem Kaszubowskim.
ObejrzeliÊmy pokaz ludowego taƒca meksykaƒskiego
i zdj´cia z tamtej cz´Êci Êwiata wraz z ciekawym komentarzem doÊwiadczonego
podró˝nika Marka ¸asisza. I moja ulubiona
cz´Êç programu: nauka salsy :-). Jak to
zwykle bywa, dzieci nie trzeba by∏o szczególnie namawiaç do udzia∏u w lekcji, a doroÊli woleli pozostaç wy∏àcznie obserwatorami.
Ale póêniej i oni ruszyli
w tany :-). Co dzia∏o si´
poza scenà? Pokonkursowa wystawa obrazów i rysunków tematycznie zwiàzanych z Meksykiem. Sporo gotowej ceramiki do
podziwiania i ewentualnie
zakupienia, ale te˝ kàcik,
w którym mo˝na by∏o samodzielnie pomalowaç biskwitowà doniczk´ stylizowanà na meksykaƒskà ce-

Dwug∏os w sprawie referendum 13 paêdziernika – str. 3

☛

mo˝na by∏o w gastronomicznej cz´Êci namiotu – zarówno w wersji na s∏ono, jak
i na s∏odko. Atmosfera wydarzenia sprawia∏a, ˝e wcale nie chcia∏o si´ wychodziç,
nawet jak ju˝ zobaczy∏o si´ wszystkie proponowane atrakcje.
Honorowy patronat nad imprezà sprawowa∏a Ambasada Meksyku w Polsce, patronowa∏a równie˝ Warszawska Izba Turystyki, a my z prawdziwà przyjemnoÊcià
sprawowaliÊmy patronat medialny nad ca∏ym projektem „Ale Meksyk”, który poza
niedzielnà imprezà obejmowa∏ tak˝e Ogólnopolski Konkurs Malarski „Podró˝e marzeƒ – Meksyk”, wakacyjne warsztaty plastyczno-podró˝nicze „W drodze do Meksyku – tajemnica kaktusa” oraz plenerowà
wystaw´ fotograficznà pod nazwà „Meksyk w obiektywie Marka ¸asisza”.

Hanna Kowalska
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Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Wrzesieƒ tradycyjnie jest
miesiàcem podsumowania
mijajàcego pó∏rocza, gdy˝
znane sà wówczas dochody
i wydatki dzielnicy, zrealizowane w okresie od stycznia
do czerwca. Wed∏ug dokumentu przedstawionego
przez Zarzàd Dzielnicy dochody zosta∏y zrealizowane w 50,6% i wynios∏y
26 mln 911 tys. z∏. Pozosta∏à cz´Êç dochodów
dzielnicy stanowi dotacja z bud˝etu miejskiego.
Wydatki, podobnie jak dochody, zrealizowano
w 50,5%. Wynios∏y one 77 mln 336 tys. z∏. SpoÊród wydatków najgorzej wyglàda sprawa z wydatkami majàtkowymi, gdzie wykonano dotychczas 2,5% planu. WielkoÊç ta mo˝e byç mylàca,
gdy˝ w wielu przypadkach rozliczenie inwestycji
nie odbywa si´ etapami, lecz dopiero po jej zakoƒczeniu i jedynie wówczas widaç realne wykorzystanie Êrodków.
Niestety, nie wszystkie zaplanowane w tym
roku inwestycje Zarzàd zrealizuje. Z przyczyny
nieuregulowanych spraw odszkodowawczych
na przysz∏y rok przechodzi budowa ul. Gruszy
i budowa chodnika w ul. Technicznej. Podobnie
budowa boiska przy XXV LO przy ul. Halnej,
z przyczyny nie zakoƒczonej sprawy o zasiedze-

nie gruntu, przesunie si´ na 2014 rok. Na przysz∏y rok, z powodu nieukoƒczonego projektu,
prze∏o˝ona jest te˝ modernizacja budynku przy
ul. ˚egaƒskiej 1A. Z powodu niesatysfakcjonujàcych wyników przetargu od∏o˝ono prace przygotowawcze do budowy odwodnienia w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i NadwiÊle. Na
kilku zrealizowanych inwestycjach, w wyniku
korzystnych rozstrzygni´ç przetargowych, uda∏o
si´ zrobiç oszcz´dnoÊci wynoszàce w sumie kilkaset tysi´cy z∏otych.
Od 2015 roku mieszkaƒcy stolicy b´dà mogli
wspó∏decydowaç, w ramach bud˝etów dzielnicowych, o wydatkach z miejskiej kasy. Wst´pne za∏o˝enia przewidujà, ˝e kwota przeznaczona do
dyspozycji mieszkaƒców nie powinna byç mniejsza ni˝ 0,5–1% bud˝etu dzielnicy. Pomimo ˝e bud˝et obywatelski ruszy dopiero w 2015 roku, ju˝
teraz zbierane sà propozycje mieszkaƒców.
W naszej dzielnicy zostanie powo∏any zespó∏
sk∏adajàcy si´ m.in. z przedstawicieli rad osiedlowych, radnych i przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, który zajmie si´ kwalifikowaniem nades∏anych pomys∏ów i przyznawaniem Êrodków.
Rozpoczà∏ si´ d∏ugo wyczekiwany remont
Traktu Lubelskiego. Ulica zosta∏a zniszczona
podczas budowy kolektora W. Wy∏àczono z ruchu jezdnie na odcinku od ul. Lebiodowej do ul.

Kombajnistów. Remont, roz∏o˝ony na etapy, b´dzie trwaç do jesieni 2014 roku. Jako pierwszy
zostanie wykonany remont skrzy˝owania z ul.
Kombajnistów. Przebudowa obejmie wykonanie
nowej podbudowy drogi, po∏o˝enie asfaltu i budow´ rond Traktu Lubelskiego z ul. Zwoleƒskà
i ul. Bronowskà.
Zakoƒczy∏y si´ prace projektantów nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego rejonu Sadula. Plan zosta∏ wy∏o˝ony do publicznego wglàdu i do 16 paêdziernika mo˝na zapoznaç si´ z nim w siedzibie
Urz´du m.st. Warszawy w Pa∏acu Kultury i Nauki oraz na stronach internetowych Urz´du
www.bip.warszawa.pl. Uwagi do projektu planu sk∏adaç mo˝na pisemnie do 6 listopada do
Prezydenta m.st. Warszawy, plac Bankowy 3/5,
pokój 11, 00-950 Warszawa. Po rozpatrzeniu
uwag zainteresowanych osób, projekt planu
zostanie skierowany pod obrady Rady Dzielnicy, a nast´pnie Rady Miasta, która ostatecznie
przyjmie plan.
Ciekawà inicjatyw´ podjà∏ wawerski ZOZ.
Z uwagi na trudnoÊci z dojazdem do przychodni
przy ul. Strusia zosta∏y utworzone trzy linie mikrobusowe. Mi´dzy godzinà 8.30 a 13.30 samochody rozwo˝à pacjentów w kierunku Starej Mi∏osny, Falenicy i Rembertowa. Przejazd kosztuje 3,50 z∏ niezale˝nie od trasy przejazdu.

Marcin Kurpios

49 Rajd szlakiem tragedii i chwa∏y
aniƒsko-wawerskiej zakoƒczony!
26 wrzeÊnia 2013 roku w godzinach
8.30–12.30 odby∏ si´ Rajd Szkolny, w którym
wzi´∏o udzia∏ 150 uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z dzielnicy
Wawer. Tradycja Rajdu szlakiem zbrodni wawerskiej si´ga 1964 r., kiedy to profesor
Henryk Wierzchowski, historyk i nauczyciel
historii XXVI LO, Prezes Tow. Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Grochów, zorganizowa∏ go
dla nauczycieli i harcerzy swojej szko∏y.
Wkrótce organizacj´ Rajdów dla harcerzy,
potem Samorzàdu Szkolnego i wszystkich
ch´tnych, na wiele lat przej´∏a 147 WDH
„B∏´kitni” na czele z hm. Danutà Rosner.
W roku 1987 dyrektor Konrad Wójcicki
uczyni∏ z Rajdu, przy aprobacie Rady Pedagogicznej, obowiàzkowà lekcj´ patriotyzmu
dla uczniów klas pierwszych XXVI LO.

Rajd odbywa si´ we wrzeÊniu, tzw. „miesiàcu Warszawy”. W latach 2007–2010 patronat
nad Rajdem obj´∏a p. Lidia Szczytowska – ówczesny dyrektor szko∏y. W tych latach Rajd
rozszerzy∏ swojà formu∏´ o m∏odzie˝ wawerskich szkó∏ gimnazjalnych i licealnych.
W roku 2011 patronat nad Rajdem przeszed∏ w r´ce p. Magdaleny Sitnickiej – dyrektora Zespo∏u Szkó∏ nr 114, obejmujàcego XXVI LO i Gimnazjum nr 103.
Organizacjà Rajdu od 16 lat, poczàtkowo
wspólnie z hm. Danutà Rosner, zajmuje si´
nauczycielka historii XXVI LO (obecnie
ZS 114) p. Magdalena WiÊnioch, która razem ze szczepem ZHP 147 WDHiGZ „B∏´kitni” dba, by Rajd by∏ niezapomnianà lekcjà
patriotyzmu i historii „Naszej Ma∏ej Ojczyzny”, dzielnicy Wawer.

Uroczystym apelem w samo po∏udnie na
Cmentarzu Ofiar Wojny przy ul. KoÊciuszkowców, w którym wzi´∏y udzia∏ w∏adze
dzielnicy, kombatanci, dyrektorzy szkó∏
oraz duchowieƒstwo, zakoƒczono Rajd.
Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏ w Rajdzie
i apelu, zapraszamy na jubileuszowy 50
Rajd ju˝ za rok.

pwd. Marcin Âwiderski
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Nasze Êmieci odbierze firma Lekaro
Nowa ustawa Êmieciowa
przysporzy∏a Warszawie du˝o
problemów. Za z∏e przygotowanie pierwszego przetargu
na wywóz sto∏ecznych Êmieci
odwo∏any zosta∏ wiceprezydent Jaros∏aw Kochaniak.
Dzi´ki wprowadzeniu tzw.
systemu pomostowego Ratusz ma jeszcze co prawda
cztery miesiàce na sfinalizowanie sprawy, jednak powoli widaç ju˝ koniec zwiàzanych z tym perypetii.

W∏aÊnie zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg, kto od lutego
przysz∏ego roku b´dzie wywozi∏ nasze Êmieci. Pretendentów by∏o pi´ciu, w wyniku przetargu Ratusz wybra∏ trzech z nich – firmy, które zaoferowa∏y najkorzystniejsze warunki cenowe. Na terenie Pragi-Po∏udnie, Pragi-Pó∏noc, Rembertowa, Wawra i Weso∏ej
odpowiedzialna za odbiór i przetworzenie odpadów
b´dzie firma Lekaro. To du˝a, dzia∏ajàca na terenie
województwa mazowieckiego od dwudziestu lat firma. Specjalizuje si´ w us∏ugach z zakresu odbioru
nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych. Inne rejony Warszawy
b´dà obs∏ugiwa∏y jeszcze spó∏ki MPO oraz SITA. Wiel-

Nieuleczalna g∏upota kierowców
22
wrzeÊnia br. – dla trzech rodzin
dzieƒ pe∏en stresu i ∏ez. Dlaczego? Tego dnia po raz kolejny na ul. Widocznej na wysokoÊci ul. Solidnej mia∏
miejsce wypadek – tym razem z udzia∏em trzech samochodów osobowych. Pomia˝d˝one przody aut, urwane ko∏o
i dwie jednostki stra˝y po˝arnej wycinajàce rannych z blach ich pojazdów. Pogotowie zabiera poszkodowanych. Doko∏a
zaniepokojeni sàsiedzi, po raz kolejny
oglàdajàcy tu takie sceny. W chwili zamykania numeru przyczyny wypadku nie
by∏y jeszcze znane, ale mog´ w ciemno
obstawiaç, ˝e by∏a to nadmierna pr´dkoÊç bàdê brawura jednego czy dwóch
kierowców. Tyle jest apeli o ostro˝nà jazd´, tyle obrazowego odwo∏ywania si´ do
wyobraêni, ˝e lepiej dojechaç do domu
5 minut póêniej, ni˝ dojechaç szybciej,
ale na tamten Êwiat, a statystyki wypadków niezmiennie pozostajà zatrwa˝ajàco
wysokie. Dziki poÊpiech w jeêdzie samochodem zdaje si´ byç po prostu nieule-

czalny. B´dàc na miejscu zdarzenia, bo
niestety jednà z poszkodowanych osób
jest ktoÊ z mojej rodziny, zwróci∏am uwag´ na najlepszy dowód na powy˝szà hipotez´. Z uwagi na rozmiary karambolu
ca∏y ruch uliczny zosta∏ puszczony nie-

