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Szansa na Veturilo w Wawrze?
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NASZ PATRONAT

PopularnoÊç ró˝nych form aktywnoÊci fizycznej
w ostatnich latach uleg∏a ogromnemu wzrostowi. Polacy biegajà, chodzà z kijkami, uprawiajà triathlon, ale przede wszystkim je˝d˝à na
rowerze. Ju˝ nie tylko rekreacyjnie, w weekendy czy wakacje, ale coraz cz´Êciej traktujà rower jako doskona∏y Êrodek komunikacji w zat∏oczonej i zakorkowanej Warszawie. Z roku na

rok zwi´ksza si´ znaczàco liczba rowerzystów,
co pokazujà coroczne badania zlecane przez
Urzàd Miasta, a liczba wypo˝yczeƒ w systemie
Veturilo przekroczy∏a znaczàco 4 miliony. Sieç
rowerów Veturilo dost´pna jest obecnie
w 15 dzielnicach, ale niestety nie w Wawrze.
A szkoda, gdy˝ w naszej dzielnicy miejsc do jazdy na rowerze jest naprawd´ sporo. Wspania∏e

Kolej na Wawer: 170 lat Kolei
Warszawsko-Wiedeƒskiej
Urzàd Dzielnicy Wawer i Wawerskie Centrum Kultury
organizujà kolejny przejazd zabytkowego pociàgu parowego. Przejazd wpisuje si´ w obchody 170-lecia Kolei
Warszawsko-Wiedeƒskiej. Ch´tnych na t´ oryginalnà podró˝, jak co roku, na pewno nie zabraknie, a podró˝nym
czas b´dà umilaç artyÊci dzia∏ajàcy na co dzieƒ w poszczególnych filiach Wawerskiego Centrum Kultury. Program
artystyczny wzbogacà prezentacje w Kinokawiarni „Stacja
Falenica”, a na fina∏ zapraszamy na koncert Stanis∏awy
Celiƒskiej, która zaprezentuje piosenki z p∏yty „Atramentowa”. Wszystko to w niedziel´ 4 paêdziernika. O szczegó∏ach b´dziemy informowali na bie˝àco na stronach
www.wck-wawer.pl, www.wawer.warszawa.pl, na profilach na Facebooku oraz na ulotkach i plakatach (jeden
znajduje si´ w Êrodku tego numeru na str. 3).
Wydarzenie honorowym patronatem objà∏ burmistrz
dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, a patronat medialny
sprawujà „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie”.

ISSN 2082-3266

Êcie˝ki w lasach i ulice bez nadmiaru samochodów gwarantujà bezpiecznà jazd´.
W przysz∏ym roku koƒczy si´ umowa z operatorem sieci Veturilo, firmà Nextbike, i Zarzàd Transportu Miejskiego przygotowuje si´ w∏aÊnie do
og∏oszenia nowego przetargu na wybór operatora
systemu. Wst´pem do przetargu jest opracowanie
koncepcji funkcjonowania Warszawskiego Roweru
Publicznego po 2016 r. Koncepcja owa ma byç
opracowana w oparciu o spotkania z mieszkaƒcami poszczególnych dzielnic, którzy odpowiedzà na
pytania odnoÊnie do po pierwsze dotychczasowego funkcjonowania systemu, po drugie planowanej funkcjonalnoÊci technicznej i po trzecie – a dla
nas najistotniejsze – umiejscowienia stacji. Jako
mieszkaƒcy Wawra b´dziemy mogli w dniu 6 paêdziernika na spotkaniu naszego obszaru (Praga-Po∏udnie, Wawer, Rembertów, Weso∏a) zg∏osiç
swoje uwagi. Nie znamy jeszcze miejsca ani godziny spotkania, ale informacja taka na pewno
pojawi si´ na stronie internetowej WiadomoÊci
Sàsiedzkich. Swoje uwagi b´dzie mo˝na równie˝
przes∏aç mailem (rowery@um.warszawa.pl) lub
pocztà na adres ZTM.
Bardzo zach´cam wszystkich do udzia∏u w tych
konsultacjach i przesy∏ania swoich wniosków.
Niech Wawer nie b´dzie jedynà dzielnicà, w której
w 2017 roku zabraknie systemu Veturilo. Mo˝e
dzi´ki obecnoÊci tego systemu liczba kilometrów
Êcie˝ek rowerowych w naszej dzielnicy ulegnie
znaczàcemu zwi´kszeniu.
Anna Ksi´˝opolska

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
w godz. 10.00–12.00 – zapisy: Ewelina Belter, 22 613-38-44 wew. 16

■

Zaj´cia usprawniajàce ruchowo dla
seniorów – gimnastyka
Zaj´cia odbywajà si´ we wtorki
i czwartki w godz. 8.30–9.30 – zapisy: Ewelina Belter, 22 613-38-44
wew. 16

■

Nordic Walking – trening zdrowotny dla seniorów – zapisy: Urszula
Stanowska, 501-026-907

Wawerskie Centrum Kultury

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"

WAWERSKIE

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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Z prac Rady Dzielnicy
Wakacje, pomimo okresu urlopowego, okaza∏y
si´ bardzo pracowite
i chcia∏bym podzieliç si´
z Czytelnikami dobrymi informacjami. Na 21 wrzeÊnia na godzin´ 10.00 zosta∏o zaplanowane otwarcie nowej przychodni wraz
z salà szkoleniowà przy ul. Begonii 10 na Marysinie Wawerskim. B´dzie to najnowoczeÊniejszy
obiekt tego typu na terenie ca∏ej dzielnicy, o powierzchni ca∏kowitej prawie 1000 m2.
Na parterze zmieÊci si´ z powodzeniem ca∏a
przychodnia nr 4 z ul. Korkowej 87A, czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna dla doros∏ych i dzieci oraz stomatologia, z mo˝liwoÊcià uruchomienia bardzo potrzebnej w tym rejonie Êwiàtecznej
i nocnej pomocy stomatologicznej.
Dodatkowo, pi´tro nowego budynku zostanie
wykorzystane na uruchomienie bardzo potrzebnych Êwiadczeƒ medycznych dla naszego starzejàcego si´ spo∏eczeƒstwa. Jest to Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób powy˝ej 65 roku ˝ycia po
pobycie w szpitalu wymagajàcych dalszej opieki
medycznej i rehabilitacji. W trosce o wygod´ i kom-

fort, wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, zaprojektowano równie˝ naziemny parking.
Kolejnà wa˝nà inwestycjà, która b´dzie mia∏a miejsce w naszej
dzielnicy, jest przebudowa skrzy˝owania ulic Bys∏awskiej i Mozaikowej. W tym miejscu po wykonaniu prac wodno-kanalizacyjnych zostanie wybudowane
rondo, które poprawi bezpieczeƒstwo i up∏ynni ruch w tej cz´Êci
Nowa Przychodnia Zdrowia przy ul. Begonii 10
naszej dzielnicy. Poczàtek prac
szawy ma bardzo ambitne plany zwiàzane
zaplanowany jest na paêdziernik tego roku. Koszt
z przebudowà Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Do Zaprzebudowy opiewa na kwot´ 2 milionów z∏otych.
rzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych zosta∏o
Miesiàc póêniej, tj. w listopadzie, czeka nas
zlecone przeprojektowanie odcinka o d∏ugoÊci
kolejna inwestycja drogowa, finansowana, nadok. 1 km od ronda przy Trakcie Lubelskim do
zorowana i koordynowana przez Urzàd Dzielnicy
wjazdu na planowanà tras´ S2 (POW). PlanowaWawer we wspó∏pracy z Zarzàdem Dróg Miejne jest poszerzenie tej arterii o 2 pasy wraz
skich. Na skrzy˝owaniu ulic Wa∏ Miedzeszyƒski
z drogà serwisowà, umo˝liwiajàcà dojazd do
i Bys∏awskiej powstanie rondo z bezpiecznymi
posesji, jak równie˝ przebudowa skrzy˝owania
azylami dla pieszych. Inwestorem jest Urzàd
Wa∏u Miedzeszyƒskiego z ulicà Przewodowà.
Dzielnicy Wawer, który przeznaczy∏ na to zadanie blisko 1 milion z∏otych.
¸ukasz Kubik
Miasto Sto∏eczne Warszawa w zwiàzku z plaradny Dzielnicy Wawer
nowanà budowà Po∏udniowej Obwodnicy War-

Rocznica Bitwy pod Falenicà
76 lat temu, 1 wrzeÊnia 1939 roku, po 20 latach bytu Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej odrodzonej po zaborach, Polacy stan´li do obrony jej
istnienia. Ca∏y Naród w obronie swojej WolnoÊci,
Niepodleg∏oÊci i Honoru rozpoczà∏ walk´ przeciw zbrodniczym zakusom niemieckiej III Rzeszy.
Nied∏ugo potem – 17 wrzeÊnia – nastàpi∏a agresja imperium Stalina – Zwiàzku Sowieckiego, realizujàcego bandycki sojusz z niemieckim wodzem Adolfem Hitlerem.
Najwi´kszym wydarzeniem tragicznego wrzeÊnia na terenie obecnej dzielnicy Wawer by∏a
stoczona 19 wrzeÊnia pod Falenicà bitwa 13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii Konnej. Po
ca∏odziennej walce ˝o∏nierze polscy musieli
odejÊç ze stanowisk, próbujàc realizowaç wczeÊniejszy zamiar swoich dowódców – dojÊcie do
walczàcej stolicy.
Od 1972 roku odbywajà si´ co roku obchody
tej bitwy, w których uczestniczy spo∏ecznoÊç Falenicy i okolicznych osiedli.
W tym roku uroczystoÊç b´dzie mia∏a miejsce w piàtek 18 wrzeÊnia najpierw na terenie

Zespo∏u Szkó∏ nr 111 przy ulicy Poezji 5, a nast´pnie w parafii w Aleksandrowie i na tamtejszym Cmentarzu Wojennym.
Program obchodów przedstawia si´ nast´pujàco:
■ 9.30 – spotkanie z goÊçmi w szkole przy ul.
Poezji 5 – program artystyczny przygotowany
przez uczniów i rozstrzygni´cie konkursów,
■ 11.10 – z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem
13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii Konnej przy ulicy Walcowniczej w Falenicy,
■ 11.45 – Msza Âwi´ta w koÊciele parafialnym
pod wezwaniem Wieczerzy Paƒskiej w Aleksandrowie,
■ 12.20 – Apel Poleg∏ych i z∏o˝enie wiàzanek
kwiatów pod pomnikiem Poleg∏ych na Cmentarzu Wojennym w Aleksandrowie,
■ 13.15 – pocz´stunek w szkole przy ul. Poezji 5.
Na uroczystoÊç zapraszajà organizatorzy – Pracownicy, Uczniowie i Rodzice Zespo∏u Szkó∏
nr 111 (Szko∏a Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji
Piechoty oraz Gimnazjum nr 101) w Warszawie.

