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WAWERS K IE

Wawerskie Centrum
Kultury – oficjalny start!
NASZ PATRONAT

W niedziel´ 26 paêdziernika br. nastàpi oficjalne otwarcie Wawerskiego Centrum Kultury. Tworzy je 6 filii (dotychczasowych klubów kultury) oraz Wawerska Strefa Kultury.
Siedziba WCK znajduje si´ w budynku by∏ego gimnazjum
w Mi´dzylesiu przy ul. ˚egaƒskiej 1a i tam w∏aÊnie w ostatnià niedziel´ paêdziernika odb´dzie si´ kulminacja wspomnianego wydarzenia. Poprzedzi jà przejazd zabytkowym
pociàgiem, pami´tajàcym jeszcze przedwojenne czasy. Kolejka pokona tras´ W-wa Gdaƒska – Falenica i z powrotem.
Podró˝nym czas b´dà umilaç wawerscy artyÊci, na co dzieƒ
dzia∏ajàcy w poszczególnych filiach Centrum. Wyst´py
b´dà kontynuowane w godzinach popo∏udniowo-wieczornych
w siedzibie WCK. B´dzie tu mo˝na m.in. poznaç talenty m∏odych
mieszkaƒców Wawra. Na fina∏ zaplanowany jest koncert zespo∏u
Poparzeni Kawà Trzy, który tworzà znani dziennikarze radiowi
i telewizyjni (m.in. Wojtek Jagielski, Romek Osica i Jacek Kret).
Bilety-cegie∏ki na przejazd pociàgiem oraz bezp∏atne wejÊciówki na koncert sà dost´pne w filiach Wawerskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie, Aninie, Falenicy, Marysinie, RadoÊci i Zastowie. WCK zaprasza serdecznie na to wydarzenie, a warto si´ pospieszyç, gdy˝ liczba miejsc jest ograniczona.
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà patronem medialnym
wydarzenia.
WCK

Do˝ynkowe Spotkanie Rodzin
Pod takim has∏em w niedziel´ 21 wrzeÊnia na terenie przykoÊcielnym zosta∏
zorganizowany
festyn
w Miedzeszynie. Ju˝ tradycyjnie Rada Osiedla i inne
organizacje przygotowujà
dla mieszkaƒców wiele
atrakcji, a g∏ównym celem
jest spotkanie na Êwie˝ym powietrzu i wzajemne
poznanie sàsiadów. Jak co roku w czasie tych spotkaƒ przygotowano wspólny stó∏ biesiadny z∏o˝ony z ciast, owoców i innych produktów przyniesionych przez rodziny z Miedzeszyna. MieliÊmy
profesjonalny grill z kie∏baskami Warszawskiej
Spó∏dzielni Handlowej „Fala”, pieczone kartofle

i gofry. Szczególnym powodzeniem cieszy∏ si´
chleb rozdawany wszystkim, poÊwi´cony
w czasie uroczystej mszy do˝ynkowej.
WÊród licznych atrakcji tego Êwi´ta wymieniç mo˝na: wystaw´ prac malarskich, plenerowe stoisko Biblioteki w Miedzeszynie,
weso∏e miasteczko ze zje˝d˝alnià i trampolinà. By∏y konne przeja˝d˝ki i ma∏e ZOO.
Wszystkim nam ten wspólnie sp´dzany czas
umila∏ zespó∏ muzyczny z Soko∏owa Podlaskiego. Wystàpi∏a równie˝ Pani Ewa Jarzymowska-Ka∏udow ze wspania∏ym recitalem.
Funkcj´ edukacyjnà spe∏nia∏o stoisko medyczne, demonstrujàc prawid∏owe udzielanie pierwszej pomocy. Mo˝na by∏o równie˝ zmierzyç ciÊnienie krwi i poziom cukru.

Wszyscy w tym dniu Êwietnie si´ bawili,
wspólnie Êpiewajàc i taƒczàc. Kto z Paƒstwa
jeszcze nie by∏ na miedzeszyƒskich do˝ynkach,
niech koniecznie odwiedzi je za rok.
W∏odzimierz Zalewski

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Wrzesieƒ by∏ jednym
z ostatnich miesi´cy pracy
Rady Dzielnicy w tej kadencji. Na jedynej sesji
w tym miesiàcu mi´dzy innymi
przeprowadzono
zmian´ bud˝etowà, w wyniku której przyj´to zwi´kszenie Êrodków wyrównawczych z bud˝etu m.st. Warszawy. Przyznana
dzielnicy kwota ponad çwierç miliona z∏otych zostanie przeznaczona g∏ównie na remonty
w przedszkolach i placówkach oÊwiatowych.
Dodatkowo dokonano drobnych przesuni´ç pomi´dzy dzia∏ami bud˝etu.
Rada Dzielnicy w dalszej cz´Êci sesji przyj´∏a
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójnej Góry w rejonie ul. Fromborskiej. Wejdzie on w ˝ycie po przyj´ciu planu
przez Rad´ Warszawy i opublikowaniu go
w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego. Celem planu by∏o ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreÊlenie takiego sposobu ich zagospodarowania i zabudowy, aby
w maksymalnym stopniu zachowaç walory
przestrzenno-krajobrazowe i przyrodnicze obszaru planu le˝àcego w otulinie Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego.
Na sesji przyj´to równie˝ zmiany w Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy. Rada zaaprobowa∏a przedstawione zmiany s∏u˝àce g∏ównie
ujednoliceniu studium z uchwalonymi planami
miejscowymi. Dodatkowo Rada uzupe∏ni∏a

przedstawione zmiany o propozycj´ zmiany klasy Trasy Olszynki Grochowskiej z drogi klasy
g∏ównej na drog´ klasy zbiorczej oraz zmiany
klasy ciàgu ulic Tawu∏kowa – Liliowa z drogi klasy zbiorczej na drog´ klasy lokalnej. Zmiany te
by∏y podyktowane brakiem mo˝liwoÊci bezpoÊredniego w∏àczenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy.
Rondo na skrzy˝owaniu ulic ˚egaƒskiej i Po˝aryskiego otrzyma∏o nazw´ „Rondo Braci Skurów”
Nazwa dotyczy trzech braci zwiàzanych z Mi´dzylesiem – Czes∏awa, Stanis∏awa i Jana. Najstarszy
– Czes∏aw by∏ podczas swojej d∏ugiej drogi kombatanckiej m.in. zast´pcà kierownika referatu odbioru – komórki AK zajmujàcej si´ ewakuacjà
cichociemnych z punktów zrzutu. Podczas Powstania Warszawskiego zginà∏ zamordowany

W sobot´, 27 wrzeÊnia po d∏ugiej i ci´˝kiej
chorobie zmar∏a wieloletnia radna naszej dzielnicy Pani Gra˝yna Sierakowska, by∏a dyrektorka
szko∏y w RadoÊci przy ul. Bajkowej. W obecnej
kadencji radna sprawowa∏a mandat z ramienia
Komitetu Wyborczego Wyborców Wawerska Inicjatywa Samorzàdowa.
By∏a przewodniczàcà Komisji Mieszkaniowej
i wiceprzewodniczàcà Komisji OÊwiaty i Kultury.
Marcin Kurpios

„Wawer – dodaj do ulubionych”
– spotkania nt. bud˝etu partycypacyjnego
Na poczàtku paêdziernika ruszy∏ kolejny cykl
spotkaƒ przedstawicieli w∏adz dzielnicy
z mieszkaƒcami pod znanym nam ju˝ has∏em
„Wawer – dodaj do ulubionych”. Spotkania
w tym cyklu poÊwi´cone sà bud˝etowi partycypacyjnemu – omówieniu wyników BP 2015
i przedstawieniu planu dzia∏aƒ zwiàzanych
z BP 2016. Za nami ju˝ spotkania w osiedlach:
Marysin Wawerski, Anin, Las, Wawer, Sadul,
Zerzeƒ, RadoÊç i NadwiÊle, ale przed nami jesz-

G∏osuj tam, gdzie mieszkasz
Ju˝ za miesiàc, 16 listopada odb´dà si´ wybory
samorzàdowe. B´dziemy
wybieraç jednoczeÊnie
Rad´ Dzielnicy, Rad´ Miasta, prezydenta miasta
oraz radnych Sejmiku Wojewódzkiego. To wybory
inne ni˝ pozosta∏e, bo
choç swoje listy wystawià wszystkie liczàce si´
partie polityczne, to cz´sto na nich spotkamy
osoby na co dzieƒ stroniàce od polityki. Samorzàdowcy, nawet ci zrzeszeni w partiach politycznych, nie toczà bowiem wojen ideologicznych. Na ich barkach spoczywa sprawne i skuteczne zarzàdzanie naszymi „ma∏ymi ojczyznami”.

w szpitalu na Woli. Stanis∏aw Skura by∏ rzeêbiarzem specjalizujàcym si´ w kowalstwie artystycznym, bra∏ udzia∏ w odbudowie gdaƒskiej starówki oraz wielu pomorskich i Êlàskich zamków i koÊcio∏ów. Najm∏odszym z braci by∏ Jan Skura
– kapitan ˚eglugi Wielkiej. S∏u˝y∏ na niszczycielu
Garland, ochraniajàc konwoje i uczestniczàc
w bitwie o Atlantyk zimà 1940/1941 r.

Budowa infrastruktury, prowadzenie szkó∏
i przedszkoli, organizacja placówek pomocy
spo∏ecznej czy s∏u˝by zdrowia... KiedyÊ us∏ysza∏em pewnà bardzo trafnà dewiz´: chodniki nie
sà ani prawicowe, ani lewicowe. Mogà byç jedynie proste lub dziurawe...
Innà specyfikà wyborów samorzàdowych jest
to, ˝e czasem – szczególnie w wyborach do Rady Dzielnicy – wystarczy do obj´cia mandatu zaledwie kilkadziesiàt g∏osów... Dlatego warto
wziàç udzia∏ w tych wyborach, bo nasz g∏os jest
w nich szczególnie cenny.
Warto pami´taç, ˝e w przeciwieƒstwie do
innych wyborów, w tych mo˝na g∏osowaç jedynie w miejscu, gdzie jest si´ wpisanym do
rejestru wyborców. Najcz´Êciej jest to adres za-

cze cztery osiedla, w nast´pujàcych terminach:
17 X 14 – Aleksandrów (WCK Filia Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10), 20 X 14 – Miedzeszyn (XXV LO, ul. Halna 20), 21 X 14 – Falenica (SP 124, ul. Bartoszycka 45/47), 22 X 14
– Mi´dzylesie (Wawerskie Centrum Kultury, ul.
˚egaƒska 1a) – zawsze od 18.00 do 20.00.
Przyjdê i wspó∏decyduj o swoim osiedlu!
Hanna Kowalska
meldowania. Ale osoby na sta∏e zamieszkujàce
gdzie indziej (a w Wawrze mieszka bardzo
wiele osób zameldowanych gdzie indziej) bez
wi´kszych problemów mogà g∏osowaç w miejscu zamieszkiwania.
Trzeba to jednak za∏atwiç troch´ wczeÊniej.
Wystarczy udaç si´ do Urz´du Dzielnicy (nie zapomnijmy dowodu osobistego) i wype∏niç oraz
z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie o wpisanie do
sta∏ego rejestru wyborców w Wawrze. Podajemy
adres zameldowania oraz adres zamieszkiwania
na terenie Wawra i w ciàgu kilku dni otrzymujemy decyzj´ o wpisaniu do rejestru wyborców.
Serdecznie zach´cam do tego wszystkich niezameldowanych. To zajmuje tylko kilkanaÊcie minut,
a zyskuje si´ realny wp∏yw na to, jak zagospodarowywana jest spora cz´Êç naszych podatków.
Marcin J´drzejewski

