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BUDOWA ZAKO¡CZONA
-

dwa kameralne budynki w wysokim standardzie
mieszkania cztero- i pi´ciopokojowe
teren osiedla zamkni´ty z placem zabaw dla dzieci
znakomite po∏àczenie ze ÂródmieÊciem

tel. 22 774 07 55, 601 221 581

www.marszalek.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
w 97,4% wykona∏
plan wydatków, natomiast plan dochodów w 100,1%. ZGN zintensyfikowa∏ swojà dzia∏alnoÊç jesienià ubieg∏ego roku, po obj´ciu funkcji dyrektora przez Arkadiusza Kuranowskiego.
Radni przyj´li stanowisko w sprawie nazwania
ronda na skrzy˝owaniu ulic Marsa i P∏owieckiej
imieniem Ignacego MoÊcickiego. Stanowisko zostanie przekazane Radzie Warszawy, która podejmie ostatecznà decyzj´ o nadaniu rondu nazwy.
Na koniec sesji przedstawiono sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Zarzàdu Dzielnicy w okresie mi´dzysesyjnym. W tym czasie Zarzàd przyjà∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci OÊrodka Sportu i Rekreacji
oraz sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ZGN. Zarzàd wystàpi∏ do Prezydenta Warszawy z wnioskiem o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin, zaopiniowa∏
zmiany w „Mikroprogramie rewitalizacji Dzielnicy
Wawer” oraz podpisa∏ porozumienie z Zarzàdem
Dzielnicy Rembertów i Komitetem Upami´tniania
Zag∏ady Getta w Falenicy i Rembertowie w sprawie wspó∏pracy zwiàzanej z organizacjà „Marszu
Pami´ci”. WÊród wielu spotkaƒ cz∏onkowie Zarzàdu brali udzia∏ w rozmowach dotyczàcych odtworzenia ulic zniszczonych podczas budowy Kolektora W. Dzi´ki negocjacjom Zarzàdu drogi rozkopane przy budowie zostanà nie tyle odtworzone
punktowo, co praktycznie wybudowane na nowo
na ca∏ych odcinkach.
Marcin Kurpios

Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy by∏a pierwszà,
którà mo˝na by∏o oglàdaç
on-line na stronach internetowych Dzielnicy. Posiedzenie rozpocz´∏o si´ podsumowaniem dwóch projektów
edukacyjnych i wr´czeniem
podzi´kowaƒ dla nauczycieli
i osób odpowiedzialnych za te przedsi´wzi´cia.
W Zespole Szkó∏ nr 114 zorganizowano projekt
„Przedwczoraj i wczoraj... Wawer dzielnicà ma∏ych Osiedli”. W zadaniu uczestniczyli uczniowie
wawerskich gimnazjów i liceów, którzy pod opiekà nauczycieli historii przygotowali prezentacje
swoich osiedli, od momentu ich powstania a˝ do
wybuchu II wojny Êwiatowej. Uczniowie gromadzili równie˝ kolekcje pamiàtek dotyczàcych swoich
ma∏ych ojczyzn. Podzi´kowania za organizacj´
projektu otrzymali: Magdalena Sitnicka – dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ nr 114, Magdalena Fràckiewicz-WiÊnioch – koordynator projektu oraz nauczyciele:
Agnieszka Buksiƒska, Dorota Dzikowska i Zbigniew Bia∏owàs. Nagrodzeni za udzia∏ zostali nauczyciele: Marzena Kraska, Zuzanna P∏atek, Renata Królak, Magdalena ¸adyko i Piotr Szparaga.
„Bajkowe Przedszkole” nr 107 zorganizowa∏o
Wawerski Przeglàd Przedszkolnej TwórczoÊci Artystycznej „Co potrafià przedszkolaki”. W ramach

projektu dzieci zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci aktorskie, wokalne i taneczne. Tegorocznym
has∏em przeglàdu by∏o „Z bajkà przez Europ´”.
Za organizacj´ przedsi´wzi´cia podzi´kowania
dosta∏a Barbara Haczyƒska, dyrektor Przedszkola nr 107 – pomys∏odawczyni projektu.
Radni pogratulowali równie˝ Burmistrz Dzielnicy – Jolancie Koczorowskiej otrzymania nagrody „Europejczyk Roku 2011” w kategorii Gospodarz Gminy, Miasta, Regionu za dzia∏alnoÊç
na rzecz rozwijania samorzàdnoÊci lokalnej.
Merytoryczna cz´Êç sesji rozpocz´∏a si´
przedstawieniem projektu „Plany zaopatrzenia
w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer”. Radni po
zapoznaniu si´ z prezentacjà projektu, w zwiàzku z du˝à liczbà pytaƒ, odes∏ali projekt do zaopiniowania w komisjach Rady.
W dalszej cz´Êci sesji radni zaj´li si´ op∏atami na
targowiskach gminnych. Uchwalono rekomendacj´
dla Rady Warszawy popierajàcà zwalnianie z op∏at
handlujàcych na targowiskach jednodniowych
oraz utrzymujàcà kary dla handlujàcych poza wyznaczonymi miejscami. W dyskusji radni zwracali uwag´ na koniecznoÊç utworzenia w dzielnicy
wi´kszej liczby targowisk jednodniowych.
Dyrektor Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ZGN w 2011 roku. W minionym roku Zak∏ad

Czwórbój wawerski – Cztery Pory Roku
„Czwórbój wawerski – Cztery Pory Roku” to
nowa propozycja Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dla osób zainteresowanych aktywnymi
formami wypoczynku.
Uczestnicy tej imprezy sportowo-rekreacyjnej
rywalizowaç b´dà w czterech dyscyplinach: kolarstwie górskim, p∏ywaniu, biegach prze∏ajowych
i biegach narciarskich bàdê (w przypadku braku
Êniegu) w marszu nordic walking. Poszczególne
edycje zawodów odb´dà si´ w kolejnych porach
roku: wiosnà, latem, jesienià i zimà. Do klasyfikacji generalnej b´dà wliczane punkty z wszystkich
czterech zawodów, a ˝eby byç sklasyfikowanym,
trzeba ukoƒczyç minimum trzy konkurencje.
Propozycja udzia∏u w wawerskim czwórboju jest
adresowana do wszystkich ch´tnych bez wzgl´du
na wiek i p∏eç. Wszystkich, którzy interesujà si´
sportami wytrzyma∏oÊciowymi i chcà prze˝yç wiele sportowych wra˝eƒ, zapraszamy do pi´knie po∏o˝onej, zielonej dzielnicy, jakà jest Wawer.
Pierwsze zawody, wyÊcig kolarski MTB, zosta∏y
rozegrane 28 kwietnia. Przed Paƒstwem jeszcze
trzy pory roku z odpowiednimi dla nich sportami:
• zawody p∏ywackie – 16 czerwca 2012 r. (sobota), godz. 9.00 – p∏ywalnia OÊrodka Sportu
i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. V Poprzeczna 22;
• biegi prze∏ajowe – 22 wrzeÊnia 2012 r. (sobota), godz. 11.00 – tereny leÊne przy SP
nr 124, ul. Bartoszycka 45/47;

• biegi narciarskie (w przypadku braku Êniegu
marsz nordic walking) – 16 grudnia 2012 r.
(niedziela), godz. 12.00 – teren wokó∏ boiska
PKS „RadoÊç” przy ul. Solurskiej.
Pe∏ne informacje o ww. zawodach b´dziemy
publikowaç na bie˝àco na portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl i w kolejnych numerach „WS”.

Tymczasem zach´camy do zapoznania si´ z pe∏nym regulaminem czwórboju pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/n/
2003. Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!

Listy do redakcji

z panià burmistrz; podwy˝szanie gruntów by∏o
wymieniane jako jedna z przyczyn tego katastrofalnego stanu rzeczy. Mowa by∏a o planie odwodnienia. Tymczasem zamiast odwodnienia
szykuje si´ kolejne podwy˝szanie gruntów? To
prawdziwy skandal. Mieszkaƒcy ul. Podkowy
(do których si´ zaliczam) sà zbulwersowani.
Z powa˝aniem,
Czytelnik

Podnoszenie gruntów w Aleksandrowie
Szanowni Paƒstwo,
chcia∏em zainteresowaç Redakcj´ „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” bulwersujàcà sprawà dotyczàcà
Aleksandrowa. Od kilku dni trwajà prace budowlane na wielkim osiedlu domków jednorodzinnych
przy ul. Podkowy (tu˝ ko∏o p´tli autobusów 115,
142). Na osiedlu tym od kilku lat nic si´ nie dzia∏o, niewykoƒczone domy jedynie „straszy∏y” swoim widokiem. Tymczasem prace ruszy∏y – ale zacz´to od nawo˝enia ziemi i podwy˝szania terenu.
Nie musz´ zapewne przypominaç Paƒstwa
Redakcji o tym, z jakimi problemami z wysokim
stanem wód gruntowych borykajà si´ od d∏u˝szego czasu mieszkaƒcy Aleksandrowa. Otó˝
dzia∏ki sàsiadujàce z powy˝szà inwestycjà sà
i tak cyklicznie zalewane, woda w piwnicach stoi
niemal ca∏y czas. Organizowane by∏y spotkania

Wydzia∏u Sportu i Rekreacji
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dzi´kujemy za kontakt. Jak dowiedzieliÊmy si´
od rzecznika prasowego Urz´du Dzielnicy Wawer, wed∏ug wst´pnych ustaleƒ Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska UD prace wykonywane na opisanym przez czytelnika osiedlu polegajà na obsypywaniu zaizolowanych fundamentów ponad poziomem gruntu. Niemniej 26 bm. na miejscu odb´dzie si´ wizja lokalna celem sprawdzenia, czy
wykonywane prace nie wykraczajà poza dozwolone obsypywanie fundamentów.
Redakcja
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Kolektor „W” – post´p prac
Min´∏o ju˝ pó∏ roku od
rozpocz´cia pierwszych prac
na budowie g∏ównego kana∏u
Êciekowego dla Wawra Zachodniego. To dobry czas na
krótkie podsumowanie.
Stan prac na dzieƒ 23
kwietnia 2012 roku przedstawia si´ nast´pujàco: wykonany jest ju˝ kolektor Êciekowy pod przysz∏à
ulicà Nowozabielskà (planowana budowa w latach 2013–14), pod ulicà Kadetów na odcinku
od projektowanej ulicy Nowozabielskiej do drugiej studni liczàc od Traktu Lubelskiego, trwajà
koƒcowe prace zwiàzane z wierceniem oraz
uk∏adaniem rur pod ulicà Zwoleƒskà. Powsta∏y
te˝ pierwsze elementy kana∏u pod ulicà Trakt Lubelski przy koÊciele w Zerzniu.
Wraz z budowà kana∏u g∏ównego powstajà
równie˝ kana∏y zbiorowe oraz si´gacze do posesji i w ulice boczne. Prace z tym zwiàzane zakoƒczy∏y si´ ju˝ w osiedlu Las, dlatego podwykonawca kontraktu u∏o˝y∏ ju˝ nowy asfalt oraz
odbudowa∏ chodnik i Êcie˝k´ rowerowà na od-

cinku ulicy Kadetów od Szko∏y Podstawowej
nr 128 do przysz∏ego przed∏u˝enia ulicy NowoBora-Komorowskiego w Wawrze.
Na dalszym odcinku ulicy Kadetów, do ulicy
Wàbrzeskiej, trwajà w∏aÊnie prace zwiàzane

z zamykaniem ostatnich studni, rozpocz´∏a si´
równie˝ odbudowa Êcie˝ki rowerowej oraz
pierwsze prace zwiàzane z uk∏adaniem nowej
nawierzchni. Trwa te˝ budowa kanalizacji zbio-

rowej pod ulicà Zwoleƒskà na ca∏ej d∏ugoÊci kolektora pod tà drogà.
Co dalej? Niestety nadal ustalane sà szczegó∏y harmonogramu dalszych prac mi´dzy jednostkami miejskimi, MPWiK oraz wykonawcà –

firmà POL-AQUA. Kiedy tylko pojawià
si´ oficjalne informacje, niezw∏ocznie
poinformujemy Paƒstwa o tym na naszym portalu (www.wiadomoscisasiedzkie.pl)
lub w czerwcowym wydaniu „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Krzysztof Soko∏owski

Centrum Falenicy pi´knieje
DoczekaliÊmy si´ wreszcie nowego parkingu u zbiegu ulic Walcowniczej i Bystrzyckiej. Uporzàdkowanie
przyleg∏ego terenu i oddanie
parkingu do u˝ytku ma nastàpiç ju˝ w tym miesiàcu.
Zainteresowanie obiektem
jest tak du˝e, ˝e mimo niedokoƒczenia prac, cz´Êç mieszkaƒców ju˝ korzysta z miejsc parkingowych, a zaprojektowany
tu skwerek przyciàga faleniczan chcàcych zrelaksowaç si´ w przestrzeni miejskiej. Inwestycja
cieszy równie˝ mieszkaƒców posesji sàsiadujà-

cych z targowiskiem – parking skoƒczy ich gehenn´ z parkujàcymi wsz´dzie gdzie si´ da (równie˝ w bramach wjazdowych) samochodami.
Przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej Rady
Dzielnicy Wawer – Pan Andrzej Wojda, od poczàtku zabiegajàcy o zagospodarowanie centralnej
cz´Êci Falenicy w taki sposób, aby ∏àczy∏a ona
funkcje handlowo-us∏ugowe z kulturalno-rekreacyjnymi i by∏a wizytówkà osiedla, a nawet ca∏ej
dzielnicy, mo˝e mówiç o sukcesie. Wnioskowa∏
do Zarzàdu Dzielnicy o zainstalowanie monitoringu na tym parkingu i w chwili zamykania numeru
wawerski Wydzia∏ Infrastruktury przygotowywa∏
ofert´ technicznà i wysy∏a∏ zapytania cenowe
do firm. Uporzàdkowanie przyleg∏ego terenu
zostanie w najbli˝szych
dniach zrealizowane
19 maja 2012 r. w godzinach 10.00–17.00 w ramach akcji „LeÊnicy
dla Stolicy” w Centrum Edukacji LeÊnej w Celestynowie odb´dzie si´ rodzinny dzieƒ otwarty. W programie: warsztaty bartnicze, warsztaty garncarskie, zaj´cia „Nauka
przez doÊwiadczenie”
i „Recykling w praktyce”,
pokazy sokolnicze, pokazy dogoterapii, pokazy
Stowarzyszenia
„Pro
Fortalicium”,
zaj´cia
edukacyjne z leÊnikami
oraz warsztaty plastyczne organizowane przez
Gminny OÊrodek Kultury
w Celestynowie.
Zapraszamy ca∏e rodziny! Wi´cej informacji na stronie: http://celestynow
.warszawa.lasy.gov.pl/ web/celestynow/43.

