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Z kulturà na ty
w przestrzeni publicznej
28 czerwca w Falenicy, w pierwszà sobot´
wakacji, odby∏ si´ rodzinny piknik kulturalny
„Stacja Animacja”, którego inicjatorem by∏a
Fundacja Stacja Kultury. Fundacja od marca tego roku prowadzi∏a unikatowy projekt o roli
sztuki w przestrzeni publicznej dla m∏odzie˝y
i seniorów mieszkajàcych na linii otwockiej, którzy zmierzyli si´ z wyzwaniem stworzenia w∏asnych wypowiedzi artystycznych. Idàc tropem
otwierania nowych przestrzeni dla sztuki, Stacja
Animacja sta∏a si´ miejscem otwartym dla ka˝dego, gdzie mo˝na by∏o spróbowaç odpowiedzieç sobie na podj´te przez organizatorów
pytanie o sens sztuki wspó∏czesnej
w kontekÊcie lokalnym.
Impreza zacz´∏a si´ w nietypowy sposób: od performance’u na
falenickim bazarku. Wykona∏ go
kolektyw Performeria Warszawy
wraz z uczestnikami projektu PKP
ART. Tych, którzy nie mieli okazji
zobaczyç na ˝ywo tego artystycznego dzia∏ania w naszej przestrzeni, zapraszamy do obejrzenia zapisu video na stronie www.pkpart.
stacjakultury.org w zak∏adce Dzia∏ania ➩ Prace.

Centralnym miejscem pikniku by∏ skwer
u zbiegu ulic Patriotów i Frenkla, który w tym
dniu t´tni∏ ˝yciem. Przygarnà∏ pod swoje zielone
ramiona m.in. galeri´ zdj´ç Êwidermajerów wykonanych dziewi´tnastowiecznà technikà fotograficznà – tzw. gumà dwuchromianowà, wystaw´ plansz o ˝ydowskiej historii Falenicy udost´pnionà przez Europejski Instytut Kultury,
s∏uchowisko wspomnieƒ mieszkaƒców „Wawrotek´”, kàcik warsztatów dla dzieci szko∏y Dragonfly, plenerowà ksi´garni´ oraz stoiska z r´kodzie∏em i letniskowymi przysmakami serwowanymi przez Kinokawiarni´.
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Uwag´ przechodniów przyciàga∏a widoczna
od ulicy Patriotów niecodzienna instalacja pomi´dzy drzewami, do której tworzenia zach´ca∏a Performeria Warszawy. Ka˝dy, kto chcia∏, bra∏
kawa∏ek kolorowej taÊmy i symbolicznie wplàtywa∏ si´ w ca∏oÊç. Tak te˝ powsta∏o dzie∏o integrujàce mieszkaƒców.
W ramach pikniku odby∏ si´ równie˝ panel
dyskusyjny pt. „Po co nam sztuka w przestrzeni
publicznej”, który poprowadzi∏a krytyk sztuki Dorota Jarecka, jej rozmówcami zaÊ byli: Zuzanna
Janin, artystka video art, Adam Walas i Anna
Koêbiel, autorzy dwóch murali w Wawrze i w Falenicy, Alicja Brud∏o, cz∏onkini kolektywu Performeria Warszawy, a tak˝e Ewa Jaskólska, za∏o˝ycielka Fundacji Stacja Kultury oraz wspó∏w∏aÊcicielka Kinokawiarni Stacja Falenica. PaneliÊci
mówili o swoich doÊwiadczeniach zwiàzanych ze
sztukà. Mo˝na by∏o us∏yszeç wypowiedzi zarówno artystów, którzy odnosili si´ do konkretnych
projektów w przestrzeni, jak i osób, które na co
dzieƒ próbujà sztukà zarzàdzaç. Namacalnym
przyk∏adem ciekawego sposobu upowszechniania sztuki w przestrzeni by∏a zainstalowana
w przejÊciu podziemnym PKP Falenica wystawa
prac video stworzonych w ramach projektu PKP
ART pod opiekà artystycznà Zuzanny Janin.
Podczas Stacji Animacji przy stoisku Fundacji
Stacja Kultury promowano Êwie˝o wydanà „Map´ miejsc wa˝nych na linii otwockiej”, którà
mo˝na nabyç w Kinokawiarni. Na wrzesieƒ zaÊ
Fundacja planuje wydaç album poprojektowy
z PKP ART.
Projekt wspó∏finansowany przez Miasto Sto∏eczne Warszaw´. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj´∏a burmistrz dzielnicy Wawer
Jolanta Koczorowska.
Magdalena Krypiak, Weronika Piàtek
Fot. Katarzyna Krajewska
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Pogodoodporni

Fot. Waldemar Pawlik

Tegoroczne lato nie rozpieszcza nas warunkami atmosferycznymi. Podobnie
by∏o 21 czerwca, gdy na
parkingu przy aniƒskim koÊciele od rana trwa∏y przygotowania do plenerowej
Wawerskiej Nocy Naukowej
– aura nie wró˝y∏a najlepiej
w kwestii frekwencji na imprezie. Gdy par´ godzin póêniej uda∏am si´ na miejsce wydarzenia,
pozytywnie zaskoczy∏ mnie widok t∏umu! Mieszkaƒców Wawra byle chmura czy z∏owrogi wiatr
nie zniech´cà do udzia∏u w ciekawym spotkaniu
plenerowym, a to z pewnoÊcià ciekawe by∏o.
Na tym zorganizowanym z rozmachem przez
Klub Kultury „Anin” wydarzeniu tradycyjne piknikowe atrakcje, jak zorbing na wodzie czy mo˝liwoÊç wejÊcia do wozu stra˝ackiego, cieszy∏y si´
równie du˝à popularnoÊcià co typowo naukowe
punkty programu. Pod ogromnym namiotem
Centrum Nauki Kopernik dzieci z pasjà odkrywa∏y prawa fizyki dzi´ki licznym eksponatom eksperymentalnym, obok mo˝na by∏o wykonaç doÊwiadczenia chemiczne i przejàç kontrol´ nad
robotami ró˝nego rodzaju i wielkoÊci. Ch∏opców

i ich tatusiów jak magnes
przyciàga∏ namiot z symulatorami jazdy samochodem,
dzi´ki technologii 3D gwarantujàcymi niezapomniane
wra˝enia motoryzacyjne.
Wciàgajàce wyk∏ady pracowników CNK prezentowa∏y Êwiat nauki z tak interesujàcej strony, ˝e zarówno mali, jak i duzi widzowie
wpatrywali si´ z zaciekawieniem w wydarzenia na
scenie, ch´tnie bioràc udzia∏
w proponowanej interakcji.
OsobiÊcie trafi∏am akurat na
wyk∏ad z mojej ulubionej dziedziny – opowiadano o tym, jak powstaje muzyka. W finale wyk∏adu ca∏a widownia gra∏a na rozdanych uprzednio
rurkach o ró˝nych d∏ugoÊciach i w ró˝nych kolorach popularnà piosenk´ do nauki angielskiego
alfabetu, Êwietnie si´ przy tym bawiàc.
Ale Wawerska Noc Naukowa nie by∏a wy∏àcznie spotkaniem z naukà. Równie˝ sztuka zaprezentowa∏a si´ w wielu ods∏onach. Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” wykona∏ widowisko „Serce Don Juana”, Muzeum Bajek, BaÊni
i OpowieÊci zaprasza∏o do ciàgle nowych Êwiatów w wy∏o˝onym poduchami namiocie, snujàc
pi´kne opowiadania (te Êwiaty
mo˝na by∏o na bie˝àco budowaç
z niezliczonej liczby drewnianych
klocków, których kompozycje zale˝a∏y wy∏àcznie od kreatywnoÊci
dzieci). Jeszcze wi´cej magii doÊwiadczyliÊmy dzi´ki wyst´powi
iluzjonisty, a kolejne zachwyty wywo∏a∏ pokaz gigantycznych baniek
mydlanych, które przepi´knie mieni∏y si´ w s∏oƒcu (tak, tak, s∏oƒce
w koƒcu wysz∏o!). Kulminacjà doznaƒ artystycznych by∏o multimedialne widowisko laserowe.

Fot. Hanna Kowalska
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Nie sposób nie wspomnieç o bardzo oryginalnej rozrywce poszerzajàcej wiedz´, jakà by∏o
zwiedzanie Wawra angielskim pi´trowym autobusem z przewodnikiem, który opowiada∏ o najciekawszych miejscach. Z tej perspektywy
z pewnoÊcià nie mieliÊcie jeszcze okazji oglàdaç
naszej dzielnicy :-).
O atrakcjach pierwszej takiej naukowej nocy
w Wawrze mog∏abym jeszcze d∏ugo opowiadaç,
bo to bynajmniej nie wszystko, ale czy nie lepiej
b´dzie po prostu zach´ciç Paƒstwa do udzia∏u
w Wawerskiej Nocy Naukowej za rok? Wszak ca∏y urok nauki to nie opowiadanie o niej, ale mo˝liwoÊç samodzielnego eksperymentowania i zobaczenia na w∏asne oczy, jak dzia∏ajà wszystkie
te prawa, które rzàdzà naszà codziennoÊcià, a na
które na co dzieƒ zupe∏nie nie zwracamy uwagi.
Hanna Kowalska
Klub Kultury „Anin” zach´ca Paƒstwa do
podzielenia si´ opiniami o Wawerskiej
Nocy Naukowej, aby wiedzieç, co si´
Paƒstwu podoba∏o, a co udoskonaliç za
rok. O swoich wra˝eniach piszcie na adres mailowy Klubu: anin@met.pl
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REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

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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Czerwiec w Radzie Dzielnicy Wawer
Czerwcowa sesja Rady
Dzielnicy poÊwi´cona by∏a
m.in. przyj´ciu zmian bud˝etowych wraz z wprowadzeniem do planów kolejnych inwestycji, zaopiniowaniem i przekazaniem do
Rady Warszawy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru WiÊniowa Góra –
cz´Êç I oraz zapoznaniem si´ ze sprawozdaniem
z dzia∏alnoÊci Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami w ubieg∏ym roku.
Jako ˝e koƒczy si´ budowa ul. Panny Wodnej,
a w bud˝ecie na t´ inwestycj´ zosta∏y niewykorzystane Êrodki w wysokoÊci 385 tys. z∏otych, pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç przesuni´cia ich na kolejne inwestycje. Dzi´ki temu mo˝liwe sta∏o si´ sfinansowanie rozpocz´cia budowy ulic: Wiàzanej (wraz
z chodnikiem), Procesyjnej, Jeziorowej i Mydlarskiej. Budowa tych ulic b´dzie finansowana równie˝ z bud˝etów lat kolejnych i zakoƒczy si´

w 2016 roku. W podobny sposób sfinansowana
zostanie budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej.
W omawianej zmianie bud˝etowej, w zwiàzku ze
zwi´kszeniem dochodów Dzielnicy, zarezerwowano równie˝ 200 tys. z∏otych na rozpocz´cie budowy nowego przedszkola przy ul. Skalnicowej.
Przedszkole to b´dzie mia∏o 21 nowych oddzia∏ów
szkolno-przedszkolnych z salà mediateki i zostanie
ukoƒczone w 2016 roku. Kolejnà kwot´ – 420 tys.
z∏otych przeznaczono na budow´ pawilonu wraz
z windà w Ârodowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. Zalipie. Ostatnià z rozpatrywanych zmian
bud˝etowych by∏o przyznanie 50 tys. z∏otych na
inwestycje zwiàzane z rozbudowà, oznakowaniem i wyposa˝eniem systemu dzielnicowych Êcie˝ek rowerowych i szlaków turystycznych. Cz´Êç
nowych Êrodków przekazano do ZGN na wykonanie przy∏àczy wodociàgowych i kanalizacyjnych
w budynkach komunalnych przy ul. Bambusowej 5, Bystrzyckiej 67 i Patriotów 1/3. Wykonane
zostanà równie˝ projekty przy∏àczy gazowych, instalacji gazu i instalacji centralnego ogrzewania

