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Pobiegli nie tylko
wawerczycy

NASZ PATRONAT

Wawerska Noc Naukowa – b´dzie si´ dzia∏o!
Klub Kultury ANIN i Urzàd Dzielnicy Wawer serdecznie zapraszajà 21 czerwca 2014
w godzinach 16.00–24.00 na ul. Rzeêbiarskà 46 (róg VI Poprzecznej, parking przy koÊciele) na nasz lokalny piknik naukowy! Z przyjemnoÊcià patronujemy temu wydarzeniu, gdzie nie tylko zobaczycie niezwyk∏e pokazy naukowe i obejrzycie rozgwie˝d˝one
niebo z ekspertami z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, ale te˝ m.in. zwiedzicie
Anin angielskim pi´trusem, obejrzycie widowisko laserowe i zbudujecie bajkowy Êwiat.

Czerwone p∏aszcze, he∏my, w∏ócznie, b´bny
i rytualny taniec – to najbardziej przyciàga∏o zarówno dzieci, jak i fotografów :-) obecnych na imprezie biegowej 31 maja w Miedzeszynie i okolicznych lasach. Nie da si´ ukryç, ˝e grupa biegowa Spartanie Dzieciom stanowi∏a g∏ównà
atrakcj´ dla uczestników I Biegu Wawerczyka –
imprezy charytatywnej zorganizowanej przez
Fundacj´ Dogoƒ Marzenia – choç przygotowanych atrakcji by∏o bardzo wiele. PrzyjemnoÊç biegania po naszych zielonych terenach, przemi∏y
piknik rodzinny i zbieranie funduszy na wsparcie
dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin to a˝ trzy
powody, dla których warto tam by∏o byç. Pogoda
dopisa∏a, a pasjonaci biegania przybyli t∏umnie.

Szczegó∏owy program imprezy przedstawiamy poni˝ej. Ju˝ dziÊ wpiszcie jà sobie
do kalendarza. Do zobaczenia na miejscu!

16.00–21.00
■ wystawa „Eksperymentuj!” oraz pokazy
naukowe CENTRUM NAUKI KOPERNIK;
■ symulacja jazdy samochodem (symulatory 3D);
■ robotyka na weso∏o (olimpiada robotów, inteligentne dinozaury, eksperymenty i najnowsze
cuda techniki, czyli roboty MoWay, Vellman,
drukarka 3D i wiele innych ciekawostek);
■ budowanie „bajkowego Êwiata” z klocków
MuBaBaO razem z Muzeum Bajek, BaÊni
i OpowieÊci;
■ kule wodne;
■ TPW oddzia∏ ANIN – „ATOM” – tu mo˝esz
poznaç Ludzi Nauki naszej dzielnicy;
16.15–17.00
■ „Profesorek Wodorek w kosmosie” – spektakl teatralny dla dzieci;
16.30 i 18.30
■ zwiedzanie Anina angielskim pi´trusem
(z przewodnikiem) – odjazdy sprzed koÊcio∏a
w Aninie (liczba miejsc ograniczona);
17.30–18.15
■ „Spotkanie z czarodziejem” – wyst´p iluzjonisty;

19.30–20.00
■ pokaz gigantycznych baniek mydlanych;
20.00–20.45
■ „Serce Don Juana” – widowisko uliczno-plenerowe w wykonaniu Krakowskiego Teatru
Ulicznego „Scena Kalejdoskop”;
20.45–22.00
■ „Na dworze królowej Wiktorii” – spektakl zespo∏u taƒca historycznego CHOREA ANTIQUA;
22.00–22.20
■ multimedialne widowisko laserowe;
22.30–24.00
■ POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE
– oglàdanie rozgwie˝d˝onego nieba
i widocznych planet przez teleskopy oraz
opowieÊci o Kosmosie.
Dodatkowe atrakcje:
Namiot-ksi´garnia; r´kodzie∏o artystyczne (bi˝uteria i obrazy); stoiska z napojami, s∏odyczami, grill.
WST¢P WOLNY!

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

Redakcja

Fot. Mariusz Kubiak

W sumie udzia∏ wzi´∏o blisko 500 zawodników,
a na pikniku by∏o oko∏o 2000 osób. Dzieci wystartowa∏y w trzech grupach wiekowych, w ka˝dej z ogromnym zaanga˝owaniem. DoroÊli
uczestnicy zapytani, jak podoba∏ si´ im bieg,
z uÊmiechami odpowiadali, ˝e bardzo. Podeszczowe b∏oto na leÊnych odcinkach biegu nie
psu∏o nastrojów, biegacze potraktowali je jako
urozmaicenie trasy. Wielu chwyci∏o za serce wyjàtkowe uhonorowanie na mecie. Wyjàtkowe
dlatego, ˝e medale na szyj´ za∏o˝y∏y im dzieci.
Dla goÊci z innych dzielnic mi∏à niespodziankà by∏
goràcy doping ze strony mieszkaƒców, których
domy sta∏y przy samej trasie, a oni wychodzili na
swoje tarasy i podwórka i bili brawo biegnàcym.
Fundacji gratulujemy udanego debiutu i ˝yczymy
równie dobrej imprezy w przysz∏ym roku!
Hanna Kowalska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Jesteśmy firmą oferującą usługi
opiekuńczo-pielęgnacyjne:
• mycie, kąpanie, profilaktyka
przeciwodleżynowa,
• utrzymanie porządku: sprzątanie,
pranie, prasowanie,
• przygotowywanie posiłków,
• robienie zakupów,
• zapewnienie towarzystwa w trakcie
spacerów, rozmów, wspólne czytanie
książek.
Klient sam może wybrać z oferty
standardowej zakres usług bądź
dostosujemy się do jego potrzeb.
Nasze działanie cechuje profesjonalizm
i dyskrecja, a celem jest

radość życia naszych podopiecznych
]DG]ZRġ

500 218 978
adres: Izabela 14, 05-462 Wiązowna

Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z czwartym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
% rabatu
63 m2 – 395 tys. PLN
esz dostać 5
97 m2 – 565 tys. PLN Rezerwując już dziś, moż

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl
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Maj w Radzie Dzielnicy Wawer
Na majowej sesji Rada
Dzielnicy przyj´∏a sprawozdania z dzia∏alnoÊci
dzielnicowego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej oraz
Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej. Dzielnicowy
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, kierowany przez panià Renat´ Staruch, przygotowa∏ obszerne
sprawozdanie, w którym omówiono dzia∏alnoÊç OÊrodka w ubieg∏ym roku. OPS przyznaje mi´dzy innymi zasi∏ki, pomoc rzeczowà,
pomoc w za∏atwieniu spraw w urz´dach oraz
Êwiadczy us∏ugi opiekuƒcze. Pracownicy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej zajmujà si´ równie˝ osobami bezdomnymi oraz wykonujà
prac´ socjalnà, w tym specjalistyczne poradnictwo. W 2013 roku z pomocy OPS skorzysta∏o 3,5 tys. osób – prawie 5% mieszkaƒców
dzielnicy. Najwi´kszà liczb´ stanowi∏y osoby
starsze i samotne oraz rodziny z dzieçmi. Dochody tych osób sà tak niskie, ˝e nie wystarczajà na zaspokojenie podstawowych potrzeb
˝yciowych. Podopieczni OÊrodka cz´sto zaciàgajà kredyty, których nie sà w stanie sp∏a-

caç. Trudna sytuacja finansowa ich rodzin
wp∏ywa na pogarszanie si´ zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego, wzrost problemu chorób spo∏ecznych, zw∏aszcza alkoholizmu. Bud˝et OÊrodka w ubieg∏ym roku wynosi∏ prawie 10 milionów z∏otych. Ârodki te wydano na
wyp∏at´ zasi∏ków, pomoc rzeczowà oraz us∏ugi opiekuƒcze. Najwi´cej osób otrzyma∏o pomoc z powodu d∏ugotrwa∏ej i ci´˝kiej choroby, niepe∏nosprawnoÊci oraz bezradnoÊci
w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych. Dodatkowo OPS sfinansowa∏ do˝ywianie w szko∏ach dla ponad siedmiuset dzieci. Jednà
z form pracy OÊrodka jest zach´canie osób
bezrobotnych do podj´cia prac spo∏ecznie
u˝ytecznych. Prace takie sà skutecznym narz´dziem aktywizacji osób d∏ugotrwale bezrobotnych oraz sposobem na weryfikacj´ faktycznej ch´ci podj´cia pracy przez bezrobotnego. W sprawozdaniu wykazano równie˝
koniecznoÊç przeniesienia OPS do nowej siedziby, gdy˝ obecnie OÊrodek mieÊci si´
w dwóch lokalizacjach, które nie sà dost´pne
dla osób niepe∏nosprawnych.
Podobne sprawozdanie zosta∏o przygotowane przez dyrektor Specjalistycznej Poradni

Bud˝et partycypacyjny
– ostatnie dni dyskusji
Kolejny etap bud˝etu partycypacyjnego to publiczne dyskusje mieszkaƒców w poszczególnych
osiedlach na temat projektów poddanych pod
g∏osowanie. W dzielnicy Wawer te spotkania
trwajà od 28 maja do 13 czerwca wed∏ug harmonogramu dost´pnego na stronie www.wawer.warszawa.pl w zak∏adce „Bud˝et partycypacyjny”. Przed nami cztery ostatnie spotkania:
10.06, godz. 18–19 – os. Wawer (SP 86, ul. Koryncka 33), 11.06, godz. 19–20.30 – os. Las
(SP 128, ul. Kadetów 15), 12.06, godz. 18–21
– os. Falenica (KK Falenica, ul. W∏ókiennicza 54)
i 13.06, godz. 18–19.30 – os. Aleksandrów
(KK Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10). Podczas
spotkaƒ mo˝na bezpoÊrednio wys∏uchaç projektodawców i porozmawiaç z nimi.
Nie zapominajmy równie˝ o ostatnim etapie,
którym jest G¸OSOWANIE mieszkaƒców na projekty. To Paƒstwo zdecydujà, jakie projekty b´dà zrealizowane w 2015 roku. G∏osowaç b´dzie

mo˝na od 20 do 30 czerwca elektronicznie,
osobiÊcie i listownie. Elektroniczny system g∏osowania oraz papierowe karty do g∏osowania
b´dà dost´pne od 20 czerwca na stronie
www.wawer.warszawa.pl oraz www.twoj
budzet.um.warszawa.pl. Jak g∏osowaç, by
g∏os by∏ wa˝ny? Nale˝y wybraç jeden z 13 obszarów w dzielnicy Wawer i w nim zag∏osowaç
na maksymalnie 5 projektów. To wa˝ne, bo
mo˝na g∏osowaç tylko w jednym obszarze/osiedlu i tylko w jeden z mo˝liwych sposobów, tj.
elektronicznie, osobiÊcie lub listownie. G∏osujàc
osobiÊcie lub listownie, nale˝y pami´taç, by karty do g∏osowania trafi∏y do urny ustawionej
w holu Urz´du Dzielnicy lub Wydzia∏u Obs∏ugi
Mieszkaƒców pomi´dzy 20 a 30 czerwca 2014 r.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w Dzielnicy Wawer

Rodzinnej – panià Ann´ J´drzejowskà-Perzyƒskà. Podstawowym celem SPR jest
prowadzenie poradnictwa rodzinnego w zakresie dzia∏aƒ psychologicznych, pedagogicznych oraz terapii rodzinnej. W ubieg∏ym roku z us∏ug Specjalistycznej Poradni Rodzinnej skorzysta∏o prawie 1330 osób, w tym 670
po raz pierwszy. Osoby zg∏aszajàce si´ do Poradni mog∏y skorzystaç z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, psychoterapii indywidualnej – dla osób z problemami
emocjonalnymi i osobowoÊciowymi, grupowej oraz rodzinnej – dla osób znajdujàcych
si´ w nag∏ym kryzysie rodzinnym, mediacji
rodzinnych lub wsparcia grup samopomocowych. Psychoterapia dla dzieci i m∏odzie˝y
stosowana jest w przypadkach stwierdzenia
fobii szkolnych, zaburzeƒ autoagresywnych
i in. Dodatkowo Poradnia bierze aktywny
udzia∏ w pracach Zespo∏u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer.
Radni jednog∏oÊnie przyj´li oba sprawozdania i z∏o˝yli na r´ce paƒ dyrektor OPS –
Renaty Staruch i SPR – Anny J´drzejowskiej-Perzyƒskiej podzi´kowania i ˝yczenia sukcesów w kolejnych latach pracy.
Marcin Kurpios