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Prace nad Ferio Wawer trwajà
Wraz z nadejÊciem jesieni w Mi´dzylesiu, w dawnych halach Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotaƒskiego, ruszy∏a budowa galerii Ferio
Wawer. Z nowego centrum handlowego b´dziemy
mogli skorzystaç w paêdzierniku 2015 roku.
W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków postanowiono, ˝e odrestaurowanie hal b´dzie polega∏o m.in. na wyeksponowaniu elementów konstrukcyjnych. Nie zmieni si´ wysokoÊç obiektu,
pozostanie on bowiem parterowy. Natomiast no-

wa cz´Êç b´dzie sk∏ada∏a si´ z czterech
kondygnacji, z których jedna b´dzie
przeznaczona na podziemny parking.
W uroczystoÊci wmurowania kamienia w´gielnego pod budow´ nowej galerii, która odby∏a si´ pod koniec wrzeÊnia, wzià∏ udzia∏ zast´pca burmistrza
dzielnicy Wawer Adam Godus∏awski.
Olga ¸´cka
■

16 paêdziernika (czwartek), godz. 17.00
WCK Filia Wawerska Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
e-mail biuro@wck-wawer.pl

■

20 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 14.00
WCK Filia Anin,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
e-mail anin@met.pl

A ˝eby by∏o jeszcze bardziej sàsiedzko, patronat medialny nad cyklem spotkaƒ obj´∏y „WiadomoÊci Sàsiedzkie” :-)

■

27 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 19.00
WCK Filia Zastów
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63,
e-mail klub@kkzastow.com

Harmonogram spotkaƒ sàsiedzkich:

■

29 paêdziernika (Êroda), godz. 19.00
WCK Filia Falenica,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
e-mail kkfalenica@wp.pl
Zapraszamy!
WCK

Sàsiedzi, spotkajmy si´!
Akcja „Sàsiedzi” to cykl kameralnych spotkaƒ
mieszkaƒców w wawerskich osiedlach, realizowany przez filie Wawerskiego Centrum Kultury.
Jako instytucje, ale i jako Wasi sàsiedzi chcemy
wspieraç Paƒstwa pomys∏y, uÊwiadamiaç potrzeb´ odpowiedzialnoÊci za w∏asne otoczenie i to, co
si´ w nim dzieje. Mamy nadziej´, ˝e akcja stanie
si´ przyczynkiem do nawiàzania lepszych kontaktów, wi´zi i wspó∏pracy mi´dzysàsiedzkiej, zach´ci do podejmowania dzia∏aƒ na ma∏à i wi´kszà
skal´ w obszarze szeroko poj´tej kultury.
Je˝eli chcesz zostaç wspó∏autorem, scenarzystà, a nawet re˝yserem kulturalnego wydarzenia
w naszej dzielnicy, weê udzia∏ w jego wspó∏two-

rzeniu. A mo˝e masz propozycj´ na proste dzia∏anie, które wywo∏a radosnych uÊmiech na twarzach Twoich sàsiadów? Zapraszamy, podzielcie
si´ z nami swoimi pomys∏ami i marzeniami!
Wspólnie ∏atwiej je b´dzie zrealizowaç.

■

11 paêdziernika (sobota), godz. 12.00
WCK Filia Aleksandrów,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
e-mail alklubinsella@post.pl

Do∏àcz do Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego w Wawrze!
JesteÊ dzia∏aczem organizacji pozarzàdowej albo mieszkaƒcem Wawra? Chcesz mieç wp∏yw na kszta∏t bud˝etu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zg∏oÊ si´ do Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego w dzielnicy Wawer. Wi´cej informacji na
www.wawer.warszawa.pl – zak∏adka Bud˝et partycypacyjny.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem ˝egnamy naszà kole˝ank´

Gra˝yn´ Sierakowskà
wieloletniego dyrektora SP nr 204
im. 19 Pu∏ku U∏anów Wo∏yƒskich w RadoÊci,
radnà dzielnicy Wawer w kadencjach 2006–2014,
przewodniczàcà komisji oÊwiaty i mieszkaniowej,
która pomimo ci´˝kiej choroby do ostatniej chwili
bardzo aktywnie i z wielkim zaanga˝owaniem
uczestniczy∏a w pracach Rady Dzielnicy
Zarzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Po latach pytamy znów

I Ty mo˝esz zostaç
wolontariuszem!!!

Na finiszu mijajàcej w∏aÊnie kadencji samorzàdowej z Panià Burmistrz
Dzielnicy Wawer Jolantà Koczorowskà rozmawia Marcin J´drzejewski.
Marcin J´drzejewski: Dzieƒ dobry. Koƒczy si´ powoli Pani czteroletnia kadencja na stanowisku Burmistrza Dzielnicy, trudno
wi´c nie zaczàç tego wywiadu
od proÊby o kilka s∏ów, jak Pani ocenia te minione lata.
Jolanta Koczorowska: MyÊl´,
˝e lata 2010–2014 to dla dzielnicy Wawer czas wyjàtkowo szybkiego rozwoju. Ukazuje to wzrastajàca liczba nowych mieszkaƒców – przyby∏o ich w tym okresie
ponad 5 tys. – oraz inwestycji, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. W ostatnich 4 latach wydano w Wawrze
ponad 5 tys. decyzji o pozwoleniu na budow´, co
stawia naszà dzielnic´ w warszawskiej czo∏ówce
i Êwiadczy o wzrastajàcym zainteresowaniu zamieszkaniem i inwestowaniem w Wawrze.
Dzielnica Wawer to miejsce wyjàtkowe na mapie Warszawy. Wyró˝nia jà specyficzny, zdrowy
mikroklimat, pi´kne lasy i bogata przyroda. Stwarza to niepowtarzalne warunki do uprawiania
sportu i rekreacji, zarówno zimà, jak i latem. LeÊne Êcie˝ki rowerowe i trasy dla biegaczy to wymarzony prezent dla fanów tych sportów z ca∏ej
Warszawy. Tak˝e oferta kulturalna dzielnicy i organizacje dzia∏ajàce w nowatorskim na skal´
Warszawy projekcie, jakim jest Wawerska Strefa
Kultury – funkcjonujàca jako cz´Êç Wawerskiego
Centrum Kultury utworzonego w 2014 r. z po∏àczenia wawerskich klubów kultury – gwarantujà
mieszkaƒcom i osobom odwiedzajàcym Wawer
wiele niezapomnianych wra˝eƒ.
Krajobraz dzielnicy zmienia si´ w dobrym kierunku, myÊl´, ˝e wielu mieszkaƒców dostrzega
te zmiany.
Specyfikà Wawra jest du˝a przestrzeƒ i rozrzucone, cz´sto oddzielone lasami osiedla, co
powoduje, ˝e braki w infrastrukturze sà bardziej odczuwalne. Co uda∏o si´ zrobiç i jak
wiele jeszcze przed nami?

Staramy si´ równomiernie
prowadziç inwestycje w ró˝nych osiedlach dzielnicy i koordynowaç z Zarzàdem Transportu Miejskiego korzystny dla
mieszkaƒców rozwój sieci komunikacyjnej w Wawrze.
W mijajàcej kadencji samorzàdu w ramach inwestycji publicznych zbudowano w Wawrze ponad 32 km dróg i prawie
20 km chodników. Oznacza to,
˝e prawie po∏owa dotychczas
nieutwardzonych dróg zyska∏a
w ostatnich 4 latach nowà nawierzchni´. Zakoƒczono wiele strategicznych dla
dzielnicy inwestycji, takich jak budowa nowej
2-kilometrowej drogi ∏àczàcej ul. Skalnicowà
z ul. Panny Wodnej – najwi´ksza inwestycja drogowa w Wawrze w ostatnich latach, a tak˝e budowa równie wa˝nej dla uk∏adu komunikacyjnego dzielnicy ul. Nowozabielskiej w osiedlu Las.
Inwestycje drogowe umo˝liwi∏y powstanie nowych odcinków linii autobusowych.
WybudowaliÊmy 4 ogólnodost´pne parkingi na
ponad 250 miejsc, w trakcie budowy sà 3 kolejne
przy stacjach PKP RadoÊç, Mi´dzylesie i Goc∏awek.
Zakoƒczenie tej inwestycji b´dzie oznacza∏o powstanie ponad pó∏ tysiàca nowych miejsc parkingowych w dzielnicy w ostatnich czterech latach.
Wychodzàc naprzeciw wzrastajàcej liczbie
mieszkaƒców dzielnicy, skupiliÊmy si´ na budowie i remontach wawerskich placówek oÊwiatowych. Dzi´ki nowym inwestycjom, takim jak budowa nowych przedszkoli przy ul. Krupniczej
i Kadetów oraz adaptacja nowych pomieszczeƒ
na potrzeby przedszkolne, uda si´ zwi´kszyç
o 250 liczb´ miejsc w przedszkolach.
W ostatnich 4 latach wybudowano tak˝e 14
nowych placów zabaw we wszystkich cz´Êciach
dzielnicy, ocieplono 8 szkó∏, a na remonty placóciàg dalszy na str. 4

Wolontariat to bezp∏atne, dobrowolne i Êwiadome dzia∏anie na rzecz innych ludzi, organizacji
pozarzàdowych oraz instytucji publicznych.
Wolontariuszem mo˝e byç ka˝dy bez wzgl´du na wiek, p∏eç, wykszta∏cenie, status materialny.
Wolontariat daje szanse wykorzystania posiadanej wiedzy i umiej´tnoÊci, rozwijania zainteresowaƒ, zdobycia doÊwiadczenia.

Wiemy, gdzie i komu
mo˝esz zaoferowaç pomoc!
Prowadzone sà nast´pujàce dzia∏ania:
• Wolontariat indywidualny: wolontariusze
Êwiadczà pomoc osobom starszym i niepe∏nosprawnym, np. towarzyszà przy robieniu
zakupów.
• Praca z grupà: wolontariusze pomagajà
w Êwietlicy.
• Wolontariat okolicznoÊciowy: pomoc przy
organizowaniu np. Dnia Dziecka, zabawy Miko∏ajkowej.
Poszukiwanie wolontariuszy odbywa si´ poprzez zamieszczanie og∏oszeƒ w prasie lokalnej
oraz poprzez rozwieszanie ulotek na uczelniach
i w miejscach ch´tnie odwiedzanych przez studentów i m∏odzie˝.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
oferuje: porozumienia, zaÊwiadczenia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Ewelina Belter – koordynator
wolontariatu OPS Wawer
ewelina.belter@opswawer.waw.pl
(22) 613-38-44 w. 20
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Twoje zdrowie w twoich rękach

