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Wynik meczu: karetka dla
Centrum Zdrowia Dziecka
W Êrod´ 20 grudnia 2017 r. w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
odby∏a si´ uroczystoÊç oficjalnego przekazania wielofunkcyjnej karetki pogotowia
dla Centrum Zdrowia Dziecka przez Fundacj´ Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
oraz Fundacj´ TVN „Nie jesteÊ sam”. WartoÊç daru wynosi oko∏o 500 000 z∏otych.
Ambulans zosta∏ zakupiony dzi´ki
wspó∏pracy tych dwóch fundacji, które
od wielu lat wspierajà nasz Instytut.
Trzeciego wrzeÊnia 2017 roku odby∏ si´ Wielki Mecz WOÂP kontra
TVN. W trakcie spotkania zbierane by∏y
fundusze na zakup nowoczesnej karetki
dla Izby Przyj´ç Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Dzi´ki sprzedanym biletom oraz wys∏anym SMS-om
uda∏o si´ zakupiç wspomniany pojazd
o wartoÊci ok. 500 000 z∏.
Nowa karetka, którà szpital otrzyma∏
od Fundacji TVN oraz WOÂP, pozwala
na realizowanie wszystkich us∏ug z zakresu
transportu sanitarnego, jakich Centrum Zdrowia Dziecka potrzebuje. Jest to najnowoczeÊniejszy pojazd w bazie gara˝owej Instytutu, posiada wszystkie mo˝liwe systemy bezpieczeƒstwa oraz wspomagajàce jego prowadzenie.
Zabudowa przedzia∏u medycznego wykonana
jest w nowoczesnej technologii, z materia∏ów ∏atwych do dezynfekcji. Najwa˝niejszym elementem wyró˝niajàcym ten ambulans jest zamontowany stó∏ medyczny, przystosowany do
transportu inkubatora, zapewniajàcy skutecznà amortyzacj´ pacjentów nawet poni˝ej 1 kg.
Drugim, nie mniej wa˝nym, jest automatyczny
system za∏adunku noszy, który zapewnia
mo˝liwoÊç umieszczenia w karetce inkubatora
transportowego w sposób w pe∏ni bezpieczny,
bez ˝adnych niedogodnoÊci, powstajàcych
przy manualnym za∏adunku. Pojazd posiada
równie˝ doskona∏e systemy wentylacyjne, dwa
niezale˝ne systemy ogrzewania, w∏asnà przetwornic´ pràdu o mocy 1000 W (wystarczy do
podtrzymania wszystkich urzàdzeƒ wykorzysty-

wanych w trakcie transportu pacjenta), doskonale
wykonane instalacje gazów medycznych zapewniajàce ∏atwy dost´p z ka˝dej strony, lodówk´ do
transportu krwi i leków, w∏asny kardiomonitor
oraz ssak pró˝niowy i wiele innych elementów,
które mo˝na wymieniaç bez koƒca, a które pozwalajà Centrum Zdrowia Dziecka na w 100%
bezpieczny i szybki transport pacjentów.
Warto pami´taç, ˝e obie fundacje od wielu
lat wspierajà Instytut:
Fundacja Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy:
❤ Od chwili powstania Fundacji jej dzia∏alnoÊç
jest ÊciÊle zwiàzana z Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”. WOÂP przekaza∏a
dla naszego Instytutu 817 urzàdzeƒ za ∏àcznà
kwot´ 47 044 607,56 z∏. To sprz´t, który ka˝dego dnia pomaga naszym specjalistom w ratowaniu zdrowia i ˝ycia ci´˝ko chorych dzieci
z ca∏ej Polski.
❤ 7 lat temu, a dok∏adnie 20 grudnia 2010 r., Fundacja Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy oficjalnie przekaza∏a tomograf komputerowy dla
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Instytutu. NajnowoczeÊniejszy i najszybszy tomograf komputerowy, który kosztowa∏ 5 milionów z∏otych. Skan fragmentu cia∏a ma∏ego pacjenta wykonuje w nieca∏à sekund´. Dzi´ki temu
dziecko otrzymuje minimalnà dawk´ szkodliwego promieniowania. Urzàdzenie daje te˝ mo˝liwoÊç zrezygnowania ze znieczulenia ogólnego.
❤ 6 paêdziernika 2016 r. w Instytucie „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç oficjalnego otwarcia nowej
Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Zak∏adzie Diagnostyki Obrazowej IPCZD. Jej sercem
jest nowoczesny rezonans magnetyczny firmy
Siemens, przekazany placówce w darze przez
Fundacj´ Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.
WartoÊç daru wynosi oko∏o 6 mln z∏otych.
Fundacja TVN „Nie jesteÊ sam”:
❤ 10 lat temu, w 2007 roku, po raz pierwszy
zorganizowa∏a „Wielki Mecz: Gwiazdy TVN
kontra Reprezentacja Sejmu RP”, z którego
dochód ze sprzeda˝y biletów zosta∏ przeznaczony na zakup najnowoczeÊniejszych karetek
pogotowia dla szpitali dzieci´cych, w tym
Centrum Zdrowia Dziecka.
❤ Dzi´ki Fundacji TVN przebudowano Klinik´ Pediatrii i ˚ywienia Centrum Zdrowia Dziecka.
Uroczyste otwarcie Kliniki odby∏o si´ 31 lipca
2012 r., czyli ju˝ rok po rozpocz´ciu prac remontowo-budowlanych. Koszt przedsi´wzi´cia to ponad 30 mln z∏.
❤ Wiosnà 2003 roku Fundacja TVN wraz z Fundacjà Jolanty KwaÊniewskiej „Porozumienie bez
Barier” zainicjowa∏a akcj´ „Odnawiamy nadziej´”, dzi´ki której wyremontowano 15 klinik
Centrum Zdrowia Dziecka, m.in.:
- Klinik´ Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddzia∏
Rehabilitacji Neurologicznej,
- Klinik´ Pediatrii, Oddzia∏ Metabolizmu, Diabetologii i Endokrynologii, Oddzia∏ Pediatrii
i ˚ywienia,
- Klinik´ Nefrologii i Transplantacji Nerek,
Oddzia∏ Dializ,
- Klinik´ Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii,
- Rejestracj´ G∏ównà Instytutu.
Katarzyna Gardziƒska
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Wesolandia Spółka z o.o.

WYNAJMIE
na działalność cateringową
dobrze wyposażoną,
ergonomiczną kuchnię,
z niezależnym wejściem, znajdującą się w obiekcie w Aquaparku.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, wizji lokalnej przedmiotu najmu.
Zapewniamy dogodne warunki wynajmu
z możliwością rozszerzenia działalności.

Kontakt: tel. 603 060 202
ul. Wspólna 4 , 05-075 Warszawa
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Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy

Wnioski mo˝emy sk∏adaç do 31 marca (realizacja inwestycji w 2018 r.)

Jednym z priorytetów
Dzielnicy jest edukacja.
Nowà przestrzeƒ do nauki
zyskali uczniowie Szko∏y
Podstawowej nr 128
w osiedlu Las. Kolejna wawerska placówka oÊwiatowa zosta∏a rozbudowana.
Szko∏a powi´kszy∏a si´
o trzy nowe sale i Êwietlic´ w nowoczesnej zabudowie modu∏owej.
Niedawno dwa nowe oddzia∏y przedszkolne
dla 50 dzieci w zabudowie modu∏owej zosta∏y
równie˝ otwarte w przedszkolu nr 338 przy ul.
W∏ókienniczej. Dzieciaki b´dà mog∏y korzystaç
z dwóch nowych sal, szatni i sali do le˝akowania. Nowe pomieszczenia modu∏owe zostanà
przystosowane tak˝e w SP nr 109, szko∏a powi´kszy si´ o 5 sal i 2 szatnie.

Rada m.st. Warszawy przyj´∏a Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
m.st. Warszawy na lata 2018–2022. W ramach
programu dzielnica Wawer otrzyma w przysz∏ym roku pó∏tora miliona z∏ na wymian´ starych pieców w´glowych w budynkach komunalnych na spe∏niajàce kryteria ekologiczne.

