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Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Wawer ma nowego wice
burmistrza. W miejsce Przemys∏awa Zaboklickiego, odwo∏anego po z∏o˝eniu rezygnacji, wybrany zosta∏ ¸ukasz Jeziorski, dotychczasowy zast´pca dyrektora wawerskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji. Sylwetk´ nowego Burmistrza przybli˝ymy w kolejnych numerach „WWS”.
Rada Warszawy zamrozi∏a w tym roku 190 mln z∏
na komunikacje miejskà. W zwiàzku z powy˝szym Zarzàd Transportu Miejskiego przygotowa∏ propozycje
zmian oszcz´dnoÊciowych. Zmiany majà dotyczyç te˝
cz´Êci linii wawerskich – przede wszystkim 115 i 521.
Wed∏ug ZTM linia 115 kursuje poza rozk∏adem, generujàc du˝e opóênienia, natomiast linia 521 od ronda
Wiatraczna do Centrum dubluje komunikacj´ tramwajowà. Wed∏ug Zarzàdu Transportu Miejskiego miasto przez to dop∏aca do funkcjonowania tej linii 4 mln
z∏ rocznie. W planach jest skrócenie linii 521 do odcinka Falenica – rondo Wiatraczna oraz po∏àczenie linii 115 z linià 215 i pozostawienie jej na trasie Aleksandrów – ... – KoÊciuszkowców – Weso∏a – ...
– Rembertów. Wówczas linia 115 nie b´dzie przeje˝d˝a∏a przez centrum osiedla Marysin Wawerski.
Radni Wawra na nadzwyczajnej sesji poÊwi´conej zmianom w komunikacji nie zgodzili si´ z argumentacjà przedstawicieli ZTM obecnych na sesji
i jednog∏oÊnie przyj´li stanowisko sprzeciwiajàce
si´ zmianom. Ostateczna decyzja w tej sprawie nale˝y do Rady Warszawy.
Kolejna kwietniowa sesja Rady Dzielnicy poÊwi´cona by∏a przyj´ciu sprawozdaƒ rocznych Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i dzielnicowego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej oraz podj´ciu stanowiska
w sprawie zwi´kszenia wynagrodzenia dla pracow-

Dzieƒ Dziecka
z Kolorowà Zebrà
w Józefowie,
przy Al. NadwiÊlaƒskiej 137,
naprzeciwko budynku OSP

1 czerwca
w godz. 11.00–16.00
Zapraszamy na liczne atrakcje: lepienie
z masy solnej i z gliny, malowanie twarzy,
zabawy z chustà animacyjnà, puszczanie
baniek mydlanych, gry i zabawy sportowe, warsztaty muzyczne, teatrzyk, spotkanie z magikiem i wiele, wiele innych.
Przyjdê sp´dziç z nami to szczególne
Êwi´to. Poczuj niezwyk∏à atmosfer´, jaka
panuje w przedszkolu Kolorowa Zebra.

Wi´cej na www.kolorowazebra.pl

Z przyczyn technicznych publikacja materia∏u relacjonujàcego koncert De Mono i prezentujàcego zwyci´skie
zwrotki piosenki „Statki na niebie” napisane przez naszych czytelników, zosta∏a przesuni´ta na czerwiec.
Oczekujàcych na ten materia∏ przepraszamy.
Red.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ników administracji i obs∏ugi zatrudnionych w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych zlokalizowanych
na terenie naszej dzielnicy. Osoby te nie otrzymywa∏y podwy˝ki wynagrodzeƒ przez kilka ostatnich lat.
W wyniku przeg∏osowanego zwi´kszenia wynagrodzeƒ, wynoszàcego 200 z∏ brutto na osob´ miesi´cznie, w bud˝ecie dzielnicy trzeba b´dzie wygospodarowaç rocznie dodatkowo ponad 1 mln z∏.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej mo˝e pochwaliç si´ tym,
˝e w wyniku jego dzia∏alnoÊci, w tym prowadzenia
dzia∏aƒ dà˝àcych do usamodzielnienia si´ i poprawy sytuacji rodzin, zmniejszy∏a si´ o 565 liczba osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej. Najliczniejszà
grupà zg∏aszajàcà si´ do OPS sà osoby d∏ugotrwale
i ci´˝ko chore, z orzeczonym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. Wi´kszoÊç z nich to osoby samotne, których dochód nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Innym powa˝nym problemem wyst´pujàcym
w naszej dzielnicy jest nadu˝ywanie alkoholu przez
m∏ode kobiety, zazwyczaj samotnie wychowujàce dzieci. Z us∏ug Specjalistycznej Poradni Rodzinnej skorzysta∏o ponad 1,5 tys. osób. W psychoterapii rodzin wzi´∏o
udzia∏ 1020 rodzin, natomiast w psychoterapii par – 64
pary. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna prowadzi równie˝, jako jedyna, psychoterapi´ dzieci.
Na sesji nadano równie˝ nazw´ „Przyjacielska”
nowej ulicy po∏o˝onej w osiedlu Borków oraz przyj´to zwi´kszenie dochodów dzielnicy o 2,6 mln z∏.
Ârodki te b´dà wydatkowane na rozpocz´tà w∏aÊnie budow´ skrzy˝owania ul. Panny Wodnej, Traktu Lubelskiego i Skalnicowej.

Marcin Kurpios

Komentarz radnego Marcina Kurpiosa
Zmiany komunikacyjne dla naszej dzielnicy
nigdy nie by∏y zbyt dobrze przemyÊlane przez
ZTM. W ostatnich latach doprowadzono do
wygaszenia popytu na linii 521. DziÊ po∏owa
kursów tej linii koƒczy bieg na p´tli Wiatraczna. Natomiast zmiana trasy linii 115 jest,
wed∏ug mnie, wst´pem do definitywnego skasowania tej linii. Zaproponowana nowa trasa
nie zadowoli nikogo i nie ma ˝adnego uzasadnienia. Ci´˝ko mówiç, ˝e b´dzie przeje˝d˝aç
przez Marysin, skoro autobusy majà jechaç jedynie ul. KoÊciuszkowców i od razu skr´cà do
Weso∏ej. Pasa˝erowie b´dà jeêdzili nià tylko na
krótkich odcinkach, szukajàc dogodnych przesiadek w celu kontynuowania podró˝y. Zaprzepaszczony b´dzie sens tej linii – skomunikowanie wawerskich osiedli z Urz´dem Dzielnicy, wygodny dojazd z ca∏ej dzielnicy do placówek oÊwiatowych na Marysinie i przychodni
przy ul. Korkowej, szkó∏ i szpitala w Aninie,
ZUS i Urz´du Skarbowego. Nale˝y utrzymaç
za wszelkà cen´ przejazd tej linii przez Marysin
Wawerski. Zarzàd Dzielnicy powinien przystàpiç do energicznych dzia∏aƒ w celu obrony tych
linii. W obron´ powinni w∏àczyç si´ równie˝
mieszkaƒcy Wawra. ZTM nie powinno szukaç
oszcz´dnoÊci na peryferiach. Powinno znaleêç
je w centrum miasta. Mieszkaniec centrum
ma wszystko pod r´kà, nie musi nigdzie doje˝d˝aç. Dla Wawra 115 i 521 sà kr´gos∏upem
komunikacyjnym, mo˝liwoÊcià wydostania
si´ z dzielnicy. Musimy te linie obroniç!

Debata nt. bezpieczeƒstwa w Wawrze
Komendant Sto∏eczny Policji oraz Prezydent
m.st. Warszawy zapraszajà mieszkaƒców Wawra na otwartà debat´ o bezpieczeƒstwie w dzielnicy, z udzia∏em Wojewody Mazowieckiego,
Burmistrza Dzielnicy Wawer, przedstawicieli Policji i Stra˝y Miejskiej.
Spotkanie odb´dzie si´ w czwartek 6 czerwca
o godz. 18.00.
JeÊli chcesz wiedzieç, co robi samorzàd i policja, aby zapewniç bezpieczeƒstwo w naszej
dzielnicy, masz w∏asne pomys∏y, jak poprawiç
bezpieczeƒstwo albo chcesz zg∏osiç jakiÊ problem w tym zakresie, przyjdê i zabierz g∏os!

Debaty, odbywajàce si´ w ka˝dej dzielnicy
Warszawy, realizowane sà w ramach rzàdowego
programu „Razem bezpieczniej”, polegajàcego
na koordynacji dzia∏aƒ policji, administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz organizacji pozarzàdowych w celu poprawy bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Informacja o miejscu spotkania b´dzie dost´pna
na tydzieƒ przed debatà na stronie Urz´du
Dzielnicy Wawer: http://wawer.warszawa.pl/.

Materia∏y organizatora
rysinie i przejÊcie na przystanek na ul. KoÊciuszkowców
przy koÊciele. Nie jest to dogodna przesiadka, zw∏aszcza dla osób starszych.
Zaprotestujmy przeciwko niekorzystnej dla nas
zmianie, wysy∏ajàc list do Zarzàdu Transportu
Miejskiego! Tylko od nas zale˝y, czy uda si´
utrzymaç dogodne po∏àczenie. Tekst zamieszczony na odwrocie nale˝y starannie wyciàç, podpisaç
i wys∏aç w kopercie na adres:

Marysin broni linii 115!!!
Zarzàd Transportu Miejskiego og∏osi∏ zaplanowane zmiany w komunikacji miejskiej. Dotyczà
one równie˝ Marysina Wawerskiego. Trasa linii 115 ma zostaç od czerwca zmieniona tak, ˝e
stracimy bezpoÊrednie po∏àczenie z Urz´dem
Dzielnicy, szpitalem w Aninie, przychodnià
w Mi´dzylesiu, ZUS i Urz´dem Skarbowym!
Autobus, jadàc z Aleksandrowa, po przejechaniu
ul. KoÊciuszkowców ma skr´caç w kierunku Weso∏ej i nie przeje˝d˝aç przez wysoki Marysin. Taka zmiana trasy spowoduje to, ˝e by wsiàÊç
do 115 potrzebny b´dzie dojazd do p´tli na Ma-

Zarzàd Transportu Miejskiego,
ul. ˚elazna 61, 00-848 Warszawa,
bàdê faksem – 22 827-25-52 lub 22 459-42-43.

Marcin Kurpios
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AktualnoÊci z osiedla Zerzeƒ

✁ Wzór listu do artyku∏u „Marysin broni linii 115!!!” ze str. 1.

Osiedle Zerzeƒ to najwi´ksze obszarowo w dzielnicy
Wawer osiedle, na którego
terenie mieszka oko∏o 10 tysi´cy osób. Wiele z nich to
nowi osiedleƒcy, którzy
wprowadzili si´ do wybudowanych ostatnio na tym terenie mieszkaƒ w kompleksach
domów jednorodzinnych lub zabudowy szeregowej
wolnostojàcej. Mieszkania te to wynik bumu budowlanego, jaki prze˝ywa ten teren. Pomimo
ogromnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego mieszkaƒcy cierpià na brak infrastruktury, która
jest bardzo s∏abo rozwini´ta. Za rozwojem budownictwa mieszkaniowego nie nadà˝a bowiem rozwój
sieci wodociàgowej, utwardzenia ulic czy kanalizacji, która w∏aÊciwie na tym terenie nie istnieje.
W dniu 18 listopada 2012 r., zgodnie z nowymi
statutami osiedli, powo∏ana zosta∏a nowa Rada
Osiedla Zerzeƒ w sk∏adzie: Krzysztof WaÊkiewicz –
Przewodniczàcy Rady, Beata Agata Kowalska – Wiceprzewodniczàca Rady, Krzysztof Soko∏owski – Sekretarz Rady, Tadeusz Kacprowicz, Pawe∏ Ros∏aniec,
Marek Figura, Tadeusz Leszek Plewka, Wies∏awa
Krakowiak, Anna Monika Rafalska.
Od poczàtku kadencji Rada Osiedla rozpocz´∏a
dzia∏ania zmierzajàce w kierunku przebudowy Traktu Lubelskiego i ul. Zwoleƒskiej oraz pozosta∏ej infrastruktury drogowej w osiedlu, odwodnienia terenów poni˝ej tarasu nadzalewowego, rozwoju kanalizacji w ca∏ym osiedlu, poprawy funkcjonowania
i dalszego rozwoju komunikacji miejskiej w osiedlu.
Cz∏onkowie RO podj´li te˝ rozmowy w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi, a przede wszystkim w sprawie zbyt wysokiej stawki dla domów jednorodzinnych majàcej obowiàzywaç od 1 lipca br.
Przebudowa ciàgu ulic Kadetów, Trakt Lubelski
i Zwoleƒska wed∏ug zapewnieƒ urz´dników miejskich ma si´ rozpoczàç w drugiej po∏owie tego ro-