Sirius-D

– to jest to!
tel. 501 220 001
782 732 908
www.sirius-d.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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wek oÊwiatowych przeznaczono prawie 7,5 mln
z∏! DokonaliÊmy te˝ zmian organizacyjnych
w oÊwiacie, tak aby lepiej dostosowaç jà do
obecnych trendów osadnictwa. Rozpocz´liÊmy
tak˝e procedur´ budowy nowej szko∏y w osiedlu
NadwiÊle, które niezwykle pr´˝nie si´ rozwija.
W ostatnich latach powsta∏o wiele nowych
obiektów sportowych, takich jak p∏ywalnia i lodowisko w Aninie czy kompleks boisk w ramach Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „NadwiÊle”. Wa˝na inwestycja, jakà jest budowa tunelu w Mi´dzylesiu, ma
ju˝ opracowany szczegó∏owy harmonogram prac,
a jej realizacja rozpocznie si´ jeszcze w 2014 r.,
inwestycji towarzyszyç b´dzie budowa brakujàcego odcinka drogi ∏àczàcej Wawer z Weso∏à.
Wawer to jedna z najszybciej rozwijajàcych
si´ dzielnic Warszawy. Mamy jeszcze wiele do
nadrobienia. Codziennie dostrzec mo˝na jednak,
jak bardzo w ostatnich latach zmieni∏ si´ w nowoczesne i przyjazne do ˝ycia miejsce.
Wawer powstawa∏ wzd∏u˝ kolejowej linii
otwockiej, do dziÊ stanowi ona g∏ównà oÊ komunikacyjnà dzielnicy, ale te˝ generuje sporo
ucià˝liwoÊci. Jak uk∏ada si´ wspó∏praca z PKP
i jakie problemy uda∏o si´ rozwiàzaç?
Wspó∏pracujemy na co dzieƒ z PKP przy realizacji inwestycji w dzielnicy. Efektem tej wspó∏pracy jest m.in. d∏ugo oczekiwana i bardzo potrzebna budowa wejÊç z pochylniami na perony w Falenicy, co u∏atwi∏o ˝ycie wielu osobom, a tak˝e
budowa parkingów przy stacjach PKP RadoÊç,
Mi´dzylesie i Goc∏awek. Mieszkaƒcy zyskajà 250,
tak potrzebnych, nowych miejsc parkingowych.
Wielu mieszkaƒców narzeka na nowy system odbioru Êmieci. Czy te zmiany rzeczywiÊcie by∏y niezb´dne i czy uda si´ coÊ zrobiç,
by ten system poprawiç?
Zmiany, moim zdaniem, by∏y niezb´dne, ale
nowy system gospodarowania odpadami nie
jest idealny. Bardzo dobrze rozumiem protesty
mieszkaƒców dzielnicy w zwiàzku z cz´stotliwoÊcià odbioru odpadów czy ze sposobem odbioru
odpadów zielonych. DomagaliÊmy si´ odbioru
odpadów zielonych z posesji i zwi´kszenia cz´stotliwoÊci odbioru odpadów. Nie wszystko uda∏o nam si´ wywalczyç, ale jeÊli chodzi o odbiór
odpadów zielonych w Wawrze, to przynajmniej
mamy a˝ 13 punktów, gdzie mo˝na je przywieêç.
Tak˝e dzi´ki naszym staraniom op∏aty za odbiór
odpadów dla gospodarstw jednorodzinnych sà
mniejsze ni˝ pierwotnie planowano.
Sporym problemem dla wielu rejonów
Wawra jest kwestia wód gruntowych, które
w ostatnim czasie znacznie si´ podnios∏y. Co
Urzàd robi w celu rozwiàzania tego problemu?
W ramach poprawy odwodnienia ulic na wielu
wybudowano elementy poprawiajàce odprowadzenie wód opadowych, czyli: studzienki Êciekowe, studnie osadnikowe czy kratki na ulicach. Mó-

wi´ o takich ulicach jak: Króla Maciusia, Przyjaêni,
Powszechna, Zbójnogórska, Jachowicza, Stradomska, Dzi´cio∏a, Starego Doktora. W najbli˝szym
czasie Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji, budujàce obecnie w Wawrze sieç kanalizacyjnà, zainwestuje w prace oko∏o 300 mln z∏,
co jest kwotà bez precedensu w historii naszej
dzielnicy i ca∏ego miasta. W ramach tego gigantycznego zadania powstaje równie˝ mo˝liwoÊç
odprowadzania wód opadowych, a wi´c odwodnienia ulic. WykonaliÊmy te˝ koncepcj´ i projekty
techniczne odwodnienia najbardziej zagro˝onych
podtopieniami terenów, czyli osiedli Aleksandrów,
NadwiÊle i Zerzeƒ oraz Zbójna Góra. Realizacja budowy b´dzie zale˝a∏a od mo˝liwoÊci finansowych,
ale cz´Êç Êrodków ju˝ jest zarezerwowana.
Kolejny problem to brak planów zagospodarowania przestrzennego. Co prawda to nie
dzielnice odpowiadajà za ich uchwalenie, ale
delegatura biura architektury opracowujàca
te plany mieÊci si´ w tym budynku… Jakie sà
perspektywy przyÊpieszenia tych prac?
Rada Dzielnicy i jej komisje, a tak˝e wydzia∏y
urz´du dopracowa∏y si´ sprawnego systemu
opiniowania przesy∏anych do nas planów. Inicjatywa, jeÊli chodzi o przyst´powanie do nowych
opracowaƒ, le˝y po stronie miejskiego Biura Architektury, a ono wspó∏pracuje z Radà Warszawy
i jej komisjami. Naszym problemem, poza ma∏à
liczbà nowych planów, sà przeciàgajàce si´, nawet po kilka lat, procedury przy ju˝ rozpocz´tych
planach. Jednym z problemów sà obszary leÊne.
W pewnym sensie z mojej inicjatywy w∏aÊnie
w tej sprawie odby∏o si´ posiedzenie Komisji ¸adu Przestrzennego Rady Warszawy z udzia∏em
przedstawicieli Urz´du Marsza∏kowskiego.
Nied∏ugo rusza budowa po∏udniowej obwodnicy Warszawy. Jaki to b´dzie mia∏o
wp∏yw na warunki ˝ycia w Wawrze?
Wi´kszoÊç mieszkaƒców Wawra czeka na t´
obwodnic´. Do koncepcji inwestycji wnieÊliÊmy
wiele uwag. Od momentu kiedy koncepcja budowy obwodnicy zosta∏a przedstawiona po raz
pierwszy, w naszym rejonie bardzo du˝o zmieni∏o
si´ przestrzennie. Wawer si´ rozbudowuje. Bardzo wa˝ne jest dla nas powiàzanie POW z ruchem
lokalnym i tego g∏ównie dotyczy∏y nasze wnioski
do koncepcji. Mo˝na powiedzieç, ˝e wybudowanie POW po∏àczy Wawer z Europà Zachodnià.
Wawer jest specyficznà dzielnicà, trudno
wskazaç, gdzie jest jej centrum, wiele urz´dów i jednostek organizacyjnych jest porozrzucanych po ró˝nych zakàtkach dzielnicy. To
dobra sytuacja dla mieszkaƒców?
Z jednej strony to pewna tradycja Wawra
i mieszkaƒcy sà do niej jakoÊ przywiàzani. Z drugiej strony stwarza to jednak spore niedogodnoÊci. Dlatego podj´liÊmy dzia∏ania, by wykreowaç
prawdziwe centrum administracyjno-kulturalne

w Mi´dzylesiu. Powsta∏a koncepcja zlokalizowania
w sàsiadujàcych ze sobà budynkach obecnego
Urz´du Dzielnicy i dawnego budynku gimnazjum
przy ul. ˚egaƒskiej wi´kszoÊci wa˝nych instytucji
publicznych. Pierwszym etapem tego dzia∏ania jest
powo∏anie w tym roku Wawerskiego Centrum Kultury, powsta∏ego z po∏àczenia wawerskich klubów
kultury, które sta∏y si´ filiami WCK. Gdy b´dà mo˝liwoÊci finansowe, budynek po gimnazjum zostanie zmodernizowany wed∏ug opracowanego projektu i wówczas, poza pomieszczeniami dla WCK
i salà widowiskowà, znajdzie si´ tam miejsce dla
Urz´du Stanu Cywilnego i jeszcze kilku instytucji.
Budowana obok galeria handlowa wzmocni funkcje centrotwórcze tej cz´Êci Mi´dzylesia.
Na dniach rusza wyczekiwana od dawna,
a realizowana przez ZMID budowa przejazdu
pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu. Zostanie przebudowany ca∏y uk∏ad komunikacyjny
tego rejonu. W po∏àczeniu z budowanym tu˝
obok centrum handlowym Ferio oraz planami
przebudowy budynku dawnego gimnazjum
przy ˚egaƒskiej czeka nas w tym rejonie
prawdziwa urbanistyczna rewolucja?
O post´pujàcych zmianach i zamierzeniach odnoÊnie centrum administracyjno-kulturalnego ju˝
powiedzia∏am. Rozpocz´ta ju˝ w∏aÊciwie inwestycja drogowa, czyli budowa tunelu, bardzo zmieni
t´ cz´Êç Mi´dzylesia. Przeznaczony do przebudowy
jest odcinek drogi na d∏ugoÊci 830 m, z czego ok.
80 m stanowi tunel, który ma zastàpiç istniejàcy
przejazd przez tory kolejowe. SzerokoÊç nowej drogi umo˝liwi wytyczenie dwóch pasów ruchu
w obydwu kierunkach. W ramach inwestycji powstanà tak˝e podziemne przejÊcia dla pieszych
– jedno pod torami kolejowymi i obiema jezdniami
ul. Patriotów oraz drugie w rejonie Urz´du Dzielnicy Wawer. Nowy przebieg ulic Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej oznacza, ˝e
jezdnia poprowadzona b´dzie szerokim ∏ukiem po
pó∏nocnej stronie istniejàcego przejazdu kolejowego. Na dalszym odcinku, do ul. Po˝aryskiego, jezdnia przebiegaç b´dzie w tym samym miejscu co dotychczas. Na skrzy˝owaniach z ul. Mrówczà i ul.
Dworcowà powstanà ronda, a istniejàce rondo na
skrzy˝owaniu z ul. Po˝aryskiego b´dzie przebudowane. Odcinki ul. Zwoleƒskiej od ul. Mrówczej do
ul. Patriotów i ul. ˚egaƒskiej od ul. Szpotaƒskiego
do ul. Dworcowej b´dà umo˝liwia∏y dojazd do posesji oraz ulic zlokalizowanych w rejonie linii kolejowej. W okolicy b´dzie sporo miejsc parkingowych, powstanie te˝ nowy parking przy stacji PKP,
wi´c nie b´dzie problemów z parkowaniem.
Czego Wawer potrzebuje teraz najbardziej?
Spokojnej kontynuacji polityki proinwestycyjnej, która uwzgl´dnia potrzeby wynikajàce ze
wzrostu liczby mieszkaƒców i specyfik´ naszej
zielonej dzielnicy.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
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LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych
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zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

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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Rekord Polski zawodniczki z Wawra!

W dniach 27–28.10.2014 r. w Zielonej Górze
odby∏y si´ Mistrzostwa Polski M∏odzików w Lekkoatletyce. Wystartowa∏a w nich mieszkanka

Sukces m∏odych
sumitów na ME w sumo
Po sukcesach Tomka Wojdy (m∏odzie˝owy
mistrz Europy) i Paw∏a Wojdy (bràzowy medalista ME seniorów) kolejni m∏odzi reprezentanci
klubu FUKS Falenica pokazali swojà klas´ na arenie mi´dzynarodowej. Podczas Mistrzostw Europy m∏odzików do lat 14 i dzieci do lat 12, które
odby∏y si´ w Lidzie na Bia∏orusi w dniu 19 wrzeÊnia br., Maciek Baca zdoby∏ dwa bràzowe medale w kategorii wagowej do 35 kg, jeden

Wawra, absolwentka Szko∏y Podstawowej nr
109 w Zerzniu, Julia Oberda. Start w Mistrzostwach zakoƒczy∏ si´ ogromnym sukcesem.
W skoku o tyczce Julia zdeklasowa∏a rywalki,
wywo˝àc z zawodów rekord ˝yciowy poprawiony o 25 cm, z∏oty medal Mistrzostw Polski oraz nieoficjalny rekord Polski 14-latek
3,55 m. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e wi´kszoÊç
przeciwniczek by∏a o rok starsza, a Julia w przysz∏ym sezonie b´dzie mia∏a jeszcze okazj´ broniç
wywalczonego w∏aÊnie tytu∏u.
Julka jest zawodniczkà Skry Warszawa. Jej
przygoda ze skokiem o tyczce zacz´∏a si´ nie-

w grupie dzieci i drugi w tej
samej kategorii w grupie
m∏odzików. Jego brat Robert Baca nie chcia∏ byç
gorszy i zdoby∏ równie˝ bràzowy medal w kategorii do
55 kg w grupie m∏odzików.
Wy˝ej wymienieni zawodnicy byli o krok od zdobycia jeszcze szlachetniejszego medalu i prezentujà
naprawd´ wysoki, europejski poziom, co dobrze wró˝y na przysz∏oÊç.

