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Parowozem mi´dzy stacjami z atrakcjami
Wawerskie Centrum Kultury i Zarzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy po raz
kolejny organizujà najwi´ksze wydarzenie roku pn. „Kolej na Wawer. Kultura
i Natura”. Ju˝ sam tytu∏ nawiàzuje do
P
charakterystycznych cech dzielnicy, czyli
A
jednej z najbardziej znanych linii kolejoT
R
wych na Mazowszu oraz faktu, i˝ Wawer
O
jest najbardziej zielonà dzielnicà WarszaN
wy. Ca∏odniowej imprezie b´dzie towaA
T
rzyszy∏ przejazd zabytkowego pociàgu
prowadzonego przez lokomotyw´ parowà. Bez wàtpienia b´dzie to atrakcja przede
wszystkim dla najm∏odszych, choç i doroÊli lubià
poczuç klimat podró˝y sprzed kilkudziesi´ciu lat.
Wawerskie Centrum Kultury zadba∏o o to, aby
uatrakcyjniç przejazd ró˝nymi prezentacjami artystycznymi. W wagonach nie zabraknie wi´c
zarówno muzyki, jak i animacji aktorskich. Podró˝nym b´dzie towarzyszy∏ zespó∏ prezentujàcy muzyk´ w stylu blue-grass – Wah Wah Brass
oraz niekwestionowana legenda polskiego jazzu tradycyjnego Lech Szprot – lider takich zespo∏ów, jak Old Jazz Quartet i Vistula River Brass
Band. Wspomniany Wah Wah Brass zagra równie˝ na stacjach przystankowych zabytkowego
pociàgu, czyli Warszawie Gdaƒskiej, Warszawie
Wawer, Warszawie Mi´dzylesie i Warszawie
Falenicy. Prezentacje muzyczne uzupe∏nià animacyjne dzia∏ania aktorów Teatru Pantomimy
„Mimo”. Aktorzy wejdà te˝ na scen´ Kinokawiarni „Stacja Falenica”, gdzie zaprezentujà
etiudy specjalnie przygotowane na okolicznoÊç
specyfiki wydarzenia. To równie˝ „Mimo”
wspólnie z zaproszonà Orkiestrà Stra˝y Po˝arnej
z ˚elechowa poprowadzà ulicznà parad´, która
b´dzie wiod∏a od stacji Mi´dzylesie na teren
Wielkiego Pikniku Rodzinnego „Wawer. Magia
Ró˝norodnoÊci”. Festyn odb´dzie si´ na terenie
parkingu przylegajàcego do Urz´du Dzielnicy,
a rozpocznie si´ o godz. 15.00. W programie zaplanowano mnogoÊç atrakcji. Na najm∏odszych
b´dzie czeka∏a podró˝ zaaran˝owanym pociàgiem, podczas której trzeba b´dzie znaleêç zagubiony bilet kolejowy. Aby go odzyskaç, trzeba
b´dzie przejechaç przez wszystkie stacje – filie
Wawerskiego Centrum Kultury, wykonujàc okreÊlone zadania. Dodatkowà stacjà b´dzie Wawerska Biblioteka Publiczna. Ponadto, jak to w czasie podró˝y kolejà, napotkamy tunel, w którym
harcerze z hufca Wawer ZHP przygotowali tras´
z przeszkodami. Na ka˝dego z ma∏ych uczestników-podró˝nych b´dà czeka∏y upominki. No
i odzyskany zagubiony bilet :-).
Wawerskie Centrum Kultury zaprosi∏o te˝ do
udzia∏u organizacje pozarzàdowe, które na PikN
A
S
Z

niku przeprowadzà ciekawe warsztaty i przybli˝à swojà dzia∏alnoÊç.
Strefa sceny organizowana wspólnie ze Sto∏ecznà Estradà te˝ b´dzie pe∏na emocji. Na poczàtek o godz. 15.00 wystàpi Teatr Kultureska, którego zwyczajem jest zapraszanie dzieci do wspó∏tworzenia spektaklu. Zatem ka˝dy z m∏odych
uczestników pikniku b´dzie móg∏ si´ staç aktorem! Kontynuacjà scenicznych prezentacji b´dà

wyst´py utalentowanej wawerskiej m∏odzie˝y ze
Spo∏ecznego Ogniska Muzycznego im. A. Kulikowskiego, spod którego skrzyde∏ wysz∏o wielu
zdolnych uczniów osiàgajàcych póêniej sukcesy
równie˝ na niwie mi´dzynarodowej. W ramach
promocji organizacji pozarzàdowych oraz Wawerskiej Strefy Kultury na scenie zaprezentujà si´
cd. na 1 str.
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Lipiec i sierpieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Wakacje w Radzie
Dzielnicy up∏yn´∏y pod
znakiem intensywnych
prac budowlanych. Przede
wszystkim dotyczy to najwi´kszej
inwestycji
w dzielnicy Wawer, czyli
budowy zespo∏u szkolno-przedszkolnego przy ul.
Skalnicowej. Ka˝dego dnia prace post´powa∏y
sukcesywnie pomimo drobnych k∏opotów wykonawcy z liczbà pracowników budowlanych. Stan
zaawansowania robót wynosi obecnie blisko
25% i mo˝na powiedzieç, ˝e inwestycja jest
realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonano fundamenty, Êciany parteru, w trakcie zaÊ
jest uk∏adanie p∏yt stropowych nad parterem.
W dniu 4 wrzeÊnia w obecnoÊci w∏adz dzielnicy
oraz radnych dzielnicy odby∏a si´ uroczystoÊç
wmurowania kamienia w´gielnego. Szko∏a ma
byç gotowa na przyj´cie dzieci i m∏odzie˝y we
wrzeÊniu 2018 roku. WartoÊç inwestycji opiewa
na kwot´ prawie 17 milionów z∏otych.
Dzielnica Wawer, wychodzàc niejako naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców, ju˝ dawno
podj´∏a decyzj´ o potrzebie realizacji tej inwe-

stycji, nie majàc w ÊwiadomoÊci skutków pospieszenie wprowadzanej reformy edukacji.
Obowiàzek zapewnienia edukacji oraz odpowiedniej iloÊci miejsca uczniom klas siódmych
(zamiast gimnazjów) wynika z ustawy Prawo
oÊwiatowe z dnia 16 grudnia 2016. Dzielnica od
samego poczàtku podj´∏a dzia∏ania majàce na
celu zapewnienie odpowiedniej iloÊci miejsca
uczniom poprzez rozbudow´ modu∏owà placówek oÊwiatowych. TrudnoÊç przy rozpisywaniu
przetargu na ten projekt polega∏a na tym, ˝e
w Polsce sà tylko 3 firmy zajmujàce si´ zabudowà modu∏owà, a tylko jedna z nich zg∏osi∏a si´
do przetargu. Potrzebne by∏o równie˝ uzupe∏nienie dokumentacji, co tak˝e wyd∏u˝y∏o procedur´. 26 lipca wykonawca zosta∏ wprowadzony
na budow´ do szko∏y numer 128 w osiedlu Las
oraz SP nr 109 w Zerzniu. Do 13 wrzeÊnia modu∏y w tych placówkach majà byç ustawione,
a termin zakoƒczenia budowy wyznaczony jest na
20 paêdziernika 2017 roku. Modu∏owej rozbudowy doczekamy si´ tak˝e w Przedszkolu nr 338
przy ul. W∏ókienniczej.
Dzielnica wychodzi równie˝ naprzeciw oczekiwaniom m∏odych rodziców oraz potrzebom ich
pociech – budowa ˝∏obka i przedszkola przy ul.
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blicznoÊci. Bo, jak Êpiewa∏a przed laty Halina
Kunicka, „jest w orkiestrach d´tych jakaÊ si∏a”.
Wawerskie Centrum Kultury na scenie Wielkiego
Pikniku Rodzinnego pochwali si´ te˝ sekcjà
taƒca nowoczesnego Shock Dance, dzia∏ajàcà
w Wawerskiej Strefie Kultury w Mi´dzylesiu,
prowadzonà przez Roberta Jakubowskiego. To
zdobywcy tegorocznych laurów Mistrzostw Âwiata w kilku kategoriach prezentowanych przez t´
formacj´. Pod wieczór na scenie zagoÊci zespó∏
rewelacyjnych muzyków tworzàcych Kraków
Street Band, który pokazuje, jak wspó∏czesnà formà jazzu tradycyjnego mo˝na porwaç t∏umy.
Na pewno t∏umy b´dà oglàda∏y wyst´p zespo∏u Perfect, gwiazdy tego wieczoru. Perfect
wystàpi o godz. 19.00, a koncert odb´dzie si´
dzi´ki wsparciu Urz´du m.st. Warszawy, Zarzàdu Dzielnicy Wawer, partnerów wydarzenia –
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Mazo-

cd. z I str. ok∏adki

m∏odzi adepci taƒczàcy breakdance. To podopieczni Ari Kubik z fundacji RadoÊç dla Ludzi,
która b´dzie obecna tak˝e w strefie animacyjnej
pikniku. Wawerskà Stref´ Kultury b´dà reprezentowali zarówno na scenie, jak i poza nià sportowcy z Warszawskiej Akademii Karate Tradycyjnego,
jak i z Wawerskiej Szko∏y Walki. Podczas scenicznych wyst´pów nie zabraknie te˝ postaci medialnych. S∏owno-muzyczny show zaprezentujà artyÊci Kabaretu „Pod Dobrà Datà”, czyli: Marek
Majewski, Grzegorz Walczak i Tomasz Szwed. To
wykonawcy, którzy znani sà m.in. z wielu programów telewizyjnych. Wspomniana Orkiestra OSP
z ˚elechowa po przybyciu parady ze stacji Mi´dzylesie wkroczy na scen´, aby – wzorem roku
ubieg∏ego – ponownie zgromadziç rzesz´ pu-

Trakt Lubelski przebiega zgodnie z planem. Zaawansowanie robót w przypadku tej inwestycji
jest na poziomie 20%: zakoƒczono roboty ˝elbetowe oraz murowanie Êcian os∏onowych. Trwa
murowanie Êcianek dzia∏owych, rozpocz´to wykonanie warstw dachowych oraz rozpocz´to
prace instalacyjne. Inwestycja, której wartoÊç
wynosi blisko 9 mln z∏otych ma byç zakoƒczona
do 23 kwietnia 2018 roku.
Podczas wakacji obradowa∏a równie˝ Komisja
¸adu Przestrzennego. Tematem jednego z posiedzeƒ by∏o przystàpienie do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Zakole Wawerskie. Komisja podj´∏a pozytywnà opini´ w tym zakresie, którà przekaza∏a
pod obrady Rady Dzielnicy. Rada równie˝ podj´∏a pozytywnà uchwa∏´ w sprawie tego planu.
17 wrzeÊnia zapraszam Czytelników WS na
koncert zespo∏u Perfect, który odb´dzie si´
o godz. 19.00. Tego samego dnia od godziny
11.00 mi´dzy Warszawà Gdaƒskà a Warszawà
Falenica b´dzie kursowa∏ zabytkowy pociàg
parowy. Bilety do nabycia w Wawerskim Centrum
Kultury, tel. 22 443 70 73. Wi´cej informacji
znajdà Paƒstwo w artykule na ok∏adce i poni˝ej.
Zatem do zobaczenia,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

wieckiego, Sto∏ecznej Estrady i Stacji Muzeum;
sponsorów, wymienionych w stopce wszystkich
materia∏ów reklamowych, którym Wawerskie
Centrum Kultury serdecznie dzi´kuje. Za promocj´ wydarzenia podzi´kowania kierujemy tak˝e
do patronów medialnych, w tym WiadomoÊci
Sàsiedzkich.
Ca∏oÊç uzupe∏nià bezp∏atne przeja˝d˝ki po
Wawrze starymi autobusami komunikacji miejskiej, które b´dà wyrusza∏y z przystanku Wawer
Ratusz co pó∏ godziny. T´ atrakcj´ zorganizowa∏
Klub Mi∏oÊników Komunikacji Miejskiej przy
wspó∏pracy z Zarzàdem Transportu Miejskiego.
Informacje tak˝e na stronie www.wck-wawer.pl
i na profilu WCK na Fb.
Zatem do zobaczenia 17 wrzeÊnia.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Olga ¸´cka, Joanna WiÊniewska.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.