w budynkach komunalnych przy ul. Technicznej 3
i 14, Widocznej 45a oraz P∏owieckiej 77.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru WiÊniowa Góra – cz´Êç I powstawa∏ kilkanaÊcie lat. Obszar planu zajmuje powierzchni´ 115 ha. Jest to teren po∏o˝ony w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
zalesiony w po∏owie XX wieku. Istniejàca zabudowa to g∏ównie domy jednorodzinne. Plan dopuszcza zieleƒ leÊnà, dalszà zabudow´ jednorodzinnà
na dzia∏kach z zielenià leÊnà, us∏ugi zdrowia,
opieki spo∏ecznej, sportu oraz rekreacji. Radni
przyj´li przedstawiony im projekt planu bez uwag
i trafi on teraz pod obrady Rady Warszawy.
Dyrektor Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami – Arkadiusz Kuranowski przedstawi∏
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zak∏adu w 2013 roku. W sprawozdaniu omówiono realizacj´ zadaƒ
z gospodarowania majàtkiem ZGN, zadaƒ powierzonych do realizacji przez ZGN oraz wykonanie
planu dochodów, wydatków i inwestycji. Sprawozdanie to Rada Dzielnicy przyj´∏a pozytywnie.
W imieniu radnych naszej dzielnicy ˝ycz´ Paƒstwu
udanej przerwy wakacyjnej.
Marcin Kurpios
Tegoroczny jubileusz „Kuby” (50 lat na Alpejskiej) to
kolejna, choç jak wynika
z d∏ugiej historii aniƒskiego szkolnictwa – nie jedyna okazja do wspominania szkolnych lat sp´dzonych pod parasolami aniƒskich sosen. Ostatni
zjazd absolwentów odby∏ si´ w 2005 roku z okazji 60-lecia szko∏y (historyczna ciàg∏oÊç aniƒskiej
edukacji w ramach szko∏y Êredniej ogólnokszta∏càcej trwa od 1945 r.), za rok przypada 70-lecie.
Oba jubileusze to doskona∏a okazja, aby
w galopujàcej codziennoÊci pe∏nej zmian, reorganizacji, dzielenia i ∏àczenia zrobiç ma∏à szkolnà pauz´, powspominaç i przekazaç obecnym licealistom troch´ aniƒskiej historii.
Ch´tni do wspó∏pracy przy organizacji jubileuszowego spotkania proszeni sà o kontakt z: panià Marià Chodorek, tel. (22) 812 11 82, panià
Marià Szumowskà, tel. (22) 812 46 65 oraz panem
Micha∏em Ko˝uchowskim, tel. (22) 812 65 20.

Aniƒskie liceum – 50 lat przy ul. Alpejskiej
W 2014 roku mija 50 lat odkàd aniƒskie liceum ogólnokszta∏càce funkcjonuje przy
ul. Alpejskiej, a w roku 2015 szko∏a Êwi´towaç b´dzie 70–lecie swojej dzia∏alnoÊci
edukacyjnej w Wawrze.
Budynek szkolny przy ul. Alpejskiej 16 powsta∏
w latach 60. XX w. jako jedna z wybudowanych
w kraju tzw. tysiàclatek. Uroczyste przekazanie nowego obiektu na cele edukacyjne nastàpi∏o w paêdzierniku 1964 roku. Wówczas w ramach kolejnej
reorganizacji szkolnictwa dokonano rozdzielenia
edukacji podstawowej od licealnej. Aniƒskà jedenastolatk´ o nazwie Szko∏a Podstawowa i Liceum
Ogólnokszta∏càce nr 26 w Aninie, mieszczàcà si´
przy ul. M. Kajki, podzielono na dwie odr´bne jednostki szkolne. Podstawówka zosta∏a w dawnej
siedzibie, a liceum z nr 26 wraz ze swym ówczesnym dyrektorem Wac∏awem Krauze rozpocz´∏o
swój niezale˝ny byt w nowym obiekcie przy ul. Al-

pejskiej. Funkcj´ zast´pcy dyrektora pe∏ni∏ wówczas Henryk Wierzchowski – historyk, autor wielu
cennych publikacji na temat historii Wawra.
Nowej (starej) szkole nadano imi´ gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”, który jako przewodniczàcy Spo∏ecznego Komitetu Budowy Szkó∏ Tysiàclecia W.O.W. zainicjowa∏ budow´ aniƒskiego
obiektu. Od tego czasu aniƒscy licealiÊci chodzili na zaj´cia szkolne „do Kuby”.
Historycznie placówka kontynuowa∏a tradycje powsta∏ego w 1945 r. Samorzàdowego
Gimnazjum i Liceum gminy Wawer z siedzibà
w pa∏acyku Wi´cka przy ul. I Poprzecznej,
upaƒstwowionego w 1950 r. oraz wspomnianej jedenastolatki o numerze 26 z ul. M. Kajki.
Obecnie przy ul. Alpejskiej mieÊci si´ Zespó∏
Szkó∏ nr 114, tj. XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” oraz Gimnazjum nr 103 im.
ks. Jana Twardowskiego.

opr. Dorota Choiƒska
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Mieszkaƒcy Wawra wybrali 33 projekty
w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2015
30 czerwca zakoƒczy∏o si´ g∏osowanie na
projekty do bud˝etu partycypacyjnego. Ju˝
wiadomo, które projekty spoÊród 120
zg∏oszonych zostanà zrealizowane w 2015
roku. W imieniu dzielnicowego koordynatora i Zarzàdu Dzielnicy dzi´kujemy wszystkim projektodawcom i gratulujemy pomys∏odawcom zwyci´skich projektów, których

list´ zamieszczamy poni˝ej. Pe∏na lista
projektów z liczbà oddanych g∏osów zostanie opublikowana na stronie Dzielnicy
www.wawer.warszawa.pl. Nie nale˝y te˝
zapomnieç o wyrazach wdzi´cznoÊci dla
wszystkich, którzy g∏osowali – za oddane
przez nich ponad 20 tys. g∏osów. Wynik
ten uplasowa∏ naszà dzielnic´ na 3 miejscu

pod wzgl´dem liczby g∏osujàcych. Rozglàdajmy si´ i zbierajmy pomys∏y na projekty
do bud˝etu partycypacyjnego w kolejnej
edycji, która rozpocznie si´ na prze∏omie
2014/2015 roku.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w Dzielnicy Wawer

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach bud˝etu partycypacyjnego w 2015 roku
Obszar

Nazwa projektu

Aleksandrów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie
Mobilne studio radiowo-telewizyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 218
Anin
Pianino cyfrowe dla Szkoły Podstawowej Nr 218
Stworzenie multimedialnej pracowni j´zyka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 218
Doposa˝enie biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 218
Stop Êmietnikowej pustyni – zakup i ustawienie betonowych koszy na Êmieci
Monta˝ ławeczki
Falenica bez kału˝
Falenica
Sportowa Falenica
Ławeczki dla seniorów
Biblioteka szkolna - pracownia interdyscyplinarna
Ustawienie lustra poprawiajàcego widocznoÊç na zakr´cie
Cyfrowa szkoła na osiedlu Las
Las
Dokoƒczenie budowy placu zabaw dla dzieci
Marysin
Południowy Gra terenowa – stała trasa na orientacj´ w Marysinie
Kino plenerowe „Marysin”
Marysin
Północny
Modernizacja chodnika przy ul. Króla Maciusia
Zaj´cia dla maluchów 2-latków – 5-latków
Aktywna mama
Aktywny mieszkaniec Marysina
Angielski dla osób 50+
Miedzeszyn Modernizacja bazy socjalnej (szatnie, WC, umywalki) szkolenia dzieci i młodzie˝y w klubie sportowym PKS RadoÊç
Mi´dzylesie Parking przy ul. ˚egaƒskiej w Warszawie
Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
Prenumerata prasy na rok 2015 dla Biblioteki Publicznej nr 121 w Mi´dzylesiu
Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
NadwiÊle
Boks amatorski dla wszystkich
RadoÊç
Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
Sadulski zakàtek wypoczynkowo-rekreacyjny
Sadul
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bàdê Trakcie Lubelskim
Wawer
Renowacja parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 109 przy ulicy Przygodnej
Zerzeƒ
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Szkole Podstawowej nr 109
Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Koszt

Liczba głosów
(wa˝nych)

64 769
20 200
8 500
15 000
5 000
8 438
1 000
15 000
19 500
5 000
24 000
1 000
64 390
60 000
4 500
4 500
4 500
6 240
5 980
3 380
5 980
64 769
60 000
336
2 502
672
62 300
672
64 769
64 769
11 200
47 000
168

323
268
264
231
222
186
95
403
314
245
209
129
490
290
74
97
67
50
48
44
44
386
512
151
100
8
1022
181
151
178
349
289
183
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Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia
tel. 793 981 262
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Bezp∏atny odbiór odpadów gabarytowych
Firma Lekaro w ramach nowego systemu
gospodarowania odpadami jest zobowiàzana
raz w miesiàcu nieodp∏atnie odbieraç odpady
wielkogabarytowe sprzed posesji obj´tych
obs∏ugà tej firmy. Odbierane b´dà tylko odpady uprzednio zg∏oszone telefonicznie pod nr
(22) 112-02-84 lub mailowo na adres: warszawa@lekaro.pl. Poni˝ej przedstawiamy
harmonogram odbioru (odbiór zawsze w godzinach 8.00–18.00).
Zg∏oszenia nale˝y dokonaç najpóêniej dzieƒ
przed terminem odbioru, podajàc: dok∏adny
adres nieruchomoÊci (dzielnica, ulica, numer
domu), rodzaj odpadów i ich przybli˝onà iloÊç
w m3, telefon kontaktowy oraz rodzaj zabudowy
(jednorodzinna, wielorodzinna, firma). Procedura ta nie dotyczy nieruchomoÊci wchodzàcych
w sk∏ad Spó∏dzielni Mieszkaniowych i ZGN.