Pracodawco, czy szukasz pracownika?
Pracobiorco, masz trudnoÊci ze znalezieniem pracy?
Zapraszamy!
Zapraszamy do Punktu Aktywizacji Zawodowej oraz Agencji Zatrudnienia NR 5839 mieszczàcych si´ przy Klubie Integracji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer przy ul. W∏ókienniczej 54. Oferta pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy skierowana jest do osób
bezrobotnych, poszukujàcych zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, które chcà podnieÊç swoje kwalifikacje, zmieniç prac´ bàdê wróciç na rynek pracy. Pomoc opiera si´ na zasadach dobrowolnoÊci uczestnictwa, a korzystanie przez
klientów ze szkoleƒ, warsztatów oraz z artyku∏ów piÊmienniczych i sprz´tu komputerowego
jest nieodp∏atne. Osoby, które pierwszy raz korzystajà z oferty Agencji, proszone sà o wype∏nienie kwestionariusza osobowego, w celu u∏atwienia kontaktu przy rekrutacji na zg∏oszone przez
pracodawc´ oferty zatrudnienia. Osoby ucz´sz-

spe∏na pó∏tora roku temu pod okiem trenera Andrzeja Gawendy, mieszkaƒca Wawra, nauczyciela z SP 124 w Falenicy. W grupie treningowej
pana Andrzeja sà jeszcze inne zawodniczki,
mieszkanki Wawra: Malika Jachimczyk (Anin),
zesz∏oroczna bràzowa medalistka MP m∏odz.,
rek. ˝yc. 3,20 m, Agnieszka Maciak (Falenica),
rek. ˝yc. 3,10 m, Urszula O∏dak (Wawer), rek.
˝yc. 3,00 m. Wszystkie by∏y tegorocznymi finalistkami Mistrzostw Polski Juniorek M∏odszych
we Wroc∏awiu. Gratulujemy!
Ma∏gorzata Gawenda

A mo˝e Wy te˝ chcecie spróbowaç swoich si∏ w sumo? Trener Andrzej Wojda zaprasza
dzieci i m∏odzie˝ na bezp∏atne zaj´cia ogólnorozwojowe
i z mini sumo, które odbywajà
si´ w ka˝dy wtorek i czwartek
w godz. 17.00–18.30 w sali
gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏
111 przy ul. Poezji 5. Wystarczy
odwaga, ch´ç i zgoda rodziców. Szczegó∏owe informacje:
509-957-117.
FUKS Falenica
mentów aplikacyjnych, poka˝à, gdzie i jak szukaç pracy w Internecie, oraz za∏o˝à skrzynk´ e-mailowà, przygotujà na rozmow´ o prac´. Cz´stym elementem porady jest wsparcie psychiczne
oraz wzmocnienie motywacji. W zale˝noÊci od
zapotrzebowania i mo˝liwoÊci organizowane sà
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, kursy komputerowe, szkolenia dotyczàce za∏o˝enia dzia∏alnoÊci gospodarczej czy pisania biznesplanu.
Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Agencja
Zatrudnienia zapraszajà pracodawców od pon.
do pt. w godzinach 8.00–16.00 w celu zg∏oszenia wolnych miejsc zatrudnienia. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zorganizowania gie∏dy pracy do
40 osób. Wspó∏praca jest ca∏kowicie bezp∏atna.

czajàce do Punktu majà mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z ofertami pracy zamieszczonymi w prasie,
skorzystania z telefonu, Internetu, xero i skanera.
W Punkcie Aktywizacji Zawodowej mo˝na
skorzystaç tak˝e z konsultacji indywidualnych,
w tym z doradcà zawodowym. Pracownicy pomogà w napisaniu bàdê zredagowaniu doku-

Zapraszamy: od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 8.00–16.00
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
ul. W∏ókiennicza 54, pokój 118 i 119
(osiedle Falenica),
tel. 22 872 03 85, tel. kom. 723 82 83 72
agnieszka.dregiel@opswawer.waw.pl
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Kto to? To my, UKS MORS!

Tekst sponsorowany

Serdecznie witamy i chcemy si´ Paƒstwu
przedstawiç. UKS Mors to stowarzyszenie non
profit, za∏o˝one i prowadzone przez grup´ rodziców dzia∏ajàcych na rzecz dzieci i m∏odzie˝y
w Warszawie. Obecnie dzia∏ania te koncentrujà
si´ w dzielnicach: Weso∏a, Rembertów i Wawer.
Nasz program nauki i doskonalenia p∏ywania
realizujemy na trzech obiektach: Aqua Park Wesolandia, OSiR Wawer i AON Rembertów.
Od kilku lat prowadzimy systematyczny nabór
do sekcji p∏ywackich na ró˝nych poziomach. Nasi uczestnicy to uczniowie szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i liceów z tego terenu. Kochajà p∏ywanie, poÊwi´cajà na zaj´cia swój wolny czas,
motywujà si´ do wysi∏ku, cieszà si´ z osiàgni´ç.
Zaanga˝owanie trenerów, ich wiedza i umiej´tnoÊci w po∏àczeniu z aktywnoÊcià i pracowitoÊcià
uczestników da∏y doskona∏e efekty. Pozwoli∏y na
wy∏onienie grupy dzieci, która sta∏a si´ podstawà
sekcji p∏ywania sportowego. Obecnie w sekcji
sportowej p∏ywa 11 zawodników z licencjami zawodniczymi PZP, regularnie startujàcych w zawodach rangi okr´gowej i ogólnopolskiej. Wielu
z nich systematycznie doskonali styl, poprawia
swoje wyniki ˝yciowe i staje na najwy˝szym podium, zdobywajàc medale i wyró˝nienia.
Doskona∏e warunki fizyczne i systematyczne
treningi zaowocujà u wielu z nich osiàgni´ciem
poziomu mistrzostwa sportowego i byç mo˝e

spe∏ni si´ ich marzenie o starcie na Olimpiadzie w Tokio w 2020 r. Te marzenia mobilizujà ich do ci´˝kiej i wytrwa∏ej pracy na treningach, a nas, rodziców, do dzia∏ania nad rozwojem klubu. Pragniemy stworzyç im jak
najlepsze warunki do rozwijania ich talentu
i doskonalenia umiej´tnoÊci p∏ywania.
Licznà grup´ w klubie stanowià obecnie
dzieci, które dopiero rozpoczynajà swojà
przygod´ z p∏ywaniem. To dla nich zosta∏y
stworzone dwie kolejne sekcje: nauki p∏ywania i doskonalenia p∏ywania.
Umiej´tnoÊç p∏ywania pozwoli zapobiec wielu tragediom w czasie letniego wypoczynku.
W tym miejscu chcielibyÊmy bardzo serdecznie podzi´kowaç kierownictwu obiektów sportowych Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, Aqua Parku Wesolandia w Weso∏ej
i OÊrodka Sportu i Rekreacji Wawer za udzielonà pomoc, wsparcie i zrozumienie okazane m∏odym sportowcom i ich rodzicom. Bez ich ˝yczliwoÊci
i wspó∏pracy nie by∏aby mo˝liwa realizacja ambitnych planów szkoleniowych na rok 2014/2015.
Nasz program szkoleniowy przewiduje równie˝ udzia∏ dzieci w intensywnych treningach
ogólnorozwojowych i p∏ywackich na organizowanych przez stowarzyszenie zgrupowaniach
sportowych i obozach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców,
którzy chcà zaszczepiç u swojego dziecka zami∏owanie do sportu, do odwiedzenia naszej strony www.uksmors.pl, bo my nie tylko najlepiej
p∏ywamy.
Zarzàd UKS MORS
Tomasz Rudnicki, Grzegorz Szredziƒski,
Ewa Pacholczyk

REKL AMA
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Wrzesieƒ to czas na ostatnie wyst´py na kortach otwartych. Okazj´ do dobrego zakoƒczenia sezonu mieli zarówno m∏odzi tenisiÊci,
jak i ci troszk´ starsi. Najwi´cej powodów do
radoÊci na pewno mia∏ Micha∏ Marchewka.
Na prze∏omie lata i jesieni Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç 90 we wspó∏pracy z klubem Korty
Miedzeszyn zorganizowa∏ turnieje do lat 12 i 14.
Najliczniejsza grupa zawodników z RadoÊci wystàpi∏a w najm∏odszej kategorii. Najwi´cej powodów do Êwi´towania mia∏ Micha∏ Marchewka,
który okaza∏ si´ najlepszy zarówno w singlu, jak
i deblu. W finale gry pojedynczej „Misiek” pokona∏ Szymona Szpaka 7:6 6:4. Póêniej obaj okazali
si´ bezkonkurencyjni równie˝ w grze podwójnej.
WÊród dziewczynek niez∏y wyst´p zanotowa∏a Jadzia Ciecielàg, która wygra∏a dwa mecze i dosz∏a
do çwierçfina∏u w singlu oraz razem z Olà Smater
wystàpi∏a w pó∏finale debla. W swoim pierwszym
tegorocznym wyst´pie turniejowym pierwszy
mecz wygra∏a równie˝ Natalia Dobrowolska.
Wygrana w WTK 5 to niejedyny sukces Micha∏a Marchewki w ostatnich tygodniach. Zawodnik
z klubu z RadoÊci zosta∏ wypo˝yczony przez dru˝yn´ WKT Mera do Dru˝ynowych Mistrzostw
Polski. „Misiek” pomóg∏ kolegom z Mery zdobyç
srebrny medal na tych zawodach. Lepsza okaza∏a si´ tylko ekipa z AZS-u Poznaƒ.
Dobre wyniki w innych turniejach zanotowali
równie˝ Miko∏aj Kuczmarski i Ola Smater. Miko∏aj w turnieju WTK 5 w Radomiu awansowa∏ do
najlepszej ósemki imprezy, a Ola t´ samà faz´

Micha∏ufka 2014
W trenerskim sk∏adzie Klubu Tenisowego Break
jest a˝ dwóch sympatycznych Micha∏ów. Dlatego
ich imieniny obchodzimy weso∏o i z rozmachem.
Ju˝ po raz drugi zosta∏a zorganizowana Micha∏ufka – rodzinny turniej tenisowy dla paƒ, panów
i dzieci. WÊród kobiet wspania∏à nagrodà, czyli

weekendem w hotelu „Mazurskie Marzenie”, b´dzie mog∏a si´ cieszyç Dominika CieÊluk, która pokona∏a w finale Zuzi´ Dàbrowskà. Trzecie miejsce
zdoby∏y: Justyna Twardowska oraz Iza Sowiƒska.
Turniej singlowy m´˝czyzn zakoƒczy∏ si´ triumfem
Marka Antiszko, który b´dzie móg∏ w nagrod´ odpoczàç i zrelaksowaç si´ w „Mazurskim Marzewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

W TRAKCIE

ಕ

osiàgn´∏a w zawodach
rozegranych na kortach
ST Tie-Break.
We wrzeÊniu poznaliÊmy równie˝ tegorocznego zwyci´zc´ Mistrzostw Klubu RadoÊç 90. Zosta∏ nim Andrzej Zientara, który w pó∏finale pokona∏ 9:0 Andrzeja Grzegrzó∏k´. Do fina∏u awansowa∏ równie˝ debiutant, Przemys∏aw Pawluk,
który w pó∏finale okaza∏ si´ lepszy od Paw∏a Trojanowskiego 9:5. W pojedynku decydujàcym
o tytule Zientara zwyci´˝y∏ 9:4.

