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i b´dà s∏u˝yç dobru szkolnej spo∏ecznoÊci,
a projekt szkolnego bud˝etu partycypacyjnego b´dzie kontynuowany i stanie si´ wzorem dla innych placówek.
Poni˝ej lista zg∏oszonych projektów.
1. Gotujemy z klasà. Jakub Kocik, 2c – projekt wybrany w g∏osowaniu do realizacji
2. Wolontariat z dzieçmi i o dzieciach
– konferencja. Helena Faulkner, Wera
Brocka, Jagoda ¸´giewicz, 6a
3. Talent Show. Piotrek Mol´da, Tymon
K∏oda, 5b
4. Mistrzostwa w karcianej tabliczce mno˝enia. Julia Biskup, Adam Wàsak, Karol
Garbarczyk, 2b

Szkolny Bud˝et Partycypacyjny
– pionierska inicjatywa w wawerskiej szkole
W dzielnicy Wawer w∏aÊnie poznaliÊmy wyniki g∏osowania w Szkolnym Bud˝ecie
Partycypacyjnym. Szko∏a Podstawowa nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich przy
wsparciu Rady Rodziców (która przekaza∏a 3 tys. z∏ na realizacj´ trzech zwyci´skich projektów) umo˝liwi∏a uczniom sk∏adanie projektów w swojej szkole.
Inicjatywa jest unikatowym projektem na
skal´ Warszawy. Umo˝liwia uczniom decydowanie o tym, co jest potrzebne w ich
szkole. Na uczniowskie projekty przeznaczono 3 tys. z∏.
W og∏oszeniu wyników wzi´li udzia∏: zast´pca burmistrza Leszek Baraniewski,
dyrektor szko∏y Stefan Dejneka, Dorota
G∏a˝ewska – koordynator bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer, Andrzej To-

maszczyk – przewodniczàcy Zespo∏u ds.
Bud˝etu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wawer, Krzysztof Karpa – przewodniczàcy Rady Rodziców oraz pomys∏odawczyni inicjatywy Marta P∏achecka (nauczycielka w SP
nr 109) – koordynator szkolnego BP.
Gratulujemy wszystkim autorom zwyci´skich projektów, ale tak˝e wszystkim, którzy z∏o˝yli swoje pomys∏y! Mamy nadziej´,
˝e zostanà one zrealizowane jak najszybciej

5. Muzykalna szko∏a. Zuzia Pàtek, Natalia
¸asak, Maciek Jasiewicz, 5b – projekt
wybrany w g∏osowaniu do realizacji
6. Pi∏karzyki w 109. Marcin Fràczak, Marek
Marciniuk, 3b
7. Nowy sprz´t sportowy. Aleksandra P∏awecka, 5c – projekt wybrany w g∏osowaniu do realizacji
8. Nowoczesna biblioteka. Nina ˚bikowska,
2c.
Dorota G∏a˝ewska
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy Wawer

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Firma P.U.M. Zbigniew Krasowski istnieje na
rynku motoryzacyjnym od 1992 roku. W po∏owie 2014 roku firma zmieni∏a form´ prawnà
oraz nazw´ na Krasowski Sp.J.
LAT
Zespó∏ ekspertów z wieloletnim doÊwiadczeniem, tworzàcych naszà firm´, pozwala zapewniç Paƒstwu najwy˝szy standard us∏ug. Stawiamy na uczciwoÊç,
rzetelnoÊç i jakoÊç, a ka˝dego klienta traktujemy indywidualnie!
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Nasz punkt znajduje si´ w Warszawie w dzielnicy Wawer
na ulicy Bronowskiej 23 przy Wale Miedzeszyƒskim.
Naszym Klientom oferujemy:
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodów
✔ sprzeda˝ cz´Êci zamiennych
✔ naprawy powypadkowe
✔ ubezpieczenie samochodów
✔

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2017
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych us∏ug.
Wyró˝niamy si´ atrakcyjnymi cenami i profesjonalnà, mi∏à obs∏ugà.
Serwis i cz´Êci zamienne:
tel. 22 615 88 66, 22 615 33 39
Profil na portalu Facebook:
www.facebook.com/citroenkrasowski
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Marzec w Radzie Dzielnicy
W
marcu
Rada
Dzielnicy Wawer pochyli∏a si´ m.in. nad tematem modernizacji linii kolejowej przebiegajàcej przez Wawer oraz
Informacjà w sprawie
wycinki drzew na terenie
Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy w zwiàzku ze zmianà ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Planowana rozbudowa trakcji kolejowych wzbudza du˝o emocji. Chodzi o wieloletnià inwestycj´ – modernizacj´ linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa
– Otwock wraz z dobudowà trzeciego toru
kolejowego. Poni˝ej za∏o˝enia projektu:
Dobudowa trzeciego toru szlakowego
na odc. Warszawa Wawer – Otwock oraz
dwóch torów na odc. Warszawa Goc∏awek
– Warszawa Wawer. Dobudowany tor
przejmie ruch pociàgów dalekobie˝nych,
co pozwoli na sprawne funkcjonowanie
po∏àczeƒ aglomeracyjnych (SKM/KM) na
dotychczasowych 2 torach, przy wi´kszej
cz´stotliwoÊci.
Dobudowa nowego przystanku Warszawa Wiatraczna.
Przesuni´cie przystanku Warszawa Goc∏awek dla zintegrowania z przystankami
autobusowymi na wiadukcie ul. Marsa.
Budowa skrzy˝owaƒ bezkolizyjnych
z jednoczesnà likwidacjà skrzy˝owaƒ w poziomie szyn – takie rozwiàzanie zostanie zastosowane w RadoÊci oraz Falenicy.
Zbudowanie wygodnych i bezpiecznych
dojÊç do peronów dla podró˝ujàcych poprzez przejÊcia podziemne z pochylniami.
Podniesienie do 120 km/h pr´dkoÊci jazdy na torach „aglomeracyjnych”.
Stworzenie 9 bezpiecznych przejÊç pod
torami kolejowymi w miejscach niezwiàzanych z obs∏ugà pasa˝erów – likwidacja tzw.
dzikich przejÊç (szczegó∏y mogli Paƒstwo
poznaç w poprzednim numerze WS, w art.
Tunele, które dzielà, str. 3).

Realizacja inwestycji b´dzie wymaga∏a
szczegó∏owych ustaleƒ dotyczàcych rozwiàzaƒ technicznych z Miastem Sto∏ecznym
Warszawà oraz Dzielnicà. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2020–2022.
W sprawie wycinki drzew pozwol´ sobie
przytoczyç zaprezentowanà na sesji Rady
informacj´, zawiera∏a ona fakty, które warto poznaç:
W 2016 r. Urzàd Dzielnicy Wawer wyda∏:
1)813 szt. decyzji kwalifikujàcych do usuni´cia 3162 szt. drzew;
2)107 szt. decyzji odmawiajàcych wydania
zezwolenia na usuni´cie 368 szt. drzew.
Od momentu obowiàzywania znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody tj. od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.,
z informacji uzyskanych od Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy oraz z przeprowadzonych
przez Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska ogl´dzin
wynika, ˝e w wyniku podj´tych interwencji
ujawniono usuni´cie min. 586 szt. drzew
zgodnie z aktualnie obowiàzujàcymi przepisami. Dodatkowo w okresie obowiàzywania ww.
ustawy umorzono lub odmówiono wszcz´cia
161 post´powaƒ na wydanie zezwolenia na
usuni´cie 765 szt. drzew – nale˝y przypuszczaç
˝e drzewa te równie˝ zosta∏y usuni´te, poniewa˝ wnioskodawcy zostali poinformowani, ˝e
zgodnie z przepisami zgoda nie jest wymagana. Przy czym na pewno nie jest to pe∏ny obraz skali usuwania drzew, poniewa˝ ze wzgl´du na brak obowiàzku uzyskiwania zezwolenia dla osób fizycznych na cele niezwiàzane
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà nastàpi∏o wiele
wycinek o których ani Stra˝ Miejska m.st.
Warszawy ani Urzàd Dzielnicy Wawer nie byli
informowani.
W informacji podano tak˝e, ˝e w 2015
roku Urzàd Dzielnicy Wawer wykona∏ 46
nasadzeƒ drzew, a w 2016 – posadzi∏ 340
sztuk drzew.
Co poza tym przyniós∏ marzec?
Falenica ju˝ nied∏ugo wzbogaci si´ o nowoczesnà ogólnodost´pnà kulturotek´. Po-

wstanie ona na rogu ul. Patriotów i Walcowniczej. 28 marca w∏adze dzielnicy podpisa∏y umow´ na projekt i budow´ obiektu,
który ma byç gotowy w listopadzie 2018 r.
Szczegó∏y tej inwestycji przybli˝ane by∏y
w poprzednich numerach WS.
Wawer w skali ca∏ej Warszawy kojarzony
jest z miejscem do uprawiania ró˝nych
form rekreacji. Wkrótce nie tylko nasze
atrakcyjne Êcie˝ki rowerowe b´dà przyciàgaç mi∏oÊników dwóch kó∏ek. Wszystko to
za sprawà majàcego powstaç przy ul. Cyklamenów i Skalnicowej pump trucku, na budow´ którego tak˝e w marcu podpisano
umow´. Inwestycja ta b´dzie realizowana
w drugiej po∏owie tego roku.
Czym jest pump truck? To innowacyjny,
zdobywajàcy niezwyk∏à popularnoÊç na
Êwiecie rowerowy plac zabaw przeznaczony
do zbiorowej rekreacji. Jazda po torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów góra–dó∏, dzi´ki którym poruszanie si´ po torze mo˝e odbywaç
si´ bez peda∏owania. Pumptrack jest obiektem stanowiàcym idealne po∏àczenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na Êwie˝ym powietrzu. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów,
pasjonatów, jak i ca∏ych rodzin. Pomaga
tak˝e w zacieraniu ró˝nic pokoleniowych
oraz budowaniu dobrych relacji. Sport ten
wyrabia refleks, zmys∏ równowagi, pewnoÊç
siebie, obycie ze sprz´tem rowerowym oraz
kondycj´ fizycznà, b´dàc jednoczeÊnie bezpiecznà zabawà na ka˝dym poziomie zaawansowania. Dzi´ki odpowiedniemu profilowaniu trasy jest przejezdny na zró˝nicowanych pr´dkoÊciach zarówno dla ma∏ych
rowerków dzieci´cych, jak i du˝ych rowerów górskich.
Drodzy Czytelnicy, wielkimi krokami
wchodzimy w okres Êwiàteczny. Z tej okazji
chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom WS zdrowych, pogodnych i radosnych Âwiàt Wielkanocnych sp´dzonych w gronie Najbli˝szych.
Weso∏ego Alleluja!
Pozdrawiam Êwiàtecznie,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer
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Pos∏uchaj, jak zmieniç swoje miasto!
Aktywni mieszkaƒcy stolicy majà
ju˝ swój niezb´dnik w wersji do
s∏uchania. Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy przygotowa∏ to
wydawnictwo przede wszystkim
z myÊlà o osobach niewidomych
i s∏abo widzàcych. Z równym powodzeniem z audiobooka mogà
korzystaç te˝ pozosta∏e osoby,
np. w podró˝y autobusem czy
podczas gotowania obiadu. Ka˝da okazja jest dobra, by pos∏uchaç, jak zmieniç swoje miasto.

skim oraz trzy w j´zykach obcych: angielskim, ukraiƒskim, wietnamskim.
Teraz mo˝na go równie˝ wys∏uchaç.
Audiobook zosta∏ wydany w formie
p∏yty kompaktowej (ok∏adka z napisem w alfabecie Braille’a). Bezp∏atny
egzemplarz mo˝na otrzymaç m.in.:
■ w Centrum Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, pok. 129),
■ w dzielnicowych wydzia∏ach obs∏ugi mieszkaƒców (WOM),
■ w wybranych kawiarniach, klubokawiarniach, domach kultury,
■ w miejscach aktywnoÊci lokalnej
(MAL).