■

■

■

■

Sektor V (na wschód od torów, na pó∏noc od
ul. ˚egaƒskiej i al. Dzieci Polskich): 6 sierpnia,
3 wrzeÊnia, 1 paêdziernika, 5 listopada,
3 grudnia.
Sektor VI (na wschód od torów, na po∏udnie
od ul. ˚egaƒskiej i al. Dzieci Polskich): 16 lipca, 13 sierpnia, 10 wrzeÊnia, 8 paêdziernika,
13 listopada, 10 grudnia.
Sektor VII (na zachód od torów, na po∏udnie
od ul. Zwoleƒskiej i ul. Bronowskiej): 23 lipca,
20 sierpnia, 17 wrzeÊnia, 15 paêdziernika,
19 listopada, 10 grudnia.
Sektor VIII (na zachód od torów, na pó∏noc
od ul. Zwoleƒskiej i ul. Bronowskiej): 30 lipca,
27 sierpnia, 24 wrzeÊnia, 22 paêdziernika,
26 listopada, 17 grudnia.
Marta Frejtan
na podstawie http://www.lekaro.pl/

Wybrano Dyrektora
Wawerskiego
Centrum Kultury
Jak informuje Urzàd Dzielnicy Wawer,
1 lipca br. zgodnie z zarzàdzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Pani Barbara Karniewska,
dotychczasowa Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer, zosta∏a powo∏ana na stanowisko Dyrektora Wawerskiego Centrum
Kultury. Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
sukcesów w zarzàdzaniu wawerskà kulturà!
Do momentu powo∏ania nowego dyrektora Biblioteki do dzia∏aƒ w imieniu Dyrektora
Biblioteki upowa˝niona zosta∏a Pani Teresa
Wierzbicka, Kierownik Czytelni Naukowej
i Wypo˝yczalni dla Doros∏ych w bibliotece
na Trawiastej.
Hanna Kowalska
na podstawie strony internetowej
Urz´du Dzielnicy: http://wawer.warszawa.pl/

TO SÑ ODPADY GABARYTOWE
odbierane przez firm´ Lekaro:
• meble, np. sto∏y, szafki, krzes∏a, kanapy,
• sprz´ty domowe, np. dywany, wózki
dzieci´ce, materace, rowery, du˝e
zabawki, szyby, lustra,
• du˝y i ma∏y sprz´t RTV i AGD.

TO NIE SÑ ODPADY GABARYTOWE
odbierane przez firm´ Lekaro:
• odpady i materia∏y budowlane, remontowe,
sanitarne,
• deski drewniane, panele, ramy okienne,
drzwi, p∏oty,
• wanny, umywalki, muszle toaletowe,
sp∏uczki, grzejniki, p∏ytki, rolety,
• cz´Êci samochodowe, motorowery, kosiarki,
• opady ogrodowe.

Bezp∏atne zaj´cia nordic
walking i marszobiegi
Najpi´kniejsze rzeczy w ˝yciu sà za darmo
– s∏oƒce, uÊmiech, przyjaêƒ! W tej samej
cenie, czyli za zero z∏otych, mogà Paƒstwo
uczestniczyç w regularnych zaj´ciach nordic walking i zaj´ciach z marszobiegów,
gdzie otrzymacie tak˝e i to – s∏oƒce,
uÊmiech i byç mo˝e przyjaêƒ, a przynajmniej mi∏e spotkania z sàsiadami :-). Do
tego Êwietnà kondycj´, lepsze samopoczucie, endorfiny i kszta∏towanie sylwetki.
Gdzie i kiedy?

Mi´dzylesie, ul. Po˝aryskiego 2 (przy Szkole
Podstawowej nr 138 – parking)
Marszobiegi – sobota, godz. 11.30
Nordic walking – sobota, godz. 10.00
Prowadzàcy: Mariola B´dkowska, tel. kom.
669 000 069

Zaj´cia sà profilowane tak, aby ka˝dy móg∏
na nich skorzystaç i mi∏o sp´dziç czas. Poniewa˝
grupy bywajà zró˝nicowane, instruktor tak organizuje marsz, aby i ci szybsi, i wolniejsi
uczestnicy mogli wziàç udzia∏ w zaj´ciach z zadowoleniem. OczywiÊcie przed zaj´ciami çwiczymy, aby przygotowaç ca∏y organizm do marszu, a po nich – aby rozciàgnàç si´, niwelujàc
w ten sposób ryzyko urazów. Jedyne, o co trzeba zadbaç, to dobre obuwie, ochrona przeciw
komarom oraz 0,5 l wody w plecaku.
Zapraszamy, biegamy przez ca∏e lato!
Fundacja Trzy Kroki
Zadanie publiczne
pn. „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia nordic walking”
jest realizowane przez Fundacj´ Trzy Kroki Original
Nordic Walking Polska i wspó∏finansowane
ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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 Listy do redakcji
Podzi´kowanie
Chcemy serdecznie podzi´kowaç pracownikom
sklepu SPO¸EM WSS Praga Po∏udnie nr 41 przy
ul. Widocznej 73. Obecny sk∏ad personalny tego
sklepu zyska∏ du˝à sympati´ u mieszkaƒców naszego osiedla g∏ównie poprzez swoje zaanga˝owanie
i empati´ wzgl´dem nas. Wszystkie Panie i jeden Pan
zatrudnieni w tym sklepie sà zawsze uÊmiechni´ci
i mili dla ka˝dego bez wyjàtku klienta. Znajà nasze
gusta i s∏u˝à cz´sto radà przy wyborze asortymentu.
Dbajà o czystoÊç i higien´ sklepu oraz w∏asny wyglàd – co zach´ca do zakupów w takiej atmosferze.
mieszkaƒcy osiedla Wawer – klienci sklepu

Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,
Regularnie czytam Paƒski miesi´cznik, znajdujàc
w nim ciekawe informacje na temat Wawra – ostatnio o remoncie ulicy Izbickiej. B´dàc mieszkaƒcem
RadoÊci, ucieszy∏em si´ z tej wiadomoÊci, codziennie przeje˝d˝am Izbickà i wiem, w jakim stanie jest
jej nawierzchnia. Jednak˝e realizacja tej inwestycji
jest daleka od moich oczekiwaƒ i – jak wiem z rozmów – od oczekiwaƒ innych mieszkaƒców.
Po pierwsze, niezrozumia∏e dla mnie jest wydawanie Êrodków na cz´Êciowy remont, tylko jednego chodnika. Dlaczego nie jest wykonywany remont obu chodników, a tylko jednego?!
Ten, którego nie wyremontowano, jest w op∏akanym stanie – teraz jedna strona ulicy jest w Europie, a druga zosta∏a w g∏´bokiej komunie.
Po drugie, miasto Warszawa rozwija sieç Êcie˝ek
rowerowych i zach´ca mieszkaƒców do korzystania
z rowerów zamiast samochodów. W naszej dzielnicy rower jest cz´sto u˝ywany, dlaczego w ulicy Izbickiej nie zosta∏a wybudowana Êcie˝ka rowerowa
przy okazji remontu?! Czy nikt nie pomyÊla∏ o wzgl´dach bezpieczeƒstwa rowerzystów, stale je˝d˝àcych
wÊród p´dzàcych samochodów na tej ulicy?
Jestem oburzony, ˝e remontujàc infrastruktur´
ulicy, nie robi si´ tego kompleksowo, lecz odk∏ada
si´ cz´Êç prac na póêniej.
Z powa˝aniem
Marek Cichy
Modernizacja nawierzchni ul. Izbickiej i remont
chodnika to zadania realizowane przez Zarzàd
Dróg Miejskich we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy (ul. Izbicka ma status drogi powiatowej i nie
podlega Urz´dowi Dzielnicy). Zakres obecnie prowadzonych prac obejmuje remont infrastruktury,
a nie budow´ nowej. Ze wzgl´du na mo˝liwoÊci finansowe zdecydowaliÊmy, ˝e obejmie on remont
chodnika po pó∏nocnej stronie, gdzie jest wi´cej
wjazdów do posesji i skrzy˝owaƒ z drogami poprzecznymi. Dla poprawy bezpieczeƒstwa ruchu
wyremontowane zosta∏y tak˝e perony przystankowe i powsta∏y azyle przy przejÊciach dla pieszych.
Zakres prac prowadzonych przez ZDM nie obejmowa∏ budowy Êcie˝ek rowerowych, ale w przysz∏oÊci ich budowa jest mo˝liwa. Dzi´ki dobrej
wspó∏pracy Urz´du Dzielnicy i ZDM ul. Izbicka uzyska∏a nowà nawierzchni´, wyremontowany chodnik i perony przystankowe, co znacznie poprawi jakoÊç ˝ycia mieszkaƒcom. Podobne zadania realizowane sà na ul. Kajki, Po˝aryskiego i Przewodowej.

Boiska szkolne dla nas
Boiska szkolne – nowoczesne, z bezpiecznà nawierzchnià w dobrym stanie technicznym – do tej pory w okresie wakacyjnym,
gdy pogoda sprzyja zabawie i sportowym rozgrywkom, sta∏y puste. Przez
dwa miesiàce nikt nie móg∏ cieszyç si´ z tej infrastruktury. Jednak od tego roku ma si´ to zmieniç.
Biuro Edukacji zadecydowa∏o o udost´pnieniu
nam szkolnych boisk w lipcu i sierpniu.
W Wawrze b´dziemy mogli korzystaç
z obiektów przy:
■ Zespole Szkó∏ nr 114 (ul. Alpejska 16)
■ Zespole Szkó∏ nr 70 (ul. Bajkowa 17/21)
■ Szkole Podstawowej nr 124 (ul. Bartoszycka
45/47)
■ XXV Liceum Ogólnokszta∏càcym (ul. Halna 20)
■ Szkole Podstawowej nr 128 (ul. Kadetów 15)
■ Zespole Szkó∏ nr 115 (ul. Króla Maciusia 5)

■

■

■
■
■
■
■

Szkole Podstawowej nr 218 (ul. Micha∏a Kajki 80/82)
Szkole Podstawowej nr 138 z Oddzia∏ami Integracyjnymi (ul. Po˝aryskiego 2)
Zespole Szkó∏ nr 111 (ul. Poezji 5)
Szkole Podstawowej nr 109 (ul. Przygodna 2)
Zespole Szkó∏ nr 116 (ul. Wichrowa 4)
Zespole Szkó∏ nr 120 (ul. Wilgi 19)
Szkole Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego LiÊcia” (ul. Wolna 36/38)

We wszystkich wy˝ej wymienionych miejscach z boisk do pi∏ki no˝nej, siatkowej, koszykowej, r´cznej oraz bie˝ni b´dziemy mogli korzystaç w godzinach okreÊlonych na stronie
Urz´du m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/6037-boiska-szkolne.
Olga ¸´cka

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci
z chorobà nowotworowà,
ul. Daimlera 2, 03-460 Warszawa
Jako organizacja po˝ytku publicznego (KRS:0000248546) informuje, i˝ w dniu
14 czerwca 2014 odby∏a si´ na terenie miasta Warszawa w dzielnicy Wawer zbiórka
publiczna zgoda numer AO-I.5311.43.2014.WLE z dnia 11 czerwca 2014 – Decyzja
Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawa. Podczas zbiórki uzbierano kwot´ 1848,35 z∏,
którà wp∏acono na subkonto naszego podopiecznego Jana Chlebowskiego.
Fundacja dzi´kuje wszystkim za pomoc, jak równie˝ zach´ca do dalszego
wspierania naszych dzia∏aƒ!

Letnie warsztaty dla osób w wieku 55+
Otwarta Pracownia Cyfrowa zaprasza osoby powy˝ej 55 roku ˝ycia na letnie warsztaty:

Kreatywne poniedzia∏ki
(od 21 lipca, godz. 17–20)
Mi´dzypokoleniowy warsztat twórczego myÊlenia. Udowadniamy, ˝e kreatywnoÊç to nie tylko domena artystów i wielkich ludzi! JeÊli chcesz w atmosferze wspó∏pracy, zabawy i twórczego wysi∏ku
przekonaç si´, ˝e jesteÊ kreatywny(a), poznaç techniki twórczego rozwiàzywania problemów, çwiczenia pami´ci, koncentracji i logicznego myÊlenia
i „na∏adowaç akumulatory” na nadchodzàcy tydzieƒ
– spotkaj si´ z nami w poniedzia∏kowe popo∏udnie!
Zapraszamy wszystkich – od nastolatka po stulatka.

„Ja w sieci” (16–17 sierpnia, godz. 10–14)
czyli jak zaistnieç w internecie: za∏o˝yç w∏asnà stron´ inernetowà lub bloga, korzystaç z serwisów
spo∏ecznoÊciowych, jak utrzymywaç kontakt z rodzinà i znajomymi lub nawiàzaç nowe znajomoÊci.

