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Koncert grupy Shofar w Falenicy
Od trzech lat w koƒcu sierpnia odbywajà
si´ uroczyste obchody rocznicy zag∏ady
ludnoÊci ˝ydowskiej na obszarze od
Rembertowa do Falenicy.
20 sierpnia 1942 r. hitlerowcy dokonali likwidacji getta w Falenicy. SzeÊç i pó∏ tysiàca jego mieszkaƒców za∏adowano do bydl´cych wagonów na
kolejowej rampie stacji Falenica i wywieziono do
obozu zag∏ady w Treblince. Razem z nimi pojecha∏o na Êmierç w komorach gazowych pó∏tora tysiàca ˚ydów z getta w Rembertowie, których tego
samego dnia przep´dzono pi´tnastokilometrowà
trasà wiodàcà przez las do Falenicy. Hitlerowska
akcja „oczyszczania” terenów zamieszka∏ych
przez ludnoÊç pochodzenia ˝ydowskiego trwa∏a
a˝ do wiosny. W maju 1943 roku wysadzono
w powietrze barak w tartaku Najwera, z uwi´zionymi w nim ostatnimi falenickimi ˚ydami. Tak dokonano zag∏ady lokalnej spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej.
W 72. rocznic´ tej tragedii mieszkaƒcy dzielnicy
Wawer spotkali si´ przy pomniku upami´tniajàcym
zag∏ad´ ˚ydów zamieszka∏ych w Falenicy i jej okolicach przed II wojnà Êwiatowà. Odczytane zosta∏y
nazwiska osób, które uratowa∏y ˝ycie wielu ˚ydom,
by∏y wspomnienia uratowanych, modlitwa z rabinem w j´zyku hebrajskim, a wraz z ksi´dzem kato-
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opracowane przez artystów nowych mediów
Klar´ Kopciƒskà & Józefa ˚uka Piwkowskiego.
By∏y one wzmocnieniem ekspresji artystycznej
muzyków i przekazem wspó∏czesnej percepcji
tradycji i kultury ˝ydowskiej, a tak˝e da∏y mo˝liwoÊç spojrzenia z innej perspektywy na histori´
miejsca naszego zamieszkania i refleksji zwiàzanej z dramatem, jaki rozegra∏ si´ tu 72 lata temu.
Organizatorka koncertu Jolanta Pe∏ka powiedzia∏a: – ZaprosiliÊmy jednà z najciekawszych
w Polsce i cieszàcà si´ wielkim uznaniem za granicà grup´ Shofar, której lider Raphael Rogiƒski
wraz z wybitnymi muzykami Macio Morettim i Miko∏ajem Trzaskà od wielu lat poszukuje wspólnego mianownika dla muzyki chasydzkiej i free jazzu. Zespó∏ od kilku lat dostrzega potrzeb´ innego
spojrzenia na kultur´ ˝ydowskà ni˝ prezentowane
na wielu festiwalach i koncertach. Szuka wi´zi
z przesz∏oÊcià poprzez jej twórcze przetworzenie.
Eksperymenty muzyczne zespo∏u nawiàzujà do
zanikajàcej coraz szybciej wschodnioeuropejskiej
kultury ˝ydowskiej, a nie do amerykaƒskiej – ludycznej i cepeliowskiej, co dzieje si´ powszechnie.
Muzycy starajà si´ pokazywaç t´ kultur´
w sposób interesujàcy, mówiç o ró˝nych gatunkach muzyki ˝ydowskiej, by nie nazywano
wszystkiego b∏´dnie muzykà klezmerskà i nie
spoglàdano na tradycj´ ˝ydowskà jako na relikt
przesz∏oÊci, coÊ co odesz∏o i z czego mo˝emy jedynie odtwarzaç powsta∏e kiedyÊ dzie∏a.

FALENICA

lickim W. Lemaƒskim uczestnicy odczytali tekst
psalmu „Z g∏´bokoÊci wo∏am do Ciebie, Panie...”.
28 sierpnia 2014 r. w Kinokawiarni Stacja Falenica odby∏ si´ koncert grupy Shofar, który znakomicie ilustrowa∏ opowieÊç o tragicznych losach
ludnoÊci ˝ydowskiej. Prezentowane utwory zawiera∏y elementy chasydzkich nigunim – specyficznego
typu ˝ydowskich melodyjnych pieÊni religijnych,
dajàcych wdzi´czne pole do improwizacji. W twórczoÊci muzyków widoczna by∏a fascynacja muzykà
chasydzkà – wywodzàcà si´ z liturgii ˝ydowskiej,
synagogalnej, a tak˝e obrzàdku liberalnego.
Koncert uÊwietni∏y „MetaMemory – intymne
wizualizacje czasu i przestrzeni Falenica 2014”,

NadwiÊlaƒska wieÊ Falenica po I wojnie Êwiatowej zacz´∏a rozwijaç si´ jako osada letniskowa.
W latach 1924–1951 by∏a siedzibà gminy Falenica Letnisko i zamieszkiwana by∏a w du˝ej mierze przez ludnoÊç ˝ydowskà.
31 paêdziernika 1940 r. hitlerowcy za∏o˝yli na
terenie Falenicy getto. Przyczynà takiej lokalizacji
by∏a liczebnoÊç miejscowej gminy ˝ydowskiej. LudnoÊç nie˝ydowska zmuszona zosta∏a do wyprowadzenia si´ ze swoich domów znajdujàcych si´ na terenie przeznaczonym na getto. ˚ydzi po skonfiskowaniu ich domów znajdujàcych si´ poza gettem
musieli zamieszkaç na jego terenie do 1 grudnia
1940 r. – po tym terminie wszyscy znajdujàcy si´
poza gettem byli zabijani. Pomimo niemieckich represji miejscowa ludnoÊç stara∏a si´ pomagaç osadzonym w getcie. Do dziÊ kultywowana jest pami´ç
o proboszczu falenickiej parafii ks. Sylwesterze
Szulczyku, który organizowa∏ pomoc dla mieszkaƒców getta, i o kolejarzu Wac∏awie Banasiuku, ratujàcym ˝ycie swoim ˝ydowskim sàsiadom. W 1951
roku Falenica zosta∏a przy∏àczona do Warszawy.
Anna Oleksiak

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wakacje w Radzie Dzielnicy Wawer
Okres wakacyjny to
czas, w którym praktycznie
nie ma sesji rady i rzadko
odbywajà si´ posiedzenia
komisji. Ze wzgl´du na pilne zmiany bud˝etowe jedyna wakacyjna sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
w po∏owie sierpnia.
Zmiana bud˝etowa, która by∏a najwa˝niejszym punktem sesji, dotyczy∏a zwi´kszenia planu dochodów o kwot´ 2 mln 676 tys. z∏. Ârodki te b´dà pochodziç g∏ównie z miejskiego Biura
Edukacji oraz z wp∏at zaleg∏oÊci wobec Zak∏adu
Gospodarowania NieruchomoÊciami. Wi´kszoÊç
uzyskanej kwoty zostanie wykorzystana na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych w obszarze edukacji oraz
na dzia∏alnoÊç bie˝àcà ZGN. Dodatkowo
w zwiàzku z przywróceniem do bud˝etu dzielnicy
zadania modernizacji budynku przy ul. ˚egaƒskiej 1a oraz w wyniku oszcz´dnoÊci na kosztach
budowy ulic Gruszy i Nowozabielskiej uzyskano
prawie 900 tys. z∏ oszcz´dnoÊci, które przeznaczono na realizacj´ oÊwietlenia w nowo wybudo-

wanej ul. Panny Wodnej oraz zakup na potrzeby
Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami
trzech ciàgników z wymiennymi elementami mogàcych s∏u˝yç zimà do odÊnie˝ania, zaÊ latem do
koszenia trawy na terenach podleg∏ych ZGN. Na
potrzeby OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej wygospodarowano 50 tys. z∏, zaÊ na budow´ ogólnodost´pnego placu zabaw w osiedlu Las 140 tys. z∏.
Pozosta∏a kwot´ – 83 tys. z∏ przeznaczono na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla wawerskiej Biblioteki Publicznej.
Rada Dzielnicy zapozna∏a si´ z poprawkami
do statutów osiedli i skierowa∏a do Zarzàdu
Dzielnicy inicjatyw´ przeprowadzenia konsultacji z mieszkaƒcami Wawra w sprawie projektu zmian statutów osiedli. Poza zmianami kosmetycznymi poprawione projekty statutów
wprowadzajà instytucj´ Zebrania Mieszkaƒców Osiedla, które b´dzie zwo∏ywane w celu
uzyskania opinii mieszkaƒców osiedla lub
przedstawienia sprawozdania z dzia∏alnoÊci
organów osiedla. Zmiany w statutach uszczegó∏awiajà równie˝ sposób przeprowadzania
wyborów do Rady Osiedla.

Rada Sàsiedzka – przyjdê
z pomys∏ami, marzeniami, pasjami!
Zmiana struktury dotychczasowych klubów kultury,
które od 1 lipca 2014 r. sta∏y si´ filiami Wawerskiego
Centrum Kultury, to nie jedyne przeobra˝enia w tych
placówkach. Pracownicy
WCK do∏o˝à wszelkich staraƒ, by oferta osiedlowych
placówek by∏a coraz bogatsza i atrakcyjniejsza, obfitowa∏a w nowatorskie formy edukacji i integrowa∏a mieszkaƒców wokó∏ nowej instytucji. Jednym z zadaƒ WCK, majàcym na celu w∏àczenie si´
mieszkaƒców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, jest utworzenie przy ka˝dej placówce tzw.
Rady Sàsiedzkiej, czyli kilkuosobowej grupy, która
co miesiàc b´dzie si´ spotykaç i wspieraç dzielnicowe filie w przeobra˝aniu si´ w przestrzenie jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich.
Koordynatorami owych rad b´dà wybrani pracownicy filii WCK, cz∏onkowie kierowanego przez
Ew´ Andrearczyk Dzia∏u Animacji Kultury i Pro-

jektów. To oni ju˝ w najbli˝szym czasie zaproszà
wszystkich mieszkaƒców do spotkaƒ pod has∏ami
promujàcymi stosunki dobrosàsiedzkie (m.in.
„Jak dobrze mieç sàsiada” czy „Spotkajmy si´ na
kawie”). Na takim spotkaniu, przy wspólnym stole, mieszkaƒcy b´dà mogli zaopiniowaç dotychczasowe dzia∏ania placówek kultury, zg∏osiç swoje potrzeby i zaproponowaç zmiany. Animatorzy
wy∏onià spoÊród nich grup´, która zdecyduje si´
na sta∏à wspó∏prac´ z dotychczasowymi klubami.
Zanim to jednak nastàpi, potrzebne b´dzie zbudowanie wi´zi pomi´dzy uczestnikami tego pierwszego spotkania; cz´Êciowo towarzyskiego,
a w aspekcie kulturalnym – ró˝norodnego, wielokierunkowego, rozmaitego. Poczujmy si´ na nim
swobodnie! Przyjdêmy ze swoimi pomys∏ami, marzeniami i pasjami – zarówno zawodowymi, jak
i amatorskimi, wype∏niajàcymi nam wolny czas.
Wzorem Dnia Sàsiada, organizowanego przez Q-Ruch Sàsiedzki, z którym WCK nawiàza∏o wspó∏prac´, ma byç to wspólne dzia∏anie, które wydob´dzie nasz potencja∏ w osiedlowej wspólnocie.

Zakoƒczy∏a si´ procedura wyboru dyrektora
Wawerskiego Centrum Kultury. Na to stanowisko zosta∏a powo∏ana Barbara Karniewska.
Natomiast na zwolnione przez nià stanowisko
dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wawer zosta∏ powo∏any Jacek Czarnowski.
W najbli˝szym czasie ZTM zmieni uk∏ad kilku
linii autobusowych w dzielnicy. G∏ównym celem
zmian jest w∏àczenie ulic Nowozabielskiej, Skalnicowej oraz Przewodowej do sieci komunikacyjnej.
Autobusy linii 219 zostanà skierowane na tras´: Goc∏aw – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa
– Jugos∏owiaƒska – Bora-Komorowskiego (powrót: Bora-Komorowskiego) – Stoczniowców
– Nowozabielska – Kadetów – Lucerny – Mrówcza – Juhasów – Borków – Trakt Lubelski – Skalnicowa – Panny Wodnej – PKP RadoÊç. Natomiast
ulicà Przewodowà pojadà autobusy linii 142.
Zosta∏y zarzàdzone wybory samorzàdowe.
Odb´dà si´ one 16 listopada br. Mieszkaƒcy
Wawra b´dà wybieraç prezydenta Warszawy
i radnych do trzech poziomów w∏adzy samorzàdowej – Rady Dzielnicy, Rady Warszawy i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Marcin Kurpios

Zabierzmy ze sobà ulubiony tomik wierszy, w∏asny
tekst, a mo˝e obrazek, fotografi´, kolekcj´, instrument muzyczny czy gotowà piosenk´. ZaproÊmy
swoje rodziny, zach´çmy sàsiadów. Niech sàsiedzkie spotkanie b´dzie te˝ okazjà do wzajemnego
pocz´stunku – byç mo˝e w∏asnym wyrobem? Na
pewno powinno sprzyjaç powiedzeniu sobie radosnego „Dzieƒ dobry!” i nawiàzaniu nowych bàdê
umocnieniu ju˝ istniejàcych relacji.
Dom kultury z przestrzeni inicjatyw kszta∏towanych odgórnie powinien staç si´ przestrzenià
twórczoÊci, nie tylko wynikajàcej z talentów artystycznych, ale tak˝e „twórczoÊci rozumianej jako
zdolnoÊç ka˝dego z nas do bycia kreatywnym, do
interpretowania rzeczywistoÊci na swój sposób.
W dwudziestoleciu mi´dzywojennym powstawa∏y tego typu miejsca tworzone przez lokalnà spo∏ecznoÊç, oddolnie, zgodnie z faktycznà potrzebà” (cytuj´ Mart´ Bia∏ek-Graczyk – prezesk´ Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „´”). Wawerskie
Centrum Kultury chce wpisaç si´ w ten trend. Do
tego niezb´dni jesteÊcie Wy – Mieszkaƒcy. Zarówno nowi, jak i zakorzenieni. Uczestniczàcy dotàd w ofercie dzielnicowych placówek kultury, jak
i patrzàcy na nià z rezerwà. Odwa˝ni bàdê obawiajàcy si´ zmian. Zapraszamy!
Joanna Janisz