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer,
serdecznie zaprasza
do uczestnictwa w zaj´ciach
w ramach programu
„Wawerski aktywny senior”.
Trwajà zapisy:
■ Warsztaty decoupage dla seniorów
– Êrody w godzinach 10.00–12.00
■ Zaj´cia usprawniajàce ruchowo dla
seniorów – gimnastyka – wtorki
i czwartki w godz. 9.00–10.00
■ Nordic walking (trening zdrowotny
dla seniorów) – wycieczki po Wawrze
(1,5 godziny zegarowej)
■ Szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów – 30 czerwca 2014 r., godz. 10.00
■ Joga dla kobiet – Wawerska Strefa
Kultury, czwartki godz. 10.10
Zapisy: tel. 22 872-03-85 lub
22 613-38-42 wew. 16 (Ewelina Belter)

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE
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JakoÊ tak nieco w ciszy,
jakby wstydliwie, jakby
wszyscy
zapomnieli...
A przecie˝ to równe çwierç
wieku... M∏odsi nie majà
szcz´Êcia tego pami´taç,
ale dla mnie wspomnienie
tego dnia jest tak Êwie˝e,
jakby to by∏o wczoraj.
Mo˝e dlatego, ˝e by∏em m∏odym studentem,
a to wiek podatny na rewolucyjne wyzwania.
A mo˝e dlatego, ˝e mia∏em poczucie uczestnictwa w czymÊ wielkim. Móc po raz pierwszy
w ˝yciu iÊç na wybory (poprzednie, choç ju˝
mia∏em prawa wyborcze, grzecznie bojkotowa∏em) i wiedzieç, ˝e ten g∏os ktoÊ uczciwie policzy! I ta euforia z wyniku. Wyniku, którego nikt
si´ nie spodziewa∏, a na pewno nie sypiàca si´
ju˝ mocno, ale twardo posadowiona na sto∏kach
komunistyczna w∏adza. Pierwsze egzemplarze
nieocenzurowanej gazety, legalnie kolportowane ulotki czy plakaty „SolidarnoÊci”. Puste sklepy, tandetne towary, n´dzny standard ˝ycia. Ale
by∏a nadzieja, entuzjazm, o jakim dziÊ mo˝na
tylko marzyç. By∏a wiara, ˝e oto nadchodzà
wreszcie szcz´Êliwe dni. JeÊli nie dla nas, to
choç dla naszych dzieci. By∏ ten najpi´kniejszy
chyba, jaki kiedykolwiek widzia∏em, plakat wyborczy: „... Aby jutro by∏y z nas dumne”.

Min´∏o 25 lat. To szmat
czasu. Wiele si´ zmieni∏o,
wiele nadziei prys∏o, cz´Êç
z nas odesz∏a, reszcie przyby∏o lat. Jest inaczej, jest wolnoÊç, choç nie ma
drugiej Japonii. Jest luksus, choç nie dla wszystkich. Wi´kszoÊç ˝yje zasobniej, choç wielu ma
te˝ gorzej, a szczególnie ludziom starszym cz´sto brakuje poczucia stabilizacji i bezpieczeƒstwa. Bo socjalistyczna tandeta nie dawa∏a lepszej opieki, lecz za to dawa∏a choç jej poczucie...

Wiele si´ zmieni∏o od tamtych czasów. DziÊ
trudno sobie wyobraziç Donalda Tuska z Jaros∏awem Kaczyƒskim, Antonim Macierewiczem
i Adamem Michnikiem na jednej liÊcie wyborczej.
Trudno sobie wyobraziç prawie 63-procentowà
frekwencj´ wyborczà i 85 procent poparcia dla
jednej si∏y politycznej. DziÊ przez wielu opluwana
„Gazeta Wyborcza” wówczas podawana by∏a

sobie z ràk do ràk i czytana z wypiekami na twarzy. Wówczas „SolidarnoÊç” wymawia∏o si´ z dumà, dziÊ dla wielu to synonim ulicznych zadym...
Czy dziÊ „sà z nas dumne”? Co zrobiliÊmy z tà
wolnoÊcià, o którà tak wielu tak d∏ugo walczy∏o?
Co spowodowa∏o, ˝e jesteÊmy tak sk∏óceni, tak zawzi´ci, tak zgorzkniali? Nie jest w naturze cz∏owieka jednakowoÊç. Socjalistyczna „urawni∏owka” wytrzymuje prób´ czasu jedynie w Korei Pó∏nocnej.
Ale czemu nie potrafimy ró˝niç si´ pi´knie, czemu
tak wiele agresji, tak wiele zawiÊci, tak wiele z∏oÊci?
Wiele si´ zmieni∏o, ka˝dy mia∏ wówczas wielkie nadzieje, nielicznym si´ ziÊci∏y w pe∏ni, wielu
si´ zawiod∏o. Ale choç mo˝e jest inaczej, ni˝ byÊmy chcieli, to jednak Polska uczyni∏a niewiarygodny skok cywilizacyjny. A przecie˝ mogliÊmy
skoƒczyç jak nasi wschodni sàsiedzi. Mog∏o si´
polaç znacznie wi´cej krwi w bratobójczych starciach, moglibyÊmy tkwiç w feudalnej wersji pseudodemokracji, moglibyÊmy nadal kupowaç cukier i mi´so na kartki, a o pomaraƒczach na
Êwi´ta s∏yszeç tylko w dzienniku telewizyjnym.
Mo˝e nie we wszystkim jest tak, jak byÊmy
chcieli, mo˝e pob∏àdziliÊmy w naszych przemianach, mo˝e w wielu dziedzinach mog∏oby byç lepiej. Ale jednak to by∏ wspania∏y czas. To by∏ czas
nadziei i euforii. To by∏ wielki dzieƒ, 25 lat temu,
4 czerwca. ByliÊmy razem, byliÊmy Solidarni, wygraliÊmy nowà Polsk´. Naszà Polsk´. To, jak sobie
jà urzàdziliÊmy, to ju˝ inna sprawa. Ale jest nasza.
I bàdêmy z tego dumni.
Marcin J´drzejewski

CZYTELNICY NA DWÓCH KÓ¸KACH
W

sobot´ 10 maja, mimo zmiennej pogody
z burzowym incydentem w Êrodku dnia,
odby∏a si´ druga ju˝ edycja rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Mieszkaƒcy Weso∏ej, Wawra, Sulejówka i okolic, uzbrojeni w rowery i pomaraƒczowe akcenty w stroju, spotkali si´ pod Bibliotekà G∏ównà w Aninie, aby stamtàd wyruszyç
w 17-kilometrowà tras´ do Dworku Milusin w Sulejówku. Na starcie ka˝dy uczestnik otrzyma∏
szprychówk´ z numerem oraz cytat z ksià˝ki. Cytaty pochodzi∏y z utworów, których autorzy jeêdzili
na rowerach lub nawiàzywali do nich. Burza niestety z∏apa∏a cyklistów w trasie, ale nie zwa˝ajàc
na trudnoÊci, dotarli do celu, gdzie ju˝ czeka∏o na
nich ognisko, upieczone na grillu kie∏baski i ciep∏e
oraz zimne napoje. S∏oƒce wysz∏o na dobre,
uczestnicy rajdu porozk∏adali koce piknikowe i rozpocz´∏a si´ zas∏u˝ona po przejechanych kilometrach sielanka. Ponad 120 rowerzystów i osoby,
które do∏àczy∏y ju˝ na sam piknik, mogli na miejscu nie tylko posiliç si´, ale te˝ pograç w siatkówk´, poÊpiewaç przy ognisku z akompaniamentem
gitarowym w wykonaniu m∏odzie˝y z Gimnazjum
nr 1 w Sulejówku oraz z Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej, zwiedziç Muzeum Pi∏sudskiego, wymieniç
ksià˝ki w bookcrossingu, a przede wszystkim porozmawiaç z innymi pasjonatami czytania. Bibliotecznym akcentem by∏ te˝ wyk∏ad o exlibrisach.
Dzieciom zapewniono kàcik zabaw i wciàgajàcà
gr´ Muzealne ¸apiduchy.
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Wydarzenie w przemi∏y sposób pokaza∏o, ˝e
czytanie ksià˝ek nie na samych ksià˝kach si´ koƒczy, a spotkanie z bibliotekà niekoniecznie musi
si´ odbyç w jej budynku. I ˝e rowerowo-ksià˝kowa rozrywka ∏àczy pokolenia – najm∏odsza
uczestniczka rajdu (która przejecha∏a ca∏à tras´!)
mia∏a 5 lat, a najstarsza – ponad 70. Gratulujemy
organizatorom profesjonalnego przygotowania
imprezy i ˝yczymy jeszcze liczniejszego udzia∏u
mieszkaƒców naszych dzielnic w Odjazdowym
Bibliotekarzu za rok.
Hanna Kowalska

Ankieta na temat bezpieczeƒstwa w Wawrze
W zwiàzku z realizacjà projektu „Razem bezpiecznie
w Wawrze”, w ramach rzàdowego programu ograniczania
przest´pczoÊci i aspo∏ecznych
zachowaƒ „Razem bezpieczniej” Urzàd Dzielnicy Wawer
zach´ca do wype∏nienia ankiety dotyczàcej bezpieczeƒstwa na drogach w naszej
dzielnicy. Na podstawie ankiet powstanie mapa
zagro˝eƒ w dzielnicy i 10 progów zwalniajàcych.
W niebezpiecznych miejscach zostanie ustawionych tak˝e dziesi´ç banerów promujàcych

dzia∏ania na rzecz zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
w ruchu drogowym.
Wype∏nione ankiety mo˝emy przesy∏aç na
adres wawer.zgloszenie@um.warszawa.pl.
Ankiety mo˝na te˝ wype∏niç i wrzuciç do urny
ustawionej w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców
Urz´du Dzielnicy i w wawerskim OÊrodku Sportu i Rekreacji.
Ankieta dost´pna jest na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer pod adresem: http://www.wawer.
warszawa.pl/pl/news/ankieta-na-tematbezpieczenstwa. Tam tak˝e znajdà Paƒstwo
wi´cej informacji o projekcie.
Olga ¸´cka
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Przetarg na budow´ tunelu w Mi´dzylesiu trwa
D∏ugo wyczekiwana rozbudowa ulic Zwoleƒskiej
i ˚egaƒskiej na odcinku od
ul. Po˝aryskiego do ul.
Mrówczej wraz z budowà
tunelu pod linià kolejowà
nareszcie mo˝e dojÊç do
skutku. Zarzàd Miejskich
Inwestycji
Drogowych
og∏osi∏ przetarg na realizacj´ tej inwestycji. Oferty przyjmowane b´dà do koƒca czerwca br.
Firma, która pomyÊlnie przejdzie przez procedur´ przetargowà, b´dzie zobligowana do przebudowy uk∏adu drogowego, budowy jezdni oraz
budowy rond na skrzy˝owaniach: Zwoleƒskiej
z Patriotów, Patriotów ze Szpotaƒskiego i ˚egaƒ-

skà, ˚egaƒskiej z Dworcowà, Po˝aryskiego z ˚egaƒskà oraz Zwoleƒskiej z Mrówczà, z których
b´dzie poprowadzony zjazd do tunelu. Prace b´dà dotyczy∏y odcinka 830 metrów, z czego tylko
80 metrów b´dzie stanowiç tunel, który docelowo ma zastàpiç przejazd przez tory kolejowe.
Po zakoƒczeniu inwestycji do dyspozycji b´dziemy mieli dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach. Zadbano równie˝ o bezpieczeƒstwo pieszych w tym rejonie, poniewa˝ powstanà przejÊcia podziemne pod torami kolejowymi oraz
w okolicy Urz´du Dzielnicy Wawer. Co wi´cej,
inwestycja wià˝e si´ z budowà rond na wysokoÊci ulicy Mrówczej i Dworcowej.
Niestety czekajà nas d∏ugotrwa∏e utrudnienia drogowe. Firma, która wyga przetarg, po

podpisaniu stosownych dokumentów b´dzie
mia∏a 24 miesiàce na zrealizowanie inwestycji.
– Tymczasowà organizacj´ ruchu, a zatem
i projekt objazdów, przygotuje wykonawca wybrany w toczàcym si´ przetargu – wyjaÊni∏a
„WiadomoÊciom Sàsiedzkim” Ma∏gorzata Gajewska, rzecznik prasowy Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych.
ZMID na swojej stronie internetowej zapewnia, ˝e podczas prac na odcinkach ul. Zwoleƒskiej od ul. Mrówczej do ul. Patriotów i ul. ˚egaƒskiej od ul. Szpotaƒskiego do ul. Dworcowej
b´dzie mo˝liwy dojazd do posesji zlokalizowanych w rejonie linii kolejowej.
Olga ¸´cka