ku. Ulice zyskajà nowà nawierzchni´ (wraz z podbudowà), kanalizacj´ deszczowà, nowe chodniki,
azyle dla pieszych oraz nowe ronda na skrzy˝owaniach z ulicami Bronowskà i Zwoleƒskà. Cz∏onkowie Rady poza lobbingiem w sprawie przebudowy
ulic interweniujà te˝ ca∏y czas w sprawie z∏ego stanu ulic po zbudowaniu kolektora „W”.
Planowane jest spotkanie informacyjne na temat
inwestycji, prawdopodobnie w maju lub czerwcu
br. Rada stara si´ te˝ o przebudow´ innych ulic
w osiedlu. Napisane zosta∏y pisma np. w sprawie
ul. Panoramy czy skrzy˝owania ulic Mas∏owieckiej
i Jeziorowej.
Kolejnym wa˝nym tematem jest poprawa odwodnienia w Zerzniu. Ju˝ od wielu lat Przewodniczàcy Rady Osiedla Pan Krzysztof WaÊkiewicz zajmuje si´ tym tematem.
Do tej pory powsta∏a tylko koncepcja odwodnienia, opierajàca si´ w ca∏oÊci na istniejàcych rowach
melioracyjnych, które i tak ju˝ od wielu lat pe∏nià rol´ kanalizacji deszczowej. Niestety wielu inwestorów,
nastawionych g∏ównie na ch´ç jak najwi´kszego zysku, zasypuje tereny bagienne, nagminne jest te˝ ∏amanie prawa w zakresie obowiàzku zagospodarowywania wód deszczowych. Skutkiem tego sà okresowe
zalewania piwnic i posesji w osiedlu Zerzeƒ.
Trzecim priorytetem osiedla Zerzeƒ jest dalszy
rozwój kanalizacji. Mimo wpisania do planu budowy kanalizacji do 2020 roku przez MPWiK nadal
brakuje ca∏oÊciowej koncepcji skanalizowania osiedla, a przede wszystkim rejonu ulicy Jeziorowej, co
zapewne utrudni realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych.
Czwartym priorytetem obecnej kadencji Rady
Osiedla jest komunikacja miejska. Mimo sporej liczby linii autobusowych niestety nast´puje rozdrobnienie poda˝y w s∏abych liniach kursujàcych co najwy˝ej co 30 minut. Mieszkaƒcy zmagajà si´ te˝ z utrudnieniami zwiàzanymi z budowà kanalizacji. Rada
Osiedla b´dzie stara∏a si´ poprawiç obecnà sytuacj´
komunikacyjnà poprzez rozmowy mi´dzy innymi
Warszawa, dnia ………………………………..
Zarzàd Transportu Miejskiego
ul. ˚elazna 61, 00-848 Warszawa

Szanowni Paƒstwo!
Jestem mieszkaƒcem Marysina Wawerskiego. Zbulwersowa∏a mnie wiadomoÊç, ˝e moje osiedle zostanie
pozbawione bezpoÊredniego po∏àczenia z Urz´dem Dzielnicy Warszawa Wawer, Szpitalem Kardiologicznym
w Aninie, przychodnià w Mi´dzylesiu, ZUS i Urz´dem Skarbowym.
Marysin Wawerski jest prawie 20-tysi´cznym osiedlem, zamieszka∏ym obecnie przewa˝nie przez osoby
starsze. Bardzo wa˝ny dla nich jest wygodny dojazd do szpitali, przychodni i urz´dów. Proponowana przez
Paƒstwa zmiana trasy linii 115 spowoduje to, ˝e by wsiàÊç do autobusu potrzebny b´dzie dojazd do p´tli
na Marysinie i przejÊcie na przystanek na ul. KoÊciuszkowców przy koÊciele. Nie jest to dogodna przesiadka, zw∏aszcza dla osób starszych.
W zwiàzku z powy˝szym ˝àdam:
- pozostawienia sta∏ego po∏àczenia z Urz´dem Dzielnicy, szpitalem w Aninie, przychodnià w Mi´dzylesiu,
ZUS i Urz´dem Skarbowym w postaci autobusu przeje˝d˝ajàcego przez ca∏à d∏ugoÊç ul. Korkowej.
- poprawienia cz´stotliwoÊci i jakoÊci kursowania autobusów do przychodni przy ul. Strusia, która nied∏ugo przejmie pacjentów z mojego osiedla, na czas budowy nowej przychodni w Marysinie Wawerskim.
Czekam na Paƒstwa wyjaÊnienia i odpowiedê na moje pismo.
Z powa˝aniem,
(imi´ i nazwisko) ...........................................................................……..............................……..
(adres wraz z kodem pocztowym) ...........................................................................................................................
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DNI OTWARTE
Ârodowiskowego Hufca Pracy
Ârodowiskowy Hufiec Pracy przy ul. Kickiego 5
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych kontynuacjà nauki w Gimnazjum lub
Zespole Szkó∏ Zawodowych czy te˝ podj´ciem
praktyk na dni otwarte w terminie 14–16 maja 2013 r. w godzinach 10.00–15.00.
Ârodowiskowy Hufiec Pracy 7-9
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel. 22 813-05-71
e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl
z ZTM. Docelowym rozwiàzaniem b´dzie zmniejszenie czasu oczekiwania na autobusy w ca∏ym osiedlu
oraz poprawa infrastruktury przystankowej.
Bardzo wa˝nà sprawà dla osiedla jest równie˝
nowa gospodarka odpadami komunalnymi, która
ma obowiàzywaç od 1 lipca. Kontrowersje budzi
przede wszystkimi stawka miesi´czna dla domów
jednorodzinnych w wysokoÊci 89 z∏. Mieszkaƒcy
oraz cz∏onkowie RO Zerzeƒ nie zgadzajà si´ z tak
wysokà stawkà i czynià starania o jej obni˝enie.
Do tej pory niestety bez skutku.
Rada Osiedla wspó∏pracuje z lokalnymi radnymi
dzielnicowymi, z w∏adzami dzielnicy oraz z pozosta∏ymi radami osiedlowymi w ramach realizacji wspólnych celów. Niestety przez prawie pó∏ roku dzia∏alnoÊci na otwartych spotkaniach RO Zerzeƒ pojawia∏a si´ niewielka liczba mieszkaƒców. Spotkania odbywajà si´ co miesiàc, w pierwszà Êrod´ miesiàca
o godzinie 18.30, w SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2.
W maju spotkanie wyjàtkowo odb´dzie si´ w drugà
Êrod´ miesiàca, czyli 8 maja. A 6 czerwca, równie˝
w SP 109, odb´dzie si´ spotkanie w ramach akcji
„Wawer – dodaj do ulubionych” z udzia∏em Pani Burmistrz i jej zast´pców, urz´dników miejskich, radnych dzielnicowych i osiedlowych oraz mieszkaƒców. Na spotkaniu zostanà zaprezentowane dotychczasowe i planowane inwestycje w osiedlu Zerzeƒ,
zarówno dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie.
Serdecznie zapraszamy na spotkania oraz na
stron´ http://www.facebook.com/OsiedleZerzen.

Krzysztof Soko∏owski

Centrum Edukacji
LeÊnej w Celestynowie
zaprasza na Dzieƒ Otwarty, który odb´dzie
si´ 11 maja w godzinach 11–18.
Zaplanowano szereg atrakcji: warsztaty plastyczne, warsztaty „nauka przez doÊwiadczenie”, Êredniowiecznà wiosk´, minizoo, malowanie twarzy, pokazy dawnych sztuk walki,
warsztaty bartnicze, warsztaty zielarstwa, pokazy „Pro Fortalicium”, pokazy ptaków drapie˝nych, pokazy psiej tresury i konkursy z nagrodami. Wi´cej informacji: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/3894.

Centrum Edukacji LeÊnej
w Celestynowie

Nr 30 / Maj 2013

WAWERSKIE

Darmowy Internet w Wawrze
Od kwietnia mieszkaƒcy Wawra, w tym szczególnie uczniowie
wawerskich szkó∏, mogà korzystaç z bezp∏atnej sto∏ecznej sieci
Wi Fi w specjalnie do tego wyznaczonych 15 lokalizacjach.
Przy∏àczenie do miejskiej sieci
daje tak˝e szans´ na redukcj´ kosztów us∏ug teleinformatycznych ponoszonych przez wawerskiej szko∏y i instytucje.
Koszty funkcjonowania bezprzewodowego Internetu pokrywa Urzàd Miasta. Dzielnica pokry∏a jedynie
koszty urzàdzeƒ niezb´dnych do uruchomienia bezprzewodowej sieci. Koszt wdro˝enia programu „Bezp∏atny Internet dla mieszkaƒców Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy” wyniós∏ prawie 450 tys. z∏, 85 proc. tej
kwoty zostanie sfinansowane ze Êrodków europejskich.

PIKNIK RODZINNY

Wawerska sieç to internet radiowy, z którego mo˝na korzystaç
po dokonaniu autoryzacji, ma zasi´g o Êrednicy 300 metrów. HotSpoty znalaz∏y si´ w 12 wawerskich
szko∏ach, na terenie basenu wawerskiego OÊrodka Sporu i Rekreacji, w dzielnicowym OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
i w okolicach boiska OSiR przy ul. W∏ókienniczej.
W Warszawie z miejskiej sieci Wi-Fi mo˝na korzystaç od prawie 3 lat w ponad 150 HotSpotach, które rozmieszczone sà w najbardziej atrakcyjnych
miejscach pod wzgl´dem turystycznym.

Konrad Rajca
Wydzia∏ Organizacyjny
dla Dzienicy Wawer m.st. Warszawy

Nie potrzebujesz? To wymieƒ!
13 kwietnia w Wawerskiej
Strefie Kultury ruszy∏a Wymienialnia – projekt Stowarzyszenia Inicjatywa „Razem” skierowany do wszystkich, którzy
pragnà oddaç niepotrzebne
ubrania, ksià˝ki i gad˝ety w zamian za wartoÊciowe przedmioty. Jest to tak˝e miejsce
przeznaczone na wymian´ umiej´tnoÊci i wiedzy.
Wymienialnia wychodzi naprzeciw problemowi
gromadzenia niepotrzebnych bibelotów i potrzebie
bezp∏atnej wymiany umiej´tnoÊci. W specjalnie przygotowanej na ten cel przestrzeni, w sali 49 budynku
przy ˚egaƒskiej 1a, ka˝dy mieszkaniec Warszawy b´dzie móg∏ wyszukaç ciekawe i u˝yteczne przedmioty.
W Wymienialni znajdà si´ m.in. gry, ubrania, ksià˝ki,
p∏yty, dodatki i gad˝ety.
Jak to dzia∏a? Ka˝dy przedmiot przyniesiony do
Wymienialni mo˝na zamieniç na innà, dowolnà
rzecz. Zdj´cia wraz z opisami wybranych przedmiotów zostanà zamieszczone na stronie internetowej
oraz na facebookowym profilu Wymienialni, co sprawi, ˝e oddawanie i przygarnianie nowych rzeczy stanie si´ szybkie i proste.

Aleksandrów ma nowy plac zabaw
W sobot´ 27 kwietnia odby∏o si´ uroczyste
otwarcie nowego placu zabaw w Aleksandrowie. Zlokalizowany przy ul. Samorzàdowej
plac, wyposa˝ony w bezpieczne, kolorowe
urzàdzenia do zabaw, zosta∏ zrealizowany
ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Wawer. Koszt
inwestycji wyniós∏ ok. 260 tys. z∏.
Olga ¸´cka

Projekt s∏u˝y tak˝e wymianie umiej´tnoÊci i poglàdów pomi´dzy osobami o odmiennych zainteresowaniach w ramach organizowanych warsztatów i pokazów filmowych. Przestrzeƒ jest otwarta na animatorów kultury, organizacje pozarzàdowe oraz wszystkich pragnàcych podzieliç si´ swojà wiedzà i umiej´tnoÊciami. Aby zorganizowaç w∏asne wydarzenie wystarczy wype∏niç formularz, który ju˝ niebawem znajdzie si´ na stronie www.towymien.pl. Efektem spotkaƒ b´dzie stworzenie mapy prezentujàcej wszystkie
aktywnoÊci podj´te przez uczestników projektu.
Ideà projektu jest nie tylko zapewnienie mo˝liwoÊci
wymiany rzeczy, wiedzy, czy umiej´tnoÊci. Wymienialnia

SP 109
ma s∏u˝yç aktywizacji i integracji spo∏ecznoÊci lokalnej.
Pragniemy, aby miejsce to sta∏o si´ wartoÊciowà propozycjà dla wszystkich, którzy pragnà sp´dziç wolny czas
w ciekawy i oryginalny sposób. W celu realizacji projektu nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z wieloma bibliotekami,
wydawcami, klubami kultury, firmami, organizacjami
spo∏ecznymi oraz producentami ubraƒ, którzy mogà
uzupe∏niç nasze zbiory wartoÊciowymi przedmiotami –
t∏umaczy Marcin Dumieƒski, prezes Stowarzyszenia.
Wymienialnia jest czynna w soboty w godzinach 13.00–19.00, poniedzia∏ki 13.00–19.00 oraz
Êrody 16.00–19.00. Wi´cej informacji: www.towymien.pl oraz na www.facebook.com/wymienialnia.
Akcja zosta∏a dofinansowana przez Urzàd Dzielnicy Wawer, w ramach projektu „Kulturalny Wawer”.