Dzieƒ otwarty w Centrum Edukacji LeÊnej
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przez ZGN. Dalsze plany radnego to kontynuowanie staraƒ o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej utworzenia skweru na rogu
ulic Patriotów i Walcowniczej. Liczy równie˝ na
zmiany organizacyjne na falenickim bazarze, dla
którego coraz wi´kszym zagro˝eniem sà wyrastajàce w Wawrze jak grzyby po deszczu liczne
super- i hipermarkety.
Hanna Kowalska
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Happeningi na linii otwockiej – oj, b´dzie si´ dzia∏o!
Ciep∏e majowe dni jak zwykle mobilizujà miejscowych animatorów ˝ycia kulturalnego do organizacji plenerowych imprez aktywizujàcych
mieszkaƒców poszczególnych regionów.
W Otwocku w dniach 11–20.05 odbywaç si´
b´dzie Festiwal Âwidermajer. Mieszkaƒcy wezmà udzia∏ w wystawach i wycieczkach Êladami
drewnianej architektury. Zorganizowany zostanie
sp∏yw kajakowy wzd∏u˝ nadÊwidrzaƒskich Brzegów Andriollego.
Na kolejne wiosenne soboty: 19 i 26 maja
oraz 2 czerwca 2012 r. Dzielnica Wawer proponuje historycznà podró˝ do miejscowoÊci po∏o˝onych wzd∏u˝ linii kolejowej na trasie Warszawa–Otwock. Przypomni ona czar i wiosennà
magi´ dawnych podwarszawskich letnisk oraz
przedwojenne Êrodowisko wielokulturowej spo∏ecznoÊci. Wybór, w której „kolejce do kultury”
staniemy, nale˝y do nas, warto jednak wziàç
pod uwag´, ˝e spektakularny przejazd starego
„pociàgu pod parà” na trasie linii otwockiej i towarzyszàce mu atrakcje w dniu 2 czerwca pr´dko si´ nie powtórzà.
Urzàd Dzielnicy Wawer oraz Klub Kultury
„Falenica” w dniu 19 maja zainaugurujà projekt „Dotkni´cie Linii” autorstwa Andrzeja Rukowicza. W Kinokawiarni Stacja Falenica w godzinach 15.00–20.00 odb´dà si´ projekcje filmów „W starym kinie” oraz spotkanie z dziennikarzem i historykiem kina – Stanis∏awem Janickim. Zaprezentowane zostanà filmy przedwojenne: „Czy Lucyna to dziewczyna” z 1934 r. „Pi´tro wy˝ej” z 1937 r. oraz „Gehenna” z 1938 r.
W dniu 26.05 przewidziany jest kolejny wieczór filmowy w Stacji Falenica z projekcjà filmu
„Pora umieraç” oraz panelem dyskusyjnym
z udzia∏em re˝yser Doroty K´dzierzawskiej. Nostalgiczna wymowa filmu oraz Êwidermajerowe
klimaty, w których zosta∏ nakr´cony, sprowokujà byç mo˝e dyskusj´ o historii, przemijaniu i budowaniu to˝samoÊci miejsc.
Projekt „Dotkni´cie Linii” autorstwa Andrzeja Rukowicza w po∏àczeniu z akcjà artystyczno-edukacyjnà „Letnisko z artystami.
Kierunek Wawer” to wydarzenie, które powin-

VIII bieg „M∏odzi w ho∏dzie
Janowi Paw∏owi II”
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza dzieci i m∏odzie˝ wraz z rodzicami
i nauczycielami na coroczny bieg poÊwi´cony pami´ci naszego wielkiego rodaka – b∏ogos∏awionego Jana Paw∏a II. Bieg odb´dzie
si´ 12 maja br. od 10.30 na terenach sàsiadujàcych ze Szko∏à Podstawowà Nr 124
w Falenicy przy ulicy Bartoszyckiej 45/47.
Szczegó∏y pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/129/n/2017.
Wydzia∏u Sportu i Rekreacji Urz´du
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

no obudziç ciekawoÊç nie tylko mieszkaƒców
naszej dzielnicy. G∏ówne atrakcje zaplanowano na sobot´ 2 czerwca.
Odb´dzie si´ wtedy podró˝ w czasie sygnalizowana charakterystycznym gwizdem parowej lokomotywy ciàgnàcej wagony osobowe z dworca
Warszawa Gdaƒska do Otwocka. Pociàg dwukrotnie w ciàgu dnia pokona t´ tras´, zatrzymujàc si´
na stacjach Wawer, Mi´dzylesie, RadoÊç i Falenica. Na peronach odgrywane b´dà scenki obyczajowe zwiàzane z przejazdem zabytkowego pociàgu. Pasa˝erami oka˝à si´ gwiazdy przedwojennego kina oraz przedstawiciele wielokulturowej
spo∏ecznoÊci dawnych podwarszawskich letnisk.
Na stacji Wawer zrobi si´ sporo zamieszania wokó∏ Stefana Jaracza. Mi´dzyleskie Êrodowisko powita na peronie Adolfa Dymsz´ i Helen´ Grossówn´. W RadoÊci miejscowi, przedwojenni dygnitarze wr´czaç b´dà order Antoniemu Fertnerowi –
aktorowi, mieszkaƒcowi i jednoczeÊnie pomys∏odawcy nazwy letniska RadoÊç. Na stacji w Falenicy zapanuje klimat przedwojennego ˝ydowskiego
miasteczka z jego wielokulturowà spo∏ecznoÊcià.
Na peronach pojawià si´ równie˝ nieruchome figury w historycznych kostiumach, a w przejÊciu
podziemnym przechadzaç si´ b´dzie uliczna Êpiewaczka. Na placu przed stacjà zapanuje typowy
klimat podwarszawskiego letniska uatrakcyjniony
spektaklami teatralnymi dla dzieci i doros∏ych,
koncertami zespo∏ów „Il Canto” i „The Warsaw Dixielanders” oraz wieczornym koncertem przedwojennych szlagierów i pieÊni ˝ydowskich. Równie˝
stacja Otwock przygotuje si´ na przyj´cie „pociàgu pod parà”. Towarzystwo Przyjació∏ Otwocka
zorganizuje w tym dniu specjalne atrakcje.
Na trasie przejazdu pociàgu zainstalowane
zostanà liczne d∏ugookresowe wystawy tema-

tyczne zwiàzane z historià regionu, jego architekturà oraz budowà linii kolejowej. Informacj´
wizualnà na dworcach i peronach uzupe∏niaç
b´dà varsavianistyczne i kolejowe publikacje
oraz tematyczne prelekcje. Nie zapomniano
równie˝ o znaczeniu dawnej podwarszawskiej
wàskotorowej ciuchci, jej trasà poprowadzony
zostanie rajd rowerowy.
Informacji dotyczàcej kalendarza poszczególnych wydarzeƒ nale˝y szukaç na stronach internetowych Dzielnicy Wawer, Klubu Kultury Falenica oraz w bie˝àcych wydaniach prasy lokalnej.
Pan Andrzej Rukowicz – autor tego „kulturowego zamieszania”, które zapanuje 2 czerwca, nieustannie walczy o realizacj´ kolejnych elementów
swojego szeroko zakrojonego projektu, realizowanego we wspó∏pracy z g∏ównym partnerem
i sponsorem – PKP Cargo S.A. oraz Filmotekà Narodowà, Akademià Sztuk Pi´knych w Warszawie,
Dzielnicà Wawer i Klubem Kultury „Falenica”. Autor, w zwiàzku z przygotowywanà w ramach projektu wystawà dotyczàcà historii kolejowej linii
otwockiej, nadal poszukuje archiwalnych zdj´ç
stacji kolejowych, pamiàtek zwiàzanych z kolejà, a tak˝e ewentualnych sponsorów dla poszczególnych instalacji realizowanych w ramach
czerwcowego happeningu. Zainteresowanych
prosimy o kontakt: andrzej@rukowicz.waw.pl.
Miejmy nadziej´, ˝e zaanga˝owanie autora
projektu przy mocnym wsparciu w∏adz dzielnicy
Wawer zaowocuje udanà imprezà, której echo
odbije si´ po drugiej stronie Wis∏y, przypominajàc o bogactwie przyrodniczym i kulturowym, jakie ma do zaoferowania linia otwocka.
Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com

Wawer Music Festival
– Wies∏aw Ochman i Przyjaciele
Z wielkà przyjemnoÊcià zapraszam na 29.
koncert Wawer Music Festival w dniu 13 maja
o godz. 19.30 w Pa∏acu Businessman Institute
przy ul. Trakt Lubelski 40a. Ka˝dy koncert jest
odr´bnym spojrzeniem na tzw. muzyk´ powa˝nà, która bywa zabawna i dowcipna, ale zawsze
na najwy˝szym poziomie wykonawczym. Tym
razem bohaterem wieczoru b´dzie uwielbiany
przez polskà publicznoÊç – maestro Wies∏aw
Ochman, który wraz z przyjació∏mi: Renatà Dobosz – mezzosopran, Aleksandrà Stok∏osà –
sopran, Halinà Mansarliƒskà – fortepian, zaprezentuje najpi´kniejsze duety ze Êwiatowej literatury wokalnej.
Mistrz Ochman wystàpi w Wawrze po raz
pierwszy. W swojej bogatej karierze tenora lirycznego wyst´powa∏ w towarzystwie prawdziwych gwiazd na najwi´kszych scenach operowych Êwiata, m.in. w nowojorskiej Metropolitan
Opera, mediolaƒskiej La Scali, w Barcelonie, Bu-

enos Aires, Madrycie, Moskwie, Rzymie, Sewilli
i Wiedniu pod dyrekcjà Herberta von Karajana i Karla Böhma.
Pasjà Maestro Ochmana jest re˝yseria operowa i malarstwo. Kawaler Orderu UÊmiechu uhonorowany Z∏otym Medalem „Gloria Artis” oraz
godnoÊcià Doktora Honoris Causa AGH. Rokrocznie organizuje aukcje obrazów w konsulacie
polskim w Nowym Jorku, z których dochód
wspiera cz´stochowskà kultur´.
Przed koncertem i w przerwie publicznoÊç
b´dzie mog∏a podziwiaç malarstwo znanego ju˝
wawerczykom Ryszarda Kalamarza. GoÊciem
honorowym koncertu b´dzie Prezes Mazowieckiej Spó∏ki Gazownictwa – in˝. Kazimierz Nowak.
Aby uzyskaç zaproszenie na koncert, prosz´
o kontakt pod adresem e-mailowym: fundacja@
interpiano.pl.
Jaros∏aw Drzewiecki
– opiekun WMF
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Kronenberg, Andriolli i wilegiatura...
– nowa ksià˝ka Wydawnictwa Âwidermajer
W tych trzech obco brzmiàcych s∏owach b´dàcych
tytu∏em najnowszej publikacji Wydawnictwa Âwidermajer autorstwa Roberta
Lewandowskiego zawarta
jest kwintesencja procesów
ekonomiczno-spo∏ecznych
oraz towarzyszàcych im
ludzkich dzia∏aƒ prowadzàcych do zasiedlenia,
a w konsekwencji do zurbanizowania terenów
obecnej linii otwockiej. Uzna∏am, ˝e odszyfrowanie tytu∏u ksià˝ki b´dzie dobrà metodà na przybli˝enie potencjalnym czytelnikom zawartej
w niej treÊci i przes∏ania.
Krajobrazowe i rekreacyjne walory terenów na
po∏udniowy wschód od centrum Warszawy sprawi∏y, ˝e z koƒcem XIX w. rozwin´∏a si´ tu zabudowa g∏ównie letniskowa i uzdrowiskowa. WÊród sosnowych lasów i piaszczystych wydm tworzy∏a
si´ wilegiatura, czyli miejsce letniego wypoczynku
dla zm´czonych przeludnionym miastem warszawiaków. Villegiare w j´zyku w∏oskim oznacza przebywanie w willi, czyli w domu wiejskim, okreÊlane
wówczas tak˝e terminem latowanie. O procesie
powstawania kolejnych podwarszawskich „latowisk” – letnisk traktuje ksià˝ka Roberta Lewandowskiego. Historyczne opisy, cenne cytaty z publicystyki lat dwudziestych oraz stare mapy ubogacajà wiedz´ czytelnika na temat historii rejonu.
Pierwszym architektem i budowniczym drewnianych letnich domów pod wynajem by∏ Elwiro
Micha∏ Andriolli – syn kapitana armii francuskiej
(z pochodzenia W∏ocha) i polskiej szlachcianki.
Elwiro – gorliwy patriota i uczestnik powstania
styczniowego oraz znany ilustrator czasopism
i dzie∏ literackich (ilustrowa∏ m.in.: Starà BaÊƒ
J. I. Kraszewskiego, Pana Tadeusza A. Mickiewicza, Legend´ Wieków W. Hugo, Romeo i Juli´ W.
Szekspira i wiele innych) stworzy∏ pierwszà nadÊwidrzaƒskà wilegiatur´. W Brzegach nad Âwidrem powsta∏a osada letniskowych domów, posiadajàcych cechy europejskiej architektury

Spotkania podró˝nicze – Indie
B´dzie to opowieÊç o prastarej cywilizacji, fascynujàcej religii i pi´knym
kraju oparta na pokazie slajdów pani
Ma∏gorzaty Bonikowskiej.
Prowadzàca jest doktorem historii, europeistà ale jednoczeÊnie zafascynowanym Indiami podró˝nikiem, prezesem Stowarzyszenia
India EU Council.
Zapraszamy w Êrod´ 23 maja o godz.
19.30 do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25.