Autyzm – grupa wsparcia
OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na
spotkania w ramach grupy wsparcia.
Po przerwie wakacyjnej, od paêdziernika, nast´puje kontynuacja
spotkaƒ grupy wsparcia. Spotkania
odbywaç si´ b´dà w ka˝dy pierwszy
piàtek miesiàca o godz. 11.00 na ul.
Korkowej 119/123, 04-519 Warszawa.
Osoby, które po raz pierwszy chcia∏yby uczestniczyç w spotkaniach grupy, proszone sà o kontakt pod numerem telefonu: 22 612 62 27, codziennie od 8.00 do 16.00.
Udzia∏ w spotkaniach jest bezp∏atny.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Mieszkaƒcy wybrali
W drugiej edycji warszawskiego bud˝etu partycypacyjnego w naszej dzielnicy mieszkaƒcy swoimi g∏osami
wybrali do realizacji 13 projektów z obszaru ogólnodzielnicowego i ∏àcznie 67 w osiedlach (najwi´cej
w Aninie, bo a˝ 10, a najmniej w Sadulu – 2 projekty).

■
■
■
■

SpoÊród projektów ogólnodzielnicowych zrealizowane zostanà:
■ Defibrylator AED na p∏ywalni Anin – 1714 g∏osów,
koszt 8828 z∏
■ ¸awki w lesie – dla aktywnych spacer po trawce dla
zm´czonych – relaks na ∏awce – 1455 g∏osów, koszt
8000 z∏
■ Zapobieganie bezdomnoÊci zwierzàt w mieÊcie
– 1277 g∏osów, koszt 4500 z∏
■ Wodny plac zabaw dla Wawra – 1272 g∏osy, koszt
59 472 z∏
■ Szlaki, tablice informacyjne, miejsca postojowe, mapa i przewodnik po Mazowieckim Parku Krajobrazowym i terenach nadwiÊlaƒskich – 1272 g∏osy, koszt
114 600 z∏
■ Wyposa˝enie sali przeznaczonej na zaj´cia ruchowe
dla mieszkaƒców Dzielnicy Wawer – 1035 g∏osów,
koszt 22 410 z∏
■ Si∏ownia plenerowa – 1018 g∏osów, koszt 30 000 z∏
■ Ska∏ka do wspinaczki budowanej na terenie OSiRu
Wawer – 959 g∏osów, koszt 54 000 z∏
■ Dokoƒczenie Remontu Harcówki i Rewitalizacja
Placu na terenie Zespo∏u Szkó∏ 114 przy ul. Alpejskiej 16 – 920 g∏osów, koszt 80 000 z∏
■ Ksià˝ki z du˝à czcionkà do Wypo˝yczalni nr 59 w Marysinie Wawerskim – 821 g∏osów, koszt 9400 z∏
■ Wawerska Akademia Wiedzy – wyk∏ady z historii dla
dzieci w wieku 6–12 lat – 808 g∏osów, koszt 3748 z∏
■ Ruch to zdrowie – prozdrowotne zaj´cia ruchowe
dla seniorów – 780 g∏osów, koszt 19 050 z∏
■ „Wawerskie maluchy” – zaj´cia rozwojowo-edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 1,5–3 lata
– 694 g∏osy, koszt 5484 z∏
W osiedlu Aleksandrów powstanie 5 projektów:
■ Chodnik dla pieszych + k∏adka nad rowem przy ul.
Z∏otej Jesieni – 118 g∏osów, koszt 38 000 z∏
■ Si∏ownia plenerowa – doposa˝enie placu zabaw
– 91 g∏osów, koszt 34 000 z∏
■ Zagospodarowanie ronda na ulicy Zagórzaƒskiej
i poprawa bezpieczeƒstwa ruchu – 87 g∏osów, koszt
4200 z∏
■ Nowe oblicze naszego klubu – WCK Filia Aleksandrów – 73 g∏osy, koszt 22 500 z∏
■ Remont tablic og∏oszeniowych dla mieszkaƒców
– 66 g∏osów, koszt 7595 z∏
W osiedlu Anin realizacj´ ma zapewnionych a˝ 10
projektów:
■ EEG Biofeedback – do rehabilitacji dzieci i m∏odzie˝y w Zespole Szkó∏ nr 114 w Aninie – 294 g∏osy,
koszt 24 712 z∏
■ Sfinansowanie w 2016 r. wydania numerów czasopisma „Mi´dzy nami aninianinami” – 280 g∏osów,
koszt 18 000 z∏
■ Sprz´t dla redakcji „Mi´dzy nami aninianinami”
– 279 g∏osów, koszt 7200 z∏
■ Zakup wyposa˝enia do sali j´zykowej i kurs j´zyka
angielskiego dla mieszkaƒców Anina – 267 g∏osów,
koszt 24 200 z∏
■ Ogródek zabawowo-rekreacyjny – 226 g∏osów,
koszt 32 000 z∏
■ ¸awki na trasie spacerowej – 189 g∏osów, koszt
2650 z∏
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Multimedia dla biblioteki w Aninie – 187 g∏osów,
koszt 1500 z∏
Czysty las wokó∏ nas – 180 g∏osów, koszt 7260 z∏
Zakup czasopism dla czytelni naukowej Biblioteki
Publicznej w Aninie – 158 g∏osów, koszt 1542 z∏
Prenumerata czasopism dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku 6–19 lat w 2016 roku – 123 g∏osy, koszt 1600 z∏

■
■
■
■
■

Si∏ownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie – ul. ˚wanowiecka – 153 g∏osy, koszt 31 000 z∏
Muzyka klasyczna w Cafe Meryk – spotkajmy si´
– 145 g∏osów, koszt 30 439 z∏
Multi-media dla Biblioteki w osiedlu Miedzeszyn
– 142 g∏osy, koszt 8240 z∏
Czytelnia plenerowa w Miedzeszynie – 108 g∏osów,
koszt 27 030 z∏
Rozwijanie pasji plastycznych u doros∏ych w Bibliotece w Miedzeszynie – 104 g∏osy, koszt 9165 z∏

W Falenicy wygra∏y 4 projekty:
■ Zakup nowoÊci ksià˝kowych do wypo˝yczalni nr 25
BP w Falenicy – 473 g∏osy, koszt 7 000 z∏
■ Si∏ownia na powietrzu – 317 g∏osów, koszt 28 450 z∏
■ Si∏ownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla
w Falenicy – 298 g∏osów, koszt 55 200 z∏
■ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 124 w Warszawie – 240 g∏osów, koszt 38 000 z∏

W NadwiÊlu powstanà 4 projekty:
■ Kosze na Êmieci NadwiÊle – 179 g∏osów, koszt 3630 z∏
■ Odwodnienie ulicy Strzyg∏owskiej – 143 g∏osy, koszt
20 000 z∏
■ Ustawienie stojaków rowerowych w rejonie przystanku autobusowego Strzyg∏owska 02 (ulica: Wa∏
Miedzeszyƒski) – 142 g∏osy, koszt 3500 z∏
■ Utwardzenie pobocza ul. Borowieckiej – 108 g∏osów, koszt 40 880 z∏

Osiedle Las wzbogaci si´ o 7 inicjatyw sfinansowanych z bud˝etu partycypacyjnego:
■ Zagospodarowanie terenów zielonych – 267 g∏osów, koszt 16 100 z∏
■ Pomnik pami´ci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941–1944 – 219 g∏osów, koszt 41 222 z∏
■ W zdrowym ciele zdrowy duch – 211 g∏osów, koszt
10 500 z∏
■ Kultura w plenerze – 192 g∏osy, koszt 17 950 z∏
■ Âwi´to Osiedla Las – 162 g∏osy, koszt 12 500 z∏
■ „Nasze Korzenie” – historia Osiedla Las w zdj´ciach
i dokumentach – 140 g∏osów, koszt 7000 z∏
■ Warsztaty taneczne dla doros∏ych – 103 g∏osy, koszt
4500 z∏

W RadoÊci wybrano 8 projektów do realizacji:
■ Zakup nowoÊci wydawn. dla Bibloteki w RadoÊci –
170 g∏osów, koszt 3600 z∏
■ Bezpieczna droga – 134 g∏osy, koszt 7000 z∏
■ RadoÊç dla seniora i juniora – 122 g∏osy, koszt 48 850 z∏
■ RadoÊciaƒskie muzykowanie na nowym fortepianie
– 114 g∏osów, koszt 12 000 z∏
■ Radosna scena – 112 g∏osów, koszt 25 994 z∏
■ ¸àka kwietna dla RadoÊci – EKO MIASTO – 108 g∏osów, koszt 13 460 z∏
■ Z kulturà za pan brat – 101 g∏osów, koszt 13 400 z∏
■ Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa – 101
g∏osów, koszt 7 500 z∏

Marysin Pó∏nocny to 5 zwyci´skich projektów:
■ NowoÊci ksià˝kowe do Wypo˝yczalni nr 59 w Marysinie Wawerskim – 210 g∏osów, koszt 15 000 z∏
■ Czysty i zielony Marysin – 110 g∏osów, koszt 9315 z∏
■ Remont nawierzchni droga przy lesie – 103 g∏osy,
koszt 62 400 z∏
■ Chodnik plac zabaw – 88 g∏osów, koszt 16 071 z∏
■ Nowe atrakcje na placu zabaw – 76 g∏osów, koszt
10 524 z∏
W Marysinie Po∏udniowym zrealizowane b´dà
4 projekty:
■ Krok 1 – Bezpieczne przejÊcie (pasy na ¸ysakowskiej
na wysokoÊci Bychowskiej i Karpackiej) – 169 g∏osów, koszt 25 000 z∏
■ Plac zabaw dla dzieci z rodzicami – 121 g∏osów,
koszt 60 000 z∏
■ ¸àka kwietna dla Marysina Po∏udniowego – EKO
MIASTO – 117 g∏osów, koszt 8460 z∏
■ Bezpieczna droga do ˝∏obka – 92 g∏osy, koszt 12 000 z∏
W Mi´dzylesiu wygra∏o 6 projektów:
■ Zakup nowoÊci ksià˝kowych dla Bibiloteki Publicznej
w osiedlu Mi´dzylesie – 357 g∏osów, koszt 15 000 z∏
■ Czysty las wokó∏ nas – 299 g∏osów, koszt 6050 z∏
■ Spotkania z ciekawymi ludêmi w Bibliotece w osiedlu Mi´dzylesie – 268 g∏osów, koszt 3000 z∏
■ Si∏ownia i modernizacja placu zabaw – 260 g∏osów,
koszt 52 000 z∏
■ Prenumerata prasy na rok 2016 dla Biblioteki Publicznej nr 121 w Mi´dzylesiu – 225 g∏osów, koszt
3846 z∏
■ OÊwietlenie i ma∏a architektura parkingu przy ul. ˚egaƒskiej 27 – 210 g∏osów, koszt 32 300 z∏
W Miedzeszynie tak˝e 6:
■ Zakup nowoÊci wydawniczych dla Biblioteki w osiedlu Miedzeszyn – 158 g∏osów, koszt 5250 z∏

