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Dzielnicowi radni dyskutowali
nad tym podczas posiedzenia ko-
misji społecznej rady dzielnicy.
Dyrekcja zespołu żłobków miej-
skich zwróciła się do zarządu
dzielnicy o wskazanie lokalu za-
stępczego na czas remontu. Z ko-
lei burmistrz Jolanta Koczorowska
ze swoimi zastępcami jest zdania,
że byłoby dobrze, by wybudować
całkowicie nowy żłobek, do które-
go trafiłyby dzieci podczas remon-
tu starego. Inną propozycję ma
z kolei miejski ratusz: zapropono-
wano, by wskazać nieruchomość
na terenie Wawra, która mogłaby

zostać zaadaptowana na tymczaso-
wy żłobek. Taki budynek musi jed-

nak spełniać konkretne warunki:
powierzchnia użytkowa nie może
być mniejsza niż 200 m2, musi ist-
nieć możliwość stworzenia dwóch

pomieszczeń dla przebywających
dzieci, wysokość pomieszczenia to
minimum 2,5 m, musi też być mo-
żliwość zlokalizowania placu za-
baw. Na razie urząd bezradnie
rozkłada ręce, bowiem w swoich
zasobach takiej nieruchomości.

Żłobek jak Hilton?
Może nie o standardzie Hilto-

na, ale to prawdopodobna lokali-
zacja nowej placówki. W ramach
programu dotyczącego budowy
żłobków w Warszawie mógłby po-
wstać przy zbiegu Traktu Lubel-
skiego i Skalnicowej, właśnie

obok nowego hotelu. Dzielnica
ma tam własną działkę o po-
wierzchni blisko 3 tys. m2. Druga
możliwość to lokalizacja w Faleni-
cy, jednak podczas dyskusji wska-
zano, że średnia wieku w tej czę-
ści dzielnicy jest dość wysoka. Po-
za tym biorąc pod uwagę trasy
dojazdowe i komunikację, teren
przy Trakcie wydaje się być lepszą
propozycją.

Ostatecznie po dyskusji komisja
społeczna uznała, że poprze ini-
cjatywę dotyczącą budowy nowe-
go żłobka ze wskazaniem na loka-
lizację w pobliżu Skalnicowej, jed-

nak pod rozwagę poddaje też pro-
pozycje lokalizacyjne w pobliżu
torów kolejowych i przy Błękitnej.

Do remontu i budowy nowego
żłobka droga jeszcze daleka – ale
kiedyś trzeba zacząć przygotowa-
nia do inwestycji. Chyba właśnie
się zaczęły… Swoją drogą – czy
dzielnica rozpatrywała możliwość
najmu pomieszczeń „z zewnątrz”
na potrzeby choćby tymczasowego
żłobka? – Ponieważ istnieje możli-
wość budowy nowego żłobka w ra-
mach programu dotyczącego bu-
dowy żłobków w mieście stołecz-
nym Warszawie, wynajem po-
mieszczeń z zewnątrz nie był roz-
ważany. Taka inicjatywa nie należy
do zadań dzielnicy – twierdzi Kon-
rad Rajca, rzecznik Wawra. – Re-
mont żłobka odbędzie się, gdy bę-
dzie możliwość przeniesienia dzie-
ci do drugiego, nowego planowa-
nego żłobka. Po uzupełnieniu in-
formacji o braku roszczeń doty-
czących rozważanych nieruchomo-
ści dla lokalizacji planowanego
żłobka nastąpi zgłoszenie propozy-
cji lokalizacji inwestycji.

(red)

Gdzie postawić nowy żłobek w Wawrze?
� Marysiński żłobek potrzebuje generalnego remontu. Co stanie się z dziećmi, kiedy będą prowadzone tam prace?

Burmistrz
jest zdania, że byłoby
dobrze, by wybudować
całkowicie nowy żłobek,
do którego trafiłyby dzieci
podczas remontu
starego.
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Czy Państwo także uważają, że
ich dziecko jest niegrzeczne? Czy
pani w szkole powtarza, że Wasza
pociecha w ogóle jej nie słucha?
Czy zdarza się Wam powtarzać to
samo polecenie kilka razy, a mimo
to i tak dziecko wykonuje je nie-
prawidłowo? A może Wasz kocha-
ny skarb nie jest w stanie skupić
się nad zadaniem dłużej niż kilka
minut? Wierci się? Fatalnie pisze?
Łatwo wpada w gniew? Ma pro-
blemy z werbalizacją potrzeb? Nie
lubi uczyć się języków obcych?

Jeśli ktoś mówi, że wasze dziec-
ko jest niegrzeczne, to jest w błę-
dzie. Współczesna pedagogika

unika tego typu kwantyfikatorów
i szuka podłoża problemu, oraz
narzędzi do jego wyeliminowania.
Jeśli na kilka z wcześniejszych py-
tań odpowiedzieliście sobie twier-
dząco, możecie być niemal pewni,
że wasze dziecko nie jest po pro-
stu niegrzeczne, ale ma problemy
z tzw. uwagą słuchową.

O wyjaśnienie specyfiki tego
problemu poprosiliśmy panią
dr M. Janecką, pedagoga i tera-
peutę z gabinetu Wczesnej Inter-
wencji Terapeutycznej w Między-
lesiu (www.tomatis.warszawa.pl).