Reklama: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266. Nak∏ad: 8500 egz. Gazeta bezp∏atna!

Adres do korespondencji: 03-938 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WAWERSKIE

Na które realizacje czekasz najbardziej?
14 lipca br. og∏oszono wyniki IV edycji bud˝etu partycypacyjnego. Wakacyjny numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” ju˝ si´ na nie nie
doczeka∏, ale w najbli˝szym po ich og∏oszeniu numerze nie moglibyÊmy nie napisaç, co
dzi´ki Waszym g∏osom powstanie w ró˝nych
zakàtkach Wawra.
W kategorii obszar ogólnodzielnicowy wygra∏o 16 pomys∏ów: Czysta Wis∏a w Wawrze, Dom
Kultury dla ka˝dego, czyli wirtualny spacer po
WCK, Postawienie ∏aweczek nad jeziorem ˚abim
oraz wyrównanie drogi nad kana∏kiem, Rewitalizacja trasy MTB Wawer, Pierwsza przyrodnicza
Êcie˝ka edukacyjna w dzielnicy, Utwardzenie i wyrównanie nak∏adkà asfaltowà dojazdu do Pla˝y
Romantyczna, Koncerty patriotyczne w Wawrze,
Zgrany Wawer – zakup gier planszowych do wypo˝yczalni gier, Laboratorium eksperymentów,
czyli praktyczne warsztaty z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci szkolnych, Klub M∏odego Naukowca,
czyli cykl warsztatów dla dzieci starszych i m∏odzie˝y, Interaktywne spektakle teatralne dla najm∏odszych mieszkaƒców dzielnicy, Aktywny Senior – ró˝norodne zaj´cia i spotkania dla osób
50+. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏y si´ tak˝e zakupy dla wawerskich bibliotek: czasopisma i ksià˝ki
dla czytelni naukowej, nowoÊci wydawnicze dla
dzieci i m∏odzie˝y w 2018 r., serie wydawnicze.
W ramach projektów dla poszczególnych obszarów osiedlowych najwi´cej zostanie zrealizowanych w osiedlu Las, bo a˝ 11. Sà to: Koncert
kol´dowy dla mieszkaƒców Osiedla Las, Âwi´to
Osiedla Las/Sportowa Niedziela, Miasteczko rowerowe dla dzieci – zaj´cia, Akademia m∏odego
naukowca z Lasa, Warsztaty jazdy na rolkach,
Kurs samoobrony dla kobiet, „Nie nudna matematyka” – warsztaty rodzinne, Magiczny Dywan
(multimedialne urzàdzenie edukacyjno/rehabilitacyjne), Marsz po zdrowie (bieganie i nordic
walking), Wigilia Osiedlowa LeÊna, Jeêdzimy poprawnie Poprawnà, czyli uspokojenie ruchu na
ulicy Poprawnej (dodatkowe progi zwalniajàce).

Anin doczeka si´ w 2018 roku realizacji
8 projektów: LeÊny plac zabaw o tematyce leÊnej i ochronie Êrodowiska, „A mo˝e poszli do
lasu” – leÊna alternatywa dla seniorów i m∏odzie˝y szkolnej, Audiobooki dla Biblioteki
w Aninie, Nowe ksià˝ki dla Biblioteki w Aninie,
Zakup sprz´tu dla redakcji „Miedzy nami aninianami”, Pies i cz∏owiek – odwieczni przyjaciele. Dogoterapia dla niepe∏nosprawnych w Aninie, Chodê na dwór. Rodzinne zaj´cia ruchowe
w plenerze (zumba, joga, pilates, tai chi) oraz
Renesans i barok w taƒcu – warsztaty taƒca
historycznego w Aninie.
Na trzecim miejscu pod wzgl´dem liczby wybranych projektów jest RadoÊç z 6 pomys∏ami:
Betonowe kontuzje (zmiana nawierzchni boiska
przy ul. Bajkowej 17/21 z asfaltowej na poliuretanowà), Zakup ksià˝ek dla Wypo˝yczalni nr 47,
Klub podró˝nika – Âwiat bli˝ej nas, Byç bli˝ej
natury – co to w∏aÊciwie znaczy? – spotkania terenowe dla dzieci i m∏odzie˝y z Wawra, Relaks
w RadoÊci – zaj´cia muzykoterapeutyczne dla
dzieci i doros∏ych, Progi hamujàce na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul.
Przewodowej.
Falenica dzi´ki bud˝etowi partycypacyjnemu
(5 projektów) zyska: Ma∏e boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i monta˝ wysokich siatek
– pi∏kochwytów, Pianki na plac zabaw i pojemniki do ich przechowywania, sprzàtanie wybranych obszarów w ramach projektu Chcemy czystej Falenicy, Zakup nowoÊci ksià˝kowych do
Biblioteki nr 25 w Falenicy oraz Osuszenie rozlewiska „Bystrzycka”.

Karta Biznes Benefit dla Ciebie!
Rozwa˝a∏eÊ kiedyÊ reklam´ na naszych ∏amach bàdê stronie internetowej albo ju˝ si´ u nas reklamujesz?
Mamy dla Ciebie Êwietnà propozycj´!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” do∏àczy∏y
do programu partnerskiego Biznes
Benefit, który gwarantuje reklamodawcom atrakcyjne zni˝ki nie tylko
na reklamy u nas, ale i w szeregu
miejsc us∏ugowych na terenie ca∏ej
Warszawy (restauracje, salony SPA
i urody, warsztaty samochodowe,
us∏ugi medyczne, dietetyczne i inne).
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Po 4 projekty b´dà zrealizowane w osiedlach
Marysin Wawerski Pó∏nocny i Zerzeƒ. Na Marysinie doczekamy si´: Renowacji boiska i bloku
sportowego w ZS 115 ul. Króla Maciusia 5, NowoÊci ksià˝kowych dla Wypo˝yczalni nr 59
w Marysinie Wawerskim, „Teatraliów” i Artystycznych sobót z mamà i tatà cykl „Z bajkà
przez Êwiat”.
Miedzeszyn, Mi´dzylesie i NadwiÊle wybra∏y
po trzy projekty. W Miedzeszynie: Liliowy Zakàtek treningowy – si∏ownia plenerowa dla Ma∏ych
i Du˝ych, Zakup nowych ksià˝ek do Biblioteki
w Miedzeszynie, LeÊna polana – sport i biesiada.
W Mi´dzylesiu: Si∏ownia plenerowa przy Szkole
Podstawowej nr 138, Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i M∏odzie˝y – zaj´cia sportowe,
Tablice edukacyjne przy SP 138. W NadwiÊlu:
Bezpieczna Przewodowa – NadwiÊle, Bitumiczna
nawierzchnia na poboczu ul. Borowieckiej, Czyste Psie NadwiÊle.
Pozosta∏e cztery wawerskie osiedla rozdysponowa∏y g∏osy i dost´pne bud˝ety na po dwa projekty w ka˝dym z nich. W Aleksandrowie sà to
dwie inwestycje drogowe: Remont ulicy Zagórzaƒskiej (wykonanie nawierzchni bitumicznej
z poboczem) od koƒca istniejàcej nawierzchni na
pó∏noc oraz Remont ul. Zagórzaƒskiej do nr 60,
w Marysinie Wawerskim Po∏udniowym: Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacjà
zieleni ulicy Naddnieprzaƒskiej i Si∏ownia Plenerowa ul. Harmonistów, na Sadulu: Doposa˝enie
Sadulskiego Zakàtka i Chodnik na Snopowej,
a w osiedlu Wawer dwie inwestycje szkolne: Zewn´trzny monitoring Zespo∏u Szkó∏ nr 116 i Przyszkolne parkingi rowerowe w ZS nr 116.
Jak podobajà si´ Wam wyniki tegorocznego
bud˝etu partycypacyjnego? Czy na liÊcie zwyci´skich projektów znajdujà si´ te, na które g∏osowaliÊcie? A jeÊli tak, to na realizacj´ którego
z nich czekacie najbardziej? Ch´tnie poznamy
Wasze opinie w komentarzach pod internetowà
wersjà tego artyku∏u: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/11163.
Hanna Kowalska

Wystarczy, ˝e wykupisz u nas reklam´
o wartoÊci minimum 300 z∏ netto*,
a otrzymasz takà kart´.
Szczegó∏owych informacji udzieli Paƒstwu nasz przedstawiciel handlowy:
Artur Pawlak, tel. 884-864-592,
e-mail: reklama.wawer@wiadomosci
sasiedzkie.pl, a o samej karcie i punktach,
w których funkcjonuje, mo˝na przeczytaç
na stronie: https://www.biznesbenefit.pl/.
Redakcja
* nie musi to byç jednorazowa reklama,
podana kwota mo˝e byç sumà zamówieƒ
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Problem z bezpieczeƒstwem na Kadetów rozwiàzany!
JeÊli jeêdzicie rowerem do Wa∏u Miedzeszyƒskiego ulicà Kadetów, pewnie najbardziej nie lubicie odcinka u zbiegu ulic Kadetów i Poprawnej.
Âcie˝ka rowerowa si´ koƒczy i ˝eby jechaç prawid∏owo i w miar´ bezpiecznie, trzeba si´ przedzieraç na drugà stron´ drogi, majàc przed sobà
zawijasy (=ograniczona widocznoÊç), z których
lada chwila mo˝e wyskoczyç samochód.