Sadul – 2 projekty:
■ Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakàtku – 143 g∏osy, koszt 98 448 z∏
■ Progi zwalniajàce ul. W´glarska – 53 g∏osy, koszt 8000 z∏
Wawer – 3 projekty:
■ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkó∏ nr 116 – 289 g∏osów, koszt 102 665 z∏
■ Czysty Wawer – kosze na Êmieci – 142 g∏osy, koszt
4385 z∏
■ Zakup nowoÊci wydawniczych [dla Wypo˝yczalnia
nr 26 przy ul. B∏´kitnej] – 105 g∏osów, koszt 6 000 z∏
Zerzeƒ – tak˝e 3 projekty:
■ Zainstalowanie oÊwietlenia na boiskach i na placu
zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze – 217
g∏osów, koszt 60 000 z∏
■ Zewn´trzny monitoring Szko∏y nr 109 w Wawrze
– 203 g∏osy, koszt 14 000 z∏
■ Budowa si∏owni pod chmurkà w Zerzniu – 153 g∏osy,
koszt 50 000 z∏
Sumaryczny koszt realizacji wszystkich zwyci´skich
projektów w Wawrze wyniesie 1 877 803 z∏.
W tegorocznej edycji bud˝etu partycypacyjnego zag∏osowa∏o ∏àcznie ponad 172 395 warszawiaków, z czego 59% stanowi∏y kobiety, a 41% m´˝czyêni. Zdecydowana wi´kszoÊç osób zag∏osowa∏a przez Internet (nap∏yn´∏o 101 553 kart interaktywnych i 70 842 kart
papierowych). Najliczniej reprezentowanà grupà wiekowà by∏a grupa 25–34 lata i tu˝ po niej 35–44 lata. Najmniej g∏osujàcych stanowi∏y osoby w wieku 19–24 lata.
Wawer uplasowa∏ si´ na 10 pozycji, jeÊli chodzi o procent g∏osujàcych mieszkaƒców (9,5%), wyprzedzajàc
m.in. ÂródmieÊcie, Ursynów i Prag´-Po∏udnie. W naszej
dzielnicy zag∏osowa∏y 6932 osoby.
Hanna Kowalska
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Realizacje z bud˝etu obywatelskiego 2015
Sadulski zakàtek wypoczynkowo-rekreacyjny
W dniu 18.08.2015 podpisana zosta∏a umowa z wykonawcà Sadulskiego Zakàtka – firmà
W. Gromek i Synowie s.c. W ciàgu 50 dni od
podpisania umowy ma byç wykonana ca∏oÊç
prac. W czasie zamykania numeru WS wyrównano ju˝ teren i wykonywano pomiary geodezyjne.
Sadulski zakàtek wypoczynkowo-rekreacyjny
stanowiç b´dzie estetycznie zagospodarowany
teren w rejonie ulic Mirtowej i Mydlarskiej, pojawi si´ tu si∏ownia plenerowa, trzy ∏awki oraz s∏up
og∏oszeniowy do komunikacji z mieszkaƒcami.
B´dzie to idealne miejsce do odpoczynku, regeneracji oraz integracji mieszkaƒców osiedla Sadul i nie tylko. W tym roku wygra∏ projekt na 2016 rok „Mini
plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakàtku”,
który b´dzie kontynuacjà obecnie realizowanego projektu.
Cyfrowa szko∏a na osiedlu Las
W ramach tego projektu zakoƒczono ju˝ budow´ sieci
strukturalnej w Szkole Podstawowej nr 128. Zakupiono
sprz´t multimedialny i dziennik elektroniczny.
Zainstalowano sieç, przekazano komputery. Pod-

pisana jest tak˝e umowa z firmà na wprowadzenie dziennika elektronicznego, a nauczyciele odbyli szkolenie z prowadzenia takiego dziennika.

Zrealizowano projekty „Renowacja parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 109 przy ulicy Przygodnej” oraz „Budowa skoczni do
skoku w dal wraz z rozbiegiem
w Szkole Podstawowej nr
109”, co lepiej ni˝ s∏owa zobrazujà zamieszczone obok zdj´cia.
Dorota G∏a˝ewska
Koordynator ds. bud˝etu
partycypacyjnego dla dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy

Nabór do nowego Zespo∏u
ds. Bud˝etu Partycypacyjnego
Wkrótce ruszy nabór do nowego Zespo∏u
ds. Bud˝etu Partycypacyjnego, zapraszamy
do wspó∏pracy mi´dzy innymi: mieszkaƒców, organizacje pozarzàdowe, przedstawicieli klubów dzia∏ajàcych w Radzie Dzielnicy, przedstawicieli rad osiedli.
Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego jest
cia∏em powo∏ywanym przez Zarzàd Dzielnicy
do wypracowywania szczegó∏owych zasad
przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy, monitorowania i wspierania jego
przebiegu oraz promowania dzia∏aƒ podejmowanych w ramach tego przedsi´wzi´cia.
SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
24 wrzeÊnia 2015 r., godz.: 16.30–17.30
SPOTKANIE DLA MIESZKA¡CÓW
24 wrzeÊnia 2015 r., godz.: 18.00–19.00
Miejsce: Sala konferencyjna na I pi´trze w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej 1
Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo
na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer
www.wawer.warszawa.pl.
U.Dz. Wawer

MATERIAŁY
DO PAKOWANIA
HURT – DETAL
●

PUDEŁKA – kilkaset wymiarów
i fasonów dostępnych od ręki
na naszym magazynie

●

KOPERTY – zwykłe, bąbelkowe,
foliowe, tekturowe

●

FOLIE STRETCH – różne kolory

●

FOLIE BĄBELKOWE

●

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

●

TORBY PAPIEROWE
– białe, brązowe, kolorowe

●

KĄTOWNIKI, PRZEKŁADKI, ETYKIETY

i wiele innych materiałów niezbędnych
do PAKOWANIA I ZABEZPIECZANIA

Wszystko dostępne od ręki w naszym sklepie

WWW.KRAFTEN.PL
05-079 Zabraniec k/Sulejówka, ul. Okuniewska 3
Tel. 663-303-208, sklep@kraen.pl
Zamówienia od 500 zł – DOSTAWA GRATIS!!!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Powstaniec z Mi´dzylesia
Czes∏aw Skura zamieszka∏ w Mi´dzylesiu, przy dawnej ul.
Ogrodowej (obecnie
Kossakowskiego), po
nabyciu w 1937 lub
1938 r. parceli i wybudowaniu drewnianego
domu. Zamieszka∏ wraz
z ca∏à rodzinà, tzn. z ˝onà, dwójkà dzieci, rodzicami oraz piàtkà rodzeƒstwa. By∏ farmaceutà.
Wybuch∏a wojna. Ruszy∏ na wschód, gdzie we
Lwowie od 8 wrzeÊnia do 27 paêdziernika 1939 r.
(jak Êwiadczà kopie dokumentów, wystawianych
w jednym czasie przez w∏adze niemieckie i rosyjskie) pracowa∏ w szpitalu wojennym, skàd przedosta∏ si´ do Mi´dzylesia. Dalsze losy opisujà
wspomnienia osób, z którymi wspó∏dzia∏a∏
w podziemiu. W ruchu podziemnym pracowa∏ od
1940 r., najpierw w ch∏opskiej organizacji „Rac∏awice”, nast´pnie w ZWZ-AK. W Komendzie G∏ównej Armii Krajowej by∏ zast´pcà kierownika referatu odbioru w Wydziale Zrzutów V-S, ewakuujàcego zrzuty lotnicze – cichociemnych (patrz:
ksià˝ka J´drzeja Tucholskiego „Cichociemni”,
str.: 155, 116, Import, MII – Grad, Riposta).
Dom mi´dzyleski by∏ miejscem dzia∏aƒ konspiracyjnych. Tu Czes∏aw Skura odbiera∏ z nas∏uchu
radiowego informacje o majàcych nastàpiç zrzutach i organizowa∏ odbiór skoczków. Tu przygo-

towywane by∏y Êrodki lecznicze, opatrunkowe,
prasa podziemna dla obwodu bi∏gorajskiego AK.
Wybuch∏o Powstanie Warszawskie. Zg∏osi∏ si´
natychmiast. Przed odejÊciem do Powstania ˝egna∏ si´ z rodzinà, spojrza∏ na stojàcych – ˝on´,
czworo dzieci (najm∏odsza mia∏a 7 miesi´cy), rodziców, rodzeƒstwo, ojciec odezwa∏ si´: – Synu,
zostawiasz ˝on´, dzieci i nas, starych rodziców,
na co Czes∏aw odpowiedzia∏: – Trudno, Ojczyzna
pierwsza. Tak po˝egna∏ dom i Mi´dzylesie. Zginà∏ 5 sierpnia 1944 r. na Woli, zamordowany
przez Niemców w szpitalu Êw. ¸azarza, gdzie
ranny w nog´ znalaz∏ si´ wraz z innymi rannymi
powstaƒcami. Relacja przyjaciela – ksi´dza Zakrzewskiego opisuje ostatnie chwile jego ˝ycia.
TS
1 sierpnia 1944 wybuch∏o Powstanie Warszawskie. Na Woli, róg ul. Karolkowej, w szpitalu Êw. ¸azarza usadowi∏ si´ jakiÊ oddzia∏ powstaƒczy. Wieczorem siostra piel´gniarka da∏a
mi znaç, ˝e jakiÊ oficer prosi o spowiedê. Id´ na
sal´ przez kancelari´, godzina 21, zast´puje mi
drog´ ˝o∏nierz z opaskà narodowà na r´kawie,
gdy zapali∏em Êwiat∏o, rozleg∏ si´ okrzyk:
– Franek, co ty tu robisz!
– Jestem kapelanem tego szpitala.
– A ja prowadz´ ten oddzia∏, prowadzi go por.
Konrad, a ja jestem jego zast´pcà w randze pod-

porucznika. Wiesz, Franek, wyspowiadaj mnie,
bo w akcji ró˝nie mo˝e byç.
Wyspowiada∏em go i mówi´ – przychodêcie
codziennie o 13 na obiad, zawsze si´ dla was coÊ
znajdzie do jedzenia. I przychodzili przez 3 dni na
obiad, Konrad, Czes∏aw i plutonowy. 5 sierpnia
ju˝ na obiad nie przyszli, bo by∏a napi´ta akcja.
Przyszli o godzinie 15.00 zm´czeni, ale zadowoleni. „Trzy ataki odparliÊmy” – mówi Konrad. Widaç by∏o zm´czenie i jakby jakiÊ ˝al, ˝e za ma∏o
majà broni, bo butelka z benzynà to nie broƒ.
Tego dnia od rana Niemcy chcieli si´ przedostaç
ul. Wolskà w stron´ ul. Ch∏odnej, kanonada trwa∏a do wieczora. O godz. 6.00 wieczorem w∏asowcy zdobyli budynek szpitalny od ul. Wolskiej i zacz´li ostrzeliwaç budynki od ul. Leszno. Zwróci∏em
im uwag´, ˝e Niemcy mogà ich okrà˝yç przez sàsiednie ogrody. Konrad da∏ rozkaz cofni´cia si´
przez ul. Leszno do szpitala Karola i Marii.
Doko∏a po˝ary, dymy i ta kanonada obustronna.
Na sal´ opatrunkowà znosili powstaƒcy zarówno
swoich, jak i niemieckich rannych. By∏em na sali
opatrunkowej, gdzie lekarz chirurg wyjmowa∏ pocisk z pleców Niemca. Ten nieufnie patrzy∏ dooko∏a, ale nie wyda∏ ˝adnego j´ku, choç musia∏o go
boleç, bo rana by∏a du˝a. W tym momencie niosà
na sal´ rannego, jest ciemno, jeszcze go nie widz´,
ale s∏ysz´ g∏os: „Franek, jesteÊ tam?”. To Czes∏aw
– „Patrz jak mnie urzàdzili!”. Mia∏ z∏amanà nog´
– lekarz przecià∏ nogawk´ spodni, a Czes∏aw powiada: „Franek weê te papiery, pieniàdze i zegarek! Bo co ja z tym zrobi´”. Wzià∏em. W tym momencie robili operacj´. Wyszed∏em z piwnicy sali

REKL AMA

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA

SKLEP POÂCIELOWY

Tel. 695-622-848

DU˚Y WYBÓR:

w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

UK S

KARATE

ŁA
K YO K U S H I N W E S O

ZAPRASZA NA TRENINGI
dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.00 i sob. 12.00.

www.ukskaratewesola.pl Tel.