Niezb´dnik aktywnych mieszkaƒców to publikacja stworzona kilka
lat temu przez Centrum Komunikacji
Spo∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy.
Stanowi podstawowe êród∏o wiedzy
dla osób, które chcà dzia∏aç na rzecz
wspólnoty lokalnej i wspó∏decydowaç o kierunkach rozwoju stolicy.
W prosty i przyst´pny sposób t∏umaczy zasady dzia∏ania takich narz´dzi, jak: bud˝et partycypacyjny,
inicjatywa lokalna czy konsultacje
spo∏eczne. Podpowiada, do kogo si´
zg∏osiç z danym pomys∏em i jakie
warunki formalne nale˝y spe∏niç.
Zawiera mnóstwo praktycznych
wskazówek, przydatnych linków,
a tak˝e baz´ pomocnych kontaktów.
Do chwili obecnej ukaza∏y si´ dwa
wydania Niezb´dnika w j´zyku pol-

■

■

Jest te˝ dost´pny w Internecie:
do Êciàgni´cia ze strony: https://
inicjatywa.um.warszawa.pl/audio
book,
do wys∏uchania na oficjalnym kanale You Tube Miasta Sto∏ecznego
Warszawy.

JeÊli chcesz wprowadzaç pozytywne zmiany w swoim otoczeniu,
byç aktywnym przedstawicielem
swoich sàsiadów, mieç wp∏yw na
kszta∏t swojego miasta, koniecznie
zapoznaj si´ z Niezb´dnikiem. Do∏àcz do aktywnych mieszkaƒców
– s∏uchaj i dzia∏aj!
Joanna WiÊniewska

PL A˚A ROMANTYCZNA dopiero si´ rozkr´ca!
Pami´tacie ubieg∏oroczne uruchomienie oficjalnej wawerskiej pla˝y w okolicach ul. Romantycznej i Rychnowskiej? By∏o to praktycznie pod
koniec czerwca, w szczycie sezonu pla˝owego,
powsta∏a wi´c bardzo podstawowa wersja pla˝y, z opcjà natychmiastowego korzystania. Jednak planów i pomys∏ów jest znacznie wi´cej, ni˝
uda∏o si´ zrealizowaç w 2016 roku. Jak informuje zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek
Baraniewski, aktualnie przygotowywany jest
projekt rozbudowy infrastruktury wawerskiej
pla˝y. W ramach koncepcji planowane jest powi´kszenie pla˝y, budowa Êcie˝ki pieszo-rowerowej z ∏aweczkami do odpoczynku, ∏àczàcej Pla˝´
Romantycznà z Mostem Siekierkowskim, plac zabaw i bezpieczne zejÊcie do rzeki. Pla˝a wzbogaci si´ o pomost, do którego b´dà dobijaç promy,
w dalszym ciàgu darmowe, przewo˝àce turystów i pla˝owiczów na wilanowski brzeg. Naprzeciw ul. Bronowskiej planowany jest taras widokowy, z którego b´dzie mo˝na obserwowaç
ptactwo wodne gniazdujàce na wyspie. Wawerski ratusz chce zrealizowaç wszystkie te plany
w ciàgu tego roku – trzymamy kciuki!
Tymczasem Pla˝a Romantyczna ju˝ za par´
dni, 22 kwietnia w∏àczy si´ w obchody Dnia Zie-
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mi poprzez wspólne sprzàtanie terenu pla˝y
i okolic. Zach´camy do udzia∏u! To nie tylko
sprzàtanie, ale te˝ okazja do sàsiedzkiej integracji na Êwie˝ym powietrzu. Szczegó∏ów szukajcie
na facebookowym profilu Pla˝y Romantycznej:
https://www.facebook.com/plazaromantyczna/.
Jakich jeszcze imprez mo˝emy si´ tam spodziewaç w tym roku? 7 maja najwa˝niejsza –

otwarcie sezonu. Z tej okazji odb´dzie si´ zlot
pojazdów militarnych i motocykli, ognisko i koncert. Na 24 czerwca ju˝ zaplanowany jest sp∏yw
kajakowy. A to dopiero poczàtek! Wydarzeƒ b´dzie z pewnoÊcià wiele, w koƒcu to Rok Wis∏y!

Dziwne znikni´cia

osiedlu mia∏y miejsce inne przypadki „znikania”
zwierzàt domowych.
Osoby przyjazne czworonogom sà proszone
o czujnoÊç, która mo˝e pomóc ustrzec inne zwierz´ta przed skrzywdzeniem!
Nadal oczekuje nagroda za
wiarygodnà informacj´ o losie kotki Plamki.
Jest czarno-bia∏ym dachowcem z wyró˝niajàcà cechà: lewe oko na czarnym tle, a prawe na bia∏ym. W momencie
zagini´cia charakteryzowa∏y
jà kràg∏e kszta∏ty.
Na informacj´ czekamy
pod nr. tel.: 502 312 182.

Rok temu, pod koniec kwietnia 2016 r. na
osiedlu ˚yczyƒska/Wodyƒska w Mi´dzylesiu, po
wschodniej stronie torów, zagin´∏a bez Êladu i wieÊci udomowiona, doros∏a kotka Plamka.
By∏a poszukiwana przez wiele
miesi´cy, w tym z pomocà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, ale bez
rezultatu. Prawdopodobnie wyrzàdzono jej krzywd´, byç mo˝e
zosta∏a gdzieÊ wywieziona.
Zagini´cie kotki nie jest przypadkiem odosobnionym. Na ww.

Redakcja na podst.
informacji Urz´du Dzielnicy
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W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ wielkimi krokami wiosnà Szko∏a Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja zdecydowa∏a si´
uczciç to wydarzenie, organizujàc I Dzielnicowe Dyktando J´zykowe z J´zyka Angielskiego, które zosta∏ obj´te patronatem burmistrza dzielnicy Wawer. Równy tydzieƒ
przed nadejÊciem astronomicznego poczàtku wiosny, 13 marca 2017 r., ponad 40
podopiecznych z 4 placówek edukacyjnych
znajdujàcych si´ na terenie naszej dzielnicy:
Szko∏y Podstawowej nr 138 z Oddzia∏ami

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Integracyjnymi im. Józefa Horsta, Szko∏y Podstawowej nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich, Szko∏y Podstawowej nr 195
im. Króla Maciusia I oraz
Szko∏y Podstawowej TE
Vizja przystàpi∏o do dyktanda, które polega∏o na
uzupe∏nieniu 20 luk wyrazowych w tekÊcie angloj´zycznym. Konkurencja by∏a na tyle zaci´ta, i˝ o zwyci´stwie decydowa∏o
cz´sto zaledwie pó∏ punktu! ¸àcznie wy∏oniono 9 laureatów, po 3
w ka˝dej kategorii klasowej. Zwyci´zcà w kategorii klas IV zosta∏a
podopieczna Szko∏y Podstawowej
nr 195 im. Króla Maciusia I – Natalia Dziak. Kategori´ klas V zdominowali uczniowie Szko∏y Podstawowej TE Vizja Wawer, zdobywajàc ca∏à pul´ nagród, ∏àcznie
z pierwszym miejscem, które przypad∏o Zofii Plewczyƒskiej. W klasach VI zwyci´zcà okaza∏ si´ uczeƒ
Szko∏y Podstawowej nr 109 im.

Batalionów Ch∏opskich – Maksymilian Pi´tka. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
uczniów klas IV–VIII na przysz∏orocznà,
II edycj´ naszego dyktanda!
Zespó∏ j´zykowy TE Vizja Wawer
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Tekst sponsorowany

Pierwsze Dzielnicowe
Dyktando J´zykowe
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M∏odzie˝ realizuje swoje projekty
Prze∏om marca i kwietnia to czas prze∏omowy dla Wawra. Z inicjatywy Moniki Rokickiej
25.03 i 01.04 odby∏y si´ warsztaty edukacji
samorzàdowej prowadzone przez Dorot´ Kosiƒskà z Centrum Komunikacji Spo∏ecznej. Mimo i˝ do wszystkich szkó∏ gimnazjalnych
i Êrednich w Wawrze rozes∏ana zosta∏a informacja o warsztatach, w spotkaniach wzi´li
udzia∏ zainteresowani uczniowie tylko z jednej
placówki – z Zespo∏u Szkó∏ nr 120. M∏odzi ludzie pod okiem edukatorek zdobyli wiedz´ dotyczàcà diagnozowania potrzeb spo∏ecznoÊci
lokalnej, pracy metodà projektowà oraz narz´dzi partycypacji.
Podczas warsztatów wygenerowanych zosta∏o kilka pomys∏ów, które zak∏adajà realizacj´

projektów skierowanych do mieszkaƒców
Wawra ze szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb m∏odzie˝y. Pierwsze dzia∏ania m∏odych liderów planowane sà ju˝ na poczàtek maja!
Grupa rusza z dwoma projektami, które b´dà
dost´pne dla lokalnej spo∏ecznoÊci. Na spotkaniu 1 kwietnia zawiàza∏a si´ niezale˝na grupa
m∏odzie˝owa KONTRA, która chce dzia∏aç na
rzecz swoich rówieÊników. Grupa jest otwarta
– zaprasza do wspó∏pracy wszystkie osoby
w wieku 14–18 lat, które chcà si´ w∏àczyç w realizacj´ projektów i tworzenie Wawra przyjaznego m∏odym, aktywnym ludziom. Kontakt:
m.rokicka@warszawalokalnie.waw.pl.

 Listy do redakcji

stopni b´dà musieli pokonywaç ci z nich,
którzy korzystajà z przystanku „Trakt Lubelski”? Dodaç trzeba, ˝e wzd∏u˝ torów
biegnie jeszcze ul. ¸ysakowska, ju˝ teraz
dosyç ruchliwa. Mo˝e za jakiÊ czas i przy
niej pojawià si´ jakieÊ schody...
Apeluj´ do w∏adz dzielnicy i do czynników kompetentnych o przemyÊlenie tej sytuacji i wypracowanie rozwiàzania, które
nie nara˝a∏oby licznych obywateli na niepotrzebny wysi∏ek i niewygod´.