Gala Muzyki Polskiej

Hotel Double Tree
by Hilton ju˝ otwarty

na 25-lecie wolnych wyborów

Ju˝ 22 maja mo˝na by∏o zarezerwowaç pokój w nowo otwartym
presti˝owym hotelu w Wawrze. Jest to najnowsza inwestycja grupy
Hilton Worldwide. Na terenie obiektu znajdujà si´ równie˝ bary,
restauracja oraz jeden z najwi´kszych w Polsce kompleksów SPA.
Hotel posiada ∏àcznie 360 pokoi, oprócz tego do dyspozycji goÊci wyznaczona jest cz´Êç konferencyjna liczàca 20 sal, a tak˝e ogromna Sala Balowa, która
mo˝e pomieÊciç do 2000 osób. Kolejnà atrakcjà jest du˝a strefa SPA & Wellness, si∏ownia i studio fitness, a tak˝e pierwszy w Warszawie basen z niskà zawartoÊcià soli w wodzie, dost´pne zarówno dla goÊci hotelowych, jak i mieszkaƒców Warszawy. Obiekt po∏o˝ony jest przy ulicy Skalnicowej 21 w Warszawie, na miejscu dawnego centrum szkoleniowego Platon, oko∏o 10 km od
centrum stolicy. Jest w∏asnoÊcià spó∏ki Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.
Ten obiekt to du˝e wyró˝nienie dla Wawra, mo˝emy byç dumni z takiej
inwestycji. Przyciàgnie ona z pewnoÊcià wielu przedsi´biorców i zagranicznych goÊci, co tylko urozmaici charakter dzielnicy i wp∏ynie na jej rozwój.

Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz Falenickie Towarzystwo Kulturalne
majà zaszczyt zaprosiç mieszkaƒców Wawra na Gal´ Muzyki Polskiej –
koncert dla uczczenia 25 rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 roku.
Koncert plenerowy w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Warszawie
pod dyrekcjà majora Artura Czereszewskiego z udzia∏em solistów:
Joanny Horodko (sopran) i Piotra Rafa∏ki (tenor) odb´dzie si´
15 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w Falenicy, na placu u zbiegu ulic
Walcowniczej i Bystrzyckiej.
Jednym z mi∏ych akcentów obchodów tej wa˝nej dla Polaków rocznicy b´dzie przygotowany przez mieszkaƒców naszego osiedla „25metrowiec” z ciasta. Zapraszamy zatem na muzycznà uczt´ dla duszy
i s∏odkà dla podniebienia!
Wi´cej informacji: www.falenica-kultura.waw.pl,
www.facebook.com/FTK.Falenica.
Projekt jest finansowany ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Magdalena Jamka

Zarzàd FTK

REKL AMA

T W Ó R C Z E CENTRUM JĘZYK A I KULT URY H I SZ PA Ń SKI E J COR A ZÓN E SPA Ñ O L
ZAPRASZA NA KREATYWNE PÓŁKOLONIE Z HISZPAŃSKIM:

¡QUE VIVA ESPAÑA!
●
●
●
●

 5 DNI RÓ˚NORODNYCH TEMATYCZNIE
dzieci w wieku 6–11 lat
 HISZPA¡SKI Z VIOLETTÑ
pon.-pt. 7.30–17.30
 SALSA, ZUMBA, FLAMENCO
lipiec i sierpień
 GRY I ZABAWY TERENOWE
unikalne, kreatywne zajęcia
 KONKURSY Z NAGRODAMI
i warsztaty w języku hiszpańskim
 DYPLOMY I CD ZE ZDJ¢CIAMI

PROMOCJA! Przy zapisie do 15 CZERWCA – 400 ZŁ / 5 DNI
CENA: 480 ZŁ / 5 DNI, 850 ZŁ / 10 DNI

ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA!

ZAPISY TRWAJĄ: 530 777 305, UL. KOSZĘCIŃSKA 3, 04-289 WARSZAWA-RADOŚĆ, WWW.CORAZONESPANOL.PL
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Falenica rozmawia∏a o bezpieczeƒstwie
20 maja ju˝ po raz trzeci odby∏a si´ w Falenicy debata nt. bezpieczeƒstwa. W spotkaniu
udzia∏ wzi´li: zast´pca burmistrza ¸ukasz Jeziorski, radny Andrzej Wojda – inicjator debat
falenickich, komendant Policji w Wawrze Sylwester Kunkowski, kierownik II Referatu Komunalnego Stra˝y Miejskiej Miros∏aw Dàbrowski
oraz naczelnik Wydzia∏u Prewencji Policji
w Wawrze Bogdan Piórkowski i dzielnicowi
z tego terenu Lidia ForyÊ-Palenica i Bogdan
Nosel oraz dyrektor ZS 111 Maria Maciak.
Rozmawiano o potencjalnych zagro˝eniach
i doprecyzowano map´ niebezpiecznych

 Listy do redakcji
KtoÊ wybudowa∏ sobie „skoczni´” w lasku falenickim, kilkadziesiàt metrów na pó∏noc od ul. Podkowy. Skocznia wydaje si´ byç przeznaczona dla
rowerów mountain-bike lub motocykli crossowch.
BezmyÊlnoÊç niszczy p∏uca Warszawy. Szkoda.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
Jak uda∏o nam si´ dowiedzieç, Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zwróci∏ si´ z proÊbà
do NadleÊnictwa Celestynów i Lasów Miejskich
Warszawa o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do
likwidacji skoczni. Problem stanowi jednak prywatna w∏asnoÊç gruntu, na którym usytuowana
jest konstrukcja. Sprawa b´dzie monitorowana.
Redakcja

miejsc w Falenicy. Ze wzgl´du na trwajàcy
w tych dniach stan zagro˝enia powodziowego
mieszkaƒcy otrzymali zalecenia w tym zakresie
∏àcznie z proÊbà o niezbli˝anie si´ do terenów
obj´tych akcjà policji i stra˝aków na podtopionych terenach. Poinformowano o dzia∏aniach
Dzielnicy podnoszàcych bezpieczeƒstwo.
W okolicach Zespo∏u Szkó∏ nr 111 przy ul. Poezji trwa remont chodnika, za∏o˝ono nowe barierki ochronne oraz progi zwalniajàce na ul.
Przylaszczkowej, gdzie w najbli˝szym czasie
rozpocznie si´ budowa chodnika. Nastàpi dalszy rozwój monitoringu (obejmie place zabaw

i tereny wokó∏ szkó∏) i pod∏àczenie go do systemu miejskiego.
Mieszkaƒcy zwrócili uwag´ na ucià˝liwy problem istnienia w Êrodku osiedla schroniska dla
zwierzàt, nieracjonalne ustawienie znaków zakazów zatrzymywania si´ w okolicy szkó∏, na
koniecznoÊç zwi´kszenia liczby patroli stra˝y
miejskiej i policji na terenie osiedla, w szczególnoÊci w okolicach bazaru w dni targowe, oraz
na brak miejskich toalet i na przypadki spalania
odpadów zielonych.
Jak nas poinformowa∏ radny Wojda, kolejna
debata odb´dzie si´ we wrzeÊniu w Szkole Podstawowej nr 216.
Marta Frejtan

2014 – Rok Kazimierza Szpotaƒskiego
Stowarzyszenie Elektryków Polskich rok 2014
ochrzci∏o mianem Roku Kazimierza Szpotaƒskiego
– twórcy polskiej elektrotechniki. Dzielnica tak silnie zwiàzana z jego osobà jak Wawer nie mog∏aby nie podkreÊliç nale˝ycie tego faktu. W Êrod´ 14
maja w Urz´dzie Dzielnicy dokonano otwarcia
wystawy archiwalnych zdj´ç dotyczàcych Kazimierza Szpotaƒskiego i jego fabryki. W uroczystoÊci uczestniczy∏a rodzina Kazimierza Szpotaƒskiego i w∏adze dzielnicy. Dzieƒ póêniej w Wawerskiej
Strefie Kultury odby∏a si´ konferencja „Kazimierz
Szpotaƒski i jego dzie∏o” z udzia∏em ekspertów
w dziedzinie elektrotechniki – Zbigniewa Filingera i dr. Ryszarda Frydrychowskiego.
Te dwa wydarzenia, zrealizowane z inicjatywy Andrzeja Rukowicza, i przypadajàcy w∏aÊnie

teraz Rok Kazimierza Szpotaƒskiego mo˝na
uznaç za symboliczne po˝egnanie Fabryki Aparatury Elektrycznej w Mi´dzylesiu. Nieuchronnie
zbli˝a si´ dzieƒ, w którym obiekt stanie si´ kolejnym nowoczesnym centrum handlowym.
I choç to korzystna zmiana w porównaniu
z opuszczonymi budynkami, z których nie ma
˝adnego po˝ytku, to jednak sentyment do rzeczy, które by∏y w Wawrze „od zawsze”, a dziÊ
po prostu znikajà, wywo∏uje chwil´ zadumy
i ch´ç obejrzenia po raz ostatni FAE w jej oryginalnym kszta∏cie oraz wystawy historycznych
zdj´ç w Urz´dzie Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej 1
(wcià˝ dost´pna, w godzinach pracy Urz´du).
Hanna Kowalska

NASZ PATRONAT

Kolejna edycja kina letniego w Falenicy i Mi´dzylesiu
Ciep∏e wieczory, zapach sosen, zaczarowany Êwiat filmu... Tego lata ponownie b´dziemy mieli okazj´ doÊwiadczyç
emocji wielkiego ekranu i uroku letnich wieczorów dzi´ki drugiej edycji
przeglàdu Filmowe Letnisko.

Na przeglàd sk∏adajà si´ pokazy kina
plenerowego w Mi´dzylesiu i Falenicy, na
które zapraszajà wspólnie Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem” i Fundacja Stacja Kultury. Seanse
odbywajà si´ dzi´ki wspó∏finansowaniu przez
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Przeglàd rozpoczyna si´ w piàtek, 27 czerwca
o 21.30 na parkingu przed Wawerskà Strefà Kultury (ul. ˚egaƒska 1A) projekcjà „Najlepsze najgorsze wakacje” w re˝. N. Faxona i J. Rasha. W kolej-

ny piàtek zobaczymy film „Motyl i skafander”, re˝.
J. Schnabel. Ostatnià projekcjà w Mi´dzylesiu b´dzie „7 psychopatów” w re˝. M. McDonagha.
W sobot´, 19 lipca Filmowe Letnisko przenosi si´ do Falenicy na skwer przed Kinokawiarnià
Stacja Falenica. W tym roku zapraszamy na wyjàtkowe seanse kina niemego z towarzyszeniem
muzyki za ˝ywo. 19 lipca poka˝emy „Pana Tadeusza” z 1928 r., a 2 sierpnia „Mocnego cz∏owieka” z 1929 r. – zach´ca Ewa Jaskólska z Fundacji Stacja Kultury.
Z Panem Tadeuszem zgodzi∏ si´ zmierzyç Marian Wiatr – m∏ody pianista z Falenicy. Pod jego
kierownictwem na scenie zagoszczà równie˝ inni artyÊci mieszkajàcy na linii otwockiej. Zale˝a∏o nam, aby filmowe wieczory w Falenicy by∏y
okazjà do wspólnego muzykowania i twórczego

podejÊcia do klasyki kinowej. Jest to eksperyment artystyczny, który mamy nadziej´, da wiele
przyjemnoÊci i satysfakcji zarówno twórcom, jak
i widzom – mówi Ewa Jaskólska.
Opraw´ muzycznà do „Mocnego cz∏owieka”
przygotowuje Marcin Pukaluk, kompozytor
i performer, którego kunszt widzowie mogli ju˝
doceniç podczas projekcji „Genera∏a” Bustera
Keatona w 2013 r. „Mocny cz∏owiek” to dramat
psychologiczny na podstawie prozy Przybyszewskiego, arcydzie∏o polskiego kina przedwojennego, odnalezione dopiero w 1997 w Królewskim Archiwum w Brukseli.
Patronem medialnym wydarzenia sà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Na wszystkie pokazy wst´p
wolny.
E. J.