Ko∏o PTTK w Weso∏ej
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uzdrowiskowej. Andriolli jako pierwszy dostrzeg∏
walory wypoczynkowe podwarszawskich miejscowoÊci i wykorzysta∏ nowy atrybut, jakim sta∏o
si´ uruchomienie trzeciego odcinka Drogi ˚elaznej NadwiÊlaƒskiej na trasie z Warszawy w kierunku Otwocka. Ciekawie opisane i zilustrowane
˝ycie Andriollego oraz historia powstawania
pierwszych Êwidermajerów to niewàtpliwy atut
opisywanej publikacji. Autor w tytule swojej pracy
wyraênie spozycjonowa∏ wag´ kolejnych nazwisk
i zdarzeƒ w procesie urbanizacji opisywanych terenów. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli
podwarszawskie letniska linii
otwockiej – to przypominanie historii terenów oglàdanych dziÊ
z okna zatrzymujàcego si´ na poszczególnych stacjach pociàgu.
Nazwy pierwszych letnisk to
tak˝e nazwy kolejnych stacji,
sygnalizowanych kiedyÊ gwizdem kolei parowej kursujàcej od
1877 r. z Warszawy w kierunku
Otwocka, a budowanej i sfinansowanej przez Leopolda Kronenberga.
Kronenberg – potomek zamo˝nej rodziny ˝ydowskich rabinów to wykszta∏cony na zachodnich uniwersytetach warszawski finansista, bankier i powa˝ny
inwestor. By∏ nie tylko zdolnym, na wskroÊ europejskim przedsi´biorcà, ale te˝ patriotà i humanistà (wydawcà „Gazety Polskiej”, w której regularnie publikowa∏ swoje artyku∏y m.in. J. I. Kraszewski). Kronenberg inwestowa∏ tak˝e w transport kolejowy. W latach 1874–1877 sfinansowa∏
budow´ wspomnianej Drogi ˚elaznej NadwiÊlaƒskiej. W ksià˝ce znajdziemy opis powstawania
kolejowej linii otwockiej i jej roli w procesie rozwoju poszczególnych letnisk. Nowa publikacja
Wydawnictwa Âwidermajer zawiera wiele archiwalnych zdj´ç i materia∏ów oraz kalendarium
wa˝niejszych wydarzeƒ wyznaczajàcych procesy urbanizacji terenów po dwóch stronach torów

kolejowych z Warszawy do Otwocka.
Ksià˝ka ta to nie tylko udana próba krótkiego zestawienia faktów z historii terenów by∏ych latowisk, to tak˝e pokazanie sylwetek dwóch przedsi´biorczych, na wskroÊ europejskich na owe czasy managerów, a jednoczeÊnie humanistów, ludzi
otwartych na Êwiat i reagujàcych dzia∏aniem na
zmieniajàcà si´ rzeczywistoÊç. Mo˝e nieprzypadkowo dwóch znanych ze swych profesji Polaków
o obco brzmiàcych nazwiskach Kronenberg i Andriolli budowa∏o (ka˝dy na swój sposób, zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami) nie∏atwà polskà to˝samoÊç. Przenosili na nasz
grunt zdobycze i trendy epoki
metodà tak trafnie okreÊlonà
przez dobrze im znanego i cenionego pisarza J. I. Kraszewskiego, który napomina∏ „Istotny
post´p mnie si´ zdaje, stopniowym pochodem, nie gwa∏townym miotaniem si´. Czym˝e bylibyÊmy wyrzekajàc si´ tego, co
przesz∏oÊç zbudowa∏a?”.
Ksià˝ka Roberta Lewandowskiego to kolejna cegie∏ka we
wspó∏czesnym procesie budowania to˝samoÊci terenów linii
otwockiej – miejsca spotkania kultur, bogatego
w pamiàtki naszego europejskiego dziedzictwa.
Publikacja Kronenberg, Andriolli i wilegiatura
... doskonale wpisa∏a si´ w wydarzenia minionego Roku Andriollego i zapewne wpisze si´
(choç mo˝e przypadkowo) w najbli˝sze (od
19.05.2012) spektakularne wydarzenia kulturalne realizowane w przestrzeni publicznej wawerskich stacji, a przygotowane wed∏ug projektu
Andrzeja Rukowicza oraz Klubu Kultury Falenica.
Ksià˝k´ nabyç mo˝na jak zwykle w placówkach kultury i ksi´garniach zlokalizowanych
wzd∏u˝ otwockiej linii kolejowej.
Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com

Startujemy z sezonem wycieczkowym
Po zimowej przerwie
Ko∏o PTTK w Weso∏ej
rusza w Polsk´ na kolejne wyprawy. I oczywiÊcie serdecznie zaprasza na nie wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej i okolic. Na wst´pie pochwalimy si´ naszà nowà stronà
internetowà. Pod adresem www.pttkwesola.pl znajdà Paƒstwo wszystkie potrzebne informacje: kalendarz naszych
imprez, redagowane systematycznie

aktualnoÊci o pracach naszego Ko∏a,
galerie zdj´ç z wycieczek i (uwaga!)
formularz do zg∏aszania si´ na wycieczki! To bardzo wygodne narz´dzie,
dost´pne co prawda tylko dla zarejestrowanych u˝ytkowników, ale zarejestrowaç na stronie mo˝e si´ ka˝dy zainteresowany naszà dzia∏alnoÊcià. Najbli˝sza wycieczka ju˝ 19 maja (sp∏yw
kajakowy Pilicà). Wszystkich ch´tnych
na wspólny wyjazd zapraszamy na
www.pttkwesola.pl.
Marcin J´drzejewski
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Wawerski spacer Êladami historii
Niedzielne po∏udnie 22.04
powita∏o uczestników wycieczki „Spacer po Wawrze”
organizowanej przez serwis
Ulice Twojego Miasta pi´knym wiosennym s∏oƒcem,
które towarzyszy∏o wszystkim
podczas tego wydarzenia. Ju˝
przed czasem na stacji PKP
Wawer zebrali si´ ˝àdni wiedzy entuzjaÊci dzielnicy Wawer i nawet niewielkie spóênienie przewodnika nie wp∏yn´∏o na pozytywny nastrój grupy.
Wawerski spacer z przewodnikiem objà∏
swym zasi´giem Stary i Nowy Wawer, jego tematem by∏ du˝y zakres historyczny – do poczàtków tych ziem, wchodzàcych w sk∏ad dóbr wilanowskich, nale˝àcych do El˝biety z Lubomirskich Sieniawskiej w XVIII wieku, poprzez burzliwe dzieje Wawra podczas wojennych zawieruch, koƒczàc na stanie obecnym.
Przewodnik w ciekawy sposób rozpoczà∏ wycieczk´ od wyjaÊnienia nazwy samego Wawra, ku
zaskoczeniu spacerowiczów nawiàzujàcej do nazwy polnego kwiatu chabra bàdê imienia Wawrzyniec. Nast´pnie, nawiàzujàc do historii linii kolejowej, jak i nieistniejàcej ju˝ linii wàskotorowej ∏àczàcej niegdyÊ Karczew z Jab∏onnà, przewodnik poprowadzi∏ wycieczk´ ulicami Wawra zatrzymujàc
si´ przy budynkach w szczególny sposób zwiàzanych z burzliwà historià tego miejsca, jak równie˝

tymi ciekawymi z punktu widzenia architektonicznego, pi´knymi przyk∏adami jeszcze przedwojennych
willi. Szczególnà uwag´ grupy zwróci∏a opowieÊç
zwiàzana z domem Bartoszków stojàcym przy ulicy Widocznej – dawniej dom by∏ niewielkà karczmà, gdzie dosz∏o do tragicznych wydarzeƒ prowadzàcych do pierwszej masowej egzekucji, jaka odby∏a si´ w Warszawie podczas II wojny Êwiatowej.

Dom w stylu Êwidermajer przy ul. W∏adys∏awa IV,
fot. Liliana Mas∏osz, êród∏o: www.utm.info.pl

Nast´pnie wycieczka ruszy∏a dalej ulicami
Wawra: B∏´kitnà, Lucerny a˝ po osiedle Sadul, zaÊ
przewodnik wskazywa∏ kolejne historyczne miejsca: pi´kne, choç zaniedbane wille, w tym Karpi˝ank´ – wspania∏à will´ w stylu weneckim z wie˝yczkà i malowanà fasadà, drewniane domki typowe dla tych okolic, jak równie˝ ostatnià chyba

na terenie Wawra opuszczonà wiejskà zagrod´.
Wycieczka obejmowa∏a równie˝ budynki wspó∏czesne, w tym sadulski koÊció∏ Êw. Benedykta,
szko∏´ podstawowà nr 86 – tysiàclatk´ im. Bronis∏awa Czecha. Podczas spaceru uliczkami Wawra w szczególny sposób rzuca∏ si´ w oczy znaczny kontrast mi´dzy nowoczesnymi budynkami
mieszkalnymi, zaniedbanymi „drewniakami”,
a podupadajàcymi przedwojennymi willami.
Dalej wycieczka dotar∏a na ulic´ Krupki, a nast´pnie ulic´ 27 Grudnia, jej nazwa upami´tnia
zbrodni´ hitlerowskà, która poch∏on´∏a 107 ofiar
– mieszkaƒców Wawra. D∏u˝szy przystanek mia∏
miejsce na ulicy P∏owieckiej przy dawnej Karczmie
Wawer, która teraz zosta∏a przekszta∏cona w restauracj´ Zajazd Napoleoƒski, wycieczka poÊwi´ci∏a równie˝ chwil´ na podupadajàcy ceglany domek, tzw. Murowank´, gdzie mieÊci∏a si´ kiedyÊ
szko∏a zrzeszajàca w swoich najlepszych czasach
a˝ 1000 uczniów. Spacerowicze obejrzeli równie˝
kamienic´ Wolframów, nale˝àcà niegdyÊ do holenderskich osadników, którzy na zawsze zwiàzali
swoje ˝ycie z tym miejscem. Wawerska wycieczka zosta∏a zakoƒczona interesujàcym quizem, który obejmowa∏ pytania dotyczàce wiadomoÊci
us∏yszanych od przewodnika. Konkurs zosta∏ rozstrzygni´ty bardzo sprawnie tu˝ przy koÊciele Êw.
Wac∏awa – ostatnim przystanku wycieczki, a jednà z g∏ównych nagród, ufundowanych przez Urzàd
Dzielnicy Wawer, zdoby∏a wys∏anniczka Redakcji
„WS”, wzbogacajàc si´ o dwie ksià˝ki dotyczàce
Wawra i jego historii.
Joanna Dàbrowska
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Bo my lubimy PKS RadoÊç!

•

•

•

•

•

• Za niesamowità atmosfer´
w dru˝ynie. Zawsze mi∏o tu
sp´dzamy czas (Mati, 11 lat).
•Mam tu mnóstwo kolegów,
super kolegów. Zawsze si´
wspieramy, bo jesteÊmy dru˝ynà (Damian, 10 lat).
Móg∏bym graç w PKS RadoÊç ca∏y dzieƒ.
Móg∏bym nawet do szko∏y nie chodziç! Ale
trzeba, bo trener sprawdza nam oceny i jak
mamy s∏abe, to zawiesza nas w treningach.
Mówi, ˝e nauka przede wszystkim! To ju˝ wol´ si´ uczyç, ˝eby móc tu przychodziç! (Tomek, 12 lat).
Mnie si´ podoba boisko. Jest duuu˝e, a murawa jest taka g´sta i zielona. Czasami mam
ochot´ po prostu na nim pole˝eç (Jano, 9 lat).
Trener jest surowy i trzyma dyscyplin´, musimy
ci´˝ko pracowaç i nie mo˝na si´ spóêniaç na treningi. Mnie si´ to podoba. PKS RadoÊç jest super..., a... i ma ∏adny kolor herbu ☺ (Jacek, 10 lat).
Du˝o si´ nauczy∏em w PKS-ie i mam satysfakcj´, ˝e razem z ch∏opakami w meczach sparingowych pokonaliÊmy dobre dru˝yny: Widzew
¸odê, GKS Katowice i Poloni´ Warszawa.
A trener Zag∏´bia Sosnowiec napisa∏, ˝e byliÊmy jednà z najlepszych dru˝yn, z jakimi do tej
pory mierzyli si´ na boisku (Marcin, 12 lat).
Za to, ˝e mamy takiego fajnego trenera. Jest
mi∏y i uÊmiechni´ty, ale „na g∏ow´ mu wejÊç

HARMONOGRAM TRENINGÓW

nie mo˝na”. Wszystko nam cierpliwie t∏umaczy. I mo˝na z nim szczerze porozmawiaç, nawet, ˝e si´ zakocha∏em? (Kuba, 10 lat).
• Nie widzia∏em jeszcze tak zgranej dru˝yny. Jak
przed ka˝dym meczem krzyczà: „Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”, to mam
g´sià skórk´ za emocji. Wiem, ˝e to szczere
i prawdziwe (tata Matiego i Tomka).
• Bo nasza bia∏o-zielona dru˝yna, zawsze pi´knie kibicom za doping podzi´kuje. Dobrze wychowane sà te nasze PKS-owskie ch∏opaki
i ju˝ (wierny Kibic).
• Trener niby taki surowy i groêny, ale po ka˝dym
meczu, nawet tym przegranym, to po ramieniu
klepnie i powie „super”. Wiadomo, potem b∏´dy
wytknie i po boisku „przeciàgnie”. Ale dzi´ki temu
ciàgle si´ uczymy i doskonalimy (Miki, 11 lat).
• Bo tu mo˝na tak biegaç i biegaç, bo to boisko
jest takie wielkie. A to jest przecie˝ pi∏ka no˝na,
wi´c trzeba biegaç. Ale ja w ogóle si´ nie m´cz´,
bo to jest przyjemne bieganie (Stefan, 6 lat).
• Ja nie wiem, tak dok∏adnie za co lubi´ PKS
RadoÊç, ja tu lubi´ po prostu przychodziç
i ju˝! (Antek, 5 lat).
JeÊli chcesz do∏àczyç do Klubu PKS RadoÊç
i razem z Kubà, Matim, Stefanem i ca∏à pakà z PKS
RadoÊç prze˝yç przygod´ z pi∏kà no˝nà, serdecznie zapraszamy na treningi.
Zawodnicy, Kibice,
Rodzice Zawodników z PKS RadoÊç