W 72. numerze „WiadomoÊci” przeczyta∏am na pierwszej stronie o bliskiej ju˝ budowie k∏adki nad ul. P∏owieckà, a na trzeciej
– o planach budowy przejÊç podziemnych
pod pobliskimi torami kolejowymi. Obie te
inwestycje, racjonalne w skali makro, spowodujà du˝à niewygod´ dla niezmotoryzowanych okolicznych mieszkaƒców, a tak˝e
pacjentów przychodni przy ulicy Strusia. Ile

o oÊwiacie, pragmatycznie o wawerskich inwestycjach

Dyskusja o reformie oÊwiaty i protesty zainteresowanych Êrodowisk nie s∏abnà. Wawerskie Ko∏o
Nowoczesnej zorganizowa∏o 14.03.2017 w praskim Dzielnicowym Biurze Finansów OÊwiaty debat´ „Dokàd zmierzasz, szko∏o?”.
Matematyczny umys∏ pos∏anki partii .Nowoczesna Katarzyny Lubnauer wraz z wielkim doÊwiadczeniem p. Joanny Berdzik, by∏ej wiceminister
oÊwiaty, i p. Krystyny Norwy, wiceprezes Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego, zaowocowa∏y
wartkà i wciàgajàcà dyskusjà na temat edukacji. Roli
moderatora podjà∏ si´ p. Leszek Ossowski, prezes
Zarzàdu i dyrektor NSP „Pitagoras” w Nadarzynie.
Poczyniono podstawowe za∏o˝enie, by nie skupiaç si´ na narzekaniu. Szukano pozytywów
zarówno w poprzednim systemie, jak i w obecnej
reformie. PodkreÊlano m.in. pozytywnà rol´ gimnazjów, które „dotar∏y si´” po pierwszym okresie
ich funkcjonowania i w∏aÊciwie spe∏niajà swojà
rol´ m.in. wyrównywania szans dzieci z ma∏ych
miejscowoÊci. Stwierdzono te˝, ˝e mo˝na obyç
si´ bez gimnazjów – w ró˝nych krajach osiàgajàcych bardzo dobre wyniki w edukacji funkcjonujà
ró˝ne systemy, w tym ciàg∏a szko∏a 9-letnia.
Problemem nie jest wi´c sama zmiana systemu
oÊwiaty, lecz jej realizacja bez nale˝ytego przygotowania, bez badaƒ, dyskusji i wczeÊniejszego
opracowania programów i podr´czników.
JeÊli chodzi o wnioski na przysz∏oÊç: „odkr´canie” obecnej reformy oznacza∏oby ponowny chaos
organizacyjny. Trzeba b´dzie raczej zajàç si´ do-
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JesteÊ kierowcà? Podró˝ujesz komunikacjà
miejskà? JesteÊ uczestnikiem ruchu drogowego? Nie wiesz, co mo˝e przynieÊç kolejny
nadchodzàcy dzieƒ, wi´c ju˝ dzisiaj zapisz si´
na certyfikowany kurs pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych!
Podczas szkolenia b´dziemy poruszaç nast´pujàcà tematyk´: resuscytacja doros∏ych, pierwsza
pomoc osobie potràconej przez samochód oraz
osobie znajdujàcej si´ w aucie po wypadku,
wyciàganie poszkodowanego z samochodu,
przecinanie pasów bezpieczeƒstwa, wybijanie
szyb specjalnym wybijakiem, pierwsza pomoc
w stanach nag∏ych (krwotoki, z∏amania).
Bardzo ma∏e grupy çwiczeniowe! Maksymalnie 7–9-osobowe! Ka˝dy b´dzie mia∏ okazj´ samodzielnie poçwiczyç na fantomach,
przeciàç pas bezpieczeƒstwa lub wybiç szyb´
w celu ratowania osoby poszkodowanej.
Zaj´cia b´dà prowadzone przez ratowników medycznych z du˝ym doÊwiadczeniem
medycznym oraz dydaktycznym.
Uczestnik kursu otrzyma: certyfikat, materia∏y ze szkolenia, saszetk´ do udzielania
pierwszej pomocy, wybijak do szyb.
Szkolenie odb´dzie si´ 22.04.17 r. w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, ulica V Poprzeczna 13. Zapisy oraz informacje dotyczàce
kursu: 500 200 192; biuro@twojratownik.pl

skonaleniem systemu, który w∏aÊnie powstaje:
ulepszeniem podstaw programowych, a tak˝e
zwi´kszeniem stopnia autonomii szkó∏, stanowiàcej si∏´ nap´dowà innowacji i dobrego nauczania. Korzystne by∏oby zwi´kszenie kompetencji samorzàdów, np. nadanie prawa do otwierania
szkó∏ cz´Êciowych – na przyk∏ad ma∏ych szkó∏ 1–3
lub 1–4 blisko ucznia i szkó∏ 5–8 lub podobnych
z dobrze wyposa˝onymi pracowniami.
Zainteresowanych ca∏oÊcià debaty zapraszamy do
obejrzenia jej w internecie: http://www.ustream.tv/
recorded/100990449.
Zmiany w edukacji sà bardzo wa˝ne i wp∏ywajà
na ca∏e pokolenia i spo∏eczeƒstwo. Nie mniej
wa˝ne decyzje dla nas – wawerczyków zapadajà
w naszej dzielnicy. Planowane sà dwie du˝e inwestycje komunikacyjne: budowa drogi ekspresowej
S2 (Po∏udniowa Obwodnica Warszawy) i modernizacja linii kolejowej nr 7 („Trzeci tor”) oraz mniejsze
inwestycje infrastrukturalne, które im towarzyszà.
Obie b´dà mia∏y olbrzymi wp∏yw na charakter
naszej dzielnicy, zarówno na terenach z zabudowà
mieszkalnà, jak i na terenach leÊnych, decydujàcych o jej unikalnym charakterze. Skutki inwestycji
b´dà nieodwracalne w d∏ugiej perspektywie czasowej. Zmienià ˝ycie mieszkaƒców, niejednokrotnie je u∏atwiajàc, jednak jak wszystkie du˝e inwestycje, wià˝à si´ równie˝ z szeregiem zagro˝eƒ czy
niedogodnoÊci.
Do mieszkaƒców docierajà sprzeczne informacje
na temat wybranych rozwiàzaƒ (np. lokalizacja

przejÊç podziemnych pod torami, bezkolizyjne przeprawy samochodowe, ostateczny kszta∏t przebiegu
trasy S2 na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego itd.). Mieszkaƒcy majà poczucie, ˝e pewne
decyzje podejmowane sà arbitralnie, bez dialogu
z nimi, a nawet bez pe∏nej i rzetelnej informacji.
Warto rozmawiaç z mieszkaƒcami o tak wa˝nych sprawach, daç im mo˝liwoÊç wypowiedzi
i wspó∏decydowania.
Wawerskie Ko∏o Nowoczesnej z∏o˝y∏o 27 lutego
pismo do burmistrza naszej dzielnicy z proÊbà
o przekazywanie mieszkaƒcom aktualnych informacji nt. post´pu prac, a tam gdzie to potrzebne
i mo˝liwe, o konsultowanie przyj´tych rozwiàzaƒ.
W∏adzie innych dzielnic organizujà spotkania
w sprawie budowy obwodnicy, a Józefów spotkania na temat modernizacji linii kolejowej. Czy
mieszkaƒcy Wawra nie zas∏u˝yli na podobne traktowanie?
Zach´camy mieszkaƒców do aktywnego w∏àczenia si´ do dyskusji na tematy zwiàzane z rozwojem
Wawra, do zadawania pytaƒ w∏adzom naszej
dzielnicy. Oprócz POW i modernizacji linii kolejowej
dzieje si´ w Wawrze wiele mniejszych, ale równie˝
wa˝nych dla lokalnych spo∏ecznoÊci, inwestycji.
Zach´camy do Êledzenia naszego profilu na Facebooku i wyra˝ania swoich opinii: https://www.
facebook.com/NowoczesnaWarszawaWawer/ oraz
do kontaktu: warszawa-wawer@nowoczesna.org.
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Aikido, capoeira, karate... czyli walka
o powrót B∏a˝eja do sprawnoÊci
19 marca w Wawerskim Centrum Kultury odby∏a si´ akcja charytatywna „Dla B∏a˝eja”, której
patronowa∏y medialnie „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Has∏em przewodnim by∏y pokazy sztuk
walki i samoobrony. Przypomnijmy, B∏a˝ej Cymerman to nastoletni pi∏karz
i zapalony rowerzysta, który
w wyniku wypadku komunikacyjnego jesienià ubieg∏ego roku
straci∏ nogi. Niemal natychmiast
ruszy∏a fala pomocy, której przejawem by∏o zawiàzanie kolektywu „Dru˝yna B∏a˝eja”, uruchomienie specjalnego profilu na
Facebooku, który w chwili obecnej ma ju˝ ponad 17 000 polubieƒ. Za polubieniami idà w parze konkretne dzia∏ania. W akcj´ pomocy B∏a˝ejowi w∏àczyli
si´ znani artyÊci i aktorzy, piosenkarze, oczywiÊcie sportowcy z Robertem Lewandowskim na
czele, a nawet politycy, w tym Prezydent Andrzej Duda z ma∏˝onkà. Do grona pomagajàcych
do∏àczy∏o te˝ Wawerskie Centrum Kultury.
W marcowej akcji wzi´∏o udzia∏ wiele klubów
i szkó∏ walki i samoobrony, ale nie zabrak∏o akcentów artystycznych, choç artyzmu nie mo˝na
te˝ odmówiç prezentujàcym si´ sportowcom.
Niezwykle widowiskowy pokaz zaprezentowa∏a
grupa Capoeira Camangula Warszawa; taniec
jako sztuka walki w ich wykonaniu by∏ mocnym
punktem programu. W pokazach wzi´∏a te˝
udzia∏ szko∏a Naka Dojo, prezentujàc ró˝ne formy aikido, zarówno w wykonaniu najm∏odszych, jak i mistrzów tej formy. Ponadto Naka
Dojo bezinteresownie – jak na imprez´ charytatywnà przysta∏o – udost´pni∏a maty do prezentacji. Swoim pokazem zaimponowa∏a te˝, dzia-

∏ajàca na co dzieƒ w Wawerskim Centrum Kultury, Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego.
S∏owa definiujàce ich wyst´p to na pewno perfekcja, zgranie i moc. W akcji wzi´∏a te˝ udzia∏
Akademia Sztuk Walki Jissenkan z Otwocka.

Uj´li widzów zarówno w kategorii najm∏odszych
roczników, jak i doros∏ych. ADSW Jissenkan nie
po raz pierwszy bra∏a udzia∏ w akcji pomocowej
dla B∏a˝eja, tym bardziej nale˝à im si´ podzi´kowania. W czasie prezentacji dowiedzieliÊmy si´
te˝, ˝e breakdance ma swoje korzenie w sztukach walki. Ten taniec mia∏ za zadanie wyeliminowanie agresji m∏odych Amerykanów i prze∏o˝enie jej na sztuk´ scenicznà. UÊwiadomi∏a nas
o tym Ari Kubik, instruktorka tego taƒca szkolàca m∏odzie˝ w Fundacji RadoÊç dla Ludzi, równie˝ dzia∏ajàcej w Wawerskim Centrum Kultury.
M∏odzi tancerze za swoje pokazy zostali nagrodzeni d∏ugimi brawami. Kolejne artystyczne elementy akcji by∏y dzie∏em m∏odych artystów
kszta∏càcych si´ w musicalowej akademii Êpiewu i taƒca Broadway Musical School. To szko∏a
równie˝ dzia∏ajàca w Wawerskim Centrum Kultury. Oprócz pokazów nie zabrak∏o krótkich za-

