WAWERS K IE
Kwiecieƒ

2014 r. • GAZETA BEZP¸ATNA

Zamiast na Krymie Mistrzostwa Europy
w sumo odb´dà si´ w Falenicy!
ak nas poinformowa∏ sekretarz generalny i szef
wyszkolenia Polskiego Zwiàzku Sumo Andrzej
Wojda, dzia∏acz mi´dzynarodowy w tej sztuce
walki, a zarazem radny naszej dzielnicy (przew. Komisji Inwestycyjnej), 26 i 27 kwietnia br. w Wawrze, a dok∏adniej w Falenicy w hali OSiR przy ul.
Poezji 5, odb´dà si´ Mistrzostwa Europy seniorów i m∏odzie˝owców w sumo, które zgodnie
z mi´dzynarodowym kalendarzem sportowym
mia∏y si´ odbyç w tym samym terminie na Krymie.
Powodem tej decyzji by∏a oczywiÊcie sytuacja na
Krymie (UKR). Dlatego te˝ Europejska Federacja
Sumo na wniosek ukraiƒskich organizatorów
zwróci∏a si´ do Polski z proÊbà o zorganizowanie
w trybie nadzwyczajnym w Warszawie Mistrzostw
Europy. Jak si´ okaza∏o, w wyniku mi´dzynarodo-
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wych konsultacji, w tak krótkim czasie (1 miesiàc)
tylko Warszawa i bezpoÊredni organizator UKS
Fuks Falenica jest w stanie zorganizowaç tej rangi
mistrzostwa. Nale˝y w tym miejscu przypomnieç,
˝e w Falenicy w tym samym miejscu odby∏y si´ Mistrzostwa Âwiata seniorów i juniorów w 2010
i Mistrzostwa Europy seniorów i m∏odzie˝owców
w 2013 roku, które uznane zosta∏y za najlepiej
zorganizowane mistrzostwa w ostatnich latach.
Tak wi´c UKS Fuks, Zespó∏ Szkó∏ nr 111 (z jego dyrektorem Marià Maciak) oraz wiele ˝yczliwych osób i firm z Falenicy (m.in.: WSH Fala, Cukiernia Andrzej Kozak, PPHU Kostal – us∏ugi spawalnicze i inni) w trybie awaryjnym podj´li si´
tego wyjàtkowego wyzwania, które bez wàtpienia promowaç b´dzie nie tylko kultur´ fizycznà
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i sport, ale te˝ Warszaw´, Wawer oraz oczywiÊcie osiedle Falenica.
Mistrzostwa odb´dà si´ wed∏ug nast´pujàcego
programu: sobota 26.04.2014 w godz. 10–18
– walki m∏odzie˝owców do 21 i 23 lat (walki indywidualne w poszczególnych kategoriach i turnieje
dru˝ynowe kobiet i m´˝czyzn). W niedziel´
27.04.2104 w godz. 10–13 – turniej dru˝ynowy
m∏odzie˝owców i eliminacyjne walki seniorów.
Fina∏y seniorów i seniorek zaplanowane zosta∏y na
godz. 13, a turniej dru˝ynowy seniorów na godz.
15. Szczegó∏owy program zostanie zamieszczony
na przygotowywanych plakatach i stronie internetowej PZSUMO www.sumo.org.pl. Wst´p wolny!
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w tym roku odby∏y si´ ju˝
2 etapy kwalifikacji do ME: podczas Pucharów Polski 16 lutego w Krotoszynie i 16 marca w Strzelcach Opolskich, gdzie zawodnicy UKS Fuks odnieÊli
kolejne sukcesy. W Krotoszynie Pawe∏ Wojda
w kat. 85 kg zajà∏ I miejsce, a jego brat bliêniak Tomasz zajà∏ II miejsce. W eliminacjach Pawe∏ wygra∏
z aktualnym bràzowym medalistà mistrzostw Êwiata Aronem Rozumem z TAR Krotoszyn. Niestety
w tej walce Pawe∏ odniós∏ kontuzj´ i z tego powodu nie wystartowa∏ w kolejnym, marcowym Pucharze Polski w Strzelcach Op., gdzie Tomasz Wojda
zajà∏ II miejsce. W tych zawodach Êwietnie równie˝
powalczy∏ w grupie juniorów Szymon Rosiƒski,
zdobywajàc srebrny medal w kategorii do 70 kg.
ZAPROSZENIE
Trenerzy: Andrzej Wojda i Arkadiusz Adamczyk,
kierownik sekcji Kalikst Zawada i Prezes UKS
Fuks Maria Maciak zapraszajà ch∏opców i dziewczynki na zaj´cia ogólnorozwojowe i mini sumo,
które odbywajà si´ w ka˝dy wtorek w godz.
18.00–19.30 oraz czwartek w godz. 17.30–
–19.00 w sali gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏ nr 111
przy ul. Poezji 5. Wystarczy ch´ç, troch´ odwagi
i zgoda rodziców. Zaj´cia sà niekomercyjne, obowiàzuje tylko sk∏adka klubowa 5 z∏ miesi´cznie.
M.F.

ÂWI¢TO RADOÂCI W SZKOLE. ÂWI¢TO SZKO¸Y W RADOÂCI
Tym has∏em pragniemy zaprosiç Paƒstwa na piknik, który odb´dzie si´ 17 maja na terenie Zespo∏u Szkó∏ nr 120 przy ul. Wilgi 19. G∏ównym organizatorem festynu jest Dyrekcja Szko∏y wraz
z Radà Rodziców. Wspó∏organizatorami sà Klub
Kultury RadoÊç i Rada Osiedla RadoÊç. Spodziewamy si´ wielu goÊci, równie˝ przedstawicieli
Rady Dzielnicy. Dochód z pikniku zasili fundusz
Rady Rodziców. Mi∏o nam b´dzie goÊciç Paƒstwa
nie tylko jako uczestników, ale te˝ wspó∏twórców

wydarzenia, dlatego zapraszamy na nie ju˝ dzisiaj. Mo˝na b´dzie przygotowaç w∏asne stoisko,
aby zaprezentowaç na nim swojà firm´ albo
swoje zainteresowania czy umiej´tnoÊci. Zapraszamy do wspó∏pracy – szczegó∏y: tel. 600 447
427, e-mail: radarodzicow120@wp.pl.
Korzystajàc z okazji, chcielibyÊmy zach´ciç
Paƒstwa równie˝ do ofiarowywania darowizn
rzeczowych, które uÊwietnià nasze liczne loterie
i konkursy z nagrodami. Dochód z nich zasili fun-

dusz Rady Rodziców i pomo˝e nam w realizacji
wielu projektów umo˝liwiajàcych wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz poprawie
komfortu i jakoÊci nauki dzieci w naszej Szkole.
Z ch´cià przyjmujemy równie˝ gad˝ety, które
ka˝da firma posiada w swoich zasobach.
Do zobaczenia na pikniku!
Rada Rodziców
Zespo∏u Szkó∏ nr 120 w Warszawie
www.rodzice120.pl
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+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
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Tunel w Mi´dzylesiu
– machina ruszy∏a
3 marca 2014 r. zosta∏a wydana decyzja (z rygorem natychmiastowej wykonalnoÊci) o zezwoleniu
na realizacj´ d∏ugo wyczekiwanej przez mieszkaƒców inwestycji drogowej – tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu. Dok∏adniej b´dzie to rozbudowa ciàgu ul. Zwoleƒskiej i ul. ˚egaƒskiej na
odcinku od ul. Po˝aryskiego do ul. Mrówczej

z przeprowadzeniem ruchu (odr´bnymi tunelami:
jeden dla samochodów,
drugi dla pieszych i rowerów) pod linià kolejowà
i pod dwoma jezdniami ulicy Patriotów. Naziemny
przejazd przez tory zostanie wówczas zlikwidowany. Na skrzy˝owaniach z ulicami Mrówczà, Dworcowà i Po˝aryskiego powstanà nowe ronda.
Inwestycja ma byç realizowana w latach
2014–2016. Koszty realizacji tej inwestycji wyceniono na 250 milionów z∏, co wydaje si´ byç hor-

rendalnà kwotà, lecz Zarzàd Miejskich Inwestycji
Drogowych t∏umaczy, ˝e to nie tylko koszt samej
budowy, ale te˝ niema∏a suma odszkodowaƒ za
grunty, których wykupienie jest niezb´dne do wybudowania tunelu w proponowanym kszta∏cie.
Zresztà jest to tylko szacunkowa kwota, poniewa˝
dopiero po wy∏onieniu wykonawcy znane b´dà
dok∏adne koszty prac, zaÊ wysokoÊç odszkodowaƒ
dopiero zostanie ustalona przez rzeczoznawców
majàtkowych. Przetarg zostanie og∏oszony prawdopodobnie w tym miesiàcu.
Hanna Kowalska

Razem dla Wawra: debata o bezpieczeƒstwie
drogowym i komunikacji miejskiej
Niebezpieczne odcinki drogowe dla kierowców i pieszych, kondycja komunikacji
miejskiej w dzielnicy Wawer – takie tematy b´dà poruszone 17 kwietnia na drugim
spotkaniu w ramach cyklu debat w Wawerskiej Strefie Kultury (ul. ˚egaƒska 1a,
godz. 19.00) zorganizowanym przez Komitet Spo∏eczny „Razem dla Wawra”.
Aktualnie w dzielnicy Wawer realizowana jest
niejedna inwestycja zwiàzana z lokalnà infrastrukturà. Cz´Êç z nich dotyczy usprawnienia
dróg i polepszenia sytuacji kierowców. Wcià˝
jednak wiele miejsc w dzielnicy osnutych jest ponurà reputacjà tych, gdzie ma miejsce wiele wypadków, tak˝e z udzia∏em pieszych. Kwestia bezpieczeƒstwa drogowego b´dzie jednym z dwóch
tematów dyskutowanych na kolejnej debacie
zorganizowanej przez Komitet Spo∏eczny „Razem
dla Wawra”. Pragniemy, aby mieszkaƒcy podzielili si´ swoimi refleksjami na ten temat odnoÊnie
do ich rejonu zamieszkania – t∏umaczy Marcin
Dumieƒski, koordynator komitetu. Chcemy si´ zastanowiç, czy wina le˝y wy∏àcznie po stronie kierowców, czy te˝ wspó∏odpowiedzialnoÊç ponosi
z∏e rozplanowanie odpowiedniej infrastruktury,
prowokujàcej niebezpiecznie sytuacje – dodaje.
Pozostajàc w tematyce drogowej, komitet pragnie równie˝ przedyskutowaç kwesti´ komunikacji miejskiej. W ocenie cz∏onków komitetu jest
wiele do omówienia. G∏ównymi Êrodkami transportu publicznego ∏àczàcymi Wawer z centrum
stolicy sà Szybka Kolej Miejska i autobus 521, którego cz´stotliwoÊç kursowania jest coraz mniejsza, a d∏ugoÊç pokonywanej trasy jest sukcesywnie skracana od kilku lat – twierdzi Aleksander
Brzozowski, jeden ze wspó∏organizatorów deba-

ty. Ulica Patriotów jest g∏ównà trasà, dzi´ki której
mieszkaƒcy wi´kszoÊci osiedli mogà dostaç si´ do
centrum miasta. Autobus poÊpieszny 521 i SKM
wspierane sà, co prawda, przez takie linie jak
525, ∏àczàce Centrum Zdrowia Dziecka ze ÂródmieÊciem, czy 147, dzia∏ajàce na relacji WiÊniowa
Góra (Mi´dzylesie) – Dworzec Wschodni, lecz jest
ich wed∏ug organizatorów zbyt ma∏o. Inny problem stanowi brak zrównowa˝onych i zsynchronizowanych po∏àczeƒ pomi´dzy poszczególnymi
osiedlami, przez co dochodzi do takich sytuacji,
w których mieszkaniec osiedla Zerzeƒ mo˝e jechaç do Falenicy nawet 40 minut, g∏ównie z po-

wodu doÊç d∏ugiego czekania na autobus. Luk´ t´
mia∏y wype∏niç linie lokalne typu 305, lecz kursujà one jedynie raz na godzin´ wy∏àcznie w dni powszednie. W dodatku konkretne godziny ich przyjazdu niemal˝e pokrywajà si´ z przybyciem g∏ównych linii autobusowych.
W za∏o˝eniu organizatorów debata ma byç
swobodnà wymianà myÊli i pomys∏ów, w wyniku której uda si´ wypracowaç porozumienie
i wspólne stanowisko majàce stanowiç inspiracj´ dla odpowiednich decydentów.
Aaron Welman

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE
OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy
Wawer m.st Warszawy
poszukuje wolontariuszy ch´tnych do wspó∏pracy w obszarach:
■ pomoc w nauce dzieciom i m∏odzie˝y
z dzielnicy Wawer, majàcym trudnoÊci m.in.
z j´zyka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki (pomoc Êwiadczona w miejscu zamieszkania dziecka lub w szkole);
■ prowadzenie warsztatów komputerowych dla osób starszych (warsztaty odbywaç si´ b´dà w Klubie Integracji, ul.
W∏ókiennicza 54);
■ pomoc osobom starszym i samotnym –
sp´dzanie czasu wolnego, wspólne spacery, rozmowy, czytanie prasy oraz ksià˝ek
(pomoc Êwiadczona w miejscu zamieszkania osoby potrzebujàcej).