Paragrafy i psy

Zgodnie z jej zapisami ka˝de zwierz´ domowe
powinno mieç dost´p do Êwiat∏a dziennego oraz
swobod´ poruszania, jak równie˝ zapewniony
sta∏y dost´p do wody i karm´. Pomieszczenia,
w których przebywajà zwierz´ta, powinny byç
odpowiednio dostosowane, aby je chroniç przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Nale˝y pami´taç równie˝, ˝e nie mo˝na trzymaç
zwierzàt na uwi´zi d∏u˝ej ni˝ 12 godzin albo
w sposób powodujàcy ich cierpienie. Co istotne,
zabronione jest równie˝ tzw. kopiowanie, czyli
przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych. Ta zmiana jest równie˝ bardzo istotna
dla samych czworono˝nych pupilów, dla których
ogon jest przecie˝ jednym z podstawowych
Êrodków komunikacji tak z innymi psami, jak
przede wszystkim z ludêmi.
Ka˝dy w∏aÊciciel psa musi równie˝ pami´taç
o obowiàzkowych szczepieniach ochronnych,
szczególnie wykonywaniu szczepienia przeciwko wÊciekliênie, które powinno nastàpiç najdalej 30 dni po ukoƒczeniu przez psa 3 miesiàca
˝ycia i nale˝y je powtarzaç co roku.

Dzielnica Wawer, bogata w niskà zabudow´ i tereny zielone, obfituje w posiadaczy czworonogów.
Jak wiadomo, pies najlepszym przyjacielem cz∏owieka, ale czy cz∏owiek to najlepszy przyjaciel psa?
Jak przysta∏o na XXI wiek, tak˝e i na psa znajdzie
si´ „paragraf”, dla jego dobra i bezpieczeƒstwa.
Posiadanie psa wià˝e si´ nie tylko z przyjemnoÊciami, ale i z obowiàzkami, jakie nak∏ada
polskie prawo na ich posiadaczy. Spacerujàc ulicami Wawra, niejednokrotnie mo˝na spotkaç
pieska biegnàcego przed swoim panem, bez kagaƒca, ˝e ju˝ o smyczy nie wspomn´. Ma∏y problem, gdy piesek jest niewielkich rozmiarów, ale
gdy biegnie owczarek niemiecki bàdê doberman, mo˝na prze˝yç chwil´ grozy. Ka˝dy w∏aÊciciel pieska z regu∏y nas poinformuje, ˝e pupil jest
∏agodny i nie ugryzie, ale to tylko zwierz´ i jego
zachowaƒ nie da si´ przewidzieç.
W prawie polskim mo˝emy odnaleêç ustaw´
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt.

2

utwardzonà nitkà Widocznej, ciàgnàcà
si´ wzd∏u˝ g∏ównej drogi. Mimo niedzieli ruch by∏ spory, utworzy∏ si´ wi´c ma∏y
korek. Po tym naprawd´ krótkim odcinku wymuszonej wolnej jazdy wielu kierowców z wyraênà irytacjà mocno wciska∏o peda∏ gazu, aby „wyrwaç z kopyta”
i nadrobiç stracony tu czas.

cy przegrani – firmy ByÊ oraz Remondis – zaskar˝yli
rozstrzygni´cie przetargu, zarzucajàc konkurencji
„ra˝àce zani˝enie ceny” w z∏o˝onych ofertach.
Póki co, i tak do koƒca stycznia Êmieci odbierajà
dotychczasowi operatorzy na dotychczasowych zasadach. Warszawscy urz´dnicy przez ten czas b´dà
pracowaç nad ustaleniem harmonogramu odbierania Êmieci oraz zapowiadajà akcj´ informacyjnà dla
mieszkaƒców stolicy. Przypominamy, ˝e zgodnie
z nowymi zasadami gminy majà obowiàzek odbioru
nie tylko naszych Êmieci domowych, ale tak˝e mi´dzy innymi tzw. odpadów gabarytowych (np. stare
meble), zu˝ytego sprz´tu AGD czy nawet „odpadów
zielonych” (liÊci, trawy, ga∏´zi).

Olga ¸´cka
Po co? Czy w niedzielne popo∏udnie naprawd´ trzeba si´ tak spieszyç? Czy tak
bardzo chcà Paƒstwo sprawdziç, jak to jest
przejechaç si´ karetkà na sygnale i jak
szybko i sprawnie b´dzie si´ w niej opatrzonym czy nie daj Bo˝e reanimowanym?
Przetestowaç, jak sprawnie dzia∏ajà warszawskie Szpitalne Oddzia∏y Ratunkowe?
Nie chc´ ju˝ przytaczaç gorszych scenariuszy. Zwracam si´ do Paƒstwa tak
bezpoÊrednio, poniewa˝ te ma∏e
grzeszki drogowe, drobne nadgonienia straconego w korku
czasu sà udzia∏em wielu warszawiaków, zdajà si´ byç na naszych drogach czymÊ normalnym, a przecie˝ nie powinny byç
normà. PomyÊlcie, prosz´, Paƒstwo o tym, ˝e bardzo cz´sto
przyczynà wypadku sà w∏aÊnie te krótkie
i „wyjàtkowe” zrywy, a nie bycie z natury
piratem drogowym, niemal˝e stale utrzymujàcym wskazówk´ pr´dkoÊciomierza
powy˝ej 100 km/h. Naprawd´ nie warto si´
tak spieszyç. Ani na drodze, ani w ˝yciu,
i tak ˝yjemy za szybko.

Hanna Kowalska
Przepisy nak∏adajà równie˝ na w∏aÊcicieli obowiàzek nale˝ytej kontroli swojego psa podczas
wyprowadzania go na spacery w art. 77 kodeksu wykroczeƒ: „Kto nie zachowuje zwyk∏ych lub
nakazanych Êrodków ostro˝noÊci przy trzymaniu
zwierz´cia, podlega karze grzywny do 250 z∏otych albo karze nagany”. Zwyk∏a ostro˝noÊç
obejmuje przeci´tne Êrodki ostro˝noÊci zwiàzane
z trzymaniem danego zwierz´cia (np. smycz, kaganiec). Niedochowanie ostro˝noÊci przy wyprowadzaniu psa mo˝e doprowadziç do wyrzàdzenia szkody innej osobie w postaci ugryzienia.
Jednak˝e najwa˝niejsze w posiadaniu czworono˝nego pupila jest to, by si´ o niego troszczyç. Niestety wiele zwierzàt zostaje porzuconych przez swoich w∏aÊcicieli. Pies to nie tylko
wspania∏y towarzysz spacerów, ale przede
wszystkim zwierz´, które potrafi si´ odwdzi´czyç
za okazane serce. Tak wi´c, oby i na cz∏owieka
znalaz∏ si´ zawsze odpowiedni „paragraf”, gdy
okrutnie zachowa si´ wobec zwierz´cia.

Joanna Dàbrowska
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Obudzona z biernoÊci

Na wybory id´ za rok

(czyli o tym, dlaczego pójd´
na referendum)

(czyli czemu nie zamierzam iÊç
na referendum)

Jako prawnik móg∏bym zaczàç od „paragrafów”.
Od Konstytucji, a mo˝e i od prawa rzymskiego, od historii oraz filozofii, a skoƒczyç na politologii. Nie zrobi´ tego. Nie chc´ mieç tej (oczywistej) przewagi, chocia˝ sama Hanna
Gronkiewicz-Waltz jest prawnikiem, profesorem prawa.
Ten g∏os, ten felieton mieszkaƒca Warszawy nie b´dzie o drogiej komunikacji, nie b´dzie o wysokich czynszach, nie b´dzie o zalaniach ani te˝
o kolesiostwie w wielu miejskich spó∏kach czy urz´dach. Nie przeczytajà tutaj Paƒstwo tak˝e o kilkuset milionach z∏otych na nagrody dla urz´dników
i politycznych stronników. Nie napisz´ ani s∏owa o likwidacji szkó∏, braku
miejsc w ˝∏obkach i przedszkolach, fatalnej nawierzchni wielu ulic i chodników, którymi wspólnie przecie˝ chodzimy. Nie pisn´ nic a nic o ci´ciach
w kursowaniu autobusów ani te˝ o b∏´dach przy wprowadzeniu nowego
systemu Êmieciowego w mieÊcie. Mylà si´ ci z Paƒstwa, którzy myÊlà, ˝e
przeczytajà tutaj o tym, co myÊl´ o braku obwodnicy Êródmiejskiej czy braku spójnego programu rewitalizacji prawej strony Warszawy. A ju˝ na pewno nie skreÊl´ ani s∏owa o tym, ˝e Prezydent Warszawy nie prowadzi∏a ˝àdnego dialogu z miastem i mieszkaƒcami. O tym wszystkim milcz´ jak grób.

To b´dà same emocje…
Od 6 lat Platforma Obywatelska na czele z Hannà Gronkiewicz-Waltz rzàdzi
najwi´kszym polskim miastem. Mieszkaƒcy obdarzyli jà w 2006 r. (a póêniej
w 2010 r.) du˝ym kredytem zaufania. Jako prawnik i by∏y prezes NBP powinna Hanna Gronkiewicz-Waltz znaç prostà prawd´. Dzisiaj kredyt – jutro sp∏ata. Obietnica i jej spe∏nienie. Uczymy tego nasze dzieci, uczymy si´ tego
w szkole, uczy nas tego ˝ycie. OdpowiedzialnoÊç za s∏owo, odpowiedzialnoÊç
za cz∏owieka, odpowiedzialnoÊç za naszà ma∏à lokalnà spo∏ecznoÊç. Niebywa∏a aktywnoÊç Pani Prezydent od kilkunastu tygodni tràci fa∏szem. Widzimy jà
na zdj´ciach w prywatnych (!) mieszkaniach (gdzie wczeÊniej nie bywa∏a), na
bazarkach (gdzie zapewne nie kupuje), czy te˝ za przys∏owiowym rogiem (której to okolicy najpewniej nie zna). KtoÊ powie – czepia si´ pan! A co ma robiç,
gdy sto∏ek, na którym siedzi, si´ chybocze? Odpowiem – teraz to ju˝ nic! Tylko co zrobi∏a z ponad szeÊciuset tysiàcami g∏osów, które jà popar∏y? Gdzie by∏a przez te wszystkie lata? Czy i gdzie mo˝na by∏o jà spotkaç? Jak cz´sto s∏ucha∏a mieszkaƒców? Jak cz´sto „chodzi∏a w miasto”? Co takiego odnalaz∏a
ostatnio na Facebooku czy Twitterze, ˝e zalewa nas co chwila nowymi (fantastycznymi) informacjami? Dlaczego wreszcie stara si´ podzieliç mieszkaƒców
Warszawy na tych prawdziwych i tych... No w∏aÊnie – jakich? Podrabianych,
gorszych, „innych”, tych ze s∏oikami w plecaku od mamy czy babci... Dziesiàtki tysi´cy Êniàcych swój „sen o Warszawie”. Warszawie ich, Twojej, mojej,
a wreszcie NASZEJ. Tych, którym odmawia si´ prawa do g∏osu, prawa do wpisania do rejestru wyborców. Hanna Gronkiewicz-Waltz przegra t´ bitw´. Nie
pisz´ tu o wojnie, bo moim zdaniem spo∏ecznoÊç Warszawy z nikim jej nie prowadzi. Nie prowadzà jej tak˝e si∏y polityczne zaanga˝owane w akcj´ referendalnà. Demokracja ma blaski i cienie. Jej blaskiem jest uczestnictwo. SkreÊlony r´kà (odwa˝ny czy te˝ ciàgle si´ wahajàcy) g∏os. To przy urnie wyborczej
czujemy si´ unikalnà cz´Êcià wielkiej sprawy. Mamy wp∏yw. JesteÊmy wa˝ni
i wielcy, bo wa˝na jest sprawa, w której si´ wypowiadamy. I jeszcze jedno,
horrendalne nagrody dla... Ach, prawda, obieca∏em, ˝e b´dà tylko emocje...
Mój przeÊwietny nauczyciel j´zyka polskiego z mokotowskiego liceum
Êw. Augustyna w podarowanej mi ksià˝ce Zbigniewa Herberta („Pan Cogito”) napisa∏ dwa s∏owa – Sapere aude (odwa˝ si´ byç màdrym). Czego
Paƒstwu i sobie przy okazji referendum ˝ycz´...
13 paêdziernika id´ na referendum bo „W” to moja Warszawa.

