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WAWERS K IE

Rozmarzeni wawerczycy
– plenerowe bujanie w ob∏okach z teatrem Delikates
Fundacja Imponderabilia zaprasza na prezentacj´ plenerowego spektaklu teatru Delikates pt.
„Z g∏owà w chmurach. Marzyciele”. Spektakl
kierowany jest do mieszkaƒców Wawra i jest przygotowany w kilku wersjach j´zykowych. Projekt zosta∏ dofinansowany przez Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
a „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
sprawujà patronat medialny
nad wydarzeniem.
„Z g∏owà w chmurach” to
plenerowe s∏uchowisko, które
subtelnie istnieje w przestrzeni publicznej, zmieniajàc jà
doszcz´tnie. Burzy? Raczej buduje, rozchwiewa, bawiàc jednoczeÊnie. Jest atrakcjà tury-

stycznà, jak równie˝ doznaniem artystyczno-duchowym. To turystyka leniwa. Wygodne lewitowanie, które jest prawdopodobne i rzeczywiste.
W jednej podró˝y uczestniczy pi´cioro widzów, którzy
na 25 minut oddajà g∏ow´
chmurom i tym samym tworzà spektakl. Po 25 minutach
kolejne pi´ç osób mo˝e
uczestniczyç w podró˝y z g∏owà z chmurach.
S∏uchowisko korzysta z czasu i miejsca, by stworzyç iluzj´.
Tych kilka minut stwarza okazj´ do refleksji, co jest prawdziwe... stopy na ziemi... reszta
w niebie... g∏owa w chmurach... jesteÊ odbiorcà... JesteÊ
Marzycielem?

Termin: 9 czerwca 2013 od 12.00 do 18.00
Miejsce: plac zabaw na terenie OÊrodka Sportu
i Rekreacji, Wawer, ul. V Poprzeczna 22

Fundacja Imponderabilia

☛ Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z DREWNA
ZAPRASZAMY DO PLACÓWKI
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pożyczki gotówkowe
kredyty konsolidacyjne i hipoteczne
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Maj w Radzie Dzielnicy Wawer
Od 1 czerwca wchodzà
w ˝ycie zmiany komunikacyjne.
Nie sà one korzystne dla naszej
dzielnicy. Linia 521, pomimo ˝e
zosta∏a zachowana, b´dzie
kursowa∏a rzadziej, a cz´Êç kursów, tak jak obecnie, zakoƒczy
si´ na p´tli Wiatraczna. Linia
115 zostanie po∏àczona z 215
i b´dzie jeêdziç na trasie z Aleksandrowa do Rembertowa. Autobusy po przejechaniu ul. KoÊciuszkowców
skr´cà od razu w ul. Korkowà, w kierunku Weso∏ej.
Zmiany te zosta∏y wprowadzone przez Zarzàd Transportu Miejskiego wbrew stanowisku radnych i mieszkaƒców Wawra oraz wbrew wczeÊniejszym obietnicom ZTM nieprzeprowadzania zmian komunikacyjnych poza tymi postulowanymi przez dzielnice.
Na majowej sesji Rady Dzielnicy radni przyj´li sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami za 2012 rok. Zadaniem ZGN, którego
dyrektorem jest od dwóch lat Arkadiusz Kuranowski,
jest gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi
i nieruchomoÊciami komunalnymi znajdujàcymi si´