Niebezpieczny kraniec Êcie˝ki rowerowej

Dalej nie jest lepiej, bo Êcie˝ka wyraênie konkuruje z chodnikiem, a ju˝ za chwil´ czyha na
nas skrzy˝owanie z ul. ¸asaka, tak˝e z kiepskà
widocznoÊcià i wst´pem do dalszych utrudnieƒ:
przystanku autobusowego i szko∏y – miejsc wymagajàcych wzmo˝onej czujnoÊci i zmniejszonej
pr´dkoÊci. Z perspektywy pieszych wyglàda to
równie nieciekawie – wyjÊcie z posesji czy ze

szko∏y mo˝e si´ ∏atwo skoƒczyç
zderzeniem z rowerzystà, który
powy˝szych wskazanych zachowaƒ drogowych nie zastosowa∏. Tak˝e kierowcy samochodów nie lubià tego odcinka.
S∏owem: ka˝demu by∏oby na r´k´ przebudowanie istniejàcego
tu uk∏adu drogowego na bardziej czytelny i bezpieczny. Starania o takie zmiany od mniej
wi´cej roku czyni∏a radna Joanna Buczyƒska, nauczycielka ze
wspomnianej Szko∏y Podstawowej nr 128, przy wsparciu Rady
Osiedla Las, Rady Rodziców,
Rady Parafialnej pobliskiego
Wijàce si´ skrzy˝owanie ulic Kadetów i Poprawnej
koÊcio∏a i mieszkaƒców ww. ulic.
i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych
I w koƒcu si´ uda∏o!
i rowerzystów b´dzie si´ odbywa∏ po wydzieloW przysz∏ym roku na skrzy˝owaniach ulicy Kanej drodze rowerowej i chodniku.
detów z ulicà Poprawnà i z ulicà ¸asaka powstaNa realizacj´ tej inwestycji Rada Warszawy
nà ronda, uzupe∏niony b´dzie brakujàcy fragprzyzna∏a Zarzàdowi Dróg Miejskich dodatkowe
ment Êcie˝ki rowerowej i wybudowane brakujàÊrodki (4 460 000 z∏).
ce chodniki. Dzi´ki temu nie tylko poprawi si´
Obecnie trwa przetarg na wykonawc´ dokubezpieczeƒstwo, ale tak˝e zwi´kszy si´ p∏ynnoÊç
mentacji projektowej. ZDM aktualnie sprawdza
i przepustowoÊç ruchu (jak równie˝ estetyka,
z∏o˝one w nim oferty. Je˝eli b´dà prawid∏owe,
szczególnie pierwszego skrzy˝owania, co mo˝e
zostanie podpisana umowa i od tego momentu
nie jest najwa˝niejsze, ale cieszy oko).
wy∏oniony wykonawca b´dzie mia∏ 270 dni na
Jak w szczegó∏ach b´dzie wyglàda∏ nowy uk∏ad
realizacj´ zadania. Prace w terenie planowane sà
drogowy? Oba ronda b´dà mia∏y po 22 metry
na 2018 rok.
Êrednicy. Na wszystkich wlotach pojawià si´ wyHanna Kowalska
d∏u˝one wyspy trójkàtne z azylami dla pieszych

G∏os mieszkaƒców utopiony w wannie
Niestety to, czego mieszkaƒcy Wawra – wspierani przez Zarzàd Dzielnicy – chcieli za wszelkà
cen´ uniknàç, w sierpniu zosta∏o ostatecznie zatwierdzone. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska wyda∏a zgod´ na realizacj´ wariantu Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy z „otwartà
wannà” zamiast tunelu i z krótkimi estakadami
po∏àczonymi nasypami zamiast jednej d∏ugiej
estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Mimo wielomiesi´cznych protestów i zebrania

ogromnej liczby podpisów w tej sprawie nie uda∏o si´ wywalczyç rozwiàzania redukujàcego ha∏as
z przysz∏ej obwodnicy na w´êle Patriotów i zapewniajàcego mo˝liwie najmniejszà ingerencj´
w MPK (i najmniejsze utrudnienia dla zwierzàt).
Wg ponownej oceny oddzia∏ywania tego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dokonanej przez RDOÂ
proponowane przez wykonawc´ rozwiàzania nie
budzà zastrze˝eƒ. Postanowienie RDOÂ trafi∏o
do wojewody mazowieckiego jako dokument

niezb´dny do wydania pozwolenia na budow´,
pozostaje wi´c jeszcze tylko postawienie przez
wojewod´ kropki nad i.
Najsmutniejsze jest to, ˝e o tej wa˝nej dla
Wawra sprawie zdecydowa∏y kwestie finansowe,
gdy˝ dopuszczony do realizacji wariant jest znacznie taƒszy. Dzi´ki tak okrojonemu projektowi wykonawca (Warbud) by∏ w stanie zaproponowaç
inwestorowi (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad) cen´ o ponad 300 mln z∏otych ni˝szà
ni˝ GDDKiA planowa∏a wydaç na t´ inwestycj´.
Redakcja
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Tunel na miar´ Falenicy
Tunel, który ma powstaç w Falenicy, najpierw,
zamiast po∏àczyç, mocno podzieli∏ mieszkaƒców.
Jednak po upublicznieniu wst´pnych koncepcji
nast´pcy „leniwego szlabanu” reakcjà by∏ niemal
jednog∏oÊny sprzeciw. B∏yskawicznie ruszy∏a
petycja do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
z apelem o ograniczenie skali inwestycji. W tydzieƒ zebrano ponad 700 podpisów. Na specjalnym otwartym spotkaniu zebra∏ si´ Zarzàd Rady
Osiedla Falenica i wspólnie z mieszkaƒcami wypracowa∏ krytyczne wobec pokazanych projektów stanowisko. Skàd taka reakcja?
Najbardziej bulwersujàce by∏o odejÊcie od idei
ma∏ego lokalnego przejazdu, na rzecz du˝ego
w´z∏a drogowego, z kilkoma olbrzymimi rondami
i budowà dodatkowych arterii dojazdowych.
Budynek Kulturoteki, który jeszcze w tym roku
zacznie powstawaç, znalaz∏ si´ w „kleszczach”
dwóch ruchliwych ulic: schodzàcej pod tory Walcowniczej i ca∏kiem nowej, powsta∏ej z przebicia
ul. Podjazd do Patriotów. Po zachodniej stronie forsowanym rozwiàzaniem by∏a budowa analogicznej nowej ulicy ∏àczàcej tunel z ul. Patriotów na

wysokoÊci dzisiejszego budynku banku.
Projektanci, skupieni
na potrzebach kierowców, zapomnieli o pieszych,
proponujàc niefunkcjonalne i znacznie wyd∏u˝ajàce drog´ rozwiàzania. Pod presjà opinii publicznej,
mediów i naszych samorzàdowców powsta∏y nowe propozycje, które by∏y dyskutowane podczas
spotkania warsztatowego zorganizowanego przez
Burmistrza ¸ukasza Jeziorskiego pod koniec lipca.
W zasadzie wszyscy obecni, a mimo wakacyjnego
terminu oraz porannej godziny frekwencja dopisa∏a, postulowali rezygnacj´ z cz´Êci rond i zmniejszenie ich rozmiarów, utrzymanie inwestycji w granicach okreÊlonych w decyzji Êrodowiskowej, czyli
ulic Walcowniczej i Bys∏awskiej. Postanowiono, ˝e
z racji dobrze rozwini´tej sieci ulic optymalnym
rozwiàzaniem b´dzie rezygnacja z dróg dojazdowych po wschodniej stronie oraz budowa jednokierunkowych dojazdów do tunelu wzd∏u˝ ul. Bys∏awskiej po stronie zachodniej. Apelowano o to,
by ul. M∏oda zachowa∏a swój lokalny charakter,
a rozwiàzania dla pieszych by∏y bardziej przemyÊlane. Pojawi∏ si´ te˝ pomys∏ budowy równoleg∏ego do tunelu drogowego przejÊcia pieszo-rowerowego na linii Kulturoteka – M∏oda.

Projektanci, wyposa˝eni w szereg wytycznych
z Miasta i od mieszkaƒców, majà zaprezentowaç
nowe propozycje koncepcji w po∏owie wrzeÊnia.
Wiele wskazuje na to, ˝e uda si´ zapanowaç
nad fantazjami drogowców, którzy nie odró˝niajà
budowania w pustym polu od kopania tunelu
w funkcjonujàcym centrum miasta, ale wnioski, jakie mo˝na z tej sytuacji wyciàgnàç, nie sà optymistyczne. Po raz kolejny tak brzemienne w skutkach
decyzje podejmuje si´ pod presjà czasu i w sposób
nietransparentny. Olbrzymià inwestycj´ w ˝ywym
centrum, wytypowanym do jednego z warszawskich centrów lokalnych, oddaje si´ w r´ce drogowców, bez nadzoru urbanistów czy architektów,
co uprzywilejowuje kierowców przeje˝d˝ajàcych
przez Falenic´, a nie mieszkaƒców i u˝ytkowników
centrum. Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e gdyby nie
aktywnoÊç mieszkaƒców, tak˝e niektórych radnych, co mia∏o prze∏o˝enie na medialny rozg∏os,
nikt z ich argumentami by si´ nie liczy∏. I jest to
wa˝ny wniosek dla wawerczyków. W czasie, kiedy
ca∏a dzielnica gwa∏townie si´ rozbudowuje, szczególnie potrzeba aktywnoÊci mieszkaƒców.
Jacek WiÊnicki
Radny osiedla Falenica

Obchody rocznicy Bitwy pod Falenicà z 19 wrzeÊnia 1939 r.
oraz walki w Zerzniu 20 wrzeÊnia 1939 r.
Dnie by∏y amarantowe
b∏yszczàce jak lanca u∏aƒska
wódz podnosi∏ brwi
jak bu∏aw´
skandowa∏: ani guzika
Êmia∏y si´ guziki:
nie damy nie damy ch∏opców
p∏asko przyszytych do wrzosowisk
(Zbigniew Herbert)

78 lat temu, we wrzeÊniu 1939 roku Polacy
stan´li do obrony swojej Ojczyzny przed agresjà
zbrodniczych imperiów – niemieckiej III Rzeszy
i stalinowskiego Zwiàzku Sowieckiego, realizujàcego ustalenia paktu sojuszniczego z niemieckim
wodzem Adolfem Hitlerem.
Najwi´kszym wydarzeniem tragicznych dni
wrzeÊnia w naszej „dzielnicowej” okolicy by∏a
bitwa pod Falenicà. We wtorek 19 wrzeÊnia bili
si´ w niej podà˝ajàcy na pomoc stolicy ˝o∏nierze
13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii Konnej. Po ca∏odziennym boju niepokonani ˝o∏nierze
polscy, po wystrzeleniu amunicji, musieli odejÊç
ze stanowisk... próbujàc wykonaç rozkaz dojÊcia
do bijàcej si´ z wrogiem Warszawy.