Srebrny medal „MiÊka”

to Klub peđen pomysđów i zajÒ§§
dla dzieci i dorosđych
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską)

Klub – tel. 505 84 74 24
Trattoria – tel. 502 90 10 80

• 12 paƜdziernika (niedziela), godz. 11.30 - warsztaty Minecraft dla specjalistów oparte na poradnikach: dla budowniczych, dla uƞytkowników
czerwonego kamienia i dla wojowników. Bilet: 20 zđ

FinaliÊci Mistrzostw Klubu
z Prezesem Micha∏em Niemcem
W ostatnich dniach zapad∏y równie˝ rozstrzygni´cia w trwajàcym przez ca∏y sezon letni challenge’u. W spotkaniu o pierwsze miejsce zwyci´˝y∏
Pawe∏ Sadomski, który po bardzo zaci´tym boju
pokona∏ Przemka Pawluka 6:7 7:6 10:8. W meczu
o trzecie miejsce zmierzyli si´ Andrzej Grzegrzó∏ka
i Mariusz Smater. Zwyci´˝y∏ ten drugi 6:4 6:1.
Anna Niemiec

niu”. Na drugim miejscu podium stanà∏ Marek
Wandas, a bràz wywalczyli: Oskar Karos i Marcin
Olton. W niedziel´ turniej deblowy open oraz debel dzieci do lat 10 rozpocz´∏a energiczna rozgrzewka w formie zumby, a potem mo˝na by∏o
wziàç udzia∏ w turnieju kr´gli, ∏ucznictwa, minigolfa, w warsztatach muzycznych i rozbijaniu tradycyjnej piniaty w kszta∏cie pi∏ki tenisowej z logo
BK ☺. Podczas dwóch turniejowych dni uczestnicy mogli si´ posiliç kie∏baskami z grilla, domowymi ciastami, owocami i przekàskami. Zwyci´zcami
debla open zostali: S∏awek Rendecki i Tomek Walewski oraz wÊród dzieci Zuzia Szmyd i Marika Caruk. Wszyscy, którzy stan´li na podium, otrzymali
pi´kne puchary, dyplomy oraz wspania∏e nagrody.
Ogromne podzi´kowania dla naszych niezawodnych sponsorów! Byli nimi: hotel „Mazurskie Marzenie”, gabinet rehabilitacyjny Jan Podstawka,
szko∏a angielskiego Olton, Margo – salon fryzjersko-kosmetyczny, Enpap – artyku∏y papiernicze,
Excalibur – jazda konna i paƒstwo Dubak, Plexico,
Gonia – profesjonalny makija˝, Iga – konsultacje
dietetyczne, Marcin Matkowski, Pizza z RadoÊci,
FRT Orlica oraz KT Break. Gratulujemy zwyci´zcom
i zapraszamy wszystkich tenisistów na nast´pny
turniej ju˝ w listopadzie – info, zapisy oraz zdj´cia
z Micha∏ufki na naszej stronie www.tenisbreak.pl
oraz na profilu na Facebooku.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

• 18 paƜdziernika (sobota), godz. 11.30 - ^wiat bÒbnów - warsztaty bÒbniarskie z uƞyciem róƞnych instrumentów perkusyjnych, od lat 5 do 10. Bilet: 30 zđ
• 26 paƜdziernika (niedziela)
godz. 16.00 - Halloween dla dzieci 5-8 lat,
impreza peđna magii i czarów. Bilet: 30 zđ.
godz. 18.30 - Halloween dla starszych dzieci
(9+) potwornie straszna impreza. Bilet: 30 zđ.
Oferuje warsztaty weekendowe, organizacjÒ
urodzin i mnóstwo pomysđowych zajÒ§.

ZAPISY TRWAJ !
• ceramika • akrobatyka • rpg • rysunek
• judo • hip-hop• lego • balet • zumba
• taniec jazzowy • Ŝpiew • zajÒcia dla
maluszków • joga • taniec na obcasach

W Trakcie, to takƞe trattoria
czyli wđoska restauracja!
Zapraszamy na pyszne dania z dyni, gruszek
i jabđek oraz duuuƞo grzybowych wspaniađoŜci.
Wprowadzamy now kartÒ wđoskich win
w niƞszych cenach i wđoskich deserów.
Kaƞdego dnia dzieci maj okazjÒ same
zrobi§ wđasn pizzÒ w cenie 15 zđ.

Nasze stađe promocje:
poniedziađek: makarony 17 zđ
wtorek: sađaty 17 zđ
Ŝroda: pizze taniej o 5 zđ
dwudaniowy lunch w tygodniu
od godz. 12 do 15 w cenie 15 zđ
www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Chór Cor Mariae
zaczyna nowy sezon!
Brytyjscy psychologowie z Oxford Brookes
University dowodzà, ˝e Êpiewanie w chórze
podnosi poziom dobrego samopoczucia i zadowolenia z ˝ycia. Z doÊwiadczenia wiemy,
˝e to prawda. Wp∏ywa te˝ pozytywnie na relacje z innymi ludêmi, daje satysfakcj´ z coraz
lepszego wykonywania utworów i dawania
swoim Êpiewem radoÊci innym. No i samo
Êpiewanie w grupie, tworzenie razem mi∏ej
dla ucha harmonii jest takie przyjemne!
S∏owem wszystko przemawia za tym,
˝ebyÊ do nas do∏àczy∏ :-).
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
lubià Êpiewaç (szczególnie g∏osy m´skie!), na
próby chóru Parafii Najczystszego Serca Maryi
przy pl. Szembeka. Próby odbywajà si´ w ka˝dy wtorek o 19.30 na plebanii (budynek naprzeciwko koÊcio∏a przy ul. Ch∏opickiego).
Dyrygent i chórzyÊci Cor Mariae

Przyjaciele Wawer Music Festival,
z wielkà radoÊcià zapraszamy
9 listopada 2014 r. o godz.
17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu
BOSS w Warszawie-Miedzeszynie przy ul. ˚wanowieckiej
20 na wyjàtkowy koncert „Bozhyk Orchestra Show” w ramach VI edycji Wawer Music
Festival. Wystàpi prawdziwy
„Paganini XXI wieku”, arcymistrz skrzypiec – Aleksander
Bozhyk, zwyci´zca konkursu
„Mam Talent” na Ukrainie i laureat „Nagrody Wawerskiej PublicznoÊci 2014”.
Mo˝emy oczekiwaç wulkanu energii, kaskaderskich wr´cz umiej´tnoÊci technicznych oraz znanych i popularnych tematów
muzycznych w nowej aran˝acji.
GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie
Wies∏aw Likus – jeden z najbardziej znanych polskich biznesmenów.

Spotkanie z piosenkà
Georges’a Brassensa
Piàtkowy wieczór 26 wrzeÊnia
w Wawerskim Centrum Kultury Filia
Zastów up∏ynà∏ na spotkaniu z piosenkami Georges’a Brassensa, francuskiego kompozytora, poety i piosenkarza.
Artyst´ i jego twórczoÊç przybli˝y∏ zespó∏ „Piàty dzieƒ”. Piosenki o zabarwieniu satyryczno-erotycznym wywo∏ywa∏y uÊmiechy i gromkie brawa. Zespó∏ przekona∏ goÊci, ˝e Kupidyn, bóg
mi∏oÊci, nie jest naszym s∏ugà, a jego
strza∏a mo˝e trafiç ka˝dego. Niejedna osoba w sali zobaczy∏a w tych piosenkach siebie. S∏abostki i wady pokazane w weso∏y sposób uÊwiadomi∏y nam, ˝e
nie jesteÊmy tacy idealni, jak nam si´ wydaje. Z koncertu wychodziliÊmy na∏adowani dobrà energià i z uÊmiechami na ustach.
WCK FILIA ZASTÓW

Po koncercie zapraszamy
na kolacj´ serwowanà przez
Mistrza Mariusza Okras´
w Restauracji Malinowej.
Bilety na koncert w cenie
50 z∏ mo˝na zarezerwowaç:
- w recepcji Hotelu Boss
przy ul. ˚wanowieckiej 20,
tel. 22 516 61 00
- pod adresem e-mailowym:
fundacja@interpiano.pl
- na eBilet: www.ebilet.pl/
szukaj.php?t=o&oid=433.
Na czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” czekajà cztery bezp∏atne, pojedyncze bilety. Aby otrzymaç bilet, nale˝y
zadzwoniç do redakcji – 22 810 26 04
(decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).
Jaros∏aw Drzewiecki

PAèDZIERNIKOWE PROPOZYCJE BIBLIOTEKI
WYSTAWY
■
■
■

Historie podwórkowe: spontaniczne zapisy obrazów z ˝ycia codziennego
mieszkaƒców. Wystawa fotografii W∏adys∏awa Kiejno z lat 1965–1985.
Prace Wac∏awa Piotrowskiego w Galerii Portretu (sta∏a wystawa w Czytelni).
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10.
Ostatni leÊni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953 – wystawa IPN poÊwi´cona likwidacji przez resort bezpieczeƒstwa ostatnich oddzia∏ów partyzanckich niepodleg∏oÊciowego podziemia dzia∏ajàcego na Podlasiu lewobrze˝nym oraz Mazowszu
– w latach 1948–1953. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1.

PAèDZIERNIK Z BIBLIOTEKÑ
■

■

■

21 paêdziernika (czwartek, godz. 10.00) – spotkanie z Iwonà Libuchà – spotkanie dla szkó∏ z t∏umaczkà m∏odzie˝owej literatury angielskiej.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, Trawiasta 10.
27 paêdziernika (poniedzia∏ek, godz. 16.00–18.00) – W∏adys∏aw Broniewski
– spotkanie literacko-historyczne z Jackiem Myszkowskim.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1.
30 paêdziernika (czwartek, godz. 17.00) – Uczestnicy Powstania Warszawskiego. Julian Koz∏owski, kpt. „Cichy” – cichociemny z Krzemieƒca – wyk∏ad dr. Wies∏awa Nosowskiego. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, Trawiasta 10.

WARSZTATY

REKL AMA
■

■

■

Witamina C: w∏aÊciwoÊci, zastosowanie, profilaktyka – bezp∏atne warsztaty – 17 paêdziernika (piàtek, godz. 10.00) – Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin
Wawerski, Króla Maciusia 10.
Warsztaty malarskie (czwartki, w godz. 11.00–12.30) – kontynuujemy lekcje malarstwa, rysunku artystycznego dla osób doros∏ych, prowadzone przez Bo˝en´ Bienias. Zapraszamy wszystkich wielbicieli malarstwa akwarelowego, artystów amatorów oraz nowicjuszy w tej dziedzinie. Cena: 30 z∏ za zaj´cia (ka˝dy warsztat trwa
1,5 godziny); wszystkie materia∏y w cenie warsztatów. Ze wzgl´du na ograniczonà
liczb´ stanowisk prosimy o uprzedni kontakt tel. (22) 872 43 78 lub mejlowy (dost´pny na stronie internetowej Biblioteki – wypo˝yczalnia Miedzeszyn).
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, Agrestowa 1.
17 paêdziernika (piàtek, godz. 9.00) – Mam prawo decydowaç. Korczakowskie
prawa dziecka-cz∏owieka – zaj´cia przeprowadzane w ramach projektu „M∏odzi
obywatele” wspó∏finansowanego przez Biuro Edukacji Urz´du m.st. Warszawy.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, Trawiasta 10.

Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki: www.bibliotekawawer.pl
i profilu facebookowego, gdzie og∏aszane sà wszelkie wydarzenia i relacje.
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PROGRAM NA PAèDZIERNIK
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA NGOs

20 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 10.00–11.30
„Improwizacja ruchowa dla doros∏ych i seniorów”, warsztaty gimnastyki twórczej. Prowadzàca
– Iza Szostak. Zaj´cia bezp∏atne, obowiàzujà zapisy:
iza.szostak84@gmail.com
Organizator – Centrum w Ruchu, II pi´tro, sala 118
THIS IS MUSICAL – work-in-progress

24 paêdziernika (piàtek), godz. 19.00
Koncepcja, choreografia i wykonanie: Karol Tymiƒski
Wst´p wolny, tylko dla doros∏ych!
STREFA M¸ODZIE˚Y

20, 27 paêdziernika, godz. 16.30-19.30
Nauka programowania robotów Arduino. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
21, 28 paêdziernika, godz. 15.30–17.00
i 17.10–18.40
„Minecraft”. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona, zapisy – patrz ni˝ej.
22, 29 paêdziernika, godz. 16.00–19.00
„Python”, nauka programowania. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona, zapisy – patrz ni˝ej.
23, 30 paêdziernika, godz. 16.15–17.45
Podstawy programowania dla dzieci. Jedynym
wymogiem uczestnictwa jest umiej´tnoÊç pisania. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona, zapisy –
patrz ni˝ej.
23, 30 paêdziernika, godz. 18.30–20.00
Grafika 3D. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona,
zapisy – patrz ni˝ej.
Uwaga, uwaga! Zaczynamy nowy projekt druku 3D!
Ju˝ niebawem przyb´dzie nam drukarka na filament. Dlatego szukamy wolontariuszy do nowego projektu. Zapewniamy szkolenie z 3D i wymiarowania oraz fajnà zabaw´ i przygody. Zapisy – patrz ni˝ej.
Zapisy – Agnieszka Âwiàtecka, Fundacja Ad Hoc, tel. 889
981 780, fundacja@adhoc.org.pl, sala 112, II pi´tro.
STREFA KREATYWNOÂCI

17, 24, 31 paêdziernika, godz. 18.00–21.00
Wawerski Teatr W´drowny. Teatr organizuje Philippe Chauvin, re˝yser, aktor, nauczyciel akademicki.
Informacje – 22 443 70 75.
Wawerski Klub dla Rodzin (organizator – Stowarzyszenie Mierz Wysoko, kontakt – Julia Dmeƒska, tel.
603 345 949, julia.dmenska@wp.pl):
22, 29 paêdziernika, godz. 11.00–11.40
Warsztatowe zaj´cia muzyczne dla dzieci. Wst´p wolny!
29 paêdziernika, godz. 10.00–12.30
Dy˝ury coacha rodzinnego, spotkania, warsztaty. Adresaci – doroÊli. Wst´p wolny!
21, 28 paêdziernika, godz. 10.00–12.00
Spotkania dla mam – wokó∏ cià˝y, porodu i pierwszych miesi´cy macierzyƒstwa. Wst´p wolny!
23, 30 paêdziernika, godz. 10.00–12.00
Dzieƒ Maluszków. Spotkanie dla opiekunów z dzieçmi w wieku 0–1 r.˝. Wst´p wolny!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

27 paêdziernika, godz. 10.30–12.00
„Czym skorupka za m∏odu nasiàknie” – warsztatowe spotkania z dietetyczkà. Adresaci – doroÊli.
Wst´p wolny!
20 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 10.00–12.00
Warsztaty florystyczne dla doros∏ych. Zwrot
kosztów za materia∏y.
26 paêdziernika (niedziela)
Kolej na Wawer. Kultura i natura – uroczyste
otwarcie Wawerskiego Centrum Kultury. Wi´cej informacji na ok∏adce.
29 paêdziernika (Êroda), godz. 17.30–20.00
Jesienny Bal Rodzinny. Kostiumowa zabawa z konkursami dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych (mo˝liwoÊç wypo˝yczenia kostiumów na miejscu). Prowadzenie – Katarzyna Siemianowska. Wst´p wolny! (rez. tel. 22 443 70 73).

29 paêdziernika (Êroda), godz. 19.00
KULTURALNA RADA SÑSIEDZKA FALENICA –
spotkanie dla mieszkaƒców chcàcych zaanga˝owaç
si´ w tworzenie wspólnych przedsi´wzi´ç. Prowadzenie – Aleksandra Sarnowska. Wst´p wolny!

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
17 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00–20.00
„Jesienna historia na weso∏o”. Benefis Anny Saciuk-Nowak, uczestniczki grupy poetyckiej AKANT, bibliotekarki emerytki sercem oddanej czytelnikom. Wst´p wolny!
18 paêdziernika (sobota), godz. 12.00–14.00
Terminal kultury: „Màdre cyferki” – poranek teatralny. Spektakl edukacyjny o numerach alarmowych.
Po spektaklu zapraszamy na konkurs plastyczny z nagrodami na temat numerów alarmowych.
18 paêdziernika (sobota), godz. 17.00–21.00
Terminal kultury: „Jesienna biesiada” – zabawa
taneczna dla mieszkaƒców z zespo∏em muzycznym,
wodzirejem i wyst´pem kabaretowym Apolonii Dziury.

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

23 paêdziernika (czwartek), godz. 13.00–15.00
Terminal kultury: „Skarby jesieni” – gala wr´czenia nagród i wystawa nagrodzonych prac w konkursie
plastycznym.

20 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 14.00–16.00
Spotkanie sàsiedzkie – spotkanie integracyjne mieszkaƒców Anina. Po spotkaniu seans filmowy dla uczestników. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny!

24 paêdziernika (piàtek), godz. 17.00–19.00
Terminal kultury: „Weso∏e dynie” – familijna zabawa taneczna z licznymi konkursami prowadzona przez
aktorów teatrów dzieci´cych, przebrania mile widziane.

24 paêdziernika (piàtek), godz. 17.00
Spotkanie z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy. Wst´p wolny!

Ponadto w dniach 22 i 29 paêdziernika, godz. 15.00–
–17.00 odbywajà si´ spotkania w Klubie Seniora.

WCK FILIA ANIN,

24 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00–21.00
Dariusz Osiƒski – ceramiczne i podró˝nicze fascynacje. Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” wspó∏organizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin i WCK Filia Anin. Wst´p wolny!
25 paêdziernik (sobota), godz. 17.00–20.00
Wystawa malarstwa „Ewa Dworzaƒska – malarstwo”. Cykliczne wystawy plastyczne w galerii „Twój
Âlad” prezentujàce artystyczne dokonania. Wst´p wolny!

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
17 paêdziernika 2014 (piàtek), godz. 16.30
Bliskie spotkania kina z ksià˝kà: „S∏u˝àce”.
Zapraszamy na cyklicznie wyÊwietlane ekranizacje znanych powieÊci. Prowadzàca: Joanna Janisz. Tytu∏ filmu
„S∏u˝àce” (2011), 2 godz. 26 min, dramat; re˝.: Tate Taylor. Adaptacja powieÊci Kathryn Stockett. Wst´p wolny!
19 paêdziernika 2014 (niedziela), godz. 13.00
„Lwi król” – niedzielne spotkania z teatrem. Scenariusz i re˝yseria – Jaros∏aw Gmitrzuk. Wst´p 5 z∏/osoba
20 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 16.30
„Jesienny patchwork”. Koncert zespo∏u „Alex & Babki” prezentujàcy najpopularniejsze piosenki nawiàzujàce
do pór roku, a w szczególnoÊci do jesieni. Wst´p wolny!

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
19 paêdziernika (niedziela), godz. 16.00
Cafe Club FALENICA – ORDONKA ZNANA I NIEZNANA. Spektakl. Re˝.: Szczepan Szczykno, oprac.
muzyczne i akompaniament: Dawid Ludkiewicz, wykonanie Grupa Teatralna FALENICA. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Spektakl biletowany!

WCK FILIA RADOÂå,
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
18 paêdziernika (sobota), godz. 15.00
„Niebiescy. Smerfuj bezpiecznie”. Teatrzyk dla
dzieci wystawiany przez zespó∏ Teatron. Smerfy poprzez zabaw´ uczà dzieci bezpiecznego poruszania si´
po drodze. Uczestnicy – dzieci w wieku przedszkolnym i m∏odszym szkolnym. Wst´p wolny!
30 paêdziernika (czwartek), godz. 17.00
„Ju˝ ciemno” – wieczór poezji. Czytanie przez
uczestników spotkania wierszy o tematyce zwiàzanej
z Zaduszkami. Wst´p wolny!

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
do 31 paêdziernika, godz. 10.00
„Kolorowe kredki” – wystawa rysunków wykonanych przez dzieci i m∏odzie˝ z sekcji plastycznych.
Wst´p wolny!
27 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 19.00
„Dobry wieczór sàsiedzki” – spotkanie sàsiedzkie.
W programie: „Wspomnieƒ czar” – pokaz fotografii
z historii klubu, degustacja sàsiedzkich wypieków, rozmowy w mi∏ej atmosferze. Wst´p wolny!
27 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 10.00–20.00
„Barwy Êwiata” – wystawa prac laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka z wakacji”. Wst´p wolny!
31 paêdziernika (piàtek), godz. 10.30–11.00
„Trele morele” – spotkanie z ksià˝kà Iwony Chmielewskiej pt. „K∏opot” – zaj´cia dla dzieci w wieku
2,5–5 lat. Udzia∏ – 10 z∏.
Programy mogà ulec zmianie
z przyczyn niezale˝nych od organizatora.
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Obchody 75. rocznicy powstania PPP w SP 109
Dzieƒ 27 wrzeÊnia 1939 uznaje si´ za dat´ powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego (PPP)
– konspiracyjnych struktur paƒstwa polskiego,
które podlega∏y Rzàdowi Rzeczypospolitej na
uchodêstwie. Drugiego tak dzia∏ajàcego paƒstwa podziemnego nie by∏o w ca∏ej Europie.
Od 1998 roku – uchwa∏à Sejmu RP – dzieƒ
27 wrzeÊnia jest Êwi´tem Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. W tym roku przypada dok∏adnie
75. rocznica powstania PPP. Z tej okazji IPN
wraz ze Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK zaapelowa∏ o zorganizowanie w ca∏ym kraju obchodów tego wydarzenia. MEN zaleca∏, by w∏àczyç w to Êrodowiska szkolne.
Szko∏a Podstawowa nr 109 w Zerzniu podj´∏a to wyzwanie. Obchody trwa∏y kilka dni. Przed budynkiem
szko∏y z powiewajàcymi bia∏o-czerwonymi flagami
uczniowie utworzyli „˝ywà” kotwic´ – znak POLSKI WALCZÑCEJ. Biblioteka przygotowa∏a ekspozycj´ „Przywódcy
Polski Walczàcej”, a nauczyciele klas starszych zorganizo-

wali zaj´cia edukacyjne przybli˝ajàce
uczniom dzie∏o i cel Polski Podziemnej. Zastanawiano si´ te˝ wspólnie
nad sensem has∏a tegorocznych obchodów „MY Z NIEGO WSZYSCY...”.
Takie obchody to te˝ okazja, by
poznaç lepiej histori´ swojego regionu i nazwiska lokalnych bohaterów walczàcych o Polsk´ z pozycji
paƒstwa podziemnego.
Na pobliskim zerzeƒskim cmentarzu znajduje si´ kilka grobów takich
w∏aÊnie osób. A oto i nazwiska miejscowych ˝o∏nierzy PPP, o których nigdy nie powinniÊmy zapomnieç:
Ludwik Mielczarek, Józef Bunindorf-Budziƒski, Juliusz Ostrowski, Krystyna Darska z d. Ostrowska, Edward Darski, Jadwiga Mantorska z d. Piwocka, bracia Kazimierz i Stanis∏aw Malczyk, ks. Józef Zagzi∏∏, Ryszard Ka∏´cki oraz Wac∏aw
Wojtyszko. Ci ostatni dwaj zas∏ugujà na szczególnà uwa-

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Henryk Batejko, ps. „Kwadrat”
Urodzi∏ si´ w Warszawie 5 marca 1907 roku.
W Falenicy mieszka∏ od
1929 roku. Dzia∏a∏ spo∏ecznie w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokó∏”, przewodniczy∏ ko∏om Polskiego CzerwoHenryk Batejko, fotografia
nego Krzy˝a i Polskiego
z czasów okupacji niemieckiej
Bia∏ego Krzy˝a. Prowadzi∏ Ko∏o Dramatyczne im. Aleksandra Fredry, wyst´pujàce w wielu miejscach w Polsce. Od 1937 roku
by∏ pracownikiem Gminy Falenica.
Kampani´ wrzeÊniowà sp´dzi∏ w ochronie Zak∏adów Lotniczych na Paluchu, 9 wrzeÊnia ewakuowanych do Tomaszowa Lubelskiego. Wróci∏ do domu
na poczàtku paêdziernika. 12 paêdziernika 1939 roku z∏o˝y∏ przysi´g´ przed por. rez. WP Lucjanem
Przybyszem ps. „Szczepan” i przyjà∏ pseudonim
„Kwadrat”. Podjà∏ si´ organizowania struktur oporu

dla dzia∏ajàcej ju˝ konspiracji, zbierajàcej g∏ównie
broƒ i sprz´t wojskowy.
Henryk Batejko zosta∏ dowódcà Terenowego Oddzia∏u Wojskowego na terenie gminy Falenica, nazwanego grupà „Batury”. Oddzia∏ tworzy∏ trójki
osobowe, obserwowa∏ ruchy wojsk niemieckich
i przejazdy pociàgów. „Kwadrat” zwerbowa∏ do roboty podziemnej pracowników Gminy Falenica, zorganizowa∏ sieç ∏àcznoÊci, kolporta˝ prasy podziemnej. Powi´kszy∏ stan oddzia∏u do ok. 250 ludzi
i szkoli∏ ich w okolicznych lasach.
W kwietniu 1941 roku grup´ „Batury” wcielono do
IV Obwodu ZWZ – póêniejszego AK. Od czerwca 1942
roku „Kwadrat” organizowa∏ Oddzia∏y Sanitarne IV Obwodu AK „Fromczyn” (Otwock) z siedzibà w Falenicy.
Bra∏ udzia∏ w kilku akcjach oddzia∏u AK „Skrytego”.
Wskutek zagro˝enia aresztowaniem przez Sowietów 18 sierpnia 1944 roku wstàpi∏ do wojska. S∏u˝y∏
w 1 Armii WP i w Brygadzie ¸u˝yckiej WOP w Lubaniu Âlàskim do 1949 roku.