REKL AMA

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych
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zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

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

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999
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undacja Stacja Kultury zaprasza goràco wszystkich warszawiaków na
swój kolejny letniskowy projekt! Piknik spo∏eczno-kulturalny „Stacja
Animacja” to wydarzenie na styku sztuki, animacji i historii lokalnej. Wraz
z zapachem sosnowych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego b´dzie mo˝na ch∏onàç ró˝ne wàtki historii – te powszechne, jak i osobiste,
jawne i ukryte, jako ˝e Wawer to bogaty w zasoby kulturowe i przyrodnicze obszar stolicy. Nastàpi prawdziwa eksplozja sztuki w przestrzeni miejskiej. Animatorem ró˝nych dzia∏aƒ na naszych cia∏ach i umys∏ach b´dzie zaproszona do projektu Performeria Warszawy. Kolektyw wykona performance oraz zaaran˝uje budowanie rzeêby spo∏ecznej – tworu, którego kszta∏t
objawi si´ podczas pikniku, gdy˝ b´dzie to wspólne dzie∏o przyby∏ych goÊci, inspirowane kontekstem lokalnym. Jaki on jest?
Przed wojnà Wawer, Józefów i Otwock, po∏àczone jednà linià kolejowà,
stanowi∏y region wypoczynkowo-uzdrowiskowy, z pi´knà architekturà Êwidermajerów, nadwiÊlaƒskà pla˝à, bogatym ˝yciem kulturalnym, gdzie przyje˝d˝ali warszawiacy, w tym wielu ˚ydów, na letniska. Jak odnaleêç na nowo atmosfer´ tamtych dni?
Fundacja Stacja Kultury proponuje zainicjowaç dyskusj´ spo∏ecznà, której
katalizatorem b´dzie sztuka, dost´pna na wyciàgni´cie r´ki. Oprócz akcji
dziejàcych si´ na ˝ywo, zaprezentowane zostanà projekty artystyczne zreali-

F

www.wawer.warszawa.pl

zowane w tej˝e przestrzeni, w partnerstwie z polskimi artystami oraz ró˝nymi organizacjami dzia∏ajàcymi na rzecz kultury. Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy o tym, co nowego wnios∏y w przestrzeƒ miejskà, czym
inspirowali si´ ich twórcy. Aby pokazaç, jak sztuka mo˝e oswajaç miejsca
zaniedbane, organizatorzy zaplanowali instalacj´ audiowizualnà w przejÊciu podziemnym pod stacjà PKP Falenica. Zaprezentowane zostanà prace
video art, wykonane pod kierunkiem Zuzanny Janin w ramach projektu PKP
ART (wi´cej na stronie pkpart.stacjakultury.org). Przy wejÊciach do podziemi witaç b´dà zwiedzajàcych m∏odzi muzycy, wykonujàcy klasyczne utwory.
Sztuka pobudza, inspiruje, jednoczy, jest okazjà do spotkania – podczas
Stacji Animacji b´dzie mo˝na mi∏o sp´dziç czas z rodzinà, odpoczàç, dobrze
si´ bawiç. Na najm∏odszych czekajà warsztaty recyklingowe, które poprowadzi Szko∏a J´zyka Angielskiego Dragonfly. B´dà równie˝ stoiska z r´kodzie∏em, kàcik kulinarny. „Pogodzimy brzegi” wraz z instalacjà „Monid∏o”
Karoliny Witowskiej, stworzonà przez artystk´ z okazji projektu „Okno na
Warszaw´”. Na falenickim skwerze zagoÊci równie˝ „Wawroteka” – s∏uchowisko z∏o˝one ze wspomnieƒ mieszkaƒców, stworzone przez Stowarzyszenie M∏odzie˝ w Dzia∏aniu. B´dzie równie˝ specjalne miejsce dla lokalnych
organizacji pozarzàdowych, które opowiedzà o swojej dzia∏alnoÊci i mo˝liwoÊciach wspó∏pracy.
Has∏o „Zrób to w Wawrze” nie jest bez pokrycia. Stacja Animacja podda je
dodatkowemu sprawdzianowi. Warto przyjÊç w sobot´ 28 czerwca w godzinach 12.00–17.00 na skwer przy zbiegu ulic Frenkla i Patriotów (naprzeciwko Kinokawiarni Stacja Falenica) i przekonaç si´, ˝e sztuka i prawa strona Warszawy nie gryzà!
Partnerzy: Kinokawiarnia Stacja Falenica, Stowarzyszenie Performeria Warszawy,
Fundacja Vlep(v)net, Loesje Polska, Stowarzyszenie Rozwój w Bia∏y Dzieƒ, Szko∏a J´zyka Angielskiego dla Dzieci Dragonfly.
Patronat honorowy: Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jolanta Koczorowska.
Patroni medialni: WiadomoÊci Sàsiedzkie, Kulturalny Wawer, Linia Otwocka.
Projekt „Stacja Animacja” dofinansowano ze Êrodków m.st. Warszawy.

Fundacja Stacja Kultury

https://www.facebook.com/Urzad/Wawer

BURMISTRZ DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY
ZAPRASZA NA PROJEKCJE FILMÓW:
26 czerwca 2014 r. godz. 21:45 INCEPCJA
10 lipca 2014 r. godz. 21:45 TROJA
24 lipca 2014 r. godz. 21:45 RAIN MAN
7 sierpnia 2014 r. godz. 21:15 AVATAR
21 sierpnia 2014 r. godz. 21:15 WZD/E%BKt/dZD
t^d%WtK>EzƵů͘ĞŐĂŷƐŬĂϭ͕ƉĂƌŬŝŶŐƉƌǌǇhƌǌħĚǌŝĞǌŝĞůŶŝĐǇtĂǁĞƌ
;<ĂǏĚĂƉƌŽũĞŬĐũĂƉŽƉƌǌĞĚǌŽŶĂďħĚǌŝĞϭϴͲŵŝŶƵƚŽǁǇŵĮůŵĞŵŽŚŝƐƚŽƌŝŝtĂǁƌĂͿ
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Podró˝ naszego Miki
z Breaka do Ameryki ☺
Czterolatek, który po raz pierwszy staje na korcie tenisowym i bierze w d∏oƒ rakiet´ i pi∏k´, pewnie nie ma specjalnych wyobra˝eƒ dotyczàcych
swojej przysz∏oÊci jako tenisisty. Jego g∏ównà myÊlà jest: ràbnàç tà pi∏à jak najdalej, hen za siatk´.
Miko∏aj Caruk rozpoczà∏ swojà przygod´ z tenisem
w∏aÊnie jako taki maluch, przede wszystkim próbujàcy dorównaç pr´dkoÊcià nóg swojemu starszemu grajàcemu rodzeƒstwu oraz zaimponowaç
uderzeniami swojemu tacie-trenerowi. Ci´˝ka
praca, wiele godzin treningów na korcie, szko∏a –
Miko∏aj – nastolatek odnosi∏ sukcesy jako zawodnik Klubu Tenisowego Break i zapragnà∏ spróbowaç swoich si∏ daleko za oceanem. Âwietnie zda∏
matur´ polskà oraz amerykaƒskà, wybra∏ uczelni´
w Missouli w stanie Montana i po trudnym po˝egnaniu z ca∏à rodzinà, z którà jest bardzo z˝yty,
wyruszy∏ na podbój USA. Dosta∏ stypendium spor-

towe i by∏ zobligowany
do reprezentowania
szko∏y podczas wielu
wyjazdów. Liczne mecze przeciwko innym
uczelniom odbywa∏y
si´ m.in. w: Las Vegas,
Memphis, Seattle, Sacramento. W Stanach granie w barwach swojej
szko∏y, zdobywanie dla niej punktów jest traktowane bardzo powa˝nie i cieszy si´ uznaniem. Miko∏aj w krótkim czasie zosta∏ dostrze˝ony przez kibiców Montana Grizzly, pisa∏y o nim lokalne gazety, pojawia∏ si´ w wiadomoÊciach sportowych
w telewizji. Jako kilkakrotnie najlepszy gracz konferencji Miko∏aj doÊwiadczy∏ ogromnego wyró˝nienia i jego zdj´cie trafi∏o do „gabloty pami´ci”
mieszczàcej si´ w holu Uniwersytetu. Kiedy rozpo-

Bieg Ârodkiem Âwidra coraz bli˝ej
Serdecznie zapraszamy 27 lipca
do udzia∏u w biegu w rzece!
Wyjàtkowe wydarzenie sportowe
pod patronatem medialnym
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Bieg Ârodkiem Âwidra 2014 to ju˝ druga
edycja imprezy, która organizowana jest nad
i w rzece Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝ u wrót aglomeracji warszawskiej.
Zapraszamy do zapisów i startu, zaznaczajàc, ˝e
trasy sà ciekawe i dosyç ci´˝kie. Jest to jedna z nielicznych imprez w Polsce, podczas których biega-

my dok∏adnie w nurcie rzeki! Rywalizacja biegowa
w wodzie wymaga sporej si∏y i niez∏ej techniki. Pomimo ˝e dystanse sà krótkie, to wysi∏ek przeznaczony na rywalizacj´ jest naprawd´ niesamowity. OczywiÊcie wzrasta on w sposób wprost proporcjonalny do d∏ugoÊci trasy. Zawody b´dà
wi´c wymagajàce i pozostawià sporo wra˝eƒ.
Informacje i zapisy na stronie zawodów –
http://funexsports.pl/biegsrodkiemswidra.
Zawody rozgrywamy na trzech dystansach:
1. G∏ównym – 5000 m – dla zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia (start osób powy˝ej 15 lat
– za zgodà rodziców).

czyna∏ szko∏´, podczas meczów wyst´powa∏ na „czwartej rakiecie” (w dru˝ynie
jest szeÊciu zawodników). Dwa lata temu
jego trener Kris awansowa∏ go na pierwszà rakiet´ zespo∏u i Miko∏aj poprowadzi∏
Montana Grizzly do zwyci´stwa (pierwszego po 32 latach) w ca∏ej konferencji
pó∏nocno-zachodniej i do zakwalifikowania si´ do fina∏ów ogólnoamerykaƒskich.
Miko∏aj zaczyna nowy etap swojej amerykaƒskiej przygody – po 4 latach ˝egna
si´ z Montanà i rozpoczyna studia magisterskie w Texasie na kierunku Sport Administration. Teraz zaczà∏ wakacje, które sp´dza ze
swojà narzeczonà Kaitlyn, i nadal ostro trenuje,
poniewa˝ tenis i treningi sà istotà jego funkcjonowania. Bez tenisa nie zaszed∏by tak daleko (dos∏ownie i w przenoÊni) – mnóstwo przygód i sukcesów jeszcze przed nim. Break – rodzimy klub Mikiego trzyma kciuki za swojego zawodnika,
a rodzice czterolatka, który po raz pierwszy staje
na korcie tenisowym, majà o czym myÊleç... ☺
Magda Szmyd
2. Ârednim – 1800 m – dla zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia (start osób powy˝ej 15 lat –
za zgodà rodziców).
3. Krótkim – 600 m – dla dzieci w wieku 10–15 lat.
Biuro, start i meta znajdujà si´ na pla˝y miejskiej Otwock vis-∫-vis hotelu Holiday Inn.
Rzeka na 90% trasy biegu ma g∏´bokoÊç ok.
30 cm, nieliczne miejsca majà oko∏o 100 cm (ale
tylko na trasie g∏ównej!). Tras´ w rzece wybiera
si´ samemu, pod zakazem wchodzenia na
brzeg i jego dotykania! Mo˝na biegaç boso,
mo˝na w butach – trzeba mieç przypi´ty i widoczny numer startowy.
Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego
EXTREME SPORTS

REKL AMA
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Tylko w Wawrze
– grafika 3D na
wyciàgni´cie r´ki
NASZ PATRONAT
Fundacja RadoÊç dla Ludzi i Akademia Animacji 3D „Drimagine” zapraszajà wawerskà m∏odzie˝ (17–25 lat) na wyjàtkowe, bezp∏atne warsztaty „WAWER PRZESTRZE¡ INSPIRACJI”, które
wy∏onià m∏odych, zdolnych ludzi mieszkajàcych
na terenie dzielnicy Wawer, dajàc im mo˝liwoÊç
pr´˝nego rozwoju w zakresie szeroko poj´tej
sztuki wizualnej i grafiki 3D. Zaj´cia w ramach

strony b´dà tematem prac wykonywanych w ramach warsztatów. Efektem pracy m∏odych wawerczyków b´dzie galeria grafik 2D/3D oraz animacji, które mogà staç si´ wizytówkà artystycznej przestrzeni naszej dzielnicy. Mocniej
zaistniejemy w ÊwiadomoÊci reszty Warszawy
jako dzielnica pr´˝nie si´ rozwijajàca, si´gajàca
po najnowsze techniki multimedialne, bogata
w utalentowanych ludzi i pe∏na walorów.
Warsztaty b´dà trwa∏y od sierpnia do wrzeÊnia i b´dà podzielone na dwa bloki tematyczne:

1 – Blok ogólny
Przedmioty wprowadzajàce w zagadnienia
sztuki wizualnej, takie jak kompozycja, kolor i inne z zakresu psychofizjologii widzenia. Blok rozwoju manualnego i kreatywnego pozostawiajàcy po sobie pierwsze prace. W ramach tego bloku zostanà zrealizowane zaj´cia z: rysunku
i malarstwa, plastyki, modelarstwa i rzeêby, j´zyka filmu i sztuki operatorskiej, re˝yserii i podstaw scenariusza, komiksu i storyboardingu.