Od 1972 roku odbywajà si´ co roku obchody
tej bitwy, w których uczestniczy spo∏ecznoÊç Falenicy i okolicznych miejscowoÊci i osiedli.
W tym roku uroczystoÊç b´dzie mia∏a miejsce we wtorek 19 wrzeÊnia 2017 r.
Program obchodów przedstawia si´ nast´pujàco:
■ Godzina 8.45 – Z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem 13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii
Konnej przy ulicy Walcowniczej w Falenicy.
■ Godzina 9.00 – Msza Âwi´ta w koÊciele parafialnym pod wezwaniem Wieczerzy Paƒskiej
w Aleksandrowie.
■ Godzina 10.00 – Z∏o˝enie wiàzanek kwiatów
pod pomnikiem Poleg∏ych na Cmentarzu Wojennym w Aleksandrowie. Nie b´dzie Apelu
Poleg∏ych...
■ Godzina 11.00 – Spotkanie z goÊçmi w Szkole
Podstawowej nr 76 przy ul. Poezji 5 – program
artystyczny przygotowany przez uczniów, rozstrzygni´cie konkursów i wr´czenie nagród.
Na uroczystoÊç zapraszajà organizatorzy – pracownicy, uczniowie i rodzice uczniów Szko∏y Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty (by∏y Ze-

spó∏ Szkó∏ nr 111 z Gimnazjum nr 101) w Warszawie, mieszkaƒcy Falenicy i organizacje spo∏eczne.
W kolejnym dniu, w Êrod´ 20 wrzeÊnia 1939 r.,
cz´Êç ˝o∏nierzy spod Falenicy stoczy∏a walk´ o Zerzeƒ. W tragicznych okolicznoÊciach zgin´∏o ponad 100 ofiarnych polskich wojskowych. Podczas okupacji niemieckiej mieszkaƒcy ufundowali na mogile Poleg∏ych za Ojczyzn´ po∏o˝onej na
parafialnym cmentarzu pi´kny pomnik.
W tym roku, 20 wrzeÊnia 2017 r. po raz
pierwszy od ponad 60 lat odb´dà si´ obchody przypominajàce to szczególne wydarzenie.
Program uroczystoÊci na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cylichowskiej, ko∏o kwatery
˚o∏nierzy WrzeÊnia 1939 r.:
■ godzina 18.00 – Wprowadzenie, opowieÊç
historyczna.
■ godzina 18.15 – Modlitwa, Apel Poleg∏ych,
z∏o˝enie kwiatów pod Pomnikiem Poleg∏ych
w obronie Ojczyzny.
Na uroczystoÊç zapraszajà: spo∏ecznoÊç Zerznia
i organizacje spo∏eczne oraz okoliczni mieszkaƒcy.
Piotr Bieliƒski
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PROJEKTY BUDYNKÓW, WN¢TRZ
tel. 604-276-954
www.eurekaarchitekci.info
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213
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Demencja i co dalej?

Oferta w ramach projektu „deMemo” jest bezp∏atna.

Fundacja Wsparcie zaprasza osoby zainteresowane tematykà chorób ot´piennych do
udzia∏u w projekcie „deMemo”. Jest to program edukacji i wsparcia dla osób cierpiàcych
na chorob´ Alzheimera i inne zespo∏y ot´pienne oraz ich rodzin i opiekunów. W ramach projektu mieszkaƒcy Warszawy mogà skorzystaç
z pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne zespo∏y ot´pienne, Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin, Zaj´ç Terapeutycznych dla chorych czy Dni Otwartych
ze specjalistami. Serdecznie zapraszamy na
spotkania ze specjalistami: psychologiem, lekarzem psychiatrà, neurologiem, geriatrà, prawnikiem, dietetykiem, fizjoterapeutà czy geronto-

Projekt wspó∏finansowany jest w ramach konkursu: „Utrzymanie samodzielnoÊci seniorów”
og∏oszonego przez Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Spo∏ecznych.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce projektu dost´pne sà na stronie: www.fundacjawsparcie.eu
w zak∏adce projektu „deMemo” oraz pod numerem telefonu: (48) 793 413 489.

pedagogiem. Do projektu Fundacja Wsparcie
zaprasza równie˝ Wolontariuszy, którzy majà
czas i ch´ç aktywnego udzielania si´ na rzecz
tej grupy lub którzy przygotowujà si´ do pracy
z tà grupà osób.

Warszawskie Dni Seniora – wyk∏ad
w Google Campus i nie tylko
Zapraszamy Paƒstwa na Warszawskie Dni
Seniora! W ka˝dej dzielnicy odbywaç si´ b´dà
ciekawe spotkania, kursy, potaƒcówki skierowane do seniorów! W tym roku wydarzenia zaplanowane sà od 22 wrzeÊnia do 1 paêdziernika. Natomiast ju˝ 21 wrzeÊnia o 14.00 zapra-

szamy Was na otwarty, bezp∏atny wyk∏ad do
Google Campus przy ul. Zàbkowskiej 33C! Poka˝emy Wam, jak powstajà najnowsze technologie firmy Google, b´dzie te˝ wiele innych
atrakcji. Zapraszamy równie˝ na tematyczne
kursy zaawansowane z obs∏ugi komputera z te-

matów: narz´dzia Google, fotografia, Facebook, komunikacja i tworzenie treÊci w internecie,
e-turystyka. Zapisy pod adresem mailowym:
kursy@kreatywni50plus.pl. Strona informujàca
o Warszawskich Dniach Seniora www.wds.org.pl
b´dzie dzia∏aç od 11 wrzeÊnia.
Od 12 wrzeÊnia b´dzie te˝ mo˝na uzyskaç
informacje poprzez Miejskie Centrum Kontaktu
pod numerem 19115.
Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus”

REKL AMA

P.H.U. Topaz poszukuje do swoich
nowo otwieranych sklepów:
Warszawa-Rembertów (ul. Bellony)
Warszawa-Wawer (ul. Szpotaƒskiego)
pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA lub
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SNO-W¢DLINIARSKIEGO
Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i budowanie pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç
do ich uzupe∏nienia,
● mile widziane doÊwiadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowe dla Pracowników,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej i dynamicznie
rozwijajàcej si´ firmie o silnej pozycji na rynku
●

CV mo˝na:
przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc: Rembertów lub Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz, w odpowiedzi na oferty do nowych sklepów
– Rembertów lub Wawer)
● przes∏aç zdj´cie cv smsem na nr tel. 509 680 261.
●

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Sukces Paw∏a Wojdy podczas
X World Games we Wroc∏awiu
W dniach 10–30 lipca 2017 r. we Wroc∏awiu
odby∏a si´ najwi´ksza Êwiatowa impreza sportowa organizowana kiedykolwiek w Polsce. Impreza
ta zdecydowanie by∏a i jest wi´ksza ni˝ zimowe
Igrzyska Olimpijskie, gdy˝ udzia∏ w niej bra∏o ponad 3500 sportowców ze 112 krajów. WÊród 29
dyscyplin sportowych, takich jak: karate, muay
thai, gimnastyka, bieg na orientacj´, wspinaczka
sportowa, futbol amerykaƒski i inne, odby∏y si´
w dniach 22–23.07.2017 równie˝ i Âwiatowe
Igrzyska The World Games w sumo, podczas których wawerczyk Pawe∏ Wojda reprezentujàcy Polsk´ i UKS Fuks Falenica zdoby∏ bràzowy medal
w kategorii do 85 kg. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wynik
ten nale˝y do najlepszych wyników osiàgni´tych
na World Games przez zawodnika polskiego w sumo w ciàgu ostatnich 12 lat. Drugi bràzowy medal

w sumo zdoby∏a w kat. do 65 kg reprezentantka
UKS Lubzina Magdalena Macios. Pawe∏ Wojda
w turnieju tym przegra∏ tylko z 7-krotnym mistrzem Êwiata Batyrem Altajewem z Rosji, który na
tych Igrzyskach po raz ósmy okaza∏ si´ najlepszy
na Êwiecie i drugi w kategorii Open.
Pawe∏ w decydujàcych walkach o medal mi´dzy innymi wygra∏ z wielokrotnym medalistà ME
i MÂ Ukraiƒcem K. Bu∏atowem oraz w finale
z bràzowym medalistà ostatnich MÂ Egipcjaninem F. Abouelrokbem.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e trenerem Paw∏a jest jego
ojciec Andrzej Wojda, radny dzielnicy Wawer,
który s´dziujàc po raz czwarty Âwiatowe Igrzyska, zosta∏ wyró˝niony i zaszczycony z∏o˝eniem
aktu Êlubowania podczas ceremonii otwarcia
X World Games w imieniu kilkuset bioràcych

szym poziomie rozgrywkowym, tote˝ czeka nas wiele ekscytujàcych meczów.
Do spotkaƒ, które ju˝ nied∏ugo czekajà nas na
stadionie przy ulicy Po˝aryskiego, nasze dru˝yny
przygotowywa∏y si´ na obozach sportowych.
G∏ównà bazà Klubu Sportowego ZWAR by∏o nadmorskie Niechorze, gdzie
form´ szlifowa∏y roczniki
2002, 2004, 2005, 2006,
2007 i 2008. Oprócz fantastycznych warunków treningowych nasze dru˝yny mia∏y do dyspozycji licznà grup´
sparingpartnerów na najwy˝szym poziomie. RozegraliÊmy gry kontrolne z takimi zespo∏ami jak np.: Podbeskidzie Bielsko Bia∏a,
Widzew ¸ódê, Górnik Polkowice, Delta Warszawa, Unia
Warszawa i wiele innych.

AktualnoÊci z KS ZWAR
Wracamy po przerwie wakacyjnej. Wrzesieƒ to
miesiàc, w którym startujà wszystkie rozgrywki
Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej. Nasze dru˝yny w znakomitej wi´kszoÊci grajà na najwy˝-

udzia∏ w Igrzyskach s´dziów reprezentujàcych
wszystkie dyscypliny sportowe. Tak wi´c obydwaj panowie zas∏u˝yli na nale˝ne gratulacje.
UKS Fuks Falenica

Co bardzo nas napawa optymizmem, zdecydowana wi´kszoÊç wszystkich gier kontrolnych zakoƒczy∏a si´ zwyci´stwem Zwaru, co pozwala nam
z radoÊcià patrzeç na nadchodzàce rozgrywki.
M∏odsze roczniki, tzn. 2009 i 2010, do swojego sezonu przygotowywa∏y si´ w M∏awie, gdzie
równie˝ zostawi∏y po sobie Êwietne wra˝enie.
Warto te˝ dodaç, ˝e mimo ciàg∏ych rozjazdów
˝ycie w Klubie toczy∏o si´ ca∏y czas i dla ch∏opców,
którzy nie pojechali na obozy sportowe, by∏y organizowane treningi na miejscu w Warszawie.
Teraz czeka nas inauguracja rozgrywek ligowych i wielkie emocje na najwy˝szym m∏odzie˝owym poziomie w Warszawie. WczeÊniej jednak tradycyjnie naszymi goÊçmi b´dà kadrowicze Reprezentacji Polski. Podopieczni trenera
Adam Nawa∏ki na stadionie KS ZWAR b´dà przygotowywaç si´ do kolejnych meczów eliminacyjnych Mistrzostw Âwiata. Jak zawsze wst´p na
trening b´dà mieli jedynie zawodnicy KS ZWAR.
KS ZWAR