Dr M. Janecka: Uwaga słucho-
wa to w ogromnym skrócie zdol-

ność dziecka do właściwej inter-
pretacji informacji docierających
z zewnątrz. Jeśli ta zdolność jest
zaburzona, dziecko nie jest
w stanie właściwie hierarchizo-
wać i interpretować kierowanych
do niego komunikatów. Musimy
sobie bowiem uświadomić, że
proste polecenie: „Aniu, wyjmij
podręcznik do matematyki,
otwórz go na stronie 34 i prze-
czytaj polecenie 2 i 4”, jest dla
dziecka z zakłóceniami uwagi
słuchowej nie do przetworzenia.
Właściwej interpretacji może zo-
stać poddany tylko jego począ-
tek, środek albo koniec. I to nie

wina Ani, że po wyjęciu książki
zacznie patrzeć z okno, albo po-
szturchiwać koleżankę, i dopyty-
wać, co dalej. Względnie za-
mknie się w sobie i przestanie re-
agować na inne komunikaty. Al-
bo – w pewnych okolicznościach
– wybuchnie gniewem lub pła-
czem. Takie podświadome formy
obrony są bardzo częste. Należą
do nich także wszelkie reakcje
psychosomatyczne, np. zespół je-

lita wrażliwego, czyli ból brzucha
przed wyjściem do szkoły. Albo
powolne wycofywanie się z grypy
rówieśniczej, niechęć do współ-
pracy z innymi, w końcu rozpad
relacji na linii dziecko-rodzic.

– Jak więc można pomóc ta-
kiemu dziecku?

– Jest kilka sposobów wspiera-
nia dzieci z zakłóceniami uwagi

Niegrzeczne dziecko
� czyli problemy z uwagą słuchową u dzieci w wieku (przed) szkolnym

dokończenie na stronie 3



Ze względu na małą liczbę gło-
sujących i długą listę projektów
głosowanie było bardzo wyrówna-
ne. Różnica między zwycięskim
projektem a najpopularniejszym
z tych, które przepadły ze wzglę-
du na wyczerpanie puli, wyniosła
zaledwie 45 głosów.

Ostatecznie okazało się, że
priorytetem dla Anina jest dopo-
sażenie szkoły podstawowej.
W przyszłym roku otrzyma ona:
• pracownię języka angielskiego

z 13 stanowiskami
multimedialnymi

• przenośne studio
do nagrywania reportaży,
filmów, audycji i wywiadów

• pianino cyfrowe
• komputer w bibliotece
• nowe książki.

To nie wszystko. W kilkunastu
miejscach Anina staną betonowe

kosze na śmieci a przy skrzyżowa-
niu Zambrowskiej i IX Poprzecz-
nej stanie nowa ławka.

Lista projektów, przeznaczo-
nych do realizacji w 2015 r.
w Aninie:
1. Mobilne studio

radiowo-telewizyjne dla
Szkoły Podstawowej nr 218

2. Pianino cyfrowe dla Szkoły
Podstawowej nr 218

3. Stworzenie multimedialnej
pracowni języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 218

4. Doposażenie biblioteki
w Szkole Podstawowej nr 218

5. Stop śmietnikowej pustyni
– zakup i ustawienie
betonowych koszy na śmieci

6. Montaż ławeczki na rogu
Zambrowskiej
i IX Poprzecznej
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Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!

Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci

to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.

Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!

Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie 230 tys. egzemplarzy
Biuro reklamy: ul. Bohaterów 18a, reklama@gazetaecho.pl

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Szkoła w Aninie zgarnęła wszystko
� Głosowanie nad budżetem partycypacyjnym zakończone. Prawie 49 tys. zł dostała od mieszkańców Anina Szkoła Podstawowa nr 218.

Anińscy uczniowie, rozpoczynające naukę w przyszłym roku szkolnym, będą korzystać z nowej
pracowni języka angielskiego i przenośnego studia filmowo-radiowego

źródło:Szkoła
Podstaw
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W czerwcowym głosowaniu
największe poparcie mieszkańców
zdobył projekt „Falenica bez ka-
łuż”. Jego wygrana oznacza, że
w przyszłym roku przeprowadzo-
ne zostaną prace melioracyjne
przy skrzyżowaniach Kłodzkiej
i Zabawnej, Filmowej, Grunto-
wej, Walcowniczej i Narcyzowej,
Bystrzyckiej i Międzyrzeckiej. Za-

niedbane rowy przyuliczne zosta-
ną udrożnione, dzięki czemu two-
rzące się tam po ulewach ogrom-
ne kałuże powinny przejść do hi-
storii.

Wyremontowane zostanie bo-
isko przy Walcowniczej, na któ-
rym odbędzie się otwarty turniej
dla mieszkańców dzielnicy.
W okolicy Fali staną nowe ławki

a na skrzyżowaniu Kisielickiej
i Narcyzowej zamontowane zosta-
nie lustro, poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

Najdroższym realizowanym
projektem, wartym 24 tys. zł, jest
doposażenie biblioteki Szkoły
Podstawowej nr 124. Otrzyma
ona sprzęt komputerowy, rzutnik,
multimedialne zestawy edukacyj-
ne i nowe książki, głównie litera-
turę dziecięcą i pedagogiczną.