Równie istotnà kwestià jest s∏u˝ba zdrowia
i ochrona zdrowia mieszkaƒców.
W wawerskiej s∏u˝bie zdrowia b´dzie nowoczeÊniej i bardziej profesjonalnie. Falenicka
przychodnia rejonowa przy ul. Patriotów 46 zosta∏a rozbudowana. W placówce b´dzie mo˝na
skorzystaç z nowych gabinetów: ginekologicznych, dermatologa, stomatologa, lekarza POZ
i rehabilitacji. Powsta∏a te˝ sala gimnastyczna i do
fizykoterapii (5 boksów: laser, pole magnetyczne,
krioterapia, ultradêwi´ki, jonoforeza, elektrostymulacja, pràdy interferencyjne, pràdy TENS),
a tak˝e do hydroterapii i fango oraz szatnie.
Wszystkie gabinety zyska∏y nowe wyposa˝enie.
Ostatnie dni nie by∏y ∏askawe, je˝eli chodzi
o temperatur´, i niestety w wielu miejscach w Warszawie pojawi∏ si´ niebezpieczny dla zdrowia smog
– st´˝enie niebezpiecznych substancji w powietrzu by∏o przekroczone kilkukrotnie.
Pami´tajmy o pewnej regule, ˝e to co spalamy
w naszym piecu, kominku czy kotle, wp∏ywa na
powietrze, którym oddychamy my i nasze dzieci.
Na pewno nie powinniÊmy spalaç:
■ Êmieci bytowych,
■ ˝adnego rodzaju tworzyw sztucznych: plastików, gum etc.,
■ wilgotnego (powy˝ej 20%), malowanego, la-

kierowanego, impregnowanego drewna – np.
ram okiennych, mebli, wi´êby dachowej, elementów konstrukcji budynków,
■ p∏yt meblowych – wiórowych, paêdzierzowych,
paneli pod∏ogowych, klepek parkietowych, dykty.
Wspólnie dbajmy o nasze Êrodowisko!
Do walki ze smogiem w∏àczy∏ si´ te˝ resort
Êrodowiska, który od 1 paêdziernika wprowadzi∏
nowe regulacje prawne, ograniczajàce mo˝liwoÊç ogrzewania domów kot∏ami na paliwo sta∏e. Od listopada obowiàzuje tak˝e uchwa∏a antysmogowa Sejmiku Mazowsza. Z treÊcià uchwa∏y
i innymi przydatnymi materia∏ami na jej temat
mo˝na si´ zapoznaç na stronie: https://www.
mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html.
Rusza kolejna tura sk∏adania wniosków na
ekodotacj´.
Na jakie dzia∏ania mo˝na uzyskaç dotacj´?
■ likwidacj´ pieca zasilanego paliwem sta∏ym
i zastàpienie go gazowym,
■ wykonanie indywidualnego w´z∏a cieplnego
i pod∏àczenie do miejskiej sieci ciep∏owniczej,
■ zakup i monta˝ kolektorów s∏onecznych,
pomp ciep∏a i instalacji fotowoltaicznych,
■ likwidacj´ zbiorników bezodp∏ywowych,
■ usuni´cie azbestu.
W razie pytaƒ mo˝na pisaç lub kontaktowaç
si´ bezpoÊrednio z Biurem Ochrony Ârodowiska
(22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76)
lub zadzwoniç do Miejskiego Centrum Kontaktu
Warszawa 19115.

W tym roku min´∏a 78 rocznica „Zbrodni
Wawerskiej”, która zosta∏a uznana za pierwszà
masowà egzekucj´ ludnoÊci cywilnej. 27 grudnia
1939 roku 107 mieszkaƒców ówczesnej gminy
Wawer i Anina zosta∏o straconych przez Niemców. W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e by∏a
to swoista akcja odwetowa za Êmierç 2 niemieckich podoficerów zamordowanych przez znanych policji 2 rzezimieszków. Byli to Marian Prasu∏a i Stanis∏aw Dàbek. Okupant w nocy z 26 na
27 grudnia dokona∏ egzekucji na ludnoÊci cywilnej. Z okazji rocznicy odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce te tragiczne wydarzenia.
To ju˝ ostatni dzwonek, aby z∏o˝yç wniosek
do bud˝etu partycypacyjnego 2019 w Wawrze.
Pomys∏y mo˝na zg∏aszaç jeszcze do 22 stycznia!
Nie zostawiajcie tego na ostatnià chwil´.
Porozmawiajcie ze znajomymi, z sàsiadami –
wspólnie zastanówcie si´, czego brakuje w Waszej okolicy, i zg∏oÊcie swój pomys∏.
Pozdrawiam noworocznie,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

SPOTKANIE W 74 ROCZNIC¢ WALKI
ARMII KRAJOWEJ W RADOÂCI W 1944 R.
W kolejnà rocznic´ obrony magazynu broni oddzia∏u Armii Krajowej
w RadoÊci odb´dzie si´ IV Wieczór Pamiàtkowo-Patriotyczny.
Przewidziana jest opowieÊç o przebiegu tej zwyci´skiej walki i jej uczestnikach. Spotykamy si´ przy tymczasowej tablicy pamiàtkowej ko∏o skrzy˝owania ul. Herbacianej i Rozszerzonej

w RadoÊci (na po∏udnie od ul. Izbickiej
i na przed∏u˝eniu ul. ˚eglarskiej).
Organizatorzy – Ochotnicza Stra˝
Po˝arna z RadoÊci oraz Inicjatywa
Bajonna-Falenica-Polonia zapraszajà
wszystkich chcàcych poznaç histori´
naszej okolicy.
UroczystoÊç odb´dzie si´ w piàtek
26 stycznia 2018 r. o godzinie 19.00.

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

Mobilne pracownie komputerowe
dla wawerskich szkó∏
Mobilne pracownie komputerowe pojawià si´
we wszystkich wawerskich szko∏ach. Dzieciaki ze
Szko∏y Podstawowej nr 216, w towarzystwie
burmistrza dzielnicy Wawer ¸ukasza Jeziorskiego, odebra∏y ju˝ pierwsze 28 nowych laptopów
z mobilnà szafà do ich przechowywania i ∏adowania. Podobne zestawy, zakupione przez Urzàd
Dzielnicy, otrzymajà niebawem wszystkie wawerskie podstawówki.

To kolejna inwestycja w obszarze informatyki
w wawerskiej oÊwiacie. Wszystkie dzielnicowe
placówki oÊwiatowe posiadajà ju˝ bezprzewodowy internet i elektroniczne dzienniki. Cz´Êç
placówek przesz∏a tak˝e modernizacj´ infrastruktury informatycznej, co umo˝liwi∏o obni˝enie rachunków telefonicznych i internetowych.
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wawer Music Festival – koncert nadzwyczajny Pomó˝
Dzieciom – Gwiazdy Jazzu charytatywnie dla CZD
Goràco zapraszamy Paƒstwa na nadzwyczajny
koncert charytatywny. Gwiazdy Jazzu zagrajà na
rzecz Dzieci´cego Centrum Transplantacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka. W ten styczniowy wieczór dla dzieci wystàpià m.in.:
■

Marita Alban Juarez Quartet,
grupa za∏o˝ona przez peruwiaƒsko-polskie rodzeƒstwo
muzyków, wokalistk´ Marit´
i perkusist´ Jose Manuela.
Ich repertuar to inspiracje
rodem z muzycznych stylistyk
Afroperu, Kuby, Argentyny
i Brazylii po∏àczone jazzowym spoiwem. Stworzy∏y niezwykle ciekawà
i ambitnà propozycj´
z kategorii latin-jazzu.
■ Kuba Stankiewicz Trio,
wybitny pianista nale˝àcy do
czo∏ówki polskich muzyków
jazzowych, kompozytor, laureat licznych nagród muzycznych wraz ze swoim zespo∏em.

■ Kuba Badach z zespo∏em,
polski wokalista, instrumentalista,
kompozytor i producent muzyczny. Jest za∏o˝ycielem i liderem zespo∏u Poluzjanci (dawniej

Polucjanci) oraz cz∏onkiem grupy The Globetrotters. Nagrywa tak˝e solowe p∏yty.
Uratuj ˝ycie! Przychodzàc na koncert, w∏àczysz
si´ w akcj´ ratowania ˝ycia dzieci z Centrum
Transplantacji Centrum Zdrowia Dziecka. Niech
ka˝dy czuje si´ zaproszony na ten nadzwyczajny
koncert charytatywny. Kupujàc bilet za 120 z∏, jesteÊ jak jedna „kropla krwi” ˝ycia. Gwarantujemy
wspania∏e doznania muzyczne, klimatyczny wieczór wÊród Gwiazd Muzyki Jazzowej. Twoja obecnoÊç b´dzie dla nas niezwyk∏ym darem dobroczynnoÊci. Przychodzàc
na koncert, ofiarujesz
wsparcie ma∏ym pacjentom, my w zamian
za to damy Ci pozytywnà energi´ i ciep∏o p∏ynàce z naszych serc.
Koncert odb´dzie si´
28 stycznia 2018 r.
o godzinie 17.30
w Starym M∏ynie Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20.
Centrum Transplantacji Centrum Zdrowia
Dziecka to specjalistyczna i bardzo nowocze-