604 107 118

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

r´czników poÊcie
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We wrześniu z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS

10%

ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13

tel. 694-747-213
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operacyjnej na parter, a budynek ju˝ z trzech stron
otoczony przez w∏asowców. Wpad∏em na sal´
operacyjnà i mówi´: Czesiu mam te dokumenty
i pieniàdze, szpital otoczony! Nie wiem czy mi si´
uda wyjÊç! Wyskoczy∏em z pracownikiem szpitalnym do wyjÊcia, jedno jeszcze g∏ówne wyjÊcie
wolne... Przez nie i przez ul. Leszno przedostaliÊmy
si´ na drugà stron´ do szpitala Karola i Marii,
a szpital ju˝ by∏ opanowany przez Niemców...
Wed∏ug relacji sióstr piel´gniarek: piel´gniarki
i lekarzy usuwali rano 6 sierpnia do szpitala Êw.

Stanis∏awa, a rannych wszystkich wyt∏ukli.
Tak to wyglàda w skrócie, bo po tylu latach ju˝
wiele szczegó∏ów nie pami´tam, Wiem tylko, ˝e
dzi´ki opatrznoÊci Bo˝ej, sam w jakiÊ dziwny sposób si´ uratowa∏em... Choç wiele osób widzia∏o
mnie na ulicy rozciàgni´tego, nie˝ywego...
W szpitalu tym wielu pracowników, liczàc na
to, ˝e Niemcy uszanujà chorych, b´dàc zdrowymi, po∏o˝y∏o si´ na ∏ó˝kach, po to by zginàç... Jeden z rannych, jakiÊ genera∏, dowódca odcinka,
nazwiska nie pami´tam, mia∏ wypalone oczy...

Koszykówka
w Wawrze

o wsparciu edukacyjnym m∏odych koszykarzy. W tym roku po raz pierwszy zespó∏
z Wawra wyst´powaç b´dzie w trzeciej lidze, graç b´dzie pod nazwà AZS Politechnika Warszawa-Wawer. Mecze b´dà si´

Od trzech lat w kilku szko∏ach w Wawrze dzia∏a sekcja koszykówki wspó∏pracujàca z AZS Politechnika Warszawska. Klub organizuje zaj´cia dla
dzieci od szóstego roku ˝ycia. Najm∏odsi bawià
si´ w koszykówk´ pod okiem trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Elementem projektu jest tak˝e organizacja meczów i turniejów
sportowych dla wszystkich, a najlepsi majà okazj´ wyst´powaç w oficjalnych rozgrywkach. Dodatkowo, ∏àczàc nauk´ i sport, klub i ZS 115 podpisali porozumienie z Politechnikà Warszawskà

Lekarzy uratowa∏ fakt, ˝e operowali rannych
Niemców, a piel´gniarki na salach traktowa∏y
ich na równi z Polakami, cz´stujàc ich papierosami i s∏odyczami, których na poczàtku by∏o pod
dostatkiem...
Papiery, pieniàdze i zegarek odda∏em ˝onie
Czes∏awa. Akt Êmierci zosta∏ spisany w parafii
¸´ki k/Kutna dopiero w 1946 roku.
ks. Fr. Zakrzewski
Warszawa, Targówek, maj 1976 r.

odbywa∏y od paêdziernika na hali w ZS 115 im.
Olimpijczyków przy ulicy Króla Maciusia 5. Zapraszamy do kibicowania!
Axel Olesiewicz

BREAK na wakacjach

sistkà, m.in. finalistkà Rolland
Garros z 2012 roku. Ka˝dy
uczestnik otrzyma∏ na zakoƒczenie obozu koszulk´ lub bandank´, a zwyci´zcy rozgrywek tenisowych w ró˝nych kategoriach
wiekowych zdobyli puchary.
Klub Tenisowy Break serdecznie zaprasza
wszystkich ma∏ych i du˝ych do wzi´cia udzia∏u
w Turnieju Rodzinnym Micha∏ufka 2015 inaugurujàcym nowy sezon. Odb´dzie si´ on 27 wrzeÊnia.
Szczegó∏y dotyczàce zg∏oszeƒ oraz du˝o zdj´ç z wakacyjnych obozów oraz stacjonarnych Breakowych
campów na naszej stronie www.tenisbreak.pl
i na profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy.

Tegoroczne wakacje to rekordowe upa∏y oraz
rekordowa liczba uczestników obozów tenisowych Klubu Break. Tym razem byliÊmy we „Wrotach Mazur” – oÊrodku po∏o˝onym mi´dzy Âniardwami a jeziorem RoÊ – tam, gdzie rozpoczyna
si´ kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Treningi tenisowe oraz ogólnorozwojowe, gry i zabawy terenowe, czyli Break active, zaj´cia fitness, relaks
nad jeziorem, zabawianki, rozrywki kulturalne,
czyli wieczorne wyst´py kadry, rodziców i dzieci,
zaskoki trenerów – to tylko niewielki wycinek
planu dnia. Kadra trenerów KT Break to profesjonalna, zgrana, doÊwiadczona za∏oga, a uczestnicy
obozów to sympatyczni,
przyjaêni zapaleƒcy gry
w tenisa – razem tworzymy niezapomniany wakacyjny team. Na drugim
turnusie sp´dza∏a z nami
czas Êwietna polska deblistka – Klaudia Jans-Ignacik, która przygotowywa∏a si´ pod okiem
trenera Bolka – speca KT
Break w kwestiach przygotowania sprawnoÊciowego – do serii turniejów
w USA. M∏odzi i starsi tenisiÊci mieli mo˝liwoÊç
porozmawiania oraz poZajęcia prowadzi
grania z zawodowà teniwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Uczestnicy I turnusu Wrota Mazur

Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

REKL AMA

ZAPISY do Grup Początkujących
Wtorek i Piątek
kl. SP 0-II – godz. 16:30-17:30
kl. SP III-VI – godz. 17:30-18:45

UKS JUDO FIGHT CLUB
SP im. SWIETEJ RODZINY
UL. GARNCARSKA 34
WARSZAWA - RADOSC

brat Maksymilian, tel. 531-872-138
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Dobre europejskie kino
Z okazji 5 rocznicy powstania Kinokawiarni Stacja Falenica rozmawiamy z w∏aÊcicielkà kina – Panià Ewà Jaskólskà i Panem Jackiem WiÊnickim – kierownikiem artystycznym Stacji.
W∏aÊnie mija piàty rok, odkàd mo˝emy cieszyç si´ jedynym wawerskim kinem, i to kinem
wyjàtkowym, b´dàcym jednoczeÊnie kawiarnià i swego rodzaju oÊrodkiem kultury. Jak to
si´ wszystko zacz´∏o i skàd wzià∏ si´ pomys∏ na
takie kino w budynku dawnej stacji kolejowej?
E.J.: Zacz´∏o si´ zabawnie, bo od szalonego zakupu sprz´tu kinowego od wojska w Szczecinie.
Motywem tego zakupu by∏y marzenia mojego
m´˝a, ˝ebyÊmy mieli kino i puszczali stare polskie
filmy, lecz do tamtego momentu nie myÊleliÊmy
o tym na serio. Ka˝dy z nas pracowa∏ w innej
bran˝y i nie planowaliÊmy tego zmieniaç. Ale kiedy trafi∏ si´ nam przypadkiem przetarg na taki
w∏aÊnie sprz´t, stary, niemal˝e przeznaczony na
z∏om, wi´c za bardzo niewielkie pieniàdze, bez
wahania pojecha∏am do Szczecina, by go kupiç.
Przyjecha∏a ci´˝arówka za∏adowana nie tylko zakupionymi rzeczami, ale te˝ zupe∏nie nietypowymi „dodatkami”, jak np. uszczelki do ∏odzi podwodnych. Z∏o˝yliÊmy to wszystko u naszego przyjaciela w gara˝u i jakiÊ czas tam przele˝a∏o, a˝
w koƒcu stwierdziliÊmy, ˝e dobrze by∏oby zrobiç
z tego jakiÊ u˝ytek. By∏am akurat w takim momencie ˝ycia, gdy po urodzeniu dzieci zastanawia∏am
si´, czy wracaç do starej pracy, czy zaczàç coÊ od
nowa, i podj´∏am decyzj´: uruchamiam kino.
Zacz´liÊmy szukaç miejsca na nasze kino
w centrum, ale okaza∏o si´, ˝e niedaleko naszego domu, tu w Wawrze, jest stary, nieu˝ywany
budynek stacji kolejowej. Z miejsca wzbudzi∏ nasze zainteresowanie, bo poszukiwaliÊmy miejsca
z duszà. Nie interesowa∏y nas nowe budynki, ale
obiekty typu hale fabryczne czy w∏aÊnie by∏e
dworce. To naszym zdaniem idealne przestrzenie
do zagospodarowania – sà wysokie, nie majà
s∏upów, a wi´c ju˝ na dzieƒ dobry spe∏niajà kryteria pod przysz∏e kino. Przypadkiem trafi∏am na
og∏oszenie o stacji do wynaj´cia. Gdy jà zobaczy∏am, od razu si´ w niej zakocha∏am i wiedzia∏am ju˝, ˝e tu jest w∏aÊnie miejsce na moje kino.