Lista projektów, wybranych
do realizacji w 2015 r. w Falenicy:
1. Falenica bez kałuż
2. Sportowa Falenica
3. Ławeczki dla seniorów
4. Biblioteka szkolna

– pracownia
interdyscyplinarna

5. Ustawienie lustra
poprawiającego widoczność
na zakręcie

DG

Falenica bez kałuż
� Budżet partycypacyjny stał się okazją do załatwienia w Falenicy kilku drobnych spraw.

W czerwcowym głosowaniu
nad budżetem partycypacyjnym
mieszkańcy osiedla Las postanowili
wydać całą kwotę (ponad 64 tys. zł)
na modernizację niewielkiej szkoły
podstawowej przy Kadetów. W przy-
szłym roku zawita tam prawdziwa
nowoczesność: dziennik elektronicz-
ny, sieć komputerowa i tablice multi-

medialne. Ponadto część nauczycieli
zostanie wyposażona w komputery.

Projekt zdobył 490 głosów, czyli
ponad dwukrotnie więcej, niż dwa
kolejne: budowa drogi osiedlowej
między domami Kosmatki 72–80
i nawierzchni sportowej przy No-
wozabielskiej.

DG

Osiedle Las wybrało
� W przyszłym roku Szkoła Podstawowa nr 128 stanie się
„cyfrową szkołą”. To decyzja mieszkańców.

źródło:Szkoła
Podstaw
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Mieszkańcy zdecydowali, że w okolicy Fali powinny stanąć
nowe ławki
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słuchowej, jednak najczęściej sto-
sowaną na świecie i w Polsce jest
tzw. Metoda Tomatisa. Stosuje się
w terapii takich dysfunkcji, jak:
• zaburzenia uczenia, takie jak:

dysleksja, dyskalkulia,
dysgrafia, dysortografia,
dyspraksja, problemy
z orientacją przestrzenną,
problemy z nauką języków
obcych

• zaburzenia koncentracji
i uwagi

• zaburzenia emocjonalne,
m.in. obniżona samoocena,
nadmierna lękliwość,
nieradzenie sobie ze stresem,

wycofanie, agresja
• nadwrażliwość na pewne

dźwięki i bodźce
• zaburzenia porozumiewania

się, tj. jąkanie, opóźniony
rozwój mowy, wady wymowy,
SLI, problemy z werbalizacją
potrzeb

• globalne zaburzenia
rozwojowe, m.in. zespół
Aspergera, autyzm, zespół
Retta, zespół Downa, zespół
Turnera

– Czy ten problem ma jakiś
związek z potencjałem intelektu-
alnym dziecka?

– Absolutnie nie! Proszę za-
uważyć, że znaczna liczba dzieci,
szacuje się, że jest to od

9 do 14%, doświadcza specyficz-
nych trudności szkolnych. Nie
można ich w żaden sposób wyja-
śnić brakiem inteligencji, nie-
sprzyjającymi warunkami ekono-
micznymi, ani problemami natury
psychologiczno-emocjonalnej. Tu-
taj nie ma więc żadnej korelacji.

– Czy Metoda Tomatisa po-
zwala na osiągnięcie trwałej po-
prawy?

– Tak, i to jest chyba najistot-
niejsze kryterium, którym się
kierujemy w pracy naszego gabi-
netu. Terapię Metodą Tomatisa
z wysoką skutecznością przepro-
wadza się tylko raz w życiu.
Oczywiście, musi to być profe-
sjonalnie przygotowana proce-
dura poprzedzona szeroką dia-
gnozą, dlatego szukając pomocy
dla dziecka warto konsultować

się z terapeutami certyfikowany-
mi przez Centrum Tomatisa
w Luksemburgu, posiadającymi
najwyższy (trzeci) stopień certy-
fikacji. Tylko oni są w stanie
zdiagnozować stopień zakłóce-
nia uwagi słuchowej i – co naj-
ważniejsze – przygotować indy-
widualną terapię. Szczegóły
znajdą Państwo na stronie gabi-
netu www.tomatis.warszawa.pl

dokończenie ze strony 1

Niegrzeczne dziecko

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Na prezentacji wyników głoso-
wania, które odbyło się z wielką
pompą pod Pałacem Kultury, do-
szło do zabawnej sytuacji.

– W okolicy, w której mieszka
pani prezydent zostanie zbudowa-
ny parking – powiedział Jarosław
Jóźwiak, dyrektor Centrum Komu-
nikacji Społecznej Warszawy, wy-
wołując głośny śmiech zgromadzo-
nych na pl. Defilad warszawiaków.

Publiczny parking powstanie
przy skrzyżowaniu Żegańskiej

i Bursztynowej. Nie jest jasne, kto
i na jakich zasadach będzie z nie-
go korzystać. Jeśli gdzieś w Mię-
dzylesiu istniała duża potrzeba
budowy parkingu, to – wzorem
Wawra i Anina – w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji kolejowej. Tym-
czasem parking powstanie kilo-
metr od niej. Z kierowcami prze-
grali w głosowaniu m.in. seniorzy,
uczniowie i… bezpieczeństwo ru-
chu drogowego. Nie powstaną: si-
łownia plenerowa dla osób star-

szych, „sala doświadczania świa-
ta” i nowa świetlica w Szkole Pod-
stawowej nr 138, ani wyniesione
skrzyżowanie Mrówczej i Ode-
skiej.