Oferujemy:
wspó∏prac´ od zaraz w oparciu o bezp∏atny wolontariat (wymiar czasu pracy uzale˝niony b´dzie od Twoich mo˝liwoÊci)
■ porozumienie o wspó∏pracy wolontariackiej
■ ubezpieczenie NNW
■ zaÊwiadczenie o wykonywaniu pracy
wolontariackiej (na proÊb´ wolontariusza)
■ bilety na przejazd Êrodkami komunikacji
miejskiej.
■

JeÊli zainteresowany jesteÊ wspó∏pracà
przynajmniej w jednym z wymienionych
obszarów, skontaktuj si´ z osobà odpowiedzialnà za wolontariat w OPS: e-mail
ewelina.belter@opswawer.waw.pl, tel. 22
613-38-44 w. 16.
OPS Wawer
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Pascha – niezapomniany
smak Wielkanocy

Niech niebiaƒska muzyka chórów anielskich
wychwalajàcych Zmartwychwstanie Pana
zabrzmi w Waszych sercach donoÊnym g∏osem,
rozÊwietlajàc Wasze ˝ycie
radoÊcià, mi∏oÊcià i nadziejà!
˝yczy Zespó∏ Redakcyjny
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Sà takie smaki, które kojarzà si´ z dzieciƒstwem i na zawsze pozostanà w naszej pami´ci.
Dla mnie jest to m.in. ten wysokokaloryczny,
przepyszny deser wielkanocny wed∏ug
tradycyjnego przepisu z bardzo starej
ksià˝ki kucharskiej. Drogie Panie, nie
przejmujcie si´ tymi kaloriami, wystarczy cz´Êç Êwiàtecznego czasu sp´dziç
aktywnie na Êwie˝ym powietrzu i Êladu
po nich nie b´dzie, a zdecydowanie warto, by
pascha zagoÊci∏a na Waszych sto∏ach. JeÊli raz jej zasmakujecie, zagoÊci ju˝ na dobre – na ka˝de Êwi´ta :-) .
Rodzynki zalewamy wrzàtkiem
i po paru minutach je odcedzamy.
Ucieramy ˝ó∏tka z cukrem i dodajemy Êmietank´ – podgrzewamy (ale
nie gotujemy), mieszajàc. Po zdj´ciu
z ognia i przestudzeniu dodajemy
mas∏o, ser partiami, bakalie i utartà
wanili´. WyÊcie∏amy sito (po∏o˝one
np. na garnku) podwójnà gazà
i przek∏adamy serowà mas´ do sita.
Dociskamy jà (talerzyk, a na nim np. ci´˝ki s∏oik), aby odciek∏a
serwatka. Wstawiamy na noc do lodówki. Odcedzonà pasch´
przek∏adamy na talerz, zdejmujemy gaz´ i dekorujemy gotowy deser bakaliami. Prawda, ˝e proste? A jakie pyszne :-) . Smacznego!

SK¸ADNIKI:
1 kg twarogu (nale˝y go wczeÊniej 3x zmieliç) | 5 ˝ó∏tek |
20 dkg mas∏a | 1/4 l Êmietanki
30% | 30 dkg cukru | 1/2 laski
wanilii | 10 dkg posiekanych
migda∏ów | 10 dkg rodzynek
+ inne bakalie wg uznania.

Hanna Kowalska

Pogodnych, pe∏nych nadziei
i radoÊci z odradzajàcego si´ ˝ycia
Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego,
rodzinnego ciep∏a, wspania∏ych
spotkaƒ przy wielkanocnym stole
oraz smacznego Êwi´conego jajka

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt ˝yczymy mieszkaƒcom Wawra,
by odnawiajàca moc Wielkiej Nocy zdzia∏a∏a cuda
w Waszych sercach – da∏a nadziej´ w sprawach trudnych,
radoÊç w codziennoÊci i nowe pok∏ady mi∏oÊci
dla otaczajàcych Was ludzi.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jacek Wojciechowicz

Prezydent m.st. Warszawy

Wiceprezydent m.st. Warszawy

V Wawerski Jarmark
Wielkanocny – 12 kwietnia
Od kilku lat w tradycj´ przygotowaƒ do Êwiàt Wielkanocnych wrasta
Jarmark Wielkanocny organizowany przez Kluby Kultury „Anin” i „RadoÊç”
we wspó∏pracy z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu Boss.
G∏ównà struktur´ Jarmarku stanowià fina∏y konkursów o tematyce
Wielkanocnej, tj. „Najpi´kniejsza Palma Wielkanocna”, „Najpi´kniejsza Pisanka” oraz „Projekt Pocztówki Wielkanocnej”. Mi´dzy fina∏ami
poszczególnych konkursów odbywajà si´ wyst´py estradowe zespo∏ów ludowych, instrumentalistów oraz inne pokazy.
Na tegorocznym Jarmarku jak zwykle mo˝na b´dzie kupiç pi´kne
palmy wielkanocne, stroiki, pisanki, pocztówki, ale tak˝e pyszne wypieki pochodzàce od cukiernika Hotelu Boss, mo˝na te˝ zamówiç potrawy na wielkanocny stó∏.
B´dà równie˝ stoiska z przedmiotami u˝ytkowymi zdobionymi ró˝nymi technikami, takimi jak serwetki, gobeliny, obrazy, ozdoby ludowe i mnóstwo ozdób Êwiàtecznych. Zapraszamy tak˝e do stanowisk
warsztatowych przygotowanych przez KK „Anin”, gdzie dzieci b´dà
mog∏y cieszyç si´ w∏asnor´cznie wykonanymi ozdobami.

˝yczà

Jolanta Koczorowska
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

12 kwietnia 2014 r.
w sobot´ w godz. 12.00–16.00
zapraszamy
do „Starego M∏yna”
(Hotel Boss),
ul. ˚wanowiecka 20

Norbert Szczepaƒski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ods∏oni´cie kamienia
pami´ci Wac∏awa Wojtyszki
W czwartek 24 kwietnia
2014 r. o godz. 17.00 w Wólce Zerzeƒskiej odb´dzie si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia kamienia upami´tniajàcego postaç Wac∏awa Wojtyszki – tutejszego mieszkaƒca, zmar∏ego po wi´ziennych torturach w 1949 r.
By∏ tu znany i ceniony jako nauczyciel, wychowawca dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznik, krzewiciel
˝ycia kulturalnego, ˝o∏nierz ZWZ i AK, a potem
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antykomunistycznej organizacji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Przez rzàd emigracyjny odznaczony
za dzia∏alnoÊç Krzy˝em Walecznych, Medalem
Wojska i Krzy˝em Armii Krajowej.
Jest jednym z powracajàcych teraz do chwa∏y
„˚o∏nierzy Wykl´tych”. Jego niez∏omna postawa,
walka z totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym, wiernoÊç zasadom i wartoÊciom budzà
najwi´kszy podziw i szacunek. Tutejsi mieszkaƒcy
uznali, ˝e tacy bohaterowie jak on powinni byç
stawiani za wzór dzisiejszej m∏odzie˝y i pami´ç

KK „RadoÊç”

o nich powinna trwaç wiecznie. Dlatego staraniem Komitetu Spo∏ecznego uda∏o si´ w 2012 roku nazwaç jego imieniem ulic´ w Wólce Zerzeƒskiej, a teraz stanie tam pamiàtkowy kamieƒ.
Wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem
zapraszamy do uczestnictwa w skromnej uroczystoÊci w poÊwiàteczny czwartek u zbiegu ulic Wojtyszki i Trakt Lubelski (przy posesji nr 90). Ods∏oni´cia dokona ˝ona bohatera – Ewa Wojtyszko.
Barbara Micha∏ek
Zach´camy Paƒstwa do lektury artyku∏u przybli˝ajàcego postaç Piotra Wac∏awa Wojtyszki, jaki
zamieÊciliÊmy na naszym portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/5596.
Redakcja
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142 pomys∏y wawerczyków
Do 10 marca warszawiacy z∏o˝yli 142 projekty
w ramach bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer, za co serdecznie dzi´kujemy
wszystkim autorom tych inicjatyw.
Obecnie trwa weryfikacja zg∏oszonych projektów. To etap, który odbywa si´ wewnàtrz urz´dów.
Do 5 maja 2014 r. urz´dnicy b´dà sprawdzaç:
- czy wszystkie pola formularza zosta∏y dobrze
wype∏nione,
- czy teren, na którym zaproponowano realizacj´ projektu, nale˝y do Miasta,
- czy zakres projektu mieÊci si´ w zadaniach
w∏asnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom,

- czy koszt realizacji okreÊlony w projekcie jest
realny i mieÊci si´ w limicie okreÊlonym dla
danego obszaru.
Projekty, które przejdà ten sprawdzian, zostanà
przekazane do Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy w celu ostatecznej weryfikacji. Lista
zweryfikowanych projektów og∏oszona zostanie na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz
www.wawer.warszawa.pl i na tablicach og∏oszeniowych Urz´du Dzielnicy.
Katarzyna Pa∏asz
Koordynator ds. bud˝etu
partycypacyjnego w Dzielnicy Wawer

NASZ PATRONAT
tucje i podmioty biznesowe do
aktywizowania swoich sàsiedztw! Do udzia∏u zapraszamy równie˝ wszelkiego rodzaju
partnerstwa lokalne (zarówno te
sformalizowane, jak i te zawiàzane spontanicznie czy stawiajàce swoje pierwsze
kroki), poniewa˝ nale˝y pami´taç, ˝e im bardziej
zró˝nicowana i zintegrowana wewn´trznie grupa
organizatorów – tym wi´kszy sukces Dnia Sàsiada.
Jak co roku warto podkreÊliç, ˝e forma i skala
ka˝dego lokalnego Dnia Sàsiada zale˝y tylko i wy∏àcznie od jego organizatorów, ich potrzeb, zasobów i pomys∏ów. Szczególnie zach´camy do spotkaƒ w kameralnej atmosferze, poniewa˝ w∏aÊnie
wtedy mo˝na si´ naprawd´ poznaç i zintegrowaç.
Dzieƒ Sàsiada jest:
■ dobrowolnym, sàsiedzkim Êwi´tem,
■ wydarzeniem, które nie wymaga nak∏adów
finansowych, tylko dobrych ch´ci i odrobiny
zaanga˝owania,
■ okazjà do nawiàzania dobrosàsiedzkich relacji
i wprowadzenia zmian na swoim podwórku.