Pracownia tylko dla seniorów
– wtorki i czwartki, godz. 11–13
Dwa razy w tygodniu, przez dwie godziny nasza Pracownia zarezerwowana jest wy∏àcznie
dla seniorów. JeÊli chcesz skorzystaç z internetu
lub komputera, wydrukowaç dokument, potrzebujesz pomocy i porady – zapraszamy!
Otwarta Pracownia Cyfrowa
Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a (sala nr 116)

INFORMACJE I ZAPISY:
e-mail: fundacja@adhoc.org.pl,
tel. 889-981-780
Aktualne informacje o dzia∏alnoÊci Pracowni
znajdziesz na naszej stronie www:
adhoc.org.pl/opc oraz na Facebooku:
facebook.com/otwartapracowniacyfrowa

Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
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Mistrzostwo PKS RadoÊç U-13!

z tego powodu na laurach. To ju˝ tylko historia, do
której mo˝emy podchodziç z uÊmiechem na ustach.

Najstarszy rocznik FAMP-u
PKS RadoÊç to sportowa
chluba Wawra. Zawodnicy
U-13 bez ˝adnych problemów awansowali do I Ligi
Mazowieckiej. Minione rozgrywki podsumowa∏ trener
„Parafialnych” – Piotr Walas.

Recepta na sukces
˚elazna konsekwencja w dà˝eniu do celu,
a tak˝e przestrzeganie zasad, które sobie ustaliliÊmy. Plus oczywiÊcie nasze motto: „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”. Tak wyglàda∏a
nasza recepta na sukces. Moi podopieczni wywiàzywali si´ z tego przez ca∏y sezon.

Indywidualne wyró˝nienia

Przeszli jak burza
To by∏ dla nas bardzo udany czas.
WygraliÊmy wszystko, co by∏o mo˝liwe, i mo˝na
powiedzieç, ˝e przyzwyczailiÊmy naszych kibiców do zwyci´stw. Naszà najwi´kszà nagrodà
jest awans do I Ligi Mazowieckiej. Tak naprawd´ dopiero teraz b´dziemy mogli si´ wykazaç.

swoje dzieciaki. Kibice pomogli nam zw∏aszcza
w ostatnim meczu wygranym 5:3 z Promnikiem
¸askarzew. To zwyci´stwo pozwoli∏o nam przypiecz´towaç mistrzostwo. Wielki uk∏on w kierunku naszych rodziców.

Rywale nie si´gajà im do pi´t

WyÊrubowali rekord

Nasi fani powinni pos∏u˝yç za wzór do naÊladowania. Nawet nie mamy co porównywaç si´
w tym kontekÊcie z innymi dru˝ynami. ˚aden
z naszych przeciwników nie móg∏ si´ pochwaliç
nawet garstkà rodziców, którzy dopingowaliby

Ch∏opacy mogà byç dumni z tego, czego dokonali. Za ka˝dym razem schodziliÊmy z boiska jako zwyci´zcy. WygraliÊmy wszystkie mo˝liwe spotkania
i tym samym ustanowiliÊmy pod tym wzgl´dem
klubowy rekord. Nie mo˝emy jednak spoczywaç

Treningi pod okiem mistrzów
S
zko∏a ju˝ si´ skoƒczy∏a, wakacje w pe∏ni, ale to
nie oznacza, ˝e tenisiÊci UKT RadoÊç 90 pozwalajà sobie na leniuchowanie. W czerwcu zdà˝yli z nie najgorszym skutkiem wystàpiç w kilku turniejach, a teraz na obozie w Szczyrku razem z kolegami z „Klubu Miedzeszyn” mocno trenujà przed
nast´pnymi zawodami. Motywacja jest du˝a, poniewa˝ w tym samym oÊrodku trenuje wielu wybitnych przedstawicieli innych dyscyplin. W drodze na hal´ czy sto∏ówk´ mo˝na spotkaç m.in.
wspania∏à tenisistk´ sto∏owà, Natali´ Partyk´.
W Olsztynie do swojego pierwszego fina∏u
gry pojedynczej w turnieju OTK awansowa∏
Micha∏ Marchewka. „Misiek” po drodze pokona∏
mi´dzy innymi Patryka Stokowskiego 6:3 6:1
i Olafa Pieczkowskiego 7:6 6:3. W finale nie
sprosta∏ Dawidowi WiÊniewskiemu 2:6 4:6.
W tej samej imprezie razem z Szymonem Szpa-

kiem w deblu równie˝ zajà∏ drugie miejsce.
Marcin Sadomski okaza∏ si´
bezkonkurencyjny w turnieju
rangi WTK w Jab∏oni ko∏o Pisza
zarówno w singlu, jak i w deblu. W finale gry pojedynczej
pokona∏ Stanis∏awa Filochowskiego, z którym triumfowa∏
równie˝ w grze podwójnej.
Adrian i Ola Smater z sukcesami kontynuujà starty w turniejach w kategorii „Tenis 10”. Adrian okaza∏ si´ najlepszy m.in. w turniejach organizowanych przez WTS Deski i Korty Miedzyszyn.
Ola w tym drugim turnieju zaj´∏a drugie miejsce.
Debiut w eliminacjach do rozgrywek Dru˝ynowych Mistrzostw Polski ma za sobà dru˝yna

Ka˝dy z grajàcych zawodników zas∏u˝y∏ na
pochwa∏´. Wszyscy pi∏karze zapisali si´ pozytywnie w mojej pami´ci. Na szczególne s∏owa
uznania zas∏u˝y∏ Kuba Staniszewski. To „Stachu”
bra∏ na siebie ci´˝ar gry, dawa∏ sygna∏ do natarcia, kiedy mieliÊmy gorszy fragment gry. Ze
Êwietnej strony pokaza∏ si´ równie˝ Jakub Bojanowski, który wzmocni∏ nas w rundzie jesiennej.
Bez wi´kszych problemów zaaklimatyzowa∏ si´
w dru˝ynie i szybko sta∏ si´ jednym z jej liderów.
Nie móg∏bym nie wspomnieç o Kubie Niegowskim, naszym najlepszym strzelcu. „Niegos”
Êwietnie wywiàzywa∏ si´ z roli napastnika.
Notowa∏: DM
skrzatów w sk∏adzie: Miko∏aj Goldman, Konrad
B∏achnio, JaÊ i AntoÊ Brzuchalscy oraz Mateusz
Szcz´sny. Ekipie z RadoÊci nie
uda∏o si´ pokonaç przeciwników
z ST Tie Break, ale jak to mówià
– pierwsze koty za p∏oty.
Na koniec trzeba wspomnieç,
˝e tegorocznym zwyci´zcà „RadoÊç Open” zosta∏ Przemys∏aw
Samoj∏owicz, który w finale pokona∏ Andrzeja Zientar´ 9:4. To
by∏a 24. edycja tego jednego
z najstarszych turniejów tenisowych dla amatorów w Wawrze.
Pó∏fina∏y by∏y bardzo zaci´te. Samoj∏owicz pokona∏ 9:8 Krzysztofa Karczmarczyka, a Zientara okaza∏ si´ lepszy
od Artura Wierbi∏owicza, tak˝e 9:8. Ju˝ teraz zapraszamy na przysz∏y rok, na jubileuszowà 25.
edycj´ tej tenisowej imprezy.
Anna Niemiec

REKL AMA

POMOC PRAWNA
DLA DŁUŻNIKÓW
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie 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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bieg Ârodkiem Âwidra Utalentowana tancerka z Marysina
JU˚ ZA PAR¢ DNI!
To ju˝ ostatnia chwila na zapisanie si´ na
wyjàtkowy, bardzo wakacyjny bieg – bieg
Êrodkiem rzeki. 27 lipca nieopodal Józefowa i Otwocka zawodnicy b´dà si´ zmagaç
na trzech dystansach: g∏ównym – 5000 m,
Êrednim – 1800 m i krótkim – 600 m, pokonujàc nie tylko kilometry i w∏asnà s∏aboÊç, ale te˝ nurt rzeki!
Âwider 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.
Biuro, start i meta znajdujà si´ na pla˝y miejskiej Otwock vis-∫-vis hotelu Holiday Inn.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem.
Szczegó∏y i zapisy na stronie zawodów –
http://funexsports.pl/biegsrodkiemswidra.
EXTREME SPORTS
Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego

Laura Kowalska jest
uczennicà klasy IV Szko∏y
Podstawowej Sióstr Felicjanek. Jej pasjà jest taniec, dlatego z wielkim
poÊwi´ceniem codziennie
doje˝d˝a z Marysina do
Klubu Sportowego Fanaberia w Radzyminie. Tam
pod czujnym okiem wspania∏ej trenerki Doroty Mirosz i trenera ¸ukasza
Smoliƒskiego jest przygotowywana do ró˝nych
zawodów, których w ciàgu roku jest bardzo du˝o.
W dniach 8–9 marca
2014 r. Laura wraz z zawodnikami z ca∏ej Polski,
a tak˝e Ukrainy i Rosji startowa∏a na Mistrzostwach Ekstraklasy ZNTS w Taƒcu Sportowym w kategorii junior m∏odszy (20042001). By∏y to eliminacje do Mistrzostw Europy, do których kwalifikacj´ dawa∏y tylko
cztery pierwsze miejsca. Mimo ogromnej
konkurencji i mimo ˝e by∏a jednà z m∏odszych zawodniczek, zakwalifikowa∏a si´ do
wyjazdu za granic´, by reprezentowaç nasz
kraj i swój klub Fanaberia w pi´ciu kategoriach solowych. Na Mistrzostwach Europy,

które odby∏y si´ na W´grzech
w dniach 29.06–01.07.2014,
Laura zaj´∏a I miejsce w Disco
Dance, I miejsce w Dance
Show, I miejsce w Street Dance
Revue, III miejsce w Hip Hop,
IV miejsce we Free Show, a tak˝e
III miejsce w duecie i I miejsce
w formacjach. Serdecznie gratulujemy Laurze oraz jej trenerom,
˝yczàc dalszych sukcesów w tej
pi´knej dyscyplinie!
Marta Frejtan