Stowarzyszenia Inicjatywa „Razem”

9 kwietnia rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç Spo∏eczny Zeprzyj´to jednog∏oÊnie zaprezentowany przez Naczelspó∏ Programowy Wawer – Kierunek Kultura. Powstanie
nik Wydzia∏u Kultury Urz´du Dzielnicy, Miros∏aw´ Skozespo∏u jest wynikiem konsultacji spo∏ecznych na temat
czeƒ, projekt regulaminu pracy Zespo∏u.
oferty kulturalnej Wawra prowadzonych w dzielnicy
W sk∏ad zespo∏u wchodzà: Przewodniczàcy Zespow zesz∏ym roku (w formie badaƒ ankietowych, warszta∏u: Jaros∏aw Rosiƒski, Przewodniczàcy Zespo∏u ds. Kotów i punktów konsultacyjnych). W spotkaniu wzi´li
munikacji i Promocji Marcin Dumieƒski, Przewodniczàudzia∏ mi´dzy innymi artyÊci, burmistrz Jolanta Koczorowca Zespo∏u ds. Programowych Aleksandra Jankowska,
ska, ówczesny wiceburmistrz Przemys∏aw Zaboklicki
Przewodniczàcy Zespo∏u ds. Zarzàdzania Infrastruktui przewodniczàcy Rady Dzielnicy Norbert Szczepaƒski.
rà Kultury Miros∏aw Perzyƒski oraz siedemnaÊcie osób,
Na spotkaniu podkreÊlono mi´dzy innymi istot´ idei
które posiadajà uznany dorobek artystyczny.
wspó∏pracy nad atrakcyjnà ofertà kulturalnà dzielnicy,
Martyna Nowosielska
jak równie˝ zapewniono
o otwartoÊci Zarzàdu
DoÊwiadczony nauczyciel j. angielskiego
Dzielnicy na innowacyjne dzia∏ania mieszkaƒców, a tak˝e zauwa˝ono
Lekcje w Wawrze, Weso∏ej i Mi´dzylesiu oraz przez INTERNET.
koniecznoÊç wprowadzenia zmian w spojrze● konwersacje
niu na kultur´. Poza tym
● lekcje indywidualne, ka˝dy poziom, ka˝dy wiek

– NATIVE SPEAKER z Kanady

●

Rodzinny Dom Seniora
Warszawa-Weso∏a Tel. 505 439 155
❧ domowe warunki – kuchnia
❧ pobyty sta∏e i czasowe

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szko∏a Podstawowa nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich w Zerzniu serdecznie
zaprasza na piknik pod has∏em „Bajkowy Êwiat 109-tej”, który odb´dzie si´
11.05.2013 w godzinach 10.00–14.00.
Planowane atrakcje:
• wyst´py wokalno-taneczne uczniów
(piosenki z bajek)
• kawiarenka i stoiska w konwencji bajek
przygotowane przez dzieci i rodziców
• konkursy artystyczne i sportowe
• zabawy dla maluchów
• loteria z atrakcyjnymi nagrodami

Powsta∏ Zespó∏ Programowy ds. kultury w Wawrze

●

❧ dom w spokojnej okolicy
❧ ca∏odobowa opieka

„Bajkowy Êwiat 109-tej”

●

mo˝liwy dojazd do domu ucznia
lekcje dla firm i zorganizowanych grup
kursy super szybkà metodà nauki Colina Rose

Zadzwoƒ i umów si´ na BEZP¸ATNÑ KONSULTACJ¢:
+48 505 119 608, TOM LAW, tomlaw33@gmail.com

www.tomlaws.pl
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Polacy 4 5 razy na podium
W zakoƒczonych w niedziel´ 21 kwietnia mistrzostwach Europy w sumo polscy zawodnicy zdobyli w sumie 45 medali. W Falenickiej hali OSiR na
najwy˝szym miejscu podium stawali pi´ç razy.

Z∏oci seniorzy
W tegorocznych mistrzostwach wzi´∏o udzia∏
oko∏o 200 zawodników z ca∏ej Europy. WÊród seniorów najlepiej wypad∏ Micha∏ Luto z warszawskiego Niedêwiadka, zdobywajàc tytu∏ mistrza Europy. W sumie seniorzy zdobyli cztery medale (z∏oty, srebrny i dwa bràzowe), seniorki zaÊ osiem (dwa
srebrne, szeÊç bràzowych). Sukcesy te stawiajà nas
w czo∏ówce europejskiego i Êwiatowego sumo.
Polska sumo stoi
Mimo i˝ Polska w powszechniej ÊwiadomoÊci kojarzy si´ z sumo równie mocno co z egipskimi pira-

Zajàczek 2013
W niedziel´ palmowà na kortach Klubu Tenisowego Break odby∏ si´ tradycyjny coroczny zajàczek, czyli Êwiàteczna impreza sportowa dla dzieciaków
i m∏odzie˝y. Tym razem zaprosiliÊmy do zabawy równie˝ rodziców, którzy podczas gdy dzieci by∏y
pod naszà opiekà, mogli spróbowaç zaj´ç zumby
w naszej breakolandii, natomiast po po∏udniu rozegrali turniej tenisowy. Ponad siedemdziesiàtka ch´tnych do zabawy dzieci i nastolatków, nasi trenerzy,
którzy stawali na g∏owie, ˝eby wszystkich zadowoliç,
pyszne pàczki od piekarni Grzybki, pocz´stunek
od klubu Break, czekoladowe jajka, dyplomy, magnesy i niespodzianki, m.in. p∏yty z bajkami i piosenkami radia Trójka, wiele atrakcyjnych konkursów
sprawnoÊciowych, np. slalom z jajkiem na ∏y˝ce,
zsynchronizowane pajacyki, wyÊcigi z balonem. Nasze cykliczne imprezy Êwiàteczne sà bezp∏atne, skierowane do m∏odych tenisistów ucz´szczajàcych
na treningi w naszym klubie. Cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem oraz uznaniem, mamy nadziej´, ˝e
dzi´ki takim inicjatywom dzieci integrujà si´ ze sobà,
a tak˝e z Breakiem i trenerami, mogà ciekawie sp´dziç wolny czas i po prostu lubià z nami przebywaç
i dobrze si´ czujà na kortach. Dzi´kujemy wszystkim,
którzy sp´dzili z nami niedziel´, i zapraszamy
na obóz wakacyjny, który w tym roku organizujemy
w Sypniewie. Wszystkie informacje oraz zdj´cia z zajàczka na naszej stronie www.tenisbreak.pl.
Magdalena Szmyd
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Wawerski szlak MTB
JU˚ OTWARTY

midami, nadwiÊlaƒscy zawodnicy trenujàcy t´ dyscyplin´ nale˝à do Êwiatowej czo∏ówki, zajmujàc
co roku najwy˝sze miejsca na podium kolejnych mistrzostw. W 14 województwach dzia∏a dziÊ 98 klubów, które zdoby∏y oko∏o 400 medali przez
ostatnià dekad´ swojej dzia∏alnoÊci. W samej tylko Warszawie dzia∏a osiem klubów,
w których mo˝na trenowaç t´ dyscyplin´
sportu. Tegoroczne mistrzostwa by∏y trzecim
tego typu wydarzeniem w Polsce i pierwszym w Warszawie.
Nie tylko dla pot´˝nych sumoków
W powszechnym wyobra˝eniu sumo to
sport oty∏ych, powolnych panów. Tymczasem
to tylko jedna z dwóch mo˝liwych wersji tej
dyscypliny. Sumo sportowe, a wi´c to, które
mieliÊmy okazje oglàdaç w wawerskiej hali
OSiR-u, charakteryzuje podzia∏ na kategorie
wagowe, ponadto dopuszcza do rywalizacji
tak˝e kobiety. W Europie wyró˝nia si´ dziÊ 7 kategorii wagowych, co sprawia, ˝e sumo nie jest sportem
ludzi oty∏ych, a ogólnorozwojowà dyscyplinà dla
osób o ró˝nej tuszy i w ka˝dym wieku. Na treningi
sumo, jak podkreÊli∏ za∏o˝yciel UKS Falenica, Andrzej
Wojda, przychodzà nawet kilkuletnie dzieci.
Bia∏o-czerwoni na szczycie
Efektowne uniki, dynamiczne walki, czasem nawet loty zawodników w powietrzu – wszystko to
sprawia, ˝e sumo jest dyscyplinà emocjonujàcà i widowiskowà, a przy tym bezpiecznà. Mistrzostwa

Po paêdziernikowej inauguracji czterech wawerskich tras rowerowych o ró˝nym stopniu
trudnoÊci i ∏àcznej d∏ugoÊci 40 km przysz∏a
pora na otwarcie najtrudniejszej. W niedziel´ 5 maja uroczyÊcie oddano do u˝ytku specjalnà tras´ MTB. Szlak biegnie przez najciekawsze z kolarskiego punktu widzenia obszary naszych lasów, na których rozgrywane sà
maratony MTB. Trasa, zaprojektowana jako
27-kilometrowa p´tla, obfituje w trudne odcinki i wymaga sporych umiej´tnoÊci technicznych. Zaczyna si´ przy ulicy Po˝aryskiego,
obok Szko∏y Podstawowej nr 138. Na trasie
znajdujà si´ altany turystyczne oraz specjalne
stojaki na rowery. To pierwszy tego typu sta∏y
szlak rowerowy MTB na Mazowszu.

Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Europy w Warszawie pokaza∏y, ˝e polscy zawodnicy
nie tylko dorównujà swoim europejskim kolegom,
ale tak˝e nierzadko sà od nich lepsi. Wszystkim zawodnikom i medalistom tych mistrzostw serdecznie
gratulujemy i trzymamy kciuki za warszawskich zawodników na kolejnych mistrzostwach.

Przemys∏aw Ziemichód

Majowe imprezy sportowe w Wawrze
adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/129/n/3720.

Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza:
■

W dniu 11 maja 2013 r. o godz. 10.15 na kolejne ju˝ IX Biegi pn. „M∏odzi w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II”, biuro zawodów czynne
w dniu imprezy od godz. 9.00, zapraszamy
wszystkich: dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych. Wi´cej informacji w artykule poni˝ej.

■

W dniu 18 maja 2013 roku o godz. 9.00 na kolejny II turniej streetballa w ramach Grand
Prix Dzielnicy Wawer do Zespo∏u Szkó∏ nr 120
przy ulicy Wilgi 19. Zapisy na miejscu w dniu
zawodów do godz. 8.45. Wi´cej informacji pod

■

W dniu 25 maja 2013 r. o godz. 10.00 na Wawer Bike Maraton wyÊcigi kolarskie MTB dla
uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów,
sekretariat zawodów przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Po˝aryskiego 2, czynny od
godz. 8.45. Wi´cej informacji pod adresem:
http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
129/n/3910.

Wydzia∏ Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

IX Biegi Papieskie w Falenicy
W sobot´ 11 maja 2013 roku na terenach leÊnych
przy Szkole Podstawowej nr 124 w Falenicy (ul. Bartoszycka 45/47) ju˝ po raz dziewiàty wystartujà biegi
„M∏odzi w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II”. Nie tylko m∏odzi, jak mówi nazwa, ale wszyscy ch´tni mogà wziàç
udzia∏ w imprezie. Nie po nagrody, ale po zdrowie
i po to, aby utrwaliç pami´ç naszego wielkiego rodaka – B∏ogos∏awionego Jana Paw∏a II. W ostatnich latach w ka˝dej edycji biegów startowa∏o oko∏o 1000
osób. Mamy nadziej´, ˝e w bie˝àcym roku te˝ gremialnie staniemy na starcie Biegu Papieskiego.
W tym biegu nie ma zwyci´zców, nie liczy si´ miejsce

ani czas. Tego dnia wszyscy jesteÊmy zwyci´zcami.
Ideà biegów jest zamanifestowanie naszej pami´ci
o cz∏owieku, który kocha∏ ludzi i aktywnie przez ca∏e
swoje ˝ycie uprawia∏ sport. Zapraszamy wszystkich
tych, którzy pami´tajà o Ojcu Âwi´tym Janie Pawle II.
Zapraszamy do wspólnego biegania. A biegaç b´dà
wszyscy od przedszkolaka po seniorów.
Uroczyste otwarcie imprezy o godz. 10.15. Start
do pierwszego biegu o godz. 10.30.

Kazimierz W∏odarczyk,
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer

Nr 30 / Maj 2013

Rozsmakuj si´ w Telepizzy
Serdecznie zapraszamy do lokalu Telepizza przy ul. Patriotów 129 w Wawrze.
Oferujemy pysznà i goràcà pizz´ oraz
przekàski, kurczaki i sa∏atki. Klienci mogà
wybraç gotowà kompozycj´ smakowà
z menu albo samodzielnie komponowaç
pizze, dobierajàc dodatki wed∏ug w∏asnych upodobaƒ. Restauracja Telepizza
to doskona∏e miejsce na spotkanie

z przyjació∏mi, z rodzinà lub na randk´.
W lokalu panuje mi∏a atmosfera, a przyjazny personel gwarantuje wysokà jakoÊç
obs∏ugi oraz pomoc w wyborze najlepszej propozycji z kart Telepizza.

Telepizza to marka, która poza
Polskà znana jest w takich krajach jak Hiszpania, Chile, Portugalia czy Kolumbia. Pierwszy lokal powsta∏ w sercu Madrytu,
gdzie obecnie znajduje si´ centrala firmy.
Sieç utworzona we wspomnianych krajach sk∏ada si´ z ponad
1000 lokali. Do Polski Telepizza zawita∏a
w 1992 r. Pierwszy lokal powsta∏ w Warszawie przy ulicy Prostej. Obecnie sieç
krajowa liczy 113 restauracji i sukcesywnie si´ rozwija.

