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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

POW w Wawrze
Po∏udniowa Obwodnica
Warszawy to planowana
droga ekspresowa, która
b´dzie zaczynaç si´ od w´z∏a „Pu∏awska” w rejonie
Wa r s z a w y - G r a b ó w k a ,
a koƒczyç na w´êle „Lubelska”, w gminie Wiàzowna.
Tu POW b´dzie przecinaç
si´ z drogà krajowà nr 17 (projektowanà drogà
ekspresowà S17). Ca∏a trasa POW ma mieç
19,2 km d∏ugoÊci. To arteria projektowana jako
dwie jezdnie w ka˝dym kierunku ruchu, o szerokoÊci 10,5 m, z trzema pasami ruchu po
3,5 m szerokoÊci. Jezdnie b´dà rozdzielone pasem zieleni o szerokoÊci 4 m. Ruch drogowy na
POW b´dzie ca∏kowicie bezkolizyjny. W poprzek POW zostanà wybudowane poprzeczne
przejazdy nad lub pod drogà, a wzd∏u˝ nowej
trasy powstanà dodatkowe drogi dojazdowe
obs∏ugujàce tereny sàsiadujàce z POW. Zostanie te˝ zachowana ciàg∏oÊç Êcie˝ek rowerowych i szlaków turystycznych przeci´tych drogà. Wzd∏u˝ Êcie˝ki pieszo-rowerowej zaproponowano rozmieszczenie obiektów ma∏ej architektury, na których umieszczone by∏yby informacje turystyczne dotyczàce terenów po∏o˝onych w sàsiedztwie POW.
Dost´p do drogi ekspresowej b´dzie mo˝liwy tylko w w´z∏ach. Projektowane w´z∏y to:
• w´ze∏ „Ursynów” podzielony na dwie cz´Êci:
„Ursynów-Zachód” i „Ursynów-Wschód”,
które umo˝liwià wjazd i wyjazd z ca∏ego pasma Ursynów-Natolin na tras´ POW w kierunku zachodnim i wschodnim,
• w´ze∏ „Przyczó∏kowa”,
• w´ze∏ „Lubelska”,
• w´ze∏ „Wa∏ Miedzeszyƒski”,
• w´ze∏ „Patriotów”.
Na terenie Wawra znajdà si´ w´z∏y „Wa∏
Miedzeszyƒski” i „Patriotów”.
Budowa trasy POW ma kosztowaç oko∏o 6 mld
z∏ z tunelem pod Ursynowem i mostem przez Wis∏´. Jest to kwota znacznie przewy˝szajàca koszt
wydrà˝enia centralnego odcinka II linii metra.

W dniu 16 stycznia 2013 r. w sali
dawnego gimnazjum w Mi´dzylesiu
przy ulicy ˚egaƒskiej 1 a odby∏o si´
spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkaƒcami Wawra. Spotkanie mia∏o charakter informacyjny.
Przedstawiciele GDDKiA zaprezentowali mieszkaƒcom dzielnicy rozwià-

W´ze∏ „Patriotów”

zania projektantów przebiegu POW przez tereny Wawra, zadania zwiàzane z realizacja tej
trasy i terminy realizacji. GDDKiA oczekuje
uwag i wniosków mieszkaƒców do przedstawianych za∏o˝eƒ planu. Organizatorzy spotkania zwrócili jednak uwag´ na szczególne uwarunkowania prawne zwiàzane z projektowaniem trasy o takim charakterze jak POW, co
oznacza, ˝e nie wszystkie otrzymane uwagi
b´dzie mo˝na uwzgl´dniç.

Odcinek trasy POW na
terenie Wawra to odcinek
o d∏ugoÊci oko∏o 8,5 km
z estakadà przez Mazowiecki Park Krajobrazowy
o d∏ugoÊci 1,4 km.
Po przekroczeniu Wis∏y
trasa POW przecina w´ze∏ „Wa∏ Miedzeszyƒski”
na wysokoÊci ulicy Ogórkowej. W´ze∏ ten zapewnia wjazd na tras´ POW
i zjazd we wszystkich relacjach. Obs∏uga ca∏ego
terenu b´dzie mo˝liwa przez drogi boczne. Ulicà Ogórkowà, poprowadzonà pod trasà POW
odbywaç si´ b´dzie ruch lokalny z Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Wa∏em Miedzeszyƒskim dopuszczony b´dzie ruch tranzytowy.
Inne projektowane przejazdy przez tras´ bez
mo˝liwoÊci wjazdu na POW b´dà poprowadzone górà (wiaduktem) na ulicy Mozaikowej
i Izbickiej oraz pod estakadà w MPK
na przed∏u˝eniu ulicy Cygaƒskiej.
W´ze∏ „Patriotów” to w´ze∏ tunelowy pod ulicà i torami kolejowymi
z uk∏adem czterech rond dla zapewnienia mo˝liwoÊci ruchu we wszystkich kierunkach. Projektowany
tunel b´dzie czteronawowy. Nawy
boczne b´dà s∏u˝yç dla ruchu lokalnego. Spowoduje to likwidacj´
obecnego przejazdu kolejowego.
Projekt tego w´z∏a uleg∏ zmianie ze
wzgl´du na plany inwestycyjne PKP,

Filary estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Jedyna w styczniu sesja
Rady Dzielnicy Wawer by∏a spotkaniem typowo
technicznym, poÊwi´conym korekcie tegorocznego bud˝etu. Radni
zmniejszyli przewidywane dochody i wydatki
dzielnicy o kwot´ ponad
1,5 mln z∏otych i przenieÊli je do realizacji
na kolejny rok. Przesuni´to jednoczeÊnie
Êrodki z jednych zadaƒ inwestycyjnych na inne. Najwi´kszà zmianà by∏o obci´cie o ponad 4 mln z∏otych Êrodków przeznaczonych
na modernizacj´ i rozbudow´ szko∏y przy ul.
Kadetów w osiedlu Las. Ca∏kowicie zosta∏a
wykreÊlona z planów inwestycyjnych budowa zespo∏u obiektów sportowych w Miedzeszynie. Pozyskane z tych dwóch zadaƒ Êrodki przesuni´to przede wszystkim na inwestycje drogowe. Z planów inwestycyjnych wynika, ˝e przyspieszona zostanie budowa ul.
Panny Wodnej oraz budowa ul. Nowozabielskiej na odcinku od ul. Stoczniowców do ul.
Kadetów. Wybudowane zostanie równie˝
oÊwietlenie ul. ˚eglarskiej. Dodatkowe Êrodki przeznaczono na budow´ placów zabaw
w Aleksandrowie, Zastowie i Mi´dzylesiu.

Na sesji radni przyj´li stanowisko sprzeciwiajàce si´ likwidacji linii 521. G∏ównym powodem likwidacji ma byç to, ˝e trasa tego autobusu dubluje si´, na terenie naszej dzielnicy, z linià kolejowà. Jednak˝e, wed∏ug radnych, du˝e odleg∏oÊci pomi´dzy stacjami kolejowymi powodujà, ˝e konieczne jest utrzymanie linii zatrzymujàcej si´ cz´Êciej i umo˝liwiajàcej rozwiezienie pasa˝erów wysiadajàcych z pociàgu. Autobusy linii 521 zapewniajà równie˝ dojazd osób mieszkajàcych wzd∏u˝

które zak∏adajà rozbudow´ linii kolejowej
o dwa dodatkowe tory. Plany te spowodowa∏y
„wypchni´cie” wschodniej i zachodniej ulicy
Patriotów na boki i zaj´cie dodatkowych terenów. Zmieni∏y si´ zatem pierwotne rozwiàzania i w konsekwencji przewidywane zaj´toÊci
terenu po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. W konsekwencji budynki, które nie by∏y przewidziane do wyburzenia, teraz
prawdopodobnie trzeba b´dzie wykupiç. Dotyczyç to mo˝e budynków przy ulicy Patriotów
od ulicy Drozdowej do Lokalnej.
Przedstawiona koncepcja trasy POW nie rozwia∏a wielu obaw zwiàzanych z jej budowà.
Mieszkaƒcy zwracali uwag´ na sprawy lokalizacji trasy, odwodnienia i jej skomunikowania
z dzielnicà Wawer. W planach budowy nale˝y
zwróciç uwag´ na po∏àczenia lokalnych dróg
z trasà POW, których nieodpowiednie ulokowanie mo˝e zdezorganizowaç ˝ycie mieszkaƒców.
Trzeba mieç na wzgl´dzie fakt, ˝e trasa oprócz
przeci´cia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego rozdzieli równie˝ dzielnic´ Wawer na dwie
cz´Êci. Po∏udniowa Obwodnica Warszawy spowoduje przecie˝ wprowadzenie ruchu tranzytowego w obszar Wawra i w efekcie stanie si´ elementem degradacji charakteru dzielnicy Wawer.
Wi´kszoÊç budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaopatruje si´ w wod´ do picia z w∏asnych uj´ç lokalnych. Odprowadzenie Êcieków
z planowanej trasy do ziemi spowoduje znaczne zanieczyszczenie wód gruntowych, a tym
samym ska˝enie wody do picia. O te sprawy

pytali mieszkaƒcy ulicy Izbickiej, ze Zbójnej Góry, gdzie ma powstaç zbiornik retencyjny, do
którego pompowane b´dà wody z ni˝ej po∏o˝onych terenów przy ulicy Izbickiej.
Równie˝ rozwiàzanie polegajàce na podczyszczaniu Êcieków deszczowych poprzez zbiorniki
retencyjne i separatory mo˝e eliminowaç jedynie
zawiesin´ ogólnà i w´glowodory, pozostawiajàc
zanieczyszczenia zwiàzane m.in. z zasoleniem
wód. Taki sposób podczyszczania Êcieków deszczowych jest niewystarczajàcy i istnieje uzasadniona obawa, ˝e spowoduje degradacj´ cennych
na tym terenie lasów sosnowych oraz nadmierne
zasolenie gleby w sàsiedztwie inwestycji.
Na terenach przyleg∏ych do inwestycji w ostatnich latach rozwin´∏a si´ zabudowa jednorodzinna, która wymaga szczególnej ochrony akustycznej, a tak˝e koniecznoÊci zachowania ciàg∏oÊci
obszarów. Obni˝enie norm ha∏asu na pewno nie
wp∏ynie na dostatecznà ochron´ tych terenów.
Brak jest wystarczajàcego pasa zieleni do zmniejszenia ewentualnych ucià˝liwoÊci ha∏asowych,
dlatego wa˝ne jest, aby na terenach zabudowanych by∏y zastosowane ekrany akustyczne.
Inwestycja przebiega przez kraƒce miasta, oddzielajàc Falenic´ od reszty dzielnicy. Bardzo
wa˝ne jest zachowanie ciàg∏oÊci w strukturze
miasta i niedopuszczenie do utraty mo˝liwoÊci
p∏ynnego przemieszczania si´ ludnoÊci. Niewystarczajàce jest zatem zlokalizowanie praktycznie
tylko dwóch przejazdów w Êwietle ulicy Mozaikowej i Izbickiej. Niezb´dne sà dodatkowe przejazdy w ulicy Tawu∏kowej i Celulozy. Równie˝

linii kolejowej do ronda Ignacego MoÊcickiego (Marsa–P∏owiecka) i ronda Wiatraczna,
b´dàcych du˝ymi w´z∏ami przesiadkowymi.
Podczas sesji Zarzàd Dzielnicy poinformowa∏ o planowanej przebudowie przychodni przy ul. Korkowej. Rozbiórka starego i budowa nowego, obszerniejszego budynku ma trwaç dwa lata. W tym okresie
gabinety zostanà prawdopodobnie przeniesione do zespo∏u szkó∏ przy ul. Króla
Maciusia, gdzie przygotowane b´dà odpowiednie pomieszczenia i wydzielone zostanie oddzielne wejÊcie.