REKL AMA
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Taƒce, muzyka i gliniane chatki
W niedziel´ 1 czerwca 2014 r. „Chata z pomys∏ami” zorganizowa∏a w parafialnym
parku w Aninie twórczy piknik rodzinny pod
has∏em „O!TWORZ¢ SI¢”.
Na plenerowej scenie pod d´bami wystàpi∏y
zespo∏y muzyczne i teatralne. Tu˝ obok pojawi∏y
si´ stoiska z r´kodzie∏em, gdzie mo˝na by∏o podziwiaç wyroby, jakie powstajà w Ârodowiskowym Domu Samopomocy. Swoich si∏ mo˝na by∏o spróbowaç podczas warsztatów malowania
toreb czy tworzenia etnokwiatów.
Na scenie zaprezentowa∏ si´ „Teatr z Chaty”
ze spektaklem „Czary z krainy Alicji”. Grupa ta
funkcjonuje od niedawna, powsta∏a dzi´ki staraniom Justyny ˚aczek, nowej kierownik ÂDS.
Swój nowy spektakl pt. „W drodze” pokaza∏
„Teatr Klamra”. Nie zabrak∏o tak˝e muzyki i taƒców. Swoje nowe utwory i najwi´ksze przeboje
zagra∏ zespó∏ „Tikaua Band”. Jest to formacja
muzyczna, która powsta∏a z inicjatywy multiinstrumentalisty Gwidona Cybulskiego. Muzyk´
z w∏asnymi tekstami zespó∏ wykonuje na oryginalnych instrumentach etnicznych (balafon,
djembe, digeridoo, udu, kij deszczowy).
Na koniec zagra∏a gwiazda imprezy, czyli grupa „Wielb∏àdy”. Ich muzyka inspirowana jest
g∏ównie afrykaƒskim bluesem, czyli multikulturowà mieszankà takich gatunków jak afro blues
i desert blues. Jako ˝e spotkanie tradycji jest nieod∏àcznym elementem twórczoÊci tych muzyków, i tutaj odnaleêç mo˝na by∏o rytmy i brzmienia muzyki arabskiej, perskiej, a nawet ormiaƒskiej. W utworach „Wielb∏àdów” znalaz∏o si´

równie˝ miejsce na polski folklor, który w postaci tematów oberka przeplata si´ z subtelnymi
afrykaƒskimi melodiami.
Goràce rytmy zach´ca∏y do taƒca, nic wi´c
dziwnego, ˝e nie brakowa∏o ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w fina∏owych warsztatach tanecznych. Przy muzyce „Wielb∏àdów” podstawowych
taƒców uczy∏a Wioletta Pogorzelska, instruktorka taƒca afrykaƒskiego.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

Klub – tel. 505 84 74 24

30 czerwca - 29 sierpnia 2014
WARSZAWA MNIEJ ZNANA

– To, ˝e dzia∏amy ju˝ od ponad 10 lat, zawdzi´czamy mi´dzy innymi pomocy wolontariuszy. Dlatego podczas naszego Êwi´ta chcieliÊmy podzi´kowaç osobom, które w∏àczajà si´ w naszà prac´.
ZdecydowaliÊmy, ˝e b´dziemy przyznawaç pamiàtkowe gliniane chatki. W tym roku otrzymali
je Katarzyna Pruchniewicz, Janusz Kobyliƒski oraz
Frania Kargul – mówi Zofia Kamiƒska, prezes Stowarzyszenia „Chata z pomys∏ami”.
Marta Babiuch
Fot. Dominik Pawlik

KK „Zastów” na Warszawskim
Festiwalu Edukacji Kulturalnej
Nie mog∏o zabraknàç Klubu
Kultury „Zastów” na Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej, który odby∏
si´ 14 czerwca w malowniczej okolicy warszawskiego
podzamcza.
Na naszych goÊci czeka∏o
mnóstwo atrakcji, m.in. wystawa kukie∏ek nagrodzonych
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kukie∏ka
2014” na postaç z opowiadaƒ
Tove Jansson o Muminkach.
Spoglàda∏y one na goÊci odwiedzajàcych nasze stoisko.
A byli tam Mama i Tata Muminka, Muminek i Panna Migotka, Ma∏a Mi, a nawet Buka, której wszyscy si´
bali. Ale u nas nikomu nic z∏ego nie zrobi∏a.
W tak pi´knym otoczeniu nie mo˝na si´ by∏o
oprzeç palecie malarskiej i p´dzlom. Nasi goÊcie
ubrani w peleryny i czapki, stojàc przy sztalu-

W Trakcie

gach, z zaanga˝owaniem
malowali warszawskà Starówk´. Spod p´dzli wysz∏y
ma∏e dzie∏a sztuki, a m∏odzi
artyÊci w swoich ubiorach
na tle zamku wyglàdali tak,
jakby czas si´ cofnà∏.
Nie zabrak∏o te˝ atrakcji
dla elegantek lubiàcych
pi´knà bi˝uteri´. RobiliÊmy ekologiczne bransoletki z bawe∏nianych podkoszulek i broszki z kolorowych nici – na wakacje
w sam raz.
Mo˝na te˝ by∏o poçwiczyç pami´ç przy muminkowym memory.
I chocia˝ pogoda troch´ nas straszy∏a deszczem, to nie uda∏o si´ jej przeraziç naszych goÊci, którzy bardzo ch´tnie odwiedzali stoisko
Klubu Kultury „Zastów”.
KKZ

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. Koszt od 54 zł/dzień.

< 8 lipca – całodzienna wycieczka autokarowa do Magicznych Ogrodów w Janowcu.
Zapraszamy do wspólnej podróży do niezwykłego świata zamieszkałego przez tajemnicze istoty! Wyjazd 9:00, powrót ok. 17:30, koszt 110 zł
(w cenie suchy prowiant + napoje).
< 29 lipca – całodzienna wycieczka autokarowa do Parku Mikrokosmos w Ujeździe. Dzięki
Parkowi MIKROKOSMOS pełnym gigantycznych
owadów staje się możliwe zaobserwowanie tego,
co w rzeczywistym rozmiarze jest niewidoczne.
Wyjazd 9:00, powrót ok 17:30, koszt 110 zł (w cenie suchy prowiant + napoje).
Zapisy: e-mail: klub@wtrakcie.pl

Restauracja W Trakcie

oferuje włoskie
potrawy przygotowane z włoskich produktów, pizzę na
cienkim cieście wypalaną w piecu opalanym drewnem,
ręcznej roboty makarony, wszystko świeże i zdrowe. To
prawdziwa włoska kuchnia, będąca fascynującą podróżą
przez Italię, do tego toskańskie wina, świetna kawa oraz
cudowne desery w dobrej cenie. To miejsce przyjazne
rodzinie i dzieciom, rowerzystom, wegetarianom...

Wpadnij do nas i bądź W Trakcie

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

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Na Monte Cassino wcià˝ kwitnà maki...
Klub Kultury „Zastów” uczci∏ 70. rocznic´ bitwy pod Monte Cassino, organizujàc dwa ogólnopolskie konkursy
– konkurs poetycki „Monte Cassino –
bohaterowie spod znaku Czerwonego
Maku” oraz malarski „Maki spod
Monte Cassino”.
Gala wr´czenia dyplomów i nagród odby∏a si´
7 czerwca 2014 r. Na konkurs poetycki wp∏yn´∏y
64 wiersze opisujàce heroizm i niezwyk∏e bohaterstwo polskich ˝o∏nierzy. Ws∏uchaliÊmy si´ w s∏owa
matki t´skniàcej za synem, który ju˝ z tej wojny
nie wróci∏. ZobaczyliÊmy oczami wyobraêni klasz-

tor milczàcy w zadumie nad grobami ˝o∏nierzy oraz pola zabarwione purpurà. Nagrodzone wiersze przeczyta∏a pani Urszula
Plust. Strofy pop∏yn´∏y przez sal´, której
Êciany ozdobi∏y prace laureatów konkursu
malarskiego. Na konkurs wp∏yn´∏o 255
obrazów, a najlepsze z nich wybra∏o jury
w sk∏adzie: Paulina Nowaczyk-Pisarska,
Tatiana i W∏odzimierz Pytkowscy. Niecodziennà ekspozycj´ mo˝na obejrzeç w „Galerii na
p∏ocie” oraz w sali widowiskowej klubu.
Wiersze oceniali: Magdalena Koperska-Stachniak, Hanna Kowalska i Wojciech Staƒczak.
Laureaci otrzymali profesjonalne materia∏y
plastyczne i ksià˝ki o tematyce historycznej.

Cynamonowe sklepy, czyli... lato w teatrze?
Min´∏a ju˝ po∏owa lipca, a razem z nià min´∏a
czwarta ju˝ edycja „Lata w Teatrze” w Mi´dzylesiu. Choç sk∏ad grupy zmienia si´ co roku, pewne
rzeczy sà niezmienne. Jak zawsze wi´c m∏odzie˝
zaskakiwa∏a energià i pomys∏owoÊcià, jak zawsze
uda∏a si´ premiera spektaklu i jak zawsze smakowa∏y s∏awne ju˝ ciasteczka. Tegoroczna edycja
wzi´∏a na celownik Brunona Schulza, poruszajàc
przy okazji trudne tematy dorastania, jak˝e bliskie

Niespodziankà dla nagrodzonych by∏ tomik zatytu∏owany „Czerwony mak” z wierszami i pracami malarskimi nagrodzonymi w konkursach. Takà
ksià˝k´ warto mieç w swojej biblioteczce.
KK Zastów

uczestnikom LwT. M∏odzie˝ pracowa∏a z licznymi
pasjonatami, którzy starali si´ jej przekazaç troch´
ze swej wiedzy i fascynacji. WÊród atrakcji – wypalanie z gliny, pisanie bloga, a tak˝e tradycyjny
ju˝ wyjazd do ¸ucznicy. I choç pogoda bywa∏a
zgo∏a niewakacyjna, choç czasem brakowa∏o ciasteczek, a termin premiery goni∏ nieub∏aganie, teatralni nie poddali si´ nawet na chwil´. Dumni
i bladzi wkroczyli na scen´ i... JeÊli byliÊcie Paƒstwo – wiecie. JeÊli nie – ˝a∏ujcie.
Uczestnik czterech LwT

FALENICKIE KONCERTY LETNIE 2014
27 lipca, godz. 19.00
DUET HARF „ARPETTO”
Scena letnia przy koÊciele NSPJ w Falenicy
Barbara Witkowska i Anna Piechura-GabryÊ
– harfy, harfy celtyckie.
W programie utwory m.in.: Jana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego, Georga Friedricha Haendla, Claude’a Debussy’ego, Enrique’a Granadosa,
Aleksandra G∏azunowa, Ottorina Respighiego.
Barbara Witkowska – absolwentka klasy harfy Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od kilku lat
czynnie uczestniczy w dzia∏alnoÊci fundacji Concert Spirituel,
zajmujàcej si´ promocjà muzyki dawnej. Przez kilka sezonów wspó∏pracowa∏a z Warszawskà Operà Kameralnà, wykonujàc w operach partie na harfie historycznej.
Anna Piechura-GabryÊ – ukoƒczy∏a studia w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a nast´pnie w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1995 roku jest
harfistkà w orkiestrze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Wystawa: Renata Komorniczak – rzeêba

10 sierpnia, godz. 19.00
KWARTET RAZUMOWSKI
Scena letnia przy koÊciele NSPJ w Falenicy
Mercedes Borguƒska – I skrzypce, Aleksandra
Kwiatkowska – II skrzypce, Katarzyna Grygiel
– altówka, Zuzanna Stradowska – wiolonczela.

8

W programie: Wolfgang Amadeusz Mozart – Kwartet
smyczkowy C-dur KV 465 „Dysonansowy”, Dymitr
Szostakowicz – Kwartet smyczkowy nr 8, op. 110.

14 wrzeÊnia, godz. 19.00

Absolwenci i studenci Wydzia∏u Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Reprezentujà uczelni´ na festiwalach i koncertach w kraju
i za granicà, majà liczne osiàgni´cia w konkursach krajowych i mi´dzynarodowych.

KoÊció∏ NSPJ w Falenicy
Marcin Liwieƒ – kontratenor, S∏awomir ¸obaczewski – tenor, Dawid Dubec – baryton, Micha∏
Straszewski – bas
W programie: Jacobus Gallus, Wac∏aw z Szamotu∏, Miko∏aj Gomó∏ka, Orlando di Lasso.

Wystawa: Lech ˚urkowski – malarstwo.
Artysta zaprasza dzieci, m∏odzie˝ i wszystkich ch´tnych
na warsztaty – od godz. 12.30 w domu parafialnym.