Restauracja w Wawrze, podobnie jak
wszystkie pozosta∏e, realizuje zamówienia on-line i telefoniczne z dostawà do domów i biur klientów. Zamówienia mogà byç
równie˝ odbierane samodzielnie w lokalu Telepizza.
Oferujemy atrakcyjne ceny
oraz liczne promocje. Zapraszamy m.in. do skorzystania
z promocji „2za1”, która zapewnia dwie pizze w cenie
jednej. Oferujemy równie˝
Êrednià pizz´ z trzema sk∏adnikami za 12 z∏ w lokalu oraz
Pizz´ Max z dwoma sk∏adnikami za 22 z∏ w dostawie.
Aby lepiej poznaç naszà ofert´, zapraszamy do restauracji Telepizza od niedzieli do czwartku w godz. 10.00–23.00
oraz od piàtku do soboty w godz.
10:00–00:00.

Restauracja Telepizza
ul. Patriotów 129
tel.: 797-029-519, 22 439-92-14

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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klaskiwaç, wytupywaç i wystukiwaç rytm
polskich mazurków. Ch´tnych do wspólnego muzykowania prosimy o zabranie
ze sobà instrumentów akustycznych. Wydarzenie b´dzie kulminacjà obchodów 10-lecia dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia
„Chata z pomys∏ami”. Stàd zobaczyç b´dzie mo˝na otwarte pracownie Chaty, wziàç udzia∏ w warsztatach
ceramicznych, filcowania oraz bi˝uterii, obejrzeç wystaw´ r´kodzie∏, zdj´ç oraz krótkie filmy dokumentalne.
Projekt dofinansowany ze Êrodków Dzielnicy Wawer,
ma charakter mi´dzypokoleniowy i integracyjny: anga˝uje zarówno dzieci, jak rodziców i dziadków, integruje osoby o ró˝nym stopniu sprawnoÊci.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem.

Jurta Muzykantów
– impreza plenerowa muzyczno-teatralna
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami” zaprasza mieszkaƒców Wawra do udzia∏u
w otwartej imprezie plenerowej pt.
JURTA MUZYKANTÓW, która odb´dzie si´ w niedziel´ 2 czerwca
w parku przed budynkiem dawnego kina „Wrzos” w Aninie.
W oryginalnej przestrzeni wielkiego namiotu
zwanego „Jurtà” niezwykli artyÊci nurtu zwanego „muzykà êróde∏” zaproszà do wys∏uchania koncertów, opowieÊci, spektakli oraz w∏àczenia si´ w taƒce korowodowe w rytm muzyki z Mo∏dawii, Rumunii, Bukowiny. Us∏yszymy wysmakowane brzmienia „Kapeli Ha∏asów” z Poznania, Gwidona Cybulskiego i „Tikaua Band” z oryginalnymi kompozycjami na instrumentach afrykaƒskich oraz
Kaj´ i Janusza Prusinowskich, którzy nauczà widzów wy-

• 11.30 – Msza Âw. w Aninie w intencji Stowarzyszenia,
• 12.30 – Wyst´py artystyczne w Jurcie: korowód ta-

W programie:

• 11.00 – Otwarcie „Jurty Muzykantów” (wystawy r´-

•

neczny do Jurty, spektakl „Podwórko z mazurkami”
Kai i Janusza Prusinowskich, prezentacje zespo∏ów
Tikaua Band i Teatru Klamra, Êpiewy i taƒce korowodowe poprowadzi Jacek Ha∏as,
15.00 – Wypuszczenie lampionów z ˝yczeniami.

kodzie∏ oraz fotografii, otwarte pracownie „Chaty
z pomys∏ami”: filcowanie, ceramika, bi˝uteria),

Chata z pomys∏ami
siedzka, choç nie pozbawiona istotnych faktów z dziejów naszej dzielnicy.
JeÊli nie mieliÊcie okazji byç na tym
inauguracyjnym spacerze 27 kwietnia, mo˝ecie odbyç go samodzielnie. Wystarczy wejÊç na stron´
www.archipelaghistorii.pl, gdzie dost´pne jest darmowe oprogramowanie do „sczytywania” rzeczywistoÊci rozszerzonej i instrukcje co nale˝y krok
po kroku zrobiç. Punktów wartych zobaczenia dla
samego pó∏nocnego Wawra jest a˝ 130, wi´c
z pewnoÊcià nie b´dziecie si´ nudziç na wycieczce.
Zarówno strona www projektu, jak i sieç tras
po Wawrze sà rozbudowywane, wi´c ju˝ wkrótce
b´dzie mo˝na interaktywnie zwiedzaç równie˝ pozosta∏e cz´Êci naszej dzielnicy.

RzeczywistoÊç rozszerzona na wawerskich ulicach
Ju˝ nie s∏oneczne, ale jeszcze nie deszczowe sobotnie popo∏udnie, zajezdnia Z19 przed stacjà PKP
Wawer, a tam kilkanaÊcie osób wpatrzonych
w smartfony. ˚ywo dyskutujà o instalowaniu aplikacji na swoich telefonach, po czym ruszajà za przewodnikiem. Tak zaczà∏ si´ spacer „Archipelag historii” – projekt realizowany przez Fundacj´ Ad Hoc
i Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka” we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Wawer. Dzi´ki technologii rzeczywistoÊci rozszerzonej
(ang. augmented reality) podczas takiej wycieczki
mo˝na zobaczyç za poÊrednictwem smartfona lub
tabletu oznaczenia interesujàcych miejsc w Wawrze
i przeczytaç o nich ciekawostki, a nawet ujrzeç
w trójwymiarze nieistniejàce ju˝ dziÊ obiekty w tej
przestrzeni. „Archipelag historii” jest pierwszà tego
typu propozycjà w prawobrze˝nej Warszawie,
a pierwszy spacer w ramach projektu dotyczy∏ pó∏nocnego Wawra. PrzechadzaliÊmy si´ uliczkami Anina, poznajàc informacje, które trudno by∏oby odna-
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leêç w ksià˝kach historycznych, dotyczy∏y bowiem
w g∏ównej mierze pierwszych w∏aÊcicieli dawnych
willi w Wawrze. By∏a to wi´c historia „bliska”, sà-

Hanna Kowalska

Aniƒska klinika weterynarii bohaterem literackim
Istniejà takie zawody, które
oprócz satysfakcji z ich wykonywania i radoÊci z godziwych zarobków,
sà êród∏em ˝yciowych doÊwiadczeƒ
i wielu niezwyk∏ych sytuacji. Je˝eli
w pracownikach takich profesji tli
si´ iskra twórczoÊci, to na kanwie
nieprzeci´tnych tematów mo˝e zrodziç si´ interesujàca forma literacka.
Tak w∏aÊnie sta∏o si´ w przypadku
trójki znanych wszystkim aninianom
lekarzy weterynarii: Iwony i Piotra Chodorków oraz Anuli
Trojanowskiej. Pomys∏ napisania ksià˝ki zmaterializowa∏ si´
w postaci literackiego dzie∏a pt. „Nieczynne do odwo∏ania”.
Spotkanie z autorami i promocja ich ksià˝ki odby∏y si´
w Klubie Kultury „Anin” w dniu 6 kwietnia br. W szczelnie
wype∏nionej sali zebrali si´ w∏aÊciciele pyszczatych pacjentów, b´dàcych pod opiekà medycznà Êwie˝o upieczonych literatów, mi∏oÊnicy zwierzàt i literatury oraz jedna czarna labradorka o masie circa 40 kg i adekwatnym
do tego faktu imieniu „Mrówka”.
PowieÊç „Nieczynne do odwo∏ania” ukazuje ˝ycie dwóch
braci po stracie rodziców. Starszy z nich ukoƒczy∏ niedawno
weterynari´ i podejmuje decyzj´ o kontynuacji dzia∏alnoÊci
w rodzinnej klinice weterynaryjnej. Fabu∏a jest osadzona w realiach wspó∏czesnego ˝ycia w m∏odzie˝owej formule. Akcja wciàga czytelnika w codzienne, rytualne wr´cz
czynnoÊci pracy zawodowej, ˝ycia towarzyskiego, gastronomii. Poznajemy tajniki pracy weterynaryjnej, co daje

ksià˝ce silny akcent autentyzmu.
Jest te˝ pewna tajemnica rodzinna,
której rozwiàzywanie poch∏ania
bohaterów. Ponadto rozkwita
pierwsza mi∏oÊç, pomagajàca m∏odemu lekarzowi w umocnieniu
swojej ˝yciowej drogi oraz ofiarujàca mu zwyk∏e ludzkie szcz´Êcie.
Przez stronice powieÊci przewija
si´ wiele charakterystycznych postaci o zró˝nicowanych charakterach. Towarzyszà im ich skrzydlaci i czworono˝ni pupile. I to
oni w∏aÊnie sà osnowà powieÊci. Bez tych braci mniejszych
– zwierzàt w potrzebie, ksià˝ka ta musia∏aby mieç ca∏kowicie odmiennà form´. Ca∏oÊç akcji toczy si´ w znanych miejscach rozleg∏ej dzielnicy Wawer przeci´tej otwockà linià kolejowà. Czytelnik mo˝e odnaleêç znane sobie miejsca. Mi∏oÊnicy literatury dostali w swoje r´ce ciep∏à, familijnà powieÊç, pe∏nà humoru, empatii, z optymistycznym przes∏aniem, charakterystycznymi, mo˝liwymi do polubienia bohaterami. I oczywiÊcie kolejnà pozycj´ literackà obejmujàcà teren naszej dzielnicy. Czytelnicy z pewnoÊcià nie doznajà zawodu, zapoznajàc si´ z ca∏oÊcià tej lektury.
Spotkanie odby∏o si´ w wielce sympatycznej i mi∏ej atmosferze. Autorzy nie od˝egnujà si´ od planów kontynuacji
powieÊci, która koƒczy si´ niczym antrakt mi´dzy aktami.
W tym przypadku znanego nam wszystkim spektaklu ˝ycia.

Miros∏aw Perzyƒski
Nr 30 / Maj 2013
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Przesàdy?
Sà lepsze sposoby na pecha!
Szanowni Paƒstwo,
W kolejnym artykule z cyklu „Ekspert
ubezpieczeniowy radzi” poruszymy
tematyk´ pecha zwiàzanego z faktem
posiadania przez nas pojazdu mechanicznego w postaci samochodu, przesàdów z nim zwiàzanych oraz prostego
sposobu na zlikwidowanie nast´pstw
przys∏owiowego pecha w postaci wykupienia ubezpieczenia Auto Casco.
Zach´cam Paƒstwa do lektury.

Daniel Kincel
Dyrektor Przedstawicielstwa
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.

Czasem nawet najlepszy kierowca
ma pecha. Z∏apanie gumy, wypadek
czy kradzie˝ mogà zdarzyç si´ ka˝demu. „Dlaczego ja?” – pytamy wówczas. Có˝, zwyk∏y pech. A jak walczyç
z pechem?

Nie jedz orzeszków w aucie!
Remedium na irracjonalnego pecha
wydajà si´ byç irracjonalne przesàdy.
Wed∏ug badaczy a˝ 40% m´˝czyzn i 60%
kobiet wierzy w ró˝nego rodzaju zabobony. To oznacza, ˝e oko∏o po∏owa spo∏eczeƒstwa ma bardzo utrudnione ˝ycie.
Przesàdni zaraz po odebraniu pierwszego prawa jazdy muszà na nie nadepnàç. Ma to zapewniç bezpiecznà jazd´
w przysz∏oÊci. Aby spokojnie wyruszyç
w pierwszà tras´, muszà jeszcze schowaç we wn´trzu samochodu niewielkà
kwot´ pieni´dzy, co ma przynieÊç szcz´Êcie w przysz∏oÊci. JakieÊ drobne pod r´kà zawsze si´ przydadzà, ale czy uchronià przed wypadkiem? Znacznie gorzej
majà przesàdni kierowcy rajdowi. Po
pierwsze, karoseria pod ˝adnym pozorem nie mo˝e byç ani troch´ zielona.
Wzi´∏o si´ to podobno stàd, ˝e do produkcji zielonego barwnika w przesz∏oÊci
u˝ywano trujàcego arszeniku. Rajdowcy
majà te˝ zakaz jedzenia orzeszków
ziemnych. Wynika to z tego, ˝e w latach
30. na jednym z torów wyÊcigowych dosz∏o do Êmiertelnej kraksy, a w pojazdach bioràcych udzia∏ w wypadku znaleziono ∏upiny orzeszków ziemnych. Zwy-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

kli Êmiertelnicy podobno mogà jeÊç
orzeszki, ale nigdy nie wolno im narzekaç na swój samochód podczas jazdy.
Je˝eli b´dà powtarzaç, ˝e je˝d˝à nic
niewartym autem, maszyna na pewno
b´dzie si´ ciàgle psu∏a.

Sà lepsze sposoby
Niestety ˝aden z powy˝szych sposobów na pokonanie pecha nie zosta∏ naukowo potwierdzony. Jak zatem powinny walczyç z pechem osoby racjonalne?
Najlepiej jest zapobiegaç. Na drodze
obowiàzuje zasada ograniczonego zaufania do innych u˝ytkowników ruchu
oraz dostosowanie pr´dkoÊci do warunków jazdy. A co jeÊli pech nas w koƒcu
dopadnie?