DZIE¡ SÑSIADA

– zorganizujmy go razem!
Nie czekajcie, jeÊli chcecie realizowaç
wspólne dzia∏ania razem z sàsiadami
z Wawra i zaznaczyç swojà obecnoÊç
na sàsiedzkiej mapie Warszawy!
Dzieƒ Sàsiada jest Êwi´tem obchodzonym
w ca∏ej Europie. Jego celem jest integracja spo∏ecznoÊci lokalnej przez oddolne, niekomercyjne dzia∏ania oparte na lokalnej wspó∏pracy. Do∏àcz do
Warszawskiego Dnia Sàsiada, ˝eby razem tworzyç dobre sàsiedztwo! Fina∏ Dnia Sàsiada w 2014
roku zosta∏ zaplanowany na 31 maja. A „WiadomoÊci Sàsiedzkie” – jak na sàsiedzkie pismo przysta∏o – sà patronem medialnym wydarzenia.
Sàsiedzkie punkty chcàce w∏àczyç si´ w V Warszawski Dzieƒ Sàsiada mo˝na zg∏osiç za poÊrednictwem krótkiego formularza online, dost´pnego na stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl. Na
deklaracje ch´ci udzia∏u w akcji czekamy do
18 kwietnia. Po up∏ywie tego terminu nie gwarantujemy udzielenia którejkolwiek z form proponowanego wsparcia, choç w miar´ mo˝liwoÊci
postaramy si´ punkty promowaç i odwiedzaç.
Zach´camy wszystkich mieszkaƒców, grupy nieformalne, organizacje pozarzàdowe, a tak˝e insty-

Wszelkie pytania prosimy kierowaç do koordynatorki Dnia Sàsiada, Anny Warwas: annaw@
cal.org.pl. Wi´cej o Warszawskim Dniu Sàsiada
w swojej dzielnicy dowiesz si´: dziensasiada@
cal.org.pl, www.inicjatywysasiedzkie.pl.

RadoÊç z muzyki
mi´dzypokoleniowe
warsztaty muzyczne
Spo∏eczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego organizuje w dniach
10, 18 i 24 maja w Zespole Szkó∏ nr 120
w Warszawie-RadoÊci przy ul. Wilgi 19
mi´dzypokoleniowe warsztaty muzyczne
pod nazwà: „RadoÊç z muzyki”.
Na wszystkich ch´tnych b´dà czekaç nauczyciele: Êpiewu, gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, perkusji oraz nauczyciele
zaj´ç umuzykalniajàcych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Warsztaty przeznaczone sà dla dzieci od
3 roku ˝ycia, m∏odzie˝y i doros∏ych – bez
ograniczenia górnej granicy wieku. Spotkania odbywaç si´ b´dà podczas dwóch zaj´ç
warsztatowych z fachowcami, którzy ocenià
poziom i wska˝à kierunek rozwoju uczestników. Zwieƒczeniem warsztatów b´dzie koncert dla spo∏ecznoÊci lokalnej, który zostanie zarejestrowany profesjonalnà kamerà
filmowà. Ka˝dy wykonawca otrzyma p∏yt´
z nagraniem swojego wyst´pu.
Szczegó∏owy harmonogram zaj´ç:
I warsztat – 10 maja (sobota) w godzinach 11.00–14.00
II warsztat – 18 maja (niedziela) w godzinach 11.00–14.00
Koncert – 24 maja (sobota) – godz. 16.00
Udzia∏ w warsztatach jest bezp∏atny.
Informacje i zapisy pod nr. telefonu:
601-940-421.
Projekt jest dofinansowany przez Urzàd
Dzielnicy Warszawa Wawer w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadania
publicznego w 2014 roku w zakresie kultury.

Wanda Heering

Anna Warwas

•REKLAMA•
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667

Szybka pożyczka do 7000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Weso∏a, Rembertów – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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I Dobroczynny Bal Karnawa∏owy za nami!
Charytatywny bal pn. „Odmieniç ˝ycie”, który
odby∏ si´ 22 lutego w Klubie Sosnowym, z pewnoÊcià mo˝emy uznaç za udany. Wszystko dzi´ki
naszym wspania∏ym goÊciom oraz tym, którzy pomogli nam zorganizowaç ten wyjàtkowy wieczór.
Dzi´kujemy przede wszystkim sponsorowi,
firmie JM-Tronic, za wk∏ad finansowy, Cukierni
Meryk za pyszne smako∏yki,
firmie Lumen Photography za
opraw´ fotograficznà, Klubowi Sosnowemu Businessman
Institute za wspania∏e miejsce, w którym odby∏ si´ bal,
patronom medialnym oraz
wszystkim darczyƒcom, którzy zakupili cegie∏ki.
Nie zapominamy równie˝
o tych, którzy przekazali przedmioty na aukcj´ i wzi´li udzia∏
w licytacji. To dzi´ki nim zebraliÊmy pieniàdze na pomoc naszym podopiecznym. Zlicytowano: unikatowy album Kry-

styny Proƒko (450 z∏), pi∏k´ no˝nà z podpisami polskich pi∏karzy (500 z∏), p∏yt´ i ksià˝k´ z autografami
Marka Niedêwieckiego (280 z∏), dwie ksià˝ki Roberta Sowy z autografami (po 120 z∏), dwie p∏yty
W∏odka Pawlika z autografami (400 z∏), vouchery
na kurs taƒca szko∏y Salsa Libre (180 z∏), pi∏k´ futbolówk´ z podpisami reprezentantów Hiszpanii
i Polski (500 z∏), dwa unikatowe kalendarze z ilustracjami
wyÊcigów konnych podarowane przez Jerzego Engela (290
z∏) i ksià˝k´ Jerzego Engela
z dedykacjà autora (200 z∏).
WczeÊniej – tego samego
dnia – odby∏ si´ bal dla dzieci
przebywajàcych na Oddziale
Rehabilitacji Neurologicznej
w IP-CZD. Dzieci specjalnie na
t´ okazj´ dosta∏y kilkugodzinnà
przepustk´. Ideà balu by∏o nie
tylko oderwanie si´ od codziennoÊci szpitalnej, ale równie˝
szeroko poj´ta integracja. Naj-

bardziej liczy∏a si´ dobra
zabawa wszystkich dzieci
w przyjaznej atmosferze
dzi´ki naszym wspania∏ym Wolontariuszom: Gosi, Agacie, Asi, Dominice, Gra˝ynie, Magdzie,
Kindze, Monice oraz Kubie, którzy nie tylko zorganizowali stoiska z atrakcjami, ale równie˝ wspaniale bawili si´ z dzieçmi
przy muzyce na ˝ywo, którà zagra∏ dla nas rodzinny zespó∏ „Luxus” – Tata i Bracia Pani Prezes
– oni równie˝ pro bono wspierajà Fundacj´.
„UÊmiechy dzieci, to, w jak wspania∏y sposób
si´ bawià mimo swoich ograniczeƒ, sà przyczynà
i motywacjà do organizacji kolejnej imprezy. Zapewniam, ˝e nie b´dziemy czekali do lutego – ju˝
na wiosn´ szykujemy kolejne atrakcje” – powiedzia∏a Prezes Fundacji, Anna Maria Ruszpel.
Fundacja Odmieniç ˚ycie

DZIE¡ OTWARTY

W KLUBIE SOSNOWYM

eÊli jeszcze nie znacie Paƒstwo Klubu Sosnowego dzia∏ajàcego w budynku Businessman
Institute przy ul. Trakt Lubelski 40a – 27 kwietnia
2014 r. nadarza si´ wspania∏a okazja, by zapoznaç
si´ z obiektem, obejrzeç pi´knie zaaran˝owane sale, skosztowaç wybornej kuchni i sp´dziç niedzielne popo∏udnie w otoczeniu pi´knej przyrody.
Podczas dnia otwartego b´dà Paƒstwo mogli
zwiedziç ca∏y obiekt, obejrzeç wszystkie sale

J

4

w aran˝acjach weselnych, bankietowych, konferencyjnych i restauracyjnych, wziàç udzia∏ w pokazach i prezentacjach, jak równie˝ skorzystaç
z licznych ofert specjalnych.
Podczas dnia otwartego obowiàzywaç b´dà
rabaty na rozmaite us∏ugi, mi´dzy innymi na wyborne dania i napoje, b´dzie równie˝ mo˝liwoÊç
biesiadowania pod leÊnà wiatà przy zimnym piwie i przysmakach z grilla.
Dla dzieci zaplanowano liczne atrakcje, takie jak:
dmuchane zamki, boisko do gry w pi∏k´ no˝nà, plac
zabaw, gry i zabawy prowadzone przez opiekunk´.
Klub Sosnowy to idealne miejsce na ka˝de
przyj´cie, imprez´ okolicznoÊciowà, firmowà czy
piknik – eleganckie sale bankietowe, nastrojowa
restauracja, stylowa oran˝eria, pi´kna zadaszona
pergola oraz rozleg∏y, otoczony malowniczymi

sosnami teren – stwarzajà nieograniczone mo˝liwoÊci organizacyjne. Na terenie obiektu znajdujà
si´ równie˝: basen, si∏ownia, sauny, ∏aênie, korty
tenisowe oraz nowo otwarte SPA Fenix.
Podczas dnia otwartego do Paƒstwa dyspozycji b´dà profesjonalni managerowie, którzy opowiedzà o Klubie Sosnowym, przedstawià ofert´
i zaprezentujà Paƒstwu obiekt i jego mo˝liwoÊci.
Na imprezie wystawià si´ równie˝ wspó∏pracujàce firmy oraz partnerzy obiektu.
Wi´cej informacji o imprezie na stronie internetowej Klubu Sosnowego: www.klubsosnowy.pl.
Klub Sosnowy w Businessman Institute,
Warszawa, ul. Trakt Lubelski 40a.
Start imprezy: godz. 12.00.
Monika Rutkowska
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Podwójne uderzenie „MiÊka” i Adriana
Za oknem coraz wi´cej
mecz tych dwóch zawodników
s∏oƒca. To znak, ˝e tenisowy
w tym sezonie i po raz kolejny
sezon halowy powoli dobiega
lepszy okaza∏ si´ Smater. Adkoƒca. Adrian Smater i Micha∏
rian przyzna∏ jednak po meczu,
Marchewka, zawodnicy UKT
˝e jego kolega bardzo si´ poRadoÊç 90, powitali wiosn´
prawi∏. Powiedzia∏, ˝e ten pomocnym uderzeniem.
jedynek by∏ du˝o trudniejszy
Micha∏ Marchewka okaza∏
od poprzedniego, który stoczysi´ najlepszy w turnieju WTK 5
li kilka miesi´cy temu. W spodo lat 12 zorganizowanym
tkaniu o pierwsze miejsce teniprzez klub z RadoÊci. Przez tursista z RadoÊci zmierzy∏ si´
niejowà drabink´ przeszed∏ jak
z Ignacym Skar˝yƒskim. Skarburza, nie tracàc nawet seta.
˝yƒski pokona∏ w grupie po
Adrian Smater z medalem
Najci´˝szy pojedynek stoczy∏
dobrym meczu Maçka Gawi dyplomem za zwyci´stwo
w finale przeciwko Karolowi
roƒskiego. Batalia fina∏owa
Tomaƒskiemu. „Misiek” w decydujàcym meczu
sta∏a na wysokim poziomie, ale Adrian by∏ lepszy
zwyci´˝y∏ 6:4 6:3. W tym samym turnieju, w katew koƒcówkach obydwu setów i zwyci´˝y∏ 4:2 4:2.
gorii skrzatów, zadebiutowali JaÊ i AntoÊ BrzuchalW meczu o trzecie miejsce Maciek Gawroƒski poscy oraz Mateusz Szcz´sny. U dziewczynek barw
kona∏ Maksymiliana As∏anowicza 4:0 4:0.
UKT RadoÊç 90 broni∏a Jadzia Ciecielàg oraz dwie
Na koniec trzeba równie˝ wspomnieç o tym, ˝e
Marysie: Gawroƒska i Grzebalska. Na pochwa∏´
Igor St´pieƒ zwyci´˝y∏ w tych samych zawodach
zas∏u˝y∏a szczególnie ta druga, która w swoim dew kategorii czerwonej. By∏ to dla niego, tak jak
biucie w tej kategorii wiekowej zdo∏a∏a przebrnàç
dla Kuby Janeczka, który równie˝ spróbowa∏
pierwszà rund´. Tak samo jak Jadzia.
swoich si∏ w tej imprezie, debiut turniejowy.
Adrian Smater okaza∏ si´ bezkonkurencyjny
TenisiÊci z RadoÊci zakoƒczyli zim´ z przytuw turnieju Tenis 10 w kategorii zielonej zorganizopem. Nie mo˝na jednak spoczywaç na laurach,
wanym przez klub „Korty Miedzeszyn”. Zawody te
trzeba si´ przygotowywaç na nadejÊcie lata. Nazosta∏y rozegrane w grupach. Adrian swojà grup´
st´pny przystanek – obóz w ˚ywcu.
wygra∏ bezdyskusyjnie. Pokona∏ m.in. swojego
klubowego koleg´ Szymona Guga∏k´. By∏ to drugi
Anna Niemiec