Który z dotychczas zrealizowanych w Stacji
pomys∏ów by∏ Paƒstwa zdaniem najbardziej
udany, najlepiej odebrany przez mieszkaƒców?
E. J.: Trudno wybraç jeden, ale na pewno jestem bardzo dumna z organizowanych u nas co
roku obchodów rocznicy likwidacji getta w Falenicy i Rembertowie. Inicjatywa ta zacz´∏a si´ ju˝ po
dwóch miesiàcach naszej dzia∏alnoÊci – otworzyliÊmy si´ w maju, kino zacz´∏o dzia∏aç w lipcu,
a w sierpniu by∏y ju˝ pierwsze obchody tej rocznicy u nas. Nie jestem rodowità mieszkankà Wawra
i lokalna historia nie by∏a mi znana. Lecz dzi´ki temu, ˝e od samego poczàtku istnienia Stacji Falenica by∏o to miejsce otwarte na pomys∏y mieszkaƒców, zach´cajàce do wspó∏pracy, ju˝ w tych pierwszych miesiàcach pracy spotka∏y si´ ze mnà osoby,
które opowiedzia∏y mi o historii Falenicy, o stojàcym tu obok pomniku i o tym, ˝e jest grupa ludzi,
która z w∏asnej inicjatywy co roku w sierpniu spotyka si´ przy nim, aby upami´tniç mieszkaƒców
poleg∏ych w czasie likwidacji gett. Pojawi∏a si´
propozycja zorganizowania razem i na wi´kszà
skal´ kolejnej takiej uroczystoÊci. PostanowiliÊmy
zaprosiç ludzi, którzy pami´tajà tamte tragiczne
wydarzenia i mogà opowiedzieç o w∏asnych doÊwiadczeniach. Dzi´ki tym spotkaniom w szczegó∏ach pozna∏am wspania∏à, choç bardzo tragicznà
histori´ Falenicy i od tego momentu zacz´liÊmy
braç udzia∏ w organizacji takich obchodów. Przez
pierwsze dwa lata dzia∏aliÊmy we wspó∏pracy
z kilkoma mieszkaƒcami. Póêniej grupa przekszta∏ci∏a si´ w formalny Komitet Upami´tnienia Zag∏ady Gett w Falenicy i Rembertowie, który w 2013
roku zorganizowa∏ Marsz Pami´ci oraz bierze
udzia∏ w organizacji corocznych wydarzeƒ upami´tniajàcych spo∏ecznoÊç ˝ydowskà w Falenicy.
J.W.: Cieszymy si´ te˝, ˝e na dobre zaistnieliÊmy w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców – ludzie przyzwyczaili si´ ju˝, ˝e Stacja Falenica to miejsce, do
którego mo˝na przyjÊç na ró˝norodne wydarzenia kulturalne, i nie trzeba jechaç do centrum, by
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pójÊç do kina. Na poczàtku byliÊmy wielkà nowoÊcià i przez pierwsze trzy lata ktokolwiek tu
wchodzi∏, pyta∏ tylko o kasy biletowe PKP. Teraz
ju˝ jak najbardziej traktuje si´ nas jak kino i myÊl´, ˝e to mo˝na uznaç za najwi´kszy sukces.
W lipcu br. Kinokawiarnia Stacja Falenica
otrzyma∏a tytu∏ kina miesiàca w Europie,
przyznawany przez organizacj´ Cinema New
Europe. Prosz´ powiedzieç o tym coÊ wi´cej.
Czy jest to konkurs, do którego nale˝y si´
uprzednio zg∏osiç, czy te˝ CNE samo wyszukuje w ca∏ej Europie kina, którym chce nadaç
taki tytu∏? Jakie sà kryteria?
E.J.: To by∏ w∏aÊciwie efekt bardzo d∏ugiego
ubiegania si´ o cz∏onkowstwo w sieci Europa
Cinemas, poniewa˝ to EC nominuje kino miesiàca spoÊród zrzeszonych w nim kin. Nie wtajemniczano nas w kryteria, otrzymaliÊmy zaproszenie do tytu∏u kina miesiàca w lipcu z pytaniem, czy si´ na to zgadzamy. OczywiÊcie
bardzo ch´tnie si´ zgodziliÊmy :-).
Do elitarnego klubu Europa
Cinemas do∏àczyliÊcie Paƒstwo w tym roku. Czy trudno
jest staç si´ cz∏onkiem EC?
J.W.: ˚eby do∏àczyç do tej
sieci, trzeba dzia∏aç co najmniej
3 lata i pokazaç, ˝e od minimum 1,5 roku gra si´ kino artystyczne, oczywiÊcie przede
wszystkim europejskie. Ponadto
trzeba spe∏niaç dosyç sztywne
wymogi dotyczàce liczby widzów i liczby seansów, a tak˝e
wykazaç si´ dzia∏alnoÊcià edukacyjnà (edukacja filmowa,
edukowanie dzieci i m∏odzie˝y).
W ca∏ej Polsce do sieci Europa
Cinemas nale˝y niewiele ponad
30 kin, a w Warszawie – 8 kin
(Muranów, Wis∏a, Kultura, PraNr 55 / Wrzesieƒ 2015
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ha, Kinoteka, Luna, Kino Lab i my). To kina artystyczne, dbajàce o repertuar, których profilem jest
puszczanie niemainstreamowych, niszowych filmów. 25% tych seansów majà stanowiç filmy europejskie, nie wliczajàc w to polskich produkcji,
tak wi´c wymagania sà wysokie.
Co realnie znaczy dla widzów to cz∏onkostwo i jakie korzyÊci przyniesie Kinokawiarni?
E.J.: Dzi´ki cz∏onkowstwu mamy dost´p do nowych, ale mniej znanych filmów. Ponadto b´dziemy wi´cej umieli jako kino, a tak˝e zyskujemy
szersze kontakty, co zaowocuje ciekawszymi wydarzeniami dla widzów. Sieç Europa Cinemas oferuje liczne, bardzo ciekawe szkolenia, w których
biorà udzia∏ przedstawiciele niszowych kin z ca∏ej
Europy, nastawionych na kino artystyczne i dzia∏ania edukacyjne. Bardzo szybko po przyj´ciu nas
do EC dostaliÊmy zaproszenie na pierwsze szkolenie, w Bolonii, i wróci∏am z niego z g∏owà pe∏nà
pomys∏ów. OczywiÊcie nie wszystkie sà do zrealizowania w naszych realiach, ale staramy si´
wdra˝aç te, które sà mo˝liwe. MyÊl´, ˝e z czasem
zdecydowanie prze∏o˝y si´ to na nowe ciekawe
wydarzenia i nowe metody promocji imprez
– obudowywania filmów wciàgajàcà opowieÊcià
o nich, która jeszcze bardziej zach´ci do oglàdania. Kino niszowe ma licznà konkurencj´ – telewizj´, Internet, multipleksy, dlatego sztukà jest zach´ciç do tych artystycznych seansów, a w EC mamy niepowtarzalnà okazj´ nauczyç si´ tej sztuki.

Jakie sà Paƒstwa plany i marzenia na kolejne 5 lat Stacji Falenica?
J.W.: ChcielibyÊmy, ˝eby tworzy∏a si´ tu i powi´ksza∏a spo∏ecznoÊç skupiona wokó∏ kina.
Spo∏ecznoÊç pasjonatów kinematografii, którzy
chcà tutaj coÊ robiç dla siebie i dla innych. Sà ciekawi ró˝nego kina i chcà tu sp´dzaç czas tak˝e
poza seansami.
E.J.: Drugim kierunkiem, w którym chcemy si´
rozwijaç, jest edukacja filmowa. Co roku proponujemy dzieciakom z okolicy coÊ nowego i mam
nadziej´, ˝e wiele szkó∏ z tego skorzysta w nowym roku szkolnym. W∏aÊnie teraz, na poczàtku
roku szkolnego, wychodzimy z ofertà filmowà do
wawerskich szkó∏ – to seanse po∏àczone z edukacyjnym wprowadzeniem i dyskusjà po filmie.
Proponujemy nauczycielom tematy, ale te˝ jesteÊmy otwarci na ich propozycje. Chcemy, ˝eby
wyjÊcia do kina by∏y wst´pem lub uzupe∏nieniem
tego, o czym si´ mówi w szkole albo o czym
ci´˝ko jest powiedzieç w szkole, np. o niepe∏nosprawnoÊci, innoÊci, przemocy.
J.W.: Staramy si´ uczyç dzieci i m∏odzie˝, ˝e kino mo˝e byç czymÊ wi´cej ni˝ tylko rozrywkà.
Dzieciaki du˝o chodzà do kina, ale traktujà to jak
czas sp´dzony dla zabawy z popcornem i obrazkiem. My chcemy im pokazaç, ˝e film jest
o czymÊ. Mówi, czym jest mi∏oÊç, przyjaêƒ, opowiada o radzeniu sobie z trudnoÊciami, o prze∏amywaniu strachu. Wprowadzamy w tematyk´,
uczniowie oglàdajà film, a potem staramy si´

z nich wydobyç echa tego filmu – bàdê w czasie
dyskusji, bàdê poprzez warsztaty.
Jakie grupy wiekowe obejmuje ta propozycja?
J.W.: Od przedszkolaków do szkó∏ ponadgimnazjalnych. W tym roku rozpocz´liÊmy te˝ wspó∏prac´ z Against Gravity, dzi´ki czemu mamy tak˝e króciutkie filmy dokumentalne dla pierwszoklasistów. To umo˝liwia im kontakt z gatunkiem
filmowym, który tak ma∏ym dzieciom praktycznie
nie jest pokazywany. Wiemy z doÊwiadczenia innych kin, ˝e to daje Êwietne efekty. MyÊl´, ˝e
warto spróbowaç i na naszym gruncie, i dlatego
serdecznie zapraszamy wawerskie szko∏y.
E.J.: Filmy mogà byç zarówno lekcjà wychowawczà, lekcjà polskiego, jak i lekcjà historii
– regularnie ju˝ pojawiajà si´ produkcje opowiadajàce o wydarzeniach z historii powszechnej
czy historii Polski.
J.W.: Coraz cz´Êciej dystrybutorzy, wprowadzajàc film, starajà si´ uwydatniç jego cechy
edukacyjne i przygotowujà w∏asne materia∏y stanowiàce gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli. Pozostaje ju˝ tylko kwestia ch´ci nauczycieli do skorzystania z tego êród∏a.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ spe∏nienia
wszystkich tych marzeƒ i planów.
Rozmawia∏a Hanna Kowalska

Inauguracja VII edycji
Wawer Music Festival
W niedziel´ 18 paêdziernika zapraszamy na efektowny spektakl rodzinny pt. „Âpiewajàca lokomotywa”, który bawiàc, uczy. Premiera wydarzenia
przygotowana przez mistrzów gatunku pod kierunkiem kompozytora Piotra
Salabera jest niezwykle wartoÊciowà formà edukacji m∏odego pokolenia,
a zabawnym wspomnieniem dla starszych odbiorców. W „Panu Tralaliƒskim” us∏yszymy brawurowe tryle fletu, w „Rzepce” elementy dynamicznego i zaskakujàcego humoru, w „Lokomotywie” wirtuozowskà instrumentacj´ Êwietnie godzàcà perkusj´, instrumenty d´te i smyczkowe. Je˝eli istnia∏oby „Ptasie radio”, to by∏aby to autentyczna najlepsza lista przebojów.
Ka˝dy prze˝yje na swój sposób najlepsze wiersze Juliana Tuwima w Êwietnej oprawie muzycznej Piotra Salabera.
Spektakl na troje Êpiewajàcych aktorów, orkiestr´ symfonicznà i Êpiewajàcego dyrygenta. Solistów mamy wybornych, którym przewodzi postaç
lektora – Jerzego Zelnika.
Na czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” czeka
5 podwójnych zaproszeƒ. Aby otrzymaç redakcyjne
zaproszenie, nale˝y zadzwoniç pod numer (22) 810-26-04
i podaç swoje imi´ i nazwisko. Decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Jaros∏aw Drzewiecki