Ubezpieczenie
Mo˝emy zminimalizowaç jego skutki,
posiadajàc ubezpieczenie Auto Casco.
Dzi´ki temu zrekompensujemy straty, jakie poniesiemy w wyniku wypadku czy
kradzie˝y auta. Cz´sto w czasie kryzysu,
szukajàc oszcz´dnoÊci, rezygnujemy
z ubezpieczenia, które w momencie k∏opotów okazuje si´ bardzo przydatne.
Jak wybraç odpowiednie dla siebie Auto Casco? Przede wszystkim trzeba dobrze dobraç zakres ubezpieczenia do swoich
potrzeb. UNIQA
oferuje 3 warianty ubezpieczenia:
MotoMini, MotoMaxi, MotoMega
o ró˝nych zakresach. Podstawowy wariant MotoMini za niewielkà sk∏adk´,
w którym ochronà obj´te sà
szkody powsta∏e
w nast´pstwie
dzia∏ania si∏ przyrody, mo˝na rozszerzyç o ryzyko
kradzie˝y i rabunku.
Natomiast warianty

MotoMaxi i MotoMega chronià samochód od wszystkich ryzyk.

Pechowe drobiazgi
Przebita opona, uszkodzona felga czy
p´kni´ta szyba – takie nieprzyjemne drobiazgi zdarzajà si´ o wiele cz´Êciej ni˝
powa˝ne wypadki... Wyobraê sobie, ˝e
zamarzni´ta woda uszkadza Ci zamek.
Albo ˝e kluczyki wpadajà Ci do studzienki Êciekowej. Albo w roztargnieniu tankujesz olej nap´dowy do samochodu na
benzyn´. Przed tymi zdarzeniami nie
uchroni ˝aden rytua∏ ani przesàd, ale wyp∏ata ubezpieczenia na pewno poprawi
potem humor. W takim przypadku przydadzà si´ us∏ugi assistance dodawane
do Auto Casco, które zapewniajà uzyskanie szybkiej pomocy w razie k∏opotów
z samochodem. Warto tak˝e zwróciç
uwag´ na dodatkowe bonusy, które
otrzymujemy w poszczególnych pakietach. Nie do przecenienia jest na przyk∏ad gwarancja 60% zni˝ki po 3 latach
bezszkodowej jazdy czy zwrot kosztów
hotelu, jeÊli pojazd zostanie nam skradziony w trakcie podro˝y. Wszystkie wymienione tu opcje mogà zostaç dodane
do twojego ubezpieczenia Auto Casco.
JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej
o ubezpieczeniach UNIQA, wejdê na
stron´ www.uniqa.pl lub skontaktuj si´
z naszym ekspertem:
Renata Karaban
Specjalista ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: renata.karaban@uniqa.pl
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Odjazdowy Bibliotekarz Wawer-Weso∏a 2013
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer
i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
zapraszajà wszystkich mieszkaƒców na
rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz,
który odb´dzie si´ 11 maja 2013 roku.
Jest to cz´Êç ogólnopolskiej akcji,
w której bibliotekarze, czytelnicy, mi∏oÊnicy ksià˝ek
i rowerów mogà przyjemnie i aktywnie sp´dziç wiosenne popo∏udnie w gronie osób o podobnych pasjach. Akcja z roku na rok zwi´ksza swój zasi´g.
W tym roku ca∏a Warszawa jedzie w jednym dniu,
a Odjazdowy Bibliotekarz odwiedzi obie strony Wis∏y
11 maja. Ochot´ i Wilanów oraz Wawer i Weso∏à.

Startujemy spod Biblioteki G∏ównej w Wawrze, ul. Trawiasta 10, o godzinie 11.00. Trasa wiedzie przez Marysin
Wawerski, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Zielonà i Weso∏à, po drodze odwiedzajàc filie bibliotek. Meta w TKKF
„Weso∏a”, ul. Armii Krajowej 32, ok. godziny 13.30.
Na trasie rajdu planujemy bookcrossing, czyli „uwalnianie ksià˝ek”. Dlatego prosimy uczestników imprezy
(rajdu czy ogniska) o przyniesienie ze sobà ksià˝ek
do wymiany. Na mecie planujemy wspólne ognisko,
Êpiewanie, konkursy i inne atrakcje. Odb´dzie si´ równie˝ rozwiàzanie konkursu „Objazdowy Czytelnik”.
„Objazdowy Czytelnik” to konkurs, w którym
uczestnicy odwiedzajà filie bibliotek Wawra i Weso∏ej,

K K „ M a r y s i n ” – miejsce, które ma dusz´!
Rok 2013 w Klubie Kultury
„Marysin” rozpoczà∏ si´ bardzo dynamicznie i z sukcesami. Dzieci z sekcji klubowych
zdoby∏y nagrody, bioràc udzia∏
w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Anio∏”, III Festiwalu Piosenki
Polskiej i Angloj´zycznej O’beeBOK, XVII Ogólnopolskim
„RozÊpiewanym Wawrze”, XI Warszawskim Festiwalu Dzieci´cej i M∏odzie˝owej TwórczoÊci Artystycznej „Asteriada”. To
wynik pracy i zaanga˝owania naszych instruktorów. Mi´dzy
innymi w konkursach: o Puchar Burmistrza Miasta Zàbki Liga
Taƒca Sportowego ZNTS i Mistrzostwach Ekstraklasy ZNTS Eliminacje do Mistrzostw Âwiata IFMD 2013 zdobyliÊmy:
3 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca, 2 trzecie miejsca,

2 czwarte miejsca, 1 piàte miejsce i 1 szóste miejsce oraz zakwalifikowaliÊmy si´ do udzia∏u w Mistrzostwach
Âwiata. W Mazowieckim Konkursie Pianistycznym im. Muzio
Clementiego laureatkà zosta∏a uczestniczka klubowej sekcji.
W styczniu i lutym Klub przygotowa∏ dla mieszkaƒców
atrakcyjny program. Wawerski Uniwersytet III Wieku zaprezentowa∏ si´ w koncercie „Kol´dy i pastora∏ki”. Zaproszeni
goÊcie obejrzeli pi´knà multimedialnà prezentacj´ Êwiatowych tradycji Êwiàtecznych i wspólnie Êpiewali kol´dy. Po
wernisa˝u obrazów Paw∏a Czajkowskiego pt. „WÊród kwiatów” odby∏o si´ spotkanie z poezjà Bogdana Chmielewskiego. By∏y to wiersze satyryczne, pe∏ne humoru i odniesione
do aktualnych zdarzeƒ – poezja, którà warto czytaç.
ObchodziliÊmy te˝ Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kota – „kocie” warsztaty familijne zosta∏y okrzykni´te przez wszystkich uczestników super wydarzeniem. W sali kominkowej
klubu mo˝na by∏o obejrzeç wystaw´ kocich portretów. Do

otrzymujàc pieczàtk´ potwierdzajàcà odwiedziny. Osoby, które zwiedzà najwi´cej fili (lub wszystkie) otrzymajà atrakcyjne nagrody ksià˝kowe.
Zg∏oszenia na rajd przyjmujemy we wszystkich bibliotekach Wawra i Weso∏ej!!
Nasi sponsorzy: Piekarnie Cukiernie Putka.
Patronat medialny: WiadomoÊci Sàsiedzkie,
www.weso∏a–gazeta.pl, Gazetka Sàsiedzka.
Kontakt: Krzysztof Jakubiak, 22 872 43 78,
miedzeszyn@bibliotekawawer.pl.
Link do przebiegu trasy znajdziecie na naszym portalu
pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/3835.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer
utworów muzycznych (o tematyce „kociej” oczywiÊcie) taƒczono koci taniec i wszystko obraca∏o si´ wokó∏ kota.
Ciekawy program zaj´ç przygotowaliÊmy te˝ na akcj´ „Zima w mieÊcie”. By∏y warsztaty plastyczne z origami, warsztaty taneczne „Zimowe show”, gry i zabawy logiczne „Akademia umys∏u” i zagadki muzyczne. Z akcji skorzysta∏o ∏àcznie 243 dzieci w grupach zorganizowanych i indywidualnie.
Na okres przedwielkanocny przygotowaliÊmy Êwiàteczne warsztaty artystyczne dla doros∏ych – „Moje kreatywne – ja”. W maju planujemy zabaw´ tanecznà dla
seniorów, wyst´p kabaretu A’la kabaret z programem „Para – nie do pary”, koncert piosenek o Warszawie w wykonaniu Orkiestry Harcerzy Seniorów, wystaw´ gobelinów. A to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeƒ.
Na naszej stronie internetowej www.klubmarysin.pl.
znajdà Paƒstwo aktualny plan imprez. Serdecznie zapraszamy do Klubu Kultury „Marysin”, bo to nie tylko miejsce,
to znacznie wi´cej – tu jest klimat, który po pierwszej wizycie przyciàga jak magnes.
Ewa Lipiƒska

Klub Kultury „Zastów” zaprasza
„Tajemniczy ogród” – Gala z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.
Zapraszamy w dniu 26.05.2013 r., o godz. 12.00. W programie: prezentacje sceniczne klubowych sekcji, aran˝acja tajemniczej bramy, warsztaty florystyczne, malowanie przy sztalugach, gry i konkursy dla dzieci, rodzinny konkurs na kompozycj´
kwiatowà. Zajrzyj na www.kkzastow.com.

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Podró˝e marzeƒ Meksyk”
Zapraszamy wszystkich, których pasjà jest podró˝owanie, do udzia∏u w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
„Podró˝e marzeƒ – Meksyk”, który odbywa si´ pod patronatem Ambasady Meksyku w Polsce. Celem konkursu jest
zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym,
historià i przyrodà Meksyku, zach´cenie do podró˝owania,
rozbudzenie ciekawoÊci do poznawania Êwiata. W konkursie mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, kto ma ukoƒczone 7 lat. Prace nale˝y sk∏adaç lub przes∏aç do siedziby Klubu do dnia
28 czerwca 2013 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej w dniu 2 wrzeÊnia
2013 r. Wystaw´ nagrodzonych prac b´dzie mo˝na obejrzeç podczas imprezy plenerowej „Ale Meksyk”, która odb´dzie si´ 22 wrzeÊnia 2013 r. Tego dnia zostanà równie˝ wr´czone nagrody za najlepsze prace. Regulamin dost´pny na stronie Klubu: http://kkzastow.com.

KK Zastów
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Grupa Teatralna „Assunta” znów wÊród najlepszych!
W dniach 25–27 kwietnia 2013 r. w Teatrze Stara Prochownia odbywa∏ si´ Warszawski Festiwal Teatralny
M∏odych organizowany przez Sto∏eczne Centrum Edukacji Kulturalnej. SpoÊród kilkunastu nades∏anych zg∏oszeƒ
jury zakwalifikowa∏o do Êcis∏ego fina∏u dziewi´ç zespo∏ów, w tym Grup´ Teatralnà Assunta prowadzonà przez
p. Monik´ Rokickà-Kuliƒskà. Warto dodaç, ˝e teatr z RadoÊci by∏ jedynym zespo∏em gimnazjalnym dopuszczonym do fina∏u WFTM i wspó∏zawodniczy∏ z du˝o bardziej
doÊwiadczonymi grupami z liceów i oÊrodków kultury.
Prezentacje przedstawieƒ trwa∏y dwa dni i by∏y oceniane przez profesjonalne jury w sk∏adzie Wojciech Feliksiak – dyrektor SCEK, przewodniczàcy jury, Bo˝ena Robakowska – aktorka, instruktorka teatralna,
Magdalena Szpak – pedagog teatru z Instytutu Teatralnego, Tomasz Daszczuk – aktor, re˝yser, instruktor teatralny i Katarzyna Podurgiel – re˝yser, pedagog teatru
oraz jury m∏odzie˝owe. Ka˝dy dzieƒ festiwalu zamyka-