ROCZNIK 1999–2000
• Poniedzia∏ek: 19.00 – 20.00 zbiórka 18.45 stadion PKS RADOÂå, ul. Wielowiejska
• Wtorek: 18.00–19.30 zbiórka 17.45 boisko na ul.
Wielowiejskiej
• Czwartek: 18.00–19.30 zbiórka 17.45 boisko
Marysin Wawerski, ul. Starego Doktora 1
• Piàtek: 18.30–20.00 zbiórka 18.15 boisko na ul.
Bajkowej (SP 204)
ROCZNIK 2001–2002
• Poniedzia∏ek: 18.30–20.00 Boisko na ul. Bajkowej
• Âroda: 18.30–20.00 Boisko na ul. Bajkowej
• Czwartek: 18.30–20.00 Boisko na ul. Bajkowej
ROCZNIK 2003–2004
• Poniedzia∏ek: 17.30–18.30 Boisko na ul. Bajkowej od 16.04
• Wtorek: 18.30–20.00 Boisko na ul. Bajkowej
• Piàtek: 18.00–19.30 stadion PKS RADOÂå, ul.
Wielowiejska od dnia 13.04
ROCZNIK 2005–2006
• Poniedzia∏ek: 17.00–18.00 stadion PKS RADOÂå,
ul. Wielowiejska od dnia 02.04
• Piàtek: 17.00–18.00 stadion PKS RADOÂå, ul.
Wielowiejska od dnia 13.04
ROCZNIK 2007
• Czwartek: 16.30–17.30 stadion PKS RADOÂå,
ul. Wielowiejska od dnia 12.04

Bo PI¸KA TO COÂ WI¢CEJ!
Bli˝sze informacje pod numerem telefonu:
504 758 708.
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1061 32
2/2
1
1168 50
1/2
2
1154 55
1/2
2
1011 38
0/3
1
1136 42,5 0/2
2

Nr
Pow. Rejon
oferty
1411
600 Rembertów
1366
800 Mi´dzylesie
1446 3000 Mi´dzylesie
1450
804 Stara Milosna
1425
512 Stara Milosna

Rejon

Cena
w PLN
Anin
231.000
Stara Mi∏osna
320.000
Stara Mi∏osna
285.000
Anin
228.000
Praga Po∏udnie 255.000

Cena
w PLN
461.000
890.000
850.000
249.000
563.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu
731
130
593
185
726
140
745
249

Pow. dzia∏ki m2
774
577
150
200

Rejon
Anin
Majdan
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
999.000
450.000
620.000
720.000

Rodzaj domu
Wolnostojàcy
Bliêniak
Segment
Segment

Rok
2011
2010
2011
2011

Stan wykoƒczenia
Developerski
Developerski
Developerski
Developerski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

6

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nordic Walking na powitanie wiosny!
Kiedy za oknem zaÊwieci pierwsze marcowe
s∏oƒce, gdy nie pada ani Ênieg, ani deszcz, to
na twarzy pojawia si´ uÊmiech, a „nogi same
wychodzà z domu”. MyÊlimy wtedy o aktywnoÊci ruchowej, Êwie˝ym wiosennym powietrzu
i chwilach sp´dzonych w mi∏ym towarzystwie.

∏o bardziej uroczyÊcie, z podzia∏em na role przeczytaliÊmy taki wierszyk:
Utopimy Marzann´ szkaradnà.
niech z nià troski zimowe przepadnà.
Ju˝ zrobione wiosenne porzàdki,
sprzàtn´liÊmy wszystkie kàtki.
Jeszcze ch∏odno, jeszcze b∏oto na razie,
lecz na wierzbach widzia∏am dziÊ bazie.
A wczoraj widzia∏am przebiÊnieg,
wkrótce pierwsze rozwinà si´ liÊcie.
Chodêmy, chodêmy Marzann´ wyrzuciç!
Niech Ênieg z mrozem ju˝ nie wróci.
Pójdziemy weso∏o ze Êpiewem radosnym
bo dziÊ musimy poszukaç wiosny.

W sobot´, 24 marca, Grupa RadoÊç Nordic
Walking wraz z zaproszonymi goÊçmi ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna radoÊnie
i zgodnie z ludowà tradycjà powita∏a wiosn´!
Impreza rozpocz´∏a si´ rozgrzewkà i krótkim
instrukta˝em techniki marszu nordic walking dla
poczàtkujàcych. Idàc w kierunku Zagórza, zatrzymaliÊmy si´ nad jednym z mazowieckich ∏ugów, by zgodnie z ludowym obyczajem utopiç
w jego wodach „szkaradnà Marzann´”. Aby by-

Kiedy dotarliÊmy do Zagórza, kilka osób, które
by∏y tutaj po raz pierwszy, podziwia∏o uroki architektury tego miejsca: Dworek Wyraj i romantyczny zameczek. Bardzo im si´ podoba∏y. Okaza∏o si´, ˝e nasi goÊcie ze Starej Mi∏osnej, choç
mieszkajà w tej okolicy wiele lat, nie wiedzieli,
˝e tu˝ obok mo˝na zobaczyç tak pi´kne miejsce.
Podczas marszu nie zabrak∏o zabaw rekreacyjnych z u˝yciem kijków do nordic walking. Najwi´kszej porcji Êmiechu dostarczy∏a nam zabawa
„Poznajmy si´”, podczas której nale˝a∏o zapami´taç imiona wszystkich uczestników marszu,
a tak˝e wykazaç si´ dobrà kondycjà fizycznà,
by podbiegajàc z kijkami wyprzedziç kilkanaÊcie

osób i stanàç na czele grupy. By∏o weso∏o!
Na zakoƒczenie marszu by∏y çwiczenia rozciàgajàce i niespodzianka... wielkanocne drzewko,
na którym zawieszone by∏y pi´kne, kordonkowe
pisanki. W drodze losowania pisanki trafi∏y do
10 w∏aÊcicieli-szcz´Êliwców.
Po 2,5-godzinnym marszu przyszed∏ czas na
odpoczynek i posi∏ek w barze na Dakowie. Udana
impreza wià˝àca turystyk´, rekreacj´, wypoczynek
i dobrà zabaw´ pokazuje, ˝e potrzebujemy takich
chwil w naszym zabieganym, stresujàcym ˝yciu.
A jak si´ bawiliÊmy, mo˝na zobaczyç na zdj´ciach.

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Wawra
i Starej Mi∏osnej na kolejne marsze nordic walking – marsze po zdrowie! Informacje: jadwiga.
figura@trzykroki.org, www.trzykroki.org.
Jadwiga Figura
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Pierwsze szlify koszykarskie
Najm∏odsi adepci koszykówki (rocznik 2001
i m∏odsi) z Uczniowskiego Klubu Sportowego
WAWER ZS 70 prowadzeni przez Joann´ Bie-

niewicz i S∏awomira Iwaƒskiego wzi´li udzia∏
w trzydniowym Ogólnopolskim Wielkanocnym
Turnieju Koszykówki, w którym ogó∏em startowa∏o 26 dru˝yn z ca∏ej Polski. Obie dru˝yny

w kategorii dziewczàt
i ch∏opców zaj´∏y 7
miejsca. Jest to ogromny sukces naszych zawodników, zwa˝ywszy
˝e sà to ich pierwsze
koszykarskie kroki. Turniej by∏ bardzo wyczerpujàcy nie tylko dla zawodników, ale tak˝e dla
ich rodziców, którzy
dzielnie wspierali dru˝yn´ przez ca∏y czas. Za-

wodnicy klubu UKS WAWER ZS 70 grajà równie˝ w rozgrywkach ligowych Warszawskiego
Okr´gowego Zwiàzku Koszykówki „Pierwszy
krok”. Mecze odbywajà si´ w hali sportowej przy ul. Bajkowej 17/21 w Zespole Szkó∏ nr 70, terminarz gier dost´pny jest na stronie
sportowej
klubu
www.ukswawer.pl .
Serdecznie zapraszamy!
UKS Wawer

Szkó∏ka pi∏karska KS ZWAR
Ch∏opcy ze szkó∏ki KS ZWAR grajà
w lidze organizowanej przez MZPN,
wyst´pujà w turniejach, grajà
w sparingach
i wyje˝d˝ajà
na obozy pi∏karskie.
W klubie
trenuje 15 roczników w grupach
po 20 ch∏opców.
Ka˝da grupa ma
swojego trenera,

który stara si´, ˝eby dzieci czerpa∏y jak
najwi´cej przyjemnoÊci z gry w pi∏k´ no˝nà. To u nas Paƒstwa dzieci mogà
zaczàç przygod´ z pi∏kà no˝nà.
Nasza myÊl szkoleniowa to
przez zabaw´ do sportu.
Zapraszamy wszystkich
ch∏opców urodzonych w latach 2000–2007 na zaj´cia do
szkó∏ki pi∏karskiej KS ZWAR.
Wi´cej dodatkowych informacji na
stronie www.zwar.pl lub pod numerem
telefonu 504 522 205.
ZWAR

„Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”
Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury
„Marysin” w kwietniu br. rozpocz´∏y realizacj´
projektu wspó∏finansowanego przez m.st. Warszaw´ pod tytu∏em „Kiedy Êmieje si´ dziecko,
Êmieje si´ ca∏y Êwiat”. To cytat z Janusza Korczaka, który pokazywa∏ jak wa˝ne sà dzieci w dzisiejszym Êwiecie i jak wa˝ne by∏y one dla niego. To
im poÊwi´ci∏ ˝ycie i z nimi poszed∏ na Êmierç.
W zwiàzku z obchodami Roku Korczaka,
chcemy przybli˝yç jego postaç i dzia∏ania na
rzecz dzieci oraz upami´tniç miejsce szczególnie
z nim zwiàzane, jakim jest Marysin Wawerski.
Przed wojnà na tych terenach znajdowa∏a si´ kolonia „RÓ˚YCZKA” do której Korczak przywozi∏
swoich podopiecznych na wiosn´ i lato. Obecnie
w Marysinie Wawerskim jest ulica Starego Doktora oraz Króla Maciusia, tu znajduje si´ równie˝
popiersie Janusza Korczaka, jednak wiedz´
na temat tego, co dzia∏o si´ na tych terenach
(w kontekÊcie dzia∏aƒ Korczaka) majà tylko nieliczni mieszkaƒcy. Realizujàc ten projekt chcielibyÊmy to zmieniç i uÊwiadomiç warszawiakom,
a szczególnie dzieciom i m∏odzie˝y, historyczne
znaczenie tego miejsca.
Projekt rozpocznie si´ Âwi´tem ulicy Starego
Doktora, w dniu 26 maja br. B´dzie to piknik ro-
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dzinny z licznymi atrakcjami sportowymi i artystycznymi, stworzonymi w wyjàtkowym Êwiecie
Janusza Korczaka. Âwi´to Ulicy b´dzie wydarzeniem organizowanym przy wsparciu Spó∏dzielni
Mieszkaniowej Marysin Wawerski.
W okresie wakacyjnym prowadzone b´dà
warsztaty korczakowskie, czyli zaj´cia plastyczno-artystyczne poÊwi´cone wy∏àcznie ˝yciu
i twórczoÊci Korczaka. Prace wykonane w czasie wystawy zostanà zaprezentowane podczas
wystawy koƒczàcej projekt.
Zapraszamy wszystkich do udzia∏u w projekcie, a w szczególnoÊci do zabawy w czasie
Êwi´ta ulicy!
Program dzia∏aƒ w ramach projektu „Kiedy
Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”:
1. 26.05.12 r. – Âwi´to ulicy Starego Doktora
(obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Starego
Doktora)
2. Wakacyjne Warsztaty Korczakowskie
• 2.07 – Popiersie J. Korczaka (glina)
• 3.07 – Projekt ok∏adki do ksià˝ki „Król MaciuÊ I”
• 4.07 – Projekt przestrzenny OÊrodka „Ró˝yczka”

• 5.07 – „Ogród zabaw Króla Maciusia I”
• 6.07 – Portret Starego Doktora (w´giel
i kreda)
• 20.08 – Spotkanie w galerii postaci z bajek
J. Korczaka (pastele)
• 21.08 – Collage do cytatu J. Korczaka „Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”
• 22.08 – Kukie∏ka postaci „Króla Maciusia I”
• 23.08 – Sp´dê wakacje z Królem Maciusiem na bezludnej wyspie
• 24.08 – „Wspomnienia z wakacji” – projekt
gazetki Êciennej
3. 15 wrzeÊnia–15 paêdziernika – wystawa
podsumowujàca przeprowadzone dzia∏ania

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

Planujesz remont?
Sprawdê, ile mo˝esz zaoszcz´dziç
Wiosna i lato to okres remontów. Cz´sto
skuszeni reklamami kupujemy jak najtaƒsze
produkty. Nie zastanawiamy si´, ˝e wybierajàc
produkt o gorszej jakoÊci, nie uzyskamy efektu
jak z reklamy. Tak jest np. w przypadku farb,
które powinny nam dekorowaç Êciany przez
ca∏e lata, a nierzadko sà przyczynà naszej frustracji i niezadowolenia.
– Sprzedawca powiedzia∏ mi, ˝e jednà puszkà
farby pomaluj´ ca∏y pokój i jeszcze wystarczy mi
na poprawki – mówi pan Robert, który na Wielkanoc odnawia∏ salon.
– Nie doda∏ tylko,

˝e pomalowaç trzeba dwa razy, a zu˝ycie farby
podane na opakowaniu dotyczy warunków
wr´cz laboratoryjnych – skar˝y si´. Ostatecznie
odnowienie salonu skoƒczy∏o si´ na dwóch
kolejnych wizytach w markecie i zakupie nast´pnych trzech opakowaƒ farby. – I co mi z tego,
˝e jednà puszk´ kupi∏em tanio? Musia∏em dokupiç kolejne, nie mówiàc o straconym czasie.
A o tym, ˝e w ca∏ym domu ca∏y czas Êmierdzi
farbà, ju˝ nie wspomn´ – z˝yma si´ pan Robert.
Takich historii ka˝dy s∏ysza∏ wiele. PrzyzwyczailiÊmy si´ do sprawdzania w internecie, co gdzie ile
kosztuje. Nic jednak nie zastàpi fachowego doradztwa. – Nie ma jednej farby pasujàcej do
wszystkich pomieszczeƒ. Innej u˝yjemy
w salonie, a innej w toalecie czy kuchni.
To tak jak z lekarstwem – nie ma
leku na wszystkie choroby –
mówi Tomasz Kawiƒski ze
sklepu TK Farby na ul. B∏´kitnej 72 w Wawrze.
NIE WIERZYSZ?
PRZETESTUJ
NA MIEJSCU!