Marcin Kurpios

Dnia 13 stycznia zmar∏ ks. pra∏at Jerzy Kacper Dziurzyƒski,
wieloletni proboszcz parafii Âw. Feliksa z Kantalicjo na Marysinie Wawerskim. Ksiàdz Jerzy mia∏ 85 lat, z czego 59 prze˝y∏
w kap∏aƒstwie. W parafii na Marysinie by∏ proboszczem 35 lat.
Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ z ràk kard. Stefana Wyszyƒskiego. Przed obj´ciem parafii na Marysinie Wawerskim cztery lata by∏ duszpasterzem akademickim. Prac´ ze studentami
próbowa∏o utrudniaç rozlokowanych wokó∏ niego 30 agentów
s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Ksiàdz Jerzy Dziurzyƒski by∏ w swoim
˝yciu cz∏onkiem: Kolegium Wydzia∏u Nauki Katolickiej, Komisji Duszpasterstwa
Akademickiego, Referatu „Perseverantiae Sacerdotalis” oraz w ostatnich latach ˝ycia kanonikiem honorowym kapitu∏y katedralnej.
Marcin Kurpios

przed∏u˝enie projektowanego tunelu w w´êle
z ulicà Patriotów na odcinku do ulicy Mszaƒskiej/
Sarny lub wybudowanie przejazdu na wysokoÊci
ulicy Mszaƒskiej i Zabawnej znacznie ograniczy
ucià˝liwoÊç zwiàzanà z wprowadzeniem POW
w dzielnicy Wawer. Takie rozwiàzanie ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo
dzieci zamieszkujàcych tereny znajdujàce si´ mi´dzy ulicami Derwida a Agrestowà, które ucz´szczajà do szko∏y podstawowej przy ul. Wolnej
po drugiej stronie projektowanej POW.
Zag∏´bienie trasy w tunelu pozwoli dodatkowo na utrzymanie skomunikowania dzielnicy po
obydwu stronach POW. Trasa na tym odcinku
przebiega w pobli˝u zespo∏u domów wpisanych
w rejestr zabytków przy ulicy Arniki, co dodatkowo powoduje koniecznoÊç ograniczenia ucià˝liwoÊci projektowanej trasy. W obecnej sytuacji
wydaje si´ to byç jedyne mo˝liwe rozwiàzanie.
Nie mo˝na pozwoliç na wykluczenie tak wa˝nego obszaru dzielnicy, jakim jest Falenica, poprzez
ograniczenie po∏àczenia z tym osiedlem.
Przystàpienie do robót budowlanych mo˝e
nastàpiç najwczeÊniej na wiosn´ 2016 roku.
Do tego czasu nastàpi zatwierdzenie projektu
i koncepcji programowej budowy trasy. Potem
GDDKiA przystàpi do wykupu gruntów w liniach rozgraniczajàcych. GDDKiA deklaruje wykupy gruntów w ca∏oÊci tam, gdzie dzia∏ka straci na wartoÊci w wyniku podzia∏u dzia∏ki przez
linie rozgraniczajàce budowanej trasy POW.

W∏odzimierz Zalewski
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Centra handlowe w naszej dzielnicy
W ciàgu kilku najbli˝szych lat w Wawrze powstanà dwie galerie
handlowe. B´dzie to
Ferio Wawer i Hop Stop
Falenica. Pierwsza galeria handlowa powstanie
na pofabrycznych terenach dawnego ZWAR-u
w Mi´dzylesiu. Drugie, mniejsze centrum
handlowe typu convenience powstanie
w Falenicy. Starania w sprawie przebudowy zabytkowych hal w Mi´dzylesiu i przemiany ich w galeri´ handlowà o nazwie Ferio Wawer rozpoczà∏ niedawno austriacki
inwestor RE Project Development. Planuje
on budow´ obiektu handlowego na dwuhektarowej dzia∏ce na terenie dawnych Zak∏adów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napi´cia pomi´dzy ulicami Kazimierza
Szpotaƒskiego a ˚egaƒskà. Inwestycj´ zaprojektowa∏a pracownia architektoniczna Kury∏owicz&Associates.
Kompleks handlowy w Wawrze b´dzie
kolejnym obiektem sieci Ferio, rozbudowy-

wanej przez RE Project Development
na terenie ca∏ej Polski. DziÊ tworzà jà sklepy w Szczecinie, Koninie, Legnicy, Wroc∏awiu i Pu∏awach. Ich gabaryty ró˝nià si´, ale
wspólnym za∏o˝eniem jest, ˝e sà to centra
handlowo-us∏ugowe raczej dla lokalnej
spo∏ecznoÊci ni˝ Êciàgajàce klientów z daleka. To, które powstanie w Wawrze, zaoferuje oko∏o 12,5 tys. metrów kw. handlu
i us∏ug. B´dzie jednà z mniejszych warszawskich galerii handlowych, ale b´dzie
najwi´kszym tego typu obiektem w Wawrze. Inwestor nie ma jeszcze wszystkich
pozwoleƒ niezb´dnych dla rozpocz´cia
budowy, jednak jest du˝a szansa, ˝e inwestycja b´dzie mog∏a wystartowaç jesienià
2013 r., a zakupy b´dzie mo˝na tam zrobiç latem 2015 r.
Drugie centrum handlowe powstanie
w zachodniej cz´Êci Falenicy. Spó∏ka Katharsis Development planuje budow´ niewielkiego obiektu handlowo-us∏ugowego,
jednak nie podaje jeszcze terminu rozpocz´cia prac. Nowe miejsce o nazwie Hop
Stop ma powstaç przy ul. Bys∏awskiej,

w pobli˝u skrzy˝owania z ul. Mozaikowà.
Ma to byç „placówka typu convenience,
bez drogich markowych butików, za to ze
sklepami, do których wpada si´ na szybkie,
niedu˝e zakupy”. Inwestycja przy Bys∏awskiej ma zaoferowaç ok. 7 tys. m kw. us∏ug,
w tym niewielki supermarket spo˝ywczy,
sklep z artyku∏ami RTV i AGD, drogerie, apteki, sieç sklepów odzie˝owych i obuwniczych oraz miejsca dla lokalnych najemców. Inwestor planuje budow´ ca∏ej sieci
tego typu obiektów, oprócz Wawra tak˝e
m.in. w ZamoÊciu, Siedlcach i Radomiu. Ich
cechà charakterystycznà majà byç wygodne parkingi (w Wawrze zaplanowano 225
miejsc parkingowych) i dobry dojazd.
W okolicach obu centrów handlowych
powstanà równie˝ inwestycje publiczne.
W Mi´dzylesiu b´dzie to budowa tunelu
pod linià kolejowà do Otwocka wraz przebudowà ciàgu ulic ˚egaƒskiej i Zwoleƒskiej,
a w Falenicy budowa ronda na skrzy˝owaniu ulicy Bys∏awskiej z ulicà Mozaikowà.

Krzysztof Soko∏owski

Od stycznia paszport wyrobisz gdzie chcesz
W dniu 17 stycznia
2013 r. wesz∏y w ˝ycie
przepisy, dzi´ki którym
wnioski o wydanie
paszportu mo˝na sk∏adaç w dowolnym punkcie paszportowym na
terenie kraju, a nie jak
dotychczas u wojewody
w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o paszport.
Na terenie Warszawy mo˝emy skorzystaç

z oÊmiu takich punktów:
1. Referat Paszportów nr 1 – ul. Krucza 5/11,
2. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – ul. Stefana ˚eromskiego 29,
3. Referat Paszportów nr 2: Terenowy Punkt
Paszportowy w Urz´dzie Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy – ul. Powstaƒców Âlàskich 70,
4. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
m.st. Warszawy – pl. Starynkiewicza 7/9,
5. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy poszukuje wolontariuszy
ch´tnych do wspó∏pracy w obszarach:
• pomoc w nauce dzieciom i m∏odzie˝y z dzielnicy Wawer, majàcym trudnoÊci m.in. z j´zyka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki (pomoc Êwiadczona w miejscu zamieszkania dziecka lub w szkole);
• prowadzenie warsztatów komputerowych dla osób
starszych (warsztaty odbywaç si´ b´dà w Klubie Integracji w Miedzeszynie, ul. Szafirowa 58);
• pomoc osobom starszym i samotnym – sp´dzanie czasu wolnego, wspólne spacery, rozmowy, czytanie prasy
oraz ksià˝ek (pomoc Êwiadczona w miejscu zamieszkania
osoby potrzebujàcej).
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Dzielnicy ˚oliborz m.st. Warszawy – ul. S∏owackiego 6/8,
6. Referat Paszportów nr 3 – ul. Floriaƒska 10,
7. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy
– ul. Grochowska 274,
8. Referat Paszportów nr 4 – al. Komisji Edukacji Narodowej 61.
Mamy nadziej´, ˝e rozwiàzanie to u∏atwi
wszystkim przygotowania do zimowych i wakacyjnych wyjazdów.
Hanna Kowalska