Outsane w Falenicy
Outsane – zespó∏, który
sam siebie okreÊla jako
muzycznego drinka, w którego w sk∏ad wchodzi 40
ml hardcore’u, 28 ml metalu i 32 ml rocka. Pi´ciu
ch∏opaków z ró˝nych cz´Êci
Warszawy, mi´dzy innymi
w∏aÊnie z Wawra, stworzy∏o dojrza∏o kapel´, która
jest w pe∏ni gotowa wejÊç
na polski rynek muzyczny.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” postanowi∏y sprawdziç, co
im w duszy gra i kogo chcà uwieÊç swojà muzykà.
O.¸.: Zacznijmy od poczàtku. Ile lat ma kapela?
Outsane: Zespó∏ za∏o˝yliÊmy w wakacje 2004 roku.
Zbli˝amy si´ wi´c do dziewiàtych urodzin. W mi´dzyczasie dosz∏o do ma∏ych przetasowaƒ personalnych,
jednak trzech z nas gra razem od samego poczàtku.
Skàd wzià∏ si´ pomys∏ na nazw´ zespo∏u?
Nazwa mo˝e kojarzyç si´ ze s∏owem INSANE
(z ang. szaleƒstwo), ale ˝eby nie byç szablonowà kapelà, zdecydowaliÊmy si´ na odwrócenie pierwszej
cz´Êci tego s∏owa. Taka przewrotnoÊç.
JesteÊcie samoukami czy ucz´szczaliÊcie do
szkó∏ muzycznych?
Nigdy nie ucz´szczaliÊmy do typowych szkó∏ muzycznych. Niektórzy z nas pobierali lekcje gry na instrumentach od innych uznanych w Polsce muzyków,
ale nie od typowych nauczycieli. Wed∏ug nas wykszta∏cenie muzyczne na pewno pomaga, ale nie jest
niezb´dne, ˝eby za∏o˝yç zespó∏ i dobrze graç.
Po odwiedzeniu Waszego profilu na portalu
spo∏ecznoÊciowym dosz∏am do wniosku, ˝e prezentujecie si´ jako doÊç agresywny zespó∏.
To bardzo dobrze! Charakter muzyki, którà tworzymy, jest odzwierciedleniem naszej agresji, ale tej
pozytywnej. Nikomu nie chcemy zrobiç krzywdy muzykà. Cieszymy si´, ˝e jest to tak odbierane, poniewa˝ znaczy to, ˝e sztuka, jakà tworzymy, jest spójna zarówno pod wzgl´dem muzycznym, tekstowym,
jak i wizualnym. Muzyka jest dla nas ostojà wolnoÊci, dlatego nie zwracamy uwagi na sztywne ramy
w tworzeniu czy ekspresji na scenie i poza nià. Nie
chcemy iÊç szerokà, jasno oÊwietlonà drogà, zdecydowanie wolimy sami przecieraç szlaki.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

∏o spotkanie z jury, w którym brali udzia∏ instruktorzy
grup. Podczas omówieƒ spektakli re˝yserzy mogli wymieniç doÊwiadczenia oraz wys∏uchaç opinii profesjonalistów na temat swoich zespo∏ów.
Prezentowany przez Grup´ Teatralnà Assunta spektakl „POWROTY” zosta∏ bardzo ciep∏o przyj´ty tak
przez widowni´, jak i jury. Doceniono mi´dzy innymi
dobre przygotowanie techniczne grupy, rozwiàzania
re˝yserskie oraz niezwyk∏y klimat spektaklu spot´go-

OkreÊlacie si´ jako zespó∏, który serwuje muzycznego drinka. Ten rodzaj reklamy nie kojarzy si´
jednoznacznie z typem muzyki, który uprawiacie.
Chcemy, aby nasza muzyka by∏a odbierana na powa˝nie, ale nie a˝ tak,
˝ebyÊmy byli postrzegani jako pi´ciu
zadufanych w sobie goÊci, kompletnie
poza spo∏ecznym zasi´giem. Ch´tnie
dzielimy si´ swojà pasjà z innymi. Nasza muzyka jest mocna, agresywna,
bezpoÊrednia, ale jak ju˝ wspominaliÊmy, w pozytywnym opakowaniu.
Jaki jest Wasz najwi´kszy sukces?
Mamy na koncie kilka nagród, ale
nie one sà najwa˝niejsze. Dla nas najbardziej liczy si´ to, ˝e od 9 lat regularnie spotykamy
si´ na próbach, gramy koncerty i Êwietnie czujemy si´
we w∏asnym towarzystwie, jak równie˝ to, ˝e ludzie
przychodzà na nasze koncerty, dobrze si´ na nich bawià i z ka˝dym kolejnym liczba ludzi pod scenà roÊnie.
A co z festiwalami? Dzi´ki medialnym przedsi´wzi´ciom mo˝na zdobyç wi´ksze audytorium. Nie
oszukujmy si´, konkursy dla kapel przynoszà zyski mniejsze lub wi´ksze, ale zawsze coÊ.
OczywiÊcie bierzemy w nich udzia∏. Na dzieƒ dzisiejszy jesteÊmy w drugiej rundzie najwi´kszego na
Êwiecie przeglàdu dla m∏odych zespo∏ów, czyli Emergenza Festival. 11 maja serdecznie zapraszamy
wszystkich czytelników „WS” do warszawskiego
klubu Proxima. B´dziemy tam walczyç o miejsce
w Êwiatowym finale Emergenzy, który w tym roku
odb´dzie si´ we W∏oszech.
W falenickim liceum nakr´ciliÊcie ostatnio swój
pierwszy teledysk do najnowszego singla „Let's

wany przez Êwietny dobór muzyki przez Karolin´ Czelej. PodkreÊlono tak˝e niezwyk∏à wra˝liwoÊç m∏odych
aktorów i umiej´tne operowanie metaforà.
Mimo ogromnej konkurencji Grupa Teatralna Assunta
otrzyma∏a III nagrod´ WFTM 2013 r. za spektakl „Powroty”, plasujàc si´ za fenomenalnym i w pe∏ni profesjonalnym spektaklem Teatru Pijana Sypialnia z Doro˝karni
(I nagroda za „Wyjowisko”) oraz za dojrza∏ym scenicznie
zespo∏em W Piàtek Wieczorem z LO im. Prusa (II nagroda za „Jelenia”). Warto wspomnieç, ˝e z teatrem W Piàtek Wieczorem Assunta zmierzy∏a si´ ju˝ podczas Grochowskich Spotkaƒ Teatralnych „Na rogatkach”, gdzie
wyprzedzi∏a obsypanego nagrodami „Jelenia” zdobywajàc Grand Prix. Nagrodzony spektakl „POWROTY” b´dzie
mo˝na obejrzeç 9 maja o godz. 18.00 w Sto∏ecznym
Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4.

Maja Olszewska
go”. Czemu wybraliÊcie to miejsce na realizacj´
swojego tego projektu?
Odpowiedê jest prostsza ni˝ si´ wydaje. Cz´Êç
z nas mieszka w Falenicy, wi´c kiedy re˝yser przedstawi∏ nam scenariusz, doszliÊmy do wniosku, ˝e sala
gimnastyczna w tym LO najbardziej odpowiada naszym wymaganiom. Poza tym wi´kszoÊç osób wyst´pujàcych w klipie doskonale zna to miejsce, bo chodzi∏a tam do szko∏y.
Czy „Let’s go” to Wasz pierwszy singiel?
W∏aÊciwie to tak. Pierwszy raz nagraliÊmy coÊ,
z czego jesteÊmy mega dumni i chcemy pokazaç to
jak najszerszej publice. Przez 9 lat dzia∏alnoÊci wydaliÊmy 4 EP-ki, ka˝da po 4–5 kawa∏ków. Teraz mamy
gotowy naprawd´ Êwietny numer, którym chcemy si´
chwaliç i który jest zapowiedzià kolejnych nowoÊci.
Kiedy premiera singla i klipu?
W okolicach po∏owy maja. Nie mamy jeszcze konkretnie ustawionej daty, ale na pewno damy znaç.
Gdzie mo˝na kupiç Wasze p∏yty?
Zawsze sprzedajemy je na koncertach. Mo˝na te˝
napisaç do nas w tej sprawie maila. Wszystkie niezb´dne dane kontaktowe znajdziecie na www.outsane.pl.
Czerpiecie du˝e zyski z muzyki?
Z rock’n’rollem w Polsce jest tak, ˝e na palcach
jednej r´ki mo˝na policzyç zespo∏y, które utrzymujà
si´ tylko z muzyki. My jeszcze do nich nie nale˝ymy,
wi´c póki co musimy traktowaç granie jako swego
rodzaju hobby.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ powodzenia.
B´d´ trzymaç za Was kciuki.
Równie˝ dzi´kujemy.

Rozmawia∏a Olga ¸´cka

Tydzieƒ pe∏en zabawy i nauki na weso∏o
Centrum Rodzinne „Stacja
Dzieci” w Warszawie-Mi´dzylesiu zaprasza wszystkich Du˝ych i Ma∏ych na zaj´cia mi´dzy 25 maja a 2 czerwca.
Zaczynamy Êwietnym i smacznym warsztatem bi˝uteryjnym organizowanym
z okazji Dnia Matki. Przewidujemy dwie grupy
zaj´ç 3–4 lata i 5+.
1 czerwca zapraszamy na niesamowity i pe∏en

atrakcji recyklingowy Dzieƒ
Dziecka. Zapewniamy, ˝e ka˝dy
znajdzie coÊ dla siebie. B´dzie
du˝o zabawy, nauki nie tylko
dla dzieci oraz konkursów.
Nie mo˝e Was zabraknàç.
Zapraszamy na naszà stron´ internetowà
www.stacjadzieci.pl oraz do Êledzenia naszego profilu na Facebooku. Do zobaczenia!

Stacja Dzieci

9

WAWERSKIE

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w maju
17 maja (piàtek), godz. 18.00

Przedstawienia teatralne, spektakle, kabarety

Spotkania, imprezy plenerowe

11 maja (sobota), godz. 16.00

11 maja (sobota), godz. 17.00

„Ma∏y Czarodziej” – spektakl dla dzieci, wykonanie
– Teatr Urwis, bilety – 5 z∏
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Grillowanie i Êpiewanie – wieczorek rekreacyjny dla
doros∏ych. Troski i zmartwienia zostawiamy w domu – zabieramy ze sobà extra humory i zapa∏ do zabawy. Jak zwykle przynosimy „coÊ na zàb”. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

„Mama i ja” – wystawa rysunków dzieci´cych z sekcji klubowych: plastycznej i rys. sztalugowego.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

15 maja (Êroda), godz. 17.30–19.00

23 maja (czwartek), godz. 15.00

Prze˝yjmy to jeszcze raz – wyst´p Kabaretu Seniorów „Zadra” w Klubie „Relax” przy ul. Tarnowieckiej.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Akademia maluszka zaprasza na wystaw´ prac powsta∏ych podczas zaj´ç w tym pó∏roczu.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

17 maja (piàtek), godz. 18.30–20.30

24 maja (piàtek), godz. 16.00

Spotkanie autorskie z p. Zdzis∏awem K∏osem, kustoszem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, po∏àczone
z promocjà jego ksià˝ki pt. „Spojrzenia na kultur´ Serbo∏u˝yczan”. Impreza wspó∏organizowana z serbo∏u˝yckim wydawnictwem „Nak∏adinstwo Domowina”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Sekcja „Apla-uz” zaprasza na warsztaty artystyczne pt. „Maskotka”. Uczestnicy wykonajà lalki,
maskotki, przytulanki na dzieƒ dziecka.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

18 maja (sobota), godz. 15.00–16.00
„Ferdynand Wspania∏y” – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru Art-D.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

18 maja (sobota), godz. 15.00
„Z∏ota rybka” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
aktorów teatru „Narwal”. Przedstawienie ma charakter interaktywny, widzowie biorà w nim czynny udzia∏. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

25 maja (sobota), godz. 16.00
A’la Kabaret z programem „Para nie do pary”.
To spektakl, który poprzez b∏yskotliwe, zabawne teksty
skeczy, monologów i piosenek ukazuje relacje emocjonalno-mi∏osne mi´dzy dojrza∏ymi ludêmi.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

26 maja (niedziela), godz. 13.00
„O tym, jak weso∏e s∏onko leÊny kwartet pogodzi∏o” – serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na niedzielne spotkanie z Teatrem dur-moll. Wst´p 5 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Koncerty, recitale, projekcje
11 maja (sobota), godz. 17.00
„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie projekcje filmowe.
W maju rozpoczynamy nowy cykl, w ramach którego co
miesiàc b´dà prezentowane znane i lubiane ekranizacje znakomitych ksià˝ek autorów z ca∏ego Êwiata. Przed ka˝dà projekcjà zapowiadamy tematycznà prezentacj´ multimedialnà
– na temat kinematografii w danym kraju, sylwetki re˝ysera
i pisarza. Prowadzàca: Joanna Janisz. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

11 maja (sobota), godz. 12.00
Koncert dzieci´cego zespo∏u „Fasolinki” z M∏odzie˝owego Domu Kultury w Warszawie przy ul. ¸azienkowskiej 7.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

12 maja (niedziela), godz. 17.30
„Nad pi´knà modrà Wis∏à”. Koncert odb´dzie si´
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel BOSS, ul.
˚wanowiecka 20.
Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

18 maja (sobota), godz. 16.00
Koncert majowy dla mieszkaƒców – na wspólne
Êpiewanie zaprasza grupa wokalna Uniwersytetu III wieku oraz Orkiestra Harcerzy Seniorów
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

24 maja (piàtek), godz. 17.00
„Naszym Kochanym Mamom” – Koncert z okazji
Dnia Matki. Dzieci z sekcji muzyczno-wokalnej prowadzonej przez Panià Ew´ Jarzymowskà-Ka∏udow zagrajà i zaÊpiewajà dla wszystkich Mam z okazji ich Êwi´ta. Hubert Niemczyk zaÊpiewa dwie pieÊni neapolitaƒskie. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

23 maja (czwartek), godz. 11.40–12.40
„Australia – kraina kangurów, koali i eukaliptusów” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

24 maja (piàtek), godz. 11.40–12.40
„Wyspy Polinezji – archipelagi koralowych atoli” –
spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

25 maja (sobota)
Âwi´to RadoÊci – dzia∏ania animacyjne podczas imprezy plenerowej organizowanej z okazji Europejskiego
Dnia Sàsiada przez Samorzàd Osiedla RadoÊç.
Miejsce: Ogródek Jordanowski, ul. Izbicka 3, róg Szreniawskiej. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

26 maja (niedziela), godz. 12.00–16.00
„Tajemniczy ogród”. Klub Kultury „Zastów” zaprasza na gal´ z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Swój dorobek zaprezentujà klubowe sekcje: wokalne, taneczne,
instrumentalne, „Skrzaty” i „Plastusie”, nauki j´zyków.
Z okazji Êwi´ta w „Tajemniczym ogrodzie” og∏aszamy
konkurs rodzinny na kompozycj´ kwiatowà. Zg∏oÊcie
swój udzia∏ telefonicznie lub mailowo do 17 maja
(klub@kkzastow.com, tel. 22 815-67-63).
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

Wystawy, warsztaty, turnieje
11 maja (sobota), godz. 16.00–19.00
„Moje malowanie” – otwarcie wystawy malarskiej p. Teresy Niemczyk. Wystawa otwarta do 11
czerwca. Godziny zwiedzania: poniedzia∏ek, czwartek
w godz. 12.00–17.00; Êroda w godz. 12.00–16.00; piàtek w godz. 12.00–19.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

12 maja (niedziela), godz. 10.00–16.00
VIII 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.