Bezp∏atne zaj´cia
nordic walking i biegowe
Zaj´cia, odbywajàce si´ w okresie 1 kwietnia
– 20 listopada 2014 r., skierowane sà do
mieszkaƒców Warszawy bez ró˝nicy wieku, p∏ci
i sprawnoÊci fizycznej, nale˝àcych do ró˝nych
grup spo∏ecznych, w tym do dzieci i m∏odzie˝y,
osób nieaktywnych ruchowo, zarówno m∏odych, jak i seniorów, równie˝ osób oty∏ych, majàcych problemy z utrzymaniem w∏aÊciwej wagi.

WAWER
MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY
start przy Szkole Podstawowej nr 138,
ul. Po˝aryskiego 2
Mariola B´dkowska, tel. 669 000 069
marszobiegi – sobota, godz. 11.30
nordic walking – sobota, godz. 13.00
Wi´cej informacji na stronie
www.marszobiegi.pl.
Mariola B´dkowska
Fundacja Trzy Kroki

Zadanie publiczne pn. „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia nordic walking” realizowane przez Fundacj´ Trzy Kroki
Original Nordic Walking Polska jest wspó∏finansowane ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

Pi∏karski sezon otwarty
Zima by∏a, nie by∏a... ale wiosna
ciep∏a i s∏oneczna ju˝ jest i sezon
pi∏karski uwa˝a si´ za rozpocz´ty.
5 kwietnia ruszy∏a wiosenna runda
rozgrywek MZPN. Trzy grupy m∏odzie˝owe Akademii M∏odego Pi∏karza RadoÊç biorà
udzia∏ w ligowych zmaganiach: rocznik 2004, który
w rundzie jesiennej uplasowa∏ si´ tu˝ za liderem
grupy, 2001–2002, który jest niezaprzeczalnym faworytem, i 2003, który „okupuje” Êrodek tabeli.
Stadion na Wielowiejskiej, który ma naj∏adniejszà
ze wszystkich lokalizacji wÊród wawerskich stadionów (z dala od zabudowaƒ i w otoczeniu lasu),
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

znów t´tni ˝yciem – tak, PKS-iaki potrafià zrobiç ha∏as ☺. Do koƒca czerwca w ka˝dà sobot´ i niedziel´ na klubowych boiskach b´dà si´ odbywaç ligowe
spotkania i sparingi. Choç to jeszcze nie liga Êwiatowa, ale emocje na najwy˝szym poziomie zagwarantowane. Zapraszamy wi´c fanów sportu i nie tylko. Sp´dêmy ten czas razem, wspierajàc ch∏opców
w sportowej walce dopingiem i naszà obecnoÊcià.
Niech spotkania na Wielowiejskiej stanà si´ rodzinnym, zdrowym sposobem sp´dzania weekendu
w „pi´knych okolicznoÊciach przyrody”. Niech
RadoÊç b´dzie z nami ☺.
Monika Goss-Bogacz

BIEG WAWERCZYKA
na Dzieƒ Dziecka
W dniu 1 czerwca 2014 roku o godz. 11.00
Fundacja Dogoƒ Marzenia organizuje Bieg Wawerczyka. Bieg dla doros∏ych b´dzie mia∏
dystans 5 i 10 km. Bieg dla dzieci b´dzie mia∏
d∏ugoÊç ok. 1 km. Wszystkie dzieci majà zagwarantowane darmowe pakiety startowe.
Dodatkowo odb´dzie si´ piknik rodzinny na terenie Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20.
Podczas pikniku b´dzie du˝o atrakcji, takich jak
bieg Spartan, pokazy karate, konkursy pi∏karskie, gry i zabawy dla dzieci. Imprez´ rekomenduje Urzàd Dzielnicy Warszawa Wawer oraz
wiele znanych osób... Pieniàdze uzyskane od
sponsorów b´dà przekazane na cele statutowe
Fundacji Dogoƒ Marzenia zwiàzane z dzieçmi.
Wi´cej informacji podamy w kolejnym
wydaniu. Bli˝sze informacje o biegu i Fundacji znajdziecie Paƒstwo na stronie
www.biegwawerczyka.pl.
Micha∏ Kacprzyk

Kobietki biegajà!
W∏aÊnie skoƒczy∏ si´ marzec, na dworze coraz
cieplej i przyjemniej, a w powietrzu czuç wiosn´. I jest to fantastyczny czas na zrobienie czegoÊ dla siebie, czas na zmian´ swojego ˝ycia.
Od blisko dwóch miesi´cy w pobli˝u King
Cross Praga odbywajà si´ spotkania – treningi
biegowe dla kobiet. Tak na pierwszy rzut oka
mo˝na sobie pomyÊleç: co takie spotkania mogà daç? A no w∏aÊnie, mogà daç, i to du˝o!
Treningi biegowe skupiajà wokó∏ siebie
kobiety, które lubià biegaç i aktywnie sp´dzaç swój czas, a przy tym zara˝ajà swojà pasjà innych wokó∏. Poza tym treningi sà Êwietnà
okazjà do wymiany w∏asnych doÊwiadczeƒ
„biegowych” i nie tylko, tak˝e takich „˝yciowych”. Zm´czenie fizyczne wp∏ywa na popraw´ nastroju. Regularny udzia∏ w spotkaniach
poskutkuje realnym wzrostem kondycji,
a wcià˝ wzrastajàca iloÊç przebiegni´tych kilometrów pociàgnie za sobà ch´ç pokonywania
coraz to nowych i d∏u˝szych dystansów. OczywiÊcie nie wolno zapomnieç, ˝e treningi wp∏ynà równie˝ na popraw´ naszej sylwetki.
Spotkania biegowe organizowane sà przez
portal kobietkibiegaja.pl w ramach akcji:
„Kobietki biegajà w...”, a co najwa˝niejsze,
w ka˝dej chwili mo˝na do nas do∏àczyç.

Miejsce spotkaƒ: wejÊcie do King Cross
Praga, ka˝dy poniedzia∏ek, godzina 19.00.
Wszelkie szczegó∏owe informacje mo˝na
znaleêç na stronie: kobietkibiegaja.pl oraz uzyskaç pod numerem telefonu: 664-754-479.
Zapraszamy!
Katarzyna Flaga
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Freestyle basketball rulez!
Âciany sali gimnastycznej pokryte graffiti, basowo dudniàcy hip-hop i funk z g∏oÊników,
a na Êrodku ch∏opaki wyczyniajà niesamowite
rzeczy z pi∏kami do koszykówki. MyÊlicie, ˝e to
scena z amerykaƒskiego filmu? Nie, to scena
z Wawerskiej Strefy Kultury w Mi´dzylesiu.

W ostatnià sobot´ marca odby∏ si´ tu ogólnopolski turniej w tej ma∏o znanej, a bardzo efektownej dyscyplinie, jakà jest freestyle basketball. Z grà
w kosza nie ma ona zbyt wiele wspólnego, to raczej po∏àczenie ˝onglerki jednà lub kilkoma pi∏kami
do koszykówki z taƒcem i gimnastykà. Trudna, wymagajàca genialnej koordynacji ruchowej, równowagi, refleksu, zwinnoÊci i setek godzin ˝mudnych
treningów, ale niezwykle widowiskowa pasja.

WAKACJE NA

Do walki o tytu∏
mistrza koszykarskiej
zr´cznoÊci stan´∏o
dwunastu ch∏opaków (i niestety ani jednej
dziewczyny). Poza zawodnikami z Warszawy byli te˝ ludzie z Krakowa, Bydgoszczy,
Konina, WrzeÊni, Gi˝ycka, Zubrzycy Dolnej, a tak˝e dwóch goÊci z zagranicy, na co dzieƒ mieszkajàcych we Francji i Turcji. Ocenia∏o ich jury w sk∏adzie: Anna „Youya” Jujka (znana tancerka zasiadajàca tak˝e w jury w programie „Got to Dance”),
„Bocian” Wojdal oraz Jakub „WLKW” Szczepankiewicz – zawodnicy od wielu lat b´dàcy na polskiej scenie freestyle basketballu. Turniej mia∏ formu∏´ 30-sekundowych bitw mi´dzy dwójkami zawodników. Nastàpi∏y szybkie eliminacje do
çwierçfina∏ów, pó∏fina∏u i wreszcie fina∏u. Wygra∏
mój faworyt :-) – Andrzej „4Eyed” Adamczyk, drugie miejsce zajà∏ Mateusz „Stopa” Stopczyƒski,
a trzecie Deniz Meric (Francja).
Zawody odby∏y si´ w Êwietnej atmosferze – Tomasz „Cz∏owiek Nowej Ery” Kleyff energicznie
i profesjonalnie prowadzi∏ imprez´, DJ Romi
zr´cznie dobiera∏ muzyk´, zawodnicy rywalizowali z bardzo przyjacielskim nastawieniem do siebie, a nie „na ostro”, zaÊ zmaganiom konkursowym towarzyszy∏y dodatkowe atrakcje: wyst´p
beatboxera Piotra „Bobby’ego” Jarosza, pokaz
breakdance’a w wykonaniu duetu Good Feeling
w sk∏adzie Krzysztof ¸okaj & Bartek Pawlik oraz
krótka historyjka opowiedziana przez Aleksa Nowakowskiego za pomocà... yoyo! Warto dodaç,
˝e po Good Feeling zataƒczy∏ 9-letni Oskar

Abramczuk, który uczy si´ breakdance’a w Wawerskiej Strefie Kultury na warsztatach Fundacji
RadoÊç dla Ludzi prowadzonych przez Ari Kubik.
W przerwach technicznych turnieju dzieci z widowni mia∏y okazj´ spróbowaç swoich si∏ we freestyle’u pod okiem mistrzów tej dziedziny.
Zwyci´zcom gratulujemy wygranej, a organizatorom – Fundacji „RadoÊç dla Ludzi” i Mateuszowi „Stopie” Stopczyƒskiemu – Êwietnego
pomys∏u i profesjonalnej realizacji.
Was zaÊ ju˝ dziÊ zapraszamy na kolejnà edycj´ turnieju za rok, a tak˝e do udzia∏u w zaj´ciach z koszykarskiego freestyle’u pod okiem aktualnego mistrza Polski (!) we freestyle’u w Wawerskiej Strefie Kultury w ka˝dà niedziel´
o 12.00. Szczegó∏y pod nr. telefonu 502-410465. Od siebie dodam, ˝e szczególnie zapraszam dziewczyny :-) . Nauczcie si´ tricków od
„Stopy” i za rok poka˝cie klas´ na II Relase Freestyle Basketball Battle w WSK!
A na koniec tradycyjnie podzi´kowania dla
sponsorów, bo bez nich to wydarzenie by si´ nie
odby∏o: Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Szko∏y J´zykowej Olton, Cukierni Bogusz,
Skateshopu California oraz sponsora g∏ównego
– Pizzy z RadoÊci.
Hanna Kowalska

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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NASZ PATRONAT

Odjazdowy Bibliotekarz 2014
Wawer – Weso∏a – Sulejówek

10 maja 2014 (sobota),
godz. ok. 11–17
Odjazdowy Bibliotekarz to rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich mi∏oÊników ksià˝ki, bibliotek i rowerów, organizowany
podczas Tygodnia Bibliotek (8–15 maja). Jest to
cz´Êç ogólnopolskiej akcji pod tym samym mianem organizowanej i koordynowanej przez Stowarzyszenie Bibliosfera (http://bibliosfera.net/).