Poza parkingiem wystarczyło
pieniędzy tylko na dwa najtańsze
projekty: ule dla dzikich pszczół
i roczna prenumerata prasy
w Wawerskiej Strefie Kultury. Ten
ostatni projekt zostanie zrealizo-
wany, mimo że zajął w głosowa-
niu ostatnie miejsce.

Lista projektów, przeznaczo-
nych do realizacji w 2015 r.
w Międzylesiu:
1. Parking przy ul. Żegańskiej

w Warszawie
2. Domki dla skrzydlatych

pasiastych przyjaciół
3. Prenumerata prasy

na rok 2015 dla Biblioteki
Publicznej nr 121
w Międzylesiu.

DG

Międzylesie: parking rzeczywiście niezbędny?
� 95% budżetu partycypacyjnego Międzylesia na rok 2015 pochłonie budowa
parkingu w centrum dzielnicy.

Przy Żegańskiej powstanie publiczny parking

W Marysinie Południowym naj-
więcej głosów (290) oddano
na uzupełnienie placu zabaw
przy Botanicznej w nowe urządze-
nia. W Północnym – na kino ple-
nerowe na „Syrence” (97 głosów).
Poza tym do realizacji zakwalifiko-
wały się także: wytyczenie stałej
trasy do gier terenowych w wawer-
skim lesie (poza terenem rezerwa-

tu), naprawa chodnika na Króla
Maciusia, zajęcia dla dzieci w wie-
ku 2–5 lat w Klubie Kultury Mary-
sin, aerobik dla mam, nordic wal-
king w lesie między Marysinem
a Rembertowem i zajęcia z angiel-
skiego dla seniorów.

Łączny koszt realizacji projek-
tów wyniesie 95 tys. zł.

DG

Marysin zyska kino plenerowe!
� Aż osiem projektów zostanie zrealizowanych
w Marysinie Wawerskim w ramach budżetu
partycypacyjnego na przyszły rok.

Zgodnie z decyzją 349 miesz-
kańców szkolną salę gimnastycz-
ną czeka renowacja parkietu.
Nieco mniejszym poparciem (289
głosów) cieszył się projekt budo-
wy skoczni do skoku w dal. Poza
tym w lasku w rejonie Traktu Lu-
belskiego i Lucerny stanie ul dla

dzikich pszczół. Ten wart zaled-
wie 168 zł projekt zostałby zreali-
zowany nawet wtedy, gdyby otrzy-
mał jeden głos.

A czego nie będzie, przynaj-
mniej w 2015 r.? Nie będzie ście-
żki rekreacyjnej nad Kanałem
Nowe Ujście. Projekt ten zdo-

był 300 głosów i choć zajął drugie
miejsce, to w puli nie było już pie-
niędzy na jego realizację. Przepa-
dły także kosze na śmieci nad tym
samym kanałem i zagospodaro-
wanie lasku przy Trakcie Lubel-
skim i Lucerny.

DG

Zerzeń: mieszkańcy dofinansowali szkołę
� 58 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 109. Podobnie jak inne rejony dzielnicy Wawer,
również Zerzeń postawił w budżecie partycypacyjnym na edukację. Projekt „Domki dla skrzydla-

tych pasiastych przyjaciół” był je-
dynym, zgłoszonym w tym rejonie
Wawra, więc teoretycznie do jego
realizacji wystarczył jeden głos.
Do urn i głosowania internetowe-
go pofatygowało się osiem osób,
dzięki którym 672 zł zostanie wy-
danych na domki dla niegroźnych

dla człowieka owadów zapylają-
cych, takich jak dzikie pszczoły
i trzmiele.

W budżecie partycypacyjnym
dla Nadwiśla przeznaczono 64 tys
zł. POmniejszone o koszt domku
dla owadów wrócą do ogólnego
budżetu dzielnicy Wawer.

DG

Nadwiśle rekordzistą Warszawy
� Nadwiśle pobiło w głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym rekord Warszawy: zwycięski projekt
otrzymał… 8 głosów!



Rok temu na ul. Gajowej
– na wysokości posesji 2B doszło
do awarii wodociągowej. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji zajęło się problemem
i wszystko wróciło do normy.
Usterkę naprawiono, położono no-
wą nawierzchnię. Spokój nie trwał
długo. Dokładnie w tym samym
miejscu znów zapadła się droga.

– Łatwo się domyślić, że została
uszkodzona rura kanalika prze-
pustowego, który znajduje się
właśnie na tej wysokości. Kanalik
nie odprowadza teraz ścieków tak
jak należy i wszystko spływa
do ziemi. W mieszkaniach,
zwłaszcza rano, jest przykry za-
pach z kanalizacji, w jednym z do-
mów mniej więcej miesiąc temu
fekalia wybiły zalewając piwnicę
– opowiada mieszkanka osiedla
Sadul.