Dariusz Lasocki
mà˝ i ojciec, radca prawny,
radny z Goc∏awia w Radzie Dzielnicy Praga Po∏udnie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Od roku 1989 sumiennie uczestniczy∏em w ka˝dych wyborach, jakie si´ odbywa∏y w Polsce. Chodz´, choç wiem, ˝e
ten mój jeden g∏osik szali nie przewa˝y, ale zawsze mam
choç poczucie, ˝e zrobi∏em wszystko, co mog∏em. ˚e mam prawo do tego g∏osu
i z tego prawa korzystam. Jednak 13 paêdziernika na referendum si´ nie wybieram.
Mamy na szcz´Êcie w Polsce demokracj´, a demokracja ma swoje twarde
regu∏y. Podstawowa jest taka, ˝e w∏adz´ mo˝na powo∏aç i mo˝na jà odwo∏aç.
Najcz´Êciej w cyklach kadencji, ta samorzàdowa jest 4-letnia. Jest te˝ furtka na
sytuacj´ nadzwyczajnà, gdy ktoÊ w∏adzy nadu˝ywa, gdy pojawiajà si´ zarzuty korupcyjne czy gdy z powodu czyjeÊ nieudolnoÊci pozostawienie go u w∏adzy rodzi∏oby nieodwracalne negatywne skutki. W przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz mo˝na toczyç goràce spory o takà czy innà decyzj´, jednak powy˝sze przes∏anki absolutnie nie zachodzà. Mo˝na mieç pretensje o podwy˝ki cen
komunikacji, o zmiany w strukturze oÊwiaty, ceny za wywóz Êmieci czy zdarzajàce si´ czasem awarie. OsobiÊcie, choç szanuj´ poglàdy adwersarzy, zupe∏nie
si´ z nimi nie zgadzam. Jako samorzàdowiec z doÊç d∏ugim sta˝em jestem pewien, ˝e jakikolwiek prezydent przy wsparciu jakiejkolwiek si∏y politycznej rzàdzi∏by Warszawà, i tak nie mia∏by mo˝liwoÊci podejmowaç innych decyzji. Bo
scheda, jakà odziedziczy∏a stolica po poprzednim systemie, wymaga ca∏ych lat
nadganiania zaleg∏oÊci. A nie pomaga w tym polskie prawo, które zamiast
wspierania rozwoju stolicy (w koƒcu to wizytówka kraju), nak∏ada na nià dodatkowe zobowiàzania finansowe choçby w postaci „janosikowego”.
MyÊl´ tak˝e, ˝e nawet najzagorzalsi przeciwnicy Pani Prezydent obiektywnie
przyznajà, ˝e pod jej rzàdami Warszawa zmienia si´ i unowoczeÊnia. ˚e sprawnie
i systematycznie realizowane sà najniezb´dniejsze inwestycje, ˝e wymieniono
tabor komunikacyjny, ˝e rozbudowano i wyremontowano baz´ edukacyjnà, sportowà i kulturalnà... Zmiany w Warszawie zauwa˝ono na Êwiecie. W rankingu ONZ
na najprzyjaêniejsze do ˝ycia miasto Warszawa zaj´∏a wysokie 19. miejsce.
O co wi´c chodzi, co takiego dramatycznego si´ dzieje, ˝e na rok przed koƒcem kadencji chce si´ odwo∏aç prezydenta stolicy? ˚e nie prowadzi dialogu spo∏ecznego? ˚e nie pokazuje si´ publicznie wÊród warszawiaków? ˚e jest arogancka? No przepraszam, ale ja od prezydenta mojego miasta raczej wymagam, ˝eby
to miasto dobrze funkcjonowa∏o, ˝eby autobusy jeêdzi∏y, a ulice by∏y przejezdne.
To, czy ma aktualny profil na Facebooku, czy jest mi∏a, elegancka i sympatyczna,
jest mi zupe∏nie oboj´tne. Ma byç sprawnym, uczciwym gospodarzem, który
swojej funkcji nie obejmuje jako szczebla do dalszej politycznej kariery. I wreszcie od 7 lat takiego prezydenta w osobie Hanny Gronkiewicz-Waltz mamy.
No wi´c o co chodzi? Odpowiedê jest stara jak Êwiat. Ju˝ w staro˝ytnym
Rzymie mawiano, ˝e kto rzàdzi w stolicy, ten rzàdzi imperium. Na przestrzeni wieków wszyscy wielcy najeêdêcy zawsze ruszali w kierunku stolicy.
A i w polskiej wspó∏czesnej polityce ukszta∏towa∏a si´ zale˝noÊç, ˝e kto wygrywa wybory samorzàdowe w stolicy, potem wygrywa w ca∏ej Polsce. Nic
wi´c dziwnego, ˝e na czele referendalnej inicjatywy obok lokalnej partii, jakà jest Warszawska Wspólnota Samorzàdowa, znaleêli si´ najzacieklejsi polityczni przeciwnicy rzàdu – Ruch Palikota i Prawo i SprawiedliwoÊç.
Drodzy politycy, chcecie, ˝eby w Warszawie dzia∏o si´ lepiej, a ludziom ˝y∏o
∏atwiej i wygodniej? Prosz´ bardzo, nic trudnego. PodnieÊcie w sejmie ràczki za
zniesieniem „janosikowego”, przeg∏osujcie dodatkowe fundusze na wyp∏aty odszkodowaƒ nale˝nych z tytu∏u Dekretu Bieruta, stwórzcie mechanizmy dajàce
Warszawie równe prawa w dost´pie do funduszy europejskich. W ten sposób
bardziej przys∏u˝ycie si´ warszawiakom, ni˝ burzàc system zarzàdzania miastem.
I dlatego, po raz pierwszy w wolnej Polsce, 13 paêdziernika na referendum nie id´. Wezm´ dzieci do kina lub pójd´ na spacer. Na wybory pójd´
za rok. Wtedy spoÊród kilku kandydatów wybierzemy tego, któremu zaufamy, ˝e przez kolejne 4 lata b´dzie dobrym gospodarzem naszego miasta.

Marcin J´drzejewski
radny w Radzie Dzielnicy Weso∏a
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Proponowane lokalizacje dla Wawra, w których
ma powstaç 5 si∏owni sfinansowanych przez Urzàd
m.st. Warszawy:
• teren obiektu sportowego „Syrenka”, przy ul.
Starego Doktora,
• okolice skrzy˝owania ul. B∏´kitnej i ul. Solidnej,
• okolice ul. Kadetów,
• okolice ul. Rzeêbiarskiej 28,
• okolice ul. Mieczys∏awa Po˝aryskiego,
• okolice ul. Mrówczej i ul. Zagajnikowej,
• okolice skrzy˝owania ul. Wilgi i ul. Juliusza
Osterwy,
• okolice ul. Strzyg∏owskiej,
• okolice skrzy˝owania ul. Samorzàdowej i ul.
Zagórzaƒskiej,
• okolice ul. Frenkla przy placu zabaw.

Zag∏osuj na lokalizacj´
si∏owni plenerowej!
Projekt „Warszawa w dobrej kondycji” rozkr´ca
si´ z zawrotnà pr´dkoÊcià. Po zweryfikowaniu zg∏oszeƒ z lokalizacjami dla 100 nowych si∏owni plenerowych warszawscy urz´dnicy wy∏onili 200 propozycji. Jednak to my, mieszkaƒcy stolicy, wybierzemy
miejsca najbardziej nam odpowiadajàce. Do 10
paêdziernika br. trwa g∏osowanie na najbardziej
dogodne lokalizacje miejskich stref do çwiczeƒ.
Urz´dnicy dokonali wst´pnej selekcji miejsc
na podstawie kryterium wielkoÊci terenu dla
jednej si∏owni, która musi wynosiç ok. 150 m2.
Brali równie˝ pod uwag´ integracj´ lokalnych
spo∏ecznoÊci, dost´pnoÊç komunikacyjnà oraz
prawa dysponowania terenem.
G∏osowaç mo˝na za poÊrednictwem strony internetowej: www.wdobrejkondycji.waw.pl
oraz w dzielnicowych Wydzia∏ach Obs∏ugi
Mieszkaƒców w dost´pnych tam ankietach.

Zach´camy Paƒstwa do wzi´cia udzia∏u
w g∏osowaniu!

Olga ¸´cka

Ostatnie dni przyjmowania zg∏oszeƒ na konkurs
„Wawer – to mnie zachwyca”
Ju˝ tylko do 18 paêdziernika mo˝na nadsy∏aç swoje zdj´cia do dzielnicowego konkursu fotograficznego pn. „Wawer – to mnie zachwyca...”. Ten szeroki temat mo˝na
ujàç dowolnie, jak tylko przyjdzie Wam do g∏owy. Do udzia∏u zaproszone sà dzieci,
m∏odzie˝ i doroÊli fotografujàcy amatorsko. Oceniane b´dà tylko prace indywidualne.
Mo˝na z∏o˝yç maksymalnie 5 prac (5 sztuk zdj´ç). Cenne nagrody czekajà!
Wi´cej informacji i regulamin konkursu dost´pne na naszej stronie: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110/n/ 4216.

Hanna Kowalska

Zostaƒ wolontariuszem Szlachetnej Paczki
Rekrutacja wolontariuszy do XIII edycji Szlachetnej Paczki ruszy∏a! To dzi´ki nim najbardziej potrzebujàce rodziny w okolicy w grudniu otrzymajà konkretnà, màdrà pomoc. Wolontariusz Paczki,
czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni nie chcà albo bojà si´ wejÊç.
W ciàgu roku SuperW sà potrzebni w wi´kszoÊci
dzielnic Warszawy, w tym tak˝e w Wawrze,
w Weso∏ej i na Pradze-Po∏udnie.
Poszukiwane sà osoby pe∏noletnie, odpowiedzialne, pragnàce realnie zmieniaç swoje otoczenie, czerpiàce radoÊç z bezinteresownego pomagania i potrafiàce nawiàzaç kontakt z drugim cz∏owiekiem. Do
zadaƒ wolontariusza nale˝y m.in. spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla
których pomoc materialna mo˝e byç realnà szansà
na popraw´ sytuacji; wspó∏praca z darczyƒcami
przygotowujàcymi paczki oraz wspó∏praca z innymi
wolontariuszami w rejonie, m.in. poszukiwanie darczyƒców, organizacja magazynu, transport paczek.
Wolontariusze Paczki przechodzà specjalne szkolenie, które ma ich przygotowaç do tej niezwykle wa˝nej roli. To oni sà pomostem mi´dzy osobami, które
potrzebujà wsparcia, a tymi, którzy chcà je daç.
Dla 68% wolontariuszy udzia∏ w Szlachetnej Paczce
by∏ jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w ich ˝yciu.
– Dla mnie Szlachetna Paczka to wyzwanie, ale takie,
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którego nikt przede mnà nie stawia, lecz którego podejmuj´ si´ sama. To wyzwanie nie jest jednak po to, by
udowodniç innym, ˝e coÊ potrafi´, lecz by udowodniç
to przede wszystkim samej sobie – mówi Kasia, wieloletnia wolontariuszka. Bycie wolontariuszem to nie tylko satysfakcja z pomocy innym, ale te˝ rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji, takich jak umiej´tnoÊç pracy w zespole, dobre zarzàdzanie pracà
i czasem, umiej´tnoÊci komunikacyjne. – Gdy patrz´ na
siebie teraz, po trzech latach bycia w Szlachetnej Paczce, to widz´, jak wiele da∏o mi takie „prze∏amywanie”
samej siebie. Sta∏am si´ o wiele bardziej Êmia∏a i otwarta, wiele radoÊci sprawia mi poznawanie nowych osób.