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

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

U NAS: O pyszne włoskie jedzenie

2 – Blok specjalistyczny
W ramach tego bloku zostanà zrealizowane
zaj´cia z grafiki komputerowej i powstanà promocyjne projekty 3D. Program obejmuje: podstawy grafiki 3D, modelowanie 3D, 3D sculpting
(rzeêbiarstwo cyfrowe), shading/ lighting/ rendering (nak∏adanie tekstur, oÊwietlanie i generowanie 3D), podstawy animacji trójwymiarowej.

warsztatów przeprowadzà Was przez dzia∏ania
manualne do zaawansowanej sztuki cyfrowej,
poszerzajàc Wasze umiej´tnoÊci w zakresie tak
dziÊ potrzebnym na rynku pracy, ale te˝ dajàcym
prywatnie wiele satysfakcji. Uczestnicy otrzymajà
certyfikaty ukoƒczenia warsztatów.
Projekt ma jednoczeÊnie wypromowaç dzielnic´ Wawer, poniewa˝ to w∏aÊnie ona – jej historia i tradycja, jej to˝samoÊç i najmocniejsze

Brzmi kuszàco, prawda?
JeÊli wi´c mieÊcisz si´ w wide∏kach wiekowych adresatów projektu i masz ju˝ na swoim
koncie jakieÊ prace graficzne (nie muszà byç
3D), wyÊlij kilka przyk∏adowych prac na adres:
info@radoscdlaludzi.pl. Zg∏oszenia przyjmowane sà do koƒca czerwca 2014 r.
Wi´cej informacji: https://www.facebook.com/
pages/Wawer-Przestrzeƒ-Inspiracji
i pod nr. tel. 513-029-975.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

< 7 czerwca, godz. 11:00
LEGO – piraci i wyspa skarbów. Zapraszamy
na kolejne spotkanie z ﬁrmą Lego Fun
i kreatywnym budowaniem z klocków Lego.
Tym razem budować będziemy ﬂotę piracką
i wyspę skarbów. Dla dzieci od lat 5, wstęp 25 zł.
< 7 czerwca, godz. 19.00
KONCERT JAZZOWY gra i śpiewa zespół PatJo
< od 12 czerwca - oglądamy razem Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej WORLD CUP. W trakcie meczów do każdego piwa i wina przekąska gratis!
< 14 czerwca, godz. 19.00
KONCERT ROCKOWY - gra na gitarze akustycznej Janusz Łakomiec założyciel zespołu Mech

30 czerwca - 29 sierpnia 2014
Hanna Kowalska

L AT O W M I E Â C I E 2 0 1 4
Dzieci, które zostanà w te wakacje w domu, jak co roku b´dà mog∏y skorzystaç z zaj´ç
i innych atrakcji przygotowanych w ramach
akcji „Lato w mieÊcie”. Tego lata w naszej
dzielnicy mo˝na b´dzie skorzystaç z:
● szeÊciu punktów dziennego pobytu: SP 76 (ul. Poezji 5), SP 86 (ul. Koryncka
33), SP 204 (ul. Bajkowa 17/21), SP 218 (ul.
Kajki 80/82), SP 124 (ul. Bartoszycka 45/47)
i SP 138 (ul. Po˝aryskiego 2),
● czterech punktów zaj´ç specjalistycznych: KK Aleksandrów (ul. Samorzàdowa 10), KK Zastów (ul. Lucerny 13),
KK Falenica (ul. W∏ókiennicza 54), KK Marysin (ul. Korkowa 96),
● zaj´ç w Dzielnicowych OÊrodkach
Sportu i Rekreacji: skatepark i p∏ywalnia

O codziennie zabawa dla dzieci
w tworzenie pizzy
O imprezy urodzinowe, przyjęcia,
catering, eventy
O lunch od 15 zł.

Anin (ul. V Poprzeczna 22), obiekt Syrenka (ul.
Starego Doktora 1), Centrum Sportowo Rekreacyjne „NadwiÊle” (ul. Trakt Lubelski 67)
i Hala widowiskowo-sportowa (ul. Poezji 5).
Udzia∏ jest bezp∏atny. Istnieje mo˝liwoÊç
wykupienia obiadów dla dziecka (7 z∏ dziennie, dwa posi∏ki, w tym jeden ciep∏y). Ogólnomiejskie atrakcje znajdà Paƒstwo na stronie:
www.lato-w-miescie.pl.
Informacje i zapisy:
Anna Sobczak, tel: 22 44 36 892,
e-mail: asobczak@um.warszawa.pl
oraz Mi∏os∏awa Wolska, tel: 22 44 36 901,
e-mail: mwolska@um.warszawa.pl.
Marta Frejtan

WARSZAWA MNIEJ ZNANA
Przez całe wakacje prowadzić będziemy półkolonie dla dzieci. W tym roku tematem jest odkrywanie Warszawy mniej znanej. Będziemy zwiedzać
Warszawę starą i nową, zajrzymy do miejsc, do których rzadko się chodzi: O niesamowite muzea O ogrody
na dachach O niezwykłe place zabaw O ukryte zabytki
O szklane wieżowce O warszawskie plaże.
Podczas każdego dnia czekają na dzieci: O zabawy O gry O kreatywne plenery O wycieczki.
Jeden dzień zajęciowy kosztuje 60 zł w godz. 9:00-16:00,
tydzień kosztuje 300 zł. Możliwość dokupienia świetlicy
w godzinach 8:00-9:00 i 16:00-17:00 w cenie 10 zł. Rodzeństwom i osobom kupującym 10 dni oferujemy 10% zniżki.
W cenę wkalkulowane są napoje przez cały dzień, bilety
wstępu w różne miejsca, które odwiedzimy w Warszawie oraz
bilety przejazdowe na komunikację miejską. Dopłaty wymagają jedynie wycieczki poza Warszawę, gdy wynajmujemy
autokar. Ciepłe jedzenie oferuje włoska restauracja pod nami
w cenie od 6 zł za zupę do 13 zł za dwudaniowy zestaw obiadowy. Można również przynieść własny posiłek do odgrzania.
Zapisy: tel.: 505 84 74 24, e-mail: klub@wtrakcie.pl

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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dza Jana Twardowskiego. Cieszymy si´ obecnoÊcià u nas przed laty tego wielkiego kap∏ana i poety oraz tym, ˝e mo˝emy razem wspominaç tamten darowany nam przez niebo
czas bycia razem. To co dla nas ks. Jan napisa∏ jest drogowskazem na ˝ycie, dobre ˝ycie,
w Êwiecie, którego pi´kno w wielkiej mierze
tylko od nas zale˝y. W programie spotkania
recytacje wierszy, wyst´py uczniów i koncert
formacji „Krakowskie PrzedmieÊcie”.
Aldona Kraus w imieniu organizatorów

RadoÊç to nie tylko nazwa osiedla. To te˝ zachowanie cz´sto przejawiane
przez jego mieszkaƒców.
Dzieƒ RadoÊci w szkole
zorganizowany na terenie
ZS 120 przy ul. Wilgi by∏
nie tylko osiedlowym piknikiem, ale te˝ imprezà
z wieloma powodami do
radoÊci :-). G∏ównymi goÊçmi wydarzenia by∏y oczywiÊcie dzieci i to dla
nich przygotowano mnóstwo atrakcji, z których
dzieciaki t∏umnie korzysta∏y. Zabawy, konkursy,
wyst´py, aukcje – dla ka˝dego coÊ mi∏ego! A o to,
by na wszystko wystarczy∏o si∏, dba∏a plenerowa
kawiarenka – na jej sto∏ach goÊci∏y fantastyczne
smako∏yki przygotowane przez rodziców.

Wydarzenia kulturalne w czerwcu
Od 2 czerwca (poniedzia∏ek)
„Maki spod Monte Cassino” – plenerowa wystawa
malarstwa w „Galerii na p∏ocie” przed Klubem Kultury
„Zastów”. Wystawa upami´tnia 70. rocznic´ bitwy.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

4–12 czerwca, godz. 13.00–20.00
Wystawa prac z konkursu plastycznego „˚ycie oceanów”.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

tera wraz z zaprzyjaênionà krowà zmagajà si´ z przeciwnoÊciami, jakie szykuje im los. Wst´p 5 z∏/os.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

15 czerwca (niedziela), godz. 14.00
„V Jarmark Aleksandrowski” – przy mi∏ej muzyce na
terenie naszego Klubu b´dzie mo˝na urzàdziç w∏asne stanowisko z wyprzeda˝à rzeczy nam niepotrzebnych, a mogàcych ucieszyç innych. Zapraszamy. Wst´p wolny
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

11 czerwca (Êroda), godz. 11.00, 18.00
„Przygody Calineczki i nie tylko” – spektakl w re˝yserii Ireny Rogowskiej. Przygotowanie wokalne – Zbigniew
Rogowski, wykonanie – Melodyjki oraz soliÊci Melorytmiki. Miejsce – Klub Kultury Falenica.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

15 czerwca (niedziela), godz. 16.00
„Ksi´˝niczka na opak wywrócona” – spektakl w re˝yserii Szczepana Szczykno, wykonanie – „Niewinni Czarodzieje”, miejsce – Strefa Kultury w Mi´dzylesiu.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

12 czerwca (czwartek), godz. 14.00

16 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 12.00

Gala wr´czenia nagród w konkursie plastycznym „˚ycie
oceanów” i zakoƒczenie wystawy.

„Przeglàd M∏odzie˝owych Inicjatyw Kulturalnych”
– prezentacje konkursowe projektów zrealizowanych przez
gimnazjalistów. Miejsce – Strefa Kultury w Mi´dzylesiu.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

13 czerwca (piàtek), godz. 16.30
„¸owca androidów” – „Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie projekcje filmowe. Re˝. Ridley
Scott, w roli g∏ównej: Harrison Ford, muzyka: Vangelis,
czas trwania: 1 godz. 57 min. Wst´p wolny.

Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

16–18 czerwca, od godz. 10.00 do 20.00

„Balet” – pokaz zaj´ç baletowych realizowanych w Klubie Kultury „Falenica”. Miejsce – Strefa Kultury w Mi´dzylesiu. Wst´p wolny!

Zapisy do sekcji „Skrzaty” (dla dzieci w wieku 3–4
lata) na rok 2014/2015. Oferujemy bogaty program zaj´ç, zapewniamy opiek´ oraz wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym i bezpiecznym Êrodowisku. Prowadzimy
prac´ wychowawczo-dydaktycznà i opiekuƒczà wg autorskiego programu, w oparciu o podstaw´ programowà.
Stwarzamy warunki do pe∏nego rozwoju osobowego ka˝dego z naszych wychowanków, a pod opiekà wykwalifikowanego instruktora dzieci doskonale si´ bawià.

Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

13 czerwca (piàtek), godz. 19.00

14 czerwca (sobota), godz. 12.00-14.00

17 czerwca (wtorek), godz. 11.00

Impreza plenerowa „Bezpieczna zabawa – to podstawa!”. W programie: spektakl edukacyjny o numerach
alarmowych „Bezpieczne wakacje”, wyst´p zespo∏ów tanecznych i wokalistów z Klubu „Marysin”, zabawy plastyczne, gry i konkursy (w muszli koncertowej na boisku
Syrenka II przy ul. Starego Doktora).