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Bezpiecznie, sportowo, piknikowo
Niedziel´ 14 wrzeÊnia mieszkaƒcy Wawra
mogli sp´dziç razem, bawiàc si´ na rodzinnym pikniku zorganizowanym przez w∏adze
dzielnicy na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „NadwiÊle”. Âwi´towaliÊmy
otwarcie nowej drogi. Pogoda stan´∏a na wysokoÊci zadania, by∏o s∏onecznie i bardzo
ciep∏o. Jednà z g∏ównych atrakcji dnia by∏
bieg „Wawerska 5” na nowym odcinku ul.
Panny Wodnej, ∏àczàcej Trakt Lubelski z RadoÊcià. Jego zwyci´zcà zosta∏ Jakub Nowak,
uzyskujàc czas 16 minut 9 sekund, a najszybszà z kobiet by∏a Emilia Kondeja z wynikiem
18 min. 32 sek. WÊród biegaczy rozlosowano
tak˝e atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Scena przez ca∏y dzieƒ t´tni∏a ˝yciem.
Wystàpili m∏odzi artyÊci z filii WCK Zastów i RadoÊç, animator uczy∏ dzieci taƒca,
a freestylerzy pokazali, jakie niesamowite
rzeczy mo˝na zrobiç z pi∏kà i jojo. Do koƒca dnia odbywa∏y si´ liczne pokazy, m.in.
salsy, fitnessu, sztuk walki, koszykówki,
a tak˝e wyst´py zespo∏ów – tanecznego
z SP 109 oraz „Rokendrolki” z Zastowa.
Oprócz tego dzieci mog∏y wziàç udzia∏
w licznych grach i zabawach, a na boisku
rozegrano turniej pi∏ki no˝nej dla 8-latków. Pi∏karski bój stoczyli tak˝e doroÊli:
przedstawiciele wawerskiego samorzàdu
vs. funkcjonariusze policji.

Jako ˝e piknik odbywa∏ si´ pod has∏em
„Razem bezpieczniej w Wawrze”, nie zabrak∏o pokazów pierwszej pomocy, sprz´tu
ratowniczego sta˝y po˝arnej i policji rzecznej oraz drogowej, a najm∏odsi mogli
sprawdziç swojà wiedz´ w miasteczku ruchu drogowego. Niestety nie przyciàgn´∏o
ono zbyt wielu ch´tnych, poniewa˝ rozstawione by∏o troch´ na uboczu.
Na zewnàtrz placu sportowego mogliÊmy
podziwiaç pi´knie odrestaurowane samochody, ˝aglówk´ Optymist, nie zabrak∏o
równie˝ tradycyjnej grochówki z kuchni polowej, waty cukrowej i innych przekàsek.
Micha∏ Pawlak
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Budujemy organy piszcza∏kowe w aniƒskim koÊciele
Parafia Matki Bo˝ej Królowej Polski w Aninie oczekuje na pi´kne chwile i imponujàce jubileusze –
25-lecie konsekracji koÊcio∏a, 75-lecie erygowania
parafii i 1050-lecie Chrztu Polski. Na ten czas przypaÊç ma tak˝e budowa 27-g∏osowych organów
piszcza∏kowych, które b´dà s∏u˝yç parafii przez kilkaset kolejnych lat. Wykonawcà instrumentu b´dzie organmistrz Dariusz Zych (twórca m.in. najwi´kszych w Polsce organów w Licheniu), a nadzór nad realizacjà sprawowaç b´dzie prof. Ireneusz
Wyrwa z Zak∏adu Muzyki KoÊcielnej Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Komitet Budowy Organów serdecznie zaprasza do w∏àczenia si´ w t´ pi´knà inicjatyw´ – czy
to finansowo, czy niematerialnie – wed∏ug swoich talentów, mo˝liwoÊci i czasu. Sk∏ad komitetu
nie jest zamkni´ty, a kolejne spotkanie odb´dzie
si´ najprawdopodobniej w paêdzierniku.
Choç szacowany koszt realizacji inwestycji
mo˝e przyprawiç o zawrót g∏owy (jest to ok. 1,2
mln z∏ netto), to zupe∏nie inaczej wyglàda, kiedy
podzielimy t´ kwot´ na setki drobniejszych, sk∏adanych z∏otówka do z∏otówki przez skupione
w parafii rodziny. Jednym z pomys∏ów na sfinan-

Rok reformy Êmieciowej w Wawrze

sowanie budowy jest ufundowanie po jednej
piszcza∏ce przez jednà rodzin´ (jest to kwota
700 z∏, ale przecie˝ du˝e mamy rodziny :-) ).
Wi´cej informacji o tej inicjatywie, o mo˝liwoÊciach jej wsparcia i o tym, co si´ na bie˝àco
dzieje, uzyskajà Paƒstwo na stronie parafii
www.anin.parafia.info.pl w zak∏adce „Budowa
organów” oraz na miejscu, w kancelarii parafialnej (ul. Rzeêbiarska 46, pon.–pt. 16.00–17.30,
a w godzinach porannych po Mszy Êw. do godz.
9.00, tel. 22 613-07-20).
Hanna Kowalska

G∏´boko poruszeni nag∏ym
odejÊciem z wielkim smutkiem
˝egnamy naszà drogà kole˝ank´

Z dniem 1 lipca 2013 roku zosta∏ wprowadzone, rozk∏adajà si´, gnijà, zanieczyszczajà powieAni´ Gajewskà.
ny w Warszawie nowy system gospodarowania
trze i sà zagro˝eniem chorobotwórczym. Wawer
odpadami komunalnymi. Jednak faktyczne rozjest jednà z tych dzielnic, które cierpià z tego poW tych trudnych chwilach
pocz´cie odbierania Êmieci – poczàtkowo tylko
wodu najbardziej, bowiem to w∏aÊnie tutaj prze∏àczymy si´ w g∏´bokim bólu
w 8 dzielnicach, przez wybranà w przetargu firwa˝a zabudowa jednorodzinna. Nawet niewielz M´˝em, Synem i rodzinà Zmar∏ej.
m´ Lekaro – nastàpi∏o dopiero z dniem 1 lutego
kie zwi´kszenie cz´stotliwoÊci odbioru odpadów
2014 roku. Od tego momentu m.in. mieszkaƒcy
usprawni∏oby system, zmotywowa∏oby dodatkoAniu, na zawsze pozostaniesz
Wawra nie muszà ju˝ samodzielnie organizowaç
wo mieszkaƒców do prowadzenia segregacji odw naszej pami´ci...
wywozu odpadów, tj. podpisywaç umowy z firpadów i dawa∏oby uzasadnienie dla obecnie
Dyrekcja, kole˝anki, koledzy
mà odbierajàcà Êmieci z ich posesji. To miasto
obowiàzujàcych stawek za wywóz odpadów.
oraz uczniowie SP 109
jest w∏aÊcicielem Êmieci i to miejscy urz´dnicy
Zwi´kszenie cz´stotliwoÊci odbioru odpadów
dbajà o to, aby by∏y one odbierane z naszych
poprawi∏oby równie˝ estetyk´ wawerskich ulic,
domostw. Wszystko po to, aby zach´ciç do seszczególnie w okresie zbli˝ajàcego si´ momentu
gregacji odpadów oraz aby ka˝da nieruchomoÊç
wywozu odpadów. Ogromne iloÊci Êmieci zapanie majà te˝ mo˝liwoÊci zapoznania si´ z oboby∏a obj´ta obowiàzkiem dokonywania op∏at za
kowanych w worki zastawiajà wtedy du˝à cz´Êç
wiàzujàcym harmonogramem wywozu Êmieci
wywóz Êmieci. W konsekwencji mia∏o to zapoposzczególnych posesji, chodników i ulic.
z ich nieruchomoÊci.
biec wyrzucaniu Êmieci do lasów przez tych, któPoprawy wymaga równie˝ funkcjonowanie
Chyba jednak najwi´kszà bolàczkà nowego
rzy nie chcieli ponosiç kosztów ich odbioru. Cele
odbioru odpadów zielonych. W chwili obecnej
systemu gospodarowania odpadami jest to, ˝e
wprowadzenia reformy szczytne, ale czy naodpady zielone nale˝y samodzielnie zapakowaç
nie zosta∏y zrealizowane cele, jakie przyÊwieca∏y
prawd´ wysz∏o nam to na dobre? Jak dok∏adnie
do zakupionych przez siebie worków i nast´pnie
jego wprowadzaniu. Nie wyeliminowano wywyglàda gospodarowanie odpadami w dzielnicy
dowieêç do jednego z wyznaczonych miejsc. To
rzucania Êmieci do lasów i koszy ulicznych. WyWawer i co jeszcze nale˝y poprawiç?
kolejny element nowego systemu gospodaromagana jest tutaj zdecydowana konsekwencja
Du˝e kontrowersje w zwiàzku z wprowadzeniem
wania odpadami, w którym poszkodowani sà
w pociàganiu do odpowiedzialnoÊci osób, które
reformy Êmieciowej budzà wysokie stawki za odmieszkaƒcy zabudowy jednorodzinnej. Z zabunie z∏o˝y∏y deklaracji o wysokoÊci op∏aty za odbiór Êmieci. W wielu przypadkach op∏aty sà du˝o
dowy wielorodzinnej odpady zielone odbierane
biór odpadów komunalnych.
wy˝sze w stosunku do tych, które ponosili mieszsà bezpoÊrednio z nieruchomoÊci.
Implementacja wspomnianych usprawnieƒ
kaƒcy przy funkcjonowaniu wolnego rynku w tym
Du˝o do nadrobienia jest te˝ w sferze komunowego systemu gospodarowania odpadami
segmencie. Pierwotnie proponowane stawki za wynikacji z mieszkaƒcami. Wiele osób ciàgle nie
dawa∏aby nadzieje na osiàgni´cie celów zwiàzawóz odpadów by∏y jeszcze wy˝sze, ale z uwagi na
wie, ˝e np. istnieje mo˝liwoÊç zamówienia raz
nych z jego wprowadzeniem. Póki co, mieszkaƒopór spo∏eczny urz´dnicy miejscy zmuszeni byli do
w miesiàcu odbioru odpadów wielkogabarytocy komentujà sytuacj´ w znany nam wszystkim
ich zmniejszenia. Niestety sta∏o si´ to kosztem
wych z posesji lub ˝e ka˝dej nieruchomoÊci przysposób: „Chcieli dobrze, a wysz∏o jak zwykle”.
zmian w cz´stotliwoÊciach odbioru Êmieci.
s∏uguje wi´kszy pojemnik na Êmieci, gdy nie
Nowelizacja „Regulaminu utrzymania czystomieszczà si´ one do aktualnie posiadanego poRafa∏ Czerwonka
Êci i porzàdku na terenie miasta sto∏ecznego
jemnika. Mieszkaƒcy bez dost´pu do Internetu
Warszawy” z maja 2013 roku umo˝liwia odbiór Êmieci z zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie.
Jeszcze rzadziej odbierane sà Êmieci
segregowane. Takie odpady wywoInformacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
˝one sà tylko raz w miesiàcu i przez
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:
ca∏y ten czas przechowywane sà
Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
w altankach Êmieciowych lub w gara˝ach mieszkaƒców. Fakt d∏u˝szego
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
przetrzymywania Êmieci z pewnoZapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
Êcià nie jest bez wp∏ywu na Êrodo• Weso∏a,
– Konrad Skorupka, • Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
wisko i zdrowie mieszkaƒców. Zalekontakt powy˝ej
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Rembertów
gajàce Êmieci, szczególnie organicz-

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WEè PARAGON!
Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer zach´ca do przy∏àczenia si´ do akcji administracji podatkowej „Weê paragon”.
Robimy zakupy, korzystamy z ró˝nych us∏ug,
ale czy zawsze bierzemy paragon?
Zdarza si´, ˝e nie mamy czasu czekaç na jego wydanie, zapominamy o nim albo nie chcemy zaÊmiecaç sobie nim portfela. Czasami nie mamy Êmia∏oÊci
zwróciç si´ do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak
w pewnych sytuacjach jego brak jest dla nas dotkliwy, np. gdy dany towar oka˝e si´ wadliwy, a my nie
mo˝emy udokumentowaç zakupu i z∏o˝yç reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolowaç poprawnoÊç naliczenia przez sprzedawc´ kwoty do zap∏aty.
Oka˝e si´ on te˝ pomocny, gdy b´dziemy chcieli porównaç ceny w ró˝nych sklepach. PowinniÊmy mieç
równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e paragon pe∏ni wa˝nà rol´
w obrocie gospodarczym.

Paragon jest dowodem zakupu, umo˝liwiajàcym konsumentowi póêniejsze dochodzenie
roszczeƒ w przypadku sporu z przedsi´biorcà.
Bioràc paragon:
■ u∏atwiamy sobie z∏o˝enie reklamacji,
■ mamy mo˝liwoÊç porównywania cen,
■ wspieramy uczciwà konkurencj´,
■ uzyskujemy pewnoÊç, ˝e nie zostaliÊmy
oszukani,
■ zmniejszamy szarà stref´.