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Filia Anin Wawerskiego Centrum Kultury zaprasza!
Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin, które
mieÊci si´ w Aninie przy ul. V Poprzecznej 13, zaprasza do udzia∏u w ró˝nego rodzaju zaj´ciach rozwijajàcych zainteresowania i uzdolnienia, a tak˝e
zapewniajàcych kulturalny wypoczynek i rozrywk´. Wszystkie warsztaty prowadzone sà przez profesjonalnych instruktorów, którzy sà otwarci na
adeptów sztuki. Ka˝dy niezale˝nie od wieku znajdzie coÊ dla siebie. Zaj´cia w naszym klubie sà
znakomità psychoterapià pozwalajàcà odreagowaç stres zwiàzany ze szko∏à i pracà, wyciszyç
emocje, a tak˝e dowartoÊciowaç samego siebie.
Ch´tni do rozwijania swoich zdolnoÊci manualnych i artystycznych mogà spotkaç si´ przy sztalugach z p´dzlem w r´ku na warsztatach plastycznych – dzieci we wtorki i Êrody, a m∏odzie˝ i doroÊli w poniedzia∏ki i piàtki. Wszyscy, którzy majà
wyobraêni´ przestrzennà, mogà przyjÊç na zaj´cia
ceramiczne we wtorki i Êrody, a lubiàcych tworzyç d∏utem zapraszamy na nauk´ rzeêbienia
w poniedzia∏ki i piàtki. Nie od razu najm∏odsi zaczynajà od rzeêbienia w drewnie – najpierw muszà poznaç szko∏´ rzeêbienia, zaczynajàc od gliny
i modeliny termoutwardzalnej.
Uzdolnieni muzycznie, którym „s∏oƒ nie nadepnà∏ na ucho”, zdo∏ajà poznaç tajniki gry na ró˝nych instrumentach, jak równie˝ udoskonalà swój
warsztat wykonawczy. Na spotkaniach z artystà
muzykiem i pedagogiem poszerzà umiej´tnoÊci,
rozwinà wra˝liwoÊç muzycznà i talent. Od wtorku
do Êrody zapraszamy na pianino, flet i saksofon.
Natomiast w ka˝dy roboczy dzieƒ tygodnia mo˝na
rozpoczàç przygod´ z gitarà, zarówno klasycznà, jak i elektrycznà, basowà, mandolinà czy
ukulele. Program nauczania jest elastyczny. Mo˝e
zawieraç kszta∏cenie s∏uchu, gr´ akordowà, rytmik´, melodyk´, nauk´ harmonii, nauk´ nut, aran˝acj´, podstaw´ technik wokalnych itp.
Wszystkich zainteresowanych rozwojem i wiedzà technicznà codziennie zapraszamy na fakultety komputerowe i do kawiarenki internetowej,
a ma∏ych konstruktorów chcàcych poznaç budow´
i programowanie robotów na zaj´cia z robotyki.
W ka˝dy wtorek aktywni seniorzy z pasjami
i zainteresowaniami spotykajà si´, zasiadajàc do
wspólnego sto∏u. Ka˝de spotkanie jest inne. Na
jednym uczestniczà w rozmowach z ciekawymi
ludêmi, na innym taƒczà, a przede wszystkim na-

wiàzujà nowe znajomoÊci, dzielà si´ swoimi troskami i radoÊciami. Ale najwa˝niejsze, ˝e razem
stwarzajà domowà atmosfer´ i rodzinne ciep∏o.
W WCK Filia Anin dzia∏a i tworzy znany ju˝
Kabaret „Zadra”, który mo˝e pochwaliç si´ licznymi nagrodami. Przygotowuje on przedstawienia o ró˝nej tematyce, zawsze dajàce widzowi du˝à dawk´ humoru. Âmiech to zdrowie i ka˝dy, kto
ma zdolnoÊci aktorskie, muzyczne, kabaretowe,
mo˝e do∏àczyç do zespo∏u, aby bawiç innych.
Rozwijajàcà umys∏ i koncentracj´ dziedzinà jest
najstarsza dyscyplina sportowa – szachy. W ka˝dy
wtorek pod opiekà arc. Agnieszki Brustman, wielokrotnej mistrzyni Polski, pretendentki do tytu∏u mistrzyni Êwiata, zarówno dzieci, jak i doroÊli mogà
zg∏´biaç arkana tej fascynujàcej i tajemniczej gry.
Zaj´cia, które Klub oferuje, sà nie tylko manualne czy umys∏owe. Jest coÊ dla ducha i jest coÊ dla
cia∏a. Dla cia∏a sà zaj´cia z aerobiku w poniedzia∏ki i czwartki, które zapewniajà ró˝norodnoÊç form
wysi∏ku fizycznego oraz çwiczeƒ korekcyjnych. Natomiast do kompleksowej odnowy cia∏a i umys∏u
zapraszajmy na zaj´cia jogi Sri-Sri, które odbywajà si´ w Êrody.
I’m learning English – to majàce w naszym Klubie wieloletnià tradycj´ zaj´cia z j´zyka angielskiego. Program nauczania jest dostosowany do
poziomu grupy (3 do 7 osób w grupie) i ∏àczy nauk´ z elementami gier i zabawy.
Ewenementem, którym mo˝emy si´ poszczyciç, jest profesjonalne, kameralne – dwudziestoosobowe, studyjne kino – „Kino za Rogiem”. W repertuarze kina (w ka˝dy piàtek, a nied∏ugo w inne dni) mo˝na znaleêç filmy fabularne,
dokumentalne oraz animowane. Dobrze wyposa˝ona sala kinowa gwarantuje projekcje na najwy˝szym technicznym poziomie, gdzie w mi∏ej atmosferze mo˝na obejrzeç film wspólnie z grupà
przyjació∏, znajomych czy sàsiadów. Dodatkowym
atutem naszego kina jest niska cena biletów, która zach´ca do przyjÊcia. Cz´sto po seansie widzowie podejmujà dyskusj´ na tematy zwiàzane z filmem. Wszystkich kinomanów zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Od wrzeÊnia poszerzamy naszà ofert´ o nowe
sekcje: nauka Êpiewu w poniedzia∏ki (praca nad
intonacjà, dykcjà, interpretacjà piosenki, emisjà
g∏osu, prawid∏owym oddechem oraz ruchem sce-

Do zobaczenia na Stacji!
Po letniej suszy, tak˝e w kinach rozpoczà∏ si´ urodzaj na dobre produkcje.
Oprócz ciekawych premier prze∏om
wrzeÊnia i paêdziernika w Kinokawiarni
Stacja Falenica oznacza poczàtek
wspó∏pracy ze szko∏ami w ramach edukacji filmowej. Ka˝dego roku bierze
w niej udzia∏ ponad 2000 uczniów.
Druga po∏owa wrzeÊnia to premiera
polskiej superprodukcji Karbala. Film
opowiada o najwi´kszej bitwie, w jakiej
brali udzia∏ polscy ˝o∏nierze od II wojny
Êwiatowej, która rozegra∏a si´ w tytu∏owym mieÊcie. Jest to historia o braterstwie, odwadze i nowoczesnym patriotyzmie. Dla lubiàcych spokój i harmoni´
mamy najnowszy film Paola Sorrentino
– M∏odoÊç z Herveyem Keitelem i Michelem Cane'em. Na poczàtek paêdziernika planujemy premier´ z Robertem
Wi´ckiewiczem, pozytywnà komedi´
Król ˝ycia, i Mam´ Tin´ – wzruszajàcà
biografi´ kobiety, która poÊwi´ci∏a ˝ycie, by pomagaç sierotom na Dalekim
Wschodzie. Filmowi patronuje Caritas,
a cz´Êç wp∏ywu z biletów wspiera program stypendialny „Skrzyd∏a”.
Szczegó∏owy program na stronie
stacjafalenica.pl i na naszym
profilu FB/StacjaFalenica.
Jacek WiÊnicki
nicznym), warsztaty tworzenia bi˝uterii i Êrodowe warsztaty plastyczne dla seniorów prowadzone przez absolwentk´ ASP w zakresie rysunku
i malarstwa farbami wodnymi oraz olejnymi.
Wszelkie informacje:
Filia Anin, ul. V Poprzeczna 13
Tel. 22 815 41 40
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA WRZESIE¡
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
FUNDACJA RADOÂå DLA LUDZI – sala 119/87; II pi´tro
Âwietlica RadoÊci
Zapraszamy dzieci z Wawra do naszej Êwietlicy. Zapewniamy ró˝norodne zaj´cia, zarówno w placówce,
jak i podczas wyjÊç.
Gdzie: Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a,
2 pi´tro, sala 119/84
Dla kogo: Zapraszamy wszystkie dzieci z dzielnicy
Wawer powy˝ej 7. roku ˝ycia
Zadanie realizowane dzi´ki dofinansowaniu przez
m.st. Warszaw´

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
18 wrzeÊnia (piàtek), godz. 19.00
„Cezar musi umrzeç”, re˝. Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”, od 12 lat,
wst´p: 5 z∏.
19 wrzeÊnia (sobota), godz. 16.00
VII Jesienne Spotkanie z Poezjà „Przy Ognisku”.
Realizacja wieloetapowego projektu dotyczàcego aktywizowania nieformalnych i sformalizowanych grup
poetyckich dzia∏ajàcych w Warszawie i poza nià.
Udzia∏ biorà poeci warszawscy, z okolic Warszawy
oraz pozostali mi∏oÊnicy poezji. W programie: prezentacja dokonaƒ poetyckich (nowe tomiki wierszy i antologie), autorskie czytanie wierszy, wymiana doÊwiadczeƒ twórczych i edytorskich, dalsze plany dzia∏aƒ literackich.
20 wrzeÊnia (niedziela), godz. 10.00
XIV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2015. Kolejny etap ca∏orocznego
turnieju s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Op∏ata wpisowa 20 z∏ od pary.
25 wrzeÊnia (piàtek), godz. 17.30
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” pt. „Rozmowy
o ksi´dzu Janie Twardowskim”. Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy
Oddzia∏ Anin i WCK Filia Anin. GoÊciem spotkania b´dzie Aldona Kraus – aniƒska lekarka, poetka. W trakcie imprezy przewidziane sà deklamacje wierszy przez
dzieci szkolne.
25 wrzeÊnia (piàtek), godz. 19.00
„Wieczni ch∏opcy”, re˝. Anthony Marciano. Seans
filmowy w „Kinie za Rogiem”, od 16 lat, wst´p: 5 z∏.
26 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00
„Pipi w´drowniczka”, bajka teatralna dla dzieci
w wykonaniu teatru Urwis z Krakowa, wst´p: 6 z∏.
Bajka autorska na podstawie postaci Pippi Langstrumpf szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
18 wrzeÊnia (piàtek), godz. 19.00
Biesiada artystyczna w plenerze. Kolejna ju˝ ods∏ona projektu „Budujemy Mosty” zapraszamy do
wspólnego Êpiewania i biesiadowania w naszym nowym ogrodzie. Wst´p wolny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

19 wrzeÊnia (sobota), godz. 11.00–13.00
Muzyczne poranki z Panià Ewà. Spotkanie z muzykà klasycznà i nie tylko, przeznaczone dla dzieci
w wieku od 3 do 7 lat. W trakcie zaj´ç wykorzystujemy metody relaksacyjne, wyciszajàce oraz dobrze si´
bawimy. Wst´p: 10 z∏/godz.
21 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 17.30–19.30
Bajkoterapia – warsztat dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Temat warsztatu:
„Du˝e smoki nie bijà ma∏ych smoków”, czyli o stawianiu granic i nazywaniu emocji. Uczestnicy otrzymajà
materia∏y do pracy z dzieckiem w domu. Wst´p: 10 z∏.
26 wrzeÊnia (sobota), godz. 14.00–17.00
Otwarte drzwi – Jesieƒ. Happening z okazji poczàtku jesieni. Zapraszamy mieszkaƒców, dzieci, m∏odzie˝
i doros∏ych. W trakcie spotkania wystàpià dzieci z sekcji muzycznej prowadzonej przez Ew´ Jarzymowskà-Ka∏udowà. Wykonamy instrumenty i zaaran˝ujemy
minikoncert. Wst´p wolny.