Starsi wiedzà wi´cej
Projekt „Starsi wiedzà wi´cej” finansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej, jest
kontynuacjà dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz
warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie.
Ideà projektu jest poprawa jakoÊci ˝ycia seniorów dotkni´tych: niedostatkiem, trudnà, sytuacjà
rodzinnà, problemami mieszkaniowymi. Pomoc
jest ca∏kowicie bezp∏atna, udzielana z zachowaniem pe∏nej poufnoÊci.
Pod has∏em „Uczymy si´ przez ca∏e ˝ycie” prowadzone sà spotkania edukacyjne obejmujàce:
planowanie bud˝etu domowego, zasady racjonalnego zaciàgania po˝yczek, problematyk´ zad∏u˝eƒ, sprawy mieszkaniowe oraz dziedziczenie.
W powy˝ej wspomnianych sprawach, a tak˝e
w wielu innych, doradcy BPO codziennie udzielajà
porad seniorom, których trudna sytuacja ˝yciowa
zmusi∏a do szukania fachowej pomocy.
Wiele przydatnych informacji jest dost´pnych
w Internecie. W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, gdzie mo˝na skorzystaç z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezb´dnych
informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej.
Drugie wydanie bezp∏atnego „Obywatelskiego
Niezb´dnika Seniora” dost´pne b´dzie w organizacjach dzia∏ajàcych na rzecz seniorów.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie
pod numerem (22) 828-12-94, mejlowo pod adresem bpowarszawa@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy.

Beata ¸ukasiewicz
doradca Biura Porad Obywatelskich
w Warszawie

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który
co roku w przemyÊlany sposób ∏àczy potrzebujàcych, wolontariuszy i darczyƒców przygotowujàcych paczki. Tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka
dotar∏a do 13 235 rodzin, a ∏àczna liczba zaanga˝owanych w projekt si´gn´∏a 300 tys. osób. Liczba
rodzin, do których dotrzemy z pomocà w tym roku,
zale˝y od tego, ilu wolontariuszy zostanie zrekrutowanych. Zg∏oszenia przyjmowane sà do
15 paêdziernika na www.superw.pl, gdzie wystarczy wype∏niç krótki formularz i wybraç rejon,
w którym chce si´ dzia∏aç. Zapraszamy!

Piotr Wilczyƒski
Lider Regionu Warszawa-Weso∏a, Sulejówek
projektu SZLACHETNA PACZKA

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

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Weso∏a, – Konrad Skorupka, • Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Rembertów kontakt powy˝ej
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RJnO w Wawrze i Weso∏ej

Natalia Najman

statnie dwie rundy tegorocznych Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´ zostanà rozegrane w znacznej cz´Êci
na terenach wokó∏ dzielnic Wawer i Weso∏a.
12 paêdziernika (pierwszy dzieƒ rundy XI) rywalizowaç b´dziemy na trasie dystansu klasycznego
na terenach lasów miejskich w okolicach Zielonej.
Start i meta od godziny 11.00 przy Zespole Szkó∏
nr 94 na ul. Krótkiej 1 w Weso∏ej. W nast´pnym

O

dniu, tj. 13 paêdziernika, rywalizacja przeniesie si´
do M∏ocin (Przystanek M∏ociny, ul. ˚ubrowa 17),
gdzie zostanà rozegrane zawody na dystansie scorelauf (polega to na tym, ˝e zawodnik otrzymuje
map´ z narysowanymi punktami kontrolnymi
i musi w dowolnej kolejnoÊci odnaleêç wszystkie
punkty). Dwa tygodnie póêniej, w dniach 26–27
paêdziernika, odb´dzie si´ runda fina∏owa. W sobot´ 26 paêdziernika start i meta znajdowaç si´
b´dà na terenie Szko∏y Podstawowej nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy. Nast´pnego
dnia rywalizacj´ rozpoczniemy od strony Wiàzowny. Start i meta zostanà usytuowane przy parkingu
Karczmy ˚ywieckiej w Wiàzownie, ul. Parkingowa 20. W oba dni start od godziny 11.00.
Podczas ka˝dego wyÊcigu uczestnicy majà do
wyboru cztery kolory tras: zielonà, niebieskà, czerwonà i czarnà. Ka˝da trasa jest dostosowana do
umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci fizycznych uczestni-

WrzeÊniowy zawrót g∏owy w KT Break
End of summer – tak zosta∏ nazwany ostatni letni turniej Tenis 10, który odby∏ si´ 15.09 w Breaku.
Pogoda by∏a dla m∏odych tenisistów ∏askawa i podczas rozgrywek na niebie Êwieci∏o s∏onko. Najlepsi
zawodnicy wrócili do domu z pamiàtkowymi pucharami i nagrodami. Wyniki poszczególnych kategorii:
w Talentiadzie – I miejsce: Janek Mazurkiewicz, II miejsce: Janek Wojewódzki, III miejsce: Patrycja Bok oraz Ola Mazurkiewicz. Kat. niebieska –
I miejsce: Maciek Brzozowski, II miejsce: Karolina
Szmyd, III miejsce: Wojtek
Guziƒski oraz Janek Wojewódzki. Kat. czerwona –
I miejsce: JaÊ Kluczyƒski,
II miejsce: Filip Walecki, III miejsce: Marika Caruk oraz Nadia Rendecka.
Kat. pomaraƒczowa –
I miejsce: Julia Skar˝yƒska,
II miejsce: Weronika Woêny, III miejsce: Weronika
Baƒda oraz StaÊ Kluczyƒski. Podczas turnieju funkcjonowa∏a strefa
kibica, rodzice i zawodnicy, zajadajàc kie∏baski, mogli obserwowaç
zmagania ¸ukasza Kubota grajàcego wa˝ny mecz Pucharu Davisa
w spotkaniu Polska – Australia.
W sobot´ 28.09 odby∏ si´ w Breaku jedyny w swoim rodzaju turniej rodzinny Micha∏ufka! Zg∏osi∏o
si´ oko∏o 100 osób, ka˝da startujàca para musia∏a byç spokrewniona,
wi´c uk∏ady by∏y przeró˝ne – ma∏˝eƒstwa, rodzeƒstwa, dziadkowie
z wnukami, babcie z wnuczkami,
rodzice z synami i córkami. Rodziny
stworzy∏y w Breaku fantastycznà
tenisowo-przyjacielskà atmosfer´.
Rozgrywki trwa∏y szeÊç godzin, poniewa˝ ka˝dy zawodnik dawa∏
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

z siebie wszystko i mecze by∏y bardzo zaci´te. Dzieci mog∏y uczestniczyç w zabawiankach na sali Breakoland i zaj´ciach pokazowych
karate, mo˝na si´ by∏o te˝ posiliç
kie∏baskami, które serwowa∏y dwa

ka. I zaczynajàc od trasy zielonej – jest to naj∏atwiejsza i najkrótsza trasa dla osób poczàtkujàcych
oraz dla ca∏ych rodzin. Nast´pnie trasa niebieska
– d∏u˝sza, dla osób Êredniozaawansowanych i poczàtkujàcych. Trasa czerwona i czarna sà przeznaczone dla osób ju˝ z doÊwiadczeniem startowym
i przygotowaniem fizycznym do ich pokonania,
z tym ˝e trasa czerwona jest o oko∏o 35–40% krótsza od trasy czarnej.
Serdecznie zapraszamy do spróbowania swoich
si∏ w orientacji sportowej, w której wysi∏ek fizyczny
musimy skorelowaç z wysi∏kiem intelektualnym.
Regulaminy i informacje na temat Rowerowej
Jazdy na Orientacj´ mo˝na znaleêç na stronach:
www.orienteering.waw.pl oraz www.mtbo.pl.

Jan Cegie∏ka
Fot. Lena Lewandowska, czerwcowe
zawody w okolicach RadoÊci.
Micha∏y-jubilaci i posmakowaç ciast oraz sa∏atek
przygotowanych przez „klubowe ˝ony”. W kategorii kobiet zwyci´˝y∏a Zofia Ammor. W kategorii open
– weekend w hotelu „Mazurskie
marzenie” wygra∏a para wujek z siostrzeƒcem, czyli Jerzy Rek i Kajtek
Kossakowski. W kategorii zielonej
najwa˝niejsze trofeum przypad∏o
w udziale tacie i córce – S∏awkowi
Rendeckiemu i Nadii. Sponsorzy nagród, którym ogromnie dzi´kujemy
za wsparcie, to: Hotel „Mazurskie
marzenie”, pizzeria „Pizza z RadoÊci”, Quadland, Fundacja „RadoÊç
dla ludzi”, Radio „Trójka” oraz Apteka Paƒstwa Rendeckich z ul. Sztandarów 1/3. Kompletne wyniki i galeria zdj´ç na naszej stronie www.tenisbreak.pl. Zapraszamy goràco na nast´pne turnieje w Breaku
– cykl Tenis10 Winter Break i turniej andrzejkowy
Andrzej Caruk Cup.

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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UKS Fuks najlepszy w Pucharze Polski

scu nale˝y przypomnieç, ˝e tydzieƒ wczeÊniej w Olsztynie obydwaj ci zawodnicy wygrali Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików (w kat. 45 i 50 kg).
W grupie dzieci w kategorii
open bezkonkurencyjny okaza∏ si´ Hubert Niemczyk. Ponadto z∏ote medale
zdobyli: Maciej Baca w kat. 40 kg,
Maciej Ratyƒski w kat. 21 kg, Jarek
Ratyƒski w kat. 20 kg i Patrycja Sikora w kat. 20 kg.
Kolejny sukces m∏odych sumoków
UKS Fuks i bardzo du˝a liczba startujàcych dzieci i m∏odzie˝y w zawodach potwierdzajà coraz wi´kszà popularnoÊç tej dyscypliny sportu w naszej dzielnicy.
Trenerzy Andrzej Wojda, Arkadiusz Adamczyk i kierownik sekcji
Kalikst Zawada oraz oczywiÊcie
prezes UKS Fuks pani Maria Maciak zapraszajà dzieci i m∏odzie˝ na treningi ogólnorozwojowe i mini sumo, które odbywajà si´ w ka˝dy
wtorek w godz. 18.00–19.30 oraz w czwartki
w godz. 17.30–19.00 w sali gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Falenicy przy ul. Poezji 5.
Wystarczy ch´ç, odwaga i zgoda rodziców –
zaj´cia sà bezp∏atne!

i w Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy Wawer
Jak nam powiedzia∏ Andrzej Wojda, animator
sumo nie tylko na naszym terenie i zarazem
radny dzielnicy, UKS Fuks Falenica w ostatnim M∏odzie˝owym Pucharze Polski w ramach Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy Wawer, który odby∏ si´ na hali OSiR w Falenicy
przy ul. Poezji 5 w dn. 27-28.09.2013, odniós∏ kolejny ogólnopolski sukces sportowy.