Ta wiedza ratuje ˝ycie!
Przyjdê na bezp∏atne szkolenie
Chyba ka˝dy z nas wie, ˝e warto jest
posiadaç podstawowe umiej´tnoÊci w zakresie pierwszej pomocy, bo w sytuacji zagro˝enia ˝ycia mo˝emy dos∏ownie ocaliç
drugiego cz∏owieka. Ale kto pami´ta pokazywane kiedyÊ w szkole techniki udzielania takiej pomocy? A nawet jeÊli pami´tamy, to pewnie niedok∏adnie i w dodatku
balibyÊmy si´ ich u˝yç.
Aby przypomnieç, jak to si´ robi∏o, zaktualizowaç Waszà wiedz´ o najnowsze wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, a tak˝e udowodniç, i˝ pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania krà˝enia przy u˝yciu defibrylatora
AED jest prosta i dla ka˝dego dost´pna, organizujemy kurs pierwszej pomocy z∏o˝ony
z krótkiego wyk∏adu teoretycznego i intensywnych çwiczeƒ praktycznych w sytuacji
zatrzymania krà˝enia u doros∏ych i u dzieci.
Naszym celem jest uÊwiadamianie, jak
wa˝nà kwestià jest udzielanie pierwszej pomocy, jak istotny jest czas od momentu zdarzenia i jak wa˝nà rol´ odgrywajà wszyscy,

wykonujàc najprostsze czynnoÊci, które ratujà ˝ycie ludzkie. Wawer jest pierwszà dzielnicà, w której ratownicy medyczni z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dzia∏ajàcy w zespole TwójRatownik.pl rozpocznà
cykl szkoleƒ z pierwszej pomocy dla wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców.
Szkolenie zostanie zorganizowane bezp∏atnie w dniu 8 listopada o godz. 11.00
w XXV LO im. Józefa Wybickiego przy ul.
Halnej 20. Czas szkolenia: 3–4 godziny.
Przewidywany koszt szkolenia: du˝e zaanga˝owanie podczas çwiczeƒ oraz uÊmiech
na twarzy :-). Wskazana jest wygodna
odzie˝ do çwiczeƒ praktycznych z fantomem. Orientacyjny czas szkolenia: 2–3 godziny. Z uwagi na ograniczonà liczb´ miejsc
prosimy o wczeÊniejsze zapisy telefoniczne
– 500 200 192 lub 537 115 516 oraz mailowe – biuro@twojratownik.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Pomocy Q Zmianom zaprasza wszystkich mieszkaƒców i sympatyków Warszawy do udzia∏u w stworzeniu kreatywnej
i nietuzinkowej mapy naszego miasta!

Strona www.przekazwarszawe.qzmianom.org jest interaktywnà mapà Warszawy, którà wspó∏tworzà internauci poprzez
dzielenie si´ swoimi pracami.
Wystarczy na adres przekazwarszawe@qzmianom.org przes∏aç zdj´cie,
wiersz, opowiadanie, film, obraz lub innà form´ twórczoÊci przedstawiajàcà stolic´, a my umieÊcimy jà w odpowiednim
miejscu na mapie miasta.
Zach´camy wszystkich do pokazania,
jak Warszawa odbija si´ w Twoich oczach!
Du˝ych i ma∏ych, starszych i m∏odszych.
Ka˝da twórczoÊç zostanie doceniona.

Strona www.przekazwarszawe.qzmianom.org zosta∏a stworzona w ramach
projektu Ja odbiorca – Ja twórca. Projekt
ten ma za zadanie przekazaç uczniom
szkó∏ podstawowych, ich nauczycielom
oraz rodzicom wiedz´ z zakresu edukacji medialnej, a tak˝e rozwoju dzia∏aƒ
twórczych.

Ada Cienkusz

Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancjà, ˝e podatek zap∏acony w cenie towaru trafi do bud˝etu paƒstwa i pos∏u˝y do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy wszyscy.
Redakcja
na podstawie materia∏ów
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer

Strona „Przeka˝ Warszaw´” powsta∏a w ramach projektu „Ja odbiorca – Ja twórca” wspó∏finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
REKL AMA

SKLEP SPECJALISTYCZNY

Us∏ugi hydrauliczne

• ELEKTRONICZNE PAPIEROSY – szeroki asortyment
• ALKOMATY – jednorazowe, podr´czne, elektrochemiczne
• CZUJNIKI – dymu, czadu, gazu
• OÂWIETLENIE LED

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

CENY INTERNETOWE!

Warszawa, ul. Korkowa 133
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■

W przestrzeni ulicy Agrestowej b´dziemy mogli wziàç udzia∏ w pokazie odbijania zak∏adników, pobawiç
si´ na dmuchanym placu zabaw,
wygraç poczytne nagrody w przygotowanej loterii, pos∏uchaç koncertu, zapoznaç si´ z ciekawymi
dzia∏aniami podejmowanymi w naszej dzielnicy i wymieniç si´ ksià˝kà
z bibliotekà.
W programie:
■ wyprzeda˝ gara˝owa – prosimy o przynoszenie ze sobà rzeczy nadajàcych si´ na
wymian´ i sprzeda˝
■ kiermasz ksià˝ek – mo˝liwoÊç uzupe∏nienia biblioteczki o ksià˝ki z biblioteki

■
■

■

■

■

■

kàcik dla dzieci, a w nim: malowanie
twarzy, zaj´cia plastyczne, tworzenie w∏asnych
kierunkowskazów na bibliotek´, bajkoczytanie
dmuchany plac zabaw dla dzieci
stoiska gier planszowych – dobra zabawa dla m∏odszych i starszych
godz. 15.00 – prezentacja dzia∏aƒ taktycznych grupy ASG GRAD – pokaz
wspó∏czesnego uzbrojenia i akcji wojskowych
godz. 16.00–18.00 – koncert zespo∏u
m∏odzie˝owego
godz. 17.00 – loteria z nagrodami ksià˝kowymi
stoiska animatorów wawerskich
(m.in. Fundacja AZIS, Chata z pomys∏ami,
Fundacja RadoÊç dla Ludzi i inne) – kto i jak
dzia∏a w Wawrze

Inauguracja VI edycji

Wawer Music Festival
Z wielkà radoÊcià zapraszamy w imieniu Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury na VI edycj´ Wawer Music Festival, która zapowiada si´ wyjàtkowo imponujàco. Ten prawdziwy Festiwal Gwiazd b´dzie wielkà
atrakcjà dla mieszkaƒców Warszawy i okolic. Ka˝de wydarzenie muzyczne mo˝na uÊwietniç kolacjà serwowanà przez Mistrza Mariusza Okras´
w Restauracji Malinowej.
Na Gali Inauguracyjnej w dniu 19 paêdziernika br. wystàpi laureatka
Nagrody Wawerskiej PublicznoÊci 2014 – Hanna Banaszak. W autorskim
wieczorze artystce towarzyszyç b´dzie zespó∏ muzyczny z Poznania pod kierunkiem Krzysztofa Przyby∏owicza.
Bilety w cenie 50 z∏ mo˝na zarezerwowaç pod adresem e-mailowym:
fundacja@ interpiano.pl oraz nabyç w nast´pujàcych punktach: FOTO RadoÊç (ul. Patriotów 166, tel. 22 615-30-85), Cukiernia Meryk w Miedzeszynie
(ul. Patriotów 125, tel. 22 872-10-06), recepcja Hotelu BOSS (ul. ˚wanowiecka 20, tel. 22 516-61-00) i recepcja Hotelu Hilton DT (ul. Skalnicowa 21, tel.
22 278-00-00). Mo˝na je tak˝e zakupiç internetowo na stronie www.ebilet.pl.
Marta Frejtan

REKL AMA

SPRZEDAŻ PANELI
OGRODZENIOWYCH

NOWE, NISKIE CENY!
Warszawice 89D, gm. Sobienie Jeziory
Tel. 25 685 81 41; 501 214 184,
biuro@proway.pl, www.proway.pl

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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moÊç mogà byç poczàtkiem
Q-Sàsiedztwa, czyli Sàsiedztwa Najwy˝szej JakoÊci.
Ju˝ dziÊ zaskocz sàsiada – powiedz „dzieƒ
dobry”!
Wi´cej informacji o akcji na stronie:
www.strefadziendobry.blogspot.com
Kampania „Strefa Dzieƒ Dobry” organizowana
jest przez Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej w ramach Tygodnia Obywatelskiego towarzyszàcego VII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Pozarzàdowych. Projekt finansowany ze
Êrodków m.st. Warszawy.

Strefa Dzieƒ Dobry w ca∏ej Warszawie
Chcesz mieszkaç
w okolicy, gdzie panuje przyjazna atmosfera, sàsiedzi na co dzieƒ
mówià sobie „dzieƒ dobry”, ludzie sà dla siebie
uprzejmi i ˝yczliwi? Zacznij
ju˝ dziÊ zmieniaç swoje sàsiedztwo w ramach akcji „Strefa Dzieƒ Dobry”.
W ca∏ej Warszawie wystartowa∏a kampania
spo∏eczna „Strefa Dzieƒ Dobry”, która ma na celu prze∏amaç sàsiedzkà anonimowoÊç i promo-

waç ˝yczliwe stosunki sàsiedzkie w Warszawie.
Idea akcji jest prosta: aby nasze otoczenie by∏o
bardziej przyjazne, wystarczy samemu podjàç
wyzwanie i ju˝ dziÊ zaczàç mówiç swoim sàsiadom „dzieƒ dobry”!
To w∏aÊnie codzienna ˝yczliwoÊç objawiajàca
si´ zwyk∏ym zwróceniem uwagi na drugiego cz∏owieka, jak chocia˝by powitanie sàsiada / sàsiadki,
mo˝e sprawiç, ˝e mieszkanie i przebywanie w danym miejscu b´dzie po prostu przyjemniejsze,
a kontakty mi´dzy ludêmi bardziej przychylne.
Rozpoznawanie swoich sàsiadów i zwyk∏a uprzej-

Agata Konarzewska
jàcymi si´ Mistrzostwami
Europy juniorów, kadetów, m∏odzików i dzieci,
które odb´dà si´ w Lidzie na Bia∏orusi w dniach
18–21 wrzeÊnia 2014 r. Do reprezentacji Polski na
te mistrzostwa zakwalifikowali si´: Szymon Rosiƒski, Robert Baca, Mateusz Rosiƒski i Maciek
Baca. Gratulujemy i ˝yczymy europejskich medali!
Podczas falenickiego Pucharu odby∏a si´ równie˝ rywalizacja m∏odzie˝owców w kategorii
wagowej do 92 kg, w której to po raz kolejny
bezkonkurencyjny okaza∏ si´ Pawe∏ Wojda, aktualny trzeci zawodnik Europy w seniorach.
Jak zwykle przy organizacji imprez tego typu odby∏ si´ Grand Prix Wawra w mini sumo, w którym
mi´dzy innymi 4 letnia Asia R˝ysko w kategorii
20 kg zdoby∏a I miejsce, a Wiktoria ˚ebrowska
i Jarek Rosiƒski zdobyli srebrne medale. Ponadto
III miejsca w swoich kategoriach zaj´li: Marysia
Pi´tka, Alicja Skrzeszowska, Wiktor Skrzeszowski, Tymek Pietrzak, Maciek Ratyƒski.

Sukces naszych sumitów w Pucharze Polski
Zawodnicy UKS Fuks Falenica odnieÊli kolejne sukcesy sportowe – tym razem podczas Pucharu Polski juniorów i m∏odzików, który odby∏ si´ 13 wrzeÊnia w hali
sportowej Zespo∏u Szkó∏ 111 w Falenicy.
W grupie wiekowej juniorów do 18 lat w kategorii do 70 kg Szymon Rosiƒski zdoby∏
srebrny medal, a jego kolega klubowy Bartek
Baca zajà∏ III miejsce. Ten ostatni w grupie kadetów do 16 lat zdoby∏ z∏oty medal w kategorii do 75 kg. Âwietnie równie˝ powalczy∏ Mateusz Rosiƒski, w kadetach w kategorii do 55 kg
zdobywajàc I miejsce. W tej samej kategorii
wagowej Robert Baca zdoby∏ bràzowy medal.
W grupie m∏odzików swój prymat w kategorii
do 35 kg potwierdzi∏ aktualny mistrz Polski
Maciek Baca, który nie da∏ ˝adnych szans
przeciwnikom i zdoby∏ I miejsce. Ponadto brà-

zowe medale zdobyli: Marcin K´pka i Tymoteusz ˚ebrowski.
W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e powy˝sze
zawody by∏y ostatnim sprawdzianem przed zbli˝a-