g´. Pierwszy z nich – Ryszard to syn pierwszego kierownika zerzeƒskiej szko∏y – Leonarda Ka∏´ckiego, a ideowy
wychowanek Wojtyszki. Wojtyszko zaÊ to przedwojenny tutejszy nauczyciel, wielce zas∏u˝ony dla ca∏ej okolicy. To w∏aÊnie jego
imi´ nosi od niedawna jedna z ulic na
osiedlu Wólka Zerzeƒska, a w kwietniu przy tej ulicy zosta∏ ods∏oni´ty kamieƒ upami´tniajàcy jego postaç.
Taka wycieczka po cmentarzu
to ˝ywa lekcja historii. Miejmy
nadziej´, ˝e zaowocuje sta∏à pami´cià i opiekà nad grobami
tych, którzy za wolnoÊç zap∏acili
najwy˝szà cen´ – ˝ycie!
Niech dzieƒ 27 wrzeÊnia na
zawsze zostanie zapami´tany
jako wa˝ny dzieƒ w naszej historii. Dzieƒ, w którym zacz´∏a
si´ d∏ugoletnia trudna walka
o prawdziwie wolnà Polsk´, którà aktualnie
mo˝emy si´ cieszyç.

Barbara Micha∏ek
Autorka zdj´cia – E. ¸.

Po powrocie do Falenicy do emerytury w 1972
roku pracowa∏ w firmach instalacyjnych zwiàzanych
z przemys∏em. JednoczeÊnie ofiarnie pracowa∏ spo∏ecznie w zwiàzku kombatantów – ZBOWiD, by∏ instruktorem dramatycznym w zak∏adach pracy, radnym, ∏awnikiem i cz∏onkiem Stronnictwa Demokratycznego. Zmar∏ 28 grudnia 1986 roku.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia

16 lutego 1969 roku. Henryk Batejko
na spotkaniu z m∏odzie˝à z 123 Dru˝yny
Harcerskiej w Domu Dziecka w Michalinie

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.
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o $[Z UP QSBXEB ƒF OB žXJFDJF 1PMBDZ SP[QP
[OBXBOJ Tŕ QP VžNJFDIV
o /JFTUFUZ UBL DIPŗ OJF KFTU UP QP[ZUZXOB XJB
EPNPžŗ 5FO OBT[ QPMTLJ VžNJFDI KFTU DIBSBLUFSZ
TUZD[OZ CP CSBL X OJN [ŢCØX /BKD[ŢžDJFK CSBLVKF
HØSOZDI [ŢCØX X PEDJOLBDI CPD[OZDI U[O vHØS
OZDI D[XØSFLw DP OJFLUØSZN XZEBKF TJŢ OJFTUFUZ
OJFXJEPD[OF .BNZ XJŢD VžNJFDIZ vT[D[FSCBUFw 
B D[BTFN vQSPUFUZD[OFw "ƒ  1PMBLØX X XJFLV
 MBU OJF NB BOJ KFEOFHP 8"4/&(0 [ŢCB 5ZM
LP  1PMBLØX NB LPNQMFU TXPJDI OBUVSBMOZDI
[ŢCØX (PS[FK KFTU UZMLP X &TUPOJJ J OB 8ŢHS[FDI
%MB QPSØXOBOJB X 4[XFDKJ %BOJJ J (SFDKJ  PCZ
XBUFMJ NB XT[ZTULJF TXPKF [ŢCZ
o +BLB KFTU  1BOB [EBOJFN  QS[ZD[ZOB UBLJFK
TZUVBDKJ
o #BEBOJB EPXPE[ŕ ƒF KFNZ [CZU EVƒP TPEZD[Z
;B S[BELP UFƒ PEXJFE[BNZ EFOUZTUŢ 8 [XJŕ[LV
[ UZN OJF NBNZ NPƒMJXPžDJ V[ZTLBOJB JOGPSNBDKJ 
KBL ECBŗ P KBNŢ VTUOŕ 3FLMBNZ X 57 TVHFSVKŕ ƒF
[ESPXF [ŢCZ Tŕ [BTVHŕ QBTUZ XZCJFMBKŕDFK B UP
OJFQSBXEB 3FBMJB Tŕ UBLJF ƒF XJŢLT[Pžŗ 1PMBLØX
OJF [OB UFDIOJL QPQSBXOFHP T[D[PULPXBOJB [Ţ
CØX B TUBUZTUZD[OZ SPEBL XZNJFOJB T[D[PUFD[LŢ
DP  MBUB 5P TLVULVKF QS[FEXD[FTOŕ VUSBUŕ [ŢCØX
TUBZDI
o 5P [OBD[Z ƒF QSPCMFNZ QSPUFUZD[OF Tŕ XZOJ
LJFN XJFMPMFUOJDI [BOJFECBŴ USXBKŕDZDI QSBL
UZD[OJF PE E[JFDJŴTUXB
o 5BL [HBE[BN TJŢ [ UZN  T[FžDJPMBULØX
X 1PMTDF NB QSØDIOJDŢ 1PXJLBOJB QSØDIOJDZ UP
LPOJFD[OPžŗ MFD[FOJB FOEPEPOUZD[OFHP U[O LBOB
PXFHP LUØSF X [ŢCBDI XJFMPLBOBPXZDI OJF KFTU
V EPSPTZDI SFGVOEPXBOF 1PMBDZ PT[D[ŢE[BKŕ OB
[ESPXJV J [BNJBTU XBMD[Zŗ P LBƒEZ [ŕC o QP QSPTUV
VTVXBKŕ 6USBUB QPKFEZOD[FHP [ŢCB OBXFU KFžMJ OJF
T[QFDJ CP EPUZD[Z [ŢCØX CPD[OZDI UP QPXPEVKF
MBXJOŢ LPMFKOZDI OJFLPS[ZTUOZDI [NJBO X KBNJF
VTUOFK ;ŢCZ TŕTJBEVKŕDF [ MVLŕ QS[FNJFT[D[BKŕ TJŢ 
PCSBDBKŕ MVC vXZEVƒBKŕw DP [BCVS[B QSBDŢ TUBXØX
TLSPOJPXPƒVDIXPXZDI J NPƒF QPXPEPXBŗ OB
QS[ZLBE CØMF HPXZ 1S[Z QS[FDIZMPOZDI [ŢCBDI
EPDIPE[J EP [BOJLV ULBOFL QS[Z[ŢCJB J VUSBUZ LP
MFKOZDI [ŢCØX 5P [ LPMFJ VUSVEOJB HSZ[JFOJF 
1PMBLØX NB QSPCMFNZ [ KFE[FOJFN [ QPXPEV
VCZULØX J TDIPS[FŴ X KBNJF VTUOFK #SBLJ QPXPEVKŕ

[NJBOŢ QSPmMV J FTUFUZLJ UXBS[Z PSB[ VQPžMFE[BKŕ
NPXŢ 8 QS[ZQBELV LPCJFU EPEBKF UP MBU
o $P PCFDOJF QSPQPOVKF OPXPD[FTOB QSPUFUZLB
o 8 99* XJFLV OBMFƒZ EŕƒZŗ EP [BQFXOJFOJB OB
T[ZN QBDKFOUPN OBKXZƒT[FHP LPNGPSUV 4UBSBNZ
TJŢ VOJLBŗ XZLPOZXBOJB QSPUF[ XZKNPXBOZDI 
LUØSF Tŕ [BSF[FSXPXBOF EMB SP[MFHZDI CSBLØX
[ŢCØX *N XD[FžOJFK SP[QPD[OJFNZ MFD[FOJF QSP
UFUZD[OF UZN XJŢLT[B T[BOTB ƒF OBN TJŢ UP VEB
 1PMBLØX OPTJ SVDIPNF XZKNPXBOF QSPUF[Z 
UP OBKXZƒT[Z XTLBƑOJL X &VSPQJF ;OPXV QPSØX
OBN UP [F 4[XFDKŕ o UBN UBLJF QSPUF[Z NB UZMLP
 PCZXBUFMJ %P QSPUFUZLB OBMFƒZ TJŢ [HPTJŗ
X NPNFODJF HEZ X [ŢCJF KFTU EVƒP XZQFOJFŴ 
KFTU PO PTBCJPOZ MFD[FOJFN 1SPQPOVKŢ XØXD[BT
XZLPOBOJF XLBEØX MVC OBLBEØX JOMBZPOMBZ 
LUØSF Tŕ NPDOJFKT[ŕ BMUFSOBUZXŕ EMB USBEZDZKOZDI
SP[MFHZDI XZQFOJFŴ 5P UBLB vQMPNCBw XZLPOBOB
OB NJBSŢ X MBCPSBUPSJVN EFOUZTUZD[OZN ,PMFKOB
QSPQP[ZDKB UP XZLPOBOJF LPSPOZ QSPUFUZD[OFK 
LUØSB DISPOJ [ŕC QS[FEvSP[LSVT[BOJFN TJŢw $[BTFN
XZTUBSD[Z MJDØXLB OB QPXJFS[DIOJ XBSHPXFK [ŢCB
QS[FEOJFHP 8 [ŢCBDI MFD[POZDI LBOBPXP [ VUSBUŕ
ULBOFL LPSPOZ XBTOFK [ŢCB PQSØD[ X[NPDOJFOJB
LPSPOŕ QSPUFUZD[Oŕ NPƒFNZ XZLPOBŗ XLBE EP
LPS[FOJB 5P OBQSBXEŢ vPEOPXJw [OJT[D[POZ [ŕC
.PƒOB XJŢD XZLPOBŗ XJFMF QSPDFEVS [BOJN LP
OJFD[OB CŢE[JF FLTUSBLDKB [ŢCB
o +FƒFMJ EPT[P KVƒ EP VTVOJŢDJB [ŢCB MVC KFHP
VUSBUZ X XZOJLV VSB[V UP QPXJOOJžNZ EMB TXPKF
HP [ESPXJB OJF UZMLP VSPEZ OBUZDINJBTU VEBŗ TJŢ
EP QSPUFUZLB X DFMV V[VQFOJFOJB CSBLØX
o 5BL X UBLJN QS[ZQBELV [BMFDBN XZLPOBOJF
QPKFEZOD[FHP JNQMBOUV QSPUFUZD[OFHP J LPSPOZ OB
OJN X DFMV VTUBCJMJ[PXBOJB TZUVBDKJ [HSZ[PXFK X KB
NJF VTUOFK .PƒFNZ UFƒ XZLPOBŗ NPTU XJŕƒF TJŢ
UP KFEOBL [ LPOJFD[OPžDJŕ PT[MJGPXBOJB TŕTJFEOJDI
[ŢCØX XZLPOBOJB OB OJDI LPSPO QSPUFUZD[OZDI
J EPXJFT[FOJB OBTUŢQOJF FMFNFOUV PEUXBS[BKŕDFHP
VTVOJŢUZ [ŕC 8 TZUVBDKJ SP[MFHZDI CSBLØX [ŢCP
XZDI NPƒOB XZLPOBŗ QSPUF[Ţ T[LJFMFUPXŕ o OJFTUF
UZ XZKNPXBOŕ +FTU UP V[VQFOJFOJF EPCS[F TQFOJB
KŕDF GVOLDKŢ SFIBCJMJUBDKJ OBS[ŕEV ƒVDJB 0TUBUFD[OP
žDJŕ KFTU QSPUF[B BLSZMPXB LUØSB NB UZMF TBNP [BMFU
DP XBE J OBMFƒZ Kŕ TUPTPXBŗ X XZKŕULPXZDI TZUV
BDKBDI B OJF KBL X 1PMTDF SVUZOPXP /PXPD[FTOZN
V[VQFOJFOJFN QSPUFUZD[OZN X QS[ZQBELV CSBLV
XJFMV MVC XT[ZTULJDI [ŢCØX KFTU QSPUF[B PQBSUB OB
JNQMBOUBDI QSPUFUZD[OZDI NJOJNVN D[UFSFDI 