Niestety, nikt nie kwapi się
przyjść z pomocą. Jedyne, co zro-
biono, to ustawienie barierek wo-
kół zapadliska.

– Szukaliśmy pomocy wszędzie.
W MPWiK, w urzędzie dzielnicy
i spółdzielni ZWAR. Nikt nie
chce nam pomóc, a przecież taka

sytuacja grozi wręcz katastrofą
ekologiczną – mówi pani Anna.

MPWiK umywa ręce. – Sieć ka-
nalizacyjna w ul. Gajowej nie sta-
nowi naszego majątku i nie jest
eksploatowana przez naszą spół-
kę – ucina wszelkie pytania Ma-
rzena Wojewódzka z zespołu pra-
sowego MPWiK.

Okazuje się że niewiele może też
zrobić urząd dzielnicy. – Otrzymali-
śmy zgłoszenie awarii przykanalika,
jednak to nie nasze zadanie.
W kompetencji urzędu jest napra-
wa nawierzchni, czego niezwłocz-
nie dokonamy – zapewnia Konrad
Rajca z wawerskiego ratusza.

Dodaje też, że w planach na la-
ta 2016–2018 jest budowa sieci ka-
nalizacyjnej na teranie Sadula,
a to będzie się wiązało z wyłącze-
niem funkcjonowania obecnej
oczyszczalni. Wtedy wszystkie pro-
blemy mieszkańców powinny się
zakończyć. Póki co jednak po-
trzebne są pilne działania doraźne.

Sami zróbcie
Okazuje się, że to mieszkańcy

będą musieli sami zaradzić pro-
blemowi, ponieważ formalnie

przykanalik jest ich własnością
– co podkreśla zarząd ZWAR.

– Wiemy o awarii od mieszkań-
ców. Jeśli cofają się fekalia, to
oznacza, że przykanalik jest za-
pchany a nie zepsuty. Ta część sie-
ci kanalizacyjnej jest własnością
mieszkańców i to oni muszą we
własnym zakresie ją udrożnić
– mówi prezes ZWAR Grażyna

Hrycan, a jej słowa potwierdza
radny Sławomir Kacprowicz.

– Utrzymanie, naprawa jak
i dozór eksploatacyjny należy
do właścicieli poszczególnych od-
cinków. W przypadku awarii da-
nego odcinka do jej usunięcia zo-
bowiązany jest jej właściciel – tłu-
maczy Kacprowicz.

AS

Zapadlisko w drodze, fekalia w piwnicy
� Zapadła się droga, robotnicy uszkodzili rury i od tego czasu mieszkańcom osiedla
Sadul w domach cuchnie, a w piwnicach wybija szambo. Nikt nie chce im pomóc.

tel. 502-280-720

Niestety,
nikt nie kwapi się przyjść
z pomocą mieszkańcom.
Minął ponad miesiąc
od awarii, a jedyne co
zrobiono, to ustawienie
barierek wokół
zapadliska.

Projekt zdobył 151 głosów, o po-
łowę więcej niż chodnik na Mirto-
wej. Decyzją mieszkańców w przy-
szłym roku w rejonie Mirtowej i My-

dlarskiej urządzony zostanie skwer,
wyposażony w siłownię plenerową,
ławki, latarnie i słup ogłoszeniowy.

DG

Będzie nowy skwer w Sadulu
� W głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym
zdecydowanym faworytem mieszkańców Sadula był
„zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy”.

Siłownie plenerowe szturmem zdobywają serca warszawiaków

Piłkarski Parafialny Klub Spor-
towy „Radość” działa od 18 lat,
obecnie przygotowuje się do no-
wego sezonu ligi okręgowej grupy
Warszawa I, czyli rozgrywek
na poziomie polskiej VI ligi.

W przyszłym roku zapuszczone
baraki, pełniące funkcję zaplecza

socjalnego klubu, zostaną zastą-
pione kontenerami socjalnymi,
w których znajdą się szatnie, toale-
ty i prysznice. Ciekawe, czy za 30
lat kontenery nie staną się zapusz-
czonymi barakami, które trzeba
będzie wymienić na coś nowego?

DG

Będą zmiany w PKS Radość
� Cały budżet partycypacyjny Miedzeszyna na 2015 r.
zostanie wydany na modernizację bazy socjalnej
w Parafialnym Klubie Sportowym „Radość”. To
decyzja 386 mieszkańców.

Czego nie będzie w Radości
przynajmniej do 2016 roku?
Między innymi siłowni plenero-
wej oraz pracowni komputero-
wej i językowej w Szkole Podsta-
wowej nr 140. Inaczej niż w po-
zostałych rejonach dzielnicy Wa-
wer, pomysły dofinansowania
miejscowej szkoły podstawowej
nie zyskały aprobaty mieszkań-
ców. Najwięcej głosów otrzymał
projekt… „Boks amatorski dla
wszystkich”. Jego wygrana ozna-
cza, że w przyszłym roku sala
treningowa przy Tomaszowskiej

zostanie wyposażona w profesjo-
nalny sprzęt. Dzieci, zamiast
uczyć się angielskiego w multi-
medialnej pracowni, będą mogły
trenować boks.