Wystawa obrazów Barbary Czarnogórskiej.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

22 maja (Êroda)

25 maja (sobota), godz. 10.00–14.00
II Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2013”. Turniej s´dziowany jest przez arc. Agnieszk´ Brustman.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Konkursy, wycieczki, inne wydarzenia
17 maja (piàtek), godz. 17.30
Rozstrzygni´cie Konkursu Plastycznego. Ilustracja do bajki „Âpiàca Królewna”.
Uroczyste wr´czenie nagród i wyró˝nieƒ dla laureatów
konkursu. Wystawa nagrodzonych i wyró˝nionych prac. Inscenizacja bajki w wykonaniu grupy teatralnej „Balladynki”
pod kierunkiem p. Katarzyny Goik. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

18–19 maja (sobota-niedziela)
Dwudniowa wycieczka do Poznania i Gniezna
Ca∏kowity koszt 300 z∏/os. obejmuje: przejazd autokarem
do Poznania i z powrotem, ubezpieczenie wycieczki, us∏ugi
przewodnickie w Poznaniu, Kórniku i Gnieênie, nocleg, Êniadanie i dwa obiady oraz bilety wst´pu do katedr w Poznaniu, Gnieênie i zamku w Kórniku. Zg∏oszenia przyjmujemy
w dni robocze w godz. 14.00–19.00, tel. 22 612-63-85.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

23 maja (czwartek), godz. 10.00
„Ten Êwiat, co w ramiona mi wpad∏” – przes∏uchania
konkursowe w ramach projektu „Letnisko z Artystami”.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

24 maja (piàtek), godz. 10.00
„Król MaciuÊ Pierwszy” – pokazy konkursowe w ramach projektu „Letnisko z Artystami”
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

24 maja (piàtek), godz. 13.00
Mama, Tata i Ja – impreza okolicznoÊciowa. Wyst´py dzieci z sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

27 maja (poniedzia∏ek), godz. 10.00
„Dyzio Marzyciel” – przes∏uchania konkursowe
w ramach projektu „Letnisko z Artystami”.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

èród∏o:

Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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Dzieƒ Zielonego Konstantego w Aninie
Po raz siedemnasty w Aninie, pod szyldem ZIELONEGO KONSTANTEGO 1 czerwca 2013 r. w bibliotece w Aninie, w Wypo˝yczalni Nr 87
przy ulicy Trawiastej 10, odb´dzie si´ spotkanie
z Kirà Ga∏czyƒskà, córkà poety.
Do Anina wróci∏a po latach na zaproszenie wielbicieli talentu jej ojca – Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Bohaterka jego wierszy, rzec mo˝na – ˝ywa legenda. Z dzieciƒstwa w Aninie (skàd wyjecha∏a
w wieku 4 lat) pami´ta∏a tylko... nasturcje. W 1996
r. zjawi∏a si´ tutaj po raz pierwszy od czasów przedwojennych.
To pierwsze spotkanie na ulicy Trawiastej zaowocowa∏o nast´pnymi wizytami w Wypo˝yczalni Nr 87.
W pierwszà sobot´ czerwca 1997 r. – na spotkaniu
z Kirà Ga∏czyƒskà z okazji Âwi´ta Bibliotekarza – pad∏a
propozycja nadania imienia Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego Wypo˝yczalni Nr 87 w Aninie. Po kolejnych
spotkaniach na ∏amach aniƒskiego niecodziennika
„Mi´dzy nami aninianinami” zaproponowano, by
czerwcowe spotkania w bibliotece wesz∏y na sta∏e
do kalendarza aniƒskich imprez pod nazwà DNIA ZIELONEGO KONSTANTEGO. Na jednym z takich spotkaƒ,
w 2003 r., powo∏ano komitet ds. upami´tnienia pobytu poety w Aninie. Fakt ten uwieczniono na tablicy na
wielkim g∏azie, stojàcym do dziÊ przy wejÊciu do gmachu aniƒskiej ksià˝nicy (oddanego do u˝ytku

w 2007 r.). Nie istnia∏ ju˝ bowiem dom, w którym Ga∏czyƒscy z córeczkà Kirà mieszkali do 1939 roku.
Tegoroczne obchody DNIA ZIELONEGO KONSTANTEGO rozpocznà si´ o godz. 11.00 przedstawieniem pt.
„Bal u profesora Bàczyƒskiego”, opartym na tekstach Teatrzyku Zielona G´Ê K. I. Ga∏czyƒskiego, w wykonaniu
grupy teatralnej z KK Falenica pod opiekà Szczepana
Szczykno. Po przedstawieniu i uroczystym z∏o˝eniu kwiatów pod tablicà Ga∏czyƒskiego odb´dzie si´ spotkanie
z Kirà Ga∏czyƒskà. Co roku autorka przywozi do Anina coÊ
nowego, co wià˝e si´ z jej Ojcem. I tym razem odb´dzie
si´ promocja ksià˝ki K. I. Ga∏czyƒskiego: A ba∏wan ciàgle
stoi, która swojà premier´ mia∏a 18 stycznia br. Ksià˝ki

Gratulujemy zast´powi „B∏´kitne Ufoludki” ze 147
WDH „B∏´kitni”, która dzia∏a przy Szkole Podstawowej 138, za zaj´cie II Miejsca w Ogólnopolskiej Propozycji Programowej ZHP „CYFerie 2013”. Dziewczyny:
Kornelia ˚elisko – zast´powa, Ania Mróz, Majka WiÊniewska, Magdalena ¸uczycka i Patrycja Ojer w czasie ferii odwiedza∏y mieszkaƒców Mi´dzylesia, mówiàc o post´pie cyfryzacji, tzn: o przejÊciu na cyfrowy
odbiór telewizji i o wy∏àczeniu naziemnej telewizji
analogowej. T∏umaczy∏y, co to jest cyfryzacja, dlacze-

Sàsiad? Ossendowski i Anin

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Katarzyna Nowak
[dzi´kuj´ Redakcji MNA za materia∏y archiwalne]

Sukces zast´pu „B∏´kitne Ufoludki” z SP 138

Poeci i pisarze wawerscy

Antoni Ferdynand Ossendowski przyszed∏ na Êwiat
w niewielkiej miejscowoÊci po∏o˝onej nieopodal Witebska. By∏ rok 1878. Studia chemiczne odbywa∏ w Petersburgu oraz w paryskiej Sorbonie (tu zg∏´bia∏ równie˝ fizyk´). Od wczesnej m∏odoÊci du˝o podró˝owa∏.
Bra∏ udzia∏ w wydarzeniach rewolucyjnych 1905 roku
w Mand˝urii, co skoƒczy∏o si´ dlaƒ karà wi´zienia.
Po rewolucji bolszewickiej otworzy∏ awanturniczy
rozdzia∏ swego ˝ycia. Uczestniczy∏ w ujawnieniu tzw.
dokumentów Sissona, które Êwiadczy∏y o wojennej kooperacji bolszewików z niemieckim wywiadem. Podjà∏
wspó∏prac´ z admira∏em Aleksandrem Ko∏czakiem. Po
jego kl´sce uciek∏ przed w∏adzà radzieckà do Mongolii.
Wspó∏dzia∏a∏ z samozwaƒczym chanem Mongolii, baronem Romanem Ungernem von Sternbergiem. Nast´pnie
podró˝owa∏ po Japonii, by trafiç wreszcie do USA.
Tu zab∏ys∏a jego gwiazda pisarska. W 1922 r. opublikowa∏ w Nowym Jorku ksià˝k´ „Beasts, Man and Gods”.
By∏a to relacja z podró˝y po Dalekim Wschodzie. Okaza∏a si´ byç wielkim bestsellerem. Doczeka∏a si´ kilkudziesi´ciu wydaƒ, a swojemu autorowi przynios∏a s∏aw´. Pisano wtedy o nim bardzo du˝o, porównywano go z Karolem Mayem, Jackiem Londonem, Rudyardem Kiplingiem, a nawet z samym Josephem Conradem. Trudno si´
oprzeç wra˝eniu, ˝e pierwsze z tych porównaƒ by∏o najtrafniejsze. Kolejna ksià˝ka („From President to Prison”)
by∏a przede wszystkim Êwiadectwem typowej dla
Ossendowskiego megalomanii: to w niej twierdzi∏, ˝e
w 1905 roku wspó∏rzàdzi∏ przez 63 dni Syberià!
Na polskie wydanie amerykaƒskiego hitu nie trzeba
by∏o d∏ugo czekaç. Ukaza∏o si´ w 1923 roku w Warszawie, pod tytu∏em „Przez kraj ludzi, zwierzàt i bogów
(konno przez Azj´ Centralnà)”. Autor od kilku miesi´cy
mieszka∏ w Warszawie (obywatelstwo polskie uzyska∏
ju˝ w roku 1917). Ima∏ si´ ró˝nych zaj´ç. W kolejnych
latach podró˝e (m. in. po Afryce i Bliskim Wschodzie)

autorstwa K. I. Ga∏czyƒskiego oraz Kiry Ga∏czyƒskiej b´dà
do zdobycia na okolicznoÊciowym kiermaszu.
Spotkanie w aniƒskiej bibliotece b´dzie po∏àczone
z obchodami Dnia Dziecka. Najm∏odsi b´dà mogli wziàç
udzia∏ w warsztatach plastycznych, a inspiracjà do ich
prac b´dà wiersze K. I. Ga∏czyƒskiego.
DZIE¡ ZIELONEGO KONSTANTEGO b´dzie otwieraç
tzw. Letnisko z Artystami. Kierunek Wawer, organizowane ju˝ po raz drugi przez KK Falenica. Kulminacja
Letniska... b´dzie mia∏a miejsce 14 wrzeÊnia br. w mi´dzyleskiej Strefie Kultury oraz na stacji Falenica. Biblioteka Publiczna w Wawrze w∏àczy si´ równie˝ w organizacj´ gry detektywistycznej „Letnisko Falenica”.

go nastàpi, co to jest multipleks, czy w zwiàzku z cyfryzacjà trzeba kupowaç nowy telewizor, co to jest HD.
Dotar∏y do ponad 20 osób! 16 kwietnia 2013 roku
otrzymaliÊmy maila, w którym Wydzia∏ Inspiracji i Poradnictwa G∏ównej kwatery ZHP poinformowa∏ o zaj´ciu II Miejsca! Nagrody ma ufundowaç Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji ☺.

pwd. Marcin Âwiderski
komendant Szczepu 147 WDHiGZ „B¸¢KITNI”
rackiej, za zas∏ugi dla literatury podró˝niczej.
Autor ksià˝ki „Anin-Wawer”, Henryk Wierzchowski,
twierdzi, ˝e w czasach ÊwietnoÊci Anina (druga po∏owa
lat 30. ubieg∏ego wieku) Ossendowski tu mieszka∏. Odsy∏acz z tej publikacji prowadzi jednak donikàd. Nie
wiem, kiedy pisarz móg∏ przeprowadziç si´ z Warszawy
(rok 1937? 1938?). Nie wiem dlaczego. Pytam Prawdziwych Aninian. Nic o pobycie Ossendowskiego w naszym
osiedlu nie wiedzà. Czytam Witolda Micha∏owskiego
(„Tajemnica Ossendowskiego”, Warszawa 1990), czytam
innych biografów pisarza. Ani s∏owem o takiej przeprowadzce nie wspominajà. Do Przeglàdarki, Która Wszystko Wie wpisuj´ has∏a „Ossendowski” i „Anin”. Efektu
brak. Tajemnicza sprawa. Próbuj´ wi´c szukaç mo˝liwych motywów przeprowadzki. Mo˝e chodzi∏o o ucieczk´ przed s∏awà i rozg∏osem? A mo˝e pisarz chcia∏ zaszyç
si´ w mysiej dziurze, by nie s∏yszeç g∏osu nienawistnych
mu krytyków? Mo˝e mieszka∏ tu bardzo krótko? Mo˝e
tylko przyjecha∏ na wakacje? A mo˝e po prostu bywa∏
przy V Poprzecznej w aniƒskim Kasynie? W tamtym czasie sta∏o si´ ono oÊrodkiem lokalnego i nie tylko lokalnego ˝ycia towarzyskiego oraz kulturalnego.
Póki co, nie b´d´ zna∏ odpowiedzi na swoje pytania. Byç mo˝e nie poznam ich nigdy. Dlaczego wi´c pisz´ o Ossendowskim? Ten outsider Êwietnie pasuje
do Anina. By∏ przecie˝ cz∏owiekiem peryferii. Mo˝e by∏
równie˝ naszym sàsiadem.