Sklep usytuowany jest na ul. B∏´kitnej 72
w Wawrze, w salonie ∏azienek Ruck Zuck

Jak dodaje, cz´sto spotyka si´ z klientami,
którzy najpierw kupujà najtaƒszy produkt, a po-

tem przychodzà do niego po pomoc. – Klient
najpierw cieszy si´, ˝e kupi∏ farb´ za 100 z∏. Potem z∏oÊci si´, ˝e musi wydaç kolejne 100 z∏,
a naprawd´ ogarnia go goràczka, kiedy musi
jeszcze raz wydaç kolejne 100 z∏. Gdzie tu
oszcz´dnoÊç – pyta Kawiƒski. Dlatego – wed∏ug
niego – skoro remont urzàdzamy raz na kilka lat,
podejdêmy do tego z g∏owà. – Zróbmy prosty rachunek. Czy lepiej wydaç trzy razy po sto z∏otych, czy po prostu wydaç raz dwieÊcie – kalkuluje. Dodaje, ˝e na miejscu mo˝na wybarwiç
farb´ na dowolny kolor. – Mamy ponad 200 000
receptur, wi´c naprawd´ jest w czym wybraç.
A jak potrzeba, to mamy Êcian´, gdzie mo˝na
przetestowaç farb´ i pomalowaç nià... ju˝
w sklepie – Êmieje si´. Dlatego zaprasza, by
przyjÊç i uzyskaç fachowe doradztwo.
NOWE ˚YCIE DLA OGRODU
– Mamy tu naprawd´ spory wybór. Od farb do
mieszkaƒ, lakierów na pod∏ogi i meble, po farby
i lakiery na drewno zewn´trzne, elewacje, dachy
i ogrodzenia. Mo˝emy pi´knie odnowiç ca∏y
dom i ogród i byç zadowolonymi z efektu na ca∏e lata – zach´ca Tomasz Kawiƒski.

TK Farby – farby, lakiery, akcesoria
ul. B∏´kitna 72

www.tkfarby.pl
Pon.–pt. 9–18, sobota 10–14
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AmiWaWa po raz czwarty
24 marca w Klubie Kultury „Anin” odby∏o si´
kolejne spotkanie pod nazwà „AmiWaWa”, czyli
zlot u˝ytkowników komputera Amiga i systemów
amigowych i oko∏oamigowych oraz sympatyków tych komputerów. Impreza ta odbywa si´
raz do roku i ju˝ czwarty raz Klub Anin goÊci∏
pod swoimi strzechami komputery Amiga.
Oficjalne otwarcie spotkania mia∏o odbyç si´
o godz. 11.00, ale pierwsi goÊcie przyjechali zaraz po godz. 10.00 i zacz´li rozpakowywaç swoje komputery. Sale doÊç szybko zape∏ni∏y si´

Benedykta Dziuba∏towskiego. W czasie trwania
ca∏ego spotkania, tradycyjnie ju˝, bardziej doÊwiadczeni u˝ytkownicy Amigi pomagali tym, którzy takiej pomocy potrzebowali, wymieniano si´
poglàdami i swoim doÊwiadczeniem.
Oko∏o godz. 13.00 rozpoczà∏ si´ pokaz MiniMiga – wspó∏czesnego klonu Amigi 500 zbudowanej
w oparciu o koÊci FPGA. Omówiony zosta∏ schemat blokowy MiniMiga i zasada dzia∏ania koÊci
FPGA. Nast´pnie pokazany zosta∏ MiniMig w dzia∏aniu: dema, gry, system. Po tym nastàpi∏a niespodzianka – pokaz prototypowego MiniMiga z koÊçmi AGA. Konfiguracja jego to: koÊci AGA z dost´pem do 50 MB pami´ci CHIP, szybkie 128 MB Fast
RAM na karcie z procesorem, fizyczny procesor
68060 taktowany ponad 100 MHz. Dzia∏anie tego

sprz´tu zrobi∏o wielkie wra˝enie na wszystkich.
KompatybilnoÊç by∏a prawie 100%, a dodatkowo
dosz∏y nowe tryby: grafika w pe∏ni 32-bitowa
i dêwi´k lepszy ni˝ generowany przez uk∏ad Paula.
Po prezentacji wi´kszoÊç uczestników podchodzi∏a do twórcy prototypu i prosi∏a o pokaz i mo˝liwoÊç testu. WyjÊcie tego komputera z fazy prototypu do produkcji jest bardzo bliskie i mo˝e nastàpiç ju˝ w po∏owie obecnego roku.
Przez ca∏y czas AmiWaWy trwa∏y konkursy,
które cieszy∏y si´ du˝ym zaanga˝owaniem
uczestników. AmiWaWa kolejny raz by∏a udanà
imprezà, a to dzi´ki temu, ˝e u˝ytkownicy Amig
potrafià ˝artowaç, pomagaç sobie i tworzyç fajnà
atmosfer´. Podczas tegorocznej imprezy przewin´∏o si´ ponad 80 osób. Sprz´tu by∏o jeszcze wi´cej ni˝ w ubieg∏ym roku, choç mniej by∏o Amig
klasycznych.
Andrzej Sachanowski

Zza kulis teatru i zza kamery,
czyli s∏ów kilka o tym, czego nie widaç
ludêmi i sprz´tem. Pierwsze pojawi∏y si´ komputery z systemem MorphOS, ale zaraz zosta∏a rozpakowana Amiga 500 wraz z monitorem. Chwil´ potem mo˝na by∏o podziwiaç Amig´ CD32
pod∏àczonà do 40” monitora, a jej w∏aÊciciel pokazywa∏ programy demonstracyjne i gry. Zaraz
za nià pojawi∏a si´ Amiga 3000 i 4000 (zarówno
w wersji Tower jak i desktop). Przez programistów z MOSTeam zaprezentowane zosta∏y dwa
laptopy z niedost´pnà jeszcze wersjà systemu
MorphOS 3.0. Mo˝na by∏o te˝ zapoznaç si´
z systemem AmigaOS 4.1 na komputerze Sam440 flex. Wymienionych zosta∏o tylko kilka
charakterystycznych komputerów, ale ró˝nego
sprz´tu na spotkaniu by∏o bardzo du˝o.
Po godz. 11 organizatorzy og∏osili plan spotkania: prezentacja MiniMiga, pokaz AmigaOS 4.1
oraz dwa konkursy: turniej w SWOS-a i konkurs
graficzny polegajàcy na rozpoznaniu postaci z ró˝nych gier amigowych. Jak si´ okaza∏o, organizatorzy nie zdà˝yli przeprowadziç prezentacji AmigaOS
4.1, ale za to konkursy by∏y trzy – trzeci to turniej
pojedynku w Mortal Kombat zorganizowany przez
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W dniu 30 marca w Klubie Kultury „Anin”
mia∏a miejsce kolejna impreza z cyklu „Ludzie
Wawra”. Tym razem goÊciem spotkania by∏ re˝yser filmowy, teatralny i aktor
– Wojciech Adamczyk. Tytu∏ spotkania brzmia∏: „Zza kulis teatru
i zza kamery, czyli s∏ów kilka
o tym, czego nie widaç”.
Wojciech Adamczyk, zamieszka∏y w Aninie, najbardziej znany
jest jako twórca kultowego ju˝ serialu telewizyjnego „Ranczo”, jest
równie˝ dziekanem na Wydziale
Re˝yserii w Akademii Teatralnej
oraz re˝yserem w Teatrze Ateneum w Warszawie. Poza „Ranczem” wyre˝yserowa∏ kilkanaÊcie
innych znanych seriali. Gra∏ te˝
kilka ról filmowych i wiele teatralnych. Jest równie˝ laureatem wielu wyró˝nieƒ
w dziedzinie kultury.
Spotkanie w Klubie „Anin” mia∏o swobodny,
towarzyski charakter. G∏ówny bohater z werwà
i du˝à dozà humoru przybli˝y∏ przyby∏ym go-

Êciom tajniki pracy z kamerà i aktorami. Dzi´ki
fachowym opisom widzowie zrozumieli, przynajmniej cz´Êciowo, mechanizm powstawania
telewizyjnych historii. Ilustracjà
by∏y fragmenty seriali. Re˝yserowi towarzyszy∏a ˝ona i mama. Ma∏˝onka re˝ysera to prozatorka, a mama gra∏a rol´
w jednym z seriali autorstwa
syna. Zgromadzeni goÊcie zadawali panu Adamczykowi wiele pytaƒ, nie tylko dotyczàcych
pracy zawodowej, ale ciekawi
byli równie˝ ˝ycia rodzinnego
re˝ysera, powiàzaƒ pomys∏ów
twórczych z okresem dzieciƒstwa, wczesnej m∏odoÊci. Sala
Klubu „Anin”, wystylizowana
na kawiarni´, Êwietnie zagra∏a
w spotkaniu, tworzàc specyficznà konwencj´.
Tradycyjnie dla goÊci przeznaczony by∏ s∏odki
pocz´stunek.
Miros∏aw Perzyƒski
Fot. Andrzej Sachanowski
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Wydarzenia kulturalne w maju
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY
13 maja (niedziela), godz. 13.30
Spektakl „Czerwony Kapturek”. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do Klubu Kultury „Aleksandrów” na spektakl teatru „Bajka”, zrealizowany
na podstawie klasycznej baÊni. Wst´p: 5z∏/osoba.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 12 maja (sobota), godz. 15.00–16.00
Bajka teatralna dla dzieci pt. „Kot w butach”
w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa. Przedstawienie przygotowane na podstawie znanej bajki Charles’a Perraulta. Bajka ukazuje perypetie tytu∏owego
bohatera, który wychodzi ca∏o z rozlicznych opresji.
Zwraca te˝ uwag´ na znaczenie przyjaêni, szacunku
i odpowiedzialnoÊci. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 31 maja (czwartek), godz. 10.30
Spektakl „Królewna Ânie˝ka”. Serdecznie zapraszamy na przedstawienie teatrzyku „Bajka”, oparte
na motywach znanej i lubianej przez dzieci baÊni
o Królewnie Ânie˝ce. Wst´p: 5z∏/osoba. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

KONCERTY, RECITALE, PROJEKCJE
12 maja (sobota), godz. 17.30
Âpiewanie znanych i lubianych piosenek. Grupa
wokalna Uniwersytetu III Wieku zaprasza na wspólne
Êpiewanie znanych i lubianych piosenek. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 12 maja (sobota), godz. 17.00
Pokaz filmu „Wsi moja sielska, anielska...” z cyklu
Klasyka Kina Czeskiego. „Wsi moja sielska, anielska...” to urokliwa opowieÊç w re˝yserii zdobywcy
Oscara, Jiri Menzla. Akcja rozgrywa si´ w leniwym
miasteczku w Czechos∏owacji. Nie zabraknie intryg,
wypadków samochodowych, sielskich plenerów, zakazanej mi∏oÊci, zdrady... A tak˝e wielu poplàtanych historii – jak to na czeskiej wsi... Film by∏ nominowany
do Oscara w kategorii obraz nieangloj´zyczny. Czas
trwania: 98 minut. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 13 maja (niedziela), godz. 16.00
XV Przeglàd TwórczoÊci Dzieci i M∏odzie˝y „Ko gucik 2012”. Koncert Laureatów, uroczyste rozdanie
nagród. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 28 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00
Koncert „Cieplejszy wieje wiatr” chóru „Alex
i Babki”. Spotkanie z piosenkà lekkà, ∏atwà i przyjemnà zach´cajàcà do wiosennego relaksu i nie tylko...
WÊród kilkunastu znanych piosenek, znajdà si´ m.in.
utwory zespo∏u Skaldowie. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 31 maja (czwartek), godz. 18.00
„Koncert spe∏nionych ˝yczeƒ”. W wykonaniu „Intermedium”, „Melo-rytmiki” i „Melodyjek”. W programie ˝yczenia z piosenkami dla mamy, scenki
Ma∏ego Aktora, Warszawski obrazek wg Wiecha.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
●

SPOTKANIA
9 maja (Êroda), godz. 19.00
„Wiosenna niecierpliwoÊç”. Spotkanie autorskie
Renaty Lipiƒskiej-Kondratowicz ze specjalnym
udzia∏em Ma∏gorzaty Lewiƒskiej, promocja tomiku
poezji. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
●