Oferujemy:
• wspó∏prac´ od zaraz w oparciu
o bezp∏atny wolontariat (wymiar
czasu pracy uzale˝niony b´dzie
od Twoich mo˝liwoÊci)
• porozumienie o wspó∏pracy woluntarystycznej
• ubezpieczenie NNW
• zaÊwiadczenie o wykonywaniu pracy woluntarystycznej
(na proÊb´ wolontariusza)
• bilety na przejazd Êrodkami komunikacji miejskiej.
JeÊli zainteresowany jesteÊ wspó∏pracà przynajmniej
w jednym z wymienionych obszarów, skontaktuj si´
z osobà odpowiedzialnà za wolontariat w OPS:
ewelina.belter@opswawer.waw.pl tel. 22 613–38–44 w. 16.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
musi zgodnie z prawem odÊnie˝aç chodnik bezpoÊrednio przylegajàcy do jego posesji. Konieczne jest tak˝e usuwanie Êniegu spod bramy wjazdowej, z po∏aci dachu domu, gara˝u,
z dachu budynku gospodarczego czy altany
znajdujàcej si´ na jego dzia∏ce, a tak˝e stràcanie zwisajàcych sopli lodu.
Jednak˝e w sytuacji, gdy mi´dzy chodnikiem a granicà dzia∏ki jest pas zieleni, za odÊnie˝anie odpowiada ju˝ zarzàdca drogi. Ponadto, jeÊli na chodniku parkujà samochody,
za co uiszczana jest op∏ata z tytu∏u postoju lub
parkowania samochodów, wówczas obowiàzek odÊnie˝ania tak˝e nale˝y do zarzàdcy,
gdy˝ jego obowiàzkiem jest odÊnie˝anie drogi publicznej. Ponadto w∏aÊciciel nieruchomo-

W styczniu ca∏kiem nas
zasypa∏o, a poczàtek lutego do bycia zimà si´ nie
przyznawa∏ – ociepli∏o si´,
odwil˝y∏o i po Êniegu nie
zosta∏o ani Êladu. Na wiosn´ jednak zdecydowanie
za wczeÊnie i prawdopodobnie jeszcze poprószy.
Byç mo˝e w chwili, gdy czytacie Paƒstwo ten
numer, jest ju˝ znowu bia∏o. Warto zatem
przypomnieç sobie/poznaç uregulowania
prawne w zakresie obowiàzku odÊnie˝ania.
Ânieg cieszy oczywiÊcie przede wszystkim
dzieci, szczególnie, gdy bia∏y puch spadnie
podczas ferii zimowych i da szans´ na Êwietne
Ênie˝ne zabawy. Niestety zimowa aura zwiàzana jest z szeregiem szkód wynikajàcych
z niew∏aÊciwego utrzymania stanu dróg, chodników i znajdujàcych si´ w ich sàsiedztwie nieruchomoÊci. Zimà i na poczàtku wiosny notowanych jest bowiem znacznie wi´cej szkód zarówno osobowych (np. skr´ceƒ, z∏amaƒ,
zwichni´ç koƒczyn i innych obra˝eƒ cia∏a), jak
i majàtkowych (np. uszkodzeƒ felg i opon,
uk∏adu zawieszenia pojazdów na skutek jazdy
po dziurawych drogach, szyb i karoserii samochodowych w wyniku spadajàcego z dachu
Êniegu i lodu). Co prawda mi´kki puch wokó∏
domu wyglàda urokliwie, jednak zalegajàce
zwa∏y Êniegu na chodniku uniemo˝liwiajà
swobodne przejÊcie pieszych. Znajdujàcy si´
pod warstwà Êniegu lód mo˝e byç dodatkowo
przyczynà poÊlizgni´cia. Aby uniknàç brodzenia w lodowatej brei, przemoczenia butów czy
nawet poÊlizgni´cia i z∏amania nogi, konieczne jest regularne odÊnie˝anie i usuwanie zlodowacia∏ej warstwy. Do kogo wi´c nale˝y
obowiàzek odÊnie˝ania chodnika?
Chodnikiem nazywamy wydzielonà cz´Êç
drogi publicznej s∏u˝àcà dla ruchu pieszego,
po∏o˝onà bezpoÊrednio przy granicy nieruchomoÊci. Z treÊci ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach wynika, ˝e obowiàzek odÊnie˝ania chodnika, który przylega bezpoÊrednio do
ogrodzenia domu, nale˝y do w∏aÊciciela nieruchomoÊci (patrz art. 5 ust. 1 pkt. 4 „W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà utrzymanie
czystoÊci i porzàdku przez: uprzàtni´cie b∏ota,
Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci,
przy czym za taki chodnik uznaje si´ wydzielonà cz´Êç drogi publicznej s∏u˝àcà dla ruchu
pieszego po∏o˝onà bezpoÊrednio przy granicy
nieruchomoÊci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie
jest obowiàzany do uprzàtni´cia chodnika, na
którym jest dopuszczony p∏atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych”).
A zatem w∏aÊciciel domu jednorodzinnego

Fot. Hanna Kowalska

Groêny bia∏y puch

tem zabronione jest odrzucanie go na ulic´,
zostawienie ha∏dy Êniegu na chodniku przy
bramie, furtce czy p∏ocie.
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeƒ osoba, która nie wywiàzuje si´ z obowiàzku
utrzymania porzàdku w obr´bie swojej nieruchomoÊci, podlega karze grzywny do 1,5 tys.
z∏ albo karze nagany (patrz treÊç art. 117 § 1.
Kto, majàc obowiàzek utrzymania czystoÊci
i porzàdku w obr´bie nieruchomoÊci, nie wykonuje swoich obowiàzków lub nie stosuje si´
do wskazaƒ i nakazów wydanych przez w∏aÊciwe organy w celu zabezpieczenia nale˝ytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaênych, podlega karze grzywny do 1500 z∏otych albo karze nagany.). Nale˝y tak˝e pami´taç o tym, ˝e w przypadku gdy ktoÊ z∏amie nog´ na chodniku lub posesji, w∏aÊciciel nieruchomoÊci musi wyp∏aciç mu odszkodowanie,
rent´ albo zadoÊçuczynienie, w przeciwnym
razie poszkodowany mo˝e wytoczyç w∏aÊcicielowi proces sàdowy.
Przechodzieƒ, który z∏ama∏ nog´ na oblodzonym chodniku, mo˝e domagaç si´ odszkodowania od w∏aÊciciela przyleg∏ej nieruchomoÊci. W∏aÊciciel nieruchomoÊci ma obowiàzek usuwania Êniegu i lodu z chodnika, który
po∏o˝ony jest wzd∏u˝ jego nieruchomoÊci.
Musi odÊnie˝yç i zlikwidowaç lód równie˝
z bramy i podwórza swojej posesji, a tak˝e
usunàç sople i zwa∏y Êniegu z dachu budynku
i zabudowaƒ gospodarczych znajdujàcych si´
na jego terenie. Natomiast odgarni´ty Ênieg
musi sk∏adowaç w miejscu, w którym nie powodowa∏by zak∏óceƒ w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiàzki cià˝à na
wspó∏w∏aÊcicielach, u˝ytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a tak˝e
na zarzàdcach i innych u˝ytkownikach nieruchomoÊci oraz na innych podmiotach, które
nià w∏adajà. W∏aÊciciel, który ma obowiàzek
odÊnie˝yç i usunàç lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyç si´ tym, ˝e w razie wypadku
na tym terenie b´dzie musia∏ wyp∏aciç odszkodowanie, rent´ lub zadoÊçuczynienie
osobie poszkodowanej.

Êci nie musi usuwaç Êniegu z przystanków komunikacyjnych oraz wydzielonych kraw´˝nikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk
pojazdów szynowych, gdy jego nieruchomoÊç
znajduje si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie tych
miejsc. W takiej sytuacji obowiàzek odÊnie˝ania spoczywa na przedsi´biorcach u˝ytkujàcych tereny s∏u˝àce komunikacji publicznej
Joanna Dàbrowska
bàdê zarzàdcy drogi.
Usuwanie Êniegu
Autonomiczna / Domowa czujka dymu
z pozosta∏ej cz´Êci
chodnika nale˝y jedGenius H oraz Genius Hx
nak nadal do w∏aÊciwykorzystywane sà do wczesnego wykrywania dymu
ciela przylegajàcej
w domach jednorodzinnych, mieszkaniach oraz
nieruchomoÊci.
w budynkach wielorodzinnych. Dzi´ki wbudowanej
Nale˝y przy tym
syrenie emitujàcej alarm akustyczny gwarantujà
wczesne ostrze˝enie w przypadku niebezpieczeƒstwa.
mieç na uwadze, ˝e
Ênieg nale˝y sk∏ado• Zainstalowana na sta∏e bateria o 10-letnim • Zegar czasu rzeczywistego do t∏umienia
okresie u˝ytkowania w dozorowaniu
sygna∏ów w godzinach nocnych
waç w taki sposób,
• Gwarancja rzeczywistego alarmu
• Autoregulacja czu∏oÊci uwzgl´dniajàca
by jego zwa∏y nie
• Aprobata VdS zgodnie z DIN EN14604
poziom zanieczyszczeƒ/kurzu
by∏y przeszkodà ko• Pami´ç alarmów
• Przycisk wyciszania
munikacyjnà zarówJKK FIRMA HANDLOWO US¸UGOWA
no dla pieszych, jak
ul. Mazowiecka 3A, 05-281 Szewnica
www.e-jkk.net.pl
i samochodów. Zatel. 501 075 034, fax: 22 254 07 74
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Koncert radoÊci
„Nigdy nie jesteÊmy tak biedni,
Aby nie staç nas by∏o
na udzielenie pomocy bliêniemu”.
M. Gogol
W grudniowe popo∏udnie w KoÊciele Parafialnym p.w. Êw. Klemensa Hofbauera w Warszawie
odby∏ si´ koncert charytatywny „Odnaleêç Betlejem”, z którego dochód przeznaczony zostanie
m.in. na potrzeby wychowanków Domu Dziecka
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mi´dzylesiu. Wykonawcami byli uczniowie
warszawskich szkó∏: Zespo∏u Szkó∏ nr 2 w Wilanowie, Gimnazjum nr 102 w Wawrze oraz dzieci z Dwuj´zycznego Przedszkola Sportowego
„Mali Odkrywcy”. Pomys∏odawcà i re˝yserem
koncertu by∏ pan Wojciech Krzak.