Wawerska Gie∏da Programów Edukacji Kulturalnej –
prezentacje konkursowe projektów z zakresu edukacji kulturalnej zrealizowanych przez szko∏y, instytucje kultury, organizacje pozarzàdowe. Miejsce – Strefa Kultury w Mi´dzylesiu.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

15 czerwca (niedziela), godz. 13.00
„Pomaraƒczowa Pantera i przyjaciele” – z cyklu
„Niedzielne spotkania z teatrem”. Teatr DUET zaprasza na
bajk´ na podstawie przygód Ró˝owej Pantery. Bajka sk∏ada si´ z 3 bardzo humorystycznych scen, w których Pan-
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Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Dzi´ki zaanga˝owaniu
Dyrekcji ZS 120, Rady Rodziców ZS 120, Rady Osiedla
i Klubu Kultury RadoÊç uda∏o
si´ zgromadziç spore fundusze, które w pe∏ni zostanà
wykorzystane na popraw´
warunków edukacyjnych
w Zespole Szkó∏ nr 120.
Piknikowi towarzyszy∏a
zbiórka Elektro Eco, podczas której ka˝dy móg∏ oddaç zu˝yty sprz´t AGD
i RTV. Akcja cieszy∏a si´
ogromnym powodzeniem i przeros∏a najÊmielsze oczekiwania organizatorów. Uda∏o si´ zebraç prawie 2 tony ZSEE! Dzi´ki temu szko∏a pozyska du˝o punktów, które zostanà wymienione
na pomoce dydaktyczne dla uczniów.
Hanna Kowalska

w wykonaniu aktorów Teatru KATARYNKA. OpowieÊç
o dwójce przyjació∏ – Rosie i Klimku, którzy b´dà musieli
stanàç twarzà w twarz z przebieg∏ym i podst´pnym czarodziejem Zoltanem. Wst´p wolny.
Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

21 czerwca (sobota), godz. 16.00–24.00
„Wawerska Noc Naukowa”. Projekt w formie imprezy
plenerowej popularyzujàcej nauk´. Wi´cej informacji
w oddzielnej zapowiedzi na I str. ok∏adki tego numeru WS.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

24 czerwca (wtorek), godz. 16.00–20.00
Powitanie lata – bal w Klubie Seniora „Relax”.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

24 czerwca (wtorek), godz. 18.00
Egzamin Ju-Jitsu – dzieci i m∏odzie˝ trenujàcy w naszym klubie Ju-Jitsu pod okiem pana ¸ukasza Budnego
zaprezentujà swoje umiej´tnoÊci przed komisjà egzaminacyjnà. Wst´p wolny.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

26 czerwca (czwartek), godz. 18.30
„Pewnego dnia” – program z tekstami Gra˝yny Orliƒskiej,
Barbary Wizimirskiej. Re˝yseria – Irena Rogowska, muzyka
– Miko∏aj Hertel, S∏awomir ¸obaczewski, Andrzej Zagrodzki,
wykonanie – Intermedium. Miejsce – Klub Kultury Falenica.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

28 czerwca (sobota), godz. 10.00–17.00
„¸ucznica” – wycieczka do OÊrodka Stowarzyszenia
Akademia ¸ucznica. Zapisy!
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

28 czerwca (sobota), godz. 18.00
„Przemin´∏o z wiatrem” – koncert Pani Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udow. Serdecznie zapraszamy do wys∏uchania lirycznych piosenek Ireny Santor w nastrojowej atmosferze przy Êwiecach w wykonaniu Pani Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udow. Akompaniuje Andrzej Sajdak –
perfekcyjny pianista i hammondzista. Koncert poprowadzi
Stanis∏aw Górka. Wst´p wolny.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

17 czerwca (wtorek), godz. 15.00

29 czerwca (niedziela), godz. 16.00

„Dzieƒ wiatru” – familijne warsztaty plastyczne. Tego
dnia obchodzony jest Âwiatowy Dzieƒ Wiatru.

„Piosenki z teatru”. Re˝yseria Szczepan Szczykno. Miejsce – Scena Ogródkowa KK Falenica.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

21 czerwca (sobota), godz. 15.00
„Ksi´˝niczka Rosa i Klimek” – przedstawienie dla dzieci

èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Dzielnicy Wawer

Nr 42 / Czerwiec 2014

MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez na naszych ∏amach.

Ogród silentium
i ziarnko goryczy
erdecznie zapraszamy 10 czerwca
S36. B´dzie
o 18.00 do Anina, na ul. Niemodliƒskà
to ju˝ 9 spotkanie przyjació∏ ksi´-

Piknik z ekologià w tle
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Poeci i pisarze wawerscy

skiej ulicy Karolkowej), Karol Dominik Przeêdziecki (pierwowzór
Hrabiego z „Pana Tadeusza”) czy
hrabina Teresa Scipio del Campo, siostra, a zarazem teÊciowa
(tak, tak: wyda∏a za brata w∏asnà córk´!) samego Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
Autorka kreÊli ich portrety, odwo∏ujàc si´ do herbarzy, rodzinnych zapisków, listów, a tak˝e do pami´tników. Ka˝dy, kto choç przez chwil´ zajmowa∏
si´ historià lokalnà, wie, jak trudno gromadziç tego
rodzaju materia∏y. Zasadne by∏oby wprawdzie zapytaç o metodologiczny sens zamieszczania w takiej lokalnej narracji opisu wydarzeƒ, które rozgrywa∏y si´ setki kilometrów dalej (np. w okolicach
Ostrowca Âwi´tokrzyskiego albo na Litwie), ale
opis tych perypetii tak czytelnika wciàga, ˝e natychmiast o tym k∏opotliwym pytaniu zapomina.
Autorka opowiada si´ za sprawiedliwoÊcià
spo∏ecznà. W tym samym stopniu co arystokratami interesuje si´ zarzàdcà dóbr Mi∏osna Antonim
Lubkiewiczem. Si´gajàc po tak nietypowe êród∏o
historyczne jak „Tabela szynkarzy propinacji mi∏oskiej” z 1830 roku, pochyla si´ nad przedstawicielami ówczesnej gastronomii. Korzysta te˝
z trudnych do badania ksiàg parafialnych (parafià

O czym piszà sàsiedzi?
W tytule tej ksià˝ki nie ma Wawra. Jest Mi∏osna. Mówiàc ÊciÊlej: sà dobra ziemskie Mi∏osna.
Co nas, mieszkajàcych w Wawrze, mogà obchodziç po∏o˝one po sàsiedzku w∏oÊci? Wystarczajàcym powodem, dla którego warto si´ nimi zajàç,
jest fakt, ˝e nale˝a∏y do nich kiedyÊ Borków, Kaczy Dó∏, a nawet sam Zerzeƒ. To˝ to wawerskie
ziemie! Ale gdyby nawet one do dóbr Mi∏osna
nigdy nie nale˝a∏y, to i tak trzeba by postawiç
pytanie o sens zajmowania si´ historià Wawra
bez znajomoÊci dziejów sàsiedniej miejscowoÊci,
wspó∏czesnej Weso∏ej. To tak, jakby ktoÊ studiowa∏ histori´ Polski, demonstrujàc brak zainteresowania dziejami Czech czy Litwy. Tak si´ nie da.
Ksià˝ka ukaza∏a si´ w roku 2010. Nie mia∏em
dotàd poj´cia o jej istnieniu. Zwróci∏ mi na nià
uwag´ pan Andrzej Lech. On zna ksià˝k´ i autork´. Ja ksià˝k´ dopiero czytam, a autorki nie
znam. Wiem jednak, jak si´ nazywa: Barbara Buczek-P∏achtowa. Mój przyjaciel Internet podpowiada mi, ˝e pani Barbara jest z wykszta∏cenia
archeologiem i ˝e pracowa∏a onegdaj w PKZ-ach. Broni∏a lokalnych zabytków. Przyczynia∏a
si´ swoim piórem do popularyzacji zagadnieƒ
z zakresu archeologii i historii sztuki. A piórem
w∏ada jak Micha∏ Wo∏odyjowski szablà. Brawurowo. Tytu∏ („Dzieje dóbr Mi∏osna”) zdaje si´ zapowiadaç suche i naszpikowane danymi liczbowymi studium z historii gospodarczej, oparte na
˝mudnej lekturze ksiàg hipotecznych. Kto si´
jednak tytu∏u nie przestraszy i po t´ ksià˝k´ si´gnie, natrafi na fascynujàcà opowieÊç o wa˝nym
stuleciu polskich dziejów (od koƒca XVIII do
koƒca XIX wieku). Zaiste nudziç si´ podczas lektury nie sposób! Zawi∏e dzieje ziemskiego majàtku autorka przedstawia z godnà podziwu lekkoÊcià. Prawdziwymi bohaterami opowieÊci sà jednak jego w∏aÊciciele. Znajdujemy wÊród nich tak
interesujàce postacie jak bankier Karol Szulc (to
od jego imienia pochodziç ma nazwa warszaw-

by∏a dla Mi∏osny Wiàzowna). Zawierajà one suche i skrótowe zapiski na temat urodzeƒ, Êlubów
i zgonów. Buczek-P∏achtowa tropi na ich bazie
powiàzania mi´dzy pochodzeniem etnicznym
mieszkaƒców Mi∏osny a wykonywanymi przez
nich zawodami. Ukazuje rodzajowe „smaczki”:
zdrady ma∏˝eƒskie, narodziny nieÊlubnych dzieci
itp. Dla m∏odych adeptów warsztatu historycznego istotne mogà okazaç si´ jej uwagi o charakterystycznych dla tego êród∏a nieÊcis∏oÊciach. Antoni Lubkiewicz i jego ˝ona, Marianna ze Skorynów, przedstawiajà w roku 1833 do chrztu córk´
Karolin´ Teres´. Pi´ç lat póêniej proszà o chrzest
syna Norberta. Gdyby uwierzyç liczbom lat zapisanym w ksi´dze parafialnej, ojcu dzieci przyby∏o w tym czasie trzy lata, a ich matce – osiem!
Historia lokalna nie musi byç nudna. Mo˝na
nià czytelnika zafascynowaç, wr´cz zauroczyç.
Da si´ jà te˝ opowiadaç w oparciu o solidnà baz´ êród∏owà. Barbara Buczek-P∏achtowa to potrafi. Czekajàc na kolejnà, zapowiedzianà przez
nià ksià˝k´ (o dziejach miejscowoÊci Mi∏osna),
warto b´dzie przyjrzeç si´ zawartym w omawianej tu pozycji wawerskim akcentom. Jednak ju˝
nie w tym tekÊcie.
Jan Czerniawski

Warsztaty teatralne dla m∏odzie˝y
W dniach 30 czerwca – 13 lipca w Wawerskiej Strefie Kultury w Mi´dzylesiu
(ul. ˚egaƒska 1A) odb´dà si´ warsztaty teatralne dla m∏odzie˝y w wieku
14–19 lat. To ju˝ czwarta edycja projektu „Lato w teatrze”. Jest to pomys∏ zainicjowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, sfinansowany ze
Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
M∏odzi ludzie b´dà mieli mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w warsztatach aktorskich, dziennikarskich
i scenograficznych, gdzie b´dà mogli rozwijaç swoje pasje, zainteresowania i wyobraêni´. Jest to
na pewno dobry pomys∏ na aktywne sp´dzanie wakacji. Najciekawsze propozycje otrzymajà
z Ministerstwa Kultury dofinansowanie na realizacj´, a ca∏e warsztaty zakoƒczà si´ wspólnym pokazem spektaklu, wystawà fotograficznà oraz nagraniem pokazujàcym prac´ uczestników.
Szczegó∏owe informacje i zapisy na stronie www.kkf.waw.pl i pod nr. tel. 22 612-62-44.
Magdalena Jamka
REKL AMA

Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia
tel. 793 981 262
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

Us∏ugi hydrauliczne

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

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

- 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

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Po deszczu zawsze robi si´ zielono

Ale si´ dzia∏o w Klubie Kultury „Zastów”! W poniedzia∏ek 26 maja z okazji Dnia Mamy, Taty
i Dziecka odby∏ si´ „piknik” ekologiczny „Zielono
mi”. Na godzin´ przed rozpocz´ciem imprezy lun´∏o jak z cebra. Rozp´ta∏a si´ burza, a pioruny strze-

la∏y jakby na wiwat dla naszych goÊci. Ulewa pokrzy˝owa∏a nam plany, ale nie daliÊmy si´ i imprez´ przenieÊliÊmy do budynku.
By∏o bardzo ciasno, bo nasi goÊcie pomimo niesprzyjajàcej aury nie zawiedli. Z przyjemnoÊcià
wys∏uchaliÊmy koncertu w wykonaniu klubowych
sekcji i zrobi∏o si´ jakoÊ radoÊnie, pomimo deszczu
na dworze.
Nast´pnie odby∏o si´ wr´czenie nagród
w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Kukie∏ka”. Laureaci przyjechali z odleg∏ych zakàtków Polski – z Lublina i Mi´dzychodu.
Rodzice uczestników klubowych sekcji upiekli
przepyszne ciasta na nasz kiermasz. Dochód ze

Bezpieczeƒstwo w szkole – i ju˝!
Ró˝ne niebezpieczeƒstwa czyhajà na uczniów idàcych do szko∏y. Przy torach kolejowych nie jest bezpiecznie, na ruchliwej ul. Patriotów – ale w szkole?
W mojej Szkole Podstawowej nr 216 JEST BEZPIECZNIE! A wiecie dlaczego? Dlatego, ˝e o bezpieczeƒstwo
dbamy my sami – uczniowie tej szko∏y.
Wiadoma sprawa, ˝e w szkole wszyscy nauczyciele
majà racj´. ˚e porzàdku na korytarzach podczas przerw
stale pilnujà nauczyciele. I ˝e przed rozpocz´ciem lekcji
jest jeden krótki dzwonek, który oznacza: Uwaga! Ju˝
musimy wracaç do swojej klasy, bo zaraz – podczas
drugiego, d∏u˝szego dzwonka wkroczy Pani i bezlitoÊnie, bez zb´dnej zw∏oki rozpocznie nast´pnà lekcj´.