sna placówka pediatryczna w Polsce. Szpital zapewnia opiek´ na najwy˝szym poziomie, codziennie wspierajàc swoich ma∏ych, chorych pacjentów.
Ju˝ dziÊ zapraszamy Was tak˝e na lutowy
koncert Wawer Music Festival pn. Lwy Fortepianu. 11 lutego o 17.30 rozpocznie si´ nadzwyczajny recital fortepianowy charyzmatycznego ∏otewskiego pianisty, laureata najwa˝niejszych na Êwiecie konkursów pianistycznych,
Andreya Osokinsa.
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
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„T” jak tramwaj?
czyli o nowym logo komunikacji
miejskiej w Warszawie
Jesienià ubieg∏ego roku media obieg∏a wiadomoÊç o zamiarze kolejnej zmiany identyfikacji wizualnej Zarzàdu Transportu Miejskiego. Tym razem nie chodzi∏o wy∏àcznie o zmiany kosmetyczne logo ZTM, ale ca∏kowità zmian´ przekazu.
Warszawskiemu ratuszowi oraz ZTM-owi zale˝a∏o
na wprowadzeniu logotypu, który b´dzie w jednoznaczny sposób identyfikowa∏ us∏ugi transportowe organizowane przez m.st. Warszaw´, a tak˝e ca∏à komunikacj´ miejskà i poszczególne Êrodki transportu publicznego. Zamiar bardzo dobry,
gdy˝ do tej pory w identyfikacji wizualnej naszego transportu zbiorowego by∏o troch´ ba∏aganu,
funkcjonowa∏o wiele ró˝nych znaków graficznych:
logotypy Zarzàdu Transportu Miejskiego i poszczególnych przewoêników, znak „Zakochaj si´
w Warszawie komunikacyjnej”, herb Warszawy.
Jednak gdy zaprezentowano projekt tego nowego logo, okaza∏o si´, ˝e nie zawsze dobre za-

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Polska racja stanu
a Êrodowiska
obywatelskie
Od dwóch lat trwa permanentny proces destrukcji ustrojowych fundamentów paƒstwa demokratycznego, z takim trudem budowanych od
roku 1989. Niszczony jest w ten sposób system
wartoÊci, gwarantujàcy Polsce miejsce w rodzinie paƒstw demokracji zachodniej, w tym
w Unii Europejskiej i NATO.
Czynià to demokratycznie wybrane w∏adze.
Ludzie zwiàzani podobno z dawnà opozycjà demokratycznà, dzisiaj dzia∏ajàcy w sojuszu
z dawnymi dzia∏aczami PRL, w tym z funkcjonariuszami jej aparatu Êcigania i represji.
W czasie gdy likwidowany jest trójpodzia∏ w∏adzy, monteskiuszowska podstawa demokracji
i gdy niszczony jest system wyborczy, podobno
niezale˝ne media epatujà nas nic nieznaczàcà wymianà na „stanowisku premiera” oraz kto kogo zastàpi w rzàdzie. Czy ta sytuacja nie zas∏uguje na
pog∏´bionà refleksj´ i powa˝ny przekaz medialny?
W tym samym czasie partie opozycyjne oraz
Êrodowiska obywatelskie, rozproszone i bezskutecznie poszukujàce platformy porozumienia
i wspó∏pracy, organizujà protesty pod Sejmem,
pod Sàdem Najwy˝szym, pod Pa∏acem „Prezydenckim”. Ka˝de sobie i ka˝de gdzie indziej, czasem na wyÊcigi. Bez spójnego przekazu, bez
w∏aÊciwego wykorzystania mediów, w tym spo∏ecznoÊciowych, bez planu. Ludzie zaskakiwani
sà nag∏à zmianà terminu zakoƒczenia manifestacji i wracajà do cz´sto odleg∏ych miejscowoÊci,
˝eby ju˝ wi´cej nie wróciç. Pami´tajmy wszyscy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

miary koƒczà si´ udanà ich realizacjà. SpoÊród nades∏anych na konkurs 189 prac wybrano 5 najlepszych, a z nich komisja konkursowa wy∏oni∏a zwyci´ski projekt, jaki mo˝emy ju˝ oglàdaç na autobusach i wagonach metra, a lada chwila pojawi
si´ tak˝e na innych Êrodkach transportu, przystankach, biletach i we wszystkich innych miejscach
wymagajàcych takiego oznaczenia.
Nowe logo to litera „t” z pewnymi
modyfikacjami poczynionymi na jej
poszczególnych elementach, które
majà swój g∏´bszy sens, umieszczona w kó∏ku (ilustracja obok).
Jednak sens tych udziwnieƒ jest na
tyle g∏´boko ukryty, ˝e w pierwszych dniach stycznia, po pojawieniu
si´ nowego logo na ulicach Warszawy,
ZTM musia∏ porozwieszaç na przystankach
plakaty objaÊniajàce, o co w nim chodzi. Mieszkaƒcy ˝artujà, ˝e ZTM postanowi∏ zapewniç rozrywk´ oczekujàcym na przystankach pasa˝erom
umieszczajàc tam rebusy. Bo oto mamy symbol
warszawskiej syrenki + liter´ „t” jak transport +
kilka ludzików w kó∏eczku symbolizujàcych transport zbiorowy, publiczny. Wynikiem tego dodawa-

nia jest nowe logo, którego dolny zawijas ma
byç pozosta∏oÊcià ogona syrenki warszawskiej.
Jednak skojarzenie odbiorców w wi´kszoÊci
przypadków podà˝a prostszymi torami i sà to
ewidentnie tory tramwajowe. ZaÊ osoby pami´tajàce PRL ca∏kiem trafnie kojarzà wyglàd tej litery z bardzo podobnym rozwiàzaniem wizualnym w logo Dziennika Telewizyjnego.
A kolor czerwony tylko umacnia
w tym historycznym skojarzeniu.
W rozmowach z mieszkaƒcami
Warszawy i w ankiecie na naszej
stronie internetowej s∏yszymy
g∏ównie wyrazy niezadowolenia
z wyglàdu nowego logo, czy
wr´cz z wprowadzenia w ogóle tej
zmiany. Ale skoro zmiana ju˝ nastàpi∏a, nie pozostaje nam nic innego jak przyzwyczaiç si´, ˝e od teraz nazwà komunikacji
miejskiej w Warszawie nie b´dzie ju˝ Zarzàd
Transportu Miejskiego, tylko Warszawski Transport Publiczny, a w logo nie b´dzie wyst´powaç
samo nasuwajàce si´ WTP, lecz ma∏a litera „t”
w kó∏eczku.
Hanna Kowalska

– spo∏eczeƒstwo obywatelskie zaczyna si´
od wzajemnego zrozumienia i szacunku,
nie od sceny, kamery i mikrofonu.
Tyle diagnozy. Czy istnieje mo˝liwoÊç realnego i skutecznego oporu wobec tych
zjawisk? Czy mo˝na coÊ zmieniç? Mo˝na,
ale trzeba mieç wizj´, nie tylko przeciwko
czemu i komu walczymy, ale co w zamian
chcemy zaproponowaç naszym wspó∏obywatelom. My, Êrodowiska obywatelskie,
musimy przyjàç na siebie odpowiedzialnoÊç za
przysz∏oÊç Polski, ale tak˝e naszych lokalnych,
ma∏ych ojczyzn. Szczególnie dzisiaj, przed wyborami samorzàdowymi.
Nie pozostawiajmy naszej przysz∏oÊci tylko
w r´kach partii politycznych, nawet tych deklarujàcych swój opór wobec destrukcji demokracji.
Musimy zrobiç wszystko, ˝eby dokonaç nowego
otwarcia i przekonaç do naszego programu jak
najwi´kszà cz´Êç spo∏eczeƒstwa. W tym celu musimy mówiç j´zykiem zrozumia∏ym dla wszystkich. Nie tylko negujàc i krytykujàc, ale tak˝e
oferujàc perspektyw´ przysz∏oÊci. Musimy wi´c
stworzyç nasz obywatelski program polityczny i przekazaç naszym wspó∏obywatelom informacj´:
• czego chcemy –
okreÊliç cele, bli˝sze
i dalsze,
• jak zamierzamy to
osiàgnàç – okreÊliç
niezb´dne Êrodki
realizacji,
• czego potrzebujemy
– okreÊliç niezb´dne
zasoby i mo˝liwoÊci,
w tym pokazaç tak˝e
ludzi, którzy poprowadzà te dzia∏ania.