W tym roku odb´dzie si´ 5 edycja rajdu i 2
edycja lokalna w Wawrze i Weso∏ej. W tym roku
do∏àczy∏ do nas równie˝ Sulejówek. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad
wydarzeniem. Dok∏adnà tras´ rajdu oraz mapk´
jej przebiegu znajdà Paƒstwo pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/5599.
Na mecie czekajà na Paƒstwa liczne atrakcje: pamiàtkowe zdj´cie, zwiedzanie Muzeum (dworek, ogród, badania archeologiczne), oglàdanie
filmu z Odjazdowego 2013 (ok. 15 min.), bookcrossing – dla doros∏ych i dla dzieci – pod namiotem, pocz´stunek, ognisko.
Dla dzieci zaÊ przygotowujemy: slalom rowerowy, kàcik dla dzieci (malowanie twarzy, choràgiewki OB, inne), kalambury, gry planszowe,
Muzealne ¸apiduchy, krykieta – zestaw dzieci´cy, przeciàganie liny, siatkówk´ dla ch´tnych.
Krzysztof Jakubiak

Majowy koncert

Wawer Music Festival
Zapraszamy 11 maja, wyjàtkowo o godz. 19.30, na
Wieczór Niespodzianek Muzycznych do Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS przy ul.
˚wanowieckiej 20 w Warszawie-Mi´dzylesiu.
Tym razem us∏yszymy mongolskà Êpiewaczk´ Baasanjargal Ichinnorov z U∏an Bator, która podbi∏a
serca publicznoÊci piosenkà Violetty Villas „List do
mamy” w programie X Factor w TVN – artystka wystàpi w stroju ˝ony D˝yngis-chana. Prawdziwà niespodziankà b´dà m∏ode talenty z Bieszczad oraz m´skie
trio harmonijek ustnych CON BRIO z Katowic. GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie Hotel Hilton DT
w Wawrze reprezentowany przez Dyrektora Generalnego – Sebastiana Szczepskiego. Koncert majowy
wspó∏finansowany jest ze Êrodków Dzielnicy Wawer
Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Jaros∏aw Drzewiecki
Zaproszenia-karnety na koncert majowy i czerwcowy (1.06.2014, godz. 17.30) dla czytelników
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” (5 szt.) do odebrania w recepcji Hotelu BOSS od 1 maja 2014 r.

Assunta ponownie doceniona!
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e podczas Grochowskich Spotkaƒ Teatralnych „Na rogatkach”
Grupa Teatralna Assunta z RadoÊci otrzyma∏a wyró˝nienie za pomys∏owe uwspó∏czeÊnienie motywów z „Teatrzyku Zielona G´Ê” w spektaklu pt.
„Kurtyna”. Na maj grupa planuje pokazy otwarte
dla publicznoÊci. Prosz´ Êledziç naszà stron´
www.wiadomoscisasiedzkie.pl, a z pewnoÊcià dowiedzà si´ Paƒstwo o terminach pokazów, jak tylko
GT Assunta nam je przeka˝e :-) .
Hanna Kowalska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Trakcie
∙ Włoska Restauracja i Pizzeria
∙ Klub pełen pomysłów dla dzieci i dorosłych
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską)

Klub – tel. 22 610 68 66,
Trattoria – tel. 502 90 10 80

Włoska restauracja W TRAKCIE
jest czynna cały tydzień od 12:00 do 22:00,
w soboty od 11:00.
Nowe promocje w restauracji
poniedziałek - każdy makaron 17 zł
wtorek - wszystkie sałatki 17 zł
środa - każda pizza 5 zł taniej
na miejscu i na wynos

TYLKO U NAS:
O pyszne włoskie jedzenie
O pizza do samodzielnego przygotowania
przez dzieci na miejscu
O imprezy urodzinowe,
przyjęcia, komunie,
O lunch od 15 zł.
Sobota wieczorem - muzyka na żywo
Niedziela od 14:00 - animator dla dzieci
< 12 kwietnia, sobota
godz. 11:00 Warsztat robienia palm
wielkanocnych, wiek 5+, wstęp 25 zł
godz. 16:00 Gra terenowa Zajączek
- w poszukiwaniu czekoladowych jajek,
udział 15 zł.
godz. 19:00 muzyka na żywo - soul
i r&b w wykonaniu Kasi Michalskiej
< 13 kwietnia, niedziela 15:00
Spotkanie z żywymi zwierzętami
- kaczuszki, kurczaczki, króliki.
< 27 kwietnia, niedziela 17:30
Karawana Opowieści z Dalekiego Wschodu
- spotkanie z bajarzem ilustrowane
muzyką na żywo, wstęp 25 zł.
< 3 maja, sobota godz. 20:00
Festa we włoskim stylu. Dobra muzyka,
promocje na jedzenie i potańcówka
przy świetle gwiazd. Wstęp wolny.
Rezerwacje stolików restauracja@wtrakcie.pl.

< 10 maja, sobota godz. 11:00
Warsztaty z Lego Fun - W starożytnym
Egipcie - warsztat dla dzieci od lat 5,
koszt 25 zł
Zapraszamy do zamawiania świątecznego
cateringu, organizacji ﬁrmowych
„jajeczek” oraz rezerwacji
imprez komunijnych i innych.

ಒ
ബ

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Loesje, kawa, plakaty
Pietrzaka, s∏oƒce
i Biblioteka

Tematem tegorocznej edycji jest dowolna
postaç z opowiadaƒ Tove Jansson o Muminkach. Realizujàc konkurs, pragniemy
uczciç 100. rocznic´ urodzin autorki opowiadaƒ o ma∏ych trollach. W konkursie mogà wziàç udzia∏ dzieci (od 7 roku ˝ycia),
m∏odzie˝ i doroÊli. Zapraszamy do stworzenia niezwyk∏ych postaci – Paszczaka, Mimbli, Ma∏ej Mi, W∏óczykija lub innych mieszkaƒców Doliny Muminków. Prace nale˝y
sk∏adaç w dniu 25.04.2014 r. w godzinach
13.00–19.00 lub przes∏aç na nasz adres.
Szczegó∏y udzia∏u w konkursie w regulaminie
dost´pnym na stronie www.kkzastow.com.
KK Zastów

Chcemy powitaç poczàtek wiosny otwartym
dniem Biblioteki pod nazwà: Przyjdê na Trawiastà. Zapraszamy Paƒstwa w sobot´ 12 kwietnia
od jedenastej do kawiarenki z prawdopodobnie
najlepszà kawà w Wawrze i dobrymi planszówkami, tak dla doros∏ych, jak i dla dzieci. Dla
„smakoszy” przygotowaliÊmy szachy i wystaw´
plakatu wspó∏czesnego Piotra Pietrzaka z ASP
w ramach plenerowej Galerii na Trawiastej. JeÊli
pogoda nas nie zawiedzie, zaaran˝ujemy przestrzeƒ przed budynkiem placówki. B´dzie to
okazja do sp´dzenia wspólnego, nieÊpiesznego
czasu wraz z rodzinà, sàsiadami i sympatykami
Biblioteki. Mo˝na b´dzie równie˝ przynieÊç ciekawe ksià˝ki, ˝eby wymieniç si´ z innymi albo
zostawiç w darze Bibliotece.
Tym z Paƒstwa, którzy pasjonujà si´ Êwiatem
na du˝à skal´, proponujemy praktyczne porady
na drog´ i slajdy o podró˝y na Wschód, czyli Tajlandi´ w pigu∏ce – mo˝e to byç okazja do podzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami w zwiedzaniu tego kraju albo obserwacjami regionu.
Dzi´ki zwyci´stwu w internetowej ankiecie Biblioteka mo˝e goÊciç w Wawrze grup´ Loesje

prowadzàcà warsztaty
wspólnego, kreatywnego pisania krótkich,
zabawnych i inspirujàcych tekstów na ró˝norodne tematy. To pierwsze
warsztaty Loesje w naszej dzielnicy, zach´camy
wi´c do rezerwowania czasu na dobrà zabaw´
mi´dzy 14.00 a 17.00 i zajrzenia na Trawiastà
10 w dniu 12 kwietnia.
Kwiecieƒ jest te˝ miesiàcem dla dzieci. Do naszych placówek zawita∏a Sroka (nie bardzo) Sroga,
czyli ilustratorka Magda Kaczmarek wraz z wystawà swoich prac w Oddziale Dzieci´cym i zaj´ciami
dla maluchów z mamami w naszych placówkach.
JeÊli odkurzacie Paƒstwo rowery, prosimy nie
zapominaç, ˝e wielkimi krokami zbli˝a si´ kolejny rajd rowerowy, czyli Odjazdowy Bibliotekarz – 10 maja wyruszamy przed siebie, ˝eby
znowu przypomnieç sobie, ile uroku ma nasza
okolica i jak ∏atwo po∏àczyç czytanie z jazdà!
Szczegó∏y programu Biblioteki na:
www.bibliotekawawer.pl.
Agnieszka Redzisz

Wizyta u Pani Wandy Broszkowskiej-Piklikiewicz
Przeglàd „Nutka Poliglotka” potrafi przynieÊç
tak˝e zupe∏nie inne, niezwiàzane z muzykà owoce. Partner tegorocznej edycji przeglàdu – powiat
Emsland w Dolnej Saksonii, reprezentowany
przez pana Zbigniewa Leszczyƒskiego, Pe∏nomocnika ds. Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej, zainicjowa∏ podj´cie wspólnych dzia∏aƒ majàcych
na celu upami´tnienie losów wi´êniów obozu
w Oberlangen, w tym w∏aÊnie powiecie. Klub
Kultury „RadoÊç” pomóg∏ zorganizowaç spotkanie niemieckiej delegacji z by∏à wi´êniarkà tego
obozu – Panià Wandà Broszkowskà-Piklikiewicz.
Pani Wanda w towarzystwie pani Doroty Wajner, która reprezentowa∏a KK „RadoÊç”, kilka dni
temu podejmowa∏a goÊci z Niemiec. Przedstawiciele gminy Oberlangen, na której terenie znajdowa∏ si´ Obóz Jeniecki VIc, w którym wi´zionych by∏o ponad 1700 kobiet ˝o∏nierek Powstania Warszawskiego, przedstawili plany budowy
Pawilonu Pami´ci w tym historycznym miejscu.
Wanda Broszkowska-Piklikiewicz, ps. Wanda, ¸ucja – powstaniec warszawski, ∏àczniczka, sanitariuszka, ˝o∏nierz AK, wi´êniarka m.in.
obozu w Oberlangen, podporucznik Wojska
Polskiego, odznaczona Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Komandorskim tego orderu oraz Krzy˝em Partyzanckim,
wieloletnia Przewodniczàca Zarzàdu Grupy
Oberlangen oraz Przewodniczàca Komisji Historycznej Oberlangen Armii Krajowej.
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Wanda Broszkowska-Piklikiewicz nale˝y do nielicznych ˝yjàcych jeszcze Êwiadków tego czasu.
„Zdajemy sobie spraw´ z odpowiedzialnoÊci,
jaka na nas spoczywa, aby pami´ç o wi´zionych
tutaj osobach nie wygas∏a” – powiedzia∏ Burmistrz Gminy Zbiorczej Lathen, Pan Karl-Heinz
Weber. „Mimo i˝ od tego momentu min´∏o prawie 70 lat, nie wolno nam dopuÊciç do tego, aby
pami´ç o zbrodniach nazistowskich zosta∏a zapomniana. My, którzy mamy jeszcze t´ szans´
porozmawiania z osobami, które to prze˝y∏y,
musimy zadbaç o to, aby równie˝ ta czeÊç niemieckiej historii nie zosta∏a zamazana” – stwierdzi∏ dalej Weber.
Burmistrz Gminy Oberlangen, Pan Georg Raming-Fressen, wyraênie podkreÊli∏, ˝e bardzo mu
zale˝y, aby mieszkaƒcy gminy oraz przyjezdni
goÊcie mogli w ten sposób na w∏asne oczy zobaczyç cale okrucieƒstwo, jakie ka˝dego dnia prze-