Dzi´ki z∏otym medalom: Tomasza Wojdy
w kategorii 85 kg i 92 kg (w Pucharach Polski zawodnicy mogà walczyç w dwóch kategoriach),
Paw∏a Wojdy w 100 kg (III w kat. 92 kg) i Jana

Adamczyka w 75 kg, UKS Fuks wygra∏, przed
TAR Krotoszyn i UKS Mieszko, klasyfikacj´ medalowà tego Pucharu.
W tym dniu równoczeÊnie, na oddzielnym dohyo (ring do sumo), odbywa∏y si´ kolejne zawody dzieci w ramach Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy Wawer, w których równie˝ dominowali zawodnicy z tego klubu.
W grupie m∏odzików w kategorii do 50 kg
wygra∏ Robert Baca, a jego kolega klubowy
Mateusz Rosiƒski zajà∏ III miejsce. W tym miej-

Marta Frejtan

TenisiÊci z RadoÊci podbijajà Radom
Po powrocie z wakacji zawodnicy z UKT RadoÊç 90 wznowili starty w turniejach w ró˝nych kategoriach. Najcz´Êciej swojà obecnoÊç na kortach
zaznaczali ch∏opcy do lat 12. Wybrali si´ mi´dzy innymi dwukrotnie do Radomia, gdzie zdominowali
rozgrywki. Najlepiej spisa∏ si´ Marcin Sadomski,
który w obu turniejach okaza∏ si´ najlepszy zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej.
W pierwszym turnieju Marcin pokona∏ w finale
Patryka Stokowskiego 6/3 6/4, a w deblu razem
z Micha∏em Marchewkà okazali si´ lepsi od swojego klubowego kolegi Kuby P∏usy oraz partnerujàcego mu Juliusza Heroka. Marcin z „MiÊkiem” wygrali po zaci´tym pojedynku 6/4 7/5. Nied∏ugo potem
skrzaty z RadoÊci ponownie zdecydowa∏y si´ na
wypraw´ do Radomia. Fina∏ gry pojedynczej rozstrzygn´li mi´dzy sobà. Marcin pokona∏ w tym meczu Kub´ 6/1 6/4. Obaj zameldowali si´ równie˝
w finale turnieju deblowego. Marcin w parze z Juliuszem Herokiem, a Kubie partnerowa∏ klubowy
kolega Mateusz Smoliƒski. Niestety z powodu choroby ten ostatni nie móg∏ wyjÊç na kort i Sadom-
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maraƒczowej najlepszy okaza∏ si´ Maciek Gawroƒski, który od niedawna reprezentuje barwy klubu z RadoÊci. Trzeba powieski/Herok wygrali fina∏ walkowedzieç, ˝e debiut zaliczy∏ bardzo
rem. Kilka tygodni póêniej UKT
udany. Trzecie miejsce w tym
RadoÊç 90 zorganizowa∏o Misamym turnieju zajà∏ Adrian
strzostwa Warszawy do lat 12.
Smater, który jako jedyny zdoNajlepiej z reprezentantów „Ra∏a∏ pokonaç Maçka. Kategori´
doÊci” spisali si´ Micha∏ Marpomaraƒczowà u dziewczynek
chewka i Marcin Sadomski, któwygra∏a siostra Adriana, Ola.
rzy doszli do çwierçfina∏u gry poOboje wystartowali równie˝
jedynczej oraz razem do pó∏fina∏u
w kategorii zielonej. W tej sagry podwójnej.
mej grupie debiut turniejowy
W turniejach wystartowali
zaliczy∏ Mateusz Szcz´sny, którównie˝ najm∏odsi zawodnicy,
ry co prawda nie zdo∏a∏ pokoniektórzy po raz pierwszy. Pod
naç bardziej doÊwiadczonych
koniec wrzeÊnia klub „Korty Mieprzeciwników, ale w ka˝dym
dzeszyn” zorganizowa∏ turniej
meczu walczy∏ do ostatniej pi∏z cyklu Tenis 10. Zawody odby∏y
ki. WÊród dziewczynek klub
si´ w kategorii czerwonej (do
z RadoÊci reprezentowa∏y Malat 8), pomaraƒczowej (do lat 9)
rysia Grzebalska i Natalia
Marcin Sadomski
i zielonej (do lat 10). W kategorii
Brudkowska. Natalia tym rai Micha∏ Marchewka z pucharami
czerwonej jako jedyny barw UKT
zem okaza∏a si´ bezkonkurenRadoÊç 90 broni∏ Miko∏aj Cudny, i dyplomami za zwyci´stwo w grze cyjna i odnios∏a pierwsze turpodwójnej w Radomiu
który zajà∏ drugie miejsce. Miko∏aj
niejowe zwyci´stwo.
spróbowa∏
równie˝
Na koniec warto wspomnieç o Mistrzostwach
swoich si∏ w kategorii
Klubu amatorów. Po g∏ówne trofeum si´gnà∏ tym
pomaraƒczowej. Starsi
razem Rafa∏ Szcz´sny, który pokona∏ Tomasza Pa∏koledzy okazali si´
k´ 9/3. W tym sezonie UKT RadoÊç zorganizuje
jeszcze troch´ za mocjeszcze jeden turniej z cyklu Tenis 10 oraz corocznà
ni, ale zebrane do„Talentiad´ Wawerskà” Amatorzy rozegrajà rówÊwiadczenia na pewno
nie˝ fina∏owe rundy „challenge’u”.
zaprocentujà w przysz∏oÊci. W kategorii poAnna Niemiec
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„Ciekawe pasje i zawody”,
czyli trójko∏owce – spydery w Startowej
To nie by∏ zwyczajny czwartek, czwartek – czwartkowy, to by∏ najbardziej odlotowy ze wszystkich
czwartków. Hej! Witaj przygodo! 26 wrzeÊnia odwiedzili nas w szkole podstawowej TE Vizja rodzice
naszej kole˝anki Oli, paƒstwo Anna i Andrzej Dziejma. Przyjechali do szko∏y motorami. I có˝ w tym niezwyk∏ego, zapytacie? Tak opowiadali o swojej pasji:
„Niewiele rzeczy na drodze zwraca uwag´ tak
mocno, jak trójko∏owa wariacja na temat quada
i motocykla, czyli can-am spyder.
Prezentujemy wam can-am spyder w wersji RT
(czyli w wersji turystycznej), jest to motocykl, który
dostarcza takich samych wra˝eƒ jak przy jeêdzie klasycznym motocyklem dwuko∏owym, dajàc jednoczeÊnie poczucie stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa – po prostu nie mo˝na si´ na nim przewróciç. Jest to idealny
pojazd na dalekie trasy i krótkie przeja˝d˝ki z dzieçmi. Mo˝na pokusiç si´ o tez´, i˝ jest to nic innego, jak
honda gold wing z trzema ko∏ami. Pojazd ten jest fantastycznie wyposa˝ony, na pok∏adzie mamy wszystko, czego turystyczna dusza zapragnie: podgrzewanà
kanap´, podgrzewane manetki, podgrzewane
uchwyty dla pasa˝era, gniazdo na iPoda, elektrycznie
regulowanà szyb´, oparcie dla pasa˝era wielkoÊci fotela i 150-litrowà przestrzeƒ baga˝owà, walizk´ na
kó∏kach, komputer, niezb´dne wskaêniki na wyÊwietlaczach i zegarach, GPS i oczywiÊcie system audio”.
Mocny silnik trójko∏owca w wersji RT o pojemnoÊci 998 cm3 pozwala rozp´dziç t´ maszyn´ od 0
do 100 km/h w 4,5 sekundy – my jeêdziliÊmy
znacznie wolniej ☺.

Dzi´ki unikalnej trójko∏owej konstrukcji spyder dostarcza niezapomnianych wra˝eƒ podczas jazdy.
Lekcja codzienna, ale niezwyk∏a, serdeczna atmosfera i fantastyczne prze˝ycia. Zapraszamy do naszej
galerii foto, tam mo˝na podziwiaç te KOSMICZNE MASZYNY. Wszyscy mogliÊmy usiàÊç za kierownicà TRÓJKO¸OWCA, przymierzyç kask (specjalnie dla nas za∏atwione zosta∏y kaski dzieci´ce), zapaliç motor – ale rakiety! A˝ serce wali∏o i mow´ odebra∏o... nie na
zawsze, ma si´ rozumieç! Przeja˝d˝ka motorami by∏a
niespodziankà, nasze panie dwoi∏y si´ i troi∏y, dbajàc,

by by∏o bezpiecznie, zamkni´to nawet ruch na przyszkolnej uliczce, a my? Ka˝dy chcia∏ byç pierwszy!
Dzi´kowaliÊmy z ca∏ych si∏, skandujàc „VI-ZJA, GRUPA
STARTOWA, PACZ-KA, Z NAS DOBOROWA”.
By∏o to niezapomniane prze˝ycie – lekcja z cyklu
„Ciekawe pasje i zawody”, a narysowane przez nas
motory mo˝na obejrzeç na szkolnej wystawie.

Aldona Gontek

Pan Tralaliƒski podró˝uje
po Warszawie
W dniach 19–20 paêdziernika prace nagrodzone w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kukie∏ka” na postaç z wiersza Juliana Tuwima „O panu Tralaliƒskim” obejrzà uczestnicy
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwaƒ
nowoczesnoÊci w uj´ciu literaturoznawczym
i metodycznym”. Organizatorem konkursu jest
od wielu lat Klub Kultury „Zastów”. Tegoroczna
edycja cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem. Wybór utworu, do którego trzeba by∏o
stworzyç kukie∏k´, nie by∏
przypadkowy. ChcieliÊmy
w ten sposób uczciç 100
rocznic´ debiutu literackiego Juliana Tuwima. Bohaterów wiersza „O panu

Tralaliƒskim”, którzy mieszkajà w niezwyk∏ym
i rozÊpiewanym mieÊcie, b´dzie mo˝na obejrzeç
na wystawie w Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie. Organizatorem projektu „Lokomotywa wcià˝ ma par´!” i konferencji, która wchodzi w jego sk∏ad, jest Fundacja
Czas Dzieci.

KK Zastów

V Wawer Music Festival
czas zaczàç
W niedziel´ 20 paêdziernika o godzinie 17.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS przy ul. ˚wanowieckiej 20 odb´dzie si´ inauguracja
V edycji koncertów w cyklu Wawer Music Festival.
Jedna z najwybitniejszych polskich skrzypaczek Êredniego pokolenia – Katarzyna Duda wykona „Cztery Pory Roku” Vivaldiego, najbardziej lubiane przez
publicznoÊç dzie∏o muzyczne epoki baroku, oraz w II cz´Êci koncertu wirtuozowskie utwory od Kreislera i Montiego po Gershwina i Joplina.
GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie dziennikarz, t∏umacz, satyryk, autor
ksià˝ek, felietonista (Polityka), by∏y ambasador RP w Chile – Daniel Passent
(by∏y mieszkaniec Falenicy).
Przed nami wieczór niezwyk∏ych wspomnieƒ i artystycznych wra˝eƒ.
Serdecznie zapraszam.
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowaliÊmy
10 podwójnych bezp∏atnych zaproszeƒ. B´dà na Paƒstwa czeka∏y
w recepcji Hotelu BOSS, nale˝y jednak wczeÊniej zarezerwowaç zaproszenie na swoje nazwisko, kontaktujàc si´ z redakcjà telefonicznie: 607-288-793 (rezerwacji mo˝na dokonaç do 17 paêdziernika).