Nie mo˝e to byç jednak program tylko tego czy
innego Êrodowiska prodemokratycznego i proeuropejskiego. Musimy razem okreÊliç minimalnà platform´ programowà, wokó∏ której zjednoczy swoje
dzia∏ania jak najwi´ksza liczba stowarzyszeƒ, inicjatyw i ruchów spo∏ecznych. Nie na zasadzie „umawianki”, ale na podstawie powa˝nego i podpisanego porozumienia politycznego. Musimy w nim tak˝e okreÊliç warunki koordynowania wspó∏pracy,
najlepiej w oparciu o sprawdzony ju˝ w dzia∏aniach
wielostronnych mechanizm okresowej prezydencji.
JesteÊmy g∏´boko przekonani, ˝e ten projekt
si´ powiedzie, a tym, którzy b´dà chcieli dzieliç
si´ z nami „op∏atkiem niemo˝liwoÊci”, przypominamy wa˝ne pytania. JeÊli nie my, to kto? JeÊli
nie teraz, to kiedy? JeÊli nie tutaj, to gdzie?
Piszcie do nas na adres: stowarzyszenie.
sedno@gmail.com. Wi´cej dowiecie si´ na naszej stronie internetowej www.sedno.org. Zach´camy do jej odwiedzania i zapoznawania si´
z naszymi publikacjami. Zapraszamy.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO
REKL AMA

OPRÓ˚NIAMY
i PORZÑDKUJEMY
PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E,
POSESJE

503 065 403
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Wystartuj w Falino 2018 lub
narciarskim biegu na orientacj´!
Tradycyjnie w nowym roku
mamy odpoczynek od jazdy na
rowerze i rozpoczynamy cykl
zawodów w biegu na orientacj´ Falino 2018. W tym roku
mamy zaplanowane do rozegrania pi´ç rund w terminach:
20 stycznia, 3 lutego, 17 lutego, 24 lutego,
10 marca 2018. Centrum zawodów to Szko∏a Podstawowa 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, a teren
ich rozgrywania to okoliczne przepi´kne kompleksy leÊne ze wspania∏à wydmà falenickà do pokonania. Start i meta zawsze w szkole pomi´dzy godzinà 9.15 a 12.15 – czyli naprawd´ mo˝na spokojnie sobie zaplanowaç sobotni czas i skorzystaç
z aktywnoÊci ruchowej i umys∏owej – bowiem
bieg na orientacj´ od nas tego wymaga. W szkole czynny b´dzie bufet ze specja∏ami w∏asnej roboty wykonanymi przez rodziców. Tak ˝e na pewno
nie zabraknie wspania∏oÊci w postaci ˝urku, przepysznych ciast, galaretek, herbaty z cytrynà i kawy
dla wszystkich bioràcych udzia∏ w aktywnym sp´dzaniu czasu na Êwie˝ym powietrzu. Bufet jest
przyciàgajàcy i szczególnie najm∏odszym jest trudno go opuÊciç, aby udaç si´ w teren i pokonaç tras´. Najm∏odsi jednak startujà tylko na terenie
szko∏y, na boisku szkolnym, majà przewa˝nie do
odnalezienia i potwierdzenia od 12 do 15 punktów kontrolnych, co zajmuje im 6–25 minut, ale
emocje, jakie temu towarzyszà, sà najwi´ksze. Rodzice mogà obserwowaç, jak ich pociechy dajà sobie rad´ – naprawd´ jest na co popatrzeç. Starsze
dzieci mogà startowaç ju˝ na terenie leÊnym wokó∏ szko∏y i zazwyczaj majà tras´ o d∏ugoÊci od
2500 do 3500 metrów i oko∏o 7–10 punktów kontrolnych w terenie. Dla zaawansowanych mamy
przygotowane dwie d∏u˝sze trasy: Open K dla paƒ

i Open M dla panów, od 4700
do 7800 metrów, i do odnalezienia od 15 do 20 punktów
w terenie. Czyli ju˝ naprawd´
mo˝na spokojnie si´ zm´czyç,
pokonujàc takà tras´. OczywiÊcie jest dowolnoÊç w wyborze trasy i dlatego sporo paƒ pokonuje najd∏u˝szà
tras´. Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e mo˝emy startowaç i pokonywaç trasy w zespo∏ach.
Drugà propozycjà aktywnoÊci
w tym okresie b´dzie mo˝liwoÊç
startu w rozgrywanych podczas zimy
zawodach w narciarskim biegu na
orientacj´. Tu niestety musi jednak
spaÊç Ênieg zapewniajàcy ich przeprowadzenie. Z tego te˝ powodu nie
mo˝emy podaç kalendarza imprez,

ale jak tylko b´dzie odpowiednia pokrywa Ênie˝nego puchu, natychmiast pojawia si´ komunikat
o zawodach – ich miejscu i godzinie startu. Cz´sto jest to tak˝e w Êrodku tygodnia w godzinach
nocnych – czyli dodatkowa atrakcja: pokonujemy
trasy w nocy. Zawsze sà trzy trasy do wyboru.
Mamy nadziej´, ˝e w tym roku ponownie uda
nam si´ rozegraç kilka rund tego niezmiernie ciekawego cyklu. Nale˝y bacznie Êledziç prognoz´
pogody za oknami i jak tylko pojawi si´ Ênieg,
zerknàç na www.orienteering.waw.pl i szukaç
newsa z pingwinkiem.
Podobnie pozosta∏e informacje i wyniki rywalizacji w biegu na orientacj´ podczas Falino oraz
mo˝liwoÊci udzia∏u w innych imprezach na
orientacj´ sà dost´pne na bie˝àco
na tej stronie. Nale˝y pami´taç
o podstawowym obowiàzku – czyli
dokonaniu zg∏oszenia na zawody,
bowiem organizator dla ka˝dego
uczestnika musi wczeÊniej wydrukowaç kolorowà map´.
Jan Cegie∏ka

Klub Sportowy ZWAR wita w Nowym Roku
Z Nowym Rokiem otwieramy nowe boisko treningowe ze sztucznà nawierzchnià na terenie
naszego klubu przy ul. Po˝aryskiego 10. Jako

pierwsza treningi na nowym obiekcie rozpocz´∏a
dru˝yna rocznika 2009.
Zima to w naszym klubie okres przygotowaƒ
do lig Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, które zaczynamy wyjazdem na zgrupowanie w M∏awie. Ka˝dy rocznik odb´dzie na tygodniowym obozie pi∏karskim
Êrednio 18 jednostek treningowych oraz
zaj´ç edukacyjno-integracyjnych.
Wi´cej bie˝àcych informacji na naszej
stronie www.zwar.pl oraz na naszym
Facebooku KSZWAR.
KS ZWAR

W Victorii by∏o Êwiàtecznie i charytatywnie!
W grudniu zorganizowaliÊmy kolejne dwa turnieje z cyklu Victoria CUP o puchar Mediq Group.
Tym razem do pi∏karskiej rywalizacji stan´li
ch∏opcy z roczników 2006 i 2009. Obie imprezy
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przebieg∏y w Êwietnej atmosferze, obie imprezy
sta∏y te˝ na najwy˝szym poziomie sportowym,
przyjecha∏y zespo∏y grajàce w najlepszych ligach
warszawskich, dzi´ki czemu kibice mogli oglàdaç Êwietne widowiska sportowe. Kolejne turnieje klub b´dzie organizowa∏ w lutym.
W ostatnim miesiàcu roku oprócz turniejów
zorganizowaliÊmy wspólne Êwiàteczne treningi
dzieci z rodzicami. Sà one Êwietnà zabawà zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
W najm∏odszych rocznikach zaj´cia zaczynajà
si´ od wspólnych zabaw i çwiczeƒ z pi∏kami,
a koƒczà wielkim meczem dzieci vs rodzice. Po radosnym treningu wszyscy dostajà od klubu drobne prezenty – s∏odkoÊci i wracajà uÊmiechni´ci do
domu. Zdarza si´ te˝ tak, ˝e odwiedza nas goÊç
specjalny, nasz dobry kolega Âwi´ty Miko∏aj.
W starszych rocznikach podczas takich treningów rozgrywany jest mecz z rodzicami – dla naszych zawodników jest to niezwyk∏e prze˝ycie,

dajà z siebie 100%, za wszelkà cen´ chcàc jak
najlepiej zaprezentowaç si´ na tle rodziców, którzy co roku majà coraz wi´kszy problem. Na koniec po meczu robimy wspólne zdj´cie i z uÊmiechami wracamy do domów.
Grudzieƒ to te˝ miesiàc, w którym organizowane sà Êwiàteczne zbiórki dla dzieci, w tym roku na proÊb´ Pani Dyrektor z Domu Dziecka nr 9
w Warszawie zbieraliÊmy s∏odycze. Do akcji w∏àczy∏o si´ wielu rodziców, dzi´ki którym dzieci
z tego domu dosta∏y troch´ radoÊci. Oprócz
zbiórki pomogliÊmy tak˝e fundacjom Poland 21c
i ESPA w rozdawaniu prezentów dzieciom z Centrum Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu.
Na koniec chcielibyÊmy ˝yczyç wszystkim
SZCZ¢ÂLIWEGO NOWEGO ROKU!!! VICTORIA ZERZE¡... TO MY!!!
Oskar Murawski
Prezes PKS Victoria Zerzeƒ
Nr 81 / Styczeƒ 2018
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Âwiàteczny Break
Jak co roku na miko∏ajki Klub Tenisowy Break
robi dzieciakom super frajd´, czyli to co maluchy
lubià najbardziej – sà weso∏e zabawy, ciekawe gry,

du˝o biegania, ha∏asu i kolorowych
balonów oraz prezenty i we w∏asnej
dostojnej osobie Âwi´ty Miko∏aj ☺.
Rodzice w prezencie dostajà
zagwarantowany dwugodzinny
„break time”. W ekspresowym podsumowaniu: piàte BREAKO¸AJKI
2017 to 2 godziny szaleƒstwa na
kortach, 80 uÊmiechni´tych buziek,
8 trenerów Breako∏ajów, 38 ró˝norodnych animacji, 95 metrów kolorowego ∏aƒcucha, 167 zjedzonych chrupków kukurydzianych,
12 litrów wypitej wody, 2 choinki, 1 niepowtarzalny Âwi´ty Miko∏aj. Zdj´cia oraz aktualnoÊci

na naszej stronie www.tenisbreak.pl i profilu na
fb Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