„Bezpieczna zabawa – to podstawa”

Zapraszamy na
imprez´ plenerowà
„Bezpieczne wakacje”

Wiadoma sprawa, ˝e od spraw najtrudniejszych,
niewymienionych w punkcie drugim i trzecim jest Pani Dyrektor. I ˝e jeÊli nie zgadzasz si´ z ˝adnym z powy˝szych punktów – patrz punkt pierwszy (!).

Jednak˝e my, uczniowie tej szko∏y, otrzymaliÊmy
konkretne drogowskazy do tego, aby wspólnie utrzymywaç spokojnà toƒ na szkolnym oceanie. Aby
w przysz∏oÊci nie dryfowaç bezradnie w zapomnianej
zatoce. To my wzi´liÊmy w r´ce stery w∏asnych zachowaƒ i w raperskim rytmie przekazaliÊmy t´ wiedz´ innym. My, uczniowie klasy 5B, pod wodzà Najwy˝szego Sternika – Pani Katarzyny Parys i wed∏ug pomys∏u
oraz nawigacji Pierwszego Kapitana – Pani Danuty
RyÊ, przeprowadziliÊmy bardzo wa˝nà akcj´: „Bez-

sprzeda˝y przeznaczyliÊmy na pomoc powodzianom na Ba∏kanach oraz na zakup ksià˝ek dla sekcji
„Skrzaty”.
Du˝o emocji wÊród dzieci wzbudzi∏o rozbijanie
pinaty. Po wielu próbach cukierki rozsypa∏y si´ w sali, wywo∏ujàc du˝o radoÊci wÊród najm∏odszych.
Ka˝dy rodzic otrzyma∏ na po˝egnanie kwiatek do
posadzenia w ogródku lub na balkonie. B´dà one
wspomnieniem tego niezwyk∏ego „pikniku”.
Opuszczajàc teren Klubu, jak na piknik ekologiczny przysta∏o, mo˝na by∏o zaopatrzyç si´ w truskawki, kalafiory, ogórki, sa∏at´ – samo zdrowie.
A po deszczu zrobi∏o si´ zielono...

KKZ
pieczna szko∏a – bezpieczny uczeƒ”. M´czyliÊmy si´
z tym ca∏y drugi semestr, ale zobaczyç miny m∏odszych
kolegów – bezcenne! Nie ukrywam, ˝e dla niektórych
z nas wprowadzenie i rozpowszechnianie tzw. „kulturalnych form zachowania oraz sposobów rozwiàzywania konfliktów rówieÊniczych” – by∏o ca∏kowità nowoÊcià. Bo nietrudno zbluzgaç koleg´ za kiepskie wobec
nas zachowanie. Ale pokazaç mu, co innego móg∏by
zrobiç – to pokazaç naszà nad nim wy˝szoÊç. To pokazaç inny pomys∏ na ˝ycie, lepszà i ciekawszà wymian´
poglàdów. Wskazaç kierunek, ˝eby by∏o przyjemniej,
˝e mo˝na nadaç inny komunikat alfabetem Morse’a,
aby dop∏ynàç do tego samego celu. Komunikowanie
si´ pomi´dzy ludêmi mo˝e przypominaç walk´ wojennych okr´tów lub – mijajàcych si´ i serdecznie pozdrawiajàcych promów wycieczkowych. Nie by∏o nam momentami ∏atwo przyswoiç t´ ˝eglarskà etykiet´, ale to
my teraz mamy „szacun na dzielni”. Pani Danusia i Pani Kasia dopi´∏y swego, nawet musieliÊmy to wszystko (o zgrozo) namalowaç! Owoce tej plastycznej dzia∏alnoÊci wiszà teraz w szkolnym korytarzu. NauczyliÊmy si´ w ten sposób troch´ wi´cej odpowiedzialnoÊci
za to, jak si´ zachowujemy i co czasami czynimy naszym bliênim. ZnaleêliÊmy na to swój w∏asny sposób.
Niech oni te˝ czujà si´ bezpiecznie w naszej szkole,
a od dziÊ niech ka˝dy wie, ˝e: Bezpieczeƒstwo
w mojej szkole jest najwa˝niejsze – i ju˝!

G. B.

W programie:
● zabawy i konkursy prowadzone
przez aktorów teatrów dzieci´cych
● spektakl edukacyjny o numerach
alarmowych
● zabawy plastyczne
● wyst´p zespo∏ów tanecznych
i wokalistów z Klubu „Marysin”

Spotykamy si´ 14 czerwca 2014 r.
na boisku osiedlowym Syrenka II
w godz. 12.00–14.00
Klub Kultury Marysin
04-519 Warszawa, ul. Korkowa 96
tel.: 22 812 01 37
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W SP 109 – majówka na ludowo!
Coraz wi´cej osób poszukuje dziÊ swoich korzeni, si´ga do êróde∏, by poznaç zwyczaje charakterystyczne dla
wybranego obszaru, szuka legend i ciekawostek w domach swoich przodków, interesuje si´ folklorem. Odbywa si´ coraz wi´cej imprez promujàcych folklor. Mo˝na
na nich spotkaç si´ z twórcami ludowymi, którzy poka˝à, jak przygotowuje si´ tradycyjne potrawy, wyrabia
przedmioty codziennego u˝ytku, ozdoby i stroje.
Docenili to nasi decydenci, og∏aszajàc rok 2014 ROKIEM KOLBERGA – nieco zapomnianego wybitnego
polskiego etnografa, a Szko∏a Podstawowa nr 109
w Zerzniu zorganizowa∏a w sobot´ 17 maja Piknik Rodzinny pod has∏em „Polska biesiada”.
Biblioteka przygotowa∏a na t´ okolicznoÊç specjalnà
ludowà wystaw´. Odwiedzajàcy jà mogli zapoznaç si´
z wieloma – spotykanymi ju˝ dziÊ tylko w muzeach
i skansenach – eksponatami. Wi´kszoÊç z nich wzbudza∏a niema∏y podziw i zainteresowanie, jak chocia˝by

˝elazko na dusz´ bàdê na w´giel, ko∏yska albo urzàdzenie do wyrobu mas∏a. A wszystko to pi´knie wyeksponowane wÊród kilimów, serwetek, koronek, na ludowo nakrytych sto∏ach i wÊród regionalnych strojów. Towarzyszy∏a temu oczywiÊcie ludowa muzyka w tle. Nie
zabrak∏o równie˝ wystawy ksià˝ek o polskim bogatym
folklorze oraz gazetki o Oskarze Kolbergu.

Na szkolnej scenie trwa∏y przez ca∏y czas wyst´py
uczniów, prezentujàcych piosenki i taƒce ludowe, cz´sto z przygotowanà przez nich zabawnà inscenizacjà.
Niema∏à atrakcjà by∏ te˝ wyst´p prawdziwej ludowej
kapeli z Bielowic ko∏o Opoczna.
By∏y wi´c prawdziwe regionalne stroje, instrumenty
i muzyka oraz wyroby r´kodzie∏a artystycznego, które
mo˝na by∏o kupiç. Mi´dzy straganami z pysznoÊciami,
takimi jak chleb ze smalcem czy pierogi, przechadza∏y si´
panie i panowie w strojach ludowych. A˝ trudno by∏o
rozpoznaç wÊród nich nauczycieli, którzy w tych przebraniach byli nie do poznania. Wszyscy mieli Êwietnà zabaw´, jak na polskà biesiad´ przysta∏o. I o to chodzi∏o. Dobrej zabawie nie przeszkodzi∏a nawet kapryÊna pogoda,
która nie zepsu∏a humoru, nie ostudzi∏a zapa∏u i uda∏o
si´ zrealizowaç wszystkie pomys∏y – nawet z nawiàzkà.
Op∏aca∏ si´ ten trud organizacyjny, bo to wielka integracja Êrodowiska – nie tylko szkolnego!

B.M.
fot. El˝bieta ¸aszkiewicz

Wspominajàc Âwi´tego
Og∏oszenie Jana Paw∏a II Êwi´tym spotka∏o si´
z ogromnà radoÊcià Polaków. Odbywa∏y si´ koncerty, konkursy i akademie. Uczniowie ze Szko∏y
Podstawowej nr 86 przygotowali uroczysty monta˝
s∏owno-muzyczny ku czci tego Wielkiego Polaka.
Âw. Jan Pawe∏ II to papie˝, który w swoim pontyfikacie by∏ otwarty i wra˝liwy na drugiego cz∏owieka.
W swoich naukach odwo∏ywa∏ si´ do poszanowania
osób starszych i cierpiàcych. Specjalnie dla nich napisa∏ g∏´boki list o chrzeÊcijaƒskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici doloris” oraz ustanowi∏ Âwiatowy
Dzieƒ Chorego obchodzony 11 lutego.

W naszej dzielnicy znajduje si´
wiele domów opieki dla seniorów. Uczniowie z klas 4–5 (przygotowani przez nauczycielki: Dorot´ Zàberg i Anet´ Potockà) wybrali si´ 12 maja do jednego z nich – Domu
Opieki Eden przy ulicy Antenowej. M∏odzi artyÊci chcieli wprowadziç w czyn s∏owa Êwi´tego i zanieÊç radoÊç
i nadziej´ wawerskim seniorom. Ubrani w ˝ó∏to-bia∏e
stroje Êpiewali piosenki, grali na instrumentach i recytowali wiersze opowiadajàce o ˝yciu Êw. Jana Paw∏a II.
W repertuarze nie zabrak∏o ulubionego utworu Papie˝a,
„Barki” – znanego wszystkim pensjonariuszom.
Podopieczni Domu Opieki bardzo serdecznie przyj´li rozÊpiewanà grup´. Ch´tnie w∏àczyli si´ do wspólnego Êpiewu. Niejeden z nich ukradkiem wyciera∏ ∏zy
wzruszenia. Dzieci z oddzia∏u przedszkolnego prowa-

GoÊcie z Litwy

W dniach 6–10 maja Zespó∏ Szkó∏ nr 116 goÊci∏
grup´ dwunastu uczniów i trzech nauczycieli pionu
polskiego gimnazjum w Pogirach ko∏o Wilna na Litwie. Nasze nauczycielki, Ma∏gorzata Kochman-Kubisty i Beata St´pieƒ, nawiàza∏y wspó∏prac´ z nauczycielami tej szko∏y kilka miesi´cy temu, podczas wycieczki.
Poczàtkowo uczniowie obu gimnazjów korespondowali ze sobà drogà elektronicznà, a po jakimÊ czasie
pojawi∏ si´ pomys∏ odwiedzin w Warszawie.
Wizyta litewskich goÊci rozpocz´∏a si´ od gier integracyjnych, podczas których wszyscy lepiej si´ poznali i bardzo dobrze si´ przy tym bawili. Kolejnego dnia uczestniczyliÊmy w historycznej grze miejskiej, przygotowanej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

przez panià Wiolett´ Pawlak. Zadaniem uczniów by∏o
uzupe∏nienie kart pracy informacjami, które znajdowali
w ró˝nych punktach Warszawy. W nast´pnych dniach
staraliÊmy si´ pokazaç naszym goÊciom najciekawsze
miejsca stolicy, zwiedzaliÊmy mi´dzy innymi Muzeum
Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Stare Miasto, Cmentarz Powàzkowski i ¸azienki Królewskie, znaleêliÊmy te˝ chwil´ czasu na zakupy w Z∏otych Tarasach...
Jeden dzieƒ uczniowie z Litwy sp´dzili w szkole,
uczestniczàc w wybranych lekcjach oraz w uroczystym
apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nasi goÊcie byli równie˝ ekspertami w konkursie wiedzy
o Litwie, do którego gimnazjaliÊci z naszej szko∏y
bardzo dobrze si´ przygotowali. W przedostatnim dniu pobytu zorganizowaliÊmy dyskotek´ dla
uczniów, po∏àczonà z de-

dzonego przez p. Paulin´ Wyszomierskà przygotowa∏y prezenty dla seniorów w postaci wiosennych kogucików. Gospodarze obdarowali m∏odych artystów
smako∏ykami i zaprosili do cz´stszych odwiedzin.