24 sierpnia, godz. 17.00
MUZYKA I TANIEC ANDALUZJI
– VIVA FLAMENCO!
Parking przy Bystrzyckiej
Micha∏ Czachowski – gitara flamenco, sitar, cajón,
Anna Patkiewicz – taniec flamenco, palmas,
Grzegorz Skiba – gitara, cajón, palmas,
Dobros∏aw Filip – cajón, palmas
„VIVA FLAMENCO!” to czo∏owy zespó∏ flamenco w Polsce.
Muzyka, jakà wykonuje, jest po∏àczeniem tradycyjnego flamenco ze wspó∏czesnym, inspirowana kulturà indyjskà,
arabskà oraz jazzem. Barwy i egzotyki dodaje bogate instrumentarium, na które sk∏adajà si´ tradycyjne instrumenty hiszpaƒskie, arabskie oraz indyjskie. Doskona∏y efekt artyÊci osiàgajà nie tylko dzi´ki mistrzowskiej grze na instrumentach, ale
tak˝e dzi´ki ekspresyjnemu taƒcowi i oryginalnym strojom.

Wystawa: Kazimierz Krajewski – rzeêba

KWARTET M¢SKI „IL CANTO”

Zespó∏ Wokalny „Il Canto” to grupa Êpiewaków-solistów,
wykonujàca muzyk´ wokalnà ró˝nych epok. Jego repertuar jest bardzo bogaty: od chora∏u gregoriaƒskiego przez
wielkie formy wokalne i wokalno-instrumentalne epoki
baroku do muzyki wspó∏czesnej i popularnej. Il Canto
z powodzeniem zast´puje kilkudziesi´cioosobowy chór,
a w ciàgu dwudziestu lat swego istnienia stworzy∏ niepowtarzalny styl i brzmienie. Potwierdzeniem wysokiego poziomu „Il Canto” sà liczne nagrody na krajowych i mi´dzynarodowych konkursach chóralnych.

Wystawa: Piotr Szambelan – ceramika i Monika
Szambelan-Althamer – ceramika, lalki, witra˝e.
Kierownictwo artystyczne i prowadzenie
koncertów – Agnieszka Kurowska-Janecka
Projekt dofinansowany ze Êrodków Urz´du
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Falenickie Towarzystwo Kulturalne
www.falenica-kultura.waw.pl
facebook.com/FTK.Falenica
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Poeci i pisarze wawerscy

70 rocznica Powstania Warszawskiego
– rozmowa z aniƒskà pisarkà
Z Monikà Kowaleczko-Szumowskà, autorkà ksià˝ek o Powstaniu mieszkajàcà w naszej dzielnicy, rozmawia Joanna Janisz.
To ju˝ 70 rocznica Powstania Warszawskiego.
Czy nale˝y jà Êwi´towaç w sposób szczególny?
Ta okràg∏a rocznica w bardzo naturalny sposób zosta∏a potraktowana szczególnie. Spontanicznie wszyscy coÊ robià: piszà ksià˝ki, kr´cà
filmy, robià spektakle teatralne. To niezwyk∏e!
Twoja praca nad ksià˝kà to czytanie materia∏ów archiwalnych i rozmowy ze Êwiadkami
tamtych czasów. Które wspomnienia okaza∏y
si´ szczególnie cenne?
Wszystkie, naprawd´. Ja si´ bardzo z moimi bohaterami zwiàza∏am. To mia∏y byç po-

staci w ksià˝ce, a stali si´ moimi przyjació∏mi.
Czasem nie mog´ przez nich spaç, bo zastanawiam si´, czy sà zdrowi, jak si´ czujà. Oni
te˝ o mnie myÊlà, czuj´ to. Mój mà˝, moja rodzina, nawet dalsza, ich zna. Na przyk∏ad Miko∏aj dosta∏ od „Jagi” 50-letnià maszyn´ do
pisania, a Halinka dzwoni do Zosi na imieniny. Jureczek dopytuje si´, jak Marysi posz∏a
matura. Wojtek zawozi Basi´ na dzia∏k´.
JesteÊ autorkà dwóch ksià˝ek o Powstaniu
1944. Jedna jest oparta na faktach historycznych,
druga to Twoja fantazja zainspirowana wspó∏pracà z Muzeum Powstania Warszawskiego...
„Galop’44” (wydawnictwo Egmont) to
powieÊç dla m∏odzie˝y oparta na faktach.
Bardzo chcia∏am byç wierna prawdziwym

Lipcowe propozycje Biblioteki
WYSTAWY
• Archiwalne plakaty Teatru Powszechnego wybitnych i nagradzanych twórców plakatowych:
J. Lenicy, W. Sadowskiego, J. Czerniawskiego,
W. Marsza∏ka, A. Pàgowskiego.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10
• Wystawa ilustracji Bohdana Butenki – Mistrza
ksià˝ki obrazowej, ucznia J. M. Szancera, nestora polskiej ilustracji dla dzieci, laureata wielu nagród: m.in. polskiej sekcji IBBY i mi´dzynarodowych
– takich jak Order UÊmiechu, scenografa Kabaretu Starszych Panów, autora ksià˝ek, twórcy postaci Gapiszona
i Kwapiszona, rysunków do wierszyków J. Brzechwy,
W. Chotomskiej, ostatnio równie˝ F. Chopina.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10
• Historie podwórkowe – wystawa fotografii W∏adys∏awa Kiejno.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10
• Plenerowa wystawa prac dzieci´cych, uczniów z Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102 z PrzedwioÊnia, te-

matyka wokó∏ utworów dla dzieci K. I. Ga∏czyƒskiego
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10
• Prace Wac∏awa Piotrowskiego w Galerii Portretu (sta∏a
wystawa w Czytelni).
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10
• Wystawa prac uczestników warsztatów malarskich Bo˝eny Bienias.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1

LIPIEC – LATO Z BIBLIOTEKÑ
• 21–25.07.2014 (pon.–pt., w godz. 12–15.30) – Lato
na dalekich wyspach i làdach – letnie zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci w wieku 6–12 lat (dzieci przedszkolne
i zorganizowane grupy szkolne) Informacje o zapisach
i szczegó∏owy program na stronie: bibliotekawawer.pl.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy,
Anin, Trawiasta 10
• Wtorki w Miedzeszynie (w godz. pracy biblioteki) – gry
planszowe, zaj´cia przy komputerach, plastyczne.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1

wydarzeniom, a jednoczeÊnie napisaç ciekawà ksià˝k´. Zobaczymy, czy si´ uda∏o.
„Fajna Ferajna” (wydawnictwo BIS) to
osiem opowiadaƒ dla dzieci o ludziach,
którzy w czasie Powstania Warszawskiego
byli dzieçmi. Du˝o z nimi rozmawia∏am.
W planach mamy film dokumentalny
o nich. Zwiastun dost´pny jest na stronie
fajnaferajna.pl. Obecnie zbieramy fundusze, szukamy sponsorów. Na koniec lipca
jest przewidziana premiera „Galopu'44”.
Gdzie mo˝na Ci´ b´dzie spotkaç 1 sierpnia
2014?
O godzinie W b´d´ w Muzeum przy
dzwonie Monterze, choç mia∏abym ochot´
byç w kilku miejscach równoczeÊnie. Wieczorem oczywiÊcie na „(nie) zakazanych
piosenkach”. Nie znam jeszcze dok∏adnego
planu obchodów, ale na pewno na Mszy Êw.
Chcia∏abym równie˝ pójÊç na „Miasto’44”,
film Jana Komasy. Ciekawa jestem te˝
spektaklu Krystyny Jandy („Pami´tnik
z powstania warszawskiego”, przyp. J.J.).

• Malarstwo dla dzieci – zaj´cia malarskie prowadzone przez Bo˝en´ Bienias. Szczegó∏owe informacje i zapisy na stronie: bibliotekawawer.pl.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, B∏´kitna 32

BIBLIOTEKA MOBILNA
23–30.07.2014 (godz. 10.00–12.00) – Biblioteka na rowerze – czytanie ksià˝ek, opowiadanie bajek z ró˝nych stron
Êwiata, gra w planszówki – wszystko dla dzieci z osiedla Zerzeƒ. Szczegó∏owe informacje na stronie: bibliotekawawer.pl.

ZAJ¢CIA EDUKACYJNE I WARSZTATY
• Biblioteczne konsultacje komputerowe – ka˝dy wtorek,
w godz. 11.00–13.00 – mo˝liwoÊç uzyskania pomocy
i informacji w sprawach zwiàzanych z u˝ytkowaniem
i obs∏ugà komputerów. Ze wzgl´du na ograniczonà
liczb´ stanowisk prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mejlowy (dost´pny na stronie internetowej
Biblioteki – wypo˝yczalnia Miedzeszyn)
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1
Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl i profilu facebookowego,
gdzie og∏aszane sà wszelkie wydarzenia i relacje.

REKL AMA

POGOTOWIE ROWEROWE
obowo
całod

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Z DOJAZDEM DO KLIENTA

tel.: 607 715 169
e-mail: albertserwis@wp.pl
ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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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Rodzinny Dzieƒ Sportu
w Zespole Szkó∏ nr 116
W sobot´ 31 maja w Zespole Szkó∏ nr 116
przy ul. Wichrowej 4 w Warszawie odby∏ si´
I Rodzinny Dzieƒ Sportu, którego pomys∏odawcà by∏ przewodniczàcy Rady Rodziców
p. Przemys∏aw Zaremba, a organizatorami
Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorzàd Uczniowski. W programie znalaz∏y si´
rodzinne zawody sportowe, gry i zabawy dla
dzieci, wyst´p kuglarza i pokaz fitness, a tak˝e wyst´py artystyczne gimnazjalistów.
Pomys∏ zorganizowania pikniku pojawi∏ si´ ju˝
jesienià podczas innej cyklicznej imprezy „Senior
dla juniora”, która cieszy si´ od lat nies∏abnàcym
zainteresowaniem wÊród lokalnej spo∏ecznoÊci.
Piknik odby∏ si´ w ramach udzia∏u Gimnazjum nr
102 w ogólnopolskim projekcie MEN „Szko∏a
Wspó∏pracy” i wspólnego dzia∏ania RUN (rodzice,
uczniowie, nauczyciele).
Otwarcie pikniku zaplanowano na godzin´ 10,
ale ju˝ wczeÊniej na zielony teren szko∏y zacz´li nap∏ywaç pierwsi goÊcie, zapewne zwabieni p∏ynàcà
z g∏oÊników muzykà i rosnàcymi niemal w oczach
pneumatycznymi zje˝d˝alniami. W powietrzu unosi∏ si´ zapach grillowanych kie∏basek i pizzy.
W godzin´ du˝y plac przed szko∏à zape∏ni∏ si´
ludêmi spacerujàcymi mi´dzy stoiskami. Du˝e zainteresowanie wzbudzi∏a grupa harcerzy, wielu z nich
to uczniowie i absolwenci gimnazjum przy Wichrowej. Starsi ch∏opcy sprawnie zorganizowali miejsce
do wspinaczki po drzewie. Nawet kilkulatkowie pod
czujnym okiem instruktora mogli wspinaç si´ na rosnàce tu˝ przy ogrodzeniu szko∏y wielkie drzewa.
Ka˝dy, kto pokona∏ barier´ strachu i wspià∏ si´ na
drzewo, nagradzany by∏ brawami. W namiocie obok
dzia∏y si´ niezwyk∏e rzeczy, p∏onàcy palnik i umieszczony nad nim garnuszek z dymiàcà cieczà przycià-