Wychodzàc od dzia∏ania, wychodzàc od niewiedzy
Niewiedza, brak informacji – to coÊ,
z czym nam niewygodnie w naszym rozwini´tym spo∏eczeƒstwie informacyjnym. Ale w trzy grudniowe wieczory
niewiedza sta∏a si´ wartoÊcià, dodatkoP
wym walorem artystycznym i czymÊ na
A
T
swój sposób przyjemnym. W dniach
R
17–19 grudnia odby∏y si´ pokazy fina∏oO
we projektu „Wychodzàc od dzia∏ania”.
N
To w∏aÊnie tam mo˝na by∏o jej w taki
A
T
sposób doÊwiadczyç.
Po zaj´ciu miejsca na widowni Teatru
Nowego widz wchodzi∏ w Êwiat budzàcej zaciekawienie niewiedzy. Niewiedzy na temat tego,
kto z zebranych w kr´gu osób jest aktorem, a kto
przyszed∏ obejrzeç spektakl. To okaza∏o si´ dopiero po jakimÊ czasie. Ale nie by∏o tradycyjnej
kurtyny czy przygasajàcych w pewnym momencie Êwiate∏, by wyraênie zaznaczyç w czasoprzestrzeni poczàtek spektaklu. I to by∏a druga niewiadoma. Czy fakt, ˝e osoba wyglàdajàca na aktora przesiad∏a si´ z jednego krzes∏a widowni na
inne, przemierzajàc pó∏ sceny, to ju˝ poczàtek
przedstawienia? Czy tylko forma oczekiwania
przez nià na to rozpocz´cie? No i niewiadoma
najbardziej intrygujàca: co wydarzy si´ za chwiN
A
S
Z

l´ i w ka˝dym kolejnym momencie spektaklu?
Atmosfer´ zagadki pot´gowa∏a towarzyszàca
pokazowi zupe∏na cisza.
I wreszcie, ju˝ w wyraêny sposób, zacz´∏o si´.
By∏o tak, jak byç powinno na spektaklu, o którym jego autorzy pisali: „Punktem wyjÊcia pro-

jektu jest rozwijanie praktyki improwizacji ruchowej, która zmienia swój kszta∏t w zale˝noÊci od
miejsca, czasu i widowni” oraz ˝e „jedynà sta∏à
jest ciàg∏a zmiana uwagi”.
By∏a tak˝e zapowiadana interakcja z widzem,
ale nie narzucana w nachalny sposób, jak to si´
czasem zdarza, lecz bazujàca na otwartej komu-

Do zobaczenia na Stacji!
Smog skutecznie zniech´ca do aktywnoÊci na Êwie˝ym powietrzu,
brak Êniegu odbiera nieco uroku zimie, nic tylko nadrabiaç zaleg∏oÊci ksià˝kowe albo kinowe. W tym drugim przypadku warto
te˝ byç na bie˝àco z premierami, zw∏aszcza ˝e w kinie Stacja Falenica przygotowaliÊmy dla Paƒstwa bogaty w nowoÊci program.
„Atak paniki” to kolejny polski film, który zarówno pod wzgl´dem formy, jak i dyscypliny scenariusza mo˝e swobodnie konkurowaç z produkcjami zachodnimi. Jest to pe∏nometra˝owy debiut
Paw∏a MaÊlony. Re˝yser, urodzony w latach 80., z odwagà, humorem i werwà opowiada kilka przeplatajàcych si´ w altmanowskim
stylu historii o tytu∏owych atakach paniki. Prze˝ywajà je reprezentanci szerokiego przekroju naszej klasy Êredniej, co tworzy
ciekawy i aktualny obraz polskiego spo∏eczeƒstwa. Na premierowe seanse „Ataku paniki” zapraszamy od 19 stycznia.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nikacji, artystka pyta∏a wprost, czy wybrana osoba chce wstaç i z nià pójÊç. Zawsze by∏o to zaproszenie, nigdy wyciàganie na scen´ na si∏´.
Ale nie wszystko by∏o takie „grzeczne” i osadzone w ramach granic tego, co mo˝na. Elementem
performance’u by∏o testowanie tych granic
w aspekcie kontaktu fizycznego i prywatnoÊci drugiego cz∏owieka. W rol´ detektora takich granic
wcieli∏ si´ mikrofon wiedziony przez performerk´
Mari´ Stok∏os´ najpierw po pod∏odze, a póêniej...
po widzach. Czy ich poczucie komfortu naruszy
przejechanie mikrofonem po nodze? Jak zareagujà, gdy dotknie ich r´ki? Jak si´ zachowajà, gdy
w poszukiwaniu bicia serca zostanie przytkni´ty
do klatki piersiowej? Szukanie nowych dêwi´ków
wiod∏o mikrofon coraz dalej poza te granice,
koƒczàc na buszowaniu w czyjejÊ torebce.
Spektakl do ostatniej chwili trzyma∏ widza
w niepewnoÊci i oczekiwaniu, co wydarzy si´ dalej oraz jaki b´dzie fina∏, a tak˝e intrygowa∏ niewiedzà, czy i jak z obserwatora zmieni´ si´ w aktora. Nieprzewidywalny jak samo ˝ycie jednoczeÊnie odrywa∏ od niego, przenoszàc nas w Êwiat
sztuki wspó∏czesnej w dobrym wykonaniu.
Hanna Kowalska

Tego samego dnia zadebiutuje na Stacji inna premiera.
„Cudowny ch∏opak” to niezwyk∏y film, który dostarczy wra˝eƒ
zarówno 7-latkowi, jak i jego rodzicom oraz dziadkom... Z tego
powodu pokazywaç go b´dziemy zarówno w wersji z dubbingiem, jak i z napisami. Film opowiada histori´ Auggiego Pullmana. Ch∏opiec urodzi∏ si´ ze zdeformowanà twarzà. Dzi´ki wsparciu i mi∏oÊci rodziców, granych przez Juli´ Roberts i Owena Wilsona, w nowej szkole b´dzie stara∏ si´ udowodniç, ˝e pi´kno to
coÊ wi´cej ni˝ dobra prezencja. Pi´kny i màdry film, który powinien zrobiç furor´ tak˝e jako propozycja dla szkó∏.
Poza tym na Stacji w obu salach b´dziemy grali jeszcze kilkanaÊcie innych tytu∏ów. Wszyscy czekamy np. na premier´ (2 lutego)
„Planu B”, najnowszego filmu Kingi D´bskiej („Moje córki krowy”) z Kingà Preis i Marcinem Dorociƒskim. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e zimowe wieczory sà takie d∏ugie. Mo˝na ca∏kowicie poÊwi´ciç si´
oglàdaniu filmów, czego sobie i Paƒstwu ˝yczymy.
Jacek WiÊnicki

5

WAWERSKIE

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
STYCZE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
AKCJA ZIMA W MIEÂCIE
• SENSOPLASTYKA I RUCH KREATYWNY
Zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku 7–12, wst´p:
10 z∏ – 15, 17, 22, 24 stycznia / godz. 11.00–12.30
• OTWARTA PRACOWNIA CERAMICZNA
Zaj´cia ceramiczne dla m∏odzie˝y. Praca z glinà, rzeêba, ma∏e formy ceramiczne, szkliwienie, wst´p: 20 z∏
– 16, 18, 23, 25 stycznia / godz. 16.00–18.00

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
AKCJA ZIMA W MIEÂCIE – WARSZTATY DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH / wst´p: 20 z∏
• R¢KODZIE¸O – 22 stycznia / godz. 12.00
• WARSZTATY U TATY – 23 stycznia / godz. 12.00
• WARSZTAT MYDE¸EK – 24 stycznia / godz. 12.00
• WARSZTAT KULINARNY – 25 stycznia / godz. 13.00

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
27 stycznia / sobota / godz. 17.00
KONCERT NOWOROCZNY – MI¸OÂå PONAD
WSZYSTKO. Koncert dla mieszkaƒców w wykonaniu
solistów operowych. Wystàpià: Julia Karlowa, Bogdan
Kuêmiuk, Roman Redelbach, Andrzej Seroczyƒski
– pianino, Piotr Kopietz – akordeon. Wst´p wolny.