Kr´cimy film! „Córka trenera” na kortach KT Break
Wiele ju˝ si´ dzia∏o na kortach w Breaku, ale
tego jeszcze u nas nigdy nie by∏o... Skoro Êwit
pojawi∏a si´ w klubie przy Korkowej prawdziwa
ekipa filmowa i na ca∏y dzieƒ zamieni∏a korty
w plan zdj´ciowy. Re˝yser wielokrotnie nagradzanego „Kampera” (m.in. Nagroda PublicznoÊci
na Sopot Film Festival 2017) – ¸ukasz Grzegorzek – postanowi∏ opowiedzieç o szalonym tenisowym Êwiecie, o ˝yciu na turniejach i w drodze
na turnieje, o skomplikowanych relacjach mi´dzy zawodnikiem a jego coachem, o ambicjach,
marzeniach i uczuciach. Rozpoczà∏ prac´ nad nowym filmem pt. „Córka trenera”. Grajà w nim
m.in. Karolina Bruchnicka, czyli tytu∏owa córka-tenisistka, oraz Jacek Braciak wcielajàcy si´
w rol´ trenera i taty. Korty w Marysinie „wpad∏y
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nych scen. Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e
trenerzy i zawodnicy Breaka biorà w filmie
udzia∏ jako statyÊci. Trzymamy kciuki
i z niecierpliwoÊcià czekamy na premier´,
która jest planowana na rok 2018.
„Córka trenera” re˝. ¸ukasz Grzegorzek,
produkcja: Natalia Grzegorzek, Koskino Sp. z o.o. Obsada: Jacek Braciak, Agata Buzek, Karolina Bruchnicka, Piotr ˚urawski, Bart∏omiej Kowalski.
Szczegó∏y, zdj´cia i aktualne informacje
na stronie www.tenisbreak.pl i na Facebooku Break Klub Tenisowy.

w oko” pani Weronice Bilskiej odpowiedzialnej
za zdj´cia do filmu i sta∏y si´ t∏em kilku wybra-

Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
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do 100 lat,

to jeden ze zwyci´skich
projektów trzeciej edycji Bud˝etu Partycypacyjnego. Od marca tego roku projekt jest
realizowany w Wawerskim Centrum Kultury.
Specjalistyczne zaj´cia ruchowe dla kobiet,
pozwalajàce utrzymaç sprawnoÊç fizycznà, psychicznà, energi´ i zadowolenie z ˝ycia do póênych lat, odbywajà si´ w ka˝dà Êrod´ o godzinie 11.30. Trwajà 1 godz. 30 min. Mo˝e w nich
uczestniczyç ka˝da doros∏a mieszkanka Wawra.
Program wykorzystuje wszechstronne çwiczenia fizyczne i psychofizyczne, uwzgl´dniajàc
potrzeby paƒ dojrza∏ych oraz tych, które chcà

dzia∏aç profilaktycznie i zachowaç m∏odoÊç
i zdrowie do póênych lat. Pilates, joga, joga
hormonalna, trening mi´Êni dna miednicy,
relaks to techniki i metody, z jakich korzystamy.
Przewa˝ajà çwiczenia w odcià˝eniu – na macie.
AktywnoÊç fizyczna jest podstawà profilaktyki zdrowotnej, warunkiem utrzymania
sprawnoÊci fizycznej i umys∏owej oraz samodzielnoÊci nawet w zaawansowanym wieku.
Pozwala d∏u˝ej cieszyç si´ aktywnym ˝yciem
i uniknàç nieprzyjemnych skutków up∏ywu lat.
Do grupy paƒ çwiczàcych od marca mo˝na
do∏àczyç w dowolnym momencie. Zapraszam
wszystkie zainteresowane panie.
Urszula Stanowska,
specjalistka gerontoprofilaktyki

Dzia∏amy!!!
Okres wakacji w klubie z ulicy
Borków 18 by∏ niezwykle intensywny. Dzia∏acze wykonali wiele prac,
które znacznie poprawi∏y jakoÊç bazy sportowej, zorganizowali równie˝ obóz w Lidzbarku Welskim,
w którym uczestniczy∏o a˝ 90 dzieci
z roczników 2004–2009. „Wyjazd
wyszed∏ znakomicie – masa atrakcji
takich jak: quady, park linowy,
Êcianka, jezioro, baseny i wiele innych, z których korzystaliÊmy w czasie wolnym
od treningów, sprawi∏y, ˝e dzieci si´ nie nudzi∏y,
a na ich twarzach widnia∏y uÊmiechy” – mówià

Cenna lekcja
W sierpniu na kortach Legii odby∏a si´ 50 edycja mi´dzynarodowego turnieju Tomaszewski
Cup. Juliusz Herok z Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç przebi∏ si´ przez kwalifikacje
i zadebiutowa∏ w tych presti˝owych zawodach.
Tenisista z Warszawy w eliminacjach rozegra∏ dwa
dobre spotkania
i awansowa∏ do
turnieju g∏ównego,
w którym trafi∏ na
rozstawionego
z numerem 8 Petera Fajt´. 14-latek
z RadoÊci nie przestraszy∏ si´ starszego, wy˝ej sklasyfikowanego rywala
i od poczàtku meczu walczy∏ z W´grem jak równy
z równym. Pierwszego seta Herok wygra∏ w tie-breaku, ale w drugim lepszy okaza∏ si´ Fajta.
Decydujàca partia równie˝ nie rozpocz´∏a si´
dobrze dla polskiego zawodnika, która przegrywa∏ w niej ju˝ 0:3. Julek nie zamierza∏ si´ jednak
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tekst sponsorowany

GIMNASTYKA DLA
KOBIET – bàdê sprawna

organizatorzy wyjazdu. Nad zdrowiem zawodników czuwali ratownicy z firmy MediqGroup
oraz trenerzy.

poddawaç i dzi´ki bardzo agresywnej grze wygra∏ pi´ç nast´pnych gemów. Przy wyniku 5:4
podopieczny trenera Micha∏a mia∏ cztery okazje,
˝eby zakoƒczyç spotkanie. W tym momencie do
g∏osu dosz∏o jednak wi´ksze doÊwiadczenie reprezentanta W´gier, który obroni∏ wszystkie pi∏ki meczowe w imponujàcym stylu i wyrówna∏
stan rywalizacji. Dwa nast´pne gemy równie˝
pad∏y ∏upem Fajty i po trzech godzinach walki to
on awansowa∏ do nast´pnej rundy.
Jak si´ póêniej okaza∏o, to spotkanie spokojnie mo˝na by∏o nazwaç przedwczesnym fina∏em.
W´gierski tenisista zwyci´˝y∏ bowiem w 50 edy-

Po powrocie z wakacji zawodnicy
b´dà mogli trenowaç na jednej z lepszych muraw w Wawrze – trawa na
boisku jest g´stsza, a to sprawia, ˝e
kopanie pi∏ki staje si´ jeszcze przyjemniejsze! „Chcemy robiç wszystko,
˝eby nasi m∏odzi pi∏karze chodzili zadowoleni” – mówià dzia∏acze miejscowego klubu.
Wakacje si´ koƒczà, a to oznacza,
˝e zarzàd czeka przeprowadzenie naboru nowych zawodników oraz kontynuacja projektu przedszkola Vicotrii
– na jesieni otwarta zostanie grupa
dla szkrabów z rocznika 2013/14.
Zarzàd PKS Victoria Zerzeƒ

cji Tomaszewski Cup. Co wi´cej, Peter Fajta
w ˝adnym z kolejnych spotkaƒ nie straci∏ wi´cej
ni˝ pi´ç gemów.
Ta bolesna, ale i cenna lekcja dla Julka Heroka
zaprocentowa∏a ju˝ tydzieƒ póêniej. Reprezentant UKT RadoÊç szybko podniós∏ si´ po trudnej
pora˝ce i zwyci´˝y∏ w turnieju rangi OTK 1 na
kortach ST Tie-Break. 14-latek w drodze do fina∏u straci∏ tylko osiem gemów, a w finale pokona∏
Adama Kuliga 7:6 6:2.
Anna Niemiec

XIV Ogólnopolski Konkurs

„Pocztówka z wakacji”
Goràco zapraszamy do udzia∏u w konkursie
plastycznym, który pozwoli Wam przywo∏aç
najpi´kniejsze wspomnienia z wakacji! Prace
nale˝y sk∏adaç do 12 paêdziernika br. Regulamin konkursu dost´pny pod adresem:
www.wck-wawer.pl/zastow/aktualnosci/2017/
xiv-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-1.
WCK Zastów
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Porucznik Kazimierz Kowalewski
– bohater pochowany w Zerzniu
Rozpocz´ty miesiàc, wrzesieƒ, cieszy wszystkich wspomnieniami niedawnych urlopów, oddechem ˝ywego jeszcze lata, s∏owem, napawa optymizmem... Troch´ mniej cieszà si´ uczniowie
szkó∏, którzy s∏odkie chwile odpoczynku i d∏ugie
spanie muszà zamieniç na szkolne Êciany i czas regulowany codziennym wstawaniem, aby zdà˝yç
na poranne lekcje. Chocia˝ by∏ czas, kiedy dzieci
do szko∏y pójÊç nie mog∏y.
78 lat temu wybuch∏a straszna dla Polaków
wojna, nazwana póêniej II Êwiatowà. 20 wrzeÊnia 1939 r. na polach wsi Zerzeƒ, w pobli˝u
cmentarza, ˝o∏nierze próbujàcy dotrzeç do Warszawy po stoczonym dzieƒ wczeÊniej ci´˝kim boju pod Falenicà, nie majàc map, weszli mi´dzy

zabudowania. Okaza∏o si´, ˝e spa∏ tam batalion
11 wschodniopruskiej dywizji piechoty z K´trzyna. Âwie˝o powo∏ani niemieccy rezerwiÊci, którzy nie powàchali dotàd prochu, uspokojeni
przez oficerów, ˝e b∏yskawiczna „Polenfeldzug”
ju˝ si´ zakoƒczy∏a, nie wystawili nawet wart.
I na to wojsko wesz∏a nieszcz´sna kompania polska z 13 i 29 dywizji piechoty i innych oddzia∏ów
maszerujàcych spod Falenicy.
WÊród nich by∏ porucznik Kazimierz Kowalewski,
dowódca 3 kompanii ci´˝kich karabinów maszynowych z 43 pu∏ku strzelców Legionu Bajoƒczyków.
Urodzony w nieznanym miejscu 17 paêdziernika
1912 r. Po ukoƒczeniu szko∏y oficerskiej zosta∏ przydzielony do 43 pu∏ku strzelców. W sierpniu 1939 r.,

kiedy macierzysta 13 dywizja piechoty zosta∏a
skierowana pod Bydgoszcz, por. Kowalewski objà∏
dowództwo 3 kompanii ckm. Po wybuchu wojny,
podczas transportu pod Tomaszów Mazowiecki jego karabiny maszynowe trzyma∏y w szachu niemieckie samoloty atakujàce eszelony z wojskiem.
Od 6 wrzeÊnia w ogniu walk por. Kowalewski wykaza∏ hart ducha i spokój dowodzenia w walkach
z masà czo∏gów niemieckich pod Ujazdem i przy
marszu swego pu∏ku w stron´ Wis∏y. Podczas przeprawy przez rzek´ 10 wrzeÊnia ˝o∏nierze por. Kowalewskiego zestrzelili samolot niemiecki.