Do realizacji zakwalifikował
się także skromny, wart zaled-
wie 672 zł, projekt „Domki dla
skrzydlatych pasiastych przyja-
ciół”. W przyszłym roku
przy Garncarskiej i Przodowni-
ków staną w sumie cztery ule dla
owadów zapylających, takich jak
trzmiele i dzikie pszczoły.

DG

Boks i pszczoły w 2015 r.
� W Radości wyniki głosowania nad budżetem
partycypacyjnym na 2015 rok były wyjątkowo
oryginalne. Przepadły wszystkie projekty
infrastrukturalne i oświatowe.

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się
do naszego Liceum. Nato-
miast osoby, które posiadają
już wykształcenie średnie, ma-
ją szansę powtórzenia mate-
riału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo mo-
żna było pogodzić z pracą za-
wodową i obowiązkami życia
codziennego. Zajęcia odby-
wają się w cyklu weekendo-
wym dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla doro-

słych. Większa część naszych
słuchaczy to osoby czynne za-
wodowo. Wykształcenie śred-
nie jest im często potrzebne
jako warunek uzyskania lep-
szego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słucha-
cze, którzy decydują się
na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru.
Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Li-
ceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpo-
wiednie przygotowanie mery-
toryczne potrzebne, aby egza-
min maturalny zdać z wyni-

kiem pozytywnym. Niektórzy
korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni
przystępują do matury w swo-
jej szkole macierzystej. Aktu-
alnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygoto-
wujący do matury w 2015 ro-
ku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placów-
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Aktualnie
prowadzimy nabór
na kurs maturalny

4 reklama w „Informatorze”
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W obszernym raporcie przeana-
lizowano 26 lokalizacji na terenie
Warszawy, w których mogłyby po-
wstać kolejne wielkie centra han-
dlowe. W Wawrze brano pod uwa-
gę cztery. Trzy z nich uznano
za odpowiednie (w tym lokalizację
w Międzylesiu, gdzie Raiffeisen
Evolution chce wybudować gale-
rię w miejscu fabryki aparatów
elektrycznych). Dwie z nich znaj-
dują się w bezpośrednim sąsiedz-
twie, w okolicy węzła projektowa-
nej południowej obwodnicy War-
szawy z Wałem Miedzeszyńskim.

Na tym terenie rośnie obecnie
las (2 ha), 100% działki to po-
wierzchnia biologicznie czynna.

AECOM przyznaje w raporcie, że
obszar ten pełni ważne funkcje
biologiczne, klimatyczne i hydro-
logiczne, a mimo to wystawia lo-
kalizacji ocenę pozytywną i reko-
menduje budowę centrum han-
dlowego.

– Inwestycja nie będzie miała
negatywnego wpływu na obszary
chronione – pocieszają autorzy
raportu.

Kolejna lokalizacja, nieodległa
od poprzedniej, sąsiaduje z pomni-
kiem przyrody i Kanałem Zagoź-
dziańskim, do zanieczyszczenia
którego (jak również wód pod-
ziemnych) może się przyczynić.
Mimo to ocena ogólna jest pozy-

tywna, ale dla obu lokalizacji
przy obwodnicy AECOM reko-
menduje rozpoczęcie od obiektów
mniejszych niż 10 tys. m2, i ewentu-
alnie stopniowe powiększanie ich.

Wizja przyszłości?
Przyjmijmy na chwilę, że co

najmniej jedna z galerii powstaje.
AECOM sam zwraca uwagę, że
komunikacja miejska w tym miej-
scu jest niewystarczająca, więc
większość klientów dojeżdża
do niej samochodem, korkując
jeszcze bardziej Wał Miedzeszyń-
ski. W przyszłości powstaje ob-
wodnica i galeria zostaje powięk-
szona, przyciąga więcej klientów
i więcej samochodów, które kor-
kują również odcinek obwodnicy.
Lokalne sklepy bankrutują. To
ciąg wydarzeń przetestowany
w wielu miejscach w Polsce
i na świecie.

Czy galeria przy Wale Miedze-
szyńskim powstanie? Wydaje się
nieprawdopodobne, by otrzymała
pozytywną decyzję środowiskową,
ale kto wie…

DG

Galeria handlowa w lesie. Dobry pomysł?
� Firma AECOM uznała, że w dzielnicy mogą stanąć trzy wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe, z czego dwa… w lesie obok planowanej obwodnicy. Raport
przygotowała na zlecenie władz Warszawy.

Mieszkańcy Aleksandrowa de-
cydowali o wydaniu w przyszłym
roku dokładnie kwoty ok. 64 tys.
zł. Na taką właśnie sumę opiewał
najdroższy zgłoszony projekt „Za-
gospodarowanie terenu przyległe-
go do stawu Morskie Oko w Alek-
sandrowie” i to on wygrał, groma-
dząc 323 głosy i bijąc na głowę
wszystkich konkurentów. Oznacza

to, że w przyszłym roku plaża w re-
jonie ulic Napoleona i Szulczyka
zostanie – jak to się teraz modnie
mówi – zrewitalizowana. Najpierw
wielkie sprzątanie i nawiezienie
nowego piachu, później pogłębie-
nie zbiornika, budowa pomostu
a na koniec ustawienie ławek, sto-
łów, koszy na śmieci i latarni.