11 maja (piàtek), godz. 18.00–21.00
Spotkanie autorskie z p. Jurijem ¸uscaƒskim –
wieloletnim pracownikiem ∏u˝yckiej organizacji b´dàcej zwiàzkiem wielu organizacji spo∏eczno-kulturalnych „DOMOWINA”, dzia∏aczem na polu kultury i poetà. Jest to kolejna cykliczna impreza prezentujàca
kultur´ narodu serbo∏u˝yckiego – najmniejszego narodu s∏owiaƒskiego pokrewnego Polakom. Impreza wspó∏organizowana jest z serbo∏u˝yckim wydawnictwem literackim „Nak∏adinstwo Domowina”, którego przedstawiciele b´dà równie˝ obecni na spotkaniu.
Organizator: Klub Kultury” Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 17 maja (czwartek), godz. 11.40–12.40
31 maja (czwartek), godz. 12.40–13.40
„Strefa zimna – arktyczne pustynie lodu i tundry”.
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora. Wokó∏ Ziemi poza ko∏em podbiegunowym rozciàgajà si´ obszary Arktyki. Temperatury ekstremalne
si´gajà –70°C, sà tam d∏ugie oÊmiomiesi´czne zimy
i krótkie lata. Ale i tam wyst´pujà roÊliny, ˝yjà tam
równie˝ ludzie – Inuici, a w pó∏nocnej Syberii rozliczne drobne autochtoniczne narody, jak: Czukcze,
Nieƒcy, Do∏ganie, Nganasanie, Koriacy. Pó∏noc to
wielka przygoda, którà podejmowali liczni podró˝nicy, odkrywcy bieguna i arktycznych wysp. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 19 maja (sobota), godz. 17.00
Wieczór z poetà. Zapraszamy na wieczór z poetà
Bogdanem A. Chmielewskim – „Poezja, którà da si´
czytaç”. JeÊli chcesz poczuç bicie w∏asnego serca,
przyjdê i pos∏uchaj pi´knych wierszy o mi∏oÊci. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 23 maja (Êroda), godz. 18.00
Birma i Wietnam” – pokaz slajdów i spotkanie z po„B
dró˝niczkà Ma∏gorzatà Kopczyƒskà. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 28 maja (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem „Dubaj i Emiraty Arabskie – w krainie wielb∏àdów, pustyƒ i czarnego z∏ota”.
Dubaj to miejsce o wielu obliczach: fascynujàce
pustynie, cudowne pla˝e, góry si´gajàce trzech tysi´cy metrów, niesamowite bogactwo luksusowych
hoteli. Kontrast z nowoczesnoÊcià stanowià proste
wioski beduiƒskie, oazy, targi wielb∏àdów – wszystko to oferuje niezwyk∏y Êwiat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

WYSTAWY, WARSZTATY, TURNIEJE
8 maja (wtorek), godz. 10.00–12.00,
(boisko Syrenka II)
Warsztaty plastyczne. Forum M∏odzie˝y Warszawy zaprasza na warsztaty plastyczne w ramach obchodów ROKU KORCZAKOWSKIEGO z projektu
„Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Temat warsztatów: „Pocztówka z piecz´cià królewskà (Król MaciuÊ I)”. Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st.
Warszaw´ Dzielnic´ Wawer. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 maja (czwartek), godz. 10.00–12.00,
(boisko syrenka)
Warsztaty plastyczne. Forum M∏odzie˝y Warszawy
zaprasza na warsztaty plastyczne z projektu „Spotkajmy si´ u Starego Doktora”. Temat warsztatów – „Projekt znaczka pocztowego upami´tniajàcego Rok Korczakowski”. W razie niepogody warsztaty odb´dà si´
w Klubie Kultury „Marysin”. Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´ Dzielnic´ Wawer.
●

W zwiàzku z obchodami roku korczakowskiego
chcemy aby historia tego miejsca i historia cz∏owieka,
który ˝ycie poÊwi´ci∏ dzieciom i z nimi poszed∏ na
Êmierç, by∏y znane szczególnie m∏odym mieszkaƒcom naszej dzielnicy. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 18 maja (piàtek), godz. 11.00
Warsztaty ceramiczne – poranne warsztaty ceramiczne dla Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych 102. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 27 maja (niedziela), godz. 10.00–16.00
XI Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2012 – turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Regulamin turnieju dost´pny na stronie Klubu Kultury
„Anin”: anin.ovh.org. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
10 maja (czwartek), godz. 14.00
„˚ycie oceanów” – gala rozdania nagród i wystawa prac. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
● 18 maja (piàtek), godz. 17.30
Rozstrzygni´cie Konkursu Plastycznego
Zapraszamy do Klubu Kultury „Aleksandrów”
na rozstrzygni´cie konkursu plastycznego dla dzieci
i m∏odzie˝y na ilustracj´ do bajki „Brzydkie kaczàtko”. Zaprezentowane zostanà prace konkursowe,
a zwyci´zcom wr´czone nagrody. Wystàpi teatrzyk
„Balladynki”. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 19 maja (sobota), godz. 20.00
„Podró˝ do Starej Falenicy”. Inauguracja projektu
„Letnisko z Artystami. Kierunek Wawer”. W programie
wernisa˝ wystawy-instalacji ze specjalnym udzia∏em
prac Towarzystwa Mi∏oÊników Falenicy, koncert piosenek przedwojennych. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 19 maja (sobota), godz. 11.00–17.00
Dzieci´ca Stolica – 13 Festiwal Twórców Ruchu
Amatorskiego. Âwi´to m∏odych twórców ruchu
amatorskiego dzia∏ajàcych w sto∏ecznych oÊrodkach
kultury. Dzieci´ca Stolica to okazja do prezentacji
szerokiej oferty artystycznej proponowanej przez
animatorów. Miejsce: Agrykola. Organizator: Klub
Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 maja (sobota), godz. 14.00–17.00
Otwarcie wystawy plac plastycznych (pastele
i akwarele) p. Janiny Zdanowicz. W Galerii Klubu
Kultury „Anin” – „Twój Êlad”. Wystawa z okazji
90-lecia urodzin autorki. Wystawa czynna: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda w godz. 12.00–18.00; piàtek
w godz. 12.00–21.00. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 20 maja (niedziela), godz. 10.00–16.00
MARSZ PAMI¢CI – Rembertów – Wawer – Fale nica. Uczcimy 70. rocznic´ Marszu Âmierci, jaki odbyli 20 sierpnia 1942 roku ˚ydzi z Rembertowa. Kolumn´ z∏o˝onà z ponad 1000 osób ˝andarmi niemieccy p´dzili do Falenicy. Tych, którzy zdo∏ali
dojÊç, razem z tysiàcami ˚ydów falenickich za∏adowano do wagonów, które odjecha∏y do niemieckiego obozu zag∏ady w Treblince.
Zbiórka przed Stacjà kolejowà Warszawa-Rembertów przy ul. Cyrulików, godz. 10.00. Zakoƒczenie ok.
godz. 16.00 przy stacji Falenica. Trasa Marszu dost´pna na www.wawer.warszawa.pl. Organizator: Komitet Upami´tniajàcy Zag∏ad´ Getta w Falenicy
i Rembertowie oraz Urzàd Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy, Urzad Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
●

cd. na str. 13 ➽
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chali 341 solistów oraz
36 zespo∏ów i przyznali 9 pierwszych miejsc,
16 drugich, 14 trzecich i 35 wyró˝nieƒ.
Laureaci przeglàdu wystàpili przed publicznoÊcià, która by∏a zachwycona wykonaniem piosenek przez ma∏ych i du˝ych wokalistów przyby∏ych z terenu ca∏ej Polski.
Po koncercie nastàpi∏ moment wr´czenia imiennych statuetek i pamiàtkowych
zdj´ç z przes∏uchaƒ. By∏y te˝ dyplomy
laureata dla placówek oraz podzi´kowania
i upominki dla opiekunów artystycznych,
którzy przygotowali zwyci´zców.
Pani dyrektor podzi´kowa∏a sponsorom
Przeglàdu – Warszawskiej Spó∏dzielni
Handlowej „Fala” oraz cukierni „Meryk”.
Po koncercie do dyspozycji uczestników byli jurorzy p. Micha∏ ¸ojewski
i p. Bartosz KuÊmierczyk, którzy udzielili
zainteresowanym odpowiedzi na pytania
dotyczàce oceny ich wyst´pu oraz dali wskazówki na dalszà drog´ artystycznà.
Nast´pny Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer” ju˝ za rok. Zapraszamy.
KKZ

RozÊpiewany Wawer
W niedziel´ 15.04.2012 r. odby∏ si´ Koncert
Laureatów XVI Ogólnopolskiego Przeglàdu
Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.

Klub Kultury „Zastów” zamieni∏ si´ w krain´ piosenki. Chocia˝ na dworze by∏o szaro i s∏oƒce schowa∏o si´ za chmurami, u nas królowa∏a muzyka,
która wprowadza∏a wszystkich w pogodny nastrój.
W XVI Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer” jurorzy wys∏u-

Teatr KOT – najlepszy w Polsce!
Dreszczyk emocji pojawi∏ si´ jeszcze w Warszawie i zdawa∏ si´ rosnàç,
gdy z samego rana wsiedliÊmy do autokaru. Choç by∏ to ju˝ nasz czwarty
wyjazd na festiwal teatralny „Maska”
do Che∏ma, czekaliÊmy na niego niecierpliwie. Jak co roku towarzyszy∏a
nam szczera ch´ç pokazania si´ od
jak najlepszej strony. Widok sali z du˝à, wysokà scenà i niekoƒczàcymi si´
rz´dami foteli po raz kolejny oznacza∏
zapowiedê niezapomnianych wra˝eƒ. MieliÊmy dwa
dni na oderwanie si´ od codziennoÊci.
W trakcie festiwalu mo˝na zapomnieç o zwyk∏ym,
szarym ˝yciu, przenieÊç si´ w troch´ inny Êwiat. Czas
mija na oglàdaniu wyst´pów w kategorii teatru, recytacji i poezji Êpiewanej. Gdy sto∏ujemy si´ w kawiarni „Artystycznej”, zajmujà nas rozmowy o sztuce
i obejrzanych wyst´pach. Uczestniczymy w warsztatach teatralnych, a po drodze do garderoby mijamy
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osoby z najró˝niejszych stron Polski. Niektórzy przenoszà sceniczne rekwizyty, inni, odziani w teatralne
stroje, mijajà nas szybkim krokiem, po czym znikajà
za fa∏dami czerwonej kurtyny. KtoÊ siedzi w odosobnionym kàcie i z przej´ciem powtarza swojà rol´...
Zanim przyjdzie czas na po˝egnanie i powrót do domów, uczestnicy przychodzà na uroczystà gal´ wr´czenia nagród, a na „deser” oglàdajà goÊcinny wyst´p.
W tym roku by∏ to znakomity spektakl „Audiencja”
w re˝yserii i wykonaniu Miko∏aja Grabowskiego.
WracaliÊmy we wspania∏ych nastrojach, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e nasz wyst´p zapad∏ w pami´ç i przypad∏ do gustu publicznoÊci, a nawet patrzàcemu surowym okiem jury. Skàd ta pewnoÊç? Festiwal
przyniós∏ nam sukces – „Z∏otà Mask´” w kategorii TEATR.
Nale˝y przy okazji dodaç, i˝ w kategorii: RECYTACJA – Z∏otà Mask´ otrzyma∏a Julia Szachewicz z zaprzyjaênionego Teatru GLAN.
Anna Sacewicz

„M∏odzi liderzy lokalnej
samorzàdnoÊci”
Forum M∏odzie˝y Warszawy oraz Klub Kultury
„Marysin” zapraszajà do udzia∏u w projekcie „M∏odzi liderzy lokalnej samorzàdnoÊci”, który jest
wspó∏finansowany prze Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Ma on na celu zapoznanie m∏odzie˝y z potrzebà istnienia i dzia∏ania lokalnych samorzàdów,
przyczynienie si´ do uwra˝liwienia ich na to, co
dzieje si´ w najbli˝szym otoczeniu oraz pokazanie,
jak wiele lokalnych spraw zale˝y od samorzàdu i jak
wa˝na jest jego rola w strukturze politycznej kraju.
JednoczeÊnie udzia∏ w projekcie b´dzie okazjà, aby m∏odzie˝ pozna∏a inne formy samorzàdnoÊci, np. samorzàdy szkolne czy m∏odzie˝owe
rady miast. Zostanà zach´ceni do podj´cia dzia∏aƒ w tych strukturach, jak równie˝ do aktywnego dzia∏ania w lokalnych m∏odzie˝owych organizacjach pozarzàdowych, które stwarzajà wiele
mo˝liwoÊci dla m∏odych osób.
W ramach projektu odb´dà si´ dwa szkolenia,
które majà na celu m.in. wyszukaç m∏odych liderów samorzàdnoÊci, stworzyç otwarte forum
dyskusyjne nt. lokalnych dzia∏aƒ oraz zach´ciç
do podejmowania aktywnoÊci w samorzàdach
szkolnych.
Do udzia∏u w projekcie zapraszamy uczniów
warszawskich szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas szkoleƒ uczestnicy b´dà
mieli okazj´ m.in. wcieliç si´ w rol´ radnych
z ró˝nych ugrupowaƒ politycznych, zmierzyç si´
z trudami zawierania porozumieƒ i wypracowaç
strategi´ dzia∏ania, a tak˝e doskonaliç swoje
umiej´tnoÊci z zakresu wystàpieƒ publicznych.
Szczegó∏owe informacje o projekcie oraz karty zg∏oszeƒ znajdujà si´ na stronie www.klub
marysin.pl (iloÊç miejsc ograniczona).
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24 maja (czwartek), godz. 16.30
„Mama i ja” – klubowa impreza okolicznoÊciowa.
Dzieci z sekcji baletowej przygotowa∏y dla swoich
mam niespodziank´ tanecznà. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 25 maja (piàtek), godz. 18.00–21.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra”, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. W tym miesiàcu
GoÊç Niespodzianka. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 25 maja (piàtek), godz. 14.00
Dzieƒ Mamy i Taty – impreza okolicznoÊciowa.
Wyst´py dzieci z sekcji edukacji kulturalnej dzieci
m∏odszych. Wspólna zabawa z rodzicami. Organizator: Klub Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
●

DLA SENIORÓW
Gimnastyka dla seniorów – 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29, 30 maja, w godz. 9.30 i 10.30
Zapraszamy na bezp∏atne zaj´cia gimnastyczne.
Pod okiem instruktora uczestnicy zaj´ç wykonujà odpowiednie do ich wieku i mo˝liwoÊci çwiczenia. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
●

WYJAZDY
24 maja (czwartek), godz. 17.30
Wyjazd do kina – wyjazd autokarem do kina Cinema City Promenada na wybrany popularny film z repertuaru majowego. Koszt orientacyjny: ok. 30 z∏.
Klub przyjmuje zg∏oszenia do 18 maja. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy/ Wernisa˝e:
„Kolory Warszawy” – wystawa malarstwa Wandy
Skonieckiej. „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wystawa obrazów Roberta Zaborowskiego –
„Szlachetne pi´kno”. „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Z cyklu Zamki w Polsce: Zamek w Kwidzynie.
„Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
●

Spotkania z pisarzami / ciekawymi ludêmi:
● Spotkanie autorskie z pisarkà dla dzieci Renatà
Piàtkowskà – 11 maja, godz. 10.00. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wieczór poetycki Katarzyny Nowak – bibliotekarki,
mi´dzyleskiej poetki – promocja debiutanckiego
tomiku „W stron´ cienia”. 12 maja, godz. 17.00.
Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Z cyklu „Wybitni warszawianie – Janusz Korczak,
wybitny pedagog i lekarz, za∏o˝yciel «Naszego
Domu» dla dzieci Warszawy” – film i wyk∏ad Ewy
Andrzejewskiej. 15 maja, godz. 17. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● „Sm´tne wzdychania i mi∏osne swawole w poezji
staropolskiej” – wyk∏ad z cyklu „Spotkania Staro-

●

●

polskie” – 21 maja, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia
nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
Spotkanie z poezjà – grupa poetycka, 25 maja,
godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
„Cz∏owiek spot´gowany cz∏owiekiem” – spotkanie poetyckie poÊwi´cone Markowi Grechucie –
31 maja, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.