˝ywali wi´zieni tutaj jeƒcy. „Nie chcemy niczego
upi´kszaç, a tym bardziej niczego umniejszaç.
Zdajemy sobie spraw´ z naszej odpowiedzialnoÊci za histori´” – doda∏ Burmistrz.
Jeszcze w pierwszej po∏owie tego roku na terenie by∏ego obozu powstanie Pawilon Pami´ci,
w którym zostanà umieszczone tablice ukazujàce ˝ycie w obozie. Pawilon Pami´ci zostanie
przy∏àczony do Centralnego Miejsca Pami´ci, jakie znajduje si´ w Esterwegen.
W duchu wspólnej Europy gmina zbiorcza Lathen podpisa∏a w roku 2011 partnerstwo z polskà gminà Kiwity le˝àcà na terenie Warmii.
Dzi´ki temu partnerstwu dosz∏o do wielu kontaktów i wymian mieszkaƒców obu gmin.
Mieszkaƒcy gminy Lathen zdajà sobie spraw´
z faktu, i˝ tylko dzi´ki wzajemnemu poznaniu
si´, a w szczególnoÊci wymianie m∏odzie˝y, mo˝emy to, co nas byç mo˝e jeszcze dzieli, przezwyci´˝yç. Nap∏ywajàce obrazy i wiadomoÊci
z Ukrainy pokazujà nam wyraênie, jak szybko
gwa∏t i przemoc mogà staç si´ rzeczywistoÊcià
w Europie. Dlatego tym bardziej musimy dbaç
o to, aby nasze wszelakie dzia∏ania cechowa∏a
daleko idàca tolerancja i zrozumienie.
Mam nadziej´, ˝e spotkanie z Panià Wandà
i przedstawicielami gminy Oberlangen zaowocuje w przysz∏oÊci równie˝ projektami polsko-niemieckimi, których partnerem b´dzie Klub
Kultury „RadoÊç”.
Autor zdj´cia i tekstu: Dorota Wajner
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11 kwietnia (piàtek), godz. 15.00–18.00
Otwarcie wystawy dokumentujàcej dzia∏alnoÊç Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin z okazji 10. rocznicy powo∏ania oddzia∏u. Wystawa czynna do 30 kwietnia. Dni
zwiedzania: poniedzia∏ek i czwartek godz. 12.00–17.00,
Êroda godz. 12.00–16.00, piàtek godz. 12.00–19.00.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

11 kwietnia (piàtek), godz. 18.00
Terminal Kultury: Piàtek literacki – Wiersze z zajàczkiem.
Spotkanie pisarzy amatorów, czytanie wierszy, dyskusja.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

12 kwietnia (sobota)
Gala wr´czenia nagród i koncert laureatów XVIII Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer”: godz. 12.00 – kategorie wiekowe
4–5 i 6–7 lat, godz. 14.30 – kat. wiekowe od 8 lat wzwy˝.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

12 kwietnia (sobota), godz. 12.00–17.00
V Wawerski Jarmark Wielkanocny oraz uroczyste
wr´czenie nagród i dyplomów w konkursach plastycznych: „Palma Wielkanocna”, „Projekt pocztówki
wielkanocnej” i „Najpi´kniejsza pisanka” po∏àczone z wystawà i kiermaszem prac. Impreza odb´dzie si´ w „Starym M∏ynie” w hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20). Wst´p
wolny. Wi´cej informacji na stronie 2.
Organizator: KK „Anin” i KK „RadoÊç”

12 kwietnia (sobota), godz. 15.30

na bajk´ na podstawie przygód „Ró˝owej Pantery”. Bajka
sk∏ada si´ z 3 bardzo humorystycznych scen. Wst´p 5 z∏/os.

szczegó∏owe warunki udzia∏u, znajduje si´ na stronie internetowej www.kkzastow.com.

Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

15 kwietnia (wtorek), godz. 18.00

26 kwietnia (sobota), godz. 10.00

Wielkanocne spotkanie z Seniorami i nie tylko –
spotkanie z mieszkaƒcami osiedla integrujàce Êrodowisko, wprowadzajàce w nastrój Êwiàteczny. Wst´p wolny.

Terminal Kultury: XVIII Wawerski Przeglàd Taƒca
Nowoczesnego, który odb´dzie si´ w Hali Sportowej
przy ul. Króla Maciusia 5.

Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

15 kwietnia (wtorek), godz. 18.00

26–27 kwietnia, godz. 9.00–17.00

Terminal Kultury: Wystawa obrazów uczestniczek
klubowej sekcji rysunku i malarstwa dla doros∏ych.

XVII Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y „Kogucik 2014” – przes∏uchania konkursowe.
Impreza organizowana od 17 lat przez Klub Kultury „RadoÊç” dla dzieci, m∏odzie˝y i rodzin muzykujàcych. Regulamin i karty zg∏oszeƒ dost´pne na stronie internetowej
www.klubradosc.waw.pl. Wst´p wolny.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

do 16 kwietnia (Êroda)
Przyjmowanie prac w Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim „Maki spod Monte Cassino”.
Przyjmowanie prac w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Bohaterowie spod znaku czerwonego maku”.
Regulaminy konkursów, w tym szczegó∏owe warunki
udzia∏u, znajdujà si´ na www.kkzastow.com.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

23 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
„Nowe technologie w projektowaniu obiektów
i wn´trz” – spotkanie z in˝. Mariuszem Ka∏uskim. Miejsce –
Strefa Kultury w Mi´dzylesiu (ul. ˚egaƒska 1a). Wst´p wolny!
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

27 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej KK Falenica pt.
„Ordonka znana i nieznana”. Scenariusz i re˝yseria –
Szczepan Szczykno, opracowanie muzyczne i akompaniament – Dawid Ludkiewicz. Miejsce – Strefa Kultury w Mi´dzylesiu (ul. ˚egaƒska 1a). WejÊciówki (tel. 22 612 62 44).

28 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 11.40–12.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Strefy krajobrazowe Êwiata – lasy równikowe, sawanna, pustynie”.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

25 kwietnia (piàtek), godz. 12.00–12.30

„Przy wielkanocnym stole” – Biesiada Wielkanocna.
Zapraszamy mieszkaƒców Aleksandrowa oraz sympatyków
Klubu na spotkanie po∏àczone z tradycyjnym dzieleniem si´
jajkiem oraz degustacjà potraw Êwiàtecznych. Wst´p wolny.

Trele Morele – spotkanie z ksià˝kà dla dzieci w wieku
2,5–5 lat. Zapraszamy na spotkanie z niezwyk∏à ksià˝kà
Hervé Tulleta pt. „Turlututu. A kuku, to ja!”. Zapisy trwajà
do 24.04.2014 r., koszt udzia∏u w zaj´ciach – 10 z∏.

Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

13 kwietnia (niedziela), godz. 13.00

25 kwietnia (piàtek), godz. 13.00–19.00

„Pomaraƒczowa Pantera i Przyjaciele” – z cyklu
„Niedzielne spotkania z teatrem”. Teatr DUET zaprasza

Przyjmowanie prac w XIV Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Kukie∏ka”. Regulamin konkursu, a w nim

28 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Xishuangbanna – W krainie t´czowego pawia” –
spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

29 kwietnia (wtorek), godz. 11.40–12.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Park Serengeti”.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
zamówienia
indywidualne
12 kwietnia
– egzamin
wstępny
do gimnazjum.

Zapraszamy!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Weso∏ego
Alleluja!

Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie)
wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

Wydarzenia kulturalne w kwietniu

WAWERSKIE

Poeci i pisarze wawerscy

chin przy wyjÊciu z lasu wszed∏ w kontakt z polskimi
wojskami i postanowi∏ je zaatakowaç. Mia∏ do dyspozycji cztery bataliony i dwie armaty. Naprzeciw
znalaz∏a si´ dywizja genera∏a Franciszka ˚ymirskiego, który otrzyma∏ wprawdzie rozkaz opuszczenia
pozycji, ale postanowi∏ nie odpuszczaç ¸opuchinowi.
Co znamienne, nie wiadomo, kto w tej bitwie dowodzi∏ polskimi formacjami. Naczelny wódz genera∏ Micha∏ Radziwi∏∏ „zaginà∏” w pobliskiej Warszawie.
Obecny na miejscu genera∏ Józef Ch∏opicki nie przejà∏ dowództwa. Jakie˝ to by∏o polskie! Poszczególne
jednostki dzia∏a∏y w tej sytuacji na w∏asnà r´k´. Nierozstrzygni´te starcie pozostawi∏o po stronie rosyjskiej 3700 zabitych. Polaków zgin´∏o 2500.
˚yjemy w epoce rekonstrukcji historycznych. Mo˝e
ktoÊ wpadnie na pomys∏, aby i t´ bitw´ odtworzyç.
Wola∏bym jednak poprzestaç na barwnym, plastycznym przekazie Wierzchowskiego. Bo nie wiem, czy
wolno igraç ze Êmiercià, choçby mia∏a to byç tylko historyczna zabawa w zabijanie.
W 2014 r. przypada 110. rocznica urodzin Henryka Wierzchowskiego oraz 10. rocznica powo∏ania
do ˝ycia Oddzia∏u Anin Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. Wierzchowski – choç nie do˝y∏ chwili utworzenia aniƒskiego oddzia∏u – po∏o˝y∏ podwaliny
pod jego póêniejszà dzia∏alnoÊç. Uznajàc go za
swego dobroczyƒc´, Oddzia∏ Anin TPW og∏osi∏ rok
2014 Rokiem Henryka Wierzchowskiego.