ga∏y dzieci, które potrafi∏y
wyczarowaç z ciep∏ej masy
ciekawe kszta∏ty. Weso∏e
harcerki malowa∏y dzieciakom twarze.
Panie mog∏y skorzystaç
z porad pani Agnieszki –
kosmetyczki, dotyczàcych
piel´gnacji twarzy i ràk. Pani Agnieszka wykonywa∏a
makija˝e, ale te˝ sprawia∏a, ˝e po kilkuminutowym
zabiegu d∏onie nabiera∏y aksamitnej delikatnoÊci.
W cieniu drzewa znalaz∏ si´ „Kiermasz rzeczy
zb´dnych”, tu m∏odzie˝ pod okiem nauczycieli
sprzedawa∏a zgromadzone wczeÊniej zabawki,
ksià˝ki, p∏yty z bajkami i ró˝ne bibeloty.
Na scenie prezentowa∏a si´ m∏odzie˝ w programie
„Talent Show”. Licznie zgromadzona widownia zobaczy∏a wyst´p KaÊki i Wiktorii, które zataƒczy∏y hip-hop,
i Ad´ w taƒcu jazz. Pierwszoklasista Kuba zagra∏ na
saksofonie „na smutno” i „na weso∏o”, Zosia zaprezentowa∏a swoje umiej´tnoÊci gry na gitarze. Wyst´py si´ podoba∏y, m∏odzie˝ zebra∏a gromkie brawa.
Kiedy scena na chwil´ opustosza∏a, uwag´ zebranych przyciàgn´∏a niema∏a atrakcja. Na plac
wjecha∏ wóz policyjny, wiozàcy na lawecie ∏ódê s∏u˝àcà do patrolowania linii brzegowej. Za nim wjechali na motocyklach policjanci. Warkot silników,
w∏àczone syreny i migajàce Êwiat∏a skupi∏y uwag´
wszystkich uczestniczàcych w zabawie.
I wreszcie sport! Panie uczàce na co dzieƒ WF-u
przygotowa∏y wiele konkurencji i zabaw. WÊród najm∏odszych du˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ rzuty
ringo i pi∏kà do celu, skoki w workach, tor przeszkód.
Jednak najwi´cej emocji wzbudzi∏o przeciàganie liny.
Dzieciaki za wszelkà cen´ chcia∏y pokonaç przeciwnika. Tu Êmiechu by∏o wiele, a wola walki wr´cz im-

ponujàca. Wielu ch´tnych zmaga∏o si´ podczas turnieju szachowego, inni w cieniu sali gimnastycznej
rozgrywali zawody w tenisa sto∏owego.
Dzieƒ sportu nie by∏by wa˝ny, gdyby nie odby∏y
si´ mecze pi∏ki no˝nej. Na boisku zameldowa∏y si´
dru˝yny o nieco egzotycznych nazwach. Ostatecznie na najwy˝szym piknikowym podium stan´∏y
dru˝yny Halucynków i Smoków.
Jednak g∏ównym punktem programu by∏ bieg
uliczny. Pan Przemek Zaremba og∏osi∏, ˝e za ka˝dego
uczestnika, który ukoƒczy bieg, Rada Rodziców przeka˝e okreÊlonà kwot´ na cel charytatywny, a ka˝dy
biegacz zostanie uhonorowany z∏otym medalem! Bieg∏y dzieci, bieg∏a m∏odzie˝ i doroÊli. WÊród biegaczy
znalaz∏y si´ maluchy, którym asystowa∏ pan Piotr, nauczyciel WF-u, oraz jeden z rodziców. Uda∏o si´, nikt
si´ nie zgubi∏, wszystkie maluchy bieg ukoƒczy∏y,
choç niektóre na barkach nauczyciela. W biegu doros∏ych udzia∏ wzià∏ pan Zaremba, pomys∏odawca pikniku, oraz szkolna pani piel´gniarka i pani intendentka. Wszyscy cieszyli si´, kiedy odbierali z∏ote medale.
Na zakoƒczenie pikniku wszystkim zwyci´zcom
rozegranych sportowych potyczek wr´czono pamiàtkowe dyplomy i nagrody.
Piknik si´ uda∏. S∏ychaç by∏o uwagi: Taki piknik
móg∏by byç co roku.
Ma∏gorzata Rodak

Wawerska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
W Przedszkolu nr 85 LeÊny Zakàtek ju˝ po raz 16
odby∏a si´ Wawerska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. 16 czerwca br. na teren LeÊnego Zakàtka
przyby∏y dzieci z oÊmiu wawerskich przedszkoli
i dwóch oddzia∏ów przedszkolnych wawerskich
szkó∏ podstawowych. Uroczyste otwarcie Olimpiady
rozpocz´∏o si´ defiladà zawodników oraz odÊpiewaniem hymnu olimpijskiego „Igrzyska nad Wis∏à”. Dyrektor Przedszkola nr 85 Pani Krystyna Bu∏aciƒska
przywita∏a uczestników Igrzysk oraz goÊci przyby∏ych na imprez´, przedstawicieli w∏adz dzielnicy Wawer i dyrektorów placówek. Po otwarciu Olimpiady
nastàpi∏a ceremonia wciàgni´cia na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie od pochodni znicza olimpij-

skiego. Nast´pnie zawodnik z Przedszkola nr 85 z∏o˝y∏ przyrzeczenie olimpijskie. UroczystoÊç otwarcia
uÊwietni∏y wyst´py grup tanecznych – z Przedszkola
nr 85 i z SP 138. Olimpiad´ poprowadzi∏ Pan Kazimierz W∏odarczyk. Zawodnicy wzi´li udzia∏ w 11
konkurencjach olimpijskich, m.in. jeêdzie na hulajnodze, skokach na pi∏ce, torze przeszkód, biegu slalomem. Uczestnikom Igrzysk s´dziowali licealiÊci XXVI
Liceum Ogólnokszta∏càcego. Po pocz´stunku dla zawodników i goÊci nastàpi∏o uroczyste zakoƒczenie
XVI Wawerskiej Olimpiady Sportowej. Uczestnicy
otrzymali dyplomy, medale i upominki.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka
REKL AMA
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Festiwal w SP 216 w Miedzeszynie
Kiedy trwa∏ festiwal polskiej piosenki w Opolu (ju˝ po raz 51!), rozdawano
liczne nagrody – „super artysta”, „super zespó∏”, „super jedynki”. W Szkole
Podstawowej w Miedzeszynie zaÊ odby∏o si´ coroczne Âwi´to Szko∏y, podczas którego nauczyciele i uczniowie
pokazujà prac´ ca∏ego roku – nasze
„super dwieÊcieszesnastki”.
Tematem przewodnim jest polskie 10
lat w Unii Europejskiej – „Zjednoczeni,
choç tak ró˝ni”. Na scen´ wkracza Don
Corleone ze swoimi ochroniarzami i zasiada w sycylijskiej tawernie. To klasa
5b prezentuje swój pomys∏ na W∏ochy.
W tle muzyka z „Ojca chrzestnego”. Nawet Pani Kasia i Pani Danusia z w∏aÊciwym dla siebie dystansem wcieli∏y si´ w postacie
g∏ównych kucharek w restauracji. Nast´pnie kolej na
s∏onecznà Hiszpani´ i corrid´. Pani Dorota i jej klasa
5a przedstawiajà ognisty taniec flamenco. Na to 4a
wraz z Panià Kasià nie mo˝e byç d∏u˝na i dumnym
krokiem Cesarza Napoleona wkracza na scen´. Krótka historia Francji to oczywiÊcie podboje, tak˝e te
w Êwiecie mody. W styl Coco Chanel wprowadzajà
nas dziewczyny, przezentujàc przepi´kny pokaz mody. Uczniowie koƒczà wyst´p brawurowym kankanem. Nagle na scenie pojawia si´ William Szekspir
z czaszkà i padajà s∏ynne s∏owa: „to be or not to be”.
Robin Hood rozdaje cukierki, wbiegajà The Beatles
i dumnie wkracza Królowa El˝bieta II. Sherlock Holmes z Dr. Watsonem rozpracowujà skomplikowane
Êledztwo. Tak klasa 6b widzi Wielkà Brytani´. Nie-

spodziewanie pomi´dzy dostojnych goÊci spada jak
desant (tak naprawd´ zeskakuje z parapetu) James
Bond i ratuje Królowà z opresji. Zbli˝ajàc si´ powoli
do Polski, jako ostatni kraj odwiedzamy Szwecj´
– z klasà 6a. Âpiewa ABBA, produkujà si´ meble
w Ikei i zajadamy si´ s∏ynnym kiszonym Êledziem
„surstromming”. I tak przez Ba∏tyk docieramy do Polski. „P∏ynie Wis∏a p∏ynie po polskiej krainie...” Êpiewa szkolny chór i od razu robi si´ bardzo swojsko.
Nad morzem oddzia∏y przedszkolne Êpiewajà „PieÊƒ
o ˝eglarzu”, dalej taƒczy „Mazowsze” (1b), z klasà
3a wsiadamy do „Czerwonego autobusu”, który
wiezie nas do ¸owicza (1a) i dalej do Krakowa (2a).
A póêniej to ju˝ tylko góry i „W murowanej piwnicy”
(2b). Koniec wieƒczy dzie∏o uroczystoÊci – a wi´c
oglàdamy zjawiskowego poloneza w wykonaniu 3b.

WAKACYJNE PORZÑDKI
i drobne zmiany w mieszkaniu
Po wys∏aniu dzieci na wakacje jak co roku z ogromnà przyjemnoÊcià
bior´ si´ za odgracanie mieszkania. Poczàtki nie by∏y ∏atwe, bo pochodz´ z krakowskiej rodziny zbieraczy, ale po przeczytaniu ksià˝ki „Sztuka prostoty” dzieƒ bez oddania lub wyrzucenia czegoÊ niepotrzebnego
uwa˝am za stracony. Mniej przedmiotów to mniej sprzàtania, wi´cej
powietrza i przestrzeni, zarówno tej realnej, jak i mentalnej (mniej zaÊmiecona g∏owa ;-) ).
Jak ju˝ oddam wszystko, co przez ostatni rok szkolny nie przyda∏o si´
mojej rodzinie, odczuwam spokój i bior´ si´ za u∏adnianie mieszkania.
W tym roku zaplanowa∏am niewiele – priorytet wydatków by∏ inny – ale
bezcenna jest radoÊç dzieci po powrocie z wakacji, jak odkryjà zmiany
w swoich pokojach. Patrzàc z perspektywy mojego zawodu – jestem architektem wn´trz – to b´dà drobiazgi, ale i tak bardzo wp∏ynà na odbiór
ca∏ego wn´trza: u dziewczynek planuj´ pomalowaç jednà najbrudniejszà
Êcian´ na zgaszony kolor turkusowy, wybieliç sosnowe ∏ó˝ko pi´trowe
i komod´, zmieniç uchwyty, lepiej wyeksponowaç ju˝ ca∏kiem pokaênà
kolekcj´ kaktusów, wymyÊliç jakàÊ niebanalnà komódk´ z milionem ma∏ych szufladek na ich milion drobiazgów i wreszcie wybraç, wydrukowaç,
oprawiç i powiesiç du˝e zdj´cia z wa˝nych momentów naszego ˝ycia.
U syna b´dzie to z pewnoÊcià galeria zdj´ç z czerwcowej wyprawy do Legolandu w Danii, a u córki pewnie z muzeum figur woskowych Madame
Tussauds w Berlinie. W pokoju ch∏opców brakuje jeszcze szafy i straszy
zbyt infantylna komódka. Gdyby sami mieli decydowaç o swoim pokoju,
z pewnoÊcià zamieniliby go w ca∏oÊci w minecraftowy Êwiat – na to nie
chc´ si´ zgodziç, ale zdecydowanie pomyÊl´, jak im chocia˝ kawa∏ek tewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zanim przebrzmia∏a „Oda do radoÊci” w wykonaniu szkolnego chóru – ustawiajà si´ nauczyciele
w Êwietnych ludowych kreacjach do przygotowanej przez siebie niespodzianki.
„Prawy do lewego”, „Czerwone korale”,
„Hej, bystra woda”, „Opolskie dzio∏chy”,
„Taƒcz, nie ˝a∏uj pod∏ogi” – rozpoczyna
si´ istne szaleƒstwo. Ten mix najbardziej
znanych ludowych piosenek wywo∏uje
owacj´ widowni – dzieci i rodziców! Tego
jeszcze na takà skal´ nie by∏o! Taniec,
Êpiew, stroje, radoÊç, dystans do siebie
– to wszystko powoduje ogólnà weso∏oÊç wszystkich zebranych. Aplauz i brawa nie chcà mieç koƒca!
Zaproszenie do nieoficjalnej cz´Êci uroczystoÊci – stoisk kulinarnych, gier i zabaw sportowych, wystaw plastycznych to
tylko formalnoÊç. Jak co roku mo˝na coÊ
zjeÊç, wziàç udzia∏ w zawodach, pomalowaç twarze i torby, kupiç coÊ na pamiàtk´. Szczególnà pamiàtkà tym razem jest ksià˝ka Paw∏a Anio∏a
„Misiak serduszko”, do której ilustracje wykona∏a
spo∏ecznie nasza absolwentka Oliwia Burlikowska.
Oboje: autor i artystka-plastyk – sà goÊçmi specjalnymi naszego Êwi´ta.
Âwi´towanie i zabawa powoli dobiegajà koƒca.
Festiwalowe emocje opadajà i podobnie jak
w Opolu koƒczy si´ nasz coroczny pokaz. Do zobaczenia za rok!
To by∏o nasze „làdowanie w Normandii”, nasze
wspólne Êwi´towanie 25-lecia WOLNOÂCI! PokazaliÊmy, na co nas staç, i niech ta bajka trwa! A wi´c
„Thank you very much”, DwieÊcieszesnastko!
SP 216