Jaros∏aw Drzewiecki
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Jesienne RadoÊciobranie i Fundacja RadoÊç dla Ludzi w WSK
Fundacja RadoÊç dla Ludzi nie pró˝nuje. Po
letniej edycji wyprzeda˝y gara˝owych Lata z RadoÊcià przyszed∏ czas na Jesienne RadoÊciobranie. 8 wrzeÊnia odby∏ si´ pierwszy z tego cyklu
piknik. Zabawa nam si´ uda∏a. Pogoda dopisa∏a,
a na stoiskach jak zawsze przys∏owiowe „myd∏o
i powid∏o”. Najwa˝niejszy cel inicjatywy osiàgany jest coraz intensywniej, a chodzi tu o wi´zi
naszej wawerskiej spo∏ecznoÊci. Sà one coraz
cieplejsze, a na jarmarku trwajà radosne pogaw´dki i gwar. Dzieci mog∏y si´ wyszumieç na
dmuchaƒcu z Fiku-Miku, niezawodni Tasmaƒczycy zabawiali najm∏odszych. Strzelnica Event4U,
pi∏karzyki, pizza, kurczaki, czekoladowe, makowe, cebulowe bu∏eczki z Pizzy z RadoÊci, zaskakujàcy pokaz sztuki performance, pan z gitarà

grajàcy nam cudnie – to wszystko podczas Jesiennego RadoÊciobrania na bazarku w RadoÊci.
Przyjdê, sprzedawaj, szukaj pere∏ek na targu,
zjedz dobrze i baw si´ dobrze! Stanowisko mo˝na wystawiç bezp∏atnie. Godzina rozpocz´cia dla
sprzedajàcych 8.00, dla zwiedzajàcych 10.00.
W paêdzierniku pchli targ odb´dzie si´ 20.10.
Pragniemy te˝ wszystkich poinformowaç
o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci Centrum Spotkaƒ
Fundacji, które mieÊci si´ w Wawerskiej Strefie
Kultury w Mi´dzylesiu przy ul. ˚egaƒskiej 1a. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby
uczestniczyç w bezp∏atnych warsztatach i zaj´ciach sportowych, muzycznych, plastycznych, kuglarskich czy origami. Zapraszamy te˝ osoby, któ-

re chcia∏yby takie warsztaty poprowadziç, przekazaç innym swoje umiej´tnoÊci. Organizujemy
wystawy, wernisa˝e i spotkania tematyczne. JeÊli
ma ktoÊ pomys∏ na takie spotkanie, zach´camy
do kontaktu z nami. Szczegó∏owe informacje i aktualnoÊci znajdziecie Paƒstwo na stronie naszej
Fundacji www.radoscdlaludzi.pl w aktualnoÊciach oraz w zak∏adce Wawerska Strefa Kultury.
Szczegó∏owe informacje o dzia∏aniach Fundacji RadoÊç dla Ludzi na stronie www.radoscdlaludzi.pl lub pod numerami telefonów 600-383676 lub 502-410-465. Znajdziecie nas Paƒstwo
te˝ na Facebooku – Fundacja RadoÊç dla Ludzi.
Zapraszamy serdecznie!

Anna Woltyƒska

Po˝egnanie z Fabrykà Szpotaƒskiego,
powitanie Ferio Wawer
Teren by∏ych Zak∏adów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napi´cia w Mi´dzylesiu ju˝ od
kilkudziesi´ciu lat istnieje jedynie jako niezagospodarowany obszar z pustymi halami. Zanim
budynek ZWAR-u zacznie przeobra˝aç si´
w nowoczesne centrum handlowe Ferio Wawer, animatorzy ˝ycia kulturalnego w Wawrze
postanowili zorganizowaç huczne po˝egnanie
fabryki. Wyjàtkowa impreza obj´∏a a˝ trzy dni:
14, 20 i 21 wrzeÊnia 2013 r. i zosta∏y one wype∏nione koncertami, pokazami filmów, wystawami, ekspozycjami i warsztatami. Kumulacjà
wydarzeƒ by∏ ostatni dzieƒ, w którym zorganizowano piknik sàsiedzki „Serwus Mi´dzylesie”. I by∏ on taki nie tylko z nazwy. Licznie
przybyli mieszkaƒcy Wawra od najm∏odszych
po seniorów, a tak˝e z czworono˝nymi cz∏onkami rodziny, mi∏o sp´dzali razem czas na piknikowo zaaran˝owanym placu przed fabrykà.
Mo˝na by∏o pograç w planszówki, pos∏uchaç
muzyki, spróbowaç pocz´stunku od lokalnych
restauracji, a tak˝e pocz´stowaç innych swoim
prowiantem, który przecie˝ jest nieod∏àcznym
elementem wyprawy na piknik :-). Dla dzieciaków te˝ przygotowano mas´ atrakcji.
Ale piknik, choç du˝y i ciekawy, nie by∏ oczywiÊcie sednem imprezy. By∏a ona bowiem swego rodzaju ho∏dem z∏o˝onym Kazimierzowi
Szpotaƒskiemu – wybitnemu in˝ynierowi i pionierowi w dziedzinie przemys∏u elektrycznego,
za∏o˝ycielowi Fabryki Aparatów Elektrycznych.

Lata jej ÊwietnoÊci mogliÊmy przeÊledziç
na plenerowej wystawie fotografii, z których kilka prezentujemy obok, na pamiàtk´. Poza mo˝liwoÊcià zwiedzenia budynku fabryki (w okreÊlonych godzinach
z przewodnikiem) organizatorzy zaprosili
do obejrzenia filmu o Kazimierzu Szpo-

taƒskim i jego fabryce „Dziecko jego ˝ycia”,
przypatrzenia si´ tworzeniu muralu na ˝ywo
czy wzi´cia udzia∏u w spotkaniu z p. Ignacym
Goglewskim. By∏o kino letnie i wycieczka
z przewodnikiem po najciekawszych zakàtkach Mi´dzylesia. Wieczorem zaÊ mocnym
akcentem na zakoƒczenie imprezy by∏ wyjàtkowy muzyczno-wizualny performance pt.
„Hala dêwi´ku”, w wykonaniu m.in.: Iwony

ARCHITEKT
tel. 602 335 039
●

projekty indywidualne
● adaptacje, projekty zagospodarowania
● Êwiadectwa energetyczne, nadzory budów

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

J´druch, Aliny Mleczko, Marcina
Krzy˝anowskiego, Tadeusza Sudnika.
G∏ówne wra˝enie, jakie nasuwa∏o
si´ na i po imprezie, by∏o takie, ˝e nasza dzielnica nie musi mieç ˝adnych
kompleksów wobec centrum Warszawy, które zawsze kojarzone jest
z najlepszymi atrakcjami na weekend. U nas imprezy mogà byç równie
fajne, sà realizowane nie mniej profesjonalnie i dostarczajà naprawd´
du˝o ró˝norodnej rozrywki.
Sprawcom ca∏ego wydarzenia, Panu Andrzejowi Rukowiczowi z zespo∏em projektu
Dotkni´cie Linii oraz Stowarzyszeniu Rozwój
w Bia∏y Dzieƒ – gratulujemy niebanalnego
pomys∏u i mamy nadziej´ na kolejne pikniki
z serii „Serwus Mi´dzylesie” (pojawiajàce si´
okreÊlenie „pierwszy” sprawia, ˝e to nadzieja
z du˝à szansà spe∏nienia).

Marta Frejtan

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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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w paêdzierniku
Przedstawienia teatralne, spektakle
19 paêdziernika (sobota), godz. 15.00–16.00
„Pan Twardowski” – spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

19 paêdziernika (sobota), godz. 12.30
Terminal Kultury. „Kosza∏ki-Opa∏ki” – poranek teatralny, a w nim spektakl w wykonaniu aktorów teatrów
dzieci´cych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

19 paêdziernika (sobota), godz. 15.00
„LeÊne Êmieciuchy” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Grupy Teatralnej ECHOOO
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

26 paêdziernika (sobota), godz. 12.30
Terminal Kultury. „Na miotle” – familijna zabawa
dla dzieci prowadzona przez aktorów scen warszawskich.
Przebrania mile widziane, zarówno dzieci, jak i doros∏ych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

27 paêdziernika (niedziela), godz. 13.00
„Niedzielne spotkania z teatrem” – Iluzjonista Tomasz Bieliƒski, pseudonim „Tom-asz”
Wszystkie dzieci zapraszamy do udzia∏u we wspólnej
zabawie z iluzjonistà i czarodziejem. Spotkanie ma charakter interaktywnej zabawy teatralnej. JesteÊ jej ciekawy?
Przyjdê i zobacz sam. Koszt 5 z∏ od osoby.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Koncerty, recitale, projekcje
11 paêdziernika (piàtek), godz. 10.00, 12.00
„Król MaciuÊ Pierwszy” (animowany) – projekcja filmowa dla szkó∏ podstawowych. Zapisy!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

12 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
Terminal Kultury. „Andriusza, co bawi i wzrusza” – recital Andrzeja Gmitrzuka, autora piosenek kabaretowo-biesiadnych, takich jak „Rude jest pi´kne”, „Bo piwo”, „Wesele”. W programie – konkurs z nagrodami.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

16 paêdziernika (Êroda), godz. 17.00
„Wa∏´sa. Cz∏owiek z nadziei” – wyjazd do kina. Koszt
wyjazdu: ok. 40 z∏/os. Zapisy w Klubie Kultury „Aleksandrów” w dni robocze w godz. 14.00–19.00 do dnia 7.10.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

16 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
„Dziecko jego ˝ycia” – pokaz filmu krótkometra˝owego poÊwi´conego Kazimierzowi Szpotaƒskiemu i jego
fabryce; spotkanie z realizatorami
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

18 paêdziernika (piàtek), godz. 17.00
„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie projekcje filmowe. Prowadzàca: Joanna Janisz.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Spotkania, wycieczki, konkursy
11 paêdziernika (piàtek), godz. 11.40–12.40
„Staro˝ytny Egipt – faraonowie, mumie i piramidy” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

14 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Berlin– symbol zjednoczonej Europy” – Spotkanie
z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

25 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00–21.00
„Ludzie Wawra – ludzie nauki” – spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏
Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem spotkania b´dzie pani Miros∏awa Pietniczek-Za∏´ska – ordynator oddzia∏u otolaryngologii Mi´dzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

27 paêdziernika (niedziela), godz.*
Gala wr´czenia nagród w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”. W programie:
- otwarcie wystawy pokonkursowej,
- opowieÊci podró˝nicze z dalekiego kraju,
- wr´czenie dyplomów i nagród.
* godzina uzale˝niona od liczby zg∏oszonych prac (zostanie
podana na naszej stronie internetowej www.kkzastow.com

Oferta kulturalna Biblioteki
Wystawy/ Wernisa˝e

Dyskusje/ Pogadanki/ Wyk∏ady

• Wystawa unikatowych tkanin i rysunków Barbary Wo∏odêko-Maziarskiej, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul Trawiasta 10.
• Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na
Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Wystawa prac fotograficznych Anny Grudzieƒ pt.
„Wschody i zachody”, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

• 16.10.2013 r., godz. 16.00, „Podró˝e marzeƒ
– Moskwa”. Spotkanie z Joannà Zawadzkà – podró˝niczkà, mieszkankà Wawra, Wypo˝yczalnia nr 26,
Wawer, ul. B∏´kitna 32.
• 30.10.2013 r., godz. 10.00, „Portret pewnego poety” – prezentacja ksià˝ki Agnieszki Fràczek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim zosta∏ poetà”, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

Spotkania z pisarzami

G∏oÊne czytanie

• 15.10.2013 r., godz. 10.00 – Spotkanie autorskie z pisarkà dla m∏odzie˝y Gajà Ko∏odziej, Oddzia∏ Dzieci´cy,
Anin, ul Trawiasta 10.
• 24.10.2013 r., godz. 17.00 – „Prof. dr med. Stefan Weso∏owski, nestor polskiej urologii” – spotkanie z córkà
profesora Annà Weso∏owskà-Szegidewicz. Promocja
dwutomowego wydania wspomnieƒ prof. Stefana Weso∏owskiego „Od kabaretu do skalpela i lazaretu” i „Lata dojrza∏e”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.

• „Bajki w Êrodowe po∏udnia” – czytanie bajek dzieciom w Êrody w godz. 12.00–12.30, Wypo˝yczalnia
nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
• G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci
w wieku 3–5 lat. Czwartek: „Kasztanki”, 17.10, w godz.
11.00–12.00, „Jesieƒ”, 31.10, w godz. 11.00–12.00,
Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• „Oto bajka” – g∏oÊne czytanie bajek Jana Brzechwy – w ka˝dy piàtek, godz. 16.00
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w dniu 17 paêdziernika 2013 r.)
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

Wystawy, warsztaty, pokazy
5–31 paêdziernika
Wystawa malarska Hanny Gancarczyk. 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.