DG

Aleksandrów będzie miał plażę
� Głosowanie nad budżetem partycypacyjnym
w Aleksandrowie przypominało wybory
w jednomandatowym okręgu wyborczym. Jeden
kandydat zgarnął całą pulę.



1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Firma Sprzątająca LucaClean – Solidnie
/ Terminowo / Niedrogo. Tel. 531-735-865, e-
mail: lukaszd88@o2.pl
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 TANI SERWIS KOMPUTEROWY – 0 ZŁ
DOJAZD, 18 ZŁ/H – 510-540-640

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklina bezpyłowo, układanie
parkietów, deski Barlinek, paneli,
renowacja schodów Marcin Jarosiewicz
503-630-035
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Poszukuję ekipy tynkarskiej na agregat PFT G4
tynki gipsowe i cem/wap 790-015-828
·Zatrudnię pracowników do sprzątania obiektu
handlowego na Sadybie i Wilanowie. Wymagania:
doświadczenie w pracach sprzątających, obsłudze
maszyn czyszczących, wiek do 45 lat, wysoka
kultura osobista. Tel: 501-163-228, 721-228-
094

WYPOCZYNEK
·Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej 14 dni
01.0--14.09 cena 1199 zł/os. 14 dni 15.0--28.09
cena 1099 zł/os. Informacje i zapisy: Warszawa,
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, tel. 22 834-95-29

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra,
pocztówki, książki, odznaczenia, szable,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Wy ni ki mo żna stre ścić w jed -
nym zda niu: więk szość miesz kań -
ców jest za do wo lo na z sie bie,
z ży cia i na nic nie na rze ka. Ty le
zie lo ne słup ki.

Co mó wią te cie kaw sze, czer -
wo ne? W na wia sach po da je my
od se tek an kie to wa nych, któ rzy
wska za li ten pro blem al bo pro -
cent osób, któ re nie ko rzy sta ją
z da nej usłu gi.

1) W Wawrze niemodne jest
głosowanie nad budżetem
partycypacyjnym (88%), branie
udziału w konsultacjach
społecznych (88%), protestach
(88%) i zebraniach wspólnoty
mieszkaniowej (80%).

2) Sport? Jaki sport? Mieszkańcy
tej dzielnicy nie uprawiają
sportu (77%).

3) Wizyta u lekarza wiąże się
z długim oczekiwaniem.
Dotyczy to i lekarzy pierwszego
kontaktu (72%), i specjalistów
(59%). Czy dotyczy to też
dentystów, tego nie wiadomo.
Do dentystów się nie chodzi
(68%).

4) Większość mieszkańców
Wawra nie chodzi do kina
(69%) ani restauracji i kawiarń
(66%). Na szczęście nie są
całkowitymi odludkami,
odwiedzają się w domach.

5) Jazda samochodem po Wawrze
wiąże się ze staniem w korku
(54%) a nawierzchnie są
w złym stanie (40%). A jeśli
akurat nie są, to kierowcy

jeżdżą niebezpiecznie (40%),
powietrze jest zepsute (32%)
i jest za głośno (32%).

6) W miejscach publicznych
spotyka się osoby pijane (54%).
Wszystko przez to, że za dużo
sklepów sprzedaje alkohol
(40%).

7) Na ulicach i w parkach jest
za mało ławek (43%)
a chodniki są kiepskie (39%).

8) Jest za mało dróg rowerowych
(40%). W zasadzie
na większości obszaru dzielnicy
nie ma ich wcale.

9) Zdarzają się kradzieże (38%).
10) W miejscach publicznych

spotyka się żebraków (37%).
11) Wandale niszczą ławki, bazgrzą

po murach i łamią drzewa
(33%).

12) Młodzież hałasuje po nocach
(33%).

Wnio ski? Naj więk szy mi pro ble -
ma mi Waw ra są tu mi wi sizm
i obo jęt ność. Gdy by miesz kań cy
czę ściej bra li spra wy w swo je rę -
ce, in te re so wa li się dziel ni cą czy
choć by gło so wa li nad bu dże tem
oby wa tel skim – wszyst kie in ne
pro ble my mo żna by ło by po wo li
roz wią zy wać. Sa mym na rze ka -
niem jesz cze ni gdy nie uda ło się
ni cze go za ła twić.

DG

Do wy da nia by ło tyl ko 64 tys. zł,
więc plac za baw bę dzie bar dzo
skrom ny. Gdzie po wsta nie? Te go
jesz cze nie wia do mo, bo w pro jek -
cie wy mie nio no dwie mo żli we lo -
ka li za cje: przy Wi docz nej lub
przy Trak cie Lu bel skim w re jo nie
Ra ba to wej. Wy bra ny te ren zo sta -
nie ogro dzo ny i wy po sa żo ny
w pod sta wo we urzą dze nia, dzię ki

któ rym oko licz ne dzie ci wresz cie
prze sta ną pa trzeć z za zdro ścią
na ró wie śni ków z in nych osie dli.