Cmentarz w Zerzniu. Kwatera Poleg∏ych we wrzeÊniu
1939 r. Fot. Miko∏aj ˚ebrowski

Po przeprawie 13 DP por. Kowalewski Êciàga∏
zewszàd ukrytà broƒ, tak˝e z zachodniego brzegu Wis∏y. 19 wrzeÊnia w bitwie pod Falenicà jego karabiny maszynowe skutecznie powstrzymywa∏y niemieckà piechot´ przed dojÊciem do polskich okopów. Po zakoƒczeniu walk wykona∏
rozkaz dowódców, próbujàc przejÊç do Warszawy. 20 wrzeÊnia grupa, w której by∏, liczàca 130
ludzi wesz∏a w Zerzniu na niemiecki batalion.
W walce, która si´ wywiàza∏a, ˝o∏nierze nie
chcieli si´ poddawaç i odmawiali wykonania
rozkazów kapitulacji otrzymanych od oficerów.
Broƒ maszynowa i moêdzierze niemieckie zmasakrowa∏y polskie szeregi. Ze 130 ludzi zgin´∏o
107. Ranny por. Kowalewski podczas poddawania si´ zosta∏ zastrzelony przez niemieckiego
„˝o∏nierza”, który w ten sposób zaliczy∏ sukces
i „pozby∏ si´” strachu przed polskim oficerem.
Cia∏o dzielnego ˝o∏nierza Niemcy kazali pochowaç w miejscu jego Êmierci, tak samo jak pozosta∏ych zabitych. Na jesieni 1939 r. z inicjatywy Izydora Królaka zawiàza∏ si´ Tajny Komitet Opieki nad
Grobami Poleg∏ych, który dokona∏ ekshumacji poleg∏ych i pochowa∏ ich na cmentarzu parafialnym.
Podczas okupacji w tajemnicy na mogile postawiono pomnik wed∏ug projektu ukrywajàcych si´
przed Niemcami Seweryna Nirnsztejna i Wies∏awa Charasiewicza. Rzeêb´ or∏a wieƒczàcà pomnik
wykona∏ wawerski plastyk Wac∏aw Piotrowski.
OkolicznoÊci walki w Zerzniu przypomni
uroczystoÊç, zaplanowana w dniu 20 wrzeÊnia 2017 r. na godzin´ 18.00.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Informacje, propozycje i sugestie:
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. +48 609 869 359
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100 urodziny pierwszego dyrektora CZD,
40-lecie Centrum Zdrowia Dziecka
Poniedzia∏ek 28 sierpnia by∏ dla Centrum Zdrowia Dziecka podwójnym Êwi´tem. Tego dnia placówka rozpocz´∏a oficjalne obchody 40-lecia istnienia, a tak˝e obchodzi∏a imponujàcy jubileusz
setnych urodzin Pierwszego Dyrektora Pomnika
– Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prof. dr hab. n. med. Marii Goncerzewicz.
Pierwszy „jubilat” „narodzi∏ si´” w latach 60.
XX wieku, kiedy to Ewa Szelburg-Zarembina wraz
z Sewerynà Szmaglewskà zaproponowa∏y upami´tnienie w wyjàtkowy sposób wszystkich dzieci
zabitych podczas II wojny Êwiatowej. Nie poprzez
zwyk∏y kamienny pomnik, pod którym ktoÊ od czasu do czasu z∏o˝y kwiaty, ale poprzez budow´
szpitala dzieci´cego, dzi´ki któremu „Êwiadectwo
o ich bohaterstwie i cierpieniu nie b´dzie tylko
czàstkà ma∏à ogólnej narodowej czci, gdy˝ nale˝y
im si´ wyraz pami´ci trwa∏ej osobny, wy∏àczny”.
Ten wspania∏y pomys∏ sta∏ si´ rzeczywistoÊcià
15 paêdziernika 1977 r., w którym to dniu
w obecnoÊci Dyrektora, prof. Marii Goncerzewicz,
uroczyÊcie powitano pierwszych 40 pacjentów.
JeÊli zaÊ chodzi o szacownà Jubilatk´, to nie od
razu Warszawa mia∏a zaszczyt mieç Panià doktor
pediatrii w swoich placówkach medycznych.
Prof. Maria Goncerzewicz urodzi∏a si´
28.08.1917 r. w Brzeênicy (pow. Radomsko).
Ukoƒczy∏a Gimnazjum Humanistyczne w Cz´stochowie, Êwiadectwo dojrza∏oÊci otrzyma∏a
w maju 1937 r. W 1943 r. zosta∏a przyj´ta na
tzw. tajne komplety medycyny podziemnego
Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie zamieszka∏a w Poznaniu, gdzie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznaƒskiego 2 maja 1949 r.
uzyska∏a dyplom lekarza.
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w przychodni rejonowej w Poznaniu, a nast´pnie na d∏ugie la-

ta zwiàza∏a si´ z Klinikà Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zatrudniona by∏a
w lecznictwie dzieci´cym. Prac´ wykonywa∏a
w przedszkolach, ˝∏obkach, domach dziecka,
sanatoriach dla dzieci i specjalistycznych poradniach przyklinicznych. W 1953 r. uzyska∏a II°
specjalizacji pediatrycznej, a w 1972 z zakresu
medycyny szkolnej. W 1956 r. zosta∏a powo∏ana
na specjalist´ wojewódzkiego ds. pediatrii i medycyny dla województwa zielonogórskiego.
DoÊwiadczenie zdobywa∏a równie˝ w szpitalach dzieci´cych na ca∏ym Êwiecie, m.in.: we
Francji, Rumunii, na W´grzech, w Szwecji,
w ówczesnym RFN oraz w USA. Bogate doÊwiadczenie zaowocowa∏o powo∏ywaniem Pani
Profesor na funkcje kierownicze: w 1968 r. na

stanowisko kierownika Zak∏adu Propedeutyki
Pediatrii AM w Poznaniu, w 1970 r. na zast´pc´
dyrektora Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu.
16 marca 1976 r. prof. Goncerzewicz zosta∏a
powo∏ana na stanowisko dyrektora Pomnika
– Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wraz z zaawansowaniem prac budowlanych
przysz∏ego szpitala istnia∏a pilna potrzeba opracowania koncepcji medycznej tego unikalnego
wówczas w skali Êwiata obiektu. Powo∏ana Rada
Naukowa, w której sk∏ad wchodzi∏o wielu wybitnych profesorów, specjalistów nauk medycznych
wraz z rozwijajàcà si´ kadrà medycznà szpitala
opracowa∏a pod kierunkiem prof. Marii Goncerzewicz koncepcj´ utworzenia wysokospecjalistycznych oddzia∏ów i przychodni oraz wielodyscyplinarnych zespo∏ów leczniczo-badawczych,
co stworzy∏o podwaliny do powstania w przysz∏oÊci instytutu naukowo-badawczego.
Pe∏niàc obowiàzki Dyrektora, nie zrezygnowa∏a z pracy lekarza, m.in. w latach 80. wykonywa∏a „dzia∏alnoÊç us∏ugowo-leczniczà” jako konsultant w Poradni Genetycznej, a nast´pnie jako
konsultant w Poradni Gastroenterologicznej.
Profesor Maria Goncerzewicz 30 wrzeÊnia
1990 r. zakoƒczy∏a prac´ na stanowisku dyrektora
Centrum Zdrowia Dziecka. Podczas Obchodów
XX-lecia CZD, które odby∏y si´ 28.11.1997 r., otrzyma∏a Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà. WÊród zaproszonych goÊci by∏a ˝ona Prezydenta RP – Jolanta
KwaÊniewska. Obecnie profesor Maria Goncerzewicz wcià˝ bierze czynny udzia∏ w ˝yciu szpitala.
O tej wspania∏ej osobie, jak i o fenomenie
Centrum Zdrowia Dziecka mo˝na by jeszcze d∏ugo opowiadaç, lecz czas ju˝ koƒczyç.
Pani Mario, prosz´ przyjàç najserdeczniejsze
˝yczenia od Redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
ka˝dego dnia wielu powodów do uÊmiechu, du˝o zdrowia i mi∏oÊci od otaczajàcych Panià osób,
a tak˝e spe∏nienia tych marzeƒ, które jeszcze
czekajà na swojà kolej.
Redakcja

ZACHĘTA — NARODOWA GALERIA SZTUKI

poszukuje przedwojennych mebli oraz sprzętów domowych z lat 20. i 30. XX wieku.

W związku z organizowaną w Zachęcie wystawą poszukujemy polskich mebli oraz elementów wyposażenia mieszkań z dwudziestolecia międzywojennego.
Chcielibyśmy je wypożyczyć i zaprezentować na planowanej wystawie. Poszukujemy mebli przeznaczonych dla ówczesnej klasy średniej i robotniczej, funk-

cjonalnych, o prostych formach, wykonanych z drewna
lub o konstrukcji z giętej rurki, wyrobów wytwórni
warszawskich, np. Spółki Konrad-Jarnuszkiewicz.
O pomoc prosimy zwłaszcza mieszkańców domów
i kamienic niezniszczonych w czasie wojny, w których
zachowały się elementy oryginalnego wyposażenia.

kontakt: Michał Kubiak tel. +48 732 720 917, e-mail: m.kubiak@zacheta.art.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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aktorów warszawskich
scen teatralnych.
Z myÊlà o tym, ˝e rok
2017 jest Rokiem Rzeki Wis∏y, autorski scenariusz wydarzeƒ, przygotowany przez Fundacj´
specjalnie dla ˝àdnych przygód rodziców i dzieci, skoncentrowa∏ si´ na legendzie o warszawskiej Syrence i rzece WiÊle.
Kulturalna Wis∏a odwiedzi∏a ju˝ tego lata
16 dzielnic Warszawy oraz jej teren nadwiÊlany,
zapraszajàc najm∏odszych do zapoznania si´
z historià stolicy oraz zagadnieniami dotyczàcymi lokalnych eko-problemów w atmosferze zabawy i interakcji.

KULTURALNA WIS¸A
N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T

Fundacja Kulturalne Dzieci, której misjà
jest tworzenie sposobnoÊci do kreatywnego rozwoju najm∏odszych, serdecznie
zaprasza mieszkaƒców dzielnic Rembertów i Wawer na wydarzenia rodzinne
z cyklu Kulturalna Wis∏a. Projekt wspó∏finansowany jest przez m.st. Warszaw´,
a patronat honorowy nad nim objà∏
Rzecznik Praw Dziecka.
23 wrzeÊnia w Domu Kultury Rembertów oraz 24 wrzeÊnia w Wawerskim Centrum Kultury dzieci b´dà
mog∏y wziàç udzia∏
w grze miejskiej, zabawach oraz obejrzeç
interaktywny, muzyczny spektakl
z udzia∏em

Program dnia:
10.00 – Gra miejska „Âladami warszawskiej
Syrenki” (dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat),
która jest formà zabawy w lokalnej przestrzeni, anga˝uje maluchy w Êwiadome rozwiàzywanie zadaƒ: dzieci wcielajà si´ w rol´ pomocników Syrenki i podà˝ajàc za tropami oraz
enigmatycznymi wskazówkami, pomagajà
w odnalezieniu jej zagubionych sióstr. Po poprawnym rozwik∏aniu zagadek zdobywajà
punkty zwyci´stwa.
10.30–12.30 – Gry planszowe, kreatywne
warsztaty oraz inne
atrakcje dla tych, którzy nie wezmà udzia∏u w grze miejskiej.