MyÊlà przewodnià koncertu sta∏y si´ s∏owa
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II: „(...) Bo˝e Narodzenie to Êwi´to wielkiej radoÊci (...), co wyra˝a si´
we wszystkim: wyra˝a si´ w kol´dach, wyra˝a
si´ w wigilii Bo˝ego Narodzenia (...), nastroju tego dnia, któremu towarzyszy tak˝e zwiàzana
z naszà tradycjà choinka”.
Koncert radoÊci to szlak narodzonego Jezusa,
w´drówka, która rozpoczyna si´ u wrót groty
betlejemskiej, gdzie „nieskoƒczonoÊç wchodzi
w Êwiat, a przed ludzkoÊcià otwierajà si´
na oÊcie˝ bramy odwiecznego Bo˝ego dziedzictwa” (Jan Pawe∏ II), a koƒczy przy wigilijnym
stole, gdzie puste miejsce przypomina o tych,
którzy „odeszli po to, by ˝yç”. Prawd´ o mi∏oÊci
Boga-Cz∏owieka do ludzi przybli˝ono Êpiewem
kol´d i pastora∏ek, które stanowià pi´knà polskà tradycj´.
Ciekawe po∏àczenie chóralnego Êpiewu z rozwa˝aniami nt. symboliki Bo˝ego Narodzenia da-

Kradzie˝ na stadionie PKS RadoÊç
JakiÊ czas temu pisaliÊmy
o wyjàtkowym miejscu
– stadionie PKS RADOÂå
przy ul. Wielowiejskiej.
Trzy wspania∏e boiska
otoczone zielenià, daleko od ulicznego ruchu
i zgie∏ku, tworzà doskona∏e warunki treningowe
dla dzieci i m∏odzie˝y naszego
osiedla. Ta znakomita lokalizacja to zarazem dobrodziejstwo i przekleƒstwo, niestety. Na ∏amach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” utyskiwaliÊmy, ˝e

wÊród odwiedzajàcych PKS-owski stadion zdarzajà si´ wandale i bezmyÊlni ludzie, którzy niszczà i dewastujà to, co jest naszym wspólnym dobrem. Tym razem jednak ktoÊ posunà∏ si´ znacznie dalej. To nie by∏ wybryk wandali, ale zwyk∏a
KRADZIE˚. Kilka miesi´cy wczeÊniej teren klubowy ogrodzony zosta∏ nowym p∏otem. Mia∏ chroniç muraw´ przed spacerowiczami, psimi odchodami i wspomnianymi wandalami. Z∏odzieje
w sposób perfidny i wyjàtkowo bezczelny ukradli
znacznà cz´Êç ogrodzenia – 140 prz´se∏. Ca∏y
trud zdobycia pieni´dzy, praca i zaanga˝owanie
ludzi pracujàcych i wspó∏pracujàcych z klubem

∏o zgromadzonym w Êwiàtyni mo˝liwoÊç zadumy nad cz∏owiekiem, rodzinà i sensem prze˝ywania Êwiàt, które nadchodzi∏y. Ciep∏à atmosfer´ spotkania podkreÊli∏ wyst´p przedszkolaków,
które otulone bielà anielskich strojów, biegajàc
wÊród widowni, dêwi´kiem dzwoneczków sygnalizowa∏y zbli˝ajàcy si´ Êwiàteczny czas. Niezwykle wzruszajàce by∏o wykonanie przez dzieci´cy chórek pastora∏ki „Bosy pastuszek”.
Koncert by∏ po∏àczeniem tradycji ze wspó∏czesnoÊcià, umiej´tnie zestawiono kol´dy z utworami znanymi m.in. z musicalu „Metro”. Warto zaznaczyç, ˝e podczas godzinnego wyst´pu zaprezentowano w ciekawych aran˝acjach przede
wszystkim mniej znane utwory.
Skromna dekoracja podkreÊla∏a ubóstwo betlejemskiej stajenki, pozwala∏a skoncentrowaç
si´ na prze˝ywaniu Tajemnicy Wcielenia.

Ma∏gorzata Rodak

niestety posz∏y na marne. Nie trzeba dodawaç,
˝e jednà z bardziej poszkodowanych stron sà
dzieciaki i m∏odzie˝ trenujàce w PKS RadoÊç. Nie
tracimy jednak nadziei, ˝e winni zostanà ukarani
i „dziur´ da si´ za∏ataç”. Apelujemy tak˝e
do Was, Mieszkaƒcy, o wi´kszà czujnoÊç i sàsiedzkà stra˝, by takie sytuacje nie mia∏y miejsca.
A dla osoby, która wska˝e sprawc´, zarzàd klubu
i jeden ze sponsorów ufundowali nagrod´.
Na szcz´Êcie m∏odzi adepci nie stracili zapa∏u
i trenujà z RADOÂCIÑ. JeÊli chcesz do nich do∏àczyç, zajrzyj na naszà stron´:
www.pksradoÊç.futbolowo.pl
lub www.pksradosc1999.futbolowo.pl.
ZAPRASZAMY!

Monika Goss-Bogacz

Misterium „PrzejÊcie”

Wawerskie ciekawostki

– spektakl, którego warto doÊwiadczyç

Âlady dawnej kolei wàskotorowej w Wawrze

W pierwszà Niedziel´ Wielkiego Postu – 17 lutego 2013 r. o godzinie 19.00 (po wieczornej Mszy Âw.) w koÊciele NSPJ w Starej Mi∏osnej
(ul. Borkowska 1) odb´dzie si´ Misterium „PrzejÊcie”, czyli inscenizacja muzyczno-teatralna bolesnych cz´Êci Ró˝aƒca z rozwa˝aniami b∏.
Matki Teresy z Kalkuty i fragmentami Ksi´gi Lamentacji w wykonaniu
m∏odzie˝y z diecezji warszawsko-praskiej, wyje˝d˝ajàcej do Rio de
Janeiro na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y.
Inspiracjà sta∏a si´ zawsze omijana, bo doÊç zagadkowa i trudna Ksi´ga Lamentacji ze Starego Testamentu. W s∏owach Lamentacji wspó∏czesny cz∏owiek mo˝e odnaleêç swoje cierpienie. Zestawienie tej˝e ksi´gi z tajemnicami
Ró˝aƒca daje zupe∏nie nowà perspektyw´. Chrystus przechodzàc drog´ krzy˝owà ukaza∏, ˝e cierpienie ma sens. M∏odzi majà nadziej´, ˝e misterium pomo˝e ka˝demu, kto znajduje si´ w jakiejkolwiek ciemnoÊci, niewoli grzechu.
Po misterium b´dzie mo˝na zostawiç zapisane na kartkach intencje, z jakimi
m∏odzie˝ pojedzie na spotkanie z Papie˝em Benedyktem XVI w Rio. Zbierane
b´dà równie˝ pieniàdze, które pomogà sfinansowaç pielgrzymk´.
Wi´cej informacji: www.sdmrio2013.blogspot.com i na Facebooku:
www.facebook.com/misteriumprzejscie.

Magdalena Krypiak i Weronika Piàtek
(inicjatorki i pomys∏odawczynie Misterium)
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Przez Wawer do lat 60-tych XX w. przebiega∏a wàskotorowa Kolej Jab∏onowska. Trasa bieg∏a od wsi
Jab∏onna, przez Warszaw´ a˝ do Karczewa. Do dziÊ zachowa∏a si´ te˝ wi´kszoÊç dawnych dworców kolejowych z koƒca XIX w. znajdujàcych si´ na obszarze
dzielnicy, m.in. stacje:
Wawer (ul. Widoczna,
na zdj´ciu), Mi´dzylesie (nowsza, z 1923 r.
– ul. Mrówcza), Falenica (ul. Obszarowa).
Fot. Hanna Kowalska
Obecnie budynki te sà
wykorzystywane przez ró˝ne instytucje lub sta∏y si´ po prostu
domami mieszkalnymi. Przypominajà one o czasach, gdy te
okolice s∏yn´∏y jako tereny wypoczynkowe i rekreacyjne.
UTM
Wi´cej ciekawostek na www.utm.info.pl.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W SUPER CENIE

EKOGROSZEK
SUPER JAKOSC

Ekogroszek

POTWIERDZONA PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW

TEL. 22 872 18 31

Brykiet

ul. Przewodowa 155, 04-895 Warszawa

DOSTAWA, ROZŁADUNEK –

Pinikay

JUDO

FIGHT

POMO˚EMY!

CLUB

Nabór zimowy
WTOREK – CZWARTEK + SOBOTA
16:30–17:30 – (rocznik 2008)
17:00–18:30 – (6-7 latki)
18:30–20:00 – (8-12 latki)

PONIEDZIAŁEK – ÂRODA – PIÑTEK
17:00–18:30 – (7-8 LATKI)
18:30–20:00 – (9-10 LATKI)

ZAPISY PODCZAS TRWANIA TRENINGÓW
Hala Sportowa, ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa-Wesoła

tel: 513-96-16-16
e-mail: info@judofightclub.pl
www.judofightclub.pl
Zapraszamy po feriach ju˝ od 11 lutego

Pierwsze zaj´cia gratis !!!
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Kraina wielkich jezior?
Tak mo˝na by dowcipnie
nazwaç naszà dzielnic´
w porze obfitych deszczy
lub wiosennych (a bywa, ˝e
i styczniowo-lutowych, jak
w tym roku) roztopów. Jednak z pewnoÊcià nie do
Êmiechu tym, którzy muszà
przeprawiç si´ przez nasze
wawerskie „jeziora”, nie dysponujàc ˝adnà jednostkà p∏ywajàcà. Wielkie ka∏u˝e na ca∏à szerokoÊç jezdni czy chodnika, a w stosunku do jej/jego d∏ugoÊci te˝ imponujàcych rozmiarów, utrudniajà ˝ycie chocia˝by na ul. S´czkowej. Chwil´
przed zamkni´ciem tego numeru otrzymaliÊmy
od czytelniczki par´ zdj´ç z tamtych okolic. Przyznacie Paƒstwo, ˝e trudno t´ iloÊç wody nazywaç w dalszym ciàgu ka∏u˝à, a na usta a˝ si´ ciÊnie s∏owo „jezioro” czy mo˝e „kana∏” z uwagi
na pod∏u˝ny kszta∏t zbiornika wodnego wytyczony kraw´dziami drogi.
W niedziel´ 3 lutego mieszkaƒcy zalanej ulicy
zorganizowali protest w postaci happeningu –
„Wielkie P∏ywanie na ul. S´czkowej w Wawrze
2013”. W strojach kàpielowych za∏o˝onych na zimowe kurtki, z pontonami, pi∏kami pla˝owymi
i w´dkami zebrali si´ nad wodà, aby zwróciç