j´ç warsztatowych w ich wykonaniu, w których
wzi´li udzia∏ wszyscy chcàcy do∏àczyç do musicalowego teamu.
Podczas akcji obecna by∏a ekipa medyczna
Twojratownik.pl. W swoim stanowisku uczyli zasad pierwszej pomocy medycznej, a na scenie
zorganizowali konkurs dru˝ynowy, w którym
uczestnicy w ró˝nym wieku sprawdzali swojà
wiedz´ z zakresu pierwszej pomocy. Nie sposób
nie wspomnieç o wyst´pie Mateusza „Stopy”
Stopczyƒskiego, mistrza freestyle-basketballu.
Jest on jednym z dwóch zawodników na Êwiecie,
którzy potrafià prze∏o˝yç pod r´kà dwie kr´càce
si´ na sobie pi∏ki. Dokona∏ tego równie˝ podczas
tego wyst´pu.
Swoistym ukoronowaniem akcji by∏a wizyta
mistrza Êwiata w kickboxingu Radka Paczuskiego i jego brata Kamila, trenera. Radek Paczuski
by∏ dzieƒ po zwyci´skiej walce z Brytyjczykiem
George'em Davisem, wi´c nie wystàpi∏ na scenie, ale podarowa∏ r´kawice, w których walczy∏,
na aukcj´ internetowà na potrzeby rehabilitacji
B∏a˝eja. Ponadto B∏a˝ej zosta∏ zaproszony na indywidualne treningi do Radka. Na aukcji niebawem pojawi si´ tak˝e niezwykle ciekawy album
„Zanim uderzy∏ GROM” autorstwa Micha∏a Oltona z Muzeum Wojska Polskiego. Album b´dzie
opatrzony osobistymi podpisami-pseudonimami
˝o∏nierzy GROM-u. Dochód z aukcji równie˝ b´dzie przeznaczony na rehabilitacj´ B∏a˝eja.
Za t´ wspania∏à akcj´ podzi´kowania nale˝à
si´ tym, którzy aktywnie prezentowali si´ na
scenie, patronom medialnym, w tym „WiadomoÊciom Sàsiedzkim”, ale równie˝ wszystkim
uczestnikom, którzy materialnie wsparli rehabilitacj´ B∏a˝eja. Pomóc mo˝na tak˝e, przekazujàc
1% podatku poprzez podanie w odpowiednim
polu swojej deklaracji podatkowej numeru
KRS: 0000037904, a w rubryce „Informacje
uzupe∏niajàce – cel szczegó∏owy 1%” wpisanie
„30027 Cymerman B∏a˝ej”.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

w kategorii do lat 14
(m∏odziczki) – 2 miejsce
w singlu i deblu turniej
goria pomaraƒczowa TeWTK5 Break i 1 miejsce
nis10 – 2 miejsce Deski,
w grze deblowej oraz 2
2 miejsce Legia, 1 miejw singlowej Klub Tenisosce Tiebreak, 1 miejsce
wy RadoÊç90.
Stalowa Wola, 1 miejsce
Wielkie gratulacje dla
Break. Laura Caruk, katewszystkich uczestników
goria czerwona – 2 miejturniejów. Klub Tenisowy
sce Deski, 3 miejsce BreBreak rozpoczà∏ sezon
ak. Janek Caruk, kategoprzygotowawczy i zaria niebieska – 2 miejsce
wodnicy nied∏ugo wyjaKT Break. Olek Ko∏odziejdà pracowaç nad super
czak, kategoria czerwona
formà tenisowà na zgru– 2 miejsce KT Break.
powanie do Ostoja Sport
Miko∏aj Owramko i Laura Caruk
Wiktor Sasko, skrzaty,
Resort. Zdj´cia z turnieczyli do lat 12 – 3 miejsce w singlu i 2 w deblu
jów oraz bie˝àce informacje na stronie
w Mistrzostwach Województwa w Radomiu, 1
www.tenisbreak.pl oraz na Facebooku Break
miejsce w grze pojedynczej i podwójnej turniej
Klub Tenisowy.
WTK5 Masters Radom. Marika Caruk, skrzatki
Magda Szmyd
– 3 miejsce WTK5 Masters Radom. Zuzia Szmyd
fot. Aga Caruk

Marcowe newsy z Breaka
Marzec to finisz tenisowego sezonu zimowego. Nasi zawodnicy przed metà bardzo przyspieszyli i ostatnie turnieje to dla wielu z nich kolejne
medale, puchary i dyplomy. Nie tylko sam wynik
jest miarà sukcesu, bardzo istotne sà równie˝ takie sprawy jak: konsekwentne zastosowanie za∏o˝eƒ taktycznych zaplanowanych przed meczem
z trenerem, opanowanie nerwów i niepotrzebnych z∏ych emocji, kiedy szala zwyci´stwa przechyla si´ na stron´ przeciwnika, utrzymanie koncentracji i Êwietnej kondycji fizycznej podczas ca∏ego pojedynku. JeÊli wszystkie te warunki sà
przez zawodnika spe∏nione, a mecz zakoƒczony
pora˝kà, to i tak mo˝na mówiç o dobrze wykonanej przez niego pracy. Dlatego gratulacje nale˝à
si´ wszystkim dzieciom, które próbujà swoich si∏
w turniejach i dajà z siebie „maksa” na korcie.
Wybrane wyniki zawodników BK na turniejach
rozgrywanych w marcu: Miko∏aj Owramko, katewww.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Co s∏ychaç w KS ZWAR?
Najwa˝niejszym wydarzeniem w marcu by∏a
na pewno obecnoÊç Reprezentacji Polski na
obiektach Klubu Sportowego ZWAR. Podopieczni trenera Adama Nawa∏ki tradycyjnie przed
ka˝dym meczem eliminacji mistrzostw Êwiata
wybierajà obiekt przy ulicy Po˝aryskiego jako
swoje boisko treningowe. Nie inaczej by∏o tym
razem, przed spotkaniem z Czarnogórà. Dla
m∏odych pi∏karzy KS ZWAR jest to kolejna znakomita okazja do obserwowania z bliska swoich
idoli, a tak˝e zebrania autografów i zrobienia
wspólnych zdj´ç.
Oprócz Kadry Narodowej boisko Zwaru goÊci∏o tak˝e ekip´ Canal+, która kr´ci∏a kolejny od-

cinek Turbokozaka. Bohaterem
zmagaƒ by∏ pi∏karz Lechii
Gdaƒsk – S∏awomir Peszko.
Marzec to tak˝e okres, w którym po kolei ka˝dy rocznik przenosi treningi na stadion Zwaru.
Koƒczymy z treningami wed∏ug
grafiku zimowego i na koniec
miesiàca znów wszystkie grupy
b´dà mieç zaj´cia przy ul. Po˝aryskiego.
W marcu ligowe zmagania zaczynajà starsze
grupy, w Zwarze jest to rocznik 2002 i 2004. Ten
pierwszy swoje mecze zaczà∏ od zwyci´stwa, remisu i pora˝ki, natomiast dwa lata m∏odsi koledzy

rozgrywki zacz´li od 3 punktów. Ju˝ nied∏ugo, od
kwietnia do boju ruszà wszystkie grupy m∏odzie˝owe od rocznika 2005 do rocznika 2009.
KS ZWAR

pierwszy udzia∏ w zawodach na orientacj´ na poczàtek, bez wzgl´du na
umiej´tnoÊci jazdy na rowerze, proponuj´ start na trasie zielonej. Póêniej, jak
wszystko b´dzie jasne, mo˝na spokojnie startowaç na innych trasach. U nas
panuje pe∏na demokracja i ka˝dy uczestnik bez
wzgl´du na to, na jakiej trasie wystartuje, jest uj´ty w koƒcowej klasyfikacji w swoich kategoriach
wiekowych, do których ma prawo startu. Pisz´
tak, bowiem mo˝na byç klasyfikowanym nawet
w czterech kategoriach wiekowych dzi´ki specjalnie stworzonemu ku temu systemowi liczàcemu
punkty zdobyte podczas poszczególnych etapów.

Sezon Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w RJnO rozpocz´te!
Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e nowy sezon
orientacji rowerowej ruszy∏ pe∏nà parà, pomimo
niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych
– deszcz pierwszego dnia rywalizacji, prószàcy
Ênieg i silny wiatr podczas niedzielnych zawodów.
Nie powstrzyma∏o to uczestników I Rundy przed
przybyciem na start i ruszeniem na ciekawe trasy
w falenickich lasach nale˝àcych do NadleÊnictwa
Celestynów. W pierwszej rundzie Pucharu Warszawy i Mazowsza, która by∏a tak˝e I Rundà
Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego
Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´,
wystartowa∏o w sumie 54 zawodników.
Jakby tego by∏o ma∏o, od samego poczàtku zanosi si´ na bardzo zaci´tà rywalizacj´ w poszczególnych kategoriach wiekowych. W niedzielnych
zawodach ró˝nice czasowe w czo∏ówce rywalizujàcych zawodników by∏y godne imprezy mistrzowskiej i naprawd´ detale decydowa∏y o zaj´tej koƒcowej pozycji. Chodzi tu oczywiÊcie o rywalizacj´ na trasach czerwonej i czarnej,
w których startujà najlepsi zawodnicy. Na trasie
zielonej i niebieskiej, które przeznaczone sà dla
osób poczàtkujàcych oraz startujàcych ca∏ych rodzin lub zespo∏ów, rywalizacja przebiega∏a
znacznie spokojniej i ka˝dy z uczestników wraca∏
na met´ po potwierdzeniu wszystkich punktów
kontrolnych w pe∏nym szcz´Êciu. Na tych trasach

te˝ wszyscy zawodnicy ukoƒczyli rywalizacj´, odnajdujàc wszystkie punkty kontrolne w terenie.
Poni˝ej mapa z sobotniej rywalizacji na trasie
czerwonej. Wszystkie mapy oraz wyniki i aktualna klasyfikacja po I Rundzie sà dost´pne na stronie www.orienteering.waw.pl.
Jak to zawsze na poczàtku, nie oby∏o si´ bez
defektów sprz´tu oraz pob∏àdzenia w terenie, jednak tu dotyczy∏o to g∏ównie zawodników startujàcych na trasie czerwonej i czarnej.
Kwiecieƒ to kolejna mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w zawodach –
w III i IV rundzie. W weekend
8–9 kwietnia zawodnicy próbowali swoich si∏ w bardzo ciekawym
terenie obejmujàcym starorzecze
Narwi w Wieliszewie. Kolejna, ju˝
IV Runda zostanie przeprowadzona w podwarszawskim Wo∏ominie
i Koby∏ce w dniach 22–23.04.2017.
Tu na uczestników czeka w niedziel´ zupe∏nie nowy teren, który
jeszcze dotychczas nie by∏ u˝ywany podczas naszych zawodów. Na
pewno warto podjàç decyzj´
i spróbowaç swoich si∏ w naszych
zawodach – wra˝enia nie do opisania. Dla osób bioràcych po raz

Jan Cegie∏ka

Co ∏àczy polskie i w∏oskie
dzieci? Pi∏ka no˝na!
Akademia Pi∏karska J¸ Wawer od 2011 r. na terenie Wawra (Falenica, Miedzeszyn) i Józefowa
szkoli dzieciaki w grze w pi∏k´ no˝nà. W tym roku nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z w∏oskim klubem
sportowym. Przez tydzieƒ goÊci∏ u nas trener tego klubu i trenowa∏ nasze dzieci. W maju najlepsi ch∏opcy pojadà na tygodniowy obóz do Rzymu, gdzie b´dà trenowaç z w∏oskimi trenerami klubów pi∏karskich oraz rozgrywaç mecze z rówieÊnikami. Tak˝e i my szkolimy siebie i nasze trenerskie umiej´tnoÊci nie tylko w Polsce, ale te˝ w innych klubach zagranicznych. Taka
wspó∏praca wspaniale otwiera dzieci na kontakty mi´dzynarodowe.
Janusz ¸agiewnicki
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Mistrz Polski juniorów
11 marca w Zakopanem na Guba∏ówce
w snowparku Goobaya – Snowpark Guba∏owka odby∏y si´ Mistrzostwa Polski – Polski Zwiàzek Narciarski w Narciarstwie Dowolnym w kategorii Slopestyle. Dyscyplina
ta polega na wykonywaniu skomplikowanych ewolucji i obrotów po wybiciu si´ ze

skoczni oraz ewolucji na przeszkodach jibbowych – np. stalowych rurach. Slopestyle
to ciàg przeszkód w jednej linii: minimum
dwie skocznie plus przeszkody jibbowe.
Tytu∏ MISTRZA POLSKI juniorów zdoby∏ uczeƒ z Zespo∏u Szkó∏ nr 70 przy Bajkowej, Jan Burkiewicz z klasy 1 GC!