13.00–14.00 Muzyczny, interaktywny spektakl
pt. „WiÊlana Syrenka”, którego scenariusz powsta∏ w oparciu o legend´ „Warszawska Syrenka”. M∏odzi widzowie wraz z tytu∏owà bohaterkà prze˝yjà niezapomnianà podró˝, poznajà legend´ o Syrenie, dowiedzà si´, dlaczego wa˝ne
jest dbanie o Êrodowisko oraz jakie zwierz´ta
zamieszkujà tereny wzd∏u˝ Wis∏y. Gwarantujemy wysokà temperatur´ muzycznych wra˝eƒ,
dzieci b´dà mog∏y razem z Syrenkà nauczyç si´
piosenek i razem z nià zaÊpiewaç.
Po spektaklu wr´czone zostanà wspania∏e
nagrody dla dru˝yn, które zebra∏y najwi´cej
punktów zwyci´stwa w grze miejskiej.
Udzia∏ w wydarzeniach jest bezp∏atny, ale
z uwagi na du˝e zainteresowanie na gr´
miejskà obowiàzujà zapisy: zapisy@kulturalnedzieci.pl.
Fundacja Kulturalne Dzieci podj´∏a równie˝ na
czas trwania projektu wspó∏prac´ z szeregiem
partnerów, wÊród których znaleêli si´ producenci gier planszowych, ubranek dzieci´cych, kosmetyków naturalnych, a tak˝e inne fundacje
dzia∏ajàce na rzecz kreatywnego rozwoju najm∏odszych, którzy w ka˝dy weekend zapewniajà
dodatkowà moc atrakcji dzieciom i rodzicom.
Fundacja Kulturalne Dzieci

Do zobaczenia na Stacji!
Jesieƒ to goràcy okres w kinach. Zazwyczaj wtedy dystrybutorzy wpuszczajà na ekrany to, co majà najlepszego. Do zadaƒ
kiniarza nale˝y jedynie wybraç spoÊród dziesiàtek produkcji
najbardziej obiecujàce. Falenicy poczàtek jesieni dodatkowo
wyznacza od lat przejazd zabytkowego pociàgu, który ju˝
17 wrzeÊnia zatrzyma si´ na kilka godzin przy Stacji. Z tej okazji przygotowaliÊmy kilka niespodzianek. Zgodnie z rozk∏adem
jazdy pociàg stanie w Falenicy dwukrotnie. Spodziewamy si´
t∏umów zwiedzajàcych i jesiennej aury, dlatego przygotowujemy bufet z ciep∏ymi daniami i morze goràcej kawy i herbaty.
Czas przed po∏udniem wype∏nià te˝ popisy cyrkowców i kuglarzy, a oko∏o 16 w du˝ej sali wystàpi teatr pantominy MIMO.
Tymczasem w kinie jesieƒ otworzy zwyci´zca festiwalu
w Cannes THE SQUARE, czarna komedia i satyra na Êwiat
wspó∏czesnej sztuki, celnie punktujàca paradoksy i ob∏ud´
tzw. sytych spo∏eczeƒstw. W tydzieƒ póêniej na ekranie zobaczymy ostatni film Krzysztofa Krauzego, zrealizowany
w Rwandzie dramat PTAKI ÂPIEWAJÑ W KIGALI. Kinowym wydarzeniem wczesnej jesieni b´dzie niewàtpliwie premiera niezwyk∏ej animacji TWÓJ VINCENT. To pierwszy film
animowany, w którym ka˝da z 65 000 klatek zosta∏a r´cznie
namalowana, by wiernie oddaç styl Van Gogha. Film, pokazywany na festiwalach, zbiera Êwietne recenzje, a dodatkowà
zach´tà niech b´dzie fakt, ˝e jest to polska koprodukcja,
a Dorota Kobiela wspó∏re˝yserowa∏a ten film.
Niezale˝nie wi´c od pogody czy napadów jesiennej chandry...
do zobaczenia na Stacji!
Jacek WiÊnicki
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WRZESIE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
22 wrzeÊnia / piàtek / godz. 18.00
KISZONKI – WARSZTATY TRADYCYJNEGO KISZENIA WARZYW. Nie tylko ogórki, ale zupe∏nie nieoczywiste mieszanki. Wst´p: 30 z∏.
23 wrzeÊnia / sobota / godz. 18.00
WARSZAWSKIE DNI SENIORA. ZAWIROWANI
W JESIENI – zabawa taneczna dla seniorów w ramach Warszawskich Dni Seniora. Wst´p wolny.
30 wrzeÊnia / sobota / godz. 16.00
DZIE¡ PIECZONEGO ZIEMNIAKA – spotkanie sàsiedzkie po∏àczone z pieczeniem ziemniaków w ognisku. Wspólne biesiadowanie i Êpiewy w ogrodzie. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
16 wrzeÊnia / sobota / godz. 10.00
ZGRANY WAWER. EDYCJA TRUDNE GRY – wydarzenie przeznaczone dla fanów z∏o˝onych gier planszowych. Wst´p wolny.
16 wrzeÊnia / sobota / godz. 16.00
POECI PO DWÓCH STRONACH WIS¸Y – spotkanie
Klubu Poetyckiego Anin z Klubem Poetyckim Nasza
TwórczoÊç przy jesiennym ognisku w ogrodzie WCK filia Anin. Wymiana doÊwiadczeƒ w dzia∏aniach twórczych. Wst´p wolny.
22 wrzeÊnia / piàtek / godz. 18.00
ZGRANY WAWER. Zapraszamy ca∏e rodziny na
wspólne granie w gry planszowe. Wyt∏umaczymy zasady, pomo˝emy w rozgrywce. Wst´p wolny.
25 wrzeÊnia / poniedzia∏ek / godz. 14.00
SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – podsumowanie i analiza
dotychczasowej dzia∏alnoÊci grupy sàsiedzkiej. Ustalenie planu dzia∏ania na 2018 r. Wst´p wolny.

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
23 wrzeÊnia / sobota / godz. 11.00
SZAJBUS I PINGWINY. Seans filmowy w Kinie za Rogiem, po którym nastàpià warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 3–15 lat. Wst´p: 5 z∏ kino i 5 z∏ warsztaty.
26 wrzeÊnia / wtorek / godz. 14.00–19.00
WARSZAWSKIE DNI SENIORA – bezp∏atne warsztaty ceramiczne i malarskie oraz seans filmowy przy
kawie i herbacie. Wst´p wolny.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
29 wrzeÊnia / piàtek
WARSZAWSKIE DNI SENIORA. Wst´p wolny.
godz. 15.00 – WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Uczestnicy stworzà autorskà seri´ filcowych podk∏adek oraz udekorujà ekotorby za pomocà w∏asnor´cznie zaprojektowanych szablonów. Prowadzenie: Edyta Bystroƒ.
godz. 17.00 – SPEKTAKL TEATRALNY
Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Domu Dziennego Pobytu Caritas. Re˝yseria: Szczepan Szczykno.

godz. 18.00 – DANCING KAWOWY
Wspólna kawa, herbata i ciasto oraz dancing dla
seniorów. Prowadzenie: Tomasz Madejski.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
18 wrzeÊnia / poniedzia∏ek / godz. 13.00
JESIENNE DRZEWA – warsztaty plastyczne dla
przedszkolaków w ramach projektu Terminal Kultury
– przestrzeƒ artystyczna dla wszystkich.
22 wrzeÊnia / piàtek / godz. 12.00
SPACERKIEM PO MARYSINIE – spacer z animatorem kultury po ciekawych miejscach Marysina Wawerskiego.
30 wrzeÊnia / godz. 17.00 / sobota
WARSZAWSKIE DNI SENIORA – BAL JESIENNYCH
LIÂCI. Bal dla seniorów z zespo∏em muzycznym w ramach projektu Spotkania Sàsiedzkie.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
16 wrzeÊnia / sobota / godz. 15.00
ZUZIA W ZACZAROWANEJ KRAINIE – przedstawienie dla dzieci po∏àczone z warsztatami lalkarskimi.
Wst´p wolny.
28 wrzeÊnia / czwartek
WARSZAWSKIE DNI SENIORA. Wst´p wolny.
godz. 17.00 – SPOTKANIE TOWARZYSKIE
godz. 18.00 – POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT
Projekcja filmów z lat 20. i 30. XX wieku.
godz. 20.00 – POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT
Warsztaty wokalne – wspólne Êpiewanie wielkich
przebojów.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
11, 18 wrzeÊnia / poniedzia∏ki / godz. 11.00
CZAS DLA BRZDÑCA Z MAMÑ, BABCIÑ, NIANIÑ
– edukacyjne warsztaty dla dzieci w wieku 1–2,5 roku z opiekunami. Wst´p: 10 z∏.
22 wrzeÊnia / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – twórcze warsztaty tworzenia
bi˝uterii artystycznej. Prowadzenie: Aleksandra Mostowska. Wst´p: 20 z∏.
27 wrzeÊnia / Êroda / godz. 11.00
KWIATEK DLA SENIORA – warsztaty tworzenia
kwiatów z bibu∏y w ramach Warszawskich Dni Seniora. Po warsztatach uczestnicy zostanà zaproszeni do
zaimprowizowanej krakowskiej kawiarenki, gdzie odb´dzie si´ Poranek Literacki. Wst´p wolny.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
14 wrzeÊnia / czwartek / godz. 18.30
KAWIARNIA NAUKOWA 1A
Manipulowanie twórczoÊcià i biografià Hansa
Christiana Andersena – wyk∏ad Bogus∏awy Sochaƒskiej, dyrektor Duƒskiego Instytutu Kultury w Polsce,
t∏umaczki literatury duƒskiej i znawczyni twórczoÊci
i biografii H. Ch. Andersena. Wst´p wolny.
16 wrzeÊnia / sobota
WWW – WAWER, WOLA, WILANÓW – PROJEKT
KERCELAK
Projekt partnerski trzech warszawskich instytucji kultury. Dzia∏ania w ramach projektu b´dà zaproszeniem
mieszkaƒców Warszawy do podró˝y w czasie, poznania to˝samoÊci dawnych mieszkaƒców Wawra, Woli
i Wilanowa, ich zwyczajów i dorobku. Wst´p wolny.
Projekt finansowany ze Êrodków WPEK, Funduszu
Animacji Kultury. Tym razem zapraszamy na Wol´.
17 wrzeÊnia / niedziela / godz. 11.00–21.00,
KOLEJ NA WAWER – KULTURA I NATURA
140 LAT KOLEI NADWIÂLA¡SKIEJ
Wst´p wolny.
• Przejazd zabytkowego pociàgu parowego
• Uliczna Parada z Orkiestrà OSP z ˚elechowa
• Wielki Piknik Rodzinny – godz. 15.00–19.00
• Przejazd zabytkowych aut i motocykli
• KONCERT ZESPO¸U PERFECT – godz. 19.00
Parking przy Urz´dzie Dzielnicy Wawer, ul. ˚egaƒska 1.
Bilety na przejazd pociàgiem do nabycia w Wawerskim
Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
21 wrzeÊnia / czwartek / godz. 18.30
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. Prezentacja archiwalnych nagraƒ dokumentujàcych artystyczne dokonania polskiej aktorki i artystki kabaretowej – Hanki Bielickiej. Spotkanie w formie audycji
radiowej na ˝ywo. Wst´p wolny.
23 wrzeÊnia / sobota / godz. 10.00–14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – ÂPIEWAJ
I TA¡CZ. Cykliczne warsztaty interdyscyplinarne dla
rodzin z dzieçmi w wieku wczesnoszkolnym. Tym razem poka˝emy zespo∏y taneczne, wokalne oraz instrumentalne zach´cajàce do rozwijania pasji i zainteresowaƒ artystycznych. Wst´p wolny.
23 wrzeÊnia / sobota / godziny przedpo∏udniowe
SPACER ORNITOLOGICZNY Z DZIKÑ OCHOTÑ.
Sprawdzimy, jakie ptaki kryjà si´ w wawerskich lasach
i na nadrzecznych ∏àkach. Z pewnoÊcià wypatrzymy par´ gatunków wróblowatych, gdzieÊ górà mogà si´ przemieszczaç drapie˝niki. Dlaczego niektóre w locie uderzajà skrzyd∏ami, a inne szybujà? Dokàd zmierzajà i jak
orientujà si´ w przestrzeni? Spacer prowadzi Stanis∏aw
¸ubieƒski – dziennikarz i pasjonat ptaków. Obowiàzujà zapisy: aredzisz@wck-wawer.pl, 503 344 803.
Wst´p: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci w wieku 3–13 lat.