Hanna Kowalska
fot. LAS dla NAS

uwag´ na problem w inny ni˝ dotychczas sposób
– nie pismami do Urz´du Dzielnicy, lecz na weso∏o. By∏ grill, wspólne Êpiewanie i po prostu mi∏o
sp´dzony z sàsiadami czas, a akcja poniekàd skuteczna – tematem zainteresowa∏a si´ wi´kszoÊç
sto∏ecznych mediów. Stanowisko urz´du w tej
sprawie jest niezmienne w stosunku do tego
z czasu ostatnich podtopieƒ – urz´dnicy uwa˝ajà, ˝e zalewanie wynika z braku odpowiedniej

Ochrona poprzez promocj´
NadleÊnictwo Celestynów – jedno z czterech,
wchodzàce w sk∏ad LeÊnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie” posiada na swoim
terenie Centrum Edukacji LeÊnej. Z za∏o˝enia mia∏
to byç najwa˝niejszy punkt w NadleÊnictwie, który mia∏ nadaç ∏ad ruchowi turystycznemu tam,
gdzie jego intensywnoÊç jest szczególnie wyso-

WejÊcie do arboretum
ka. Po kilku latach okaza∏o si´, ˝e presja wywierana na tereny cenne przyrodniczo jest zbyt du˝a
i nale˝y podjàç kolejne kroki ochronne. W 2009 r.
NadleÊnictwo rozpocz´∏o realizacj´ projektu finansowanego ze Êrodków unijnych „Infrastruktura turystyczna s∏u˝àca zabezpieczeniu obszaru
NATURA 2000 Bagno Ca∏owanie przed nadmiernà presjà turystów”, w ramach priorytetu V
dzia∏ania 5.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2007–2013.
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kanalizacji odprowadzajàcej deszczówk´, ale te˝
z nieodpowiedzialnych dzia∏aƒ mieszkaƒców (np.
podwórka wy∏o˝one kostkà, przez co woda nie
ma gdzie wsiàkaç), a Dzielnica stara si´
na bie˝àco wypompowywaç wod´.
„Na bie˝àco” nie jest jednak najw∏aÊciwszym okreÊleniem, poniewa˝ dysponuje tylko jednym samochodem na
ponad 500 ulic, w efekcie czego na interwencj´ czeka si´ oko∏o tygodnia.

Projekt objà∏ kilka zadaƒ, w sk∏ad których wchodzi∏o: zagospodarowanie terenu wokó∏ Centrum
Edukacji LeÊnej, stworzenie sieci szlaków konnych,
nowej Êcie˝ki poznawczej i monta˝ dodatkowych
rogatek regulujàcych wjazd na tereny leÊne.
Najbardziej atrakcyjnym dla turystów jest zdecydowanie sposób zagospodarowania terenu wokó∏
Centrum Edukacji LeÊnej. Wydzielone zosta∏o miejsce na pole namiotowe, które pomieÊci 70 osób.
Dodatkowo biwakujàcy turyÊci majà do dyspozycji
budynek z sanitariatami, przestronnà kuchni´, toalety, a nawet sal´ z kominkiem. Tu˝ obok znajduje
si´ boisko do siatkówki i badmintona. Na placu pomi´dzy g∏ównym budynkiem CEL a boiskiem przygotowano arboretum z alejkami i ∏awami do odpoczynku, a najwi´kszà cz´Êç powierzchni przeznaczono na plac zabaw dla dzieci. Znajduje si´ tu piaskownica i drewniane drabinki, ale g∏ównà atrakcjà
z pewnoÊcià jest zje˝d˝alnia linowa. Jednak z tej
ostatniej dzieci mogà korzystaç tylko pod czujnym
okiem opiekunów. Na terenie Centrum zbudowano
równie˝ zwierzyniec. To przestronna zagroda
z drewnianà platformà do obserwacji, o pow.
0,5 ha, w której ju˝ wkrótce hodowane b´dà dziki.
Projekt objà∏ równie˝ wytyczenie szlaków konnych, na trasie których zbudowano wiaty postojowe dla jeêdêców i koniowiàzy. W czasie wytyczania tras wykorzystano wiedz´ i doÊwiadczenie w∏aÊcicieli miejscowych stadnin konnych,
a szlaki poprowadzono tak, by stworzyç mo˝liwoÊç wypo˝yczenia koni z którejÊ z nich.

Realizacja projektu stworzy∏a ogromne mo˝liwoÊci dla terenu NadleÊnictwa. Przede wszystkim rozbudowa CEL odcià˝y teren Bagna Ca∏owanie, które ju˝ w tej chwili jest pod du˝à presjà turystów. Po drugie to wspania∏a propozycja
dla wszystkich sympatyków przyrody, którzy
preferujà aktywne i oryginalne sp´dzanie czasu
na ∏onie natury. Po trzecie jest to szansa na odwiedziny Centrum przez wszystkich tych, którzy
mieszkajà daleko i którym pole namiotowe zapewnia mo˝liwoÊç noclegu. Dodatkowo projekt
mo˝e zapewniç wymierne korzyÊci nie tylko dla
leÊników, ale i dla lokalnej spo∏ecznoÊci. ObecnoÊç szlaków konnych to reklama miejscowych
stadnin, szansa na rozwój lokalnej agroturystyki,
mo˝liwoÊç wypromowania si´ artystów i r´kodzielników przy okazji festynów i imprez organizowanych w Centrum Edukacji.
W realizowanie niniejszego projektu byli zaanga˝owani prawie wszyscy pracownicy NadleÊnictwa. Poczàwszy od pierwszych przygotowaƒ
do koƒca jego realizacji min´∏y 3 lata. Prace budowlane i konferencje podsumowujàce ostatecznie zakoƒczy∏y si´ tu˝ przed koƒcem 2012 r., ale
kampania promocyjna prowadzona przez samo
NadleÊnictwo b´dzie na pewno wpisana w podstawowà dzia∏alnoÊç edukacyjnà równie˝ w 2013
roku. Byç mo˝e ju˝ nied∏ugo wszystkim Paƒstwu
czytajàcym ten artyku∏ uda si´ zobaczyç wymienione tu atrakcje na w∏asne oczy, do czego NadleÊnictwo Celestynów serdecznie zaprasza.
Magdalena St´piƒska
NadleÊnictwo Celestynów

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Byle do wiosny? Rusz si´ ju˝ teraz!
W Wawrze pojawi∏ si´ nowy klub promujàcy
aktywnoÊç fizycznà i zdrowy styl ˝ycia –
„MoveZone”. Tym ró˝ni si´ od innych klubów fitness i szkó∏ taƒca, ˝e jest klubem „objazdowym” – zaj´cia prowadzi w szko∏ach,
przedszkolach i domach kultury, a nawet
w prywatnych domach.
– Zale˝y mi na tym, ˝eby zach´caç dzieci
i m∏odzie˝ do ruchu, dlatego staram si´ docieraç
w miejsca, gdzie dzieci si´ uczà i sp´dzajà swój
czas – mówi Faustyna Guzowska, za∏o˝ycielka
„MoveZone”. – Z przera˝eniem patrz´ na to, co
si´ dzieje. Dzieci, zamiast wyjÊç na podwórko
i poszaleç z kolegami, wolà usiàÊç przed komputerem lub PSP i pograç w gr´. To prosta droga
do oty∏oÊci oraz wielu chorób cywilizacyjnych.
Zamykanie si´ w domu to tak˝e ograniczenie
mo˝liwoÊci rozwoju kontaktów spo∏ecznych,
które sà kluczowe dla ka˝dego cz∏owieka w jego
przysz∏ym ˝yciu zawodowym i prywatnym. Po to
jest „MoveZone” – klub, który ma zach´caç ludzi
do ruchu i zara˝aç dobrym samopoczuciem!
Do tego celu idealnie nadajà si´ zaj´cia z Zumby fitness. Zumba to po∏àczenie taƒca i aerobiku:
proste taneczne kroki i ˝ywio∏owa muzyka latynoska porywajà uczestników do wspólnej zabawy.
Specjalnie dla dzieci przygotowany jest program

Zumbatomic – jest to po∏àczenie taƒca (salsa,
cumbia, reggaeton, hip-hop i in.) oraz treningu
majàcego na celu zapewnienie dzieciom maksimum zabawy i fitnessu w tym samym czasie. Sà
to zaj´cia bezpieczne i skuteczne. Podczas zaj´ç
dzieci spotykajà si´ z rówieÊnikami i uczà si´ taƒca, koordynacji, równowagi. Kszta∏tuje i rozwija

si´ ich kreatywnoÊç, dyscyplina, a nawet pami´ç.
Najbli˝szy termin rozpocz´cia zaj´ç „Zumbatomic” to 5 marca (wtorek), godz. 15.00 w Gimnazjum Nr 102 w Warszawie, ul. Wichrowa 4.
Zaj´cia trwajà ok. 40 minut i sà przeznaczone dla
dzieci od 7 do 12 lat. Pierwsze zaj´cia gratis!
Klub „MoveZone” prowadzi zaj´cia nie tylko
dla dzieci – tak˝e dla mam z maluchami do 3 r. ˝.,
doros∏ych oraz fitness z∏otego wieku – dla osób
po 50 r. ˝. oraz seniorów.