Prelekcje / Dyskusje / Pogadanki / Wyk∏ady:
Spotkanie z dzieçmi: „Zawsze mów prawd´”
15 maja, godz. 10.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● „O ksià˝kach” klub dyskusyjny, 18 maja, godz.
17.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
● Tydzieƒ bibliotek 2012 „Znaczenie ksià˝ki dla
kultury i rozwoju intelektualnego m∏odego pokolenia”. 11 maja, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia
nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Komunikacja werbalna i niewerbalna – zaj´cia z psychologiem dla m∏odzie˝y, 23 maja, godz. 15.00.
Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● „Porozmawiajmy o Japonii” – spotkanie z pasjonatkà podró˝y dr Dobros∏awà Âwierczyƒskà,
28 maja, godz. 16.30, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

●

da w godz. 9.00–10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
Dla Seniorów 7, 14, 21 28 maja (poniedzia∏ki)
Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1 oraz 11,
18, i 25 maja godz. 11.00–13.00 (piàtki). Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.

Warsztaty Integracyjne dla podopiecznych
Fundacji „Chata z pomys∏ami”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10:
● 8, 10, 17, 24, 31 maja (czwartek, godz. 12.15).

●

G∏oÊne czytanie:
„Bajki w Êrodowe popo∏udnia” – czytanie bajek
dzieciom, w Êrody godz. 12.00–12.30. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Czytanie na zawo∏anie – czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników w dowolnie wybranym
terminie. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Królestwo baÊni”, „JednoÊç” dla dzieci Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10:
- 11 maja, godz. 16.30 – „Alicja w krainie czarów”
- 15 maja, godz. 13.00 – „Trzy Êwinki”
- 18 maja, godz. 16.30 – „O Êlimaku, który wygra∏
zak∏ad”
- 22 maja, godz. 13.00 – „Pinokio”
- 25 maja, godz. 16.30 – „Bambi”
- 29 maja, godz. 13.00 – „Ali Baba i czterdziestu rozbójników”
● 15 maja, o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Wawer odb´dzie si´ kolejne spotkanie z cyklu „Ca∏y Wawer czyta dzieciom”. Tym razem goÊciem specjalnym spotkania, który przeczyta dzieciom bajk´, b´dzie Norbert Szczepaƒ ski, przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer.
● „Zagadki weso∏ej gromadki” spotkanie z przedszkolakami – 22 maja, godz. 10.00. Wypo˝yczalnia
nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
●

Warsztaty komputerowe:
Dla m∏odzie˝y z oÊrodka wychowawczego – 16
i 30 maja, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Dla podopiecznych Fundacji „Chata z pomys∏a mi” – podstawy obs∏ugi komputera – ka˝da Êro-

Warsztaty plastyczne: dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ Dzieci´cy.
Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych:
„Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia edukacyjno-ruchowe w formie zabawy dla dzieci w wieku 2–3
lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami we wtorki w godz. 10.30–12.00.
Prowadzàca Anna Gruszczyƒska (607 921 142)
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● „Maluchy na Trawiastej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci wieku 2–3 lata.
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami,
opiekunami w ka˝dy czwartek o godz. 10.30-12.00.
Prowadzi Anna Gruszczyƒska (607-92-11-42).
●

Konkursy / Testy /Quizy / Zagadki:
● „Biblioteka ciàgle w grze” – konkurs plastyczny
(rysunki w formacie A4 wykonane farbami plakatowymi) dla dzieci do lat 13. Czas trwania 1–15
maja. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● II Turniej jednego wiersza o tematyce „Aniƒskie
noce mistrza Ga∏czyƒskiego”. Dwie kategorie
wiekowe: m∏odzie˝ 12–18 lat i doroÊli. Czas
trwania 7–25 maja. Wypo˝yczalnia nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
● Konkurs dla dzieci: Malowane bajki -czytamy i ry sujemy. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica kawiarni” Martina Widmarka, Heleny Willis dla dzieci w wieku 6–9 lat. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ Dzieci´cy.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat,
kl. V–VI SP, pt. „Nawiedzony dom”, w 80. rocznic´ urodzin Joanny Chmielewskiej. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ Dzieci´cy.
● Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6–9 lat (kl.
I–III SP) pt. „Mieszkaƒcy Zielonej Doliny”
na podstawie ksià˝ki Barbary Gawryluk pt.
„W Zielonej Dolinie”. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ Dzieci´cy.
● Konkurs plastyczny dla dzieci (przedszkole) pt.
„Bohaterowie bajek i baÊni: Wró˝ki i Czarodziej ki” Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ Dzieci´cy.

●

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• USZCZELNIANIE RYNIEN I KOMINÓW
• MONTA˚ ANTYPTAKÓW

Teatr w Bibliotece:
● Przedstawienie dla dzieci pt. „Eko -wpadki panny
Agatki” w dniu 30 maja, godz. 13.00. Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl
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Furtka, ogród, dom. Raczej
nietypowa historia Falenicy
Opracowania dotyczàce lokalnej historii sà na
ogó∏ do siebie podobne. Otwierajà je zazwyczaj
rozwa˝ania etymologiczne. Próby wyjaÊnienia
nazwy jakiejÊ miejscowoÊci mogà odwo∏ywaç
si´ do „tutejszych” podaƒ i legend. Nale˝y dokonaç weryfikacji tych przekazów w oparciu
o ustalenia j´zykoznawców. W lokalnych opracowaniach nie mo˝e te˝ zabraknàç informacji
o Ojcach-Za∏o˝ycielach (Matki-Za∏o˝ycielki zdarzajà si´ rzadziej). Ich autorzy podajà informacje o dziejach wspólnot religijnych i placówek
oÊwiatowych. Opisujà lokalne konflikty. PodkreÊlajà zwiàzki z historià przez du˝e H. Poprzez
ich narracje snujà si´ te˝ niespiesznie Bardzo
Zas∏u˝one OsobistoÊci. Wszystko to okraszone
jest czarno-bia∏ymi fotografiami (o nie najlepszej jakoÊci) oraz planami i mapami (na których
niewiele widaç).
Wydawana trzykrotnie (1995, 1996, 2008)
ksià˝ka Jadwigi Dobrzyƒskiej o Falenicy (Falenica, moja mi∏oÊç) zawiera wszystkie wspomniane elementy. Jest jednak w niej coÊ jeszcze...
Czy chodzi o to, ˝e Autorka bardzo starannie
przyjrza∏a si´ znanym sobie êród∏om historycznym? Z ca∏à pewnoÊcià tak, ale to jeszcze
wszystkiego nie wyjaÊnia. A mo˝e rzecz w tym,
˝e Jadwiga Dobrzyƒska przekazuje nam swojà
wiedz´ z wdzi´kiem i talentem? Jest tak w rzeczy samej, ale to jeszcze nie czyni ró˝nicy.
Chodzi raczej o kobiecà (w najlepszym sensie tego s∏owa) wra˝liwoÊç i uwa˝noÊç. Bo mo˝e jeszcze przyjdzie do g∏owy jakiemuÊ m´˝czyênie, ˝eby wspomnieç o najpi´kniejszych
domach opisywanej miejscowoÊci. Skoncentruje si´ jednak wtedy na ocenie ich architekto-

nicznych i funkcjonalnych walorów. No dobrze
– domy. Ale ˝eby pisaç o furtkach? A Jadwiga
Dobrzyƒska widzi potrzeb´, ˝eby podaç czytelnikom informacj´ o samotnej furtce zlokalizowanej na brzegu lasu przy ulicy Technicznej
(widnieje nad nià napis „willa Feiner”). Wspó∏czeÊnie prowadzi ona donikàd. Autorka zauwa˝a te˝ metalowà furtk´ z pi´knymi secesyjnymi
motywami (Frenkla 4) i drewnianà furtk´ (z finezyjnà snycerkà!) strzegàcà domu przy ulicy Jachowicza 20. Rozwa˝a sensownoÊç instalowania tych monumentalnych furtek. Dochodzi
do wniosku, ˝e mia∏y one oszo∏omiç przyje˝d˝ajàcych z Warszawy letników na tyle, aby nie
rozczarowali si´ z miejsca niezbyt finezyjnymi
warunkami ˝ycia w falenickich drewniakach.
A który z m´skich autorów chcia∏by pisaç
o ogrodach? Autorka Falenicy, mojej mi∏oÊci
potrafi doceniç wp∏yw przydomowych ogródków na falenicki mikroklimat. Zauwa˝a, ˝e ograniczajà one wszechobecne w tym osiedlu piaski, a tak˝e nawil˝ajà powietrze. Przytacza przyk∏adowe „warianty ogrodowe”: ogród przestrzenny, sk∏adajàcy si´ z trawnika i starych
drzew, „tajemniczy” ogród, tonàcy w zieleni
bluszczowatych pelargonii i klematisów czy pora˝ajàcy bogactwem kolorów zestaw ustawionych na podeÊcie i przydomowych schodach
donic z kwiatami.
Czego m´˝czyzna nie zauwa˝y, kobieta zobaczy i z zachwytem opisze.
Jan Czerniawski
PS. Jadwiga Dobrzyƒska zmar∏a 28 lipca 2009
roku.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej Nr 86
im. Bronis∏awa Czecha w Warszawie, przy ul. Korynckiej 33

serdecznie zapraszajà
absolwentów, nauczycieli, uczniów i wszystkich przyjació∏ szko∏y

na uroczyste obchody

JUBILEUSZU 50-LECIA
które odb´dà si´ dnia 12 maja 2012 r.
BRONIS¸AW CZECH
1908–1944

Program uroczystoÊci:
10.00 Msza Êw. w koÊciele Êw. Benedykta przy ul. Lucerny w Warszawie
11.30 Oficjalne rozpocz´cie uroczystoÊci w szkole przy ul. Korynckiej
13.00 Czas wolny – zwiedzanie szko∏y, wystawy, pocz´stunek
14.15 Przedstawienie teatralne pt. „Królewna Ânie˝ka”
15.00 Koncerty okolicznoÊciowe
16.00 Zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej
16.30 Wspomnienia przy ciastku i kawie
Zapraszamy serdecznie!

ZAPRASZAMY
do Szko∏y Podstawowej nr 109
(ul. Przygodna 2)

na MAJÓWK¢
12.05.2012 (sobota)
od godz. 10.00 do 14.00.
W PROGRAMIE:
• pokazy sportowe: tenis, szermierka,
zumba, Êcianka wspinaczkowa, karate,
• XII Rodzinne Mistrzostwa Osiedlowe
w koszykówce,
• IV Prze∏ajowy Bieg o Puchar GENERA¸A
FRANCISZKA KAMI¡SKIEGO,
• przeciàganie liny (rodzice),
• pokazy artystyczne (dzieci),
• gabinet osobliwoÊci i pamiàtek szkolnych,
• wystawy kolekcjonerskie,
• gry mistrzów s∏owa,
• kawiarenka
• eurostoiska przygotowane przez rodziców i wychowawców.

Kontakt: tel./fax. 22 615 30 01
e-mail: sp109@gazeta.pl
Dyrekcja Szko∏y,
Rada Rodziców, Stowarzyszenie

Zielone
przedszkole
KLUB KULTURY RADOÂå zaprasza dzieci do
Zielonego Przedszkola, czyli na zaj´cia Edukacji Kulturalnej.
G∏ówny nacisk edukacyjny skierowany jest na
plastyk´, teatr i muzyk´. Poprzez obcowanie ze
sztukà dzieci zdobywajà wiadomoÊci o otaczajàcym je Êwiecie. Doznajà wielozmys∏owego poznawania, radoÊci poszukiwania i eksperymentowania, rozwijajà szeroko rozumianà sprawnoÊç
manualnà. W czasie dobrej zabawy rozwijajà
swojà spostrzegawczoÊç i doskonalà umys∏y.
Ma∏e grupy umo˝liwiajà instruktorowi bli˝szy
kontakt z dzieckiem, a nawet prowadzenie zaj´ç
indywidualnych, które dla dziecka majà ogromne
znaczenie. Czuje si´ wtedy docenione, zauwa˝one i ch´tnie wykonuje powierzone mu zadania.
W sekcjach edukacji kulturalnej panuje spokojna i ciep∏a atmosfera, dzieci czujà si´ tutaj dobrze i bezpiecznie. Tak dobrze, ˝e czasem nie
chcà wracaç do domu...
Zaj´cia odbywajà si´ od poniedzia∏ku do piàtku w dwóch grupach:
• 10.00–14.00 – maluchy
• 7.30–17.00 – starszaki
Informacje i zapisy w siedzibie Klubu RadoÊç
ul. Planetowa 36, tel. 22 615-73-28.