AKCJA ZIMA W MIEÂCIE – zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y 6–12 lat
• WARSZTATY MUZYCZNE
- 15, 22, 25 stycznia / godz. 14.00
- 17, 18 stycznia / godz. 15.00
• WARSZTATY PLASTYCZNE
- 15, 22, 24, 26 stycznia / godz. 15.00
- 19 stycznia / godz. 14.00
• XBOX
- 23 stycznia / godz. 17.00
- 25 stycznia / godz. 16.00
• WARSZTATY TANECZNE
- 23 stycznia / godz. 16.00

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
AKCJA ZIMA W MIEÂCIE – bezp∏atne zaj´cia dla
grup zorganizowanych i osób indywidualnych
• PLASTYKA – 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26 stycznia / godz. 10.00 i 13.30
• CERAMIKA – 16, 17, 23, 24 stycznia / godz. 10.00
i 13.30
• ZGRANY WAWER – 16, 17, 25 stycznia / godz. 11.00
• MUZYKA – 16, 17, 18, 23, 24, 25 stycznia / godz.
10.00 i 12.00

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
24 stycznia / Êroda / godz. 10.00
JAK ZOSTAå KOTEM? Wst´p: 10 z∏.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
AKCJA ZIMA W MIEÂCIE – zaj´cia dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych / wst´p: 40 z∏ za
dzieƒ zaj´ç
• WARSZTATY TEATRALNE – 24 stycznia / godz. 11.00
• WARSZTATY PLASTYCZNE – 24 stycznia / godz. 14.00

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
26 stycznia / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – TWÓRCZE SPOTKANIA
Z BI˚UTERIÑ. Ka˝dy uczestnik wychodzi z w∏asnor´cznie wykonanà bi˝uterià. Prowadzenie: Aleksandra
Mostowska. Obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
25 stycznia / czwartek / godz. 17.00
kaWAWERnia
Warsztat samodoskonalenia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kompetencji spo∏ecznych. Wst´p wolny.
28 stycznia / niedziela / godz. 19.00
Alter Wawer – Trebunie Tutki
Muzykujàca od pokoleƒ rodzina z Bia∏ego Dunajca, która przesz∏a ewolucj´ od kapeli ludowej po zespó∏ koncertujàcy na najwi´kszych festiwalach muzyki Êwiata w Europie, a tak˝e Azji i Ameryce P∏n. Od lat zaskakuje Êwie˝oÊcià spojrzenia na muzyk´ folk. WejÊciówka: 10 z∏.
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych
od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

Publikacja p∏atna

OÊwiadczenie Ligii Krajewskiej
W 1989 r. razem z kilkoma osobami za∏o˝y∏am (wówczas w podwarszawskiej miejscowoÊci Weso∏a) Fundacj´ Szko∏y Spo∏ecznej. W latach
1994–1998 Fundacja wybudowa∏a szko∏´ podstawowà. W kolejnych
latach Fundacja rozwija∏a si´ i zacz´∏a te˝ prowadziç gimnazjum, liceum
i szko∏´ muzycznà. W latach 2003–2007 pe∏ni∏am funkcj´ Prezesa Fundacji, b´dàc jednym z trzech cz∏onków jej Zarzàdu.
Od 2007 r. z uwagi na dzia∏alnoÊç samorzàdowà, a potem parlamentarnà wycofa∏am si´ z pracy w Fundacji. Jako Fundator pozostaj´ cz∏onkiem Kolegium Fundatorów – jednego z organów Fundacji. W mojej
ocenie Kolegium Fundatorów i Zarzàd Fundacji dzia∏ajà obecnie z naruszeniem postanowieƒ statutu Fundacji. Wadami prawnymi dotkni´te sà
dzia∏ania tych organów ju˝ od 2012 r. Sprawy te toczà si´ w ramach post´powaƒ przed Sàdem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Przyk∏adowo w grudniu 2017 r. Sàd oddali∏ wniosek Zarzàdu Fundacji
dotyczàcy zmian w statucie i w sk∏adzie Zarzàdu Fundacji.
W 2014 r. zosta∏o z∏o˝one zawiadomienie o mo˝liwoÊci pope∏nienia
przest´pstwa przez obecny Zarzàd Fundacji, w zwiàzku z nabyciem przez
Fundacj´ od jednego z cz∏onków Zarzàdu nieruchomoÊci po zawy˝onej ce-

nie (wed∏ug prokuratury o ok. 1,2 mln z∏). Sprawa przeciwko obecnemu
Zarzàdowi Fundacji toczy si´ w Sàdzie Okr´gowym w Warszawie. Dziwnym
zbiegiem okolicznoÊci po z∏o˝eniu przeze mnie zeznaƒ w tej sprawie jako
Êwiadek, obecny Zarzàd Fundacji z∏o˝y∏ doniesienie o rzekomym pope∏nieniu przeze mnie prz´st´pstwa na szkod´ Fundacji w latach 2003–2007.
Osoby, które zawiadomi∏y prokuratur´ o tym rzekomym przest´pstwie, by∏y
wówczas razem ze mnà cz∏onkami Zarzàdu Fundacji. Mia∏y wi´c pe∏ny
wglàd w dokumenty finansowe Fundacji i tak jak ja ponosi∏y odpowiedzialnoÊç za prowadzenie jej spraw. Nota bene osoby te pe∏ni∏y równie˝ funkcje w Zarzàdzie tak˝e w okresie sk∏adania zawiadomienia do prokuratury.
W czerwcu 2017 r. prokuratura umorzy∏a ju˝ post´powania w sprawie stawianych mi zarzutów. Niemniej, z jakichÊ wzgl´dów post´powanie zosta∏o wznowione.
W mojej ocenie kontekst dzia∏aƒ osób sk∏adajàcych przeciwko mnie
zawiadomienie jest jednoznaczny i wynika z zemsty na mnie za zgodne
z prawdà, ale niekorzystne dla obecnego Zarzàdu zeznania. Stawiane
mi zarzuty sà nieprawdziwe i tego dowiod´.
Ligia Krajewska

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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Festiwal Marchewki
W Szkole Podstawowej nr 244 odby∏ si´ Festiwal Marchewki. By∏o to prawdziwe Êwi´to
wszystkich wielbicieli zdrowego od˝ywiania.
Dzieci z radoÊcià dzieli∏y si´ w∏asnor´cznie przygotowanymi na t´ okazj´ marchewkowymi specja∏ami. By∏y wÊród nich ciasta, ciasteczka, sa∏atki, a nawet marchewkowy makaron.
Nasi m∏odzi kucharze poznawali nowe smaki,
a przy tym ochoczo integrowali si´ z rówieÊnikami. Podczas warsztatów uczniowie poznawali
tajniki uprawy marchwi, mogli zapoznaç si´ z historià tego smacznego warzywa na europejskich
sto∏ach. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´
warsztat wyciskania marchewkowo-jab∏kowego
soku – naturalnie po∏àczony z degustacjà. Smak

samodzielnie wyciÊni´tego soku by∏, co tu du˝o
mówiç – najlepszy. W czasie innych warsztatów
uczniowie mogli si´ przekonaç, ile wysi∏ku trzeba w∏o˝yç, aby delektowaç si´ Êwie˝à, tartà marchewkà. Spragnieni wra˝eƒ malowali farbami
przestrzenne marchewkowe formy. Ka˝dy móg∏
zrobiç sobie Êmieszne marchewkowe zdj´cie
z przyjacielem.
Ten dzieƒ up∏ynà∏ wszystkim weso∏o, zdrowo
i przyjemnie. B´dziemy go wspominaç, korzystajàc z powsta∏ej przy tej okazji ksià˝ki kucharskiej,
gdzie wymieniliÊmy si´ przepisami na zdrowe
przekàski z marchewkà w tle.
Katarzyna Ma∏ecka