24 wrzeÊnia (czwartek), godz. 18.00
Inauguracja II edycji Kulturalnej Akademii Seniora. Rekrutacja, wydanie indeksów, zapoznanie z programem na nast´pne miesiàce. Wyk∏ad inauguracyjny
„Do czego potrzebna jest kultura...”. Wst´p wolny
28 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 14.00
Europejski Dzieƒ J´zyków. Warsztaty j´zykowe dla
dzieci. Lektorzy zaprezentujà znane i popularne wierszyki i piosenki dzieci´ce w narodowych j´zykach Europy. Dzieci dowiedzà si´, ˝e w popularne gry i zabawy
(np. piosenka „Panie Janie”) bawià si´ nie tylko dzieci
w Polsce, ale i w innych krajach. Nauka piosenek w innych j´zykach, zabawa przy muzyce. Zapraszamy mamy z dzieçmi w wieku przedszkolnym. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
Wrzesieƒ – warsztaty poetyckie „Ogrody s∏owem malowane” w ramach projektu „Ogrody marzeƒ” dla m∏odzie˝y od 15 lat i doros∏ych. Warsztaty
poprowadzi Wojciech STA¡CZAK – poeta, wyk∏adowca akademicki. (Wi´cej szczegó∏ów oraz termin i godzina zostanà podane na naszej stronie internetowej
www.wck-wawer.pl w zak∏adce Zastów)

27 wrzeÊnia (niedziela), godz. 18.00
Piosenki znane i lubiane z repertuaru polskich
gwiazd. Koncert w Altance Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udowej przy akompaniamencie Andrzeja Sajdaka.
Wst´p: 20 z∏.

Wrzesieƒ – warsztaty muzyczne „Ogrody muzykà malowane” w ramach projektu „Ogrody marzeƒ”
dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Warsztaty poprowadzi kompozytor. (Wi´cej szczegó∏ów oraz termin i godzina zostanà podane na naszej stronie internetowej
www.wck-wawer.pl w zak∏adce Zastów)

WCK FILIA FALENICA

WCK FILIA MARYSIN

ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

20 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00–19.00
250 lat teatru publicznego w Polsce. 10 lat teatru
w Falenicy. Âwi´to pod patronatem Stanis∏awa
Ignacego Witkiewicza. W programie:
17.00 – KONCERT W ALTANCE – piosenki ze spektaklu „Narkotyczne Piosenki” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Falenica”
18.30 – UÂMIECH KRETYNA – monodram Mateusza Go∏awskiego
oraz FIRMA PORTRETOWA KRYSTYNY GÓRACZEWSKIEJ-STOLARZ. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli.

19 wrzeÊnia (sobota), godz. 12.00
„Weso∏e przygody” – familijny spektakl teatralny
w wykonaniu teatru URWIS.

22 wrzeÊnia (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie autorskie Ma∏gorzaty Szajnert.
Wspó∏praca: Falenicki Klub Ksià˝ki, Instytut Ksià˝ki.
Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
19 wrzeÊnia (sobota), godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Kosmiczne Przygody”. Przedstawienie teatralne w wykonaniu Agencji Artystycznej
Dur-Moll. Dzieci wyruszà w podró˝ kosmicznà – startowi rakiety towarzyszyç b´dà efekty specjalne, tj. k∏´by
pary, kosmiczne Êwiat∏o i dêwi´k. Wst´p wolny.
22 wrzeÊnia (wtorek), godz. 13.00
Ogólnopolski Dzieƒ Przedszkolaka. Pasowanie na
przedszkolaka nowych adeptów kulturalnej Edukacji
Przedszkolaka. Krótka prezentacja, zabawy, pocz´stunek. Wst´p wolny.
23 wrzeÊnia (Êroda), godz. 11.00
Pierwszy Dzieƒ Jesieni. Wycieczka do pobliskiego
lasu, obserwacje oznak nadchodzàcej jesieni. Warsztaty plastyczne „Kolorowy Âwiat”. Wystawa wykonanych prac. Zapraszamy mamy z dzieçmi w wieku
przedszkolnym. Wst´p wolny.

26 wrzeÊnia (sobota), godz. 17.00–21.00
„Biesiada mazowiecka” – zabawa dla mieszkaƒców z zespo∏em ONE MAN BAND Tomasza Nowaka.
30 wrzeÊnia (Êroda), godz. 16.00–17.00
„Jesieƒ w ogrodzie” – familijne warsztaty plastyczne w ramach projektu „Nowe ogrody kultury”.
30 wrzeÊnia (Êroda), godz. 16.00–17.00
Podaj mi d∏oƒ – spotkanie z poezjà Êpiewanà w ramach projektu „Sàsiad, kultura, kreatywnoÊç”. GoÊcie
specjalni: Jolanta Drozda i Bogdan Chmielewski.
UWAGI:
Realizujemy we wrzeÊniu projekty z bud˝etu partycypacyjnego – cd.
1. Projekt „AKTYWNY MIESZKANIEC MARYSINA”
Realizacja bezp∏atnych zaj´ç „Nordic walking”
w dniach: wtorki, czwartki w godz. 11.00–13.00
2. Projekt „Zaj´cia dla maluchów 2–5 lat” (zaj´cia taneczno-ruchowe)
Realizacja bezp∏atnych zaj´ç w dniach: wtorki,
czwartki w godz. 14.30–15.30
3. Projekt „Aktywna mama” – zaj´cia aerobiku z mamà
Realizacja bezp∏atnych zaj´ç w dniach: wtorki,
czwartki w godz. 12.30–13.30
4. Projekt „Zaj´cia dla maluchów 2–5 lat” (zaj´cia plastyczne)
Realizacja bezp∏atnych zaj´ç w dniach: poniedzia∏ki
w godz. 12.00–13.00
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów! Redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów wydarzeƒ.
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Tak, mijajà ju˝ 3 lata, od kiedy w Mi´dzylesiu powsta∏a Szko∏a J´zykowa DRAGONFLY
– Angielski dla Dzieci i M∏odzie˝y!
Niezmiennie dzia∏amy pod has∏em „Angielski troch´ inaczej”. Dlaczego inaczej?
Poniewa˝ koncentrujemy si´ na motywowaniu ucznia do nauki j´zyka, stawiamy na
umiej´tnoÊci komunikacyjne i umiej´tnie
∏àczymy nauk´ z dobrà zabawà. JesteÊmy
szko∏à, ale atmosfera daleka jest od szkolnej: sà co prawda podr´czniki i sprawdziany, ale na naszych zaj´ciach uczniowie grajà tak˝e w gry, rysujà, gotujà, piszà wiersze, majsterkujà, taƒczà, a nawet mogà
pisaç po Êcianach ☺.
JeÊli wi´c chcesz przygotowaç si´ do egzaminu, poprawiç oceny w szkole, zaÊpiewaç w musicalu czy po prostu porozmawiaç po angielsku, przyjdê do nas!

Prowadzimy: kursy j´zyka ogólnego grupowe oraz indywidualne, kursy egzaminacyjne, konwersacje, zaj´cia plastyczne, teatralne, kulinarne i muzyczne po angielsku i wiele
innych. Nasze kursy odbywajà si´ w ma∏ych grupach oraz dobrze wyposa˝onych
salach i domowej, przyjaznej atmosferze.
Bardzo lubiane sà nasze edukacyjne warsztaty tematyczne, podczas
których uczymy si´ j´zyka angielskiego, poznajàc kultur´
i tradycje innych narodów.
Naszym najm∏odszym uczniom
(2–6 lat) proponujemy przygod´
z bardzo przyjaznym Misiem
Teddy Eddie, który przylecia∏ z Anglii, aby
bawiç si´ z nami i uczyç nas j´zyka angielskiego. JesteÊmy jedynà w Wawrze akredytowanà szko∏à Teddy Eddie.

Tropiciele odkryli wiele tajemnic...
W lipcowe poranki do Filii Zastów WCK zmierza∏y maluchy, aby poznawaç tajemnice Êwiata.
W czasie pierwszego turnusu podczas „czytania na ekranie” dzieci pozna∏y s∏onia Elmera. Razem z tym sympatycznym zwierzakiem „w´drowa∏y
po d˝ungli” i pozna∏y jego przyjació∏ oraz pomaga∏y mu w k∏opotach.
W czasie zaj´ç plastycznych wykonywa∏y Elmera oraz jego kolegów. Nie
mog∏o te˝ zabraknàç weso∏ych taƒców przy piosence „Cztery s∏onie”.

W tym roku zapraszamy tak˝e doros∏ych na konwersacyjne spotkania
przy herbatce „Tea Time”.
Trwajà zapisy na nowy rok
szkolny, zaj´cia zaczynamy
21 wrzeÊnia. We wrzeÊniu podczas lekcji otwartych mo˝na zobaczyç, jak uczymy, lub po prostu odwiedziç nas w siedzibie szko∏y na ul. ˚egaƒskiej 12 w Mi´dzylesiu.
Do zobaczenia na zaj´ciach!

Drugi tydzieƒ to czas na poznawanie Êwiata wszystkimi zmys∏ami. Dzieci
zosta∏y przyjació∏mi Ziemi i dowiedzia∏y si´, jak jà chroniç. Tropiciele bawili
si´ kolorami t´czy, robili doÊwiadczenia z wodà oraz wykorzystali surowce
wtórne do wykonania ekoludka.
Ostatni turnus pozwoli∏ dzieciom
odpowiedzieç na pytanie, kim chcia∏yby zostaç w przysz∏oÊci. Na spotkaniu
z fizjoterapeutkà dzieci z zaciekawieniem oglàda∏y modele koÊci. Mali Tropiciele dowiedzieli si´, jak nale˝y si´ zachowywaç, aby d∏ugo ˝yç w zdrowiu, oraz jak nale˝y prawid∏owo chodziç
i siedzieç. Wspólnie z dietetyczkà dzieci zrobi∏y plakaty ze zdrowymi produktami i jedzeniem, którego nale˝y unikaç. Najwi´kszà atrakcjà by∏a wizyta stra˝aków. Tropiciele z zaciekawieniem wys∏uchali opowieÊci stra˝aka, na czym
polega ich praca. Ka˝dy móg∏ zobaczyç wyposa˝enie wozu stra˝ackiego,
wsiàÊç do niego, a nawet sprawdziç, jak wyglàda lanie wody w´˝em stra˝ackim. Po tym spotkaniu liczba kandydatów na stra˝aków znacznie wzros∏a.
To by∏y jak zawsze bardzo udane wakacje, a mali Tropiciele odkryli
wiele tajemnic.
Filia Zastów WCK

Konkurs „Pocztówka z wakacji”
Jak co roku zapraszamy Was do udzia∏u w konkursie plastycznym na najpi´kniejszà pocztówk´ z wakacji. Na Wasze
prace czekamy do 16 paêdziernika 2015 r. Pe∏ne informacje
o konkursie wraz z regulaminem i kartà zg∏oszeniowà znajdziecie na www.wck-wawer.pl, zak∏adka WCK Filia Zastów.
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Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).