Ratownictwo Wodne
Rzeczpospolitej
Dnia 15 lipca 2014 roku odby∏o si´ zebranie cz∏onków
za∏o˝ycieli drugiego Oddzia∏u RWR w Warszawie, którego siedzibà zosta∏a Szko∏a Podstawowa nr 174 w Warszawie-Weso∏ej, dzi´ki uprzejmoÊci Dyrektora placówki
oÊwiatowej, Pana Paw∏a Krajewskiego. Uczestnicy spotkania
w obecnoÊci Prezes Iwony Michniewicz bardzo sprawnie przeprowadzili cz´Êç formalnà, w czasie której zdecydowali o przystàpieniu do naszej organizacji oraz
o sk∏adzie wszystkich w∏adz Oddzia∏u. W goÊcinnych murach zaprzyjaênionego
przedszkola organizatorzy zapewnili komfortowe warunki zebrania.
Prezesem jednog∏oÊnie zosta∏ wybrany Micha∏ Guzik, cz∏owiek bardzo zaanga˝owany w sprawy p∏ywania, ratownictwa / bezpieczeƒstwa i sportu. W sk∏ad Zarzàdu Oddzia∏u weszli rodzice trenujàcej m∏odzie˝y, nauczyciele, instruktorzy, specjaliÊci z ró˝nych dziedzin. Taki zespó∏ z pewnoÊcià b´dzie wszechstronnie wykorzystywa∏ wszelkie mo˝liwoÊci do realizacji celów statutowych.
Powo∏anie kolejnej jednostki na terenie województwa mazowieckiego Êwiadczy
o tym, ˝e w RWR jest wiele miejsca dla ró˝nych Êrodowisk, którym bliskie sà idee ratownictwa wodnego. Prezes pierwszego Oddzia∏u w Warszawie ju˝ zadeklarowa∏ zainteresowanie wspó∏pracà z jednostkà reprezentowanà przez Prezesa Micha∏a Guzika.
Zarzàd G∏ówny RWR
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OÊwiadczenie o zaanga˝owaniu
na rzecz spo∏eczeƒstwa
Z przyjemnoÊcià oÊwiadczam, ˝e z dumà b´d´ reprezentowa∏
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej i do∏o˝´ wszelkich staraƒ,
˝eby poprawa bezpieczeƒstwa i ratownictwo w naszej dzielnicy
Weso∏a, w ca∏ej Warszawie i zaprzyjaênionych miastach by∏y na
najwy˝szym poziomie. Swoje dzia∏ania opieraç b´d´ na wspó∏pracy z jednostkami terytorialnymi, organizacjami pozarzàdowymi, placówkami oÊwiatowymi, s∏u˝bami miejskimi i tym podobnymi organizacjami. Gwarantuj´ Paƒstwu, ˝e wykonam szereg prac
spo∏ecznych na rzecz rozwoju dzieci i m∏odzie˝y. Zorganizuj´ kursy i szkolenia na Ratownika Wodnego akceptowane przez Ministerstwo Spraw Wewn´trznych, które wielu uczestnikom dadzà
mo˝liwoÊç pracy w tym zawodzie. BezpoÊrednim przygotowaniem do kursów i szkoleƒ b´dà regularne zaj´cia z p∏ywania, jak
równie˝ z innych dziedzin sportowych, które przeprowadzi kwalifikowana, doÊwiadczona kadra pedagogiczna i instruktorska.
Dzieci potrzebujà autorytetów do poprawnego rozwoju, wi´c
prosz´ rodziców, jako najwy˝szy wzorzec, ˝eby przysy∏ali na szkolenia do nas dzieci ju˝ od wieku najm∏odszego przedszkolaka.
Kierujàc si´ d∏ugoterminowà ideà szkoleniowà, wypracujemy odpowiednià postaw´ i zachowania, które zaowocujà w∏aÊciwym
podejÊciem do ˝ycia.

Prezes Micha∏ Guzik
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Wakacje jak marzenie,
czyli KT Break w Mazurskim Marzeniu
Lipiec w tym roku zafundowa∏ wszystkim cudownà pogod´, a uczestnicy obozów tenisowych KT Break mogli si´ rozkoszowaç s∏oƒcem
i wysokà temperaturà w fantastycznym miejscu
– Mazurskim Marzeniu. KorzystaliÊmy z siedmiu
kortów tenisowych (rodzice tradycyjnie prowadzili nocne rozgrywki i pojedynki singlowe oraz
deblowe), si∏owni na Êwie˝ym powietrzu nad samym brzegiem pi´knego, krystalicznie czystego
jeziora, z szerokiej pla˝y i kilku pomostów, z boisk, Êcie˝ek spacerowych i sprz´tu wodnego.
Wszyscy dbali o kondycj´ i szlifowali form´ tenisowà pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerów oraz instruktorów Breaka. Animacji, przygód, ciekawostek by∏o bez liku, nie sposób ich
wszystkich wymieniç, poniewa˝ jesteÊmy znani
z tego, ˝e na naszych obozach dzieci majà zago-

spodarowanà ka˝dà minut´ dnia, dlatego wracajà nie tylko z upominkami,
dyplomami, medalami, ale przede
wszystkim z mnóstwem wra˝eƒ i dobrych wspomnieƒ.

Najm∏odsza grupa tenisowa
na obozie w Mazurskim Marzeniu

Mazurskie Marzenie I turnus
Komu nie uda∏o si´ wyjechaç z Breakiem, mia∏
szans´ na kortach przy Korkowej Êwietnie i kreatywnie sp´dziç wakacje podczas stacjonarnych
campów (na korcie, Êciance wspinaczkowej, kr´gielni, strzelajàc z ∏uku i relaksujàc si´ w basenie). Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç – z obydwu
turnusów w Mazurskim Marzeniu oraz z campów
– na naszà stron´ www.tenisbreak.pl, a tak˝e
na nasz profil na Facebooku.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

M∏odzi zawodnicy z AMP
RadoÊç po obozie sportowym

sierpniu m∏odzi zawodnicy Akademii M∏odego Pi∏karza RadoÊç sp´dzili 10 dni na
obozie sportowym w oÊrodku Zimna Woda
w ¸ukowie. Pod okiem 7 trenerów przygotowy-

W

wa∏o si´ ponad 60 zawodników do zbli˝ajàcych si´ rozgrywek 2014/2015 Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej. Plan dnia by∏ bardzo
bogaty w zaj´cia pi∏karskie
oraz rekreacyjno-sportowe,
nikt nawet przez chwil´ nie
móg∏ si´ nudziç. Zawodnicy przepracowali ponad 20 jednostek treningowych, co daje nam
oko∏o 2 miesi´cy treningów bie˝àcych w klubie.
Wszyscy ci´˝ko trenowali, zm´czenie by∏o widaç

go∏ym okiem, ale uÊmiech nigdy nie znika∏ z twarzy naszych m∏odych sportowców. RozegraliÊmy
równie˝ kilka gier kontrolnych z miejscowymi
dru˝ynami, wyniki by∏y ró˝ne, ale najwa˝niejsza
by∏a dobra gra oraz zabawa pi∏kà. Teraz czekamy
z niecierpliwoÊcià na pojedynki ligowe oraz fetowanie po dobrej grze i zwyci´stwach.
Zapraszamy wszystkich czytelników oraz kibiców do dopingowania naszych przysz∏ych reprezentantów.
¸ukasz Budryk
trener/koordynator

REKL AMA

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ponad 100 Êmia∏ków stawi∏o czo∏a Âwidrowi
W
niedziel´ 27 lipca 2014 r. w Otwocku odby∏a si´ druga edycja niecodziennego biegu pod naszym patronatem medialnym – Bieg
Ârodkiem Âwidra 2014. Choç w dniu imprezy
s∏oƒce pi´knie Êwieci∏o, wydarzenia pogodowe
z minionych dni sprawi∏y, ˝e warunki biegu by∏y
niezwykle trudne (wysoki stan wody). Organizatorzy wahali si´ nawet, czy nie zmieniç terminu
biegu, ale po wnikliwych analizach stanu wody
zdecydowali si´ zostaç przy zapowiadanym dniu.
Biegaczy nie zniech´ci∏ wy˝szy ni˝ rok temu poziom trudnoÊci i wi´ksze ryzyko. Wystartowa∏o
119 osób, w tym 31 kobiet. S´dziowa∏ pan Tomasz Pryjma – dyrektor organizacyjny imprezy.
W biegu dla najm∏odszych (w wieku 10–15 lat)
na dystansie 600 metrów uczestniczy∏a siódemka

m∏odych ludzi, w tym dwie dziewczynki. Wygra∏
Adam Stefanek, drugi by∏ Miko∏aj Fedorczuk,
trzeci Jan Jasiƒski. Pierwszà dziewczynkà by∏a
Agata Majewska, drugà zaÊ Barbara Janucka.

W biegu Êrednim na
dystansie 1,8 km uczestniczy∏o 43 zawodników,
w tym 18 kobiet. WÊród
m´˝czyzn wygra∏ Fryderyk Pryjma (dok∏adnie
tak samo jak w zesz∏ym
roku!), drugi by∏ Zenon
Baran, trzeci Wojciech
¸obacz. Pierwszà kobie-

tà by∏a Jolanta Wagner, drugie miejsce zaj´∏a
Aneta Dudek, trzecie Paulina Czy˝owska.
W biegu g∏ównym na dystansie 5 km uczestniczy∏o 69 zawodników, w tym 11 kobiet. WÊród
m´˝czyzn wygra∏ Kasper Zaleski, drugi by∏ Wawrzyniec Pawski, trzeci Micha∏ ¸obacz. Pierwszà
kobietà by∏a Iwona Rek, drugie miejsce zaj´∏a
Renata ¸ój, trzecie Justyna KoÊciuk. Jedna osoba
nie ukoƒczy∏a trasy.
Organizatorzy – Fundacja Wspierania Sportu
Ekstremalnego Extreme Sports – serdecznie dzi´kujà uczestnikom za przybycie i pe∏nà emocji rywalizacj´. I oczywiÊcie zapraszajà tak˝e nowych
ch´tnych – za rok!
Hanna Kowalska
fot. Fryderyk Pryjma

REKL AMA

NAGRODA 1000 z∏
za znalezienie
lub wskazanie miejsca
pobytu suki wilczaka,
owczarka czechos∏owackiego koloru szarego,
która 4 sierpnia
zagin´∏a w Józefowie

Tel. 504 425 406
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Znajdê swojà drog´ do sztuki wspó∏czesnej
Na koniec wrzeÊnia Stacja Kultury
planuje wydanie albumu, w którym
podejmie prób´ ukazania wybranych
dzia∏aƒ artystycznych na linii otwockiej. B´dzie to pierwsza tego typu publikacja podejmujàca problem sztuki
wspó∏czesnej w Wawrze i okolicach.
Impulsem do podj´cia tego wyzwania
by∏ projekt PKP ART (dofinansowany
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Obejmowa∏ warsztaty
edukacyjne dla m∏odzie˝y i seniorów
z linii otwockiej na temat sztuki
wspó∏czesnej. Jego za∏o˝enie: „przybli˝yç sztuk´ zwyk∏emu cz∏owiekowi”
„Mural w Falenicy” – street arterzy (uczestnicy projektu
znajdzie w publikacji swojà kontynuPKP ART) pod namalowanym przez siebie muralem. Napis
acj´. B´dzie mo˝na znaleêç w niej kilLoesje zdobi Êcian´ dworca PKP Falenica. Fot. Zrazik
ka zaproponowanych przez autorki
sztuki. Mamy nadziej´, i˝ stanà si´ one pomocne
„pomostów”, tj. dróg dojÊcia do pewnej idei
w wype∏nianiu tej luki w systemie edukacji, jakà
sztuki wspó∏czesnej, jako ˝ywego narz´dzia kojest wiedza o sztuce najnowszej.
mentowania dzisiejszej rzeczywistoÊci, dyskutoDo albumu do∏àczona zostanie p∏yta z filmami
wania z nià, o˝ywiania jej, stawiania pytaƒ
video art wykonanymi przez uczestników projeko przysz∏oÊç, wyra˝ania swoich uczuç i emocji.
tu PKP ART pod opiekà artystycznà Zuzanny JaJednym z wa˝niejszych tytu∏owych „pomonin. Wyniki tego niecodziennego spotkania
stów”, ale nadal wymagajàcym umocnienia kon– gdy˝ artystka po raz pierwszy pracowa∏a
strukcji, jest edukacja. W albumie znajdà si´ scez amatorami – sà bardzo interesujàce! Do publinariusze warsztatów, z za∏àczonymi na p∏ycie karkacji do∏àczona zostanie równie˝ „Mapa Miejsc
tami pracy o roli sztuki w przestrzeni publicznej,
Wa˝nych linii otwockiej”, zaprojektowana przez
bazujàce na wybranych jej dziedzinach, takich
mi´dzypokoleniowà grup´ mieszkaƒców linii.
jak: street art, video art, performance, instalacja,
„Pomosty sztuki” b´dzie mo˝na nabyç w ksi´sztuka krytyczna. Mogà staç si´ one inspiracjà dla
garni Kinokawiarni Stacja Falenica oraz innych
nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Wyplacówkach, instytucjach, które zechcà nawiàzaç
korzystaç je mo˝na tak˝e przy tworzeniu ofert zaz nami wspó∏prac´. Zapraszamy do kontaktu
j´ç pozaszkolnych w domach kultury czy prywatprzez maila fundacji: biuro@stacjakultury.org
nych instytucjach. Âwietnie sprawdzà si´ jako naoraz zaglàdania na stron´ www.stacjakultury.org.
rz´dzie podejmowania dyskusji z w∏asnymi
dzieçmi w formie ciekawych gier sytuacyjnych czy
spacerów po mieÊcie w poszukiwaniu Êladów
Magdalena Krypiak