Komitet Organizacyjny
KK RadoÊç
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„Z bajkà przez Europ´”
– VIII Wawerski Przeglàd Przedszkolnej TwórczoÊci Artystycznej
Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”,
a przede wszystkim pani dyrektor Barbara Haczyƒska ju˝ od 16 lat jest inicjatorem i gospodarzem Wawerskiego Przeglàdu Przedszkolnej
TwórczoÊci Artystycznej „Co potrafià przedszkolaki”. Ka˝dy z przeglàdów ma niepowtarzalnà atmosfer´, styl i tematyk´, a dzieci z wawerskich
przedszkoli mogà wykazaç si´ ró˝nymi umiej´tnoÊciami artystycznymi, dostarczajàc widzom
wielu pozytywnych emocji, prze˝yç i wra˝eƒ.

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy p. Jolanta Koczorowska, Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania p. Renata Potrzebowska, Przewodniczàca Komisji OÊwiaty i Kultury p. Helena Kroszczyƒska i Wiceprzewodniczàca p. Gra˝yna Sierakowska. Z Centrum Informacji Spo∏ecznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyby∏a
p. Dagmara Sobczyk. Mi∏o nam by∏o goÊciç Naczelnik Wydzia∏u Funduszy Europejskich dla
Dzielnicy Wawer p. Ann´ LeÊniewskà, Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów OÊwiaty p. Ann´
Piwowarek oraz przedstawicieli Zwiàzków Zawodowych ZNP i NSSZ „SolidarnoÊç”.
Wszyscy bawili si´ Êwietnie, a mali Europejczycy nagradzani byli gromkimi brawami i nikt
nie zauwa˝y∏, ˝e czas tak szybko minà∏, w ser-

decznej atmosferze, którà zorganizowali nam zawsze pomocni dyrektorzy, nauczyciele, instruktorzy, sponsorzy, pracownicy i rodzice oraz w∏adze dzielnicy Wawer – wszystkim DZI¢KUJEMY!
Dorota Bia∏a
Fot. Sylwia Rafa∏
rosyjskiego i litewskiego, tortu orzechowego, a tak˝e ca∏ej gamy Êledzi
marynowanych np. po szwedzku
lub fiƒsku. Smakowite zapachy rozchodzàce si´
po sali gimnastycznej zach´ca∏y do pocz´stunku.
Ostatnim punktem programu by∏ mini play back

Wiosenne podró˝e
W niecodziennà podró˝ wybrali si´ uczniowie
Gimnazjum 102, którzy z okazji obchodzoTematem wiodàcym tegorocznego przeglàdu
nego co roku „Dnia M∏odzie˝y na Wichrowej”
pt. „Z bajkà przez Europ´” by∏o zaprezentowanie
odwiedzili kraje nadba∏tyckie.
charakterystycznych bajek wywodzàcych si´
To szkolne Êwi´towanie od lat cieszy si´ niez danego kraju europejskiego przedstawionego
s∏abnàcym powodzeniem wÊród uczniów.
w dowolnej formie. W zwiàzku z tym przyby∏y
Ma∏gorzata Gotowiec, nauczycielka geografii
do RadoÊci tak wielkie i znane postaci z Danii,
i jednoczeÊnie pomys∏odawczyni tegorocznej
Francji, Niemiec, Belgii i Polski jak: Calineczka,
imprezy, przy wsparciu wychowawców zmobiliKrólewna Ânie˝ka, Brzydkie Kaczàtko, Czerwony
zowa∏a uczniów do poznania zarówno historii,
Kapturek, Kopciuszek, MiÊ Kolargol, rozbawione
jak i obyczajów naszych sàsiadów.
Smerfy i wiele innych postaci bajkowych,
GimnazjaliÊci rozpocz´li w´drowanie w Danii,
a do zabawy zaprasza∏ wszystkich Kozio∏ek Maodwiedzili
Niemcy, Szwecj´, Finlandi´, Rosj´, Lito∏ek. Chcàc zobaczyç tak znakomitych goÊci,
tw´, ¸otw´, zatrzymali si´ w Polsce, by na koniec
zaszczycili nas swojà obecnoÊcià Burmistrz
dotrzeç do Estonii. Prezentowano piosenki, scenki i plakaty.
Aby oddaç klimat i specyfik´
odwiedzanych paƒstw, m∏odzie˝ by∏a barwnie ubrana, nawet w historyczne stroje.
Póêniej by∏a okazja do poÂwi´to Wiosny przywita- znania kuchni naszych bli˝liÊmy w nietypowy sposób szych i dalszych sàsiadów.
– w naszej szkole odby∏ si´ Uczniowie wykazali si´ fantazjà
Dzieƒ J´zyków. Na poczàt- kulinarnà. Mo˝na by∏o skosztoku pojawi∏y si´ Czerwone waç ciasta duƒskiego, sernika
Kapturki z ko∏a teatralnego,
porozumiewajàce si´ po
angielsku. G∏ównych postaci by∏o a˝ 11. Po przerwie
klasy 4–6 zaprezentowa∏y
scenki z ró˝nych krajów:
• 4a pokaza∏a podró˝ Krzysztofa Kolumba z Portugalii,
• 4b histori´ Wielkiej Brytanii – od Szekspira po Spice Girls,
• 5a przedstawi∏a histori´ nagrody Nobla i zestaw hitów grupy Abba,
• 5b upadek muru berliƒskiego,
• 6a dzielnych torreadorów z Hiszpanii,
• 6b mitologi´ greckà.
PoznawaliÊmy Êwiat poprzez inscenizacje i performance. By∏a to
uczta dla ducha i umys∏u.
Aldona Szparaga

U nas by∏o inaczej
– 21 marca w SP 216

show, podczas którego zaprezentowane zosta∏y
piosenki duƒskie, rosyjskie i szwedzkie. Najwi´kszy aplauz zebrali ch∏opcy z klasy I c, którzy brawurowo wykonali utwór zespo∏u Rammstein.
Nasza coroczna impreza jest ogólnoszkolna i przebiega w formie mi´dzy klasowych rozgrywek, dlatego zawsze wzbudza wiele emocji.
Tegoroczny zwyci´zca to klasa I c, serdecznie
gratulujemy!
Ma∏gorzata Rodak
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
US¸UGI:
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki,
schody, kominki, parapety, blaty – doradz´
bezp∏atnie tel. 605 654 269.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695622-848.
◗ Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi?
Zapraszamy do Uprzejmego ¸osia, gabinetu
weterynaryjnego w Mi´dzylesiu, przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na
Paƒstwa. Tel. 535 965 525 www.uprzejmy∏oÊ.pl
20 marca w Przychodni Zdrowia na ul.
Strusia, w przebieralni RTG, zostawi∏am
z∏oty pierÊcionek z czerwonym koralem,
pamiàtk´ po Zmar∏ej Mamie.
Znalazc´ upraszam o tel.: 502 087 556
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NAGRODA ZA PIERÂCIONEK

◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp.
tel. 601 851 660.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania wn´trz i elewacji. Malujemy agregatem
malarskim jak równie˝ tradycyjnie wa∏kiem
i p´dzlem. Pracujemy na materia∏ach w∏asnych lub powierzonych. Tel. 792-077-071.
◗ Docieplanie, malowanie budynków – tel: 660
47 36 28.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – Wykonuje us∏ugi na
wysokoÊci – mycie/malowanie elewacji, przycinka/wycinka drzew, monta˝ reklam, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp. – tel. 792 077 071.

MASA˚E
REFLEKSOLOGIA STÓP
ÂWIECOWANIE USZU
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Gabinet tel. 518 55 38 87
◗ Uczciwy, pracowity, bez na∏ogów – wykona prace w zakresie us∏ug remontowych. Glazura, terrakota, Êcianki z k/g, hydraulika z PCV,
malowanie i inne. Tel. 888 030 994.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.
◗ Us∏uga transportowa – tanio. Odbior´ równie˝
makulatur´, stare meble, z∏om itp. Tel. 518052-166.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel. 505 630 513.

◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Wawer i okolice.
◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody,
dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta. Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com
tel.: 507 525 508, www.masujemy.com
◗ Uszczelnianie kominów i rynien, monta˝ odstraszaczy ptaków, wycinanie i podcinanie
drzew. Tel. 606-808-358.
◗ Malowanie dachów natryskowo, wycena, dobór farb. Tel. 602-635-354.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka – tel.
601 313 561.
◗ TRAWNIK – wertykulacja, wiosenna piel´gnacja trawnika, automatyczne nawadnianie, budowa ogrodów, projekty 500-215-601.
◗ Budowlano-remontowe US¸UGI, solidnie z doÊwiadczeniem. Oferujemy budow´ domków
jednorodzinnych od podstaw, stan surowy,
„budowa pod klucz”, modernizacje, wykaƒczanie wn´trz, przebudowy oraz naprawy.
Kontakt 513-302-137.
◗ Podcinanie drzew, uszczelnianie kominów,
monta˝ antyptaków. Tel. 606-808-358.
◗ Ogrody – kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania
systemów autom. nawadniania dla ogrodów
i terenów zieleni. Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie oraz bran˝owe wykszta∏cenie.
Tel. 504-167-731, www.greenpartner.pl
◗ Glazurnik-profesjonalista. 20 lat praktyki.
Tel. 501-805-046, (22) 783-24-28.
◗ Us∏uga transportowa – tanio. Odbior´ równie˝
stare meble, z∏om, wi´kszà iloÊç makulatury.
Tel. 518-052-166.
◗ Internet bezprzewodowy LTE do 100 mb/s.
Abonament – od 29 z∏. Telewizja cyfrowa.
Do 6 miesi´cy bez abonamentu. Multiroom
dla rodziny – bez op∏at. Zestaw satelitarny
z monta˝em – od 3 z∏. Tel.: 693 519 727.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby,
biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ Cyklinowanie uk∏adanie pod∏óg. DoÊwiadczony
specjalista wykonuje renowacji, a jeÊli ˝yczysz
sobie nowej pod∏ogi te˝ sobie z tym poradzi
parkiet, panele, deska zadzwoƒ 501126177.
◗ Us∏ugi malarskie. Tanio, solidnie, terminowo.
Tel. kom. 506 251 222.
NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç
lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje,
analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka,
przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej
Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek (gimnazjum, liceum) i testów gimnazjalnych. Kontakt: 503410723.

◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul. NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna. Tel.: 605 981 175, e-mail:
dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 48 m2,
z pi´knym tarasem 43 m2, trzy pokoje, osiedle
„Pod Sosnami”, Stara Mi∏osna. Tel.
601864390.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam suknie Êlubnà – rozm. 40/162 cm;
model 2011 r. Stan bardzo dobry. 700 z∏. Tel.
503-877-838.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç
hipoteczna. Tel.: 605-981-175, e-mail: dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2
w Aninie na strze˝onym osiedlu. Salon
z kuchnià, 3 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, klimatyzacja, miejsce gara˝owe. Kontakt: 606-556-739.
◗ Sprzedam stó∏ mahoniowy Ludwik-Filip wykonany w latach 1850-1865 wym 79x133x76
Posiadam opini´ konserwatora sztuki z Muzeum Narodowego tel. 501 126 177.

◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0-9kg MAXI-COSI stan b. dobry, tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków –
Maclaren Twin Techno Charcoal. W komplecie: dwa Êpiworki dla dzieci, dwa uchwyty
do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. Tel.
605 077 751.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, aeracja trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy
pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam dom PetShop-owy oraz komplet
PetShop-ów (25 sztuk) w bardzo dobrym stanie. Tel. 607 383 175.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy
pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131

• pedicure leczniczy, kosmetyczny,
• masa˝e stóp,
• dezynfekcja obuwia,
• leczenie grzybic – dermatolog
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Gabinet tel. 518 55 38 87

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw.
przy ul. Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail:
aneta_pawlak_@op.pl
KUPI¢/PRZYJM¢:
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´ klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon: 695-622-848.
SZUKAM PRACY:
◗ DoÊwiadczona opiekunka osób starszych
i chorych zaopiekuje si´ Twoimi rodzicami
dziadkami. Zadzwoƒ 500 240 976. Twoi bliscy b´dà pod dobrà opiekà posiadam referencje ANIA.
◗ Poszukuj´ pracy remonty, malowanie, ogrodnicze. Tel.: 793 169 455.
◗ Poszukuj´ pracy jako animator czasu wolnego, wychowawca kolonijny lub kierownik wycieczki szkolnej. Tak˝e zaopiekuj´ si´ dzieckiem podczas spotkania rodzinnego, komunii
etc. Tel. 532 435 664, 600 030 096.
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, opieka nad dzieckiem, opieka nad starszà osobà. Tel. kont.
603 310 664.
◗ Od wrzeÊnia zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Wykszta∏cenie pedagogiczne. Referencje. Telef.
503 117 094.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu 607-288-348

W A W E R S K I E w i a d o m o Ê c i s à s i e d z k i e - pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer.
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Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, Ilona Szymaƒska, W∏odzimierz Zalewski.
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WAKACJE NA

KASZUBACH
POKOJE LUB CA¸Y DOM W NOWO WYBUDOWANYM GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobli˝u jeziora, du˝y teren – 14 ha z dobrym dojazdem.
Wspania∏a baza wypadowa na wycieczki rowerowe, kajakowe i piesze.
Wymarzone miejsce na spokojny i cichy wypoczynek.
O wi´cej informacji prosimy dowiadywaç si´ mailem
na adres: marcin@dom-kaszubski.pl

Wolne w terminach: 15 czerwca – 21 lipca oraz 11 sierpnia – 30 wrzeÊnia

www.dom-kaszubski.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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åwiartka bliêniaka

Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji
i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska
∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi
punktami Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà
¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.

• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe,
urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum
Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà
inwestycj´ od Centrum Handlowego Goc∏aw.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