przeplata∏y si´ z publikacjami. Pobyty w Polsce Ossendowski stara∏ si´ wykorzystaç na teoretyczne studia
dotyczàce krajów, które zamierza∏ odwiedziç.
W roku 1930 wyda∏ kolejny bestseller: stanowiàcà
paszkwil na bolszewickà rewolucj´ powieÊç „Lenin”.
W latach 1934–1939 opisa∏ – w serii wydawniczej
o tym tytule – „cuda Polski”. Zajà∏ si´ równie˝ literaturà m∏odzie˝owà oraz fantastycznà.
Pope∏nia∏ w swoich ksià˝kach mas´ b∏´dów faktograficznych. Stosowa∏ tyle˝ naiwne co szlachetne schematy
wspó∏czucia dla upodlonych jego zdaniem i wyzyskiwanych narodów kolonialnych. Zachwyca∏ natomiast czytelników barwnymi opisami przyrody i fascynujàcà fabu∏à.
Uprawiany przezeƒ rodzaj prozy krytycy okreÊlali jako romans geograficzny. Styl Ossendowskiego wielu krytyków
uzna∏o za grafomaƒski. ¸atwo by∏o rozpoznaç jego proz´.
Pisarzem by∏ niezwykle p∏odnym i pracowitym. Produkowa∏ od czterech do pi´ciu pozycji ksià˝kowych rocznie,
nie stroniàc w tym czasie od dzia∏alnoÊci politycznej czy
naukowej. Jego spuÊcizna zamyka si´ iÊcie imponujàcà
liczbà 130 utworów literackich. Dokonano 142 przek∏adów ksià˝ek Ossendowskiego na 19 j´zyków Êwiata!
Jan Czerniawski
Pod wzgl´dem iloÊci przek∏adów autor „Lenina” ust´puje jedynie Henrykowi
Sienkiewiczowi Warto tu
dodaç, ˝e sam Ossendowski zna∏ osiem j´zyków
obcych, w tym mongolski
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
i chiƒski!
Przyszed∏ w koƒcu
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
czas nagród: w roku
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
1933 nagroda Towarzystwa Literatów i DzienniKonrad Skorupka – 607-314-667
karzy Polskich, trzy lata
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
póêniej Z∏oty Wawrzyn
Polskiej Akademii Lite-
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WAWERSKIE

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

FIRMA „REMONTOWNIA”

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

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. 2 minuty od stacji
PKP Anin. Kontakt: 501-620-701.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej ∏adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje tel. 692 977 947.

◗ Korepetycje z j. angielskiego, francuskiego, t∏umaczenia j. angielski (tak˝e specjalistyczne-medyczne) telefon: 504948837
e-mail: sylwia_22@poczta.onet.pl
◗ ANGIELSKI – T¸UMACZENIA, ka˝da inna pomoc, TANIO!
600 229 649 mreligioni@op.pl

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
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◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy dom
64m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy z dzia∏kà
o pow. 1329 m2; cena: 399 tys. do negocjacji; tel.
886 942 260 lub 601 878 157.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjnà dzia∏k´ inwestycyjnà
o pow. 15500 m2 w gminie Radziejowice. SzerokoÊç dzia∏ki
to 43m. Krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej.
Tel. 533 53 88 11.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Francuski z Francuzem. Lekcje z dojazdem. Wszystkie poziomy. Tel: 798 013 516.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848.
◗ Angielski, lektorka z doÊwiadczeniem. Mówisz ju˝ od pierwszej lekcji! Tel: 693 427 846.

PRZYSTA¡ PO SZKOLE oferuje:
• opiek´ dla dzieci, • korepetycje,
• odbiór ze szko∏y, • organizowanie urodzin,
• odrabianie lekcji, • wynajem sali

www.przystanposzkole.pl

tel. 506 124 736

www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam dom drewniany nowy 120 m2 na du˝ej dzia∏ce ze starodrzewem w Puszczy Bia∏ej k. Wyszkowa, tel. 504 464 489.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej
Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Warszawie,
osiedle Stara Mi∏osna. Powierzchnia 364 m2. tel. 534-943-830.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 m Âwider kameralny budynek 2008 rok dogodna lokalizacja 795 544 456.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, Goc∏awek,
tel: 781 496 613

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

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej. 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.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem
Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym. tel. 695 432
111, 603 208 763.

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

◗ 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.
◗ HISZPA¡SKI – poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw,
przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam
doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych poziomach.
Telefon 794 680 940.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ 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, dzi´ki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà. Tel: 606-421940, kasia.rogalska@vp.pl
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◗ MATEMATYKA (tak˝e po angielsku) – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy bebecar (gondola, spacerówka, folie od deszczu). Stan b. dobry.
Tel. 799 176 777.
◗ Sprzedam za niewielkie pieniàdze ubranka dla dziewczynki 1,5–5 lat. Prosz´ dzwoniç po 18-ej. Mo˝liwoÊç obejrzenia/przymierzenia w uzgodnionym terminie-608 247 628.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
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tel. 607 412 231

◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ 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.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Facet do wynaj´cia, drobne naprawy i nie tylko. 731 309 725.
◗ Z∏ota ràczka-remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy w domu i ogrodzie, tanio i solidnie
tel. 601313561.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 503 836
166, 511 210 315.
21

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

◗ Osoba prywatna poszukuje pracy. Wykonam wszelkiego typu prace remontowo-budowlane mieszkaƒ lub domów lub inne propozycje, uczciwy nie pijàcy E-mail: zbigniew.pajkowski@wp.pl.
◗ Zatrudnimy sprzedawc´ w salonie dekoracji wn´trz. Wymagania: – doÊwiadczenie w sprzeda˝y karniszy, firan, zas∏on (warunek konieczny), – komunikatywnoÊç, – dok∏adnoÊç i odpowiedzialnoÊç, – dobra znajomoÊç MS Office, – umiej´tnoÊç organizacji pracy w∏asnej, – zdolnoÊci aran˝acyjne. Aplikacje prosimy
kierowaç na: tomasz@marcindekor.com.pl

ODZYSKIWANIE DANYCH
PROFESJONALNIE
ze wszystkich noÊników
i ze wszystkich systemów.
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Tel. 502-678-269, 505-171-575.

◗ Sprzedam rogatywki polowe 52-61 rozm. lub bechatki wojskowe „moro” wz. 68 na wzrost do 177 cm i 105 w klatce.
e-mail: waka@wp.eu.
◗ Sprzedam 2 piece CO: piec gazowy 18 kw ma∏o u˝ywany cena
800 z∏.; piec Urlich 18 kw na paliwo sta∏e (w´giel, koks) z mo˝liwoÊcià podgrzewania wody do kuchni, ∏azienki i zdalnego sterowania temperaturà, b. wydajny, po dwóch sezonach u˝ytkowania. Cena 1200 z∏. e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl

◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania Lecznicy dla Zwierzàt 2x tyg-∏àcznie 5h. 601 36 37 66, po godz 21.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” 601 313 561.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery. Tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki tel. 669 142 741.

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

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

◗ Sprzedam ubrania cià˝owe, stan b. dobry tel. 605077751
◗ Po likwidacji piwnicy, stolarni odstàpi´ materia∏y i inne
tel. 22 615 30 60 e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com.

TEL. 536 920 306

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

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456
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◗ Francuski z Polkà i z Francuzem. Tel: 693 427 846.
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Dzieci, doroÊli, seniorzy. Profesjonalnie. Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego
Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514 959 383.
◗ CHEMIA, fizyka!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie
do klasówek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej.
Dojazd do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503410723
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tel. 721 500 700

◗ 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.
◗ 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.
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim
doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne
metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.
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NIERUCHOMOÂCI

Dla mieszkaƒców Wawra zni˝ki.
www.remontownia.eu, 793-160-750

Szukasz ∏ó˝ka?
www.poprostulozka.com

oferuje pe∏en zakres us∏ug: remonty
i wykoƒczenia pod klucz mieszkaƒ,
biur i innych powierzchni.

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. Tel 503 812 131.
◗ 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.
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ 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.

Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

TAROT, RUNY

81

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Tel. 602 323 888, 692-506-275
◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery, referencje.
Na linii otwockiej tel. 783 548 751.

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257
119
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Fina∏ wojewódzki XII edycji ogólnopolskiego konkursu

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
Dnia 4 kwietnia 2013 roku w Osiecku na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego im. Czes∏awa ¸aszka odby∏ si´ IV etap XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”. W tym
roku koordynatorem ogólnopolskim
jest Brodnicki Park Krajobrazowy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych po∏o˝onych na terenie parków krajobrazowych.
Jego celem jest wykszta∏cenie w uczniach postaw proekologicznych oraz zdobycie wiedzy na temat polskich
parków krajobrazowych. Przygotowujàc si´ do konkursu, uczniowie zdobywajà wiedz´ wykraczajàcà poza
szkolne programy nauczania. Konkurs cieszy si´ du˝ym
powodzeniem – w tym roku z terenu województwa mazowieckiego przystàpi∏o do niego 476 osób z 25 szkó∏.
Na etapie wojewódzkim zmagania konkursowe zgromadzi∏y uczestników wy∏onionych we wczeÊniejszych
etapach – szkolnym, gminnym i parkowym. Rywalizowa∏y 4-osobowe dru˝yny reprezentujàce parki krajobrazowe woj. mazowieckiego. Uczniowie musieli wykazaç
si´ ogólnà wiedzà przyrodniczà oraz wiadomoÊciami
na temat pi´ciu parków wchodzàcych w sk∏ad Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych. Zadaniem
praktycznym by∏o rozpoznawanie chronionych gatunków roÊlin i zwierzàt. Suma punktów uzyskanych przez
cz∏onków poszczególnych dru˝yn zadecydowa∏a o klasyfikacji koƒcowej. Najlepszà dru˝ynà, która przesz∏a
do ostatniego, ogólnopolskiego etapu, okaza∏a si´ dru˝yna z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Fot. Natalia Wielechowska
Zwyci´ska dru˝yna z Ko∏bieli wraz z Dyrektorem MZPK
– Panem Sylwestrem Cho∏astem oraz Wicestarostà
Powiatu Otwockiego – Panem Miros∏awem Pszonkà.
im. Czes∏awa ¸aszka – Publiczne Gimnazjum im. Oskara
Kolberga w Ko∏bieli, w sk∏adzie: Wojciech Szuchnik,
Grzegorz Staros, Pawe∏ Lorens, El˝bieta Cholewiƒska,
pod opiekà Pani Ma∏gorzaty Micha∏owicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody, m.in.
aparaty fotograficzne, sprz´t turystyczny czy ksià˝ki o tematyce przyrodniczej. Zwyci´ska szko∏a otrzyma∏a walizk´ Eko-Badacza (EcoLabBox) do badania w∏aÊciwoÊci chemicznych wody,
natomiast pozosta∏e szko∏y mapy Êcienne „Polska
– Ochrona Przyrody” oraz
ksià˝ki o tematyce przyrodniczej. Wszystkie nagrody zosta∏y sfinansowa-

sklep
Warszawa, Marysin Wawerski, ul. Korkowa 84
godziny otwarcia sklepu: pn.–pt. 10–18, sob. 9–13
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu z art. szkolnymi
i biurowymi. W naszej ofercie mamy tak˝e artyku∏y dla plastyków,
papiery i koperty ozdobne; materia∏y eksploatacyjne; Êrodki czystoÊci
oraz wiele innych. Âwiadczymy us∏ugi w zakresie ci´cia, foliowania
i konfekcjonowania papieru.
Zamówienia telefoniczne i mailowe realizujemy w ciàgu 24 h.

Tel.: 22-612-64-46, e-mail: sklep@enpap.pl, www.enpap.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mazowiecki Park Krajobrazowy
zaprasza na Dzieƒ Otwarty
Impreza odb´dzie si´ 18 maja (sobota)
w godzinach 10.00–15.00 w OÊrodku Edukacyjno-Muzealnym „Baza Torfy” (ul. Torfy 2,
Karczew, powiat otwocki). W programie
m.in. zwiedzanie muzeum, warsztaty wikliniarskie, ceramiczne i wycinankarskie, zespó∏
ludowy „Kajducki”, czy spacer „¸ab´dzim
Szlakiem”. Wszystkie atrakcje sà bezp∏atne.
ne ze Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fina∏ ogólnopolski odb´dzie si´ 21 maja na terenie Brodnickiego
Parku Krajobrazowego. Ostatni etap wy∏oni najlepszà
dru˝yn´ w Polsce. Oprócz nagród rzeczowych w finale
ogólnopolskim nagrodà dla wszystkich dru˝yn jest tygodniowy pobyt na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
gdzie laureaci b´dà zwiedzaç ciekawe zakàtki tego regionu Polski oraz uczestniczenia w ró˝nych warsztatach
przygotowanych przez koordynatora ogólnopolskiego.

Jolanta Górka
Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych
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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
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