"MFLTBOEFS (VT[LP
-FLBS[ TUPNBUPMPH

o 1BOJF EPLUPS[F [XZLMF SP[NPXB P TUPNBUP
MPHJJ ŕD[Z TJŢ [ QSPCMFNFN mOBOTPXZN .ØXJ
TJŢ ƒF OJF XT[ZTULJDI TUBŗ OB LPT[UPXOF MFD[FOJF
QSPUFUZD[OF B žXJBED[FOJB SFGVOEPXBOF QS[F[
/'; Tŕ MJNJUPXBOF J USVEOP EPTUŢQOF
o * UV 1BOJŕ [BTLPD[Ţ &VSPTUBU QPEBKF ƒF UZMLP
 1PMBLØX UXJFSE[J ƒF OJF TUBŗ JDI OB TUPNBUP
MPHB .ZžMŢ ƒF XJŢLT[ŕ SPMŢ PEHSZXB TUSBDI QS[FE
XJ[ZUŕ MVC OJFžXJBEPNPžŗ LPOTFLXFODKJ *OXFTUP
XBOJF X [ESPXJF KBNZ VTUOFK PHSBOJD[B XZEBULJ OB
JOOF MFD[FOJF +FžMJ XD[FžOJF XZLPOBNZ LPSPOŢ 
UP KFTU EVƒB T[BOTB ƒF OJF CŢE[JFNZ QPUS[FCPXBŗ
JNQMBOUV 0CFDOJF X[SBTUB žSFEOJB EVHPžŗ ƒZDJB 
žXJBEPNPžŗ QPUS[FC FTUFUZD[OZDI J GVOLDKPOBM
OZDI BMF XJFMF KFTU KFT[D[F EP [SPCJFOJB 0QUZNJ
TUZD[OJF OBTUSBKBKŕ XJ[ZUZ PTØC LUØSF HPUPXF Tŕ EP
XJFMPTQFDKBMJTUZD[OFHP D[ŢTUP EVHJFHP MFD[FOJB
QP UP CZ QPQSBXJŗ TXØK VžNJFDI ,POJFD[OB KFTU
XTQØQSBDB TUPNBUPMPHB FOEPEPOUZ QFSJPEPO
UPMPHB 1SPQPOVKFNZ OBXFU QS[FEQSPUFUZD[OF
MFD[FOJF PSUPEPOUZD[OF CZ PHSBOJD[Zŗ [BTJŢH QSP
UF[Z QS[ZHPUPXBŗ XBSVOLJ EP MFQT[FHP MFD[FOJB
PEUXØSD[FHP X KBNJF VTUOFK * OJF KFTU UP LXFTUJB
mOBOTØX NPƒMJXF Tŕ QS[FDJFƒ SBUZ 5P SBD[FK TQSB
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sofilów, pozwol´ sobie nadal
namawiaç Paƒstwa do jedzenia jab∏ek. Jednych na z∏oÊç
Putinowi, innych – bo smaczne
i zdrowe. A poni˝ej przyk∏ady
kilku kolejnych starych odmian
jab∏ek uprawianych w Polsce:
Z∏ota Reneta – pochodzàca
z Anglii odmiana, znana ju˝
w XVII w. Du˝e owoce o cienkiej, ˝ó∏to-pomaraƒczowej skórce. Mià˝sz twardy, lekko kwaskowy, bia∏o˝ó∏tej barwy. Nadaje si´ zarówno do jedzenia, jak i na przetwory. Dojrzewa w drugiej
po∏owie wrzeÊnia.

Koksa Pomaraƒczowa – to moje ulubione
jab∏ka. Pochodzàca z Anglii, XIX-wieczna odmiana
mo˝e na pó∏ce sklepowej nie prezentuje si´ najlepiej – owoce ma ma∏e, pokryte matowà skórkà,
cz´sto z ordzawieniem w formie siateczki. Za to
w smaku nie ma sobie równych – posiada bardzo
twardy, ˝ó∏tawy, bardzo aromatyczny, s∏odki
mià˝sz. Dojrzewa na poczàtku paêdziernika.
SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

PRZYCZEPY • LAWETY

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

tel.: 532 234 128

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

W-wa, ul. Mińska 65 (wjazd od ul. Chodakowskiej)

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

◗ Sprzedam tanio u˝ywane ubranka: kurteczki, spodnie, spódnice, sukienki, dla dziewczynki 6, 7, 8 lat z w∏asnej szafy.
Rzeczy sà przywiezione z Anglii i by∏y u˝ywane przez naszà
córk´, sà w bardzo dobrym stanie. Tel. 666 327 035
◗ Oddam kilkunastoletnià palm´ daktylowà tel. 22 615 84 85
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy MUTSY for rider next spoke za 500 z∏.
W zestawie stela˝ ze skórzanà ràczkà + spacerówka. Mo˝liwoÊç
dokupienia gondoli. Kolor be˝owy. Kontakt: 501-620-701.

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

CHEMIA • FIZYKA

Nadrabianie zaległości, przygotowanie
do klasówek, testu gimnazjalnego.
KOREPETYTORKA Z DOŚWIADCZENIEM
PEDAGOGICZNYM

MEBLE NA WYMIAR

Tel. 660-769-211

Anin, przy ul. Kajki Tel. 503-977-650
◗ Uczeƒ liceum rozniesie ulotki solidnie i tanio. tel. 883 466 477
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om oraz pralki, lodówki, stare
przewody elektryczne, komputery 503-759-763
◗ Sprzàtn´, wypiel´ chwasty w ogrodzie, podlej´ roÊliny. tel.
511 210 315
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MATEMATYKA (tak˝e po angielsku i niemiecku),
ANGIELSKI, NIEMIECKI – student Politechniki
Warszawskiej zaciekawi, nauczy, sprawdzi,
przygotuje do sprawdzianów, egzaminów
i matury. Mo˝liwy dojazd do ucznia.
Tel. 517 127 333, ekrawczyk63@gmail.com

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
◗ Sprzedam meble IKEA MAMUT ró˝owo-czerwone szafa i komoda 250 z∏ tel. 503-759-762
◗ Sprzedam fotelik samochodowy, noside∏ko dla dzieci, firmy Chicco, stan b. dobry. Kolor be˝owo-granatowy. tel. 605 077 751.
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy
Mutsy (gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, folie od
deszczu), kolor turkus. Stan b. dobry. Tel 605077751.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0-9kg MAXI-COSI
stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605077751

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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

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

36

◗ Sprzedam elementy likwidowanego gospodarstwa domowego: talerze, kieliszki, kubki, lampy i inne. 519 152 152
◗ Dziecinne akcesoria sprzedam: ∏ó˝eczko turystyczne, le˝aczek,
Êpiwór, pluszaki, ˝abka na biegunach i inne 519 152 152
◗ Sprzedam starocie: ˝elazka, kadê do chleba, ko∏owrotek, radio i inne. 519 152 152
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Sprzedam krzes∏a ISO czarne marengo/czarne, u˝ywane 2 tygodnie, 40z∏ sztuka. Tel. 602 371 602
68

Wynajmę pokój z kuchnią 36 m2,
mieszkanie samodzielne, w wolnostojącym domu, umeblowane, AGD,
parking na posesji.
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◗ 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
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315

●
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◗ 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
◗ 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

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 pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479

SPRZEDAM DOM w zabudowie bliêniaczej
w Weso∏ej-Centrum, 103 m2, dzia∏ka
737 m2, gara˝ wolnostojàcy 18,5 m2.
Mo˝liwoÊç rozbudowy, oraz budowy
drugiego budynku, wolnostojàcego.
Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 607 154 172.

◗ 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
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664.

Askware

zaj´cia indywidualne dla dzieci i doros∏ych
zaj´cia rodzice + dziecko

Us∏ugi Informatyczne

* na pi∏kach metodycznych zalecanych przez PZT

662-605-590

Poziomy: poczàtkujàcy, Êredni i zaawansowany
Kontakt tel.: 733-626-131
208

JESIENNE PRACE
PORZĄDKOWE, GRABIENIE

– TANIO I SOLIDNIE –

501 14 14 40

Nauka Gry w Tenisa na terenie Wawra:
●

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE

HYDRAULIK

12

207

dojazd do ucznia

◗ Szukam pracy – ch´tnie posprzàtam dom, mieszkanie lub
biuro po 16: 00, tel. 530 198 658
◗ Kobieta bez na∏ogów, dyspozycyjna, ch´tnie zaopiekuje si´
dzieckiem tel. 692 05 38 64
◗ Uczciwa, pracowita, kobieta z Ukrainy szuka pracy; sprzàtanie, prasowanie, mycie okien Tel; 788 340 582

506 173 607

◗ Starsze ma∏˝eƒstwo zatrudni dorywczo osob´ fizycznà do pomocy w pracach domowych i w ogrodzie tel. 226123007
lub 601827896
◗ Szukam pracy – umyj´ okna, sprzàtn´ w domu tel. 511 210 315
◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie zdrowia,
10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem. tel. 793 456 990
◗ U˝ywanà umywalk´, bidet i sp∏uczk´ z angielskiej porcelany
z delikatnym granatowym wzorem wiktoriaƒskim i wann´ plastikowà wolnostojàcà na nó˝kach sprzedam. 519 152 152

SPRZEDA˚, MONTA˚

IWO-AGO

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

◗ Dyspozycyjna mama ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem, mo˝liwoÊç
opieki na godziny, równie˝ u siebie w domu tel. 516 262 825
◗ Poszukujemy Pani do sprzàtania z miejscowoÊci Zakr´t. Miejsce pracy NTT System S.A. 4 godz. dziennie. Tel: 507
026 751; 22 773 62 75
◗ Uczciwa kobieta Ukrainka 32 lat szuka pracy; sprzàtanie, prasowanie, mycie okien Tel. 880 096 769.

DACHY

WYPOŻYCZALNIA • PRZECHOWALNIA ROWERÓW

tel. 513 148 238
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4

Zadziwiajàce, jak niewiarygodnie goràcy odzew wywo∏a∏
mój poprzedni „jab∏kowy”
tekst. Pisany nieco ˝artobliwie, na doÊç b∏ahy temat,
a tu nagle pretensje, obraêliwe maile itp. Tak
dla porzàdku podkreÊl´
wi´c, ˝e bynajmniej nie
pretenduj´ do roli twórcy
akcji „Jedz jab∏ka na z∏oÊç Putinowi”. Strasznie
mi si´ spodoba∏a, bo obrazuje pi´kno tej lepszej
strony polskiego charakteru – umiej´tnoÊci humorystycznego przezwyci´˝ania najró˝niejszych
przeciwnoÊci. Dlatego nie patrzàc na opinie ru-
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ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe

Landsberska – nasza rodzima odmiana wyhodowana w XIX w. w Wielkopolsce. Owoce du˝e, ˝ó∏to-zielone z niewielkim rozmytym rumieƒcem. Bardzo smaczne, soczyste, kwaskowato-s∏odkie. Dojrzewa w koƒcówce wrzeÊnia, nieêle
si´ przechowuje nawet do stycznia. Podobnie jak
Z∏ota Reneta odmiana zarówno deserowa, jak
i przetwórcza.

20
0

Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

196

Nr 45 / Paêdziernik 2014

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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