na terenie dzielnicy, w tym planowanie i wykonywanie remontów oraz utrzymywanie czystoÊci na terenach miejskich. W 2012 roku Zarzàd Gospodarowania
NieruchomoÊciami zarzàdza∏ prawie 1700 lokalami
w 300 budynkach oraz mia∏ pod opiekà ponad 480
tys. m2 przestrzeni towarzyszàcej budynkom. ZGN
w ubieg∏ym roku zatrudnia∏ 70 osób. Dochód Zak∏adu
w 2012 roku wyniós∏ 7 mln 800 tys. z∏otych, zaÊ wydatki 13 mln 180 tys. z∏otych. Zad∏u˝enie najemców
lokali na koniec 2012 roku wynosi∏o ponad 4 mln z∏otych. W ubieg∏ym roku, prócz dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z bie˝àcym utrzymaniem zasobu, Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami oczyÊci∏ 479 studni ch∏onnych wraz z przykanalikami oraz 432 kratki Êciekowe,
wyremontowa∏ ca∏kowicie 59 lokali mieszkalnych b´dàcych pustostanami, zaÊ w 33 przeprowadzi∏ remont
cz´Êciowy oraz wyremontowaç 9 dachów na budynkach komunalnych. Zak∏ad wymienia∏ równie˝ stolark´
okiennà i wykonywa∏ remonty elewacji budynków
oraz, w sezonie letnim, wykonywa∏ oczyszczanie dróg
gminnych. W zwiàzku z du˝à kwotà zaleg∏oÊci w ZGN
powsta∏ program umo˝liwiajàcy sp∏at´ d∏ugu przez
najemców poprzez odpracowanie zad∏u˝enia.

Spotkanie „Bezpieczny senior”
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy i Komisariat Policji
Warszawa-Wawer zapraszajà wszystkich zainteresowanych, zw∏aszcza osoby starsze, na
spotkanie „BEZPIECZNY SENIOR – nigdy
nie jest za póêno, ˝eby nauczyç si´ czegoÊ
nowego”. Spotkanie odb´dzie si´ 11 czerwca
(wtorek) o godzinie 13.00 w Klubie Integracji, ul. Szafirowa 58 (Miedzeszyn).
Innà sprawà omawianà na majowej sesji Rady
Dzielnicy by∏ projekt zmian w Statucie m.st. Warszawy. Zmiany Statutu, o których w przysz∏oÊci napiszemy, idà w kierunku rozwoju samorzàdnoÊci i przejrzystoÊci zarzàdzania miastem. Zmiany te, po zebraniu uchwa∏ rad wszystkich dzielnic miasta, wejdà
w ˝ycie po przyj´ciu ich przez Rad´ Warszawy.
Maj by∏ pierwszym miesiàcem pracy ¸ukasza Jeziorskiego – nowego Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy
Wawer, z którym wywiad mo˝emy przeczytaç na
stronie 2.

Marcin Kurpios
gowe) w odpowiednie pojemniki do zbierania tych odpadów oraz zapewni utrzymanie ich w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.
Odpady zielone b´dà odbierane w ramach comiesi´cznych zbiórek akcyjnych, od maja do listopada ka˝dego roku. W przyj´tej wersji uchwa∏y znalaz∏o si´ te˝ zmniejszenie cz´stotliwoÊci odbierania
odpadów zmieszanych z domków jednorodzinnych,
co powinno prze∏o˝yç si´ na ni˝sze koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Rada m.st. Warszawy przyj´∏a zmiany w organizacji systemu gospodarki odpadami, jaki b´dzie
funkcjonowa∏ w stolicy od 1 lipca. WÊród przyj´tych propozycji znalaz∏o si´ m.in. wprowadzenie
nowych stawek dla domów jednorodzinnych oraz
wyd∏u˝enie terminu sk∏adania deklaracji.
I tak, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zbierajàcego odpady w sposób selektywny, b´dzie to 44,50 z∏, dwie osoby mieszkajàce w domu
i segregujàce Êmieci zap∏acà 68 z∏, zaÊ trzy i wi´cej
osób – 89 z∏. W przypadku zbierania odpadów

w sposób nieselektywny, stawki b´dà wy˝sze o 40%.
Z 31 maja do 19 lipca 2013 r. wyd∏u˝ono tak˝e termin sk∏adania deklaracji o wysokoÊci op∏aty Êmieciowej. Dokumenty te mo˝na sk∏adaç osobiÊcie do urz´dów dzielnic, przez internet za pomocà podpisu elektronicznego lub listem poleconym. Od 6 czerwca
obowiàzujà nowe deklaracje dla mieszkaƒców domów jednorodzinnych.
Ustalono, ˝e to miasto wyposa˝y nieruchomoÊci,
na których powstajà odpady komunalne obj´te systemem (domy jedno- i wielorodzinne, biura, lokale us∏u-