– W zaj´ciach dla doros∏ych i m∏odych mam
wykorzystuj´ elementy Zumby sentao, czyli çwiczeƒ na krzeÊle. Ten taneczny trening szczególnie
skupia si´ na problemowych partiach – brzuchu,
udach i poÊladkach. W szybkim czasie mo˝na
uzyskaç zdecydowanie widoczne efekty, a zaj´cia to sama przyjemnoÊç i nieziemska zabawa!
Zach´cam wszystkich do spróbowania, szczególnie ˝e pierwsze zaj´cia sà za darmo, a pozosta∏e
to koszt ok. 20 z∏ – namawia za∏o˝ycielka. – Nie
trzeba umieç taƒczyç, najwa˝niejsze jest wyjÊç
do ludzi, poruszaç si´ i nabraç pozytywnej energii, którà gwarantuj´ na zaj´ciach.
Najbli˝szy termin rozpocz´cia zaj´ç „Zumba sentao” to 5 marca (wtorek), godz. 16.30
w Gimnazjum Nr 102 w Warszawie, ul. Wichrowa 4. Zaj´cia trwajà ok. 50 minut i przeznaczone sà dla m∏odzie˝y oraz doros∏ych.
Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc
trwajà zapisy na zaj´cia: Faustyna Guzowska,
tel. 693 341 098 lub e-mail: info@movezone.pl.
Aktualny grafik innych zaj´ç mo˝na sprawdziç
na: www.movezone.pl.
Hanna Kowalska
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Tekst sponsorowany

„MoveZone” Ci´ rozrusza!

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Styczeƒ w Klubie Kultury „Zastów”
„S∏oneczne ˝yczenia”
W poniedzia∏ek 21 stycznia Klub Kultury „Zastów” by∏ z pewnoÊcià najcieplejszym miejscem
w ca∏ym Wawrze. Wszystko za sprawà imprezy
z okazji Dnia Babci i Dziadka, którà przygotowa∏y Plastusie i Skrzaty z klubowych sekcji. Dzieci

ki. Czasami trzeba by∏o poprosiç o pomoc ma∏ych artystów. Mistrzynià w ubijaniu piany
z bia∏ek widelcem okaza∏a si´ babcia Janka.
Babcia Wiktorii ekspresowo nawin´∏a sznurek
na kredk´. W konkursie „Jaka to melodia”
dziadkowie wykazali si´ doskona∏à znajomoÊcià polskich przebojów. I tak w mi∏ej, rodzinnej atmosferze przy domowych wypiekach
i goràcych napojach up∏yn´∏o nam to Êwiàteczne, poniedzia∏kowe popo∏udnie.

Witajcie w naszej bajce!
Z okazji karnawa∏u Klub Kultury „Zastów” zaprosi∏ najm∏odszych na niezapomnianà zabaw´

zaprezentowa∏y swoim dziadkom i rodzicom
okolicznoÊciowe wierszyki i piosenki. Po wyst´pie podarowa∏y w∏asnor´cznie wykonane upominki. Babcie otrzyma∏y praktyczne zak∏adki
do ksià˝ek, a dziadkowie eleganckie krawaty,
które natychmiast za∏o˝yli na szyje.
GoÊcie ch´tnie brali udzia∏ w konkursach.
Âmiechu by∏o co niemiara. Galeria samodzielnie namalowanych portretów prezentowa∏a
si´ okazale. Dziadkowie zachodzili w g∏ow´,
które obrazy zosta∏y wykonane przez ich wnu-
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KONKURS
na najciekawszà marzann´
i Wawerskie Âwi´to Wiosny
Jak co roku Klub Kultury „Zastów”
serdecznie zaprasza dzieci, m∏odzie˝
i doros∏ych do udzia∏u w Konkursie
Plastycznym „Marzanna” – b´dzie to
ju˝ XVII edycja konkursu.
Zg∏oszenia przyjmowane sà do
8 marca 2013 r. do godz. 19.30. Do
udzia∏u zaproszeni sà wszyscy, którzy chcà w twórczy sposób przy∏àczyç si´ do powitania wiosny. Jury
przy ocenie marzann weêmie pod
uwag´ nawiàzanie do tradycji ludowej, pomys∏owoÊç, starannoÊç wykonania oraz ogólne wra˝enie artystyczne. Regulamin dost´pny jest na
stronie www.kkzastow.com.
Rozstrzygni´cie konkursu i oficjalne
po˝egnanie z zimà poprzez palenie
marzann odb´dzie si´ podczas Wawerskiego Âwi´ta Wiosny w dniu 21 marca 2013 r. Szczegó∏y imprezy dost´pne
b´dà w marcu na stronie Klubu.

do Królestwa Bajek. Na bal przybyli ksià˝´ta,
ksi´˝niczki, piraci, superbohaterowie, tancerki,
rycerze i wiele innych niezwyk∏ych postaci.
Wraz z wró˝kami i rodzicami dzieciaki towarzyszy∏y bohaterom znanych bajek
podczas ich przygód
– lotu na zaczarowanym dywanie, wyprawy krasnoludków,
zbierania kwiatków
dla babci, szukania
magicznego jajka czy
walki z zaczarowanym w´˝em. Ich odwaga, zwinnoÊç i pomys∏owoÊç zosta∏y
nagrodzone s∏odkim
pocz´stunkiem i zabawà w mydlanych
baƒkach.
Radosnym taƒcom
i zabawom w rytm
muzyki nie by∏o koƒca. UÊmiechy na twarzach dzieci i dobre
humory rodziców by∏y najlepszym dowodem na to, ˝e ka˝dy,
bez wzgl´du na wiek,
z niewielkà pomocà
czarów i magicznych
zakl´ç mo˝e wyÊmienicie si´ bawiç i zapomnieç o wszelkich
troskach.

Zg∏oÊ swój udzia∏ i zostaƒ uczestnikiem wiosennej zabawy!
Redakcja

Koncert zespo∏u Piàty Dzieƒ
– Piosenka rosyjskoj´zyczna
Po niezwykle udanym listopadowym spotkaniu z zespo∏em Piàty Dzieƒ i piosenkà francuskà
Serge’a Gainsbourga 19 stycznia przysz∏a pora
na wieczór z rosyjskà piosenkà poetyckà. WejÊciówki na koncert rozesz∏y si´ ekspresowo, mimo to zainteresowanie imprezà nie mala∏o a˝
do dnia koncertu. Trudno si´ dziwiç, bo artyÊci

z zespo∏u Piàty Dzieƒ zaczarowali widowni´ tego wieczoru, prezentujàc utwory takich artystów, jak Elena Kazancewa, Jurij Wizbor, Aleksander Gorodnicki, Aleksander Dolski, Timur
Szaow czy Weronika Dolina.
Nostalgiczne, sentymentalne i pe∏ne humoru
ballady i pieÊni doskonale wpisa∏y si´ w klimat
leniwego sobotniego wieczoru. Goràca kawa,
herbata i s∏odkie pierniczki rozgrzewa∏y widowni´ podczas koncertu i zapewni∏y mi∏à, kameralnà atmosfer´.

KKZ

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w lutym
Przedstawienia teatralne, pokazy
8 lutego (piàtek), godz. 10.00
„Zumba dla mam z dzieçmi” (dzieci do
lat 3). Pokaz darmowy. Zapisy! tel. (22) 612 62 44.
Zumba jest po∏àczeniem taƒca i aerobiku. Proste
kroki taneczne przy latynoskich rytmach poprawiajà kondycj´, kszta∏tujà sylwetk´, poprawiajà samopoczucie. Zapraszamy!
Organizator: Klub Kultury „„Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

15 lutego (piàtek), godz. 17.00–18.30
Wyst´p zespo∏u bluesowego Pa∏ac Braku
Kultury pt. „Koci blues z pazurem”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

16 lutego (sobota), godz. 16.00 – 17.00
Wyst´p Kabaretu Seniorów „Zadra” w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2).
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

16 lutego (sobota), godz. 15.00

21 lutego (czwartek), godz. 17.00

„Buratino... Klucz MàdroÊci” – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej
TEATRON. Spektakl zaczerpni´ty z literatury rosyjskiej, na podstawie bajki Aleksieja Niko∏ajewicza To∏stoja „Z∏oty kluczyk, czyli niezwyk∏e przygody pajacyka Buratino”. Bogata scenografia, kolorowe kostiumy, wiele humorystycznych scen to niewàtpliwie
atuty przedstawienia. Przedstawienie interaktywne
– dzieci uczestniczà w przedstawieniu.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

Wyjazd autokarem do kina spod siedziby Klubu na wybrany film z repertuaru lutowego. Zapisy
przyjmujemy do dnia 20 lutego telefonicznie (22
612 63 85) i w siedzibie Klubu codziennie w dni robocze w godz. 14.00–19.00. Koszt oko∏o 35 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

17 lutego (niedziela), godz. 13.00
„BaÊniowe spotkanie z LeÊmianem” – teatrzyk dla dzieci.
To opowieÊç o poszukiwaniu szcz´Êcia i o cenie, jakà trzeba czasem za nie zap∏aciç. Pi´kna Parysada wyrusza na poszukiwanie braci zakl´tych w kamienie.
Po drodze znajduje trzy cuda. Sà to: Dàb Samograj,
Struga Z∏otosmuga i Ptak Bulbulezar.
Wst´p 5 z∏/osoba.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

21 lutego (czwartek), godz. 15.00–16.00
Zapraszamy na casting do Teatru Muzycznego, Chóru Gospel i Grupy Teatralnej.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

23 lutego (sobota), godz. 15.00–16.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Lech, Czech
i Rus” w wykonaniu krakowskiego teatru Art-Re.
Trzej ksià˝´ta Lech, Czech i Rus wyruszyli na polowanie. Po polowaniu rozdzielili si´ i ka˝dy uda∏ si´
w innà stron´. Rus wyruszy∏ na wschód, Czech
na po∏udnie, a Lech za namowà ducha puszczy
– ˚ubra zosta∏ na wskazanej przez niego ziemi.
Spektakl uczy patriotyzmu, przybli˝a symbole polskie, daje próbki j´zyków s∏owiaƒskich.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Koncerty, recitale, projekcje
7 lutego (czwartek), godz. 18.00
„Recital pàczkiem nadziany” w wykonaniu
Zbigniewa Rogowskiego. Autorami muzyki do piosenek sà m.in. W∏odzimierz Korcz, Antoni Czajkowski, Stefan Milewski, Antoni Kopff.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Spotkania i inne uroczystoÊci
11 lutego (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Londyn – stolica biznesu i kultury” – spotkanie z Krzysztofem Dworczykiem.
Londyn, liczàcy prawie osiem milionów mieszkaƒców i rozciàgajàcy si´ po obu stronach Tamizy na powierzchni oko∏o 1600 km2, jest najwi´kszà aglomeracjà miejskà w Europie. To tu znajduje si´ finansowe centrum Europy, tutaj zarabia si´ najwi´ksze pieniàdze oraz robi zakupy w najlepszych sklepach. Niezliczone teatry, sale koncertowe i awangardowa
dzielnica Soho nadajà Londynowi koloryt.
Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