Czytajàc Wierzchowskiego
Siedz´ przy biurku. Przede mnà le˝y „Anin. Wawer”
Henryka Wierzchowskiego. To niewielka ksià˝ka, a raczej ksià˝eczka: wszystkiego sto dwadzieÊcia szeÊç
stron. Tytu∏ wskazuje na Anin, ale nie tylko. Z treÊcià
jest podobnie. Stary i Nowy Wawer, Glinki i Czaplowizna (albo, jak ktoÊ woli, Marysin Wawerski) te˝ znajdujà tu swoje miejsce. Pojawiajà si´ Zastów i Zerzeƒ.
Autor jest nietutejszy. Owszem, pracowa∏ przesz∏o dwadzieÊcia lat w aniƒskim liceum, ale nigdy
nie mieszka∏ przy V Poprzecznej ani nawet przy Niemodliƒskiej (wiadomo: Nowy Anin gorszy od Starego, ale lepszy Nowy ni˝ ˝aden). Trudno te˝ nazwaç
autora warszawiakiem. Urodzi∏ si´ w Sandomierzu.
Do Warszawy w´drowa∏ kilkadziesiàt lat, zatrzymujàc si´ po drodze w Wilnie i Ostro∏´ce, a tak˝e w innych miastach i miasteczkach.
Za ˝ycia unika∏ rozg∏osu. DziÊ ma w Aninie ulic´.
Ale ruch na tej ulicy niewielki. Za to z wyglàdu przypomina ona parkowà alej´. Jest cicha i przytulna.
Henryk Wierzchowski cieszy si´ jednak rozg∏osem.
Jest to rozg∏os anonimowy. O czym mówi´? Wystarczy rzuciç okiem na dowolnà stron´ internetowà,
która opisuje histori´ Wawra bàdê jego osiedli. Niektóre fragmenty „Anina. Wawra” pojawiajà si´ tam
przepisane wprost (s∏u˝´ przyk∏adami), inne mniej
lub bardziej swobodnie streszczone. Niby nikt si´ na
Wierzchowskiego nie powo∏uje, a wsz´dzie go pe∏no. Nawet ci, którzy nie przepisujà i nie streszczajà,
nawet oni „mówià Wierzchowskim”. Podobnie
rzecz si´ ma z ksià˝kami. Nieustajàce cytaty.
Ta plagiatowa goràczka pokazuje, jak wa˝nym
autorem jest Henryk Wierzchowski. Zawar∏ w swej
ksià˝ce ca∏à galeri´ postaci, idei i instytucji. Ciàgle

ma w zanadrzu dla swych czytelników jakieÊ nowoÊci. DoÊwiadczam tego przy ka˝dej lekturze.
Tym razem mojà uwag´ przykuwa opis tzw. pierwszej bitwy wawerskiej, plastyczny i godny rekonstrukcji historycznej. Rzecz dzia∏a si´ 19 lutego 1831 roku
na terenach wawerskich i praskich. Anina jeszcze nie
by∏o. By∏a pusta przestrzeƒ po wykarczowanym lesie,
poroÊni´ta gdzieniegdzie krzakami o niewielkich rozmiarach. Identycznie mia∏a si´ sprawa z Nowym
Wawrem. Oddzia∏y wojskowe mog∏y tu si´ przemieszczaç bez wi´kszych ograniczeƒ. Dzisiejszy Marysin Wawerski to w tamtym czasie wiekowy, ale przerzedzony las. W Êrodku tego lasu dzia∏a∏a niewielka
cegielnia. W tym dniu sta∏a si´ ona dla obu walczàcych stron obiektem po˝àdania, pretekstem do zaciek∏ych zmagaƒ na bagnety. Krwawe walki toczy∏y si´
te˝ w rejonie dwóch tutejszych zajazdów. Ka˝dy
z nich by∏ po∏o˝ony u wyjÊcia z lasu na równin´ praskà, przy bardzo wa˝nej drodze. Karczma w Wawrze
ryglowa∏a szos´ brzeskà, karczma w Wygodzie – stary trakt warszawski. A obiema tymi drogami zbli˝a∏y
si´ do Warszawy rozciàgni´te na przestrzeni kilkunastu kilometrów oddzia∏y rosyjskie. Ich dowódcy ani
myÊleli o wdawaniu si´ w tym dniu w bitw´. Podobne intencje mieli przegrupowujàcy swe oddzia∏y na
praskim przedpolu stolicy genera∏owie polscy.
KSEROKOPIARKI
Dlaczego dosz∏o do
starcia? Zadzia∏a∏ tu
efekt zabawy niesfornych ch∏opców. Idàcy
w rosyjskiej stra˝y
przedniej ksià˝´ ¸opu-

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

Jan Czerniawski

AFOCOPY s.c.
e-mail: afocopy@wp.pl

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999

Z Batalionami Ch∏opskimi przez çwierç wieku
W tym roku zerzeƒska Szko∏a Podstawowa nr 109 b´dzie Êwi´towa∏a
Jubileusz XXV-lecia nadania szkole
imienia Batalionów Ch∏opskich.
W dniu 14 maja 2014 r. o godzinie 12.00
przewidziany jest Apel Pami´ci zakoƒczony
uroczystà akademià ku czci Patrona Szko∏y
pt. „Ojczystej Ziemi s∏u˝´”.
Natomiast na sobot´ 17 maja od godziny
10.00 zaplanowano Êwi´towanie jubileuszu
w gronie ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej podczas
rodzinnego festynu w konwencji ludowej.
Przygoda Szko∏y 109 z Batalionami Ch∏opskimi zacz´∏a si´ dok∏adnie 2 maja 1989 roku. Ten majowy
pogodny dzieƒ zgromadzi∏ wielu znakomitych goÊci,
wÊród których nie mog∏o zabraknàç tych najwa˝niej-

szych, czyli ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, na czele z Komendantem G∏ównym BCh gen. Franciszkiem
Kamiƒskim. To on dokona∏ uroczystego wr´czenia
sztandaru szko∏y ówczesnej dyrektorce p. El˝biecie
Pawelskiej. W drzewce sztandaru zosta∏y wbite
gwoêdzie pamiàtkowe najwa˝niejszych osobistoÊci
obecnych na uroczystoÊci: ˝o∏nierzy BCh, polityków,
przedstawicieli w∏adz miasta i dzielnicy oraz fundatorów, projektantów i wykonawców tego dzie∏a.
Szko∏a przypomina o Patronie ca∏ej spo∏ecznoÊci
szkolnej ka˝dego roku, ale szczególnie uroczyÊcie
Êwi´tuje okràg∏e rocznice. Ten zbli˝ajàcy si´ czas jest
wyjàtkowy, bo to jubileusz XXV-lecia.
Ca∏y rok szkolny trwa∏y przygotowania do tak wa˝nej uroczystoÊci. Uczniowie uczestniczyli w projekcjach filmów o BCh przybli˝ajàcych im powstanie
oraz dzia∏alnoÊç tej formacji wojskowej, odwiedzili

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

groby ˝o∏nierzy BCh na warszawskich Powàzkach,
wys∏uchali prelekcji kombatantów, zmagali si´
w szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie oraz
w dzielnicowym konkursie plastycznym „Ch∏opi
w walkach o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç”.
Wszystko to ma przypominaç i podkreÊliç, ˝e w dziejach szko∏y sà wartoÊci o nieprzemijajàcym znaczeniu,
a wÊród nich Patron zajmuje szczególne miejsce.
Oby idea∏y i wartoÊci patriotyczne, o które walczyli ˝o∏nierze BCh, by∏y udzia∏em i wzorcem w dalszym,
doros∏ym ˝yciu wszystkich uczniów opuszczajàcych
mury tej szko∏y. „Bàdêcie dumni, ˝e nale˝ycie do
wielkiej rodziny szkó∏ noszàcych to zaszczytne imi´”
– napisa∏ w liÊcie jubileuszowym w 1999 roku, na
rok przed Êmiercià, Komendant G∏ówny BCH gen.
dyw. Franciszek Kamiƒski.
Barbara Micha∏ek

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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V Dzielnicowy Konkurs Wiedzy
o Fryderyku Chopinie

18 marca 2014 roku w Zespole Szkó∏ nr 111
odby∏ si´, ju˝ po raz piàty, konkurs wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze – Fryderyku Chopi-

nie, pn.: „Chopin te˝ mieszka∏ w Warszawie”.
W tym roku do konkursu zg∏osi∏o si´ pi´ç szkó∏.
Wszyscy uczestnicy wykazali si´ bogatà wiedzà
o artyÊcie – Êwietnie odpowiadali na pytania
i rozwiàzywali postawione zadania. Doskonale
te˝ potrafili rozpoznaç najwi´ksze dzie∏a muzyczne Fryderyka Chopina.
Przewodniczàcà jury by∏a Pani Dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ nr 111 Maria Maciak. Konkurs zorganizowa-

∏a i przeprowadzi∏a p. Iwona Myszkowska, a oprawà multimedialnà zaj´∏a si´ p. Sylwia Morkowska.
Zwyci´zcami konkursu zosta∏y ex aequo dwie
szko∏y: nr 138 i nr 218. Drugie miejsce zaj´∏a szko∏a
nr 76 w ZS nr 111, trzecie miejsce zaj´∏a szko∏a nr 86.
Gratulujemy zwyci´zcom i ju˝ teraz zapraszamy
do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu.
Iwona Myszkowska

Dzieƒ M∏odzie˝y na Wichrowej
Ju˝ po raz XIV gimnazjaliÊci z Zespo∏u Szkó∏ nr
116 przy ul. Wichrowej w Wawrze Êwi´towali nadejÊcie wiosny, ∏àczàc nauk´ z zabawà. Tegoroczna
impreza z cyklu Dzieƒ M∏odzie˝y na Wichrowej
przebiega∏a pod has∏em „Kraje Wspólnoty Narodów”. Niekwestionowanymi bohaterami, a jednoczeÊnie gospodarzami imprezy byli uczniowie, którzy na szkolnej scenie zaprezentowali owoce swojej kilkutygodniowej pracy.
Tradycyjnie ju˝ impreza mia∏a charakter mi´dzyklasowej rywalizacji w trzech konkurencjach: Klimaty, Smaki i Rytmy. Sami uczniowie przyznajà, ˝e to
okazja, by ka˝dy móg∏ zaprezentowaç swe umiej´tnoÊci i choç na moment poczuç si´ gwiazdà. Kiedy

jedni prezentowali jeden z trzech krajów Wspólnoty: Kanad´, Wielkà Brytani´ lub Australi´, inni starali si´ przyciàgnàç publicznoÊç smako∏ykami jego
kuchni, w której królowa∏y hamburgery i frytki. Ale
wszyscy wiedzà, ˝e najwa˝niejsza, bo wyzwalajàca
najwi´cej emocji, jest ostatnia konkurencja – Rytmy.
W tej konkurencji uczniowie prezentowali swe aktorskie i taneczne umiej´tnoÊci w „Mini playback
show”. Sal´ gimnastycznà wype∏nia∏y ró˝norodne
rytmy, a na scenie, która mieni∏a si´ kolorami, by∏o
weso∏o, Êmiesznie, momentami refleksyjnie. GimnazjaliÊci wcielili si´ w znanych artystów – tegoroczni
bohaterowie imprezy to m.in. Justin Bieber, The Beatles i zespó∏ AC/DC. Ka˝da konkurencja wymaga∏a

od uczniów pomys∏owoÊci, kreatywnoÊci, a niekiedy
sprytu. Po raz kolejny uczniowie pokazali, ˝e wyobraênia m∏odych nie zna granic.
Ma∏gorzata Rodak