Wawro, Wawro temu…
czyli o Wawerskim Archiwum Historii Mówionej
Poczàtki bywajà trudne. Nie inaczej by∏o w przypadku projektu „Spotkajmy si´ Pomi´dzy”. Brak doÊwiadczenia, trudnoÊci logistyczne oraz inne przeciwnoÊci uczestnicy projektu przezwyci´˝yli ogromnym zaanga˝owaniem, ch´cià do dzia∏ania, a tak˝e
nieskoƒczonymi pok∏adami optymizmu. Od tamtego czasu min´∏o kilka miesi´cy, a ta cudowna, mi´dzypokoleniowa przygoda dobiega koƒca.
Przez ten czas m∏odzi uczestnicy z zapa∏em kolekcjonowali i archiwizowali zarówno dêwi´kowo, jak filmowo i fotograficznie, opowieÊci seniorów, które ciekawskich s∏uchaczy przenosi∏y
w czasie na tereny powojennego Wawra, do urokliwych lasów w Helenowie czy te˝ nad rzek´
Âwider, gdzie letnicy sp´dzali upalne wakacje...
Zbieraczy opowieÊci interesowa∏y nie tylko historie o rozmaitych zakàtkach Wawra, ale tak˝e gaw´dy o jego mieszkaƒcach, ich zainteresowaniach, pracy czy ˝yciu codziennym. Seniorzy
oprócz podzielenia si´ z uczestnikami swoimi
opowieÊciami, zabierali m∏odzie˝ na dalekie w´drówki po zapomnianych cz´Êciach dzielnicy,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

a tak˝e do swoich domów, gdzie pokazywali archiwalne fotografie i pamiàtki sprzed lat.
Dzi´ki zaanga˝owaniu i pasji mi´dzypokoleniowego zespo∏u zosta∏y zebrane i zarchiwizowane
opowieÊci, anegdoty oraz ciekawostki, które rozbudzi∏y niejednà wyobraêni´. Efekty pracy b´dzie
mo˝na zobaczyç (i us∏yszeç!) w dniu 15 czerwca
podczas rodzinnego pikniku organizowanego
dla wszystkich mieszkaƒców dzielnicy i okolic.
Wydarzenie rozpocznie si´ o godzinie 16.00
na placu przed Wawerskà Strefà Kultury. W programie zaplanowano nie tylko wernisa˝ multimedialnej wystawy pod tytu∏em „Pomi´dzy” z∏o˝onej
z reporta˝y fotograficznych ze spotkaƒ z bohaterami
naszych opowieÊci i zebranych dêwi´kowo historii,
lecz tak˝e punkt fotografii rodzinnej, koncert muzyki na ˝ywo i wiele innych atrakcji dla goÊci w ka˝dym wieku. Wszystkich przyby∏ych ugoÊcimy drobnym pocz´stunkiem. Punktem kulminacyjnym wydarzenia b´dzie pokaz krótkich filmów dokumentalnych o seniorach zrealizowanych przez m∏odsze pokolenie mieszkaƒców.