13 lutego (Êroda), godz. 11.40–12.40
„Pierwotni mieszkaƒcy Indii – stan Orissa”
– spotkanie z literatem i podró˝nikiem
Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania
prelekcja i film autora.
Indyjski stan Orissa to góry Ghaty Wschodnie pokryte d˝unglà. Cz´Êç z nich obejmuje Park Narodowy „Simlipal”. Mo˝na ujrzeç tam jeszcze nieska˝onà
faun´ i flor´. Oprócz zwierzàt ˝yjà tam te˝ pierwsi
prawdziwi mieszkaƒcy Indii, pierwotne plemiona:
Santhal, Bonda, Munda, Oraon, Mahali.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

14 lutego (czwartek), godz. 12.40–13.40
„Afrykaƒskie parki narodowe w Kenii
i Tanzanii” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

27 lutego (Êroda), godz. 17.00
„W Zwierciadle Czasu” – spotkanie poetyckie z Rafa∏em Ostrowskim.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Wystawy, warsztaty, turnieje
17 lutego (niedziela), godz. 10.00–16.00
III Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

18 lutego (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
„kocie” warsztaty plastyczne z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Kota. W programie: wystawa kotów, malowanie buziek, koci taniec, rysowanie kotka.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

20 lutego (Êroda), godz. 17.00
„Rysunek – Malarstwo – Grafika” – wernisa˝ wystawy Romana Harajdy.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

24 lutego (niedziela), godz. 10.00–16.00
IV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Konkursy, imprezy artystyczne
9 lutego (sobota), godz. 19.30
„Karnawa∏ z serduszkiem” – zabawa walentynkowa. Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
na wspania∏y bal z muzykà granà na ˝ywo przez
zespó∏ „Promile”. Jak zawsze zapewnimy ciep∏y bufet z przyst´pnymi cenami. Wst´p 20 z∏. Rezerwacja miejsc w Klubie do dnia 5 lutego w∏àcznie.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

10 lutego (niedziela), godz. 16.00
„Karnawa∏owy telegram” – zapraszamy na
„ostatkowà” imprez´ karnawa∏owà dla Seniorów.
W programie: dyskoteka „doros∏ego cz∏owieka”
z animacjami, taƒce integracyjne i w kr´gu, konkursy taneczne, zabawy zr´cznoÊciowe i niespodzianki muzyczne. Prowadzenie – Justyna i Wojciech
G´bscy, bilety – 5 z∏. UWAGA! Maseczki lub fantazyjne przybrania g∏owy „obowiàzkowe”.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

do 13 lutego (Êroda)
Przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVII
Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Celem Przeglàdu jest promocja talentów wokalnych. Ocenie podlegaç b´dzie m.in. dobór repertuaru, indywidualne podejÊcie do interpretacji utworu, muzykalnoÊç. Przeglàd odbywa si´ w siedmiu
cd. na str. 10 ➽
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
kategoriach wiekowych (4–5; 6–7; 8–10; 11–13;
14–16; 17–20; 21 i powy˝ej), regulamin do pobrania na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

13 lutego (Êroda), godz. 16.00–17.00
Walentynki w Klubie Seniora. W programie
m.in. konkursy i poczta walentynkowa.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

23, 24, 25 lutego (sobota, niedziela,
poniedzia∏ek), godz.*
Przes∏uchania w XVII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer”.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
* Godzina uzale˝niona od liczby zg∏oszonych wykonawców (zostanie podana na naszej stronie internetowej
www.kkzastow.com w dniu 18 lutego 2013 r.).

• Z cyklu Zamki w Polsce: Zamek w Ogrodzieƒcu, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego,
„Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.
• Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli
podwarszawskie letniska linii otwockiej. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Wystawa pokonkursowa „Cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widzia∏a”. „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Wystawa obrazów Gra˝yny Jacak. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

Spotkania z pisarzami
• Spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk – 7 lutego, godz. 17.00 – Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.

G∏oÊne czytanie

• Czytanie na zawo∏anie – czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników, ka˝dy piàtek,
Gala rozdania nagród w konkursie plastycznym
godz. 17.00. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin
„W krainie bieli” i pokonkursowa wystawa prac.
Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korko• „Na deser – ksià˝ka” – czytanie dzieciom
wa 96.
z przedszkola. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul.
Walcownicza 14.
Oferta kulturalna Biblioteki
• „Bajki w Êrodowe po∏udnia”. Czytanie bajek
dzieciom w Êrody w godz. 12.00–12.30. WyWystawy/ Wernisa˝e
po˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
• Wystawa fotograficzna „Kapliczki warszaw• „Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – Biblioteka
skie – teraêniejszoÊç i historia” Zuzanny OlG∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10 – g∏oÊne czytaczyk-Drosio w „Galerii na Trawiastej”, Biblioteka
nie dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „CaG∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
∏a Polska czyta dzieciom” – 15 lutego, godz.
10.00, czyta pisarka
El˝bieta Czajka.
05-077 Warszawa-Weso∏a,
• G∏oÊne czytanie
os. Stara Mi∏osna
baÊni i bajek – Biblioul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
teka G∏ówna, Anin, ul.
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70,
kom. 501-773-670
Trawiasta 10. „222
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232
ilustrowanych bajek” Ewa i Stefan ZielMIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY
niczkow.
Wtorek, godz. 13.00
Nr oferty
Pow. m
Pi´tro Liczba pokoi
Rejon
Cena w PLN
1191
71
1/3
3
Anin
500.000
- 12 lutego – „Naj∏a1195
37
2/3
2
Mi´dzylesie
250.000
twiej jest krytykowaç”
1154
55
1/2
2
Stara Mi∏osna
285.000
- 19 lutego – „Jak ˝y1011
38
0/3
1
Anin
228.000
rafa za∏o˝y∏a przed1157
33
3/3
2
Mi´dzylesie
260.000
si´biorstwo”
DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY
- 26 lutego – „Stary
Nr oferty
Pow.
Rejon
Cena w PLN
Rodzaj dzia∏ki
lampart”
1490
3240
Anin
6.800.000
Inwestycyjna
Piàtek,
godz. 16.30
1366
800
Mi´dzylesie
890.000
Budowlana
- 8 lutego – „O szczur1423
4030
Mi´dzylesie
1.571.700
Budowlana
ku, który chcia∏ po1450
1700
Stara Mi∏osna
550.000
Budowlana
1425
512
Stara Mi∏osna
563.000
Budowlana
znaç Êwiat”
- 15 lutego – „HieDOMY – CZ¢Âå OFERTY
na Êrednio g∏upia”
Nr
Pow. Pow. Rejon
Cena
Rodzaj domu Rok Stan
- 22 lutego – „O g∏uoferty domu dzia∏ki m
w PLN
wykoƒczenia
chym cesarzu i s∏owi731 130
774 Anin
999.000 Wolnostojàcy 2011 Developerski
593 185
577 Majdan
450.000 Bliêniak
2010 Developerski
ku”

28 lutego (czwartek), godz. 14.00

2

2

726
745

140
249

150
200

Stara Mi∏osna 620.000 Segment
Stara Mi∏osna 720.000 Segment

2011 Developerski
2011 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!
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Lekcje biblioteczne
• Lekcja biblioteczna
dla przedszkolaków
„Odkrywamy ró˝norodnoÊç Êwiata”. Nauka poprzez zabaw´.

13 lutego, godz. 9.30. Wypo˝yczalnia nr 121,
Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
• Lekcja biblioteczna dla kl. I/II/III SP „Wokó∏ naszego podwórka” poÊwi´cona ekologii, cz. 1,
20 lutego, godz. 9.30. Wypo˝yczalnia nr 121,
Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.

Konkursy/ Testy/ Quizy
• „Poznajemy ulice swojej dzielnicy” – internetowy quiz edukacyjny (www. bibliotekawawer.pl).
• Kontynuacja Turnieju Jednego Wiersza
„Aniƒskie Noce Mistrza Ga∏czyƒskiego” –
3. edycja: listopad 2012 – maj 2013.
• Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst.
ks. „Piraci” Willa Osborne'a i Mary Pope Osborne dla dzieci w wieku 6–9 lat (kl. I–III SP) Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla zuchów w wieku 6–9
lat (kl. I–III SP) pt. „SprawnoÊci zuchowe” na
podst. ks. „Antek Cwaniak” Aleksandra Kamiƒskiego w 110. rocznic´ urodzin Aleksandra Kamiƒskiego. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla harcerzy w wieku
10–12 lat (kl. IV–VI SP) pt. „Moja przygoda
z harcerstwem...” na podst. ks. „Antek Cwaniak” Aleksandra Kamiƒskiego. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
V–VI SP) pt. „Graj Cyganie, graj” – na podstawie
ks. Renaty Piàtkowskiej „Przygoda ma kolor niebieski”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla dzieci 6–9 lat (kl. I–
–III SP) pt. „BaÊƒ o Rudow∏osej” na podst. baÊni Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk z ks.
„OpowieÊci Pana Ro˝ka”. Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci w wieku 5 lat) pt. „Styczeƒ” na podst. wiersza Teresy Ferenc. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.

Warsztaty komputerowe
• Warsztaty komputerowe dla osób niepe∏nosprawnych ze Stowarzyszenia „Chata z Pomys∏ami” – Êrody, godz. 8.30–9.30.
• Warsztaty komputerowe dla m∏odzie˝y z oÊrodka
wychowawczego, ka˝da Êroda, Wypo˝yczalnia
nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

Zaj´cia ruchowo-edukacyjne
dla najm∏odszych
• „Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia ruchowoedukacyjne 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. 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. Zaj´cia
b´dà odbywa∏y si´ w dwóch grupach wiekowych:
dzieci w wieku 1–1,5 roku – godz. 10.00–10.40,
dzieci w wieku 2–3 lata – godz. 11.00–12.00.