Konkurs recytatorski w „LeÊnym Zakàtku”
Dnia 25 listopada Przedszkole
nr 85 „LeÊny Zakàtek” odwiedzi∏a p. Dorota Gellner. Znakomita
pisarka przyby∏a na konkurs recytatorski zatytu∏owany „Zabawne wiersze Doroty Gellner”.
W konkursie wzi´∏y udzia∏ dzieci
z Przedszkola nr 85 oraz z oddzia∏u przedszkolnego SP 138.
W jury zasiad∏a autorka p. Dorota Gellner oraz nauczycielki.
Wszyscy zgromadzeni na konkursie: dzieci, rodzice, nauczyciele, goÊcie przenieÊli si´ do
Êwiata fantazji. Tam dowiedzieli si´, o jakich bucikach marzy bosa osa, a tak˝e o Êniadanku baranka, o wyprawie pi∏ki, o pracowitej ˝abie oraz
o wielu innych przygodach bohaterów wierszy
p. Doroty Gellner.
Recytowane wiersze wprawi∏y publicznoÊç w dobry humor i bajkowy nastrój. Dzieci
pokonywa∏y nieÊmia∏oÊç podczas wychodzenia na scen´.
Z sukcesem opanowywa∏y
trem´, a tak˝e pozna∏y treÊç
utworów polskiej poetki.
Przedszkolaki z grupy
„Szpaki – Màdraki” oraz
z grupy „Biedronki” zaÊpiewa∏y piosenk´ „Popatrzcie
na jamniczka”. Pani Dorota
Gellner bawi∏a si´ z uczestnikami konkursu przy piosenkach „Pi∏ka Oli” oraz „Idzie kot”. Podczas spotkania by∏a mo˝liwoÊç zakupienia p∏yt CD z piosenkami napisanymi przez panià Dorot´ Gellner.
Po zakoƒczeniu wyst´pów dzieci wraz z rodzicami uda∏y si´ na pocz´stunek. Natomiast jury
uda∏o si´ na obrady. Podczas przerwy dzieci mia∏y okazj´ sprawdziç znajomoÊç wierszy, które pozna∏y podczas s∏uchania recytacji. Uczestnicy odgadywali zagadki oraz pomagali nauczycielce
poprawiç b∏´dy, które wkrad∏y si´ do wierszy.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Maja Orzeszek, z najm∏odszej grupy, za wiersz
„Ba∏wanek” otrzyma∏a specjalnà nagrod´, od pani
Doroty Gellner. Autorka wyró˝ni∏a równie˝ Ignacego Pierona, ucznia SP 138, za wiersz „Pi∏ka”.
„Ludzie piszàcy dla dzieci
wznoszà lekki, malowniczy most,
po którym mali czytelnicy ch´tnie i niepostrze˝enie
przechodzà od swoich ukochanych ksià˝ek
do wielkiej poezji, do literatury klasycznej,
a potem – do dzie∏ pisarzy wspó∏czesnych”.

Wszystkie dzieci, które wzi´∏y udzia∏ w konkursie, otrzyma∏y nagrody. W ka˝dej grupie wiekowej
wy∏oniono zdobywców I, II oraz III miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali wyró˝nienia za udzia∏.

Jako organizatorzy konkursu, jesteÊmy wdzi´czni Rodzicom za przygotowanie dzieci do recytacji,
a Autorce wierszy za jej wyÊmienite towarzystwo.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka
Nauczycielka Przedszkola nr 85

REKL AMA

Szklarnia Smaków to zaciszne, niezobowiązujące miejsce,
które powstało z pasji do gotowania i chęci dzielenia się nią.
Gotujemy szczerze i z poszanowaniem produktów,
dbając o ich najwyższą jakość.
Zapraszamy do świętowania Waszych

jubileuszy, rodzinnych rocznic
czy innych okazji wymagających dobrej kuchni
w niezobowiązującej oprawie.
Od poniedziałku do piątku mamy dla Was

3-daniowy zestaw lunchowy
do zjedzenia w restauracji jak również z dowozem
na terenie Wawra.
Śledź nasz fanpage na :
www.facebook.com/szklarniasmakow

Zapraszamy na ul. Pożaryskiego 10 – teren KS ZWAR

CATERING
DIETETYCZNY

Dla wygody naszych
gości i klientów
przygotowujemy
5-daniowe zestawy

cateringu dietetycznego.

U nas zamówisz dietę
bezglutenową,
wegańską,
wegetariańską,
sportową
i każdą inną
Dowóz w Warszawie
a także na terenie Józefowa,
Otwocka i Sulejówka

www.facebook.com/
szklarniazdrowia
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Cudem uniknà∏ Êmierci w Wawrze
– przodownik niemieckiego „dzie∏a odbudowy na wschodzie”,
SA Gruppenführer dr Ludwig Fisher
ten przeprowadzono w ramach
akcji „G∏ówki”, której nazwa pochodzi∏a od symbolu „totenkopf”
– czaszek umieszczonych na mundurach SS. W jej ramach miano zlikwidowaç szereg funkcjonariuszy
niemieckiego aparatu terroru
w okupowanej Polsce, mia∏a te˝
byç odwetem za zbrodnie na ludnoÊci cywilnej oraz cz∏onkach podziemia. Ludwig Fischer by∏ numerem jeden na liÊcie skazanych na
Êmierç Niemców, jego samochód
zosta∏ ostrzelany razem z czterema innymi. Sam Fischer uszed∏ z ˝yciem tylko dzi´ki szybkoÊci jazdy
oraz przytomnoÊci swojego kierowcy. W czasie akcji rannych zosta∏o 9 pozosta∏ych bonzów niemieckich. Akcja wywar∏a ogromne wra˝enie
wÊród Niemców, zaprzestali oni podobnych
wycieczek i ostro˝nie poruszali si´ nawet w samej Warszawie. Jednak Frantz Kutschera zginà∏
w brawurowym zamachu zorganizowanym przez
AK na ulicach Warszawy 1 lutego 1944 r.
Sam Fisher (urodzony 16 kwietnia 1905 w katolickiej rodzinie w Kaiserslautern w Nadrenii) pi´ç
lat wczeÊniej, jako oddany partii NSDAP nazista od
1926 r., doktor praw z praktykà sàdowà i adwokackà w niemieckim wymiarze sprawiedliwoÊci,
cz∏onek tworzonej przez Hansa Franka Akademii
Prawa Niemieckiego, pose∏ do Reichstagu, po
utworzeniu z terenów okupowanej Polski Generalnego Gubernatorstwa w paêdzierniku 1939 zosta∏
gubernatorem dystryktu warszawskiego. Wydawa∏ zbrodnicze decyzje w stosunku do obywateli
polskich narodowoÊci ˝ydowskiej, jak i polskiej.
Z materia∏u dowodowego zgromadzonego w trakcie polskiego Êledztwa przeciw niemu po wojnie

OG¸OSZENIA DROBNE

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).

◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
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ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

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

Redakcja

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

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

TRAWNIKI,
OGRODY

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Z¸OTA RÑCZKA

503 065 403

Tel. 660 473 628

– TANIO I SOLIDNIE –

309

160

13
4

506 173 607

122

MALOWANIE W WEEKENDY

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3
22
1

HYDRAULIK

8

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
piotrbayonne@yahoo.com
tel. +48 609 869 359
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Niedawno, z koƒcem grudnia
obchodziliÊmy kolejnà rocznic´
zbrodni niemieckiej w Wawrze
z grudnia 1939 r. Rozstrzelanie
niewinnych ludzi pod pretekstem
stosowanej przez okupanta odpowiedzialnoÊci zbiorowej przerazi∏o
spo∏eczeƒstwo polskie, spotka∏o
si´ te˝ z krytykà cz´Êci wojskowych i cywilnych dowódców niemieckich, podkreÊlajàcych wzburzenie i ch´ç odwetu na sprawcach tej masakry i podobnych
przedsi´wzi´ç niemieckich w podbitej Polsce.
Istotnie to wydarzenie, jak te˝ codzienny terror
niemiecki rozpali∏y pragnienie zemsty na wszystkich przedstawicielach aparatu okupanta. Z biegiem lat umacnia∏ si´ opór, ros∏y kadry Podziemnego Paƒstwa Polskiego coraz celniej karzàcego
swoim aparatem sprawiedliwoÊci co gorliwszych
oprawców. Stosowano coraz bardziej wyrafinowane sposoby zdobywania informacji. Z poczàtkiem grudnia 1943 r. wywiad Armii Krajowej
uzyska∏ informacj´, ˝e w lasach ko∏o Mieni, pod
Miƒskiem Mazowieckim, majà miejsce polowania
organizowane dla dygnitarzy niemieckiego aparatu Dystryktu Warszawskiego. WÊród nich widziano komendanta Policji Bezpieczeƒstwa dr. Ludwiga Hahna, dowódc´ SS i Policji gen. Frantza Kutscher´ oraz samego gubernatora warszawskiego
dr. Ludwiga Fishera i grono innych osobistoÊci.
8 stycznia 1944 roku ˝o∏nierze Batalionu „ZoÊka” pod wodzà por. „Szyba”, Bronis∏awa Gruna,
pod kryptonimem „Polowanie”, zorganizowali zasadzk´ na szosie brzeskiej (dzisiejszej ul. Bronis∏awa Czecha) pod Wawrem, na wschód od dzisiejszego Rezerwatu im. Króla Sobieskiego. Zamach