1000 odblasków za 1000 like’ów
dla uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 120
Bezpieczeƒstwo uczniów jest jednym z priorytetów naszej szko∏y. We
wspó∏pracy z biurem projektu Odblaskowi.pl utworzyliÊmy na Facebooku
wyzwanie „1000 odblasków za 1000
lików”. Naszym zadaniem by∏o zebranie w ciàgu 2 tygodni 1000 like’ów
i 500 komentarzy pod udost´pnionym zdj´ciem. Akcja wzbudzi∏a wÊród
uczniów, rodziców oraz mieszkaƒców
naszego osiedla du˝y entuzjazm i zakoƒczy∏a si´ powodzeniem. Fina∏ akcji
mia∏ miejsce 6 marca br. O godzinie
12.00 wszyscy uczniowie Szko∏y Pod-

P´kamy z dumy, Jankowi serdecznie gratulujemy. Mamy równie˝ nadziej´, ˝e za lat
kilka Janek, ju˝ jako nasz absolwent,
b´dzie reprezentowa∏ Polsk´ w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich :-). A tymczasem zobaczcie Janka w akcji:
https://www.facebook.com/goobayasnow
park/ videos/1432033100187430/.
Marcin Górnicki

stawowej nr 140 zebrali si´ w sali gimnastycznej.
Chwil´ póêniej do∏àczyli do nich przedstawiciele
projektu Odblaskowi.pl wraz z Sowà (maskotka
projektu), a tak˝e goÊciem specjalnym i ambasadorem akcji aktorem Filipem Bobkiem. Prowadzàcy po krótkim wprowadzeniu wyjaÊniajàcym, dlaczego wszyscy powinniÊmy nosiç elementy odblaskowe,
rozdali uczniom Êwiecàce opaski. Pod
koniec spotkania uczniowie mieli okazj´ zrobienia wspólnego zdj´cia z panem Filipem Bobkiem oraz Sowà.
W ramach wspó∏pracy mi´dzy placówkami odblaski przeka˝emy równie˝ przedszkolakom z Bajkowego
Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29
oraz z Przedszkola Niepublicznego
w RadoÊci przy ul. Wilgi 31.
Jagoda Wypyszyƒska-Cieszkowska

Wawerscy lektorzy w Anglii
Luty 2015 – Narodziny idei
Natalia Soszyƒska, która jest w∏aÊcicielem
wawerskiego oddzia∏u British School, przekaza∏a mi swój pomys∏ wzi´cia udzia∏u w programie Erasmus+. Pani Dyrektor pojecha∏a na
konferencj´ FRSE, na której Pani Karolina Milczarek nale˝àca do zespo∏u zajmujàcego si´ akcjà
1 programu Erasmus+ pt. „MobilnoÊç kadry
edukacji doros∏ych” przedstawi∏a mo˝liwoÊci
projektu unijnego. Natalia Soszyƒska, majàca
pe∏en oglàd sprawy, przedstawi∏a zespo∏owi
BSW propozycj´ udzia∏u – a my z entuzjazmem
podj´liÊmy wyzwanie.

Maj 2015
– British School Wawer lokalnie
Kiedy spostrzeg∏am, ˝e sà wyniki konkursu „MobilnoÊç kadry edukacji doros∏ych” – oniemia∏am:
z 77 zg∏oszonych projektów wniosek BSW zwyci´˝y∏ jako jeden z 16. Dotyczy∏ on ch´ci rozwoju
wawerskiej szko∏y j´zykowej dla sàsiadów
i mieszkaƒców dzielnicy. Projekt stworzony autorsko, a pisany z myÊlà o realnych potrzebach miejscowych rodzin, tj. nowoczesne kursy angielskiego w Wawrze – bez koniecznoÊci kursowania do
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

centrum stolicy. Od czasu wygranej British School
Wawer rozpoczà∏ przygotowania do realizacji,
punkt pierwszy – wyjazdy w ramach mobilnoÊci.

Lipiec 2016 – Wawerska szko∏a
j´zyków obcych w Anglii
Latem zaanga˝owani w projekt pracownicy
BSW wyjechali na kursy do UK dotyczàce: kreatywnego nauczania, u˝ywania nowoczesnych
technologii mobilnych na lekcji, nauczania s∏uchaczy na najwy˝szych poziomach, Business
English oraz Blended Learning. DoÊwiadczenie
to okaza∏o si´ nie tylko profesjonalnym szkoleniem i poszerzeniem wiedzy o nauczaniu j´zyków, ale tak˝e sposobnoÊcià do nawiàzania
kontaktów mi´dzynarodowych.

Kwiecieƒ 2017 – Rezultaty
Rok szkolny 2016/2017 by∏ dla zespo∏u BSW
prze∏omowy, ze wzgl´du na wprowadzenie do
oferty nowych pozycji tj.: lekcje online, mo˝liwoÊç zaj´ç Blended Learning oraz Business English, a tak˝e unowoczeÊnienie przebiegu lekcji
poprzez stosowanie aplikacji, nowoczesnych
gier j´zykowych, programów i gad˝etów. Obec-

nie BSW mo˝e konkurowaç z najlepszymi oÊrodkami szkoleniowymi w ca∏ej Polsce. Dzi´ki zaanga˝owaniu zespo∏u projekt zintegrowa∏ nasz zespó∏, co prze∏o˝y∏o si´ na rozwój naszej aniƒskiej
szko∏y – miejsca spotkaƒ lokalnej spo∏ecznoÊci,
w której poza regularnymi kursami prowadzone
sà bezp∏atne festiwale i imprezy dla mieszkaƒców Wawra tj. Pub Quizy dla doros∏ych, pikniki
dla dzieci, warsztaty z Business English i szkolenia online pt. „Ucz si´ uczyç j´zyka”.

Czerwiec 2017 – Miesiàc
najwi´kszych rabatów
Aby rozpoczàç swojà przygod´ z naukà angielskiego, hiszpaƒskiego, niemieckiego, w∏oskiego
bàdê francuskiego – odwiedê nas na V Poprzecznej 5a i skorzystaj z czerwcowej promocji. Tylko
w tym okresie otrzymasz przy zapisie: podr´cznik gratis, darmowy kurs e-learningowy oraz
miejsce w wybranej grupie. Wpadnij na kaw´,
poznaj nas i dowiedz si´ wi´cej bàdê zajrzyj na
stron´ www.britishwawer.pl.
Katarzyna Kryjak
Manager British School Wawer
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Tekst sponsorowany

Z poczàtkiem lipca 2016 r. 7 pracowników BSW wyjecha∏o, by sp´dziç od tygodnia a˝ po prawie
miesiàc w ró˝nych cz´Êciach Anglii i realizowaç projekt „Boost your English and your spirits”
napisany wspólnie rok wczeÊniej, w celu rozwini´cia kwalifikacji zawodowych uczestników.
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Do zobaczenia na Stacji!
Kiedy czytasz ten tekst, my w∏aÊnie Êwi´tujemy zakoƒczenie najtrudniejszej operacji logistycznej w siedmioletniej historii Stacji
Falenica. Remont zaczà∏ si´ dok∏adnie 2 stycznia i przez 4 miesiàce nie przerwaliÊmy pracy ani na chwil´, choç zdarza∏o si´
nam dzia∏aç w spartaƒskich warunkach. Za wytrwa∏oÊç, wyrozumia∏oÊç i cierpliwoÊç w imieniu ca∏ej za∏ogi Stacji sk∏adamy naszym widzom serdeczne podzi´kowania. No i zapraszamy do
zwiedzania nowych wn´trz!
Kwiecieƒ i maj to miesiàce pozbawione oczywistych kinowych
hitów, ale te˝ bogate w pere∏ki i zaskoczenia. B´dziemy je dla was

wynajdywaç i Êciàgaç na Stacj´. Takim w∏aÊnie filmem jest po∏udniowokoreaƒski film „W sieci” Ki-duk Kima, opowiadajàcy
o rybaku, który nieopatrznie i nie ze swojej winy przekracza niewidocznà granic´ mi´dzy obiema Koreami. ˚aden szanujàcy si´
kinoman nie mo˝e te˝ przegapiç iraƒskiego „Klienta” Asghara
Farhadiego – zdobywcy tegorocznego Oscara i jednego z najcz´Êciej nagradzanych filmów minionego roku. Oba filmy na Stacji
ju˝ po Âwi´tach Wielkiej Nocy.
Zaczyna∏em ten tekst od podzi´kowaƒ – wypada skoƒczyç go
˝yczeniami. Z okazji Âwiàt ˝yczymy czerpania nieustannej radoÊci z ˝ycia i dzielenia si´ nià z innymi. Dobrych Âwiàt i...
Do zobaczenia na Stacji!
Jacek WiÊnicki

A w Wawrze ju˝ wiosna…
Filia Zastów dba o to, aby tradycji sta∏o si´
zadoÊç, i wspólnie z mieszkaƒcami ˝egna zim´
oraz wita wiosn´. Tak te˝ si´ sta∏o 21 marca
podczas XXI Wawerskiego Âwi´ta Wiosny. Ju˝
o 10.00 na placu pojawi∏y si´ pierwsze marzanny zg∏oszone do konkursu. W tym roku by∏y wyjàtkowo pi´kne. Nie zabrak∏o wÊród nich
tradycyjnych s∏omianych panien, groênych zimowych kukie∏ i maleƒkich drewnianych marzanek. Trudno by∏o wybraç spoÊród nich te
naj∏adniejsze. Pierwsze miejsce w konkursie
rodzinnym zdoby∏a marzanna rodziny Tarasiuk
z Warszawy, a w indywidualnym serca jurorek
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Olgi Gràdzkiej i Ma∏gorzaty Szybiƒskiej podbi∏a
kuk∏a wykonana przez Jagn´ Konarskà ze Szko∏y Podstawowej nr 216 w Warszawie. Podczas Wawerskiego Âwi´ta
Wiosny wszyscy dobrze si´ bawili.
By∏y konkursy, zabawy, taƒce. A kto
si´ zm´czy∏, móg∏ nabraç si∏, posilajàc si´ kie∏basà pieczonà w ognisku.
Na zakoƒczenie imprezy symbolicznie po˝egnaliÊmy zim´, palàc marzann´ w ognisku.
Teraz nie ma ju˝ przeszkód, aby
wiosna mog∏a zawitaç do Wawra.
Filia Zastów WCK
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Ksià˝ki idà w plener! (i na rower ;-) )
■ 23 kwietnia o 12.00 oficjalnie otwieramy
nowy sezon Czytelni Plenerowej w Miedzeszynie, hamaki i le˝aki ju˝ czekajà! Czytelnia zosta∏a stworzona w ramach zesz∏orocznej edycji
bud˝etu partycypacyjnego. Zapraszamy na zaj´cia ogrodniczo-ekologiczne oraz by zobaczyç, co
mo˝na zrobiç z bud˝etu! Otwarcie uÊwietni wyst´p Teatru Falenica.

wielkie czytelnie/miejsca udost´pniania ksià˝ek. Ze wzgl´du na fakt, ˝e rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wis∏y, postanowiliÊmy rozszerzyç
akcj´ i ksià˝ki z naszych czytelni udost´pnimy
równie˝ w innych miejscach dzielnicy. Pilota˝owo akcja wkroczy∏a do Urz´du Dzielnicy, ale zamierzamy jà rozszerzyç na szko∏y i inne wa˝ne
dla mieszkaƒców miejsca.

■ Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer realizuje od zesz∏ego roku na wawerskiej Pla˝y
Romantycznej autorski projekt pod nazwà „Poczytaj mi Wis∏o”, gdzie udost´pniamy ksià˝ki
zebrane w naszych placówkach oraz materia∏y
dotyczàce dzielnicy. Jest to akcja promowania
czytelnictwa w nadwiÊlaƒskich miejscach rekreacji. W jej ramach zosta∏y zorganizowane nie-

■ 6 maja zapraszamy na
piàtà ju˝ edycj´ Odjazdowego Bibliotekarza! Z racji Roku Rzeki w tej edycji
Jedziemy nad Wis∏´! „Odjazdowy Bibliotekarz” to
ogólnopolska akcja, w której
bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy ksià˝ek oraz

rowerów mogà przyjemnie i aktywnie sp´dziç
czas w gronie osób o podobnych pasjach. Startujemy o godz. 10.00 z Biblioteki G∏ównej
(ul. Trawiasta 10) – zbiórka o 9.30. Przejedziemy szybkà trasà do Mi´dzylesia, a potem przez
Mazowiecki Park Krajobrazowy i malownicze
uliczki RadoÊci do Biblioteki w Miedzeszynie
(ul. Agrestowa 1). Tu odpoczniemy chwil´
(11.00–11.30) i ruszymy dalej na Pla˝´ Romantycznà (ul. Rychnowska 100, planujemy dojechaç o 12.30). Do Rajdu mo˝na do∏àczyç na
ww. przystankach. Atrakcje na mecie: grill,
s∏odkoÊci, bookcrossing, konkurs na najlepiej
udekorowany rower, pokaz rowerów nietypowych, kàcik dla dzieci, pamiàtkowe zdj´cie.
Wi´cej informacji niebawem na stronach organizatorów oraz w naszych placówkach!
Biblioteka Publiczna
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

STREFA TA¡CA w Wawerskim Centrum Kultury
Czy kiedy pomyÊlà Paƒstwo o taƒcu, widzà
Paƒstwo par´ poruszajàcà si´ w rytm walca, tanga lub salsy? A mo˝e taniec to naturalny sposób
poruszania si´ w rytm muzyki? Jaki powinien
byç? pi´kny i estetyczny czy mo˝e brzydki, nieporadny, budzàcy strach lub Êmiech? Czy taƒczyç
powinni tylko m∏odzi, czy taƒczyç mogà te˝ dzieci, a co z osobami starszymi? Taƒczyç solo czy
w duecie, a mo˝e z ca∏ym zespo∏em? Na te i inne pytania znajdziecie Paƒstwo odpowiedzi,
przyglàdajàc si´ pokazom przygotowanym przez
grupy i zespo∏y bioràce udzia∏ w „Strefie Taƒca”,
organizowanej w Wawerskim Centrum Kultury.

HARMONOGRAM
22 kwietnia (sobota) w godz. 10.00–17.00 zapraszamy na XXI Wawerski Przeglàd Taƒca
Nowoczesnego, który odb´dzie si´ w hali sportowej przy Zespole Szkó∏ nr 115, ul. Króla Maciusia 5, organizator – WCK Filia Marysin. Zobaczymy ciekawe uk∏ady choreograficzne w wykonaniu dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych ocenianych
w siedmiu kategoriach wiekowych. Kolorowe
stroje, ˝ywio∏owa muzyka i profesjonalne przy-

gotowanie zapewnià Paƒstwu du˝o pozytywnej
energii, a mo˝e nawet zach´cà do w∏asnej aktywnoÊci na parkiecie?
23 kwietnia (niedziela) w godz. 11.00–13.00
zapraszamy do Wawerskiego Centrum Kultury
w Mi´dzylesiu na przeglàd grup dzieci´cych
i m∏odzie˝owych. Na pokaz goÊcinny zaprosiliÊmy Zespó∏ Chorea Antiqua, który popularyzuje oryginalne choreografie taƒców dworskich
renesansu i wczesnego baroku. Renesans to
okres wielkiego rozwoju kultury i sztuki, w tym
tak˝e taƒca, zw∏aszcza na dworach królewskich
i ksià˝´cych. Pe∏en dystynkcji taniec renesansowy przywioz∏a do Polski Bona Sforza. S∏u˝y∏ on
zarówno rozrywce, jak równie˝ flirtowi. Kobiety ubiera∏y si´ w d∏ugie, ci´˝kie suknie, a m´˝czyêni, dzi´ki odkrytym nogom, mogli w plàsach i podskokach popisywaç si´ przed wybrankami swoich serc.
Po pokazach zapraszamy na warsztaty:
godz. 13.10–13.45
warsztaty taƒca swingowego – Lindy Hop.
Ojciec rock'n'rolla taƒczony do muzyki jazzowej

z lat 30. Prowadzenie Tomek Madejski i Zuza
Matysiewicz.
godz. 13.50–14.30
warsztaty taƒca wspó∏czesnego z budowaniem ÊwiadomoÊci w∏asnego cia∏a. Prowadzenie
– Zuza Matysiewicz.
27 kwietnia (czwartek) o godz. 19.30 Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a, s. 118
– Studium Muzyka, pokaz Marii Stok∏osy inaugurujàcy tegorocznà edycj´ projektu Centrum
w Procesie. Artystka zwiàzana z kolektywem
Centrum w Ruchu dzia∏ajàcym przy Wawerskim
Centrum Kultury na nowo podejmuje temat relacji muzyki i taƒca. Pokaz Studium Muzyka b´dzie prezentacjà wzajemnych inspiracji muzyki
i taƒca, w obecnych pracach choreografek Centrum w Ruchu i ich goÊci.
Informacje i zapisy na warsztaty – Wawerskie
Centrum Kultury – biuro tel. 22 443 70 73.
Na wszystkie pokazy i warsztaty wst´p
wolny. Zapraszamy.
Ewa Andrearczyk

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
DUŻE DOŚWIADCZENIE • CIĘŻKIE PRZYPADKI • MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wspania∏y duet muzyków zawita w Wawrze!
Wykonywanie muzyki w duecie jest jak tango.
Niewidzialna niç porozumienia mi´dzy partnerami
stwarza zachwycajàcà harmoni´, umo˝liwia bezb∏´dne wyczuwanie intencji drugiej osoby i dostrajanie si´ do nich, aby razem daç publicznoÊci
niezapomniane doznania artystyczne. Osiàgajà to
najlepsi tancerze tanga, ale tak˝e zaproszony na
majowà edycj´ Wawer Music Festival duet muzyczny Alicji Majewskiej i W∏odzimierza Korcza.
Gwarantem doskona∏ego koncertu, jaki odb´dzie
si´ 7 maja w Hotelu Boss, jest nie tylko ogromne
doÊwiadczenie muzyczne obojga artystów, ale tak˝e opinia, jakà cieszà si´ w Êrodowisku. Dyrektor artystyczny festiwalu zdradza, ˝e zalicza Alicj´ Majewskà do najwybitniejszych artystek polskich pos∏ugujàcych si´ g∏osem jako Êrodkiem wyrazu i ekspresji,
a W∏odzimierz Korcz jest dziÊ w Êwiecie rozrywki
znany porównywalnie z Krzysztofem Pendereckim,
chocia˝ w odmiennych gatunkach muzycznych.

Patroni naszych ulic

Kochany przez studentów, lubiany
przez kolegów
„Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan
Wydzia∏u Elektrycznego, spo∏ecznik, przyjaciel i opiekun m∏odzie˝y” – tak g∏osi napis na
nagrobku rodzinnego grobu na Powàzkach,
w którym spoczywa Mieczys∏aw Po˝aryski,
patron ulicy przebiegajàcej zarówno przez
Anin, jak i Mi´dzylesie. Urodzi∏ si´ on 1 paêdziernika 1875 r. w Warszawie, w rodzinie
ziemiaƒskiej, jako syn W∏adys∏awa i Leokadii
Smolak. Jego ojciec zosta∏ zes∏any na Syberi´,
a po powrocie z zes∏ania pracowa∏ jako urz´dnik
bankowy w Poniewie˝u na ˚mudzi. Po˝aryski studiowa∏ na Wydziale Mechanicznym Instytutu Technologicznego w Petersburgu, gdzie uzyska∏ dyplom
in˝yniera technologa, a nast´pnie na Wydziale
Elektrotechnicznym Wy˝szej Szko∏y Technicznej
w Darmstadt, którà ukoƒczy∏ z dyplomem in˝yniera
elektryka. Po powrocie do Warszawy wyk∏ada∏
w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga
i S. Rotwanda w Warszawie, a tak˝e w Warszawskim Instytucie Politechnicznym. W 1902 r. o˝eni∏ si´ z Wandà Grzegorzewskà, przyrodniczkà,
nauczycielkà botaniki, autorkà podr´czników. Mieli
dwie córki: Jadwig´ – nauczycielk´ i Mari´ – historyka, wicedyrektork´ Biblioteki Wojewódzkiej
w Lublinie, oraz dwóch synów: Jana – in˝yniera
elektryka, pracownika Instytutu Badaƒ Technicznych Lotnictwa w Warszawie i firmy elektrotechnicznej Westinghouse w USA, oraz W∏adys∏awa
– geologa, mikropaleontologa, profesora Instytutu
Geologicznego w Warszawie. Od 1919 r. Po˝aryski
jako profesor prowadzi∏ wyk∏ady z elektrotechniki
na Politechnice Warszawskiej, która od 1915 r. by∏a uczelnià polskà; wielokrotnie sprawowa∏ funkcj´
dziekana Wydzia∏u Elektrotechnicznego (który od
1924 r. zmieni∏ nazw´ na Wydzia∏ Elektryczny). Cieszy∏ si´ szacunkiem studentów, wykszta∏ci∏ wielu
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przysz∏ych elektryków. W 1919 r. zosta∏ wybrany na
pierwszego prezesa Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (od 1929 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich), funkcj´ t´ sprawowa∏ blisko dziesi´ç
lat. Wspó∏za∏o˝ycielem i póêniejszym prezesem SEP
by∏ równie˝ Kazimierz Szpotaƒski. Opublikowa∏
wiele artyku∏ów w czasopismach, m.in. w „Przeglà-

Dope∏nieniem wieczoru b´dzie niepowtarzalna okazja porozmawiania z dyrektorem firmy
Yamaha na Polsk´. Pan Marek Lamert powie
o nowych instrumentach XXI wieku i projektach
artystycznych i edukacyjnych, a tak˝e uchyli ràbka tajemnicy, nad czym pracujà japoƒscy specjaliÊci z firmy Yamaha. A wczeÊniej, w cz´Êci artystycznej tego wieczoru zaÊpiewamy wraz z Alicjà
Majewskà: „wszystko mo˝e si´ staç”.