O za le d wie 11 gło sów mniej
od pla cu za baw otrzy ma ła pie sza
kład ka, któ ra mo gła po wstać nad ka -
na łem przy Wi docz nej. Obec nie
miesz kań cy, chcą cy przejść na dru gą
stro nę, mu szą ko rzy stać z jezd ni.

DG

Tak wygląda jeden z placów zabaw na Zielonej Białołęce, który
kosztował... 860 tys. zł. W Wawrze będzie znacznie skromniej

Będzie plac zabaw w Wawrze
� Dzięki nielicznym mieszkańcom osiedla Wawer,
który pofatygowali się na głosowanie nad budżetem
partycypacyjnym, wreszcie powstanie plac zabaw.

Dwanaście problemów Wawra
� Wyniki ogólnomiejskiego sondażu „Jakość życia 2014” to fascynująca lektura. Wniosek z niej na pierwszy rzut oka jest
taki, że Wawer jest krainą powszechnego szczęścia.

Cisza, spokój, zdrowie powietrze. Czego chcieć więcej?



– Wi tam ser decz nie po wa ka -
cyj nej prze rwie.

– Dzień do bry, z przy jem no -
ścią po wró cę do na szych roz mów
o win nych za kąt kach na sze go
glo bu.

– O czym dziś po roz ma wia my?
– Za wę dru je my do Hisz pa nii.
– Jed nym z naj bar dziej zna -

nych re gio nów wi niar skich w Eu -
ro pie jest Rio ja.

– Ow szem. Jed na kże nie wie le
osób wie, że re gion ten jest bliź -
nia czym do fran cu skich Bor de -
aux i Bur gun dii. Nie ma ły wkład
w roz wój hisz pań skie go wi niar -
stwa mie li fran cu scy wi ne ma ke -
rzy. Stąd też do dnia dzi siej sze go
mo że my za uwa żyć na le cia ło ści

fran cu skie w hisz pań skiej pro -
duk cji wi na.

– Ja kie na przy kład?
– Cho cia żby uży wa nie 225-li -

tro wych dę bo wych be czek
do prze cho wy wa nia doj rze wa ją -
ce go trun ku.

– Czym wy ró żnia się Rio ja?
– Ce chą cha rak te ry stycz ną win

z te go re gio nu jest spe cy ficz ny
aro mat po wsta ły z le ża ko wa nia
w becz kach dę bo wych.

– Ja ki?
– Wi na z Rio jy to wy raź ne wa -

ni lio we nu ty. Becz ki dę bo we zo -
sta ły wpro wa dzo ne na po cząt -
ku XVIII wie ku, oczy wi ście
za na mo wą fran cu skich wi nia rzy.
Obec nie nie któ rzy pro du cen ci

eks pe ry men tu ją z wi na mi
o mniej szym wpły wie dę bu, jed -
nak obec ność be czek jest moc no
za ko rze nio na w tym re gio nie.

– Co jesz cze?
– Nie za prze czal nym fak tem

jest, że Rio ja ja ko pierw sza
w Hisz pa nii po sia da De no mi na -
cion de Ori gen (D.O.)

– Cóż to ta kie go?
– To część sys te mu re gu la cyj -

ne go kla sy fi ka cji win hisz pań -
skich. W 1926 ro ku Con se jo Re -
gu la dor okre ślił
ob szar upraw
Rio jy, mak sy -
mal ną wy daj -
ność z hek ta -
ra, mak sy -

mal ny po ziom al ko ho lu w wi nie
oraz od mia ny wi no ro śli do pusz -
czo ne do pro duk cji w ty mże re -
gio nie. W 1991 ro ku wspo mnia -
na kla sy fi ka cja otrzy ma ła pod wy -
ższo ną ka te go rię – D.O.C. (De -
no mi na cion de Ori gen Ca li fi ca -
da).

– Ja kie wi na tam się pro du ku -
je?

– Po nad trzy czwar te ca łej pro -
duk cji to wi na czer wo ne, czy li
tin to. Naj czę ściej uży wa nym
szcze pem jest tem pra nil lo. Po zo -

sta łe uży wa ne
do pro duk cji

c z e r  -
w o  n y c h

win z Rio jy to

gar na cha, gra cia no i ma zu -
ela.

– Na ety kie tach win
z Rio jy mo żna od na leźć sy -
gna tu ry okre śla ją ce okres
le ża ko wa nia w becz kach…

– Są to ofi cjal ne okre śle -
nia ma ją ce zwią zek z okre -

sem sta rze nia w dę bie,
by naj mniej nie z gwa ran -
cją ja ko ści. Bez wąt pie nia

ja kość win za le ży od kla -
sy pro du cen ta, jed na kże

sys tem sta rze nia jest
dla wszyst kich jed no -
li ty.

– Czy w Pa na
skle pie mo żna

zna leźć wi na
z Rio jy?

– Oczy wi -
ście. Ser -
decz nie za -

pra szam.

Marek Adamiak 
pro wa dzi 

Hacjendę z winami 
przy ul. Marysińskiej 3 
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PRZY STA NEK RIO JA

Należy pamiętać, iż minimalny okres starzenia win w dębie w regionie Rioja, to jedynie
formalny wymóg. Wielokrotnie zdarza się, że wina leżakują znacznie dłużej