EKOMODA, czyli dobre rady na odpady
Czyste powietrze,
lasy i woda, zdrowa
˝ywnoÊç, oszcz´dzanie zasobów naturalnych, w∏aÊciwe post´powanie z odpadami
to najwa˝niejsze ekopotrzeby
ka˝dego
cz∏owieka. Nale˝y pami´taç o tym, ˝e to
my – doroÊli mamy
najwi´kszy wp∏yw na
dzieci (te ma∏e i te
wi´ksze), na to, czy
b´dà one szanowa∏y przyrod´, czy wykszta∏cà w sobie potrzeb´ dbania o Êrodowisko, czy b´dà chcia∏y
chroniç je przed zniszczeniem. Przedszkole z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 86 w Warszawie to placówka, która propaguje, uczy i pokazuje najm∏odszym, jak dbaç o przyrod´, jak jà chroniç i szanowaç. Pod has∏em EKO, w formie zabaw, poszukiwaƒ
i doÊwiadczeƒ, dzieci uczà si´ odpowiedzialnoÊci za
otaczajàce je Êrodowisko naturalne.
13 marca 2014 roku odby∏ si´ przedszkolu
POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ. Jak na prawdziwym pokazie znanych projektantów w g∏ównej
roli wystàpi∏y modelki i modele, czyli... przedszkolaki. W kolorowych kreacjach, szeleszczàcych sukniach, skrojonych na miar´ garniturach, po∏yskujàwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

cych zbrojach i kosmicznych strojach, dzieci
z wdzi´kiem kroczy∏y po wybiegu w rytm muzyki
i owacji publicznoÊci. Wszystkie stroje wykonane
zosta∏y z surowców wtórnych. Nauczycielki – projektantki opowiada∏y o projekcie i rodzaju wykorzystanego w nim materia∏u. Dzi´ki temu wszyscy
zebrani dowiedzieli si´ m.in. o tym, ˝e kolorowa,
Êwiecàca suknia ksi´˝niczki wykonana zosta∏a
z papieru i torebek foliowych, a cudowna parasolka z kubeczków jednorazowych. Dzieci obejrza∏y
te˝ film edukacyjny dotyczàcy sposobu segregowania Êmieci. Okazjà
do
sprawdzenia
i utrwalenia zdobytej
przez przedszkolaki
wiedzy na temat recyklingu by∏a zabawa
z wykorzystaniem kartonowych ci´˝arówek
w trzech kolorach:
czerwonym, zielonym
i czarnym. Maluchy
wrzuca∏y wylosowane
wczeÊniej
Êmieci
(szklane butelki, puszki, papiery itp.) do
w∏aÊciwej Êmieciarki.
Dzieci bawi∏y si´
Êwietnie, ka˝dy chcia∏

zawo∏aç samochód, by móc zape∏niç go odpowiednim surowcem wtórnym. Na koniec imprezy
ka˝da grupa otrzyma∏a czerwone pude∏ko, w którym gromadzona b´dzie makulatura, kolorowe
naklejki na kosze oraz kolorowanki i karty pracy.
Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci spotkania odby∏a
si´ sesja zdj´ciowa modelek i modeli. Najciekawsze projekty wezmà udzia∏ w Miejskim Konkursie
Ekologicznym EKOLOGICZNA MODA.
Katarzyna Âwiderek
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

oferuje Paƒstwu du˝y wybór
ROLETY ● KARNISZE ● ˚ALUZJE
PLISY ● VERTICALE ● DONICZKI

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

Serdecznie zapraszamy: pn-pt 10-18, sob 10-13

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci
w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie
zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0-III Dojazd
gratis. tel 728 814 601.
◗ J´zyk polski – korepetycje, wszystkie poziomy, tel: 534-943-830
◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712.

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ BezpoÊrednio sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà przy
ul. Hafciarskiej, 1700 m2, w∏asnoÊç hipoteczna, aktualne warunki zabudowy, tel. 501-668-666.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
oferta prywatna, mo˝liwoÊç negocjacji ceny.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà pod Piasecznem, 1013 m2,
95 tys., 37x27, woda, pràd, gaz, tel. 606 466 001.

◗ 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.
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Profesjonalnie. Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie
ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! tel. 514 959 383.
◗ KOREPETYCJE MATEMATYKA, FIZYKA. Ka˝dy zakres, przygotowania do matury. Wieloletnie doÊwiadczenie, solidnoÊç.
Teren Wawra, Pragi Po∏udnie, linia Otwocka. Na miejscu lub
dojazd. Tel. 603 581 282
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia. Wszystkie poziomy. Tel: 0-519-186-285
◗ Francuski z dojazdem 693 427 846.
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej na UW udzieli korepetycji z j´zyka francuskiego osobom w ka˝dym wieku. Miejsce spotkaƒ
i cena do uzgodnienia. Tel. 502 568 012.

◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà jako inwestycj´, TYLKO 100
tys. za 3 dzia∏ki po ok. 1000 m2, 4 km od Al. Krakowskiej, tel.
606 466 001.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 4 km za Bemowem, Stare Babice, 800 m2, 20x40, media, tel. 606 466 001.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio segment Êrodkowy Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. Jod∏owa, powierzchnia mieszkalna 180m2, ca∏kowita
240m2, dzia∏ka 190m2, mo˝liwoÊç negocjacji, tel. 781 489 822
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 48m2, z pi´knym tarasem 43m2, trzy pokoje, osiedle „Pod Sosnami”, Stara Mi∏osna. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam – dzia∏ka 4.900 m, Mazury, powiat E∏k, blisko jezioro tel. 787 142 983.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947.
◗ 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.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

◗ 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 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.
◗ Dzia∏ka rekreacyjna Kàty – Miàski, Flakowizna, bezpoÊrednio
przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 z∏/m2 tel. 501 358 985.
◗ Zamieni´ dom 120 m2, dzia∏ka 1200 m2 – 58 km od W-wy,
okolice Grójca, ca∏oroczny na mieszkanie w W-wie mo˝e byç
do remontu. tel. 693 324 348.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura,
tel. 519 781 759; 510 030 551.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç 25 km od Warszawy dom 60 m2
z wyposa˝eniem dzia∏ka 735 m2 rekreacyjny w Êrodku lasu za
Radzyminem w ¸osiach 98000 z∏ Warszawa tel 537 047 887
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 709 m2 Warszawa ul. Rozewska 28 – wszystkie media – mo˝na postawiç dom wolno stojàcy, siedzib´ firmy lub bliêniak 695 tys z∏ bezpoÊrednio sprzedam lub zamieni´ Warszawa tel 537 047 887.

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Francuski z Francuzem 798 013 516.
◗ 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, dzi´ki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà. Tel: 606-421940, kasia.rogalska@vp.pl
◗ Angielski z dojazdem 693 427 846.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury,
egzaminów, Business English, konwersacje. +48 501 131 224
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

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

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

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera 533 404 404
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne
metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy.
Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878

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

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

12

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0-9kg MAXI-COSI
stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605077751
◗ 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
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel.
516 390 664

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam pawilon handlowy 32 m na terenie miasta Marysin Wawerski tel. 501034318. cena 16000 tys.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60.
◗ 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.

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211
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◗ 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 tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i materac przeciwodle˝ynowy. tel. 603 310 664
◗ Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije. Nie
masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim dzieci wyros∏y chcesz coÊ wymieniç ze sprz´tu zadzwoƒ etenis@wp.pl,
tel. 0 602 231 318.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367.
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka
bdb. Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 z∏, piec c.o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa
890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353.

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

◗ Sprzedam le˝aczek dla dziecka- Chicco granatowy i Baby Mama ecru zdj´cia na maila podeÊl´ 601346789.
◗ Sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy Mutsy
(gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, folie od deszczu). Stan b. dobry. Tel. 605077751.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Tel. 22 773 33 77

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
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KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

127

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

(vis a vis Urz´du Dzielnicy Wawer)
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Sklep ul. ˚egaƒska 8

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Do wynaj´cia miejsce gara˝owe na Wileƒskiej. Ogrzewanie,
ochrona, tel. 22 619-44-11.
◗ Dom wolnostojàcy 86 m, 2 pokoje ∏azienka, 5–10 osob,
14zl/os z mediami tel. 226118396, 507984048 Warszawa
Rembertów.
◗ Wynajm´ pokój dla pracujàcej kobiety, w wieku od lat 45,
w pobli˝u Instytutu Kardiologii, w Aninie. tel. 22/812-11-33
◗ Do wynaj´cia us∏ugowo-biurowy pawilon 50 m2, ul. Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´. w pobli˝u przystanek tramwajowy i autobusowy. tel. 600 049 758
◗ Do wynaj´cia lokal handlowo-us∏ugowy 28 m2, z du˝à witrynà, w pawilonie, z zapleczem, wc, miejscem parkingowym, ul. Grochowska, bezpoÊrednio tel. 22 403 43 94,
886 181 883.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Ukrainka z kilkuletnim doÊwiadczeniem w Polsce podejmie
ka˝dà prac´ od zaraz. Ola +38 0993460893 lub
+380 963353985.
◗ Z∏ota ràczka, remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie. Ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie tel. 601 313 561.
◗ Poszukuj´ pracy na pó∏ etatu: porzàdkowanie dzia∏ki, mycie
okien, drobne naprawy Êlusarskie, elektryczne. Karol Madej,
tel. 515 280 883.
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315.

Przedstawiciel włoskiej ﬁrmy w branży drobne
AGD poszukuje operatywnego, dyspozycyjnego
przedstawiciela handlowego.
Wymagane: prawo jazdy kat.B, wykształcenie
min. średnie, wysoka kultura osobista.
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na:

agiza-agd@wp.pl
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Poszukuj´ osoby do ca∏odziennej opieki nad starszà kobietà.
Mo˝liwoÊç zamieszkania – Zàbki tel. 500 119 594.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
◗ M∏ody, uczciwy, mieszkajàcy w Wawrze Góral ch´tnie: skosi
trawnik, zgrabi liÊcie, przytnie krzewy ga∏´zie drzewo, potnie
na opa∏, prace porzàdkowe, malowanie. Solidnie! Krzysztof
tel. 880 122 529.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315 .
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315.
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990.
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990.

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
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825.
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na remont
mieszkania, w tym wyburzam Êciany, rozbieram budynki
i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà – bardzo tanio i solidnie Warszawa tel. 537 047 887
19

PODNOŚNIK KOSZOWY
• wycinanie i podcinanie drzew
• usługi wysokościowe

www.speclift.pl

513-148-238

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

122

Nr 40 / Kwiecieƒ 2014

WAWERSKIE

Szanowni Paƒstwo,
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie uprzejmie informuje, ˝e na wniosek Dzielnicy Wawer
pod koniec marca 2014 roku rozpoczyna budow´ kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer. Jej generalnym wykonawcà jest firma
„INSTALBUD” Sp. z o.o.
Realizacja tej inwestycji jest kolejnym z prowadzonych przez Spó∏k´ w sposób ciàg∏y dzia∏aƒ, majàcych na celu nieustanne podnoszenie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Wszystkich Zainteresowanych przy∏àczeniem posesji do powstajàcej sieci zach´camy do wczeÊniejszego dope∏nienia formalnoÊci, niezb´dnych do rozpocz´cia budowy przy∏àczy kanalizacyjnych, równolegle z budowà g∏ównych kana∏ów w ulicach.
Jednoczesna realizacja tych prac pozwoli Paƒstwu na obni˝enie kosztów budowy przy∏àcza wynikajàcych np. z odwodnienia
gruntu, odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników lub trawników w miejscu pod∏àczenia do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo,
synchronizacja wykonywanych robót pozwoli na zachowanie dobrej jakoÊci odtworzonych nawierzchni, a tym samym usprawnienie komunikacji dzielnicy w ciàgu najbli˝szych lat.

Liczymy na wyrozumia∏oÊç z Paƒstwa strony, bowiem inwestycja przyniesie du˝e korzyÊci zarówno dla Paƒstwa, jak i Êrodowiska
naturalnego. Zapewniamy, ˝e do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby zminimalizowaç ucià˝liwoÊci zwiàzane z budowà. Informacje dotyczàce zaawansowania prac budowlanych oraz kolejnoÊci ich wykonywania w poszczególnych ulicach znajdà Paƒstwo:
• na stronach internetowych: www.mpwik.com.pl oraz www.wawer.warszawa.pl
• na tablicach informacyjnych, m.in. Rady Osiedla, Zespo∏u Szkó∏ nr 116 przy ul. Korynckiej 33, Parafii Êw. Benedykta przy ul. Lucerny
• na ulotkach dostarczanych do skrzynek pocztowych.
Wszelkie zapytania prosimy kierowaç na adres dok@mpwik.com.pl lub telefonicznie, pod numer (22) 445 50 00. Dodatkowo,
w okresie od 10.02.2014 r. do 30.04.2014 r., uruchomiony zostanie numer informacyjny (22) 445 90 42, czynny w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ w godzinach 9.00–10.30.
Szczegó∏owy zakres inwestycji przedstawia poni˝sza mapa.

Inwestycja realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wod´ i oczyszczanie Êcieków w Warszawie – Faza IV”,
wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ramach Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tekst sponsorowany

Ca∏kowite zakoƒczenie inwestycji planowane jest do koƒca sierpnia 2015 r. W tym okresie pojawià si´ objazdy, niedogodnoÊci
zwiàzane z prowadzeniem budowy, za które serdecznie przepraszamy.
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