29 wrzeÊnia / piàtek / godz. 18.00
SÑSIEDZKIE PO˚EGNANIE LATA – wspólna zabawa
przy ognisku przy dêwi´kach muzyki. Wst´p wolny.

27–28 wrzeÊnia / godz. 12.00–18.00
WARSZAWSKIE DNI SENIORA – taƒce w kr´gu,
Êpiew z duszà, spotkanie ze stylistkà. Szczegó∏y:
22 443 70 73. Wst´p wolny.

30 wrzeÊnia / sobota / godz. 17.00
WSPOMNIE¡ CZAR – koncert zespo∏u Sara
Szymczak & M.A.B.S. Wst´p: 10 z∏. WejÊciówki do
kupienia od 20 wrzeÊnia w filii.

28 wrzeÊnia / czwartek / godz. 18.30
KAWAWERNIA – spotkania typu kawiarnia obywatelska – wyk∏ady, dyskusje, spotkania z ekspertami.
Wst´p wolny.

Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Budowa hali lekkoatletycznej w Falenicy
Niestety nie uda∏o si´ z powodu braku odpowiedniej bazy szkoleniowej. Wybudowanie wielofunkcyjnej hali lekkoatletycznej umo˝liwi
utworzenie lekkoatletycznej grupy w skoku
o tyczce oraz innych konkurencjach LA. Dodatkowo hala stanie si´ zapleczem do prowadzenia
atrakcyjnych lekcji wychowania fizycznego dla
uczniów z SP124.
Ta propozycja bardzo mi si´ spodoba∏a, nie
tylko jako dyrektorowi szko∏y podstawowej, ale
równie˝ jako faleniczance i mieszkance Wawra.
Przedstawi∏am koncepcj´ burmistrzowi dzielnicy
Wawer – panu ¸ukaszowi Jeziorskiemu i radnemu – panu Adamowi Godus∏awskiemu, którzy
równie˝ zainteresowali si´ pomys∏em. Przedstawili propozycj´ dalej i tak kràg zwolenników za-

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 Pocztowa przy ulicy ˚egaƒskiej 22c w Warszawie czynna w godzinach: Poniedzia∏ek: 9:00–20:00
Wtorek-Piàtek: 9:00–18:30 Sobota-Niedziela: nieczynne Zapraszamy!
◗Prywatna szko∏a w Weso∏ej poszukuje
nauczyciela informatyki dla klas 1–3 sp
i osoby prowadzàcej zaj´cia teatralne.
Kontakt dyrektor@psp69wesola.edu.pl
◗Zatrudnimy Pana z uprawnieniami do
kierowania ciàgnikiem z osprz´tem do
sprzàtania terenu zewn´trznego, koszenia traw, odÊnie˝ania przy ul. Marsa. Praca pn–pt w godz. 7–15. Tel:
571 330 184, 571 330 639.
◗Sprzedam pianino cyfrowe Yamaha
Clavinova CLP 230, stan idealny, prawie nieu˝ywane, cena do uzgodnienia,
503 138 663.

tel. 790 55 47 46

Z¸OTA RÑCZKA

OGRODY
PORZÑDKOWANIE,
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA
503 065 403

tel.

503 150 991

WYCINANIE DRZEW

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

PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE
USZCZELNIANIE OKIEN

tel. 513 148 238

122

M O N TA ˚ :

DRZEWA, KRZEWY
■

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

196

anteny TV i SAT
domofony

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

„HORTUS”

251

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

US¸UGI OGRODNICZE

Tel. 660 473 628

www.hortus.waw.pl

tel. 691 260 269

GITARA – NAUKA GRY

TRAWNIKI

Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

MALOWANIE W WEEKENDY

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

13
4

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

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

O G R O DY
93

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

tel. 606 808 358

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

PORZÑDKUJEMY

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 790 55 47 46

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

13
7

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

318

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

12

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

22
1

◗Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.
◗Szukam Pracy – sprzàtanie, mycie
okien, pomoc domowa, opieka. Uczciwa, mi∏a, pracowita. tel. 793 944 881.
◗Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie oraz kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina. Swojà przygod´
z muzykà zacz´∏am 18 lat temu.
Warsztat poczàtkowo szkoli∏am
w szko∏ach muzycznych I i II stopnia
w Warszawie. Zapewniam indywidualne podejÊcie do ka˝dego ucznia, a tak˝e przyjaznà atmosfer´. Mój numer telefonu: 888 870 053.
◗Zatrudnimy opiekunki do osób starszych z doÊwiadczeniem piel´gnacyjnym. 502 496 280.

291

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

25
6

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 na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej 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).

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

14
8

OG¸OSZENIA DROBNE

Ma∏gorzata Wysocka
Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 124
w Warszawie-Falenicy

309

Rok temu, w maju 2016 r., zwrócili si´ do
mnie nauczyciele ze Szko∏y Podstawowej nr 124
– paƒstwo Ma∏gorzata i Andrzej Gawendowie
z propozycjà wybudowania na terenie boiska
„Serce Falenica” hali lekkoatletycznej. Pan Andrzej – by∏y zawodnik KS Orze∏ w skoku o tyczce, obecnie pracuje jako trener w klubie Skra
Warszawa i jako nauczyciel w naszej szkole
– marzy∏ o tym, by w Wawrze by∏a mo˝liwoÊç
uprawiania przez ca∏y rok wyczynowo i amatorsko lekkiej atletyki we wszystkich kategoriach
wiekowych. Swojà propozycj´ paƒstwo Gawendowie zilustrowali zdj´ciami, rysunkami i wst´pnym kosztorysem.
Trener Andrzej Gawenda podejmowa∏ próby
stworzenia grupy skoku o tyczce w Wawrze.

czà∏ si´ poszerzaç, poczàwszy od przedstawicieli urz´dów dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy,
poprzez radnych i osoby zwiàzane ze sportem.
Jak˝e wielka by∏a nasza radoÊç, gdy na poczàtku lipca dowiedzieliÊmy si´, ˝e w∏adze Warszawy przekaza∏y 7 150 000 z∏ na budow´ profesjonalnej, krytej hali lekkoatletycznej na miejskiej dzia∏ce po∏o˝onej w trójkàcie ulic:
Walcownicza, K∏odzka i Petunii, opodal Szko∏y
Podstawowej nr 124.
Bardzo dzi´kujemy Panu Burmistrzowi ¸ukaszowi Jeziorskiemu, radnym i wszystkim osobom, dzi´ki których staraniom powstanie hala.
Oto przyk∏ad na to, ˝e warto marzyç. Oto dowód na to, ˝e marzenia si´ spe∏niajà.
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Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora s∏u˝à pomocà
Ju˝ od roku w ka˝dej dzielnicy Warszawy dzia∏ajà pr´˝nie Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora. Sà to
miejsca, w których osoby 60+
mogà otrzymaç indywidualnà,
darmowà porad´ dotyczàcà obs∏ugi komputera, tabletu, smartfona, aparatu cyfrowego itp. Nasi doradcy cyfrowi sà Êwiadomi, ˝e mogà
do nas przyjÊç osoby z ka˝dym poziomem umiej´tnoÊci – od osób, które dopiero zaczynajà przygod´ z technologià, po
zaawansowanych u˝ytkowników. Ka˝dy
z problemów jest dla nas tak samo wa˝ny.
Projekt powsta∏ jako odpowiedê na nowe
potrzeby seniorów. Jeszcze kilka lat temu wi´kszoÊç z nich nawet nie podejrzewa∏a, ˝e kiedykolwiek b´dà korzystali z Internetu. A czego
w nim szukajà obecnie? Rozk∏adów jazdy, wydarzeƒ kulturalnych, przepisów kulinarnych, pomys∏ów na wakacje... wszystkiego! Coraz cz´Êciej
sami kupujà laptopy, zamiast z tradycyjnego
aparatu robià zdj´cia smartfonami, a filmy oglàdajà na tablecie, jadàc komunikacjà miejskà.
A co je˝eli pojawia si´ problem? Osoby starsze
proszà o pomoc rodzin´, a ta czasami pomaga,
nie t∏umaczàc, jak radziç sobie z podobnà sytuacjà w przysz∏oÊci. Poza tym nowe technologie
ciàgle si´ zmieniajà i wymagajà od NAS sta∏ego
dokszta∏cania si´.

Je˝eli chcecie Paƒstwo zapisaç si´ na
porady, wystarczy umówiç si´ z nami
telefonicznie na konkretnà godzin´.
List´ punktów znajdziecie Paƒstwo
na naszej stronie internetowej
www.kreatywni50plus.pl. Informacje o PCWS dostaniecie Paƒstwo
tak˝e w Urz´dzie Miasta.
Najbli˝sze punkty znajdujà si´ pod
adresami:
REMBERTÓW
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 55,
ul. Gaw´dziarzy 8
Zapisy: w czwartki w godzinach 12.00–15.00
pod numerem tel.: (22) 255-39-99
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 57,
ul. Che∏m˝yƒska 27/35 lok. 31
Zapisy: we wtorki w godzinach 12.00–15.00
pod numerem tel.: (22) 612-05-90
WAWER
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 82
(Miedzeszyn), ul. Agrestowa 1
Zapisy: w poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godzinach 13.00–18.00 oraz we wtorki i czwartki
w godzinach 11.00–16.00 pod numerem tel.:
(22) 872-43-78
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A
Zapisy: od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
8.00–16.00 pod numerem tel.: (22) 773-44-12
PRAGA-PO¸UDNIE
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 3,
Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej,
ul. Waszyngtona 2 B
Zapisy: w poniedzia∏ki i Êrody w godzinach
10.00–16.00 pod numerem tel.: (22) 671-04-51,
wew. 116
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 78,
ul. Majdaƒska 5
Zapisy: w poniedzia∏ki i Êrody w godzinach
10:00–16:00 pod numerem tel.: (22) 671-04-51,
wew. 116
Serdecznie zapraszamy!

Kreatywni

Projekt realizowany
jest przez Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus”
i jest wspó∏finansowany
przez m.st. Warszaw´.
Stowarzyszenie
„Kreatywni 50 Plus”
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dochodzenia odszkodowań

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
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