10 paêdziernika (czwartek), godz. 13.30
„Majowie, kultura i cywilizacja” – wirtualna podró˝
po ziemi Majów. Warsztaty edukacyjne dla Ko∏a Turystycznego SP nr 195 realizowane w ramach programu WPEK.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

12 paêdziernika (sobota), godz. 16.00–18.00
Wernisa˝ prac Emilii ¸uczyk pt. „Jesienne spotkanie ze sztukà”. Wystawa malarska otwarta w dniach
12.10–11.11.2013 r. Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek w godz. 13.00–20.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

21 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 18.00
„Âwidermajer – zatrzymaç czas” – wystawa fotograficzna Anny Fija∏kowskiej
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

22 paêdziernika (wtorek), godz. 12.00
Poranne warsztaty muzyczne pt. „Poznajemy instrumenty – cd.” dla ZSS nr 102 (warsztaty realizowane
w ramach programu WPEK).
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

26 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
Terminal Kultury. „Na miotle” – wieczorek taneczny dla mieszkaƒców.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

èród∏o:

Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie)
wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego
programu imprez.
11.10.13 – „Latajàcy pogrzebacz”
18.10.13 – „Przygody Króla JegomoÊci”
25.10.13 – „Posz∏a w las nauka”
Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
• G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – Martin Gurth „Urodziny Sowy”.
11.10, godz. 15.00–16.00 – „Ksi´˝ycowa opowieÊç”
15.10, godz. 13.00–14.00 – „Âmieszne opowieÊci”
18.10, godz. 15.00–16.00 – „OpowieÊç o mi∏oÊci”
22.10, godz. 13.00–14.00 – „OpowieÊç o snach”
25.10, godz. 15.00–16.00 – „OpowieÊç o smoku”
– czyta Renata Piàtkowska, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10.

Konkursy/ Testy/ Quizy
• Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie ksià˝ki „MiÊ
zwany Paddington” Michaela Bonda dla dzieci w wieku
6–10 lat, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 7–9 lat (kl. II–III SP)
pt. „Moja przyjaêƒ z Ma∏ym Duszkiem” na podst. ksià˝ki „Ma∏y Duszek” Otfrieda Preusslera, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
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• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 12 lat (kl. VI SP) pt.
„Tajemnica mojego taty...” w oparciu o ksià˝k´ „Tajemnica cz∏owieka z bliznà” Paw∏a Ber´sewicza, Oddzia∏
Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla dzieci 7–9 lat (kl. I–III SP) na
podst. ksià˝ki Agnieszki Osieckiej pt. „Ptakowiec”, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla dzieci wieku 5–6 lat na podst.
ksià˝ki Anny Onichimowskiej pt. „O je˝u, który znalaz∏
przyjaciela”, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• „Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla
komputera i telewizora” – w ka˝dy czwartek, godz.
16.00– –18.00, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

Zaj´cia ruchowo-edukacyjne
dla najm∏odszych
• „Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci w przedziale wiekowym 2–3 lata – we wtorki, godz. 10.30–11.15
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opie-

kunami, Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
• „Wawerskie Maluchy” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci. Zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami w czwartki.
Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci w wieku 1–1,5 roku, godz. 9.30-10.10
- dzieci w wieku 2–3 lata, godz. 10.15–11.15
Zapisy w Oddziale Dzieci´cym (22-815-33-21 w. 25).
Liczba miejsc ograniczona, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10.
• Biblioterapia z bajà i baÊnià dla dzieci wieku 6-7 lat
(kl. I SP) – ka˝dy poniedzia∏ek, godz. 17.30-18.30, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Warsztaty i zaj´cia edukacyjne
• „Co w trawie piszczy” –zaj´cia literackie dla dzieci
w wieku 5 lat – w ka˝dy poniedzia∏ek 16.30–17.15 lub
17.00–17.45, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
„Chata z Pomys∏ami”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.

• „Biblioteczne konsultacje komputerowe” – w ka˝dy
wtorek w godzinach 10.00–12.00 mo˝na zasi´gnàç pomocy i informacji w sprawach zwiàzanych z u˝ytkowaniem
i obs∏ugà komputerów. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´
stanowisk prosimy o kontakt pod nr tel. 22 872 43 78 lub
mail: Miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia
nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• „Biblioteka korepetycji” – bezp∏atne korepetycje z matematyki, poziom od podstawówki do matury. Prowadzi
emerytowana nauczycielka przedmiotu pani Ma∏gorzata
Dousa. Poniedzia∏ki i Êrody w godzinach 16.00–17.30. Ze
wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc prosimy o kontakt
tel. 22 872 43 78 lub e-mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

Warsztaty plastyczne
• Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 4–5
lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30–18.00, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

èród∏o:
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Poeci i pisarze wawerscy

Cztery gitary, trzy miasta, dwoje narratorów.
Czytam proz´ Joanny Janisz
Terminu „literatura rozliczeniowa” nie znajdziemy w bibliografiach. Dà˝enie do rozliczeƒ
pojawia si´ jednak w tysiàcach ksià˝ek. Rozliczaç
mo˝na sprawców wojen, dyktatorów albo reformatorów. Mo˝na te˝ rozliczaç w∏asne ˝ycie. Tà
droga posz∏a w∏aÊnie autorka „Pude∏ka pog∏osów”. OczywiÊcie, majàc do czynienia z materia∏em literackim, mo˝na d∏ugo si´ spieraç, gdzie
przebiega granica mi´dzy „this is true” a „this is
fiction”. Czytajàc proz´ Joanny Janisz, mo˝na jednak wyczuç, ˝e zale˝y jej bardzo na analizie relacji, zarówno tych podstawowych (córka-rodzice,
matka-syn), jak i chwilowych, powsta∏ych jakby
„na jeden kontakt”. Wydaje si´, ˝e motyw autobiograficzny (autoterapeutyczny?) wyznacza tej
prozie cel i jà porzàdkuje. OsobiÊcie nie czuj´ potrzeby doszukiwania si´ w omawianej ksià˝ce
faktów z ˝ycia autorki. Obawiam si´ jednak, ˝e
kiedy „Pude∏ko pog∏osów” uka˝e si´ drukiem,
poszukiwacze ˝ywego mi´sa b´dà mieli swój ˝er.
Dysponujàc niewielkà iloÊcià znaków pisarskich, wol´ skoncentrowaç si´ na tym, co w pisaniu Joanny Janisz uwa˝am za najbardziej interesujàce. Zaczn´ od konstrukcji tej ksià˝ki. Mo˝na jà odebraç (nie jest to chyba jedyna
mo˝liwoÊç) jako podwójny dziennik, prowadzony równolegle przez matk´ i syna. Mamy wi´c
dwoje narratorów. OpowieÊç nie podporzàdkowuje si´ jednoÊci czasu. Dotyczy to zw∏aszcza
g∏ównej narratorki. W´drujemy doÊç swobodnie

po trzech dekadach jej ˝ycia (drugi narrator jest
bardziej statyczny). Wspomniana w´drówka nie
ma zresztà nic wspólnego z regu∏ami matematyki biografii ludzkiej. Nie chodzi te˝ o zwyk∏e
wspomnienia z dzieciƒstwa. Jednym z centralnych tematów „Pude∏ka pog∏osów” jest bowiem
nierównomiernoÊç rozwoju. Ta asynchronia wydaje mi si´ szczególnie istotna w relacji Renaty
i niepe∏nosprawnego Mateusza. Wiemy, ˝e ona
jest jego matkà. JednoczeÊnie obserwujemy, jak
dorasta do tej roli, przechodzàc przez etapy rozwojowe jego kole˝anki, a potem opiekujàcej si´
nim nastolatki czy studentki.
Niezwykle wartoÊciowe wydajà mi si´ spostrze˝enia autorki dotyczàce budowania relacji
mi´dzyludzkich. Przekazywane w pierwszej osobie liczby pojedynczej majà – jestem o tym przekonany – walor uniwersalny. Weêmy pierwszà
z brzegu próbk´:
Tylko doÊwiadczenie zbli˝enia z ch∏opakiem/m´˝czyznà pozwala∏o mi na chwil´ uwierzyç, ˝e jednak nie jestem sama. Nawet jeÊli za
chwil´ mia∏o byç rozstanie i samotnoÊç powraca∏a ze zdwojonà si∏à. Tak wesz∏am w na∏óg, uzale˝nienie od mi∏oÊci. Czu∏am przy tym coraz
mniejszy szacunek do samej siebie, ale gdy by∏am na haju – by∏o Êwietnie. Do tego dosz∏a potrzeba zmniejszenia wewn´trznego napi´cia.

W obni˝eniu tego wewn´trznego napi´cia
mia∏y pomóc narratorce alkohol i leki psychotropowe.
Akcja ksià˝ki rozgrywa si´ w trzech miastach.
Lublin, rodzinne miasto Renaty, wypada w tekÊcie wielowymiarowo i ekscytujàco. Pulsuje ˝yciem, inspiruje, kusi i zwodzi, bywa ja∏owy, ale
i niebezpieczny. Âwietnie czyta si´ relacj´ z lubelskiego spaceru Renaty i Mateusza. Kraków
jest chyba zbyt jednoznaczny, troch´ jak bohater
pozytywistycznej noweli. Chcia∏oby si´ wiedzieç,
co dziewczyna z Lublina myÊli o Warszawie?
Lista pytaƒ do autorki jest zresztà d∏u˝sza.
MyÊl´, ˝e na spotkaniach autorskich one padnà. I tak mo˝na pytaç o ojca Renaty, któremu
w „Pude∏ku pog∏osów” poÊwi´cono stosunkowo
niewiele uwagi. Korci te˝, aby pytaç o Grzegorza. W jakich okolicznoÊciach pojawi∏ si´ w ˝yciu
Renaty? Jak uda∏o mu si´ zdobyç jej zaufanie? I wreszcie pytanie sztandarowe: czy Grzegorz i Renata b´dà „˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie”?
Joanna Janisz zainicjowa∏a spotkania Poczekalni Literackiej. Ta nazwa sugeruje pokor´ i cierpliwoÊç. Ale jednoczeÊnie do czegoÊ zobowiàzuje. Ciekaw jestem kolejnych tekstów Pisarki
z Trzech Miast. Mam nadziej´, ˝e podejmie trud
uporzàdkowania ich wed∏ug klucza innego ni˝
autobiograficzny.

(Joanna Janisz, Pude∏ko pog∏osów, mps, s. 56)

Jan Czerniawski

PROJEKTY PRZY¸ÑCZY WODY I KANALIZACJI
tel. 502 214 499
- kompleksowa us∏uga
- projekty instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

11
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ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

OdÊnie˝anie

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

Szukasz ∏ó˝ka?

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

www.poprostulozka.com

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

PRZYSTA¡ PO SZKOLE oferuje:
• opiek´ dla dzieci, • korepetycje,
• odbiór ze szko∏y, • gimnastyk´ korekcyjnà,
• odrabianie lekcji, • organizowanie urodzin

www.przystanposzkole.pl

US¸UGI OGRODOWE

tel. 506 124 736

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

◗ Bist du bereit? Polka mieszkajàca 20 lat w Niemczech, po
ukoƒczonych fakultetach j´zykowych, pomo˝e w nauce j´zyka niemieckiego w mi∏ej i bezstresowej atmosferze, skutecznie i z efektami, dzi´ki konwersacjom pomo˝e prze∏amaç barier´ j´zykowà. Mo˝liwoÊç dojazdu. tel. 790 388 888.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

Tel. 513-148-238
◗ 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
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na
ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu,
testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji,
Weso∏a, tel. 22 7734 087
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego i matematyki- szko∏a podstawowa, gimnazjum i liceum. Bie˝àca nauka, powtórzenie materia∏u, przygotowanie do egzaminów- gimnazjum, matura.
Z dojazdem; godzina zegarowa. 503 553 622

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

114

US¸UGI OGRODOWE

BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202
◗ 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

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Tel. 22 773 33 77

MYCIE OKIEN

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

12

113

89

58

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 508 348 728, 501 256 908

137

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Narty, deski snowbordowe, kije, kaski, buty narciarskie, buty
snowbordowe. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem,
zadzwoƒ, mo˝liwoÊç wymiany sprz´tu 0 602 231 318
◗ ¸aweczk´ do çwiczeƒ DOMYOS z modlitewnikiem i mo˝liwoÊcià çwiczenia nóg + gryf +obcià˝enie 50 kg, ogumowania.
Stan idealny. Tel. 666 089 864.
28

PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW
tel. 504-167-731

◗ 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.
◗ Sprzedam piec gazowy do c.o. tanio! tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam samochód osobowy 2 drzwiowy stan dobry, Fiat
Uno poj. 1 L., srebrny metalik, rocznik 1997, cena 2.000 z∏.,
tel. 22 773 16 38, 22 841 11 10.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

◗ Poszukuj´ pracy jako niania, posiadam referencje i wieloletnie
doÊwiadczenie, dodatkowo j´zyki obce (rosyjski, ukraiƒski,
angielski, niemiecki, francuski – podstawy) tel. 698 908 235

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia od zaraz dom jednorodzinny, wolnostojàcy,
80m2, ul. Z∏otej Jesieni, osiedle Aleksandrów. Zadbany i Êwie˝o po remontach, cena 1500 z∏, tel.: 603-638-479.
◗ ˚ycie napisa∏o scenariusz, ˝e straci∏am dach nad g∏owà. Poszukuj´ pokoju przy samotnej kobiecie w Warszawie lub bliskich
okolicach. Przynios´ z pracy cieplutki obiadek, posprzàtam, zawioz´ do lekarza, do teatru, poczytam... dam poczucie bezpieczeƒstwa. B´dzie nam mi∏o i rodzinnie. Oczekuj´ spokoju
i przygarni´cia mnie za w/w us∏ugi. Bogusia tel. 506 329 146.