Lato niezwyk∏ych przygód w Zastowie

Lipiec by∏ niezwyk∏ym miesiàcem w Wawerskim Centrum Kultury Filia Zastów. Najm∏odsi
prze˝yli wiele przygód. Wybrali si´ do krainy muzyki, a tam poznali dêwi´ki, instrumenty, uczyli
si´ wakacyjnej piosenki. Jak jest muzyka, to musi
byç te˝ taniec. Dlatego maluchy wybra∏y si´ w tanecznà podró˝ po Êwiecie. „By∏y” w Grecji, we
W∏oszech, we Francji, w Hiszpanii i Brazylii i taƒczy∏y zorb´, macaren´, kankana, asereje i samb´.
Okaza∏o si´, ˝e najm∏odsi bardzo lubià taƒczyç.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dzieci pozna∏y te˝ wiele ciekawych ksià˝ek
i wyruszy∏y z ich bohaterami na niezwyk∏e wyprawy. Tworzy∏y portret kota z bajki „Kici kici miau”,
uczestniczy∏y w konkursie sprawnoÊciowym, aby
zdà˝yç ze „Âniadaniem króla”, oraz pozna∏y autora ksià˝ki w bajce „A gdzie tytu∏?”. Okaza∏o si´
te˝, ˝e najm∏odsi bez problemu poradzili sobie
z wyszukiwaniem postaci w ksià˝ce obrazkowej
„Lato na ulicy CzereÊniowej”, a stworzone przez
nie mapy by∏y okazjà do dalszej zabawy.
Nie zabrak∏o te˝ tego, co maluchy bardzo lubià – teatrzyków. Na klubowej scenie pojawili
si´ Czerwony Kapturek i Wilk, Kot w Butach, Z∏otow∏osa i trzy niedêwiedzie, JaÊ i Ma∏gosia oraz
dwa zaczarowane smoki. Dzieci mog∏y same zamieniç si´ w aktorów i wystawiaç przedstawienia w miniteatrzyku.
Ka˝dy uczestnik „Lata niezwyk∏ych przygód”
móg∏ u nas rozwinàç swoje talenty, a maluchy
w Wawrze mamy bardzo zdolne.
WCKFZ
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Czy Rada Europy i Rada Europejska
to ta sama instytucja?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to
pytanie ma pomóc projekt skierowany do m∏odych ludzi –„Qlturalny Europejczyk”. To roczny projekt wspó∏finansowany przez Biuro Edukacji
m.st. Warszawy i realizowany przez
Forum M∏odzie˝y Warszawy w partnerstwie z Klubem Kultury Marysin.
Projekt ma na celu zaktywizowaç lokalnà m∏odzie˝ i zach´ciç jà do poszerzania swojej wiedzy, zdobywania
nowych umiej´tnoÊci, inwestowania
w swoje talenty i dà˝enia do osiàgania ˝yciowych sukcesów. Proponowane dzia∏ania majà przyczyniç si´
tak˝e do budowania Êwiadomych postaw obywatelskich, aby czytajàc codziennà pras´ czy
oglàdajàc wieczorne wiadomoÊci, m∏ody cz∏owiek wiedzia∏ i – co najwa˝niejsze – rozumia∏, co
si´ wokó∏ niego dzieje.
Dlatego, aby sprostaç tym wyzwaniom, FMW
zaprosi∏o grup´ m∏odzie˝y do udzia∏u w dwudniowym szkoleniu po∏àczonym z warsztatami.
W tym czasie uczestnicy poznali zagadnienia
zwiàzane z Unià Europejskà i 10-letnià historià
Polski w UE, poznali metody i narz´dzia realizowania projektów lokalnych i mi´dzynarodo-

10

wych, których mogà byç inicjatorami i realizatorami. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏y
si´ warsztaty „Europejczyk na salonach”, czyli
zaj´cia poÊwi´cone zasadom savoir-vivre, etykiety i poprawnego zachowania. Cz´sto sprawy
oczywiste dla doros∏ych nie sà jasne dla m∏odych. ˚eby wymagaç, trzeba najpierw powiedzieç, nauczyç i wyt∏umaczyç – ˝e wizyta w teatrze to nie to samo co wizyta w kinie, ˝e podczas uroczystej kolacji warzyw nie kroi si´
no˝em, a pierogi je tylko widelcem, ˝e elegancka kobieta nigdy nie wychodzi z go∏ymi nogami,

a gentleman zawsze prowadzi swojà towarzyszk´ po prawej stronie... Aby po∏àczyç przyjemne
z po˝ytecznym i „przeçwiczyç” teori´, m∏odzi
uczestnicy, wczuwajàc si´ w rol´ przywódców
paƒstw europejskich i przedstawicieli unijnych,
zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Podzieleni
na grupy mieli przeprowadziç negocjacje na
wczeÊniej zadany temat, jednak nie wszystkim
uda∏o si´ osiàgnàç zamierzony cel i doprowadziç
do kompromisu – co te˝ doskonale pokaza∏o, ˝e
nie zawsze jest tak, jak byÊmy chcieli. Mamy nadziej´, ˝e wiedza i umiej´tnoÊci, które zdobyli
uczestnicy przez te dwa dni, zostanà przez nich
wykorzystane i zaowocujà w przysz∏oÊci.
JeÊli chcesz poznaç odpowiedê na pytanie,
czy Rada Europy i Rada Europejska to ta sama
instytucja, to zapraszamy do udzia∏u w kolejnym szkoleniu w ramach projektu „Qlturalny
Europejczyk”, które odb´dzie si´ ju˝ w paêdzierniku! Wi´cej informacji ju˝ wkrótce na
www.klubmarysin.pl.
Wawerskie Centrum Kultury Filia Marysin
(dawny Klub Kultury Marysin)
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˝ywo i konkursami prowadzona przez wodzireja, do
taƒca zagra zespó∏ ONE MAN BAND. Wst´p wolny!

PROGRAM NA WRZESIE¡

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
20 wrzeÊnia (sobota), godz. 19.30
„Po˝egnanie lata” – zabawa taneczna z muzykà na
˝ywo w wykonaniu zespo∏u „Promile”. Rezerwacja
miejsc od 15 wrzeÊnia w godz. 14.00–19.00, tel. 22
612-63-85.
22 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Puszkar – kolorowe miasto Êwiàtyƒ i wielb∏àdów” – spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Wst´p wolny!

natem Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanty Koczorowskiej, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏
Warszawy – oddzia∏ Anin i WCK Anin. Wst´p wolny!
27 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00–16.00
„Calineczka” – bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu zespo∏u Art-Re z Krakowa.
Pierwsze z cyklu spotkanie o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla dzieci m∏odszych. W ramach realizacji tego
projektu przewidziane jest 9 przedstawieƒ teatralnych
z klasyki literatury dzieci´cej oraz dwa konkursy plastyczne poprzedzone warsztatami. Wst´p biletowany.

WCK FILIA FALENICA,
WCK FILIA ANIN,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
20 wrzeÊnia (sobota), godz. 16.00–20.00
VI Jesienne Spotkanie z Poezjà „Przy Ognisku” –
wieloetapowy projekt dotyczàcy aktywizowania nieformalnych i sformalizowanych grup poetyckich dzia∏ajàcych w Warszawie i poza nià. Udzia∏ biorà poeci
warszawscy i z okolic Warszawy.
W programie: prezentacja dokonaƒ poetyckich (nowe
tomiki wierszy, antologie); autorskie czytanie wierszy;
wymiana doÊwiadczeƒ twórczych i edytorskich; dalsze
plany dzia∏aƒ literackich. Wst´p wolny!
23 wrzeÊnia (wtorek), godz. 16.00-18.00
„Kosowo – podró˝ ponad podzia∏ami” – pokaz slajdów i spotkanie z podró˝nikiem Andrzejem Pas∏awskim.
Kosowo to cz´Êç by∏ej Jugos∏awii, a nast´pnie Serbii.
Niedu˝e paƒstwo uznane przez cz´Êç paƒstw cz∏onkowskich ONZ. Bezpieczeƒstwa pilnujà jednostki wojskowe ONZ. Kraj ten od niedawna jest dost´pny dla
turystów. Wst´p wolny!
26 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00–21.00
Henryk Wierzchowski – sesja naukowa dotyczàca
˝ycia i dzia∏alnoÊci z okazji 110-lecia urodzin i 20-lecia
Êmierci. Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” pod patro-

ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
21 wrzeÊnia (niedziela), godz. 16.00
„Ksi´˝niczka na opak wywrócona” – spektakl
w Altance. Re˝yseria Szczepan Szczykno. Wst´p wolny!
27, 28 wrzeÊnia (sobota, niedziela),
godz. 11.00–13.15
„Spotkania z tangiem” – w programie nauka kroków tanga i wyk∏ad. Realizator – Fundacja Kulturo.
Rezerwacja – tel. 22 612 62 44.

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
24 wrzeÊnia (Êroda), godz. 14.00–15.00
„Wyprawa do kraju Inków” – spotkanie z podró˝nikiem dla Ko∏a Turystycznego SP nr 195 realizowane
w ramach WPEK.

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA M¸ODZIE˚Y

22, 29 wrzeÊnia (poniedzia∏ki), godz.
17.00–20.00
Programowanie gier w j´zyku Python. Informacje i zapisy: fundacja@adhoc.org.pl; tel. 889-981-780.
23, 30 wrzeÊnia (wtorki), godz. 17.00–20.00
Arduino – programowanie robotów. Informacje i zapisy: fundacja@adhoc.org.pl; tel. 889-981-780.
17, 24 wrzeÊnia (Êrody), godz. 16.00–17.30
i 17.30–19.00 (dwie grupy)
Tworzenie modeli architektonicznych w Minecrafcie. Informacje i zapisy: fundacja@adhoc.org.pl; tel. 889-981-780.
18, 25 wrzeÊnia (czwartki), godz. 17.30–20.30
Grafika 3D w grach komputerowych. Informacje i zapisy: fundacja@adhoc.org.pl; tel. 889-981-780.

WCK FILIA RADOÂå,
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
20 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00
„Król bocian” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”, realizowane z ramach
cyklu edukacyjnego dla najm∏odszych „W krainie kultury i folkloru”. Wst´p wolny!

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
26 wrzeÊnia (piàtek), godz. 10.30
„Trele morele” – plastyczno-literackie spotkania
z ksià˝kà dla najm∏odszych. Udzia∏ w zaj´ciach – 10 z∏.

26 wrzeÊnia (piàtek), godz. 18.00–20.00
„S∏owa sercem pisane” – benefis literacki Katarzyny Marciniuk w ramach projektu TERMINAL KULTURY.
Wst´p wolny!

26 wrzeÊnia (piàtek), godz. 20.30
„Piàty Dzieƒ” – koncert piosenki francuskiej. WejÊciówki!

27 wrzeÊnia (sobota), godz. 17.00–21.00
„Letni karnawa∏” – zabawa taneczna z muzykà na

Programy mogà ulec zmianie
z przyczyn niezale˝nych od organizatora.

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

W C K Fi l i a Z a s t ó w Z A P R A S Z A
■

Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin
(dawny Klub Kultury „Anin”), ul. V Poprzeczna 13,

Trele morele – cykliczne spotkania z ksià˝kà

og∏asza zapisy na nast´pujàce zaj´cia:

Zapraszamy na spotkanie z ksià˝kà dzieci w wieku 2,5–5 lat. W piàtek
26 wrzeÊnia o godzinie 10.30 poznamy Alberta, bohatera ksià˝ki Gunilli Bergstrom. Zobaczymy, jak ch∏opiec szykuje si´ do przedszkola. Zapisy do 25 wrzeÊnia. Koszt udzia∏u w zaj´ciach – 10 z∏.

■

■

■

Koncert „Piàty Dzieƒ z Brassensem”

Tak˝e w piàtek 26 wrzeÊnia, o godzinie 20.30, odb´dzie si´ koncert
zespo∏u Piàty Dzieƒ. Bezp∏atne wejÊciówki b´dà do odbioru w dniach
22–25 wrzeÊnia w godzinach 8.00-20.00 w filii przy ul. Lucerny 13.
■

Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”

Jak co roku jesienià zapraszamy do udzia∏u w XI Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Termin nadsy∏ania prac – do 10 paêdziernika. Regulamin konkursu dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
WCK Filia Zastów

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■
■

zaj´cia plastyczne (rysunek,
malarstwo, inne techniki),
ceramiczne i rzeêbiarskie;
nauka gry na instrumentach
(pianino, gitara, flet, saksofon);
aerobik (stretching, callanetics, bodybuilding);
joga (Sri-Sri i Kundalini);
rytmika dla dzieci, taniec dla
m∏odzie˝y;

■

taniec towarzyski dla doros∏ych;

■

kursy komputerowe;

■

robotyka dla dzieci;

■

szachy dla dzieci
i m∏odzie˝y;

■

bryd˝ dla doros∏ych;

■

Klub Seniora;

■

Kabaret „Zadra”.

Wi´cej informacji: www.anin.ovh.org
Tel. 22 8154140 w godz. 15.00–20.00
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Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Jab∏ka sà niezwykle zdrowymi owocami. Zawierajà
sporo witaminy C, wiele
cennych sk∏adników mineralnych, takich jak wapƒ,
potas czy magnez, a tak˝e
b∏onnik i pektyny. Prowadzone badania porównawcze wykaza∏y, ˝e stare
odmiany sà pod wzgl´dem zdrowotnym du˝o
bardziej wartoÊciowe. Tak˝e w smaku sà nieporównywalnie lepsze. Zach´cajàc do ich spo˝ywania, przy okazji prezentujemy kilka tych dawnych odmian, teraz ju˝ trudniej dost´pnych. Ale
jak popytamy na bazarkach czy w warzywniakach, mo˝e czasem uda si´ jeszcze na nie trafiç... Oto przyk∏ady kilku starych odmian jab∏ek
uprawianych w Polsce:

Historia na ˝ywo
Choç g∏ównym Êrodkiem wyrazu w naszych
czasach zdaje si´ byç ruchomy obraz, serwowany nam przez Internet i telewizj´, to jednak nic
tak nie dzia∏a na wyobraêni´ jak ustny przekaz
od osoby, która sama bra∏a udzia∏ w wydarzeniach tworzàcych histori´. Takiego budzàcego
refleksje i uczàcego historii lepiej ni˝ podr´czniki
spotkania mia∏a okazj´ doÊwiadczyç delegacja
harcerek polskich z Londynu. Fundacja im. Cichociemnych oraz Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia zaprosi∏y dziewcz´ta na spotkanie z kombatantem Armii Krajowej, kpt. Janem Kamiƒskim
ps. „Grzmot”, ˝o∏nierzem Oddzia∏u Dyspozycyjnego Kierownictwa Dywersji „Skryty”.
25 lipca by∏ bogato wype∏niony kolejnymi
punktami programu. Przed po∏udniem w Kinokawiarni „Stacja Falenica” Pan Jan opowiada∏
o szczegó∏ach dzia∏alnoÊci oddzia∏u „Skryty” na
terenie Wawra i okolic. Wiele z tych miejsc mo˝na by∏o potem zobaczyç podczas wycieczki zorganizowanej specjalnie dla harcerek i oczami
wyobraêni ujrzeç wydarzenia z tamtych dramatycznych czasów.
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 KOSZTELA – bardzo

stara, jesienna odmiana
jab∏oni. W Polsce uprawiana od XVII wieku.
S∏omkowozielone, przechodzàce w kolor ˝ó∏ty kuliste
owoce. Dojrzewajà w drugiej lub
trzeciej dekadzie wrzeÊnia. Skórka mocna i g∏adka,
z niewielkim ró˝owym rumieƒcem. S∏odki smak,
bardzo soczysty mià˝sz w kolorze ˝ó∏tawym.
 MALINÓWKA – inaczej zwana „Malinówkà