506 173 607

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna
160

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

PRACE PORZĄDKOWE

USŁUGI OGRODOWE

Redakcja

tel. 513 148 238

◗ Elektryk 511-440-094.

◗ Us∏ugi remontowo-budowlane. Konkurencyjne
ceny. Wycena gratis. tel. 501 150 505.

◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na
wszystkich poziomach, przygotowanie do matury i testów gimnazjalnych – POKOCHAJ ANGIELSKI I BAW SI¢ NIM! Profesjonalne t∏umaczenia
ANGIELSKI-POLSKI-ANGIELSKI – 600 229 649.

◗ Korepetycje z j. angielskiego i j. francuskiego, tanio, rzetelnie, z dojazdem do ucznia i materia∏ami. Tel. kontaktowy: 513 017 570.

◗ Szukam pracy dla odpowiedzialnej i powa˝nej
Ukrainki. Sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa. Dam referencje. tel. 500 602 122.

◗ Bezprowizyjny wynajem nieruchomoÊci. tel. 502
811 688.

◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego, wszystkie poziomy, solidnie, z dojazdem i materia∏ami. tel.
504 94 88 37.

◗ US¸UGI DEKARSKIE – pokrycia dachowe oraz wszelkiego rodzaju obróbki dekarskie. Tel. 601 095 820.

◗ Roznoszenie ulotek – solidnie, tanio, rzetelnie,
uczciwie. tel. 883 466 477.
◗ Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki
udzieli korepetycji z j. angielskiego, j. niemieckiego i j. hiszpaƒskiego. Wszystkie poziomy, doÊwiadczenie. Dojazd do ucznia w Mi´dzylesiu
i Aninie. Tel: 0-793-457-954.

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

Tel. 660-769-211

36

MEBLE NA WYMIAR

tel.

601-539-906

26
5

10 lat doÊwiadczenia,
sprawdzeni monta˝yÊci, bezp∏atny
projekt, negocjujemy ceny

◗ Sprzedam dzia∏k´ tanio-bezpoÊrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl.
◗ Okazja. Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjne
mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym, 2 pi´tro, du˝y balkon lod˝a + gara˝. tel. 721 828
893. Nowe do zamieszkania.

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

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

LEKCJE ANGIELSKIEGO
w ma∏ych grupach dla dzieci i m∏odzie˝y.
Skutecznie i z pomys∏em. Wawer
i okolice. Tel. 601-890-234, e-mail:
anna.arciuch.angielski@gmail.com

264

◗ Skup staroci i zalegajàcych w domach ró˝noÊci
511-440-094, bartekant9@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

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
KOMERCYJNYMI I MIESZKANIOWYMI
8 lat mi´dzynarodowych
doÊwiadczeƒ, prawnicy, tanio

tel.

607-945-588

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

85

◗ Zamieni´ mieszkanie, wykoƒczone 60 m2 gara˝
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej, na
dom w Warszawie (niewielka dop∏ata lub remont
w rozliczeniu) 511 980 315.

114

DACHY

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

SPRZEDA˚, MONTA˚

122

501 14 14 40

17
4

Zamówienia nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Tel. 22 773 33 77

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

M O N TA ˚ :

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

■

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

Tel. 22 773 33 77

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

115

196

REKL AMA

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
zmywarek, lodówek, zamra˝arek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, itp.

■

w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

➧

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255

REKLAMA

■

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Artur Pawlak,
tel. 884-864-592, reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

11

WAWERSKIE

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Porucznik Aleksander Kita – z Równego przez Falenic´ do
grona zamordowanej Narodowej Elity na Powàzkowskiej ¸àczce
Urodzi∏ si´ w bogatej rodzinie
obrony 13 dywizji ko∏o dzisiejszej
ch∏opskiej 12 grudnia 1912 r.
Szko∏y Podstawowej nr 216
w Annopolu na Lubelszczyênie.
w Miedzeszynie. Podczas marszu
Absolwent gimnazjum w Lublinie
resztek dywizji do Warszawy por.
i Szkó∏ Podchorà˝ych Piechoty
Kita ze 140 ˝o∏nierzami i oficeraw Ró˝anie i Komorowie pod
mi dotar∏ rankiem 20 wrzeÊnia
Ostrowià Mazowieckà. W 1935 r.
do Zerznia. Ko∏o cmentarza stojako podporucznik s∏u˝by sta∏ej
czono tragicznà walk´ z Niemcaprzydzielony do 45. Pu∏ku Strzelmi kwaterujàcymi we wsi. Poleców Kresowych 13. Dywizji Pieg∏o 107 ˝o∏nierzy, reszta dosta∏a
choty w Równem na Wo∏yniu.
si´ do niewoli. Por. Kita sp´dzi∏
W 1938 roku zosta∏ poruczniwojn´ w oflagu XVIIIa w Lienz
kiem, by∏ dowódcà 1 kompanii
w Austrii, a nast´pnie na Pomockm I batalionu 45 pu∏ku.
rzu w oflagu IIc Woldenberg.
We wrzeÊniu 1939 roku z dyPo powrocie do Warszawy ju˝
wizjà walczy∏ na szlaku od Tomakapitan Kita chcia∏ pracowaç dla
Por. Aleksander Kita,
szowa Mazowieckiego do Zekraju i zg∏osi∏ si´ do s∏u˝by w Wojzdj´cie z Równego wykonane
28 lutego 1939 roku
rznia. 7 wrzeÊnia wyprowadzi∏
sku Polskim. O˝eni∏ si´ z Jaros∏az okrà˝enia pod Spa∏à swojà
wà Saramagà, narzeczonà sprzed
kompani´ ckm i 40 ludzi z innych kompanii. Podczas
wojny. Mieli dwóch synów: Przemys∏awa (ur. 1946,
marszu 13 dywizji ku WiÊle zniszczy∏ 2 czo∏gi wroga.
dziÊ docent chemii na UMK w Toruniu) i Leszka (ur.
Zosta∏ przedstawiony przez dowódc´ I batalionu
1948, dziÊ ordynator chirurgii w Szpitalu Wojemjr. Kasztelowicza do odznaczenia Krzy˝em Waleczwódzkim w Pile). ˚yje jego m∏odszy brat Ryszard,
nych, którego nie otrzyma∏. 19 wrzeÊnia w bitwie
˝o∏nierz AK, emerytowany lekarz pediatra.
pod Falenicà by∏ dowódcà dru˝yny ckm w kompanii
Dzi´ki swej pracowitoÊci, inteligencji i fachowoÊci
zbiorowej 45 pu∏ku broniàcej pó∏nocnego odcinka
kpt. Kita szybko awansowa∏, b´dàc kolejno: szefem
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sztabu 39 pu∏ku (1946), potem oficerem operacyjnym
Grupy Operacyjnej Akcji „Wis∏a” (1947), awansowany
do stopnia majora, nast´pnie by∏ szefem Wydzia∏u
Operacyjnego Sztabu Generalnego WP, kierownikiem
taktyki w Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile.
W 1950 awansowany do stopnia podpu∏kownika.
Otrzymywa∏ bardzo wysokie oceny s∏u˝by...

Aleksander Kita – fotografia wykonana podczas
przes∏uchaƒ w Informacji Wojskowej

23 maja 1952 r. zosta∏ aresztowany przez Informacj´ Wojskowà. Po morderczym Êledztwie, „konwejerach”, ostatecznie w koƒcu czerwca podpisa∏
sugerowane mu zeznania – sfingowane zarzuty
zdrady ojczyzny i szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. 8 sierpnia 1952 r., po trwajàcym dwa dni (!)
procesie, Najwy˝szy Sàd Wojskowy skaza∏ Aleksandra Kit´ oraz trzech innych wspó∏oskar˝onych kolegów ze Sztabu Generalnego na kar´ Êmierci. Skarg´ rewizyjnà skazanego odrzucono, z prawa ∏aski
nie skorzysta∏ „prezydent” Boles∏aw Bierut. Pp∏k.
Aleksander Kita zastrzelony zosta∏ 3 grudnia 1952
roku w warszawskim wi´zieniu przy ul Rakowieckiej. 9 kwietnia 1956 r., po Êmierci Bieruta i przy
pierwszych oznakach zbli˝ajàcej si´ „odwil˝y”
w systemie totalitarnym, Naczelna Prokuratura
Wojskowa uchyli∏a wyrok w jego sprawie, a rodzinie przekazano akt jego rehabilitacji.
Nieznane by∏o miejsce pochówku, istnia∏y groby
symboliczne – na warszawskich Powàzkach Wojskowych, na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Mazowieckim. Szczàtki pp∏k. Aleksandra Kity odnaleziono dopiero wiosnà 2013 r. w kwaterze „¸” – ¸àczka
na warszawskich Powàzkach Wojskowych podczas
realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 1944–1956”, realizowanego pod kierunkiem IPN. Podczas specjalnej uroczystoÊci w Belwederze 28 lutego 2014 r. z udzia∏em
prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego najbli˝szej
rodzinie pp∏k. Kity oraz bliskim 12 kolejnych ekshumowanych ofiar terroru wr´czono noty identyfikacyjne. WczeÊniej w tej kwaterze wydobyto szczàtki oko∏o 200 osób, spoÊród których swoje nazwiska odzyska∏o dotàd 40 bohaterów.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
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Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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POWIERZCHNIE DO WYNAJECIA
Patriotów 181

601 457 057

✓ WOLNOSTOJĄCY, NOWOCZESNY OBIEKT KOMERCYJNY LINII WARSZAWA – OTWOCK
✓ DOSTĘP DO WSZYSTKICH MEDIÓW, MIEJSCA PARKINGOWE
✓ ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU: 1300 M2 UŻYTKOWANA JEST OBECNIE W 70%
✓ PRZEZNACZENIE: HANDEL I USŁUGI A TAKŻE USŁUGI MEDYCZNE Z WYŁĄCZENIEM STOMATOLOGII
✓ MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI PIERWSZEGO PIĘTRA, W DOWOLNEJ KONFIGURACJI OK. 250 M2
W CZYNSZU ZAPEWNIAMY:
✓ Ogrzewaną powierzchnię
✓ Miejsca parkingowe
✓ Utrzymanie czystości na powierzchni wspólnej

KONTAKT@ LAMARRESTAURANT.PL

TEL.

601 457 057
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