go klimatu wykreowaç. Mam starà szaf´ z odzysku, którà oklej´ wydrukiem wielkoformatowym z ich ulubionym motywem. Na koniec przemaluj´ dwie Êciany na kolor dope∏niajàcy wybrany motyw wydruku. Pozostanie tylko zmiana lampy na takà, która pozwoli wyeksponowaç to, co
w pokoju jest naj∏adniejsze. Na koniec pomyÊl´ o sobie i m´˝u i zmieni´
lampy w sypialni, bo ich po prostu nie lubi´, a na targu sztuki ludowej na
Kaszubach wybior´ sobie pi´knà rzeêb´ na urodziny ;-) .
Zach´cam Paƒstwa równie˝ do zmian w Waszych wn´trzach, a jeÊli
b´dziecie mieç pytania lub potrzeb´ wsparcia projektanta, to piszcie na:
info@pogotowiewnetrzarskie.pl.
Katarzyna Szaszkiewicz
www.pogotowiewnetrzarskie.pl
tel. 604 23 23 57
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam bezpoÊrednio za 350 tys. (lub zamieni´ na kawalerk´ z dop∏atà) mieszkanie 71m2 w Sulejówku: 3 pokoje,
wc osobno, wyposa˝ona kuchnia. Kontakt tel. 731 75 42
69 lub 505 807 240.
◗ Sprzedam segment skrajny, energooszcz´dny, rekuperacja,
ogrzewanie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do
wykoƒczenia. Dzia∏ka 255 m2. Tel. 609-231-230
◗ Sprzedam atrakcyjny dom wolno stojàcy w Wiàzownie powierzchnia 180m, dzia∏ka 1200m, rok budowy 2007; z wysokiej jakoÊci materia∏ów. 501 745 549
◗ Sprzedam dom w zabudowie bliêniaczej, 143m, dzia∏ka
500m w strze˝onym osiedlu w Sulejówku, rok 2009. Tel. 502
066 300.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie dzia∏k´ inwestycyjnà
3000m2 PoÊwi´tne tel. 608574622 (wieczorem).
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie-Sadul
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od
stacji PKP Anin. Cena: 5600 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701
◗ Dzia∏ka rolna w Sulejówku, po∏o˝ona na granicy z W-wà,
3000 m2 + 1000 m2. Cena 600 tys. z∏. do uzgodnienia. tel.
508 549 374
◗ Dzia∏ka budowlana w Kamieƒczyku po∏o˝ona w leÊnym osiedlu, ogrodzona, przy∏àcze tv kablowej, internetu, telefonu, do
Bugu 150 m, niedaleko Liwiec cena 52 tys. z∏ tel. 668 768 268
◗ Dzia∏ka budowlana Radzymin-Zalew Zegrzyƒski, niedaleko
przystaƒ wodna. Sugerowana cena 95 tys. z∏. W rozliczeniu
mo˝e byç samochód. tel. 508 549 374
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawà. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610

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
◗ Sprzedam mieszkanie na Goc∏awiu 42 m2, I pi´tro, widna
kuchnia, balkon 5 m2, piwnica. K. W. Cena 272.000 z∏,
tel. 22 671 70 17.
◗ Sprzedam do zamieszkania segment Êrodkowy Weso∏a – Stara Mi∏osna, powierzchnia ca∏kowita 240m2, mieszkalna
180 m2, dzia∏ka 190m2, do negocjacji, tel. 781489822.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830.
◗ 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 pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie. tel. 22
773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km od
Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533
◗ 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
◗ 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

USŁUGI OGRODOWE
• KOSZENIE I ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• MALOWANIE
• INNE PRACE PORZĄDKOWE

513-148-238

◗ 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
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1850 m2 w presti˝owej cz´Êci starego Anina. Cena do negocjacji tel. 605 523 181; 504 040 395

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701
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◗ Sprzedam dzia∏k´ z domem w Mi´dzylesiu. tel. 506 407 688
◗ Sprzedam widokowe wzgórze nad jeziorem Haƒcza w Suwalskim Parku Krajobrazowym, najpi´kniejsze miejsce na Suwalszczyênie. Przestrzeƒ, cisza, dzika przyroda. 10 156 m2,
bud. media, asfalt. 502 569 602.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z bia∏ymi
wstawkami. Wózek na stela˝u chromowanym, bardzo ∏adny.
609-231-230
◗ Sprzedam le˝aczek dla dziecka- Chicco granatowy i Baby Mama ecru zdj´cia na maila podeÊl´ 601346789
◗ Kanapa–sofa dzieci´ca (rozk∏adana) z pojemnikiem, tapicerka
niebieska wzorzysta, u˝ywana, stan b. dobry, tel. 781489822
◗ 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.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Angielski, Niemiecki, Hiszpaƒski. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285
◗ 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: 0-519-186-285
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej udzieli korepetycji z j´zyka
francuskiego. Tel. 502 568 012.
◗ 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. Dziesi´ç 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

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
■

PRZEPROWADZKI

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

■

TRANSPORT SAMOCHODEM
DO 3,5 TONY
Tel. 601 851 660
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36

BELGIA

●

HOLANDIA

●

506 173 607
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◗ 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
◗ 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
◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam wypoczynek 3-2-1 sofy tel. 501659142 (wieczorem)
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie dzia∏k´ inwestycyjnà
3000m2 PoÊwi´tne tel. 608574622 (wieczorem)
◗ Stolik pod komputer, blat olcha, boki czarne, wysuwana pó∏ka na klawiatur´, u˝ywany, stan b. dobry, tel. 781489822
◗ Sprzedam motorower ROMET RXL – 2009 r. KUFER – cena
2000 z∏ tel. 503947376 (wieczorem)
◗ 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
◗ 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 (mo˝liwoÊç zmiany wymiarów) – 50 z∏ tel. 22
615 30 60

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

◗ Kupi´ lub przyjm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ 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 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

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

US¸UGI BUDOWLANE
BUDOWY, REMONTY,
UK¸ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,
ROZBIÓRKI ITP. – 601 851 660
55
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MEBLE NA WYMIAR

Tel. 660-769-211

– TANIO I SOLIDNIE –

17
4

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

NIEMCY

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ samodzielne umeblowane mieszkanie 22m2 w domu z oddzielnym wejÊciem w Aninie, 900z∏ z ogrzewaniem
centralnym + op∏aty licznikowe pràd i woda. tel:
696736186
◗ Do wynaj´cia – 47 m2 dwa pokoje z widnà kuchnià, róg Wiatracznej i Chrzanowskiego, agd, cz´Êciowo umeblowane, tel.
665-109-279.
◗ Do wynaj´cia 1/2 bliêniaka blisko CZD. Dom sk∏ada si´
z trzech sypialni, salonu, kuchni, garderoby, dwóch ∏azienek
i WC. Du˝a piwnica z pralnia, pokojem klubowym. Gara˝,
patio w ogrodzie. Blisko szko∏y, nowe przedszkole, komunikacja miejska SKM. Zapraszam do oglàdania 604-901-907
◗ Wynajm´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej 56m z ogródkiem, aneks
kuchenny po∏àczony z pokojem dziennym, sypialnia, ∏azienka,
korytarz i stanowisko gara˝owe. Osiedle strze˝one. Mieszkanie
wolne od wrzeÊnia 2014r. Tel. kontaktowy 502 511 323.
◗ 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
◗ Z∏ota ràczka wszelkie naprawy-wymiana kranów, sp∏uczek,
zamków, kontaktów itp. 503-759-763
◗ Przyjm´ cha∏upniczo proste szycie 690-449-695.

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

TEL: 502-011-257
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◗ Z∏ota ràczka. Remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie, ro˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie tel. 601313561.
◗ Odpowiedzialna studentka pomo˝e w drobnych pracach domowych. Zrobi´ zakupy, posprzàtam. Bardzo ch´tnie zaopiekuj´ si´ psem. 519-186-285
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om, stare przewody elektryczne, pralki, lodówki tel. 503759763
◗ 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 i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315
◗ Uczciwie roznios´ ulotki. Wies∏aw Nowak 0-502 569 602
nowak@psycholog.pl
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu tel.
793 456 990
◗ Myj´ okna w domach prywatnych tel. 500 895 836
◗ Piel´gnacja kwiatów w domu i ogrodzie. tel. 500 895 836
◗ Gotowanie dla seniorów tel. 500 895 836
◗ Sprzàtanie, równie˝ po remoncie tel. 500 895 836
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920, 734 253 366
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)
◗ 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
◗ Sk∏adanie mebli – 516 075 825
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa,
opieka nad dzieckiem. Jestem kulturalna, spokojna i dok∏adna. Mam referencje. tel. 886 156 128
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 w Warszawie
Weso∏ej zatrudni panià do sprzàtania. tel 508877040.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

HYDRAULIK

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
Sprzeda˝ mebli
zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

56

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
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WAWERSKIE
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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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

Hurtownia zabawek
i artykułów szkolnych

LITTLE TIKES

(naprzeciwko przedszola ABC w Zielonej)
Czynne: pon.-pt. 9–18, sob. 9–14

plecaki
od 39 zł

ul. Wspólna 32a
05-075 Warszawa-Wesoła

Tel.: 514 197 240

503 159 109
503 157 620

Każda osoba
kupująca art. szkolne
otrzyma GRATIS!

piórniki od 13 zł

400M WYSTAWY
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