Oberlandzkà”, znana w Polsce od XIX w. Owoce Êredniej wielkoÊci, pokryte
ciemnoczer wono-bordowà
skórkà. Mià˝sz kruchy, zielonkawo-bia∏y z ró˝owym zabarwieniem. No i smak – jak

Delegacja odwiedzi∏a: miejsce akcji kolejowej
oddzia∏u AK „Skryty” w grudniu 1943 we wsi Pogorzel k. Celestynowa; szko∏´ w Celestynowie im
por. Józefa Czumy „Skrytego”, o którym kpt. Kamiƒski wiele opowiada∏; pomnik upami´tniajàcy
akcj´ odbicia wi´êniów w Celestynowie przez AK
w maju 1943; Karpiska – miejsce zrzutu „cichociemnych”, w tym p∏k. Kazimierza Iranka Osmeckiego; Radiówek – miejsce obrony radiostacji Komendy G∏ównej przez oddzia∏ AK „Skryty”
w kwietniu 1944; pomnik na miejscu upadku
Liberatora SAAF z RPA ze zrzutami dla Powstania
Warszawskiego w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944
roku w Józefowie; jedyny w Polsce Pomnik ¸àczniczki w Józefowie; Will´ „Je˝ewo” w Józefowie,
która by∏a siedzibà letnià Komendanta G∏ównego
Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
Ju˝ sama liczba tych miejsc pami´ci obrazuje, jak
wiele dzia∏o si´ w tej cz´Êci Warszawy i tu˝ pod nià.
Wcià˝ jednak to przede wszystkim to, co mo˝na by∏o us∏yszeç od Pana Jana, stanowi∏o najwi´kszà wartoÊç.
Kapitan si´gnà∏ pami´cià do samych poczàtków
formowania si´ lokalnego AK, kiedy on i jego koledzy jako m∏odzi ch∏opcy gromadzili broƒ i przeprowadzali pierwsze akcje dywersji kolejowej
utrudniajàcej dzia∏ania
Niemców. Jak z wczoraj pami´ta∏ moment,
kiedy dowódca grupy
„Falenica” pchor./ppor.
Marian Weso∏owski
obserwowa∏ z balkonu
domu na rogu ulic

sama nazwa wskazuje z mocno wyczuwalnym
malinowym akcentem. Dojrzewajà w drugiej po∏owie wrzeÊnia.
 ANTONÓWKA – nomen
omen wyhodowana w Rosji,
ale od lat bardzo popularna
w Polsce. Owoce koloru jasnozielonego z ˝ó∏tym (czasem nawet jasnopomaraƒczowym) rumieƒcem. Mià˝sz
bia∏y, bardzo soczysty i lekko
kwaskowy. Âwietna na przetwory. Typowà dla
Polski odmianà jest Antonówka Âmietankowa,
która ma doÊç du˝e owoce. Dojrzewajà
na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia.

Za miesiàc przybli˝ymy
Paƒstwu kolejne odmiany,
a teraz ˝yczymy

SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

W∏ókienniczej i Bys∏awskiej w Falenicy przemarsz
cz∏onków uformowanej ju˝ w 1939 r. grupy „Batury” (której cz∏onkiem by∏ nasz goÊç), wybierajàc
cz´Êç z nich do przy∏àczenia do Oddzia∏u Specjalnego „Falenica”. Pan Jan zacytowa∏ tak˝e z pami´ci s∏owa przysi´gi, jakà sk∏adali m´˝czyêni wst´pujàcy w szeregi wojska polskiego – konspiracji
walczàcej o niepodleg∏à Polsk´. Niecodziennà
mo˝liwoÊcià by∏a okazja spytania, jakim cz∏owiekiem by∏ z natury porucznik Józef Czuma „Skryty”,
o którym tyle czytaliÊmy w podr´cznikach historii.
W obliczu tak wielkiej wartoÊci bezpoÊredniego kontaktu z kombatantami cieszy fakt, ˝e nasta∏a pewnego rodzaju moda na tego typu spotkania i m∏odzi ludzie coraz cz´Êciej traktujà je
nie jako przykry obowiàzek narzucony przez
szko∏´ czy innà organizacj´, ale doceniajà ich
wartoÊç i ch´tnie biorà w nich udzia∏.
Hanna Kowalska
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

pp∏k dypl. Franciszek Kubicki
Obchodzimy 75 rocznic´ tragicznego
Pu∏k Bajoƒczyków wywodzi∏ si´
wrzeÊnia 1939 roku, kiedy dwie totalitarne
z kompanii ochotników polskich
pot´gi – niemiecka III Rzesza i Zwiàzek
z Pary˝a (Legion Bajoƒczyków),
Sowiecki uderzy∏y na naszà Ojczyzn´, uniktórzy w 1914 roku zaciàgn´li si´
cestwiajàc jej niepodleg∏y byt.
do armii francuskiej, ˝eby walNa terenie dzielnicy Wawer w dniu
czyç z Niemcami. W bie˝àcym ro19 wrzeÊnia 1939 roku pod Falenicà zosta∏a
ku mija setna rocznica powstania
stoczona ca∏odzienna
jednostki. W∏aÊnie
bitwa obronna oddziapod Falenicà pu∏k,
Dowódca 43 Pu∏ku Strzelców Legionu Bajoƒczyków
∏ów 13 Dywizji Piechoty
dowodzony przez pp∏k.
pp∏k Franciszek Kubicki w gronie kadry pu∏ku
i 3 Dywizjonu Artylerii
Kubickiego,
stoczy∏
magajàcy, ale sprawiedliwy, oddany narodowi
Konnej z niemieckà
swojà ostatnià bitw´.
i swoim podw∏adnym, za których by∏ zawsze
11 Wschodniopruskà
W swojej relacji z walk pu∏ku
i pozosta∏ do koƒca odpowiedzialny. DziÊ
Dywizjà Piechoty. By∏o
w 1939 roku plut. Aleksander
stwierdzam, ˝e by∏ to bohater wspania∏y”. Pato najwi´ksze starcie
D´bicki, ówczesny dzia∏onowy
mi´ta∏ o wszystkim, co wykracza∏o nawet poza
zbrojne wrzeÊnia 1939
plutonu artylerii, tak pisze:
Jego obowiàzki jako dowódcy pu∏ku. Gdy zaroku w naszej okolicy.
„...Falenica – ci´˝ki bój... widz´
brak∏o amunicji i Niemcy dochodzili zagajnikaDowódcà cz´Êci odjeszcze p∏k. Kubickiego. Sta∏ jak
mi do naszych stanowisk, Pu∏kownik organizodzia∏ów polskich bijàposàg w czasie ognia – odwa˝ny
wa∏ przeciwuderzenia na bagnety i sam je procych si´ pod Falenicà
i dostojny, lekcewa˝àcy kule
wadzi∏. W jego poj´ciu bój w Falenicy by∏ bojem
z Niemcami by∏ dowódi od∏amki pocisków artyleryjo honor Pu∏ku Bajoƒczyków.
ca 43 Pu∏ku Strzelców
skich. Oparty o ocala∏e drzewo,
Legionu Bajoƒczyków
spokojnie obserwowa∏ teren wal(relacja ze zbiorów autora)
podpu∏kownik dyploki. Tutaj na polach Falenicy trwa∏
Piotr Bieliƒski
mowany
Franciszek
razem z nami do ostatniej chwili.
Pp∏k Franciszek Kubicki,
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Kubicki (1898–1967).
By∏ to ˝o∏nierz z krwi i koÊci, wyfot. z 1945 r.

Senior – aktywny obywatel
Projekt „Senior – aktywny obywatel”, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach Rzàdowego Programu na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej Osób Starszych na lata
2014–2020, jest kontynuacjà dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz warszawskich seniorów przez
Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie.
Ideà projektu jest poprawa jakoÊci ˝ycia seniorów dotkni´tych: niedostatkiem, trudnà sytuacjà
rodzinnà, problemami mieszkaniowymi. Pomoc
jest ca∏kowicie bezp∏atna, udzielana z zachowaniem pe∏nej poufnoÊci.
W ramach projektu prowadzone sà tak˝e spotkania edukacyjne obejmujàce m.in. zagadnienia
zakupów podczas prezentacji, zawierania umów
przez telefon, konsekwencji por´czania kredytów
i po˝yczek, zaciàgania kredytu na proÊb´ innej osoby, opieki nad osobà starszà, spraw mieszkaniowych oraz w∏asnoÊci i form jej przekazania.
W powy˝ej wspomnianych sprawach, a tak˝e
w wielu innych, doradcy BPO udzielajà porad seniorom, których trudna sytuacja ˝yciowa zmusi∏a
do szukania fachowej pomocy. Wiele przydat-

LECZENIE BÓLU
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

któremu dotarcie do wszystkich przywilejów b´dzie u∏atwione. Osoby niemajàce komputera mogà skorzystaç z niego przy pomocy doradcy lub
wolontariusza BPO. Wyszukiwarka zosta∏a zamieszczona na stronie internetowej BPO. „Kalkulator ulg” stanowi odpowiedê na problem spo∏eczny, jakim jest brak dost´pu do informacji
o uprawnieniach oraz niewiedza na temat tego,
w czym Internet móg∏by byç przydatny seniorom.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie
pod numerem: (22) 828-12-95, poprzez e-mail:
bpowarszawa@gmail.com lub stron´ internetowà bpo.warszawa.pl. Serdecznie zapraszamy.

nych informacji jest dost´pnych w Internecie.
W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, przy którym mo˝na skorzystaç z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezb´dnych
informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej. Do seniorów skierowany jest tak˝e poradnik
„Krótki przewodnik po wirtualnym Êwiecie”, zach´cajàcy do korzystania z Internetu i wyjaÊniajàcy jego przydatnoÊç w ˝yciu codziennym.
Uzyskanie informacji o przys∏ugujàcych ulgach
i uprawnieniach dla seniorów nie jest proste,
gdy˝ informacje sà bardzo rozproszone (ró˝ne
Beata ¸ukasiewicz
ulgi przys∏ugujàce ze wzgl´du na wiek, ze wzgl´doradca Biura Porad Obywatelskich
du na niepe∏nosprawnoÊç czy sytuacj´ finansow Warszawie
wà). Nie ma takiego miejsca, w którym senior
móg∏by zapoznaç si´
ze wszystkimi przywilejami. Dlatego, w celu zaspokojenia potrzeb grupy seniorów,
ul. Patriotów 217A
doradcy BPO opraco(przy przystanku 521 „PKP Radość” w kiewali „Kalkulator ulg
runku Falenicy, na pięterku nad Kebabem)
i uprawnieƒ”, dzi´ki
W ofercie salonu:
● szeroki wybór eleganckiej bielizny dla kobiet;
● biustonosze w dużych rozmiarach do M
gabinet lekarski
o specjalnych konstrukcjach;
● bielizna korygująca.
zapisy i informacje:
Czynne: wt.-pt. 11.00–18.00, sob. 10.00–15.00
tel.

SALON BIELIZNY
w RADOŚCI

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.lilianabielizna.pl
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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.
Zaj´cia odbywajà si´ w Êrody
godz. 10.00–12.00
• Zaj´cia usprawniajàce ruchowo dla
seniorów – gimnastyka
• Nordic walking (trening zdrowotny
dla seniorów)
• Spotkania z podró˝nikiem
„12 miesi´cy dooko∏a Êwiata”
Zapisy:
Tel. 22 872-03-85 lub
22 613-38-42 wew. 20
(Ewelina Belter)

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza do Punktu Aktywizacji Zawodowej
przy ul. W∏ókienniczej 54 na bezp∏atne