PRACA – DAM/SZUKAM

www.greenpar tner.pl
projekt o 1/3 taniej przy realizacji

◗ Z∏ota ràczka-remonty-glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy na terenie Wawra, tanio solidnie tel. 601313561.
◗ Przedszkole nr 84 w Wawrze zatrudni instruktora rytmiki lub
logorytmiki. Kontakt 22 615 96 39.
◗ 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.

SPRZÑTANIE

SERWIS ROWEROWY

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Akcesoria, cz´Êci, oleje, smary,
przeglàdy, regulacje, naprawy.

503 065 403

Tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88.
Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk, wa∏ek
po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13.
◗ Opony zimowe nowe Sava Eskimo HP 195/55 R15 85H
2 sztuki tanio sprzedam, tel. 502 357 924.
◗ Meble d´bowe ze Swarz´dza u˝ywane (wypoczynek+jadalnia) tanio sprzedam, tel. 502 373 902
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

tel. 503 065 403

115

◗ Sprzedam wyprawk´ dla noworodka (0–3m), tel. 799 176 777.

122

◗ 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
◗ 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

97

z wieloletnim doÊwiadczeniem
i Êwietnym podejÊciem do dzieci
podejmie si´ opieki nad dzieckiem
w Wawrze lub okolicach.
Referencje. Tel. 507-797-255.

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

OPIEKUNKA

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

◗ Zderzak tylny. Peugeot Partner II gener. 2008r., lekko zarysowany z prawej strony. Tel. 666 089 864.
◗ Oddam filmy na kasetach VHS (przyrodnicze, wojenne i inne)
tel. 501 026 317.
◗ Do oddania wersalka w dobrym stanie. Wymiary: szer.
112cm, d∏ug. z ràczkami 200cm. Prosimy zapewniç transport. RadoÊç. tel. 602 788 962.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

92

Tel. 22 773 33 77

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i t∏umacz j´z. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na wszystkich
poziomach, indywidualne podejÊcie do ucznia, dojazd do domu, 600 229 649.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr,
tel: 607-690-614.

◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe, tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny tel. 516 390 664.

102

STOLARNIA

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

129

◗ 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.
◗ 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.

◗ MATEMATYKA – gimnazjum, szko∏a podstawowa, dojazd do
ucznia. Nauczycielka pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuje
do sprawdzianów, egzaminów, tel. 602 194 809.
◗ HISZPA¡SKI I PORTUGALSKI – wszystkie poziomy (dzieci i doroÊli), z dojazdem do ucznia, profesjonalnie, skutecznie
i w mi∏ej atmosferze – u lektorki z dyplomem oraz 6-letnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 601 389 076.

◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy.
Indywidualne sposoby nauczania. Tel. 667-774-878

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

9
14

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

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

85

◗ 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: 6000 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rolnà przed przekszta∏ceniem 3000 m2 Sulejówek przy samej granicy z Warszawà tel. 508 549 374

◗ CHEMIA!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd
do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem w edukacji.
Kontakt: 503410723.

126

tel. 607 412 231

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI

503 065 403
13
4

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów

MYCIE kostki, elewacji itp.
tel. 791-35-55-66

157

◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt.
Tel; 601-851-660.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Geodezja – us∏ugi:

33

tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW
503 065 403

148

◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie, prasowanie,
opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód, tel. 505 103 948.
◗ Szukam nauczyciela j. francuskiego lub native speakera do
nauczania dziecka dwuj´zycznego (7 lat). Dojazd do ucznia.
Kontakt: 665 828 555.

• DREWNO KOMINKOWE
• US¸UGI OGRODOWE
• WYCINKA DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE

57

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Ambitnych, dyspozycyjnych, bez ograniczeƒ wieku, bezp∏atnie nauczy nowego zawodu Agencja NieruchomoÊci KRUPA,
Tel.: 731-716-370 w godz. 9–19.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ 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 – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.

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

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

TEL: 502-011-257
135
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Âwi´to Patrona Szko∏y 1 3 DPSK
– 19 wrzeÊnia 2013 roku
„(...) A jeÊli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co s∏u˝à Ojczyênie (...)”
Te s∏owa by∏y mottem Âwi´ta Patrona Szko∏y
Podstawowej nr 76 w Warszawie – 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych.
74 lata temu 13 Dywizja Piechoty Strzelców Kresowych, idàc na pomoc walczàcej Warszawie, stoczy∏a ostatnià walk´ w Falenicy. Tutaj te˝ wielu ˝o∏nierzy pozosta∏o na zawsze.
W dowód pami´ci za walecznà postaw´ ˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej odby∏o si´ uroczyste spotkanie z Kombatantami – panem Henrykiem Jedyna-

Powitanie zebranych na Âwi´cie Szko∏y przez
Panià Dyrektor Mari´ Maciak

kiem, panem Kazimierzem Antoszewskim, paƒstwem Tadeuszem i Eugenià Karczmarczyk, panem
Eugeniuszem Ob∏´kowskim – prezesem wawerskiego ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych. GoÊciliÊmy te˝ Panià Burmistrz Jolant´
Kaczorowskà, Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty Panià Renat´ Potrzebowskà, proboszcza Parafii B∏ota.
Tradycjà naszej szko∏y sta∏y si´ konkursy poÊwi´cone patronowi szko∏y, które zosta∏y podsumowane na uroczystoÊci. Uczniowie brali udzia∏ w konkursie literackim i plastycznym pt: „Pami´ci ˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej” oraz konkursie wiedzy
o patronie szko∏y. Nagrodzone prace literackie i plastyczne znalaz∏y si´ w kolejnej edycji szkolnego tomiku przygotowanego przez panià Mari´ Niemczyk
i panià Ann´ Antoniuk.
Zwyci´skie plakaty uczniów zosta∏y wyeksponowane na dekoracji w sali gimnastycznej. Najlepsi

z najlepszych zostali nagrodzeni przez Panià Burmistrz Jolant´ Koczorowskà oraz Panià Dyrektor Mari´ Maciak ksià˝kami i pamiàtkowymi dyplomami.
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach
zaj´li:
• PROZA: SP: Marta Kaliniecka z kl. VIb – dziennik; Gimnazjum: Joanna Szczeblewska z kl. Ib
– wywiad
• WIERSZ: SP: ¸ukasz St´pieƒ z kl. VIb; Gimnazjum: Daniel Wawer z kl. IIIa
• WIEDZA O PATRONIE SZKO¸Y: ex aequo Maria
Leszczyƒska z kl. VIb, Jaros∏aw Leszczyƒski
z kl. VIa i Wiktor Skrzypiec z kl. IVa
• KONKURS PLASTYCZNY: SP: Dawid
Kruciƒski z kl. IVb; Gimnazjum: Maja
Erhard z kl. Ia
Pe∏nà list´ laureatów (pozosta∏e miejsca
podium i wyró˝nienia) znajdà Paƒstwo
pod adresem: http://www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/115 /n/4561.
Autorem cz´Êci artystycznej by∏a p. Monika Seredyn, która przygotowa∏a z uczniami klas Vab, VIa oraz uczniami z klas Ia i IIa
gimnazjum monta˝ s∏owno-muzyczny, który objà∏ lata 1918–1945. W zaciszu domu
dwaj starsi panowie – uczestnicy wojny
grajà w szachy. W pewnej chwili do pokoju
wbiega z pistoletem wnuczek, który bawi
si´ w wojn´. Prosi swojego dziadka, aby opowiedzia∏
mu o wojnie i walkach. I tak rozpoczyna si´ opowieÊç
o 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych przeplatana pieÊniami ˝o∏nierskimi, które porywajà publicznoÊç do wspólnego Êpiewania wraz z chórem szkolnym pod batutà pani Urszuli Gibas. Na zakoƒczenie
cz´Êci artystycznej us∏yszeliÊmy piosenk´ Teresy Tutinas w przepi´knym wykonaniu Pani Ewy Gapon.

Przemarsz sztandaru ulicami Falenicy

Kolejnym wa˝nym elementem tego Êwi´ta by∏
przemarsz pocztu sztandarowego oraz uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 111 ulicami Falenicy. M∏odzie˝, oddajàc ho∏d, z∏o˝y∏a wiàzanki kwiatów pod tablicà
upami´tniajàca naszego patrona, 13 DPSK.
W dalszej kolejnoÊci odby∏a si´ Msza Âwi´ta
w koÊciele w Aleksandrowie, koncelebrowana
przez ksi´˝y: proboszcza parafii B∏ota ks. Roberta
Pawlaka, proboszcza parafii Miedzeszyn ks. Witolda Gajd´ i proboszcza parafii Falenica ks. Wies∏awa Kazimieruka w intencji ˝o∏nierzy WrzeÊnia
1939 roku. Na zakoƒczenie uroczystoÊci na cmentarzu zosta∏ odczytany przez pana Piotra Bieliƒskiego apel poleg∏ych. W asyÊcie Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz dru˝yny harcerskiej, której opiekunem jest pani Iwona
Myszkowska, odby∏o si´ uroczyste z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek Zarzàdu Dzielnicy Wawer, rad osiedli, szkó∏, przedszkoli, placówek oÊwiatowych
i handlowych, zwiàzków zawodowych.
JesteÊmy pewni, ˝e spotkanie z ˝o∏nierzami II wojny Êwiatowej by∏o dla nas wspania∏à lekcjà historii i na d∏ugo pozostanie w naszej pami´ci.
ZaÊ s∏owa umieszczone na sztandarze „Bóg, honor,
Ojczyzna” sà wyznacznikami naszego ˝ycia.

Monika Seredyn

Âwi´to przedszkolaka w SP 216
Dzieƒ 20 wrzeÊnia w Szkole Podstawowej nr 216 Klonowego
LiÊcia nale˝a∏ do najm∏odszych dzieci – przedszkolaki obchodzi∏y
swoje Êwi´to!
Czeka∏o na nie wiele atrakcji. Âwi´towanie rozpocz´∏o si´ od
pokazu multimedialnego. Nasze oddzia∏y przedszkolne obejrza∏y
prezentacje ukazujàcà ich rówieÊników w ró˝nych zakàtkach
Êwiata. Du˝ym zainteresowaniem wÊród dzieci cieszy∏ si´ tak˝e
pokaz programów telewizyjnych, filmów i piosenek z m∏odoÊci ich rodziców i dziadków. Przedszkolaki nauczy∏y
si´ piosenki „Kolorowe dzieci” Majki Je˝owskiej, którà potem wykona∏y przed
swoimi starszymi kolegami.
Nast´pnie w sali zabaw odby∏o si´
uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Po oficjalnej cz´Êci Êwi´ta najm∏odsi
wzi´li udzia∏ w zabawach integracyjnych. Otrzymali te˝ pi´kne opaski z motywem swojej grupy, z którymi przemaszerowali na koncert muzyczny. A skoro Êwi´towa∏y dzieci, na koniec
nie mog∏o si´ oczywiÊcie obejÊç bez s∏odkiego pocz´stunku.
Wszyscy bawili si´ Êwietnie i choç Êwi´to przedszkolaka obchodziliÊmy
w naszej szkole pierwszy raz, to ju˝ dziÊ Êmia∏o mog´ stwierdziç, ˝e na pewno nie ostatni.

Izabela Szeligowska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl

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