7 maja 2017 r., godzina 19.30
Hotel Boss, ul. ˚wanowiecka 20
Bilety: 50 z∏, do nabycia w recepcji Hotelu Boss
(tel. 22 51-66-100), na stronach: eBilet.pl i biletyna.pl oraz w Foto-RadoÊç, ul. Patriotów 166
(tel. 22 615-30-85), i salonach Empik.
Hanna Kowalska

dzie Elektrotechnicznym”, „Przeglàdzie Technicznym”, „Fizyce i Chemii w Szkole”, „Wektorze”
i „WiadomoÊciach Matematycznych”. Jest autorem
licznych ksià˝ek i podr´czników, takich jak Podstawy naukowe elektrotechniki, Pomiary elektryczne
w technice, Teoria pràdów szybkozmiennych. Przez
wiele lat by∏ redaktorem naczelnym „Przeglàdu Elektrotechnicznego” i „WiadomoÊci Elektrotechnicznych”, a tak˝e serii wydawniczej „Biblioteka Montera i Technika Elektrycznego”. Podczas okupacji kierowa∏ Wydzia∏em Elektrycznym Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Technicznej, funkcjonujàcej na terenie Politechniki, wyk∏ada∏ te˝ w Paƒstwowej Szkole Elektrycznej II stopnia. Uczestniczy∏ równie˝ w tajnym
nauczaniu. Po Powstaniu Warszawskim zamieszka∏ w Grodzisku Mazowieckim, gdzie uczy∏ chemii
i fizyki w szkole handlowej, a tak˝e na tajnych kompletach. Ju˝ 12 kwietnia 1945 r. zwo∏a∏ pierwszà po
wojnie Rad´ Wydzia∏u Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej. Zmar∏ 22 kwietnia 1945 r. w Grodzisku Mazowieckim; zosta∏ tam pochowany, a po kilku latach ekshumowany i pochowany w Warszawie.
Weronika Girys-Czagowiec

GT Assunta laureatem IV Mazowieckich
Spotkaƒ Teatralnych
Z wielkà radoÊcià informujemy, ˝e 28 marca
Grupa Teatralna Assunta wystàpi∏a na IV Mazowieckich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciad∏a”
w OÊrodku Kultury Arsus. ZagraliÊmy spektakl
„Brzydkie królewiàtko” w re˝yserii pani Moniki
Rokickiej, którym zdobyliÊmy 1 miejsce oraz
kwalifikacj´ na ogólnopolski fina∏ „Zwierciade∏”.
Doceniony zosta∏ tak˝e nasz kolega z zespo∏u
– Janek Gajek, który otrzyma∏ indywidualne wyró˝nienie aktorskie.
Mamy nadziej´, ˝e ju˝ w kwietniu zaprosimy
Paƒstwa ponownie na pokaz otwarty nagrodzonego spektaklu. Tymczasem zapraszamy na nasz fan-

page na Facebooku: https://www.facebook.com/
pages/Grupa-Teatralna-Assunta/ 329687467139086.
Grupa Teatralna Assunta
Nr 73 / Kwiecieƒ 2017

WAWERSKIE

KWIECIE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
1, 8, 22, 29 kwietnia / godz. 10.00
GORDONKI – muzyczne zaj´cia dla dzieci w wieku
0,5-4 lat wed∏ug nowatorskiej metody nauczania muzyki Edwina E. Gordona. Wst´p: 10 z∏.
19 kwietnia / Êroda / godz. 17.00
ZIO¸A W OGRODZIE – rodzinne spotkanie z ogrodnikiem, w trakcie którego stworzymy ogród zio∏owy.
Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
3, 10, 24 kwietnia / poniedzia∏ek / godz. 9.00
TANIEC W KR¢GU – zaj´cia dla seniorów. Wst´p wolny.
6, 13, 20, 27 kwietnia / czwartek / godz. 17.00
WARSZTATY WIKLINIARSKIE – miesi´czny kurs wikliniarstwa, na którym b´dzie mo˝na samodzielnie wypleÊç wielkanocne koszyki i inne przestrzenne formy.
Zaj´cia trwajà oko∏o 3 godzin, wst´p: 120 z∏/miesiàc.
6, 20 kwietnia / godz. 17.00
ZGRANY WAWER. TWORZYMY GR¢ – zapraszamy
osoby w ka˝dym wieku, które chcia∏yby wciàç udzia∏
w trzymiesi´cznym projekcie tworzenia gry planszowej. Zapisy: anin@wck-wawer.pl lub w sekretariacie.
Wst´p wolny.
22 kwietnia / sobota / godz. 15.00
ZACZAROWANY M¸YNEK – spektakl teatralny dla
dzieci w wykonaniu teatru Krak-Re z Krakowa. Wst´p
wolny.

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
24 kwietnia / poniedzia∏ek / godz. 18.00
NIESAMOWITA MARGUERITE. Wst´p 5 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
22 kwietnia / sobota / godz. 17.00
PLOTKI Z MAGLA. STARA FALENICA W 10 ODS¸ONACH. Teatralna opowieÊç z songami o historii
Falenicy, wpisanej w histori´ Urzecza, widziana oczami kobiet od 1888 do 1952 roku, kiedy to Falenic´
w∏àczono do Warszawy. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
26–28 kwietnia / godz. 13.30–19.00
SKRZYDLATY ÂWIAT – wystawa prac konkursowych. 28 kwietnia – wernisa˝ projektu, podczas któ-

rego zostanà wr´czone dyplomy i nagrody finalistom.
Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
3, 10, 24 kwietnia / poniedzia∏ek / godz. 10.00
WARSZTATY UMUZYKALNIAJÑCE METODÑ GORDONA – dla ma∏ych dzieci. Wst´p: 10 z∏.
22–23 kwietnia / sobota, niedziela / godz. 10.00
XIX PRZEGLÑD TWÓRCZOÂCI DZIECI I M¸ODZIE˚Y KOGUCIK 2017 – przes∏uchania konkursowe.
Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna im. Juliusza Zar´bskiego, ul. Grochowska 64.
26 kwietnia / Êroda / godz. 17.00
WARSZTATY TANECZNE – ZUMBA. Dzia∏anie realizowane w ramach projektu „Multimedialne odtwarzanie” finansowanego z Bud˝etu Partycypacyjnego na
rok 2017. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
10, 24 kwietnia / poniedzia∏ek / godz. 11.00
PLÑSAJÑCY PONIEDZIA¸EK Z MAMÑ – warsztaty
muzyczno-ruchowe dla dzieci z opiekunem w wieku
1–3 lat. Wst´p: 10 z∏.
20 kwietnia / czwartek / godz. 17.15
TRADYCJE WIELKANOCNE – OKIEM M¸ODEGO
KRYTYKA. Warsztaty rodzinne. Nauka kreatywnego
patrzenia na sztuk´. Wst´p wolny.
22 kwietnia / sobota / godz. 12.00
NA FINA¸ – koncert laureatów XXI Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
RozÊpiewany Wawer oraz gala wr´czenia nagród.
Wst´p wolny.
22 kwietnia / sobota / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – warsztaty tworzenia bi˝uterii.
Prowadzenie: Aleksandra Mostowska. Wst´p: 20 z∏.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA:
20 kwietnia / czwartek / godz. 18.30
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI –
dziennikarka radiowa przenosi nas do radiowego studia. Gaw´da w formie audycji radiowej poÊwi´cona
Wojciechowi M∏ynarskiemu. Wst´p wolny.

21 kwietnia / piàtek / godz. 19.30
PIOSENKI Z KLASÑ – KONCERT OLGI BO¡CZYK na
scenie Wawerskiego Centrum Kultury. WejÊciówki: 10 z∏.
ORGANIZACJE POZARZÑDOWE I ZAJ¢CIA CYKLICZNE
22 kwietnia / sobota / godz. 10.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – MALI
PROJEKTANCI. Warsztaty projektowania przestrzeni
domowej. Ferio, ul. Szpotaƒskiego 4.
23 kwietnia / niedziela / godziny przedpo∏udniowe
WYCIECZKA PRZYRODNICZA – cykl pasjonujàcych
spacerów nad Wis∏à i po dzielnicy Wawer. Ka˝dy spacer ma odr´bnà tematyk´. Koszt: 10 z∏ (doros∏y), 5 z∏
(dziecko do 13 roku ˝ycia). 23 kwietnia – wycieczka ornitologiczna: ptasie g∏osy.
27 kwietnia / czwartek / godz. 18.30
KAWAWERNIA – spotkania z cyklu kawiarnia obywatelska – wyk∏ady, dyskusje, spotkania z ekspertami, badaczami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, specjalistami
w dziedzinie nauk spo∏ecznych; warsztaty kompetencji
spo∏ecznych, umiej´tnoÊci komunikacyjnych; debaty
dotyczàce aktywnoÊci obywatelskiej, porozumienia,
wspó∏pracy. Spotkania w ostatni czwartek miesiàca.
30 kwietnia / niedziela / godz. 15.30–18.00
KTO-CO-JAK – grupa nieformalna zrzeszajàca aktywnych mieszkaƒców i przedstawicieli instytucji, organizacji,
firm z Wawra, dzia∏ajàca na rzecz wzmocnienia relacji
i wspó∏pracy w Wawrze. Otwarte warsztaty planujàce
partnerskie dzia∏ania w Wawrze – praca nad programem
aktywizacji lokalnej – warunki i dzia∏ania na rzecz aktywizowania mieszkaƒców i spo∏ecznoÊci lokalnych, kierunki
i obszary, narz´dzia, konkretne dzia∏ania. Wst´p wolny.
WAWERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
I pi´tro, sala 58
Kontakt: wtutw@wp.pl, tel. 22 872 01 48
20 kwietnia / czwartek / godz. 17.00
Jak dzia∏a uk∏ad ruchowy i dlaczego sprawia nam k∏opoty? Dr Pawe∏ Boguszewski.
27 kwietnia / czwartek / godz. 17.00
Sacrum i profanum w muzyce polskiej – Szymanowski,
Panufnik, Górecki. Dr Igor Pogorzelski.
FUNDACJA RADOÂå DLA LUDZI
II pi´tro, sala 119/87
Zapisy, informacje i kontakt: info@radoscdlaludzi.pl
www.radoscdlaludzi.pl
WIS¸A – èRÓD¸O ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI
Zapraszamy wszystkie osoby (doros∏e i m∏odzie˝) zainteresowane sztukà i naszà dzielnicà do udzia∏u w wyjàtkowym projekcie! Wyk∏ad, warsztaty plastyczne
i komputerowe, spotkania plenerowe, zabawa przy
rozwiàzywaniu zagadki z Wawrem w tle i wiele innych
atrakcji. Zaj´cia w ramach projektu sà bezp∏atne. Zadanie realizowane dzi´ki dofinansowaniu przez m.st.
Warszaw´. Wi´cej informacji: info@radoscdlaludzi.pl

WCK

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

WAWERSKIE

Kiedy mo˝emy skorzystaç z przedawnienia roszczenia?
zg∏osiç w sàdzie i zrobiç to w sposób wyraêny.
Sàd nigdy w tym zakresie nie wyr´czy strony
ani nawet nie pouczy o takiej mo˝liwoÊci.
Zarzut przedawnienia mo˝e zg∏osiç osoba,
od której dochodzi si´ zap∏aty roszczenia
majàtkowego, czyli np. zap∏aty za Êwiadczenia telekomunikacyjne (telefon, internet),
zwrotu po˝yczki, kredytu czy rat za najem
mieszkania.
Ogólne terminy przedawnienia wynoszà co
do zasady 10 lat lub 3 lata dla roszczeƒ o Êwiadczenia okresowe oraz dla roszczeƒ zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Âwiadczenia okresowe to np. czynsz najmu, raty po˝yczki czy odsetki. Pozosta∏e roszczenia
przedawniajà si´ po up∏ywie 10 lat, chyba ˝e
przepisy szczególne (zwiàzane z poszczególnymi
typami umów) stanowià inaczej.
Teoretycznie do skorzystania z tego zarzutu wystarczy stwierdzenie „zg∏aszam zarzut
przedawnienia”, przedstawione pisemnie lub
ustnie przed sàdem. Niejednokrotnie zdarza
si´, ˝e sàdy wymagajà bli˝szego okreÊlenia
terminu, w jakim dane roszczenie uleg∏o

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).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

◗Stolarza i pomocnika zatrudni´. Mi´dzylesie. tel. 513 975 002.
◗Przyjm´ od zaraz Panià (lubiàcà zaj´cia
w ogródku) w wieku do 50 lat (Polk´)
na przychodne w godz. 9–14 do opieki nad niepe∏nosprawnà córkà. tel. 788
301 189 lub 604 736 567.
◗Poszukuj´ opieki do dwójki dzieci (9
i 13 lat), potrzebny w∏asny samochód,
pó∏ etatu, godziny popo∏udniowe,
Anin, tel. 501-177-118.