„WARSZTATY Z ZAKRESU
PODSTAWOWEJ OBS¸UGI
KOMPUTERA”
Organizowane warsztaty kierowane sà do
mieszkaƒców dzielnicy Wawer:
osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy.
Celem kursu jest dostarczenie podstawowej
wiedzy i umiej´tnoÊci pozwalajàcych na swobodnà prac´ w Êrodowisku Microsoft Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word do
redagowania i drukowania dokumentów oraz
obs∏ug´ poczty elektronicznej oraz Internetu.
Termin warsztatów: 4 dni po 4,5 godziny
(razem 18 godzin):
1) Êroda: 1.10.2014 w godz. 9.00–13.30
2) czwartek: 2.10.2014 w godz. 9.00–13.30
3) piàtek: 3.10.2014 w godz. 9.00–13.30
4) poniedzia∏ek: 6.10.2014 w godz.
9.00–13.30
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Agnieszka Dregiel
agnieszka.dregiel@opswawer.waw.pl
tel. 22 872 03 85, tel. kom. 723 82 83 72
Punkt Aktywizacji Zawodowej przy Klubie
Integracji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. W∏ókiennicza 54, pokój 119 i 118.
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AktywnoÊç fizyczna jest dla
ka˝dego, czyli jak d∏ugo
zachowaç zdrowie i sprawnoÊç
Energia, uÊmiech, optymizm i ch´ç ˝ycia to cechy zarezerwowane nie tylko dla
m∏odoÊci! Ka˝dy mo˝e si´ tak poczuç
dzi´ki ró˝norodnym zaj´ciom ruchowym,
które proponuje Klub Integracji OPS
Wawer w ramach kompleksowego programu prozdrowotnego dla osób w wieku
przedemerytalnym i emerytalnym.
AktywnoÊç fizyczna to warunek niezb´dny dla zachowania sprawnoÊci fizycznej i zdrowia w ka˝dym wieku. Nabiera jednak szczególnego znaczenia
w wieku starszym. Umo˝liwia d∏ugie zachowanie samodzielnoÊci i niezale˝noÊci,
a tym samym przyczynia si´ do poprawy
jakoÊci ˝ycia. Tymczasem tylko ok. 10%
osób starszych (po 60. roku ˝ycia) uprawia aktywnoÊç fizycznà rzeczywiÊcie regularnie, podczas gdy uprawianie jej deklaruje ok. 40% (badania GUS z 2009 r.).
Chocia˝ starzenie si´ ma niewàtpliwie
wp∏yw na naszà wytrzyma∏oÊç, si∏´ czy
sprawnoÊç, badania wykaza∏y, ˝e mo˝na
temu przeciwdzia∏aç. JesteÊmy w stanie
spowolniç proces starzenia si´ organizmu
i d∏u˝ej pozostaç w formie. Warunkiem
sà regularne çwiczenia wykonywane
przez ca∏e ˝ycie.
Odpowiednio dobrany zestaw çwiczeƒ
wp∏ywa na kondycj´ fizycznà i samopoczucie, poprawia ruchomoÊç stawów, po-

maga w schorzeniach kr´gos∏upa,
usprawnia ca∏y aparat ruchowy, przeciwdzia∏a skutkom chorób cywilizacyjnych
czy chorób starszego wieku. Wszystko to
sprawia, ˝e mo˝emy d∏ugo pozostaç
sprawni, niezale˝ni i cieszyç si´ ˝yciem.
Takie rezultaty zapewni kompleksowy
program prozdrowotny prowadzony
przez OPS Wawer. Po∏àczenie ró˝nego
rodzaju zaj´ç gimnastycznych (gimnastyka ogólnousprawniajàca, çwiczenia specjalistyczne stosowane) z treningiem wytrzyma∏oÊciowym (nordic walking, p∏ywanie) oraz z edukacjà zdrowotnà
i promocjà zdrowego stylu ˝ycia stanowi
kompleksowà metod´ budowania i utrzymania sprawnoÊci i zdrowia.
Ka˝dy uczestnik programu mo˝e wybraç dla siebie takà form´ çwiczeƒ, która
b´dzie odpowiada∏a jego upodobaniom,
b´dzie odpowiednia do jego wieku, a jednoczeÊnie b´dzie efektywna, poniewa˝
nie ma ˝adnych biologicznych barier, które by takà aktywnoÊç mog∏y wykluczaç.
Stwierdzenie, ˝e osoba aktywna to
osoba zdrowsza, dotyczy osób w ka˝dym
wieku.
Urszula Stanowska
specjalistka kinezygerontoprofilaktyki,
instruktor rekreacji ruchowej

Dni Otwarte Wawerskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W czerwcu Wawerski Uniwersytet
Trzeciego Wieku uroczyÊcie obchodzi∏
10-lecie swojej dzia∏alnoÊci. Podczas sesji poÊwi´conej temu wydarzeniu wys∏uchaliÊmy pi´knego wyk∏adu dr. Krzysztofa Zió∏kowkiego, który od lat przybli˝a do nas odleg∏e o miliony lat
Êwietlnych zjawiska kosmiczne, a tak˝e
mogliÊmy si´ zapoznaç z dorobkiem naszego UTW. GoÊciliÊmy Panià Prezydent Warszawy Hann´ Gronkiewicz-Waltz, Panià Burmistrz Jolant´ Koczorowskà, przedstawicieli Rady i Urz´du
Dzielnicy Wawer, wielu przedstawicieli
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
rzesz´ przyjació∏. No i oczywiÊcie na-

szych s∏uchaczy, których liczba przekroczy∏a ju˝ 280 osób.
Wobec szerokiego zainteresowania zapisami do WTUTW pragniemy poinformowaç, ˝e w dniach 22, 23 wrzeÊnia
(w godz. 11.00–14.00) i 24 wrzeÊnia
(w godz. 15.00–17.00) odb´dà si´ Dni
Otwarte, podczas których mo˝na b´dzie
poznaç ofert´ programowà na rok
2014/2015, a tak˝e wstàpiç do grona s∏uchaczy. Szczegó∏y na naszej stronie
www.U3wawer.com.pl.
Serdecznie zapraszamy do Wawerskiej
Strefy Kultury, ul. ˚egaƒska 1a, sala 58.
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nr 44 / Wrzesieƒ 2014
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o 0SUPEPODKB UP DPSB[ CBSE[JFK QPQVMBSOB E[JF
E[JOB TUPNBUPMPHJJ v%SVDJLJ OB [ŢCBDIw OPT[POF
Tŕ PCFDOJF OJF UZMLP QS[F[ E[JFDJ X T[LPBDI BMF
SØXOJFƒ QS[F[ EPSPTZDI X VS[ŢEBDI D[Z X CJV
SBDI $[Z UP QS[FNJKBKŕDB NPEB D[Z NPƒF X[SPTU
žXJBEPNPžDJ TQPFD[FŴTUXB
o 1PQSBXB XBSVOLØX CZUPXZDI X[SPTU [OBD[F
OJB NFEJØX J QPXT[FDIOB PCFDOPžŗ OB QPSUBMBDI
TQPFD[OPžDJPXZDI [ QFXOPžDJŕ [XJŢLT[ZZ XžSØE
QBDKFOUØX QPUS[FCŢ QPTJBEBOJB QJŢLOFHP VžNJF
DIV B SP[XØK OPXPD[FTOFK TUPNBUPMPHJJ B T[D[F
HØMOJF TUPNBUPMPHJJ FTUFUZD[OFK EB MFLBS[PN OPXF
NPƒMJXPžDJ MFD[FOJB /JF XZTUBSD[Z KFEOBL XZCJFMB
OJF D[Z LPTNFUZD[OB LPSFLUB LT[UBUV [ŢCØX OQ MJ
DØXLJ CZ NØD DJFT[Zŗ TJŢ BUSBLDZKOZN VžNJFDIFN
1S[FEF XT[ZTULJN OBMFƒZ [ŢCZ XZQSPTUPXBŗ SP[QP
D[ZOBKŕD MFD[FOJF PSUPEPOUZD[OF
o /JFQSBXJEPXP VTUBXJPOF [ŢCZ D[ŢTUP OFHB
UZXOJF XQZXBKŕ OB VSPEŢ J QSPXBE[ŕ EP CSBLV
BLDFQUBDKJ QS[F[ PUPD[FOJF [ QPXPEV XZHMŕEV
$[Z UP KFEZOF QPXPEZ EMB LUØSZDI QBDKFODJ [HB
T[BKŕ TJŢ EP QBOJ EPLUPS
o 8BEZ [HSZ[V NPHŕ QPXPEPXBŗ USVEOPžDJ
X NPXJF HSZ[JFOJV SP[ESBCOJBOJV QS[ZKNPXBOZDI
QPLBSNØX PSB[ [BCVS[Bŗ QSBDŢ TUBXØX TLSPOJPXP
ƒVDIXPXZDI DP [ D[BTFN NPƒF PCKBXJBŗ TJŢ OB
QS[ZLBE CØMBNJ HPXZ 8ZDIZMPOF QS[FEOJF [ŢCZ
Tŕ CBSE[JFK QPEBUOF OB VSB[Z [BNBOJB EP LUØSZDI
NPƒF EPKžŗ OBXFU QS[Z VEFS[FOJV P LVCFL 8 QS[Z
QBELV TUPD[FŴ [ŢCØX VUSVEOJPOF B OJFKFEOPLSPUOJF
XSŢD[ OJFNPƒMJXF KFTU JDI QSBXJEPXF D[ZT[D[FOJF 
DP QSPXBE[J EP OBTJMPOFK QSØDIOJDZ PELBEBOJB TJŢ
LBNJFOJB OB[ŢCOFHP J X LPOTFLXFODKJ EP DIPSØC
E[JŕTF D[Z UFƒ DBFHP QS[Z[ŢCJB 1BDKFODJ [HBT[BKŕ
TJŢ SØXOJFƒ [ QPXPEV OBENJFSOFHP TUBSDJB [ŢCØX 
LUØSF UBLƒF NPƒF CZŗ TQPXPEPXBOF [BCVS[FOJBNJ
[HSZ[V 8 UBLJN QS[ZQBELV OJF KFTU NPƒMJXB PECV
EPXB TUBSUFHP [ŢCB D[Z [BPƒFOJF XZQFOJFOJB CF[
XD[FžOJFKT[FK LPSFLUZ KFHP QPPƒFOJB #BSE[P D[ŢTUP
USBmBKŕ EP NOJF PTPCZ TLJFSPXBOF QS[F[ MPHPQFEŢ 
TUPNBUPMPHB QSPUFUZLB D[Z QFSJPEPOUPMPHB LUØS[Z
SP[VNJFKŕ ƒF OBMFƒZ MFD[Zŗ QS[ZD[ZOŢ XBEZ
o 3ØƒOF OBXFU XžSØE TUPNBUPMPHØX Tŕ PQJOJF
OB UFNBU D[BTV SP[QPD[ŢDJB MFD[FOJB PSUPEPOUZD[
OFHP ,JFEZ OBKMFQJFK

o .PKF LJMLVOBTUPMFUOJF EPžXJBED[FOJF QP[XBMB
TUXJFSE[Jŗ ƒF JN XD[FžOJFK QBDKFOU USBm EP TQFDKB
MJTUZ UZN MFQJFK ;EBS[B TJŢ ƒF QPXBƒOZ QSPCMFN
CZXB CBHBUFMJ[PXBOZ MVC OJF[BVXBƒPOZ X PEQP
XJFEOJN D[BTJF %MBUFHP [BDIŢDBN EP LPOTVMUBDKJ
PSUPEPOUZD[OFK X QS[ZQBELV KBLJDILPMXJFL XŕUQMJ
XPžDJ .ØK OBKNPET[Z QBDKFOU UP MFUOJ DIPQJFD 
LUØSZ VUSBDJ D[UFSZ QS[FEOJF [ŢCZ NMFD[OF [ QPXP
EV QSØDIOJDZ CVUFMLPXFK 1POJFXBƒ X PLSFTJF 
SPLV ƒZDJB GPSNVKF TJŢ QSBXJEPXB NPXB VUSBUB
UZDI [ŢCØX QPXPEPXBB OJFQSBXJEPXŕ QSBDŢ
KŢ[ZLB 8ZLPOBMJžNZ "EBTJPXJ QZULPQSPUF[Ţ E[JF
DJŢDŕ [ LUØSŕ XTQBOJBMF SBE[J TPCJF X QS[FET[LPMV
8 XJŢLT[PžDJ QS[ZQBELØX XZTUBSD[Z KFEOBL XD[F
TOF XZLSZDJF J FMJNJOPXBOJF D[ZOOJLØX QPXPEVKŕ
DZDI XBEZ [HSZ[V KBL OB QS[ZLBE TTBOJF QBMDB D[Z
TNPD[LB LUØSF NPHŕ QPXPEPXBŗ OJFQSBXJEPXZ
X[SPTU T[D[ŢL J [NJFOJBŗ QSBDŢ NJŢžOJ 1SPTUF BQBSB
UZ XZKNPXBOF EP QPTJLØX J NZDJB TUPTVKŢ V E[JFDJ
X USBLDJF XZNJBOZ [ŢCØX NMFD[OZDI OB TUBF 5BLJF
XD[FTOF MFD[FOJF [BQPCJFHB OBTJMBOJV TJŢ J VUSXBMB
OJV XBE X PLSFTBDI QØƑOJFKT[ZDI ;EBS[B TJŢ KFEOBL 
ƒF OJF QPEFKNVKŢ MFD[FOJB V EBOFHP E[JFDLB /JF
LUØSF QSPCMFNZ PSUPEPOUZD[OF NPHŕ CZŗ SP[XJŕ
[BOF XZŕD[OJF BQBSBUBNJ TUBZNJ LUØSF OB PHØ Tŕ
TUPTPXBOF QP [BLPŴD[FOJV X[SPTUV /JF NB XJŢD
QPUS[FCZ OBSBƒBŗ SPE[JDØX OB LPT[UZ 8 UBLJN QS[Z
QBELV E[JFDLP QP[PTUBKF X PCTFSXBDKJ PSUPEPO
UZD[OFK EP NPNFOUV HEZ NPƒOB SP[QPD[ŕŗ UFSBQJŢ
BQBSBUBNJ TUBZNJ
o "QBSBUZ TUBF o DIBSBLUFSZTUZD[OF NFUBMPXF
MVC QS[F[SPD[ZTUF FMFNFOUZ OB QPXJFS[DIOJ [Ţ
CØX OBKD[ŢžDJFK XJE[JNZ V NPE[JFƒZ HJNOB[KBM
OFK J MJDFBMOFK " DP [ PTPCBNJ EPSPTZNJ .BKŕ
T[BOTŢ OB QSPTUF [ŢCZ
o 0D[ZXJžDJF 0CFDOJF PTPCZ EPSPTF OJF[BMFƒOF
J žXJBEPNF TXPJDI QPUS[FC FTUFUZD[OZDI J GVOLDKP
OBMOZDI TUBOPXJŕ TQPSŕ D[Ţžŗ NPJDI QBDKFOUØX ;B
SØXOP QBOJF KBL J QBOPXJF DIDŕ NJFŗ BEOZ VžNJFDI
OJF UZMLP OB TUVEOJØXLŢ D[Z XBTOZ žMVC ;EBS[B TJŢ 
ƒF MFD[Ţ UBUŢ J OBTUPMFUOJŕ DØSLŢ MVC QP [BLPŴD[FOJV
MFD[FOJB NPEZ TUVEFOU QS[ZQSPXBE[B TXPKŕ NBNŢ
8SB[[FX[SPTUFNžSFEOJFKEVHPžDJƒZDJB[XJŢL
T[B TJŢ UBLƒF MJD[CB QBDKFOUØX XZNBHBKŕDZDI
QS[FEQSPUFUZD[OFHPMFD[FOJBPSUPEPOUZD[OFHP5B
LJFQS[ZHPUPXBOJFQP[XBMBOBPHSBOJD[FOJF[BTJŢ
HVQSPUF[ZMVCXSŢD[KFKVOJLOJŢDJF1S[FEXD[FTOB
VUSBUB[ŢCBMVCXSPE[POZCSBL[BXJŕ[LB[ŢCBNPHŕ
CZŗ XZLPS[ZTUBOF EP MFD[FOJB XBEZ [HSZ[V *MPžŗ