Dorota Zàberg
gustacjà potraw polskich i litewskich, a po dyskotece
zwiedzaliÊmy Warszaw´ nocà. Najtrudniejsze okaza∏o
si´ po˝egnanie – zawarliÊmy prawdziwe i szczere przyjaênie, i naprawd´ trudno by∏o si´ rozstaç. Na szcz´Êcie
zamierzamy wybraç si´ na Litw´ we wrzeÊniu i ju˝ teraz
nie mo˝emy si´ doczekaç ponownego spotkania. Jak dowiedzieliÊmy si´ od naszych goÊci, pobyt w Warszawie
by∏ dla nich naprawd´ wielkim prze˝yciem. W wi´kszoÊci pochodzà oni z polskich rodzin, bardzo dobrze mówià po polsku, interesujà si´ polskà historià i kulturà.

Beata St´pieƒ
nauczycielka j. angielskiego w Gimnazjum
nr 102 w Zespole Szkó∏ nr 116 w Warszawie
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

◗ Sprzedam mieszkanie bezpoÊrednio – 61m2 + 140 m2 ogródek
+2 gara˝e+piwnica. Apartamentowiec z 2011 roku, wysoki
standard wykoƒczenia, wolne od zaraz. Bezczynszowe. 520 000
PLN – ca∏oÊç! ul. Czarno∏´cka, Mi´dzylesie. tel. 601 701 308.
◗ Sprzedam zagospodarowanà dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà
przy trasie Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, ogrodzona, woda,
pràd, domek. Autobus do Warszawy 100m. Cena do uzgodnienia. Telefon 603 033 601.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rolnà 1000 m2 nad Âniardwami w Nowych
Gutach cena 25 tys. tel 511 809 101.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1850 m2 w presti˝owej cz´Êci starego Anina. Cena do negocjacji tel. 605 523 181; 504 040 395.

◗ Sprzedam kompletny mundur harcerski dla dziewczynki r.
158, zakupiony w sk∏adnicy harcerskiej rok temu. Cena
150 z∏. Tel: 600 335 363
◗ Sprzedam dwie rampy-zabawki do tech-deck firmy Chill out
zone, 40/20 cm, ze schodkami, por´czami i dodatkami. Stan
prawie nowy. Cena 120 z∏. tel. 604 444 135
◗ Sprzedam ∏y˝wy dzieci´ce nastawialne, rozmiar 34-37, plastikowe. Cena 50 z∏. tel. 604 444 135
◗ Sprzedam bardzo ∏adne ubranko do chrztu dla ch∏opca, rozmiar 62, stan idealny, tel: 511-777-393
◗ 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 rowerek Giant 14” dla dziewczynki-ró˝owy; domek ogrodowy Chico-u˝ywany, stan dobry; ubranka dla
ch∏opca na rozmiar 146-164 cm wzrostu-u˝ywane, w dobrym stanie. Tel. 66 44 80 676.
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z bia∏ymi
wstawkami. Wózek na stela˝u chromowanym, bardzo ∏adny.
609-231-230.

BUDOWY, REMONTY,
UK¸ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,
ROZBIÓRKI ITP. – 601 851 660
55

◗ 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 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´. Tel 537 047 887
◗ Pi´knie po∏o˝ona nad Liwcem dzia∏ka rekreacyjna 1200 m2
wÊród lasów, domek drewniany 41 m2 podpiwniczony, kryty
blachà, pràd, woda, kanalizacja. Dzia∏ka zagospodarowana,
cz´Êciowo zalesiona. Sprzedam tel. 661 042 334.
◗ Sprzedam segment skrajny, energooszcz´dny, rekuperacja,
ogrzewanie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do
wykoƒczenia. Dzia∏ka 255 m2. Tel. 609-231-230

◗ Angielski, niemiecki, hiszpaƒski na wakacje!!! Zapraszam
wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia. Wszystkie poziomy. Tel: 519-186-285
◗ Poranki z angielskim dla dzieci od 3 lat 600 229 649
◗ Angielski dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych; dojazd do domu,
wieloletnie doÊwiadczenie; 600 229 649
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ 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

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
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US¸UGI BUDOWLANE

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ 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
◗ 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
◗ 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

DACHY

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

501 14 14 40

17
4

SPRZEDA˚, MONTA˚
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◗ Dzia∏ka 664 m2 z domem 120 m2 przy ulicy, zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie media – Sulejówek-Mi∏osna, tylko
20 km od W-wy tel. 605 360 921.
◗ Dzia∏ka 2000 m2, 44 km od Warszawy, kierunek Wyszków,
do zabudowy, ksi´ga wieczysta. Tel. 508 385 718.
◗ 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.
◗ Szukam dzia∏ki gmina Wawer, wielkoÊç nie ma znaczenia.
etenis@wp.pl najlepiej Wawer-Las.
◗ Zamieni´ mieszkanie kwaterunkowe 37 m2 na Saskiej K´pie
na WI¢KSZE tylko na Saskiej K´pie ew. Goc∏awiu, Wawer
(mo˝e byç zad∏u˝one lub do remontu). Moje mieszkanie bez
zad∏u˝eƒ, do wykupu, po remoncie. Dop∏ata. 501216395.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 5 ha 70 ar i las 5 ha. Okolice Siedlec,
60 km od W-wy. tel. 25 631 24 86.

PRZEPROWADZKI

TRANSPORT SAMOCHODEM
DO 3,5 TONY
Tel. 601 851 660

12
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●

HOLANDIA

●

◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie w Weso∏ej (Plac WP) na 2
pi´trze z 4: 2 pokoje (cz´Êciowo umeblowane), kuchnia (meble pod zabudow´, lodówka, kuchenka gazowa), ∏azienka
(pralka), piwnica, m-ce parkingowe. Cena 1300 PLN.
◗ Wynajm´ pokój w Starej Mi∏osnej w domku jednorodzinnym,
na poddaszu, dla ch∏opaka bez na∏ogów, tel: 511-777-393
◗ Do wynaj´cia lokal 50 m2, biurowo-us∏ugowy pawilon ul.
Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pracy, us∏ugi porzàdkowe i prace w ogródku tel. 22
353 58 21
◗ Opieka do osób starszych lub dzieci. Praca w godzinach 8:00
do 16:00. Telefon 884 22 22 18.
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, opieka nad dzieçmi.
Posiadam samochód. tel. 505 103 948, 501 968 547
◗ M∏odego, silnego empatycznego wolontariusza do pomocy
w opiece nad chorym 40-letnim m´˝czyznà 2 razy w tygodniu, tel. 600 793 702 po 20:00.

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

TEL: 502-011-257
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◗ 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
◗ 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 tel.
602 231 318 lub napisz etenis@wp.pl.
◗ 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

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku szkolnym podczas wakacji. Mo˝liwoÊç nauki angielskiego, niemieckiego i hiszpaƒskiego podczas wspólnego sp´dzania czasu. Posiadam prawo jazdy i samochód. Tel: 519-186-285

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
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Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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◗ Z∏ota ràczka – remonty, glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie, tel. 601 313 561.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki
tel. 511 210 315.
◗ Poszukiwani lekarze/lekarze pediatrzy z dzia∏alnoÊcià gospodarczà do wizyt domowych na terenie Warszawy 690 545 038.
◗ Odpowiedzialna studentka pomo˝e w drobnych pracach domowych. Zrobi´ zakupy, posprzàtam. Bardzo ch´tnie zaopiekuj´ si´ psem. 519-186-285.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Roznios´ ulotki. tel. 883 466 477.
◗ Poszukuj´ pracy, sprzàtanie mieszkaƒ, pomoc domowa, opieka
nad starszymi osobami. Ukrainka. Referencje. tel. 888 717 615.
◗ „J´drek – Z∏ota Ràczka”, poszukuj´ zleceƒ na gipsy, tynki, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota itp. tel. 504 759 352
◗ Z∏ota ràczka. Wszelkie prace remontowe tel. 503 759 763.
◗ Solidna firma, dekarz z wieloletnim doÊwiadczeniem, poszukuje zleceƒ w Warszawie i okolicach. tel. 605 955 587.
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien i prasowanie. Jestem osobà solidnà, posiadam d∏ugoletnie referencje. tel. 601-715-540.
◗ Dozór mienia w Hurtowni, umowa zlecenie, 22 773 06 20,
Trakt Brzeski 45, Warszawa-Weso∏a.

Sprzeda˝ mebli
zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825.
◗ 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 – tel. 537 047 887.
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków. Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja
kwiatów w domu i ogrodzie tel. 793 456 990.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
◗ Sk∏adanie mebli – 516 075 825.

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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■

Tel. 660-769-211

◗ Sprzedam Jacht ˝aglowy „Venus” z pe∏nym wyposa˝eniem
+ przyczepa pod∏odziowa dwuosiowa. Cena do negocjacji.
tel. 604-225-962 22 773-89-57.
◗ Kupi´ prywatnie efektownà, kolorowà porcelan´, amfory, talerze dekoracyjne etc. tel 668 296 340.
◗ Kupi´ modele samochodów z lat 60 z firmy Corgi Toys w idealnym stanie tel. 600 793 702 po 20:00.
◗ Sprzedam: „Wielka Encyklopedia Powszechna” z 1963 r., 13
tomów; „400 lat Poczty Polskiej” z 1958 r; „Geografia Powszechna” z 1967 r., 5 tomów; „Dzie∏a J. Kochanowskiego”
z 1964 r., tel. 605 360 935
◗ Sprzedam oryginalne, u˝ywane buty firmy DC, czarne, skórzane, rozmiar 42. Cena 40 z∏. Tel. 604 444 135
◗ Koncentrator tlenu firmy NEWLIFE ELITE AIR SEP – sprzedam
tanio tel. 507 172 370.
◗ Sprzedam gazowy, przep∏ywowy ogrzewacz wody. Nowy.
Cena 300 z∏ do uzgodnienia tel. 695 679 521
◗ Kupi´ bi˝uteri´ syntetycznà firmy Dior i Chanel. tel. 668 296 340
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om, stare przewody elektryczne, pralki, lodówki tel. 503759763

Tel. 22 773 33 77

BELGIA

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

www.energetyczneswiadectwo.pl
■

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

US¸UGI OGRODOWE

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

Tel. 22 773 33 77

◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712.

tel. 721 500 700

• KOSZENIE I ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• PRACE PORZÑDKOWE
19

Tel. 513-148-238

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

NIERUCHOMOÂCI

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

◗ 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.
◗ 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.

56

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

NIEMCY

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

160

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

ALARMY • DOMOFONY
KAMERY • MONITORING

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

22 613 06 91, 601 30 30 70
www.multisystem.pl

Tel. 22 773 33 77
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www.dom-kaszubski.pl

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWO WYBUDOWANYM
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.

kontakt:
(wieczorem) tel. 601 314 822
marcin@dom-kaszubski.pl

POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie, umarzanie egzekucji

NEGOCJACJE Z BANKAMI
zmniejszanie rat kredytu, wydłużanie okresu spłaty

FINANSOWANIE POZABANKOWE
bez BIK pod zastaw nieruchomości
KANCELARIA PRAWNA
Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 115
Tel. 668 579 476

WAWERSKIE
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