TRAWNIKI

ODCISKI, MODZELE, WRASTAJÑCY PAZNOKIEå?
To ju˝ nie problem!
Skorzystaj z us∏ug mobilnego podologa
i przynieÊ ulg´ swoim stopom!
Umów si´ ju˝ dziÊ na pedicure leczniczy
w Twoim domu. Tel. +48 664 06 66 26.

85

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

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

122
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Z¸OTA RÑCZKA

■
■

tel.

503 150 991

anteny TV i SAT
domofony

93

tel. 503-759-763

WYWÓZ GAŁĘZI

3

BIURO RACHUNKOWE

tel. 606 808 358

HYDRAULIK

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

– TANIO I SOLIDNIE –

1 MIESIÑC GRATIS!

506 173 607
214

160

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

Agencja NieruchomoÊci ELANDOM
poszukuje dla swoich klientów
nieruchomoÊci na linii otwockiej.

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

tel. 22 769 27 88
www.elandom.pl

310

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

Us∏ugi hydrauliczne

tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

tel. 694-747-213

US¸UGI OGRODNICZE

■

kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

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

„HORTUS”

251

■

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

Tel. 503-759-762

kamery CCTV
kontrola dost´pu

www.kamery-anteny.pl

MALOWANIE I G¸ADZIE

Tel. 660 473 628

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
22
1

13
4

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD
503 065 403

196

M O N TA ˚ :

309

◗Szykuje Ci si´ wyjazd? Ubezpiecz si´.
Nie wszystko jesteÊ w stanie przewidzieç. Ubezpieczenia z dojazdem do
Klienta. Bez wychodzenia z domu. tel.
501 811 240.
◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗Pomoc domowa – sprzàtanie, mycie
okien, opieka. Solidna i porzàdna. Posiadam referencje. tel. 793 944 881.

Adwokat Wojciech Powroênik,
Kancelaria Prawna Powroênik i Wspólnicy sp.k.

25
6

OG¸OSZENIA DROBNE

przedawnieniu, co wymaga podj´cia aktywnoÊci w toku post´powania sàdowego. Liczenie tego okresu niekiedy bywa k∏opotliwe
z uwagi na koniecznoÊç okreÊlenia terminu
wymagalnoÊci roszczenia.
Istotne jest tak˝e, aby zarzut przedawnienia
zosta∏ zg∏oszony w odpowiednim czasie, tj. w∏aÊciwym ze wzgl´du na tok rozpoznania sprawy.
Przepisy kodeksu post´powania cywilnego zobowiàzujà strony post´powania do wskazywania twierdzeƒ, dowodów oraz zarzutów
w pierwszej mo˝liwej sytuacji (np. w sprzeciwie
od nakazu zap∏aty, odpowiedzi na pozew). Zg∏oszenie zarzutu przedawnienia w póêniejszym
terminie mo˝e byç nieskuteczne i mo˝e zostaç
pomini´te przez sàd.
Obrona w procesie sàdowym wymaga aktywnoÊci od pozwanego. Wskazaç nale˝y, i˝ sàdy co
do zasady nie dzia∏ajà za stron´ i skorzystanie
przez stron´ z przys∏ugujàcych jej praw wymaga
podj´cia stosownych czynnoÊci procesowych.

14
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Niejednokrotnie banki czy firmy windykacyjne
dochodzà zap∏aty roszczeƒ, których termin wymagalnoÊci (termin zap∏aty) up∏ynà∏ wiele lat temu. W jaki sposób mo˝na broniç si´ przed takimi roszczeniami?
Zawsze nale˝y dokonaç oceny merytorycznej
takiego roszczenia oraz przedstawionej przez
powoda dokumentacji. Natomiast warto tak˝e
zwróciç uwag´ na kwesti´ przedawnienia dochodzonego roszczenia.
Istotà przedawnienia jest to, ˝e po up∏ywie
okreÊlonego w przepisach czasu d∏u˝nik mo˝e
uchyliç si´ od spe∏nienia Êwiadczenia (np. zap∏aty d∏ugu). Przy uwzgl´dnieniu przez sàd zarzutu przedawnienia sàd oddali powództwo.
Zg∏aszajàc zarzut przedawnienia, d∏u˝nik mo˝e
zatem uwolniç si´ od obowiàzku zap∏aty sumy
pieni´dzy wynikajàcej np. z umowy po˝yczki
czy kredytu.
W aktualnym stanie prawnym sàd rozpozna zarzut przedawnienia roszczenia jedynie w sytuacji
zg∏oszenia takiego zarzutu przez d∏u˝nika. W konsekwencji, aby skorzystaç z dobrodziejstwa, jakie
niesie d∏u˝nikowi ta instytucja, trzeba ten zarzut
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Edukacja, samorzàdy i trójpodzia∏ w∏adzy.
Co dalej? Czy czekajà nas kolejne „dobre zmiany”?
Dzisiaj postanowiliÊmy nieco pog∏´biç nasze
oceny sytuacji lokalnej, w obliczu wyzwaƒ, jakie
stawia przed ka˝dym z nas „dobra zmiana”. ZdecydowaliÊmy si´ na ten krok, gdy˝ uwa˝amy, ˝e
jako mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa i Weso∏ej
mamy pe∏ne prawo do zadawania pytaƒ i wyra˝ania naszych obaw w szerszym, ni˝ jedynie lokalnym, kontekÊcie.
1. BezmyÊlna i êle przygotowana deforma edukacji. Przeciwstawiajà si´ jej wszystkie kompetentne Êrodowiska. W∏adza k∏amie, ˝e towarzyszy∏y jej konsultacje spo∏eczne. Tych konsultacji nie by∏o. To tak˝e obna˝enie k∏amstwa
wyborczego, gdy˝ to ta w∏adza zapowiada∏a,
˝e b´dzie si´ ws∏uchiwa∏a w g∏os obywateli.
2. Deformy samorzàdowe. W Warszawie ju˝ mamy
ich zwiastun w postaci próby zmian granic administracyjnych naszego miasta. Mia∏o byç referendum. Nie b´dzie. Tak zdecydowa∏a w∏adza, która k∏ama∏a w czasie kampanii wyborczej, ˝e
w referendach b´dzie nas pyta∏a o opinie.
3. Kwestionowanie i demonta˝ trójpodzia∏u w∏adzy. Dlaczego w∏adza wykonawcza i wi´kszoÊç parlamentarna, które majà podobno na
uwadze dobro obywateli, bojà si´ w∏adzy sàdowniczej? Czy „dobra zmiana” powinna obawiaç si´ sàdowych protestów obywateli, skoro ma byç dobra?

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

4. Zapewnienie sobie prawa do pierwszeƒstwa
w organizacji manifestacji. Zdaniem by∏ych
przewodniczàcych Trybuna∏u Konstytucyjnego, niezgodne z Konstytucjà i ograniczajàce
nasze swobody obywatelskie.
Zwracamy uwag´, ˝e wszystkie wymienione
tutaj problemy dotyczà ka˝dego z nas bezpoÊrednio lub poÊrednio. Mamy wi´c prawo pytaç. Dlaczego w∏adza, która obiecywa∏a, ˝e b´dzie si´ liczy∏a z naszym zdaniem, ba, ˝e b´dzie o to zdanie pytaç, dzisiaj si´ tego boi? Dlaczego w∏adza,
która obiecywa∏a nam dobrà zmian´, dzisiaj,
w obliczu wyzwaƒ i zagro˝eƒ dla Polski i ca∏ej Europy, wprowadza nasz kraj w stan izolacji? Wybory przewodniczàcego Rady Europejskiej sà tego najlepszà ilustracjà. Idea trójmorza, po raz
trzeci w historii Polski, nie sprawdzi∏a si´. Region,
którego mieliÊmy si´ staç liderem, powiedzia∏
nam zdecydowane nie. Czy w∏adza wyciàga z tego wnioski? Reakcja partii w∏adzy na wydarzenia
w Brukseli i stanowisko pozosta∏ych 27 paƒstw
Unii Europejskiej wskazujà, ˝e nie. Czy stoi przed
nami widmo POLEXITU, który dotknie przecie˝
tak˝e nasze dzielnice? Wierz´, ˝e obywatele powiedzà takim planom zdecydowane NIE.
Potrzebna jest nam powa˝na refleksja. Czy ten
model w∏adzy i jej dzia∏ania nie przypominajà

nam czasów PRL? Czy chcemy powrotu do tamtego modelu? Czy chcemy, ˝eby ponownie wyroki
zapada∏y nie w sàdach, ale w gabinetach polityków? To mo˝e dotknàç ka˝dego z nas, tak˝e
w sprawach lokalnych. Czy po to uczestniczyliÊmy w wyborach 4 czerwca 1989 roku, w których
powiedzieliÊmy nasze NIE? Czy po to w koƒcu
walczyliÊmy o nasze cz∏onkostwo w NATO i UE,
stajàc si´ demokratycznym i w pe∏ni europejskim
paƒstwem? Czekamy na Paƒstwa opinie kierowane pod adres e-mail podany poni˝ej.
Te i wiele innych pytaƒ KOD zadaje codziennie.
Zadaje je tak˝e w czasie naszych manifestacji i pikiet. Tak by∏o równie˝ 18 i 25 marca. Tak b´dzie dopóty, dopóki w∏adza nie zawróci z drogi demonta˝u podstaw demokratycznego paƒstwa prawa i dewastacji konstytucyjnego ustroju Polski. Dopóki nie
zaprzestanie ona destrukcji naszych relacji partnerskich i sojuszniczych, nara˝ajàc nas na osamotnienie w obliczu realnych zagro˝eƒ zewn´trznych.
KOD Wawer tak˝e b´dzie zadawa∏ te pytania.
JeÊli i Ty, Droga Czytelniczko, i Ty, Drogi Czytelniku, podzielasz te obawy, zapraszamy do nas.
Wspólnie mo˝emy wi´cej. Do naszej grupy
cz∏onków i sympatyków nale˝à mieszkaƒcy
Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka i pow.
otwockiego. Mo˝na do nas trafiç poprzez adres
e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie, gdy˝ „dobra zmiana”
stawia przed nami coraz wi´cej wyzwaƒ i zaanga˝owanie ka˝dego z nas jest potrzebne.
Grupa KOD WAWER
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RĘCZNA MYJNIA
SAMOCHODOWA

KOMPLEKSOWE
MYCIE AUT
UL. KADETÓW 59
NOWE LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
tel. 512 615 615

512 712 912, 512 712 812

USŁUGA
DOOR TO DOOR

ZAPRASZAMY!

NOW
OŚ

Ć

Odbierzemy Twoje auto
– przywieziemy czyste!

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

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
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