MFL TUPN "OFUUB )PXPSVT#BSUPT[D[F
4QFDKBMJTUB PSUPEPOUB

QSPDFEVS PSUPEPOUZD[OZDI JOPXZDI UFDIOJL  LUØ
SFNPƒOB[BQSPQPOPXBŗQBDKFOUPN QP[XBMB
V[ZTLBŗXTQBOJBFFGFLUZ
o -FD[FOJF PSUPEPOUZD[OF XZNBHB XJŢD XTQØ
QSBDZ TQFDKBMJTUØX SØƒOZDI E[JFE[JO
o 5BL CF[ XTQBSDJB LPMFHØX LUØS[Z QS[ZHPUPXVKŕ
QBDKFOUØX EP MFD[FOJB PSUPEPOUZD[OFHP OJF NPHB
CZN V[ZTLBŗ UBL [BEPXBMBKŕDZDI FGFLUØX %PUZD[Z
UP PD[ZT[D[FOJB J MFD[FOJB [BDIPXBXD[FHP [ŢCØX
QS[FE UFSBQJŕ PSB[ [BCJFHØX QP [EKŢDJV BQBSBUV PS
UPEPOUZD[OFHP %MBUFHP X NPJN HBCJOFDJF XTQØM
OJF [ MFLBS[BNJ TQFDKBMJTUBNJ QP[PTUBZDI E[JFE[JO
TUPNBUPMPHJJ PGFSVKFNZ LPNQMFLTPXŕ PQJFLŢ TUPNB
UPMPHJD[Oŕ EMB DBZDI SPE[JO [BSØXOP X [BLSFTJF PS
UPEPODKJ KBL J TUPNBUPMPHJJ [BDIPXBXD[FK EMB E[JFDJ
J EPSPTZDI FOEPEPODKJ DIJSVSHJJ J QSPUFUZLJ
o %[JŢLVKŢ [B DJFLBXŕ SP[NPXŢ J NBN OBE[JF
KŢ ƒF CŢE[JFNZ LPOUZOVPXBŗ UFNBUZLŢ TUPNBUP
MPHJD[Oŕ X LPMFKOZDI OVNFSBDI OBT[FHP QJTNB
o #BSE[P DIŢUOJF 4UPNBUPMPHJB E[JFDJŢDB D[Z
QSPUFUZLB EPSPTZDI Tŕ SØXOJFƒ CBSE[P JOUFSFTVKŕDF 
XJŢD DIŢUOJF TLPS[ZTUBN [ 1BŴTUXB [BQSPT[FOJB

4QFDKBMJTUZD[OB 1SBLUZLB 4UPNBUPMPHJD[OB 1BOJ 0SUPEPOULB
VM HFO 3PNBOB "CSBIBNB 
LPN   
 8BST[BXB
JOGP!QBOJPSUPEPOULBQM
XXXQBOJPSUPEPOULBQM GBDFCPPLDPNQBOJPSUPEPOULB

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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UFLTU TQPOTPSPXBOZ

; ES "OFUUŕ )PXPSVT#BSUPT[D[F MFLBS[FN TUP
NBUPMPHJFN TQFDKBMJTUŕ PSUPEPOUŕ SP[NBXJB
.BSUB 'SFKUBO
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

NOWE ZASADY PUBLIKACJI OG¸OSZE¡ DROBNYCH

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ Poszukuj´ dzia∏ki w gminie Wawer, do 3000 tys. metrów,
najch´tniej z warunkami zabudowy lub bez. Pilnie kupi´.
0 602 231 318, etenis@wp.pl
◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´, tel. 722
264 478.
◗ 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.
◗ 2 dzia∏ki rolne po 11000 m2 z dopuszczonà zabudowà jednorodzinnà i us∏ug nieucià˝liwych, 3 km od Miƒska Mazowieckiego. Tel. 661 077 423.
◗ Zamieni´ mieszkanie kwaterunkowe 37 m2 na Saskiej K´pie
na wi´ksze na Saskiej K´pie ew. Goc∏awiu, Wawer (mo˝e byç
zad∏u˝one lub do remontu). Moje mieszkanie bez zad∏u˝eƒ,
po remoncie, ciche, widne, pi´kna zielona okolica. Centralne
ogrzewanie, bez piecyka gazowego. 501216395. Pilne.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 325 m2 (13x25)
w Starej Mi∏osnej pod bliêniak, s∏oneczna. W. z., media, ksi´ga wieczysta. Spokojna okolica domów. Cena 255000 z∏. Tel.
504 188 550.

◗ 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
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848

USŁUGI OGRODOWE

• INNE PRACE PORZĄDKOWE
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW

513-148-238

◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝one
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawà. Szczegó∏y pod nr
tel: 519-186-285, 511-200-610.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 3.000 m2, Sulejówek Szkopówka przy samej
granicy z W-wà. Malownicza okolica, dobra komunikacja. Po
przekszta∏ceniu b´dzie przeznaczona pod budow´ bloków,
osiedla i budownictwa jednorodzinnego. tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam dzia∏k´ po∏o˝onà pomi´dzy Radzyminem a Zalewem Zegrzyƒskim usytuowanà w nowopowstajàcym otoczonym lasami osiedlu w ¸osiach. Niedaleko przystaƒ wodna.
tel. 508 549 374.
◗ 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 1850 m2 w presti˝owej cz´Êci starego Anina. Cena do negocjacji tel. 605 523 181; 504 040 395.
◗ Sprzedam dzia∏k´ z domem w Mi´dzylesiu. tel. 506 407 688
◗ 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: 5500 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

◗ 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
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ Matematyka – korepetycje, du˝e doÊwiadczenie, przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych tel. 503-759-762
◗ Matematyka, fizyka, chemia – Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum,
LO. Cena: 50 z∏/h. W∏asny dojazd. Tel. 601 602 132
◗ Matematyka korepetycje! Pomoc w pracach domowych oraz
w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu. Z mo˝liwoÊcià
dojazdu do ucznia. Tel. 796-561-381
◗ Studentka udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego dla dzieci
i m∏odzie˝y. Poziom zaawansowany (C1). Cena: 25z∏/godz.
Mo˝liwoÊç negocjacji. Tel. 729 141 069
◗ J´zyk polski – przygotowanie do matury 2015. Uwaga! nowa
ustna matura wymaga gruntownego powtórzenia, zapraszam
maturzystów i innych uczniów, Weso∏a Centrum, 22 7734 087

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

Tel. 22 773 33 77

113

◗ J´zyk rosyjski – nauka i t∏umaczenia u doÊwiadczonego t∏umacza i lektora, skutecznie i sympatycznie, wszystkie poziomy, naucz´ ka˝dego!! Weso∏a, tel. 504 69 79 18
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej udzieli korepetycji z j´zyka
francuskiego. Tel. 502 568 012.
◗ Studentka udzieli pomocy w nauce dzieciom ze szko∏y podstawowej. Tel. 502 568 012
◗ J´zyk angielski: konwersacje, korepetycje, nauka, przygotowanie do egzaminów (gimnazjalny, maturalny, FCE, CAE,
CPE, BULATS, doktoraty, etc.). Kontakt: 505 164 786.
◗ J´zyk hiszpaƒski, nauczycielka native speaker ze znajomoÊcià
j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli.
795 549 347.
◗ 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

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ Sprzedam tanio odzie˝ (bluzki, spódniczki, spodnie, sukienki,
kurtki) oraz buty dla dziewczynki w wieku 4-7 lat w bardzo
dobrym stanie. Telefon – 668 846 156.
◗ 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 przyjm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel.
516 390 664.

◗ 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
◗ 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.

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

Askware

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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ODCHUDZANIE
Dowiedz si´ o co chodzi

◗ Szukam pracy. Zaopiekuj´ si´ ma∏ym dzieckiem. Jestem dyspozycyjna, cierpliwa, bez na∏ogów, lubi´ dzieci. tel. 517 800 293.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej 56 m z ogródkiem, aneks
kuchenny po∏àczony z pokojem dziennym, sypialnia, ∏azienka,
korytarz i stanowisko gara˝owe. Osiedle strze˝one. Mieszkanie
wolne od paêdziernika. Tel. kontaktowy 502 511 323.
◗ Wynajm´ pokój z kuchnià 36 m, mieszkanie samodzielne,
w wolno stojàcym domu, umeblowane, AGD, parking na posesji. Anin, przy ul. Kajki. Tel. 503-977-650.
◗ 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
◗ Roznios´ ulotki solidnie i tanio tel. 505 864 532
◗ Niemiecka Firma wchodzàca na rynek w bran˝y urody, poszukuje Osób o wysokiej kulturze osobistej, konkretnych, zmotywowanych, lubiàcych ludzi i nowe wyzwania, szczegó∏y po
przes∏aniu CV-dagaga.ziel@gmail.com lub tel. 533867903

HYDRAULIK

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam meble Ikea Mamut ró˝owo-czerwone szafa + komoda 300 z∏ tel. 503-759-762
◗ Sprzedam piec elektryczny do wypalania ceramiki/elementów
metalowych lakierowanych oraz antyczne meble do remontu.
tel 796 760 762
◗ Przyjm´ ziemi´ z wykopu na podwy˝szenie terenu – ok. 20
wywrotek. Ch´tnie ziemi´ ∏àkowà bez gruzu, gliny i Êmieci.
Kontakt: tel. 505936517
◗ Sprzedam m∏odzie˝owy rower Giant XTC JR 24, kolor granatowy, u˝ywany 2 sezony, stan bardzo dobry, cena 550 PLN,
tel. 603 555 152

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

Tel. 660-769-211

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Szukam pracy, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca
dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem tel. 602 610 965.
◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie zdrowia,
10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem. tel. 793 456 990.

Tel. 22 773 33 77

115

122

160

◗ Zatrudni´ doÊwiadczonà panià z Michalina lub okolic do
kompleksowego prowadzenia domu i okazjonalnej opieki
nad dzieçmi w wymiarze oko∏o 6 godzin dziennie w elastycznych godzinach pracy. 609 043 162.
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien i prasowanie. Posiadam referencje. tel. 601-715-540
◗ Ogrodnicze prace porzàdkowe. tel 22 35 35 821, 609 679 421
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon:
880-096-769
◗ Praca – Kelner, cukiernik do hotelu blisko Warszawy Praca na
bankietach, weselach i w cateringu w W-wie. CV na: praca@
willazagorze.pl

M O N TA ˚ :
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◗ Sprzedam stó∏ fornirowany kolor koniak ciemny i 6 krzese∏ tapicerowanych, lite drewno do kompletu. Stara Mi∏osna tel.
530503050
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479
◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios 44m
i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex, tel. 605
360 935.
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po 10
z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci
z 1887 i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r. i Tygodnik
Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935.

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

bez diety, cudownych pigu∏ek
i wyrzeczeƒ, raz na zawsze.

530 503 050

◗ Studentka 2 roku Ekonomii na UW, z 4 letnim doÊwiadczeniem
w nauczaniu, udzieli korepetycji z matematyki uczniom szko∏y
podstawowej, gimnazjum i liceum. 30 z∏/h. 881397189
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego – wszystkie poziomy, tak˝e
j´zyk specjalistyczny (medyczny), t∏umaczenia. Solidnie,
w dobrej cenie z dojazdem. tel. 504948837

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna
20
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662-605-590
8

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

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

Us∏ugi Informatyczne

68

Tel. 601 262 086.

Szanowni Paƒstwo,
Od pierwszego wydania WS og∏oszenia drobne by∏y traktowane jako rodzaj pomocy sàsiedzkiej. Niestety na przestrzeni lat sta∏y si´ okazjà do regularnego, bezp∏atnego reklamowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tego typu og∏oszenia komercyjne na tyle zdominowa∏y ca∏y dzia∏, ˝e te „sàsiedzkie” zupe∏nie si´ wÊród nich zagubi∏y. W zwiàzku z tym poczàwszy od paêdziernikowych wydaƒ WS wprowadzamy nowe zasady kwalifikowania
og∏oszeƒ jako bezp∏atnych (wymiana sàsiedzka, jednorazowa sprzeda˝ i pozosta∏e og∏oszenia niezwiàzane ze sta∏ym czerpaniem korzyÊci finansowych). Jako komercyjne traktowane b´dà w szczególnoÊci: korepetycje, wszelkie us∏ugi (hydraulik, kominiarz, wywóz szamba, naprawa komputerów itd.), sprzeda˝ w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej
(zarejestrowanej lub nie). Te og∏oszenia mo˝na zamieÊciç odp∏atnie – w cenie 35 z∏ netto za jednorazowà publikacj´ (zg∏oszenia – tel. 22 810 26 04). Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701
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◗ Zatrudni´ szwaczki do zak∏adu w Weso∏ej. tel. 501 75 75 78
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa na
sta∏e. Spokojna, uczciwa, mam referencje. tel. 500 602 122
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace. tel.
518 731 920, 734 253 366
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)
◗ Uczeƒ liceum rozniesie ulotki tel. 883 466 477.
◗ M´˝czyzna w Êrednim wieku umyje okna w domu 693 808 696

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

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
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WAWERSKIE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z piątym 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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