jednoznacznie wynika, ˝e jego dzia∏alnoÊç mia∏a
charakter sprawstwa kierowniczego. Zarzàdzi∏
utworzenie getta warszawskiego i generowa∏ polecenia dyskryminujàce ˚ydów. Bra∏ udzia∏ tak˝e
w likwidacji samego getta. By∏ wspó∏odpowiedzialny za terror stosowany wobec cywilnej ludnoÊci polskiej, w tym za masowe egzekucje, ∏apanki
i deportacje robotników przymusowych do Rzeszy.
Jego siedzibà by∏a willa w podwarszawskim
Konstancinie, ale w okresie letnim bywa∏ cz´sto
tak˝e na B∏otach ko∏o Falenicy, w pa∏acyku „Mon
Plaisir” – przedwojennej siedzibie senatora Karszo-Siedlewskiego (dziÊ ul. Zatrzebie 1). Fisher
wraz z ca∏ym urz´dem gubernatora w Pa∏acu Saskim przez kilka dni by∏ odci´ty przez powstaƒców warszawskich i dopiero akcja kryminalistów
p∏k. Reinefartha uratowa∏a go przed zgubà.
Po upadku Powstania Fischer koordynowa∏
z dowództwem wojsk niemieckich metodyczne
plàdrowanie miasta i jego burzenie. Wed∏ug jego postanowieƒ zorganizowano przejÊciowy
obóz Dulag 121 dla warszawskiej ludnoÊci cywilnej w Pruszkowie z jego fatalnymi warunkami
dla przetrzymywanych. Po ucieczce Niemców ze
zrujnowanej stolicy Polski w styczniu 1945 r. Fischer przesta∏ byç gubernatorem Warszawy.
10 maja 1945 r. w Bad Neustadt an der Saale
niedaleko Fuldy w Bawarii Fischer zosta∏ aresztowany przez Amerykanów i 30 marca 1946 r. ekstradowany do Polski. Wraz z trzema innymi cz∏onkami hitlerowskich w∏adz okupowanej Warszawy
(Ludwigiem Leistem, Josefem Meisingerem
i sprawcà masakry wawerskiej z grudnia 1939 r.
Maxem Daume) stanà∏ przed Najwy˝szym Trybuna∏em Narodowym. Proces odby∏ si´ w w sali
Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 na warszawskim PowiÊlu. 3 marca
1947 r. zosta∏ uznany za winnego i skazany na kar´ Êmierci przez powieszenie. Po kilku dniach stracono go 8 marca w wi´zieniu mokotowskim.

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)
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„Fabryka Âwi´tego Miko∏aja”
znów by∏a pe∏na pomocników!
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia ju˝ za nami, my
jednak myÊlami wracamy do wydarzeƒ, które
jeszcze niedawno prze˝ywaliÊmy. 8 grudnia
w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja ju˝ po raz szósty mia∏o miejsce niezwyk∏e wydarzenie – „FABRYKA ÂWI¢TEGO MIKO¸AJA”. Pod tajemniczà nazwà kryjà si´
warsztaty plastyczne dla dzieci, rodziców
i dziadków, na których przygotowywaliÊmy
ozdoby Êwiàteczne z ró˝nych materia∏ów. Pomys∏owoÊci nie zabrak∏o nam i tym razem. Z po-

zoru zwyk∏e przedmioty i kolorowe dodatki
przemienia∏y si´ w jednej chwili w pi´kne i oryginale ozdoby Êwiàteczne. Nasze warsztaty od
wielu lat cieszà si´ bardzo du˝à popularnoÊcià.
Âwiàteczne przygotowania i goràczkowe poszukiwania prezentów nie powstrzyma∏y przed
uczestnictwem w naszych zaj´ciach i liczna grupa „pomocników” Âwi´tego Miko∏aja przyby∏a
do jego fabryki, aby razem z nami sp´dziç ten
wyjàtkowy czas.
Beata Sobiecka

PrzedÊwiàteczny wolontariat w naszej szkole
Wolontariusze ze Szko∏y Podstawowej nr 124,
których koordynatorem jest p. Monika Gawe∏,
zorganizowali zbiórk´ dla schroniska „Azyl pod
Psim Anio∏em” w Falenicy. Uczennice z kl. VII c
zbiera∏y karm´, puszki, psie przysmaki, zabawki,
koce, legowiska, smycze i inne przedmioty niezb´dne dla zwierzàt. 6 grudnia 2017 r. wszystkie
rzeczy zosta∏y przewiezione do schroniska. Zosta∏y zrobione pamiàtkowe zdj´cia, mo˝na te˝ by∏o
obejrzeç psiaki. Uczniowie z naszej szko∏y zrobili
pi´kny prezent miko∏ajkowy dla zwierzàt.

Z kolei 11 grudnia 2017 r. odby∏ si´ kiermasz
bo˝onarodzeniowy na terenie naszej szko∏y.
Uczennice z kl. VII c razem z p. Monikà Gawe∏
sprzedawa∏y podczas kiermaszu ozdoby choinkowe wykonane przez panie z Caritasu w Falenicy. Zarobione pieniàdze zosta∏y przekazane na
rzecz potrzebujàcych samotnych osób. By∏a to
kolejna udana akcja wolontariatu zorganizowana dla potrzebujàcych.
MG
REKL AMA

Kasjer-Sprzedawca
Poszukujemy osób:
- uÊmiechni´tych, lubiàcych prac´ z ludêmi,
- gotowych do pracy w trybie zmianowym,
- mile widziane doÊwiadczenie w handlu.
Dołàcz do nas! Sklep Społem, ul. Kajki 69.
CV prosimy przesyłaç na adres:
„Społem” WSS Praga Południe, Dz. Kadr
ul. NowowiÊniowa 2, 04-505 Warszawa
lub e-mail: dz.kadr@spolempraga.com.pl

tel. 22 810-83-71

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE
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8 [XJŕ[LV [ DJŕHZN SP[XPKFN mSNZ PCFDOJF QPT[VLVKFNZ
QSBDPXOJLØX OB TUBOPXJTLB LPMFKPXF
t .BOFXSPXZ NPƒMJXPžŗ QS[FT[LPMFOJB QS[F[ QSBDPEBXDŢ
t 6TUBXJBD[
t 1SPXBE[ŕDZ QPKB[EZ X PCSŢCJF CPD[OJDZ NPƒMJXPžŗ QS[FT[LP
MFOJB QS[F[ QSBDPEBXDŢ NJMF XJE[JBOF PTPCZ QPTJBEBKŕDF MJDFODKŢ
NBT[ZOJTUZ
t .BT[ZOJTUB QPKB[EØX USBLDZKOZDI
.JFKTDF QSBDZ CPD[OJDB LPMFKPXB &$ 4JFLJFSLJ X 8BST[BXJF
8ZNBHBOJB
o [EBOZ FH[BNJO LXBMJmLBDZKOZ OB XZƒFK XZNJFOJPOF TUBOPXJTLB
o XZLT[UBDFOJF [BXPEPXF MVC žSFEOJF
o NJMF XJE[JBOF EPEBULPXF VQSBXOJFOJB LPMFKPXF
0GFSVKFNZ
t EPCSF XBSVOLJ QBDPXF
o NBOFXSPXZ o PE  [ CSVUUP
o VTUBXJBD[ o PE  [ CSVUUP
o QSPXBE[ŕDZ QPKB[EZ X PCSŢCJF CPD[OJDZ o PE  [ CSVUUP
o NBT[ZOJTUB [F [OBKPNPžDJŕ T[MBLV o PE  [ CSVUUP
t TUBCJMOPžŗ [BUSVEOJFOJB X PQBSDJV P VNPXŢ P QSBDŢ
t NPƒMJXPžŗ JOEZXJEVBMOFHP SP[XPKV [BXPEPXFHP
t QSZXBUOŕ PQJFLŢ NFEZD[Oŕ

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

,POUBLU UFM
"QMJLPXBOJF QS[F[ GPSNVMBS[ OB TUSPOJF XXXQLQDTQM
X [BLBEDFv,BSJFSBw

meble
Wesolandia Spółka z o.o.
poszukuje

NAJEMCY BUDYNKU
z częścią biurową
i garażowo-magazynową
o powierzchni użytkowej: 220 m2,
na działalność gospodarczą,
na terenie działki Aquaparku.
Wokół obiektu duży własny parking,
brama wjazdowa o wymiarach:
szer. 350 x wys. 410 cm.

Kontakt: tel. 603 060 202
ul. Wspólna 4 , 05-075 Warszawa

Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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