èród∏o:
Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Poeci i pisarze wawerscy

Falenica z widokiem na Mont Blanc
W tym miesiàcu zaprezentuje si´ przed
Paƒstwem Anna Bartuszek, m∏oda pisarka
z Falenicy. Ania nale˝y do grona inicjatorów Poczekalni Literackiej, bra∏a udzia∏
w Pierwszych Wawerskich Spotkaniach
z Ksià˝kà. Jej debiutancka ksià˝ka, „Bestia
ujarzmiona”, sprzeda∏a si´ w rewelacyjnym nak∏adzie 5000 egzemplarzy. „Z widokiem na Mont Blanc”, powieÊç z t∏em
autobiograficznym, przenoszàca nas w intrygujàce zau∏ki Budapesztu, wcià˝ czeka
na swoich czytelników. Kolejna ksià˝ka
– niespodzianka – w przygotowaniu. Zapraszam do bli˝szego zapoznania si´ z sylwetkà kolejnej wawerskiej autorki.
Joanna Janisz

Nazywam si´ Anna Bartuszek,
mam 31 lat. Od jedenastu mieszkam
w Falenicy. Skoƒczy∏am hungarystyk´
na Uniwersytecie Warszawskim. Po
skoƒczeniu studiów podj´∏am prac´ nie
jako t∏umacz j´zyka w´gierskiego, co
by∏oby zgodne z moim wykszta∏ceniem.
Wiadomo, ˝e ˝ycie lubi zaskakiwaç. Jako pierwszà pe∏noetatowà prac´ wybra∏am prac´ w spedycji na stanowisku
przyuczonego spedytora mi´dzynarodowego. Pracowa∏am w bran˝y ponad
2 lata. Niestety, praca wiàza∏a si´ z codziennymi dojazdami komunikacjà
miejskà do Raszyna, a mój stan fizyczny stale si´ pogarsza∏. Tu dochodzimy
do bardzo wa˝nej kwestii. Kluczowej,
byç mo˝e, dla mojego wejÊcia w bli˝szy
zwiàzek z literaturà jako autor. Od 12
lat choruj´ na stwardnienie rozsiane.
Kiedy nie by∏am w stanie docieraç ju˝
do pracy, najpierw wykorzysta∏am urlop,
potem wzi´∏am zwolnienie, a finalnie
– po˝egna∏am si´ z firmà, przechodzàc
na rent´. Nie pracowa∏am, a czas sp´dzany bezczynnie w domu pali∏ mnie
do ˝ywego. Chcia∏am coÊ robiç, najch´tniej zdalnego, a pracy w domu nikt nie
chcia∏ mi daç. Nie chcia∏am siedzieç
i skr´caç d∏ugopisów. Chcia∏am robiç to,
co zawsze przychodzi∏o mi naj∏atwiej
– pisaç. Artyku∏y, felietony, cokolwiek.

Od lat pisa∏am bloga annablack.blox.pl,
mia∏am potrzeb´ przelewania myÊli,
wi´c kiedy z musu zosta∏am usidlona w domu, bez zaj´cia, zacz´∏am pisaç.
Moja pierwsza ksià˝ka („BeStia ujarzMiona”, 2010 r.) by∏a swoistym krzykiem rozpaczy. Wiedzia∏am, ˝e choroba,
na którà zapad∏am, to choroba ludzi
m∏odych, najcz´stsza przyczyna sadzania ich na wózek. Nie mog∏am uwierzyç,
˝e skoro chorujà g∏ównie m∏odzi, czemu
˝aden m∏ody nie napisa∏ o chorobie ze
swojego punktu widzenia. Zatem napisa∏am ja: w poczuciu misji, z ch´cià wykrzyczenia wszystkim, co mi si´ sta∏o. Ze
swojà chorobà nie mog∏am si´ pogodziç,

nabraç do niej dystansu. PomyÊla∏am, ˝e
jeÊli si´ wygadam, wyrzuc´ to z siebie,
tym samym odetn´ si´ od z∏ych chwil,
które przypad∏y mi w udziale.
Drugà ksià˝kà chcia∏am sprawdziç
siebie. Ksià˝ka autobiograficzna o chorobie to jednak specyficzny rodzaj literatury. Chcia∏am si´ przekonaç, czy pisaç tak po prostu – bez misji – te˝ potrafi´. W ten sposób powsta∏a „Z widokiem na Mont Blanc” (2011 r.). Ksià˝ka posiada wàtki biograficzne, jest
swoistym miksem prawdy z fikcjà. Jej
akcja dzieje si´ cz´Êciowo na W´grzech, w Budapeszcie, gdzie mieszka∏am pó∏ roku, b´dàc na studiach, cz´Êciowo w Warszawie, gdzie si´ urodzi∏am i mieszkam na sta∏e. Ksià˝k´ pisa∏o mi si´ lekko, ∏atwo i przyjemnie,
mam nadziej´, ˝e jest z równà przyjemnoÊcià odbierana przez czytelników.
Wyda∏am jà w wydawnictwie Radwan
i w tamtejszej ksi´garni jest do nabycia.
Lubi´ pisaç i pewnie zawsze b´d´ to
robiç. Czy jednak chcia∏abym z mojego
hobby zrobiç zawód? Chyba nie, mam
ÊwiadomoÊç, ˝e kiedy coÊ staje si´ pracà,
traci wiele ze swojego uroku.. Mój czas
zape∏niajà dysputy na wa˝kie tematy i refleksje o tym, jak poprowadziç dalej swoje ˝ycie. Grafik zape∏niony mam prozaicznie – zaj´ciami rehabilitacyjnymi.

Bàdêmy na TAK razem!
Po raz pierwszy w ponad 30-letniej
historii Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych
Nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka
i w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia CentruÊ zorganizowano akcj´ internetowà
„Wyprawka dla biblioteki! – podaruj
nowe ˝ycie bibliotece dzieci´cej w Centrum Zdrowia Dziecka”. W czasie akcji zbieramy fundusze na funkcjonalne
rega∏y na ksià˝ki, stanowisko multimedialne dla niepe∏nosprawnych oraz e-czytniki, do wykorzystania przez pacjentów w salach szpitalnych.

JeÊli wiesz, co to pobyt w szpitalu
i jak wielkie znaczenie dla poczucia
bezpieczeƒstwa
chorego dziecka
Us∏ugi hydrauliczne
ma fakt, ˝e rodzic
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
mo˝e przeczytaç
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
mu ulubionà baj- przeglàdy i naprawy kominiarskie
k´, lub te˝ jeÊli
- uprawnienia budowlane i gazowe
jesteÊ mi∏oÊnitel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
kiem ksià˝ek czy

te˝ po prostu chcesz zrobiç coÊ dobrego dla potrzebujàcych, prosimy –
wp∏aç dowolnej wielkoÊci darowizn´
na konto Stowarzyszenia CentruÊ, jednego ze wspó∏organizatorów akcji:
Stowarzyszenie CENTRUÂ
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
PEKAO X O.
73 1240 1095 1111 0010 3512 4095
Tytu∏em „Projekt Biblioteka”
Liczy si´ KA˚DA KWOTA, a Twoje
zaanga˝owanie i hojnoÊç majà szans´
zmieniç Êwiat dzieci chorych!
Wi´cej szczegó∏ów na temat akcji, post´pujàcych prac w bibliotece – na stronie stowarzyszenia: www.centrus.org.pl.
Dzi´kujemy!
Monika Wójtowicz
Stowarzyszenie CentruÊ
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PRANIE, TRZEPANIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

DYWANÓW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
MASZYNÑ RAINBOW

tel. 721 500 700

tel. 531 359 700

Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. Tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´
na wi´ksze. tel. 22 773 21 02, 600 93 66 79.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238

STOLARNIA

KOREPETYCJE/NAUKA/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 angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Profesjonalnie.
Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514959383.

67

KOREPETYCJE

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera 533 404 404.

Mi´dzylesie

10 LAT PRACY I GWARANCJI!
tel. 501 075 034
99
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci,
przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503410723.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny
sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie
do egzaminów: FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli,
m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813.

• opiek´ dla dzieci, • korepetycje,
• odbiór ze szko∏y, • zaj´cie dodatkowe,
• odrabianie lekcji, • organizowanie urodzin

www.przystanposzkole.pl

880-352-900

94

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y
podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej
si´ uczà. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English,
konwersacje. +48 501 131 224.

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

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem w dzielnicy Wawer,
Goc∏awiu, Pr. P∏d. Jestem dyspozycyjna, posiadam referencje. 504-253-579.

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
◗ Do Wynaj´cia Pokój z Kuchnià 27 m2. ˚oliborz przy
Cytadeli, ul. Dymiƒska. Bezpiecznie, cicho. Bardzo
blisko Metro, Dworzec Gdaƒski, Autobus, Tramwaj.
Cena 1250 + op∏aty bie˝àce. 604 180 404.

97

◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt. Tel; 601-851-660.
◗ Rega∏ stan bdb, dwa fotele, w´dki, maszyna do szycia ¸ucznik nowa, walizkowa tel. 781 496 613.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE
Profesjonalnie

501-586-056

◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul.
NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660.

WYNAJM¢
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◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç
zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´.
Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl. I–III. Dojazd gratis. Tel: 728 814 601.
◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (m. in. terapia opóênionego rozwoju mowy, wad
wymowy, zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

TAROT, RUNY
podpowiem, doradz´, wys∏ucham,
poszukamy z kartami najlepszego
rozwiàzania. ZAPRASZAM.

Tel. 602 323 888, 692-506-275
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KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl

STUDIO
STRZY˚ENIA PSA I KOTA

www.e-jkk.net.pl

tel. 506 124 736

◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail: olgasu@op.pl.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Z∏ota Ràczka – remonty, glazura, terakota, g∏adzie,
malowanie, ró˝ne naprawy w domu i ogrodzie, tanio
i solidnie. Tel. 601 313 561.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456
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◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.

◗ Szukam pracy dla Ukrainki, uczciwej, pracowitej, z referencjami. Sprzàtanie, inne prace. Tel. 886-789-576
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka”, tel. 601
313 561.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki
tel. 669 142 741.
◗ Z∏ota Ràczka – 507 097 028.
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◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym.
tel. 695 432 111, 502 609 708.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy 260 m2 na dzia∏ce 1055
m2 Stara Mi∏osna tel. 791 647 242.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià 27 m2 Goc∏awek. Tel.
781 496 613.

Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl

DOMOWA CZUJKA DYMU
Genius H oraz Genius Hx

PRZYSTA¡ PO SZKOLE oferuje:
92

przyjmuje zlecenia
603-673-777

◗ Absolwentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu lekcji,
przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny!
Tel. 603 779 535.
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NIERUCHOMOÂCI

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
www.energetyczneswiadectwo.pl

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszych przedstawicieli handlowych:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Olga Turska – 607-288-348
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

BETI

FASHION STYLE
POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do

XXXL

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
O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)