Materia∏y Urz´du Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy (www.wawer.warszawa.pl)
Chocia˝ wydarzenie fina∏owe jest swoistym po˝egnaniem i podsumowaniem projektu „Spotkajmy
si´ Pomi´dzy”, jest tak˝e zapowiedzià dalszych
dzia∏aƒ. OpowieÊci naszych rozmówców sà zbyt
wyjàtkowe, by pozwoliç na to, ˝eby pozosta∏y tylko w pami´ci uczestników projektu. Wspólnymi si∏ami stworzyliÊmy zatem Wawrotek´, czyli Wawerskie Archiwum Historii Mówionej. Jest to
miejsce niezwyk∏e, które ∏àczy dêwi´k i obraz w ca∏oÊç, tworzàc niepowtarzalnà skarbnic´ wiedzy na
temat historii Wawra i jego mieszkaƒców, swoisty
pomost mi´dzy „teraz” a „wtedy”.
Praktyki zbieraczy opowieÊci, zarówno m∏odszych
uczestników, jak i starszych, wpisujà si´ w nurt historii mówionej, uznanej na Êwiecie metody badawczej, podlegajàcej wymogowi obiektywnoÊci, rzetelnoÊci i dà˝enia do prawdy. Projekt ma tak˝e za zadanie wzmocniç lokalny patriotyzm oraz ∏àczyç pokolenia, tworzàc wspólnà histori´. Wszystkich
mieszkaƒców dzielnicy, bez wzgl´du na wiek,
zapraszamy do w∏àczenia si´ do dzia∏ania!
Kontakt: wawroteka@gmail.com.
Materia∏ zebrany dotychczas mo˝na znaleêç na
stronie internetowej www.kulturalnywawer.pl
w zak∏adce „Wawroteka”.

Martyna Adamus
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Wywiad z ¸ukaszem Jeziorskim
– zast´pcà burmistrza dzielnicy Wawer
Jego menad˝erskie podejÊcie
M.K. – Panie ¸ukaszu, niedo zarzàdzania pozwoli∏o nam
dawno zosta∏ pan wybrany
osiàgnàç wszystkie za∏o˝one
na funkcj´ zast´pcy burmicele i zadania. Z obiektów
strza. Wszyscy wiemy, ˝e
OSIR-u korzysta oko∏o 1000
jest pan od dawna zwiàzany
osób dziennie. Stale poszerzaz urz´dem naszej dzielnicy.
na oferta zaj´ç sportowo-reJak przebiega∏a dotychczakreacyjnych spotka∏a si´ z dusowa pana kariera?
˝ym zainteresowaniem. Oczy¸ukasz Jeziorski – Przez 12
wiÊcie nie zabrak∏o kilku przylat pracowa∏em na ró˝nych stapadków niezadowolonych
nowiskach w wawerskim saklientów, ale krytyk´ odbieramorzàdzie, przechodzàc przez
liÊmy jako motywacj´ do pokolejne szczeble funkcji s∏u˝boprawy naszej oferty.
wych – od m∏odszego referen¸ukasz Jeziorski – 34 lata, zast´pca burmiM.K. – Jakie ma pan plata w Zespole Radców Praw- strza dzielnicy Wawer, urodzony w Warszanych do naczelnika Wydzia∏u wie, ˝ona Monika, syn Andrzej (5 lat). ny dotyczàce pracy na noOrganizacyjnego dla Dzielnicy Funkcj´ wiceburmistrza objà∏ w dniu 6 ma- wej funkcji? Przed nami
Wawer Urz´du m.st. Warsza- ja 2013 r. po rezygnacji pana Przemys∏awa nieco ponad rok do kolejwy. Przez ostatnie dwa lata by- Zaboklickiego z tego stanowiska. Wcze- nych wyborów samorzàdo∏em z-cà dyrektora OÊrodka Êniej pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dyrektora wych. To ma∏o czasu na
gruntowne zmiany. Czy
Sportu i Rekreacji m.st. Warsza- dzielnicowego OSiR-u.
w zwiàzku z tym b´dà jawy w Dzielnicy Wawer. UkoƒkieÊ zmiany w podlegajàcych Panu Wydzia∏ach?
czy∏em studia wy˝sze na kierunku Zarzàdzanie i Mar¸.J. – Wybór na Cz∏onka Zarzàdu Dzielnicy Waketing – zarzàdzanie w administracji publicznej,
wer spad∏ na mnie dosyç niespodziewanie. Mam
a tak˝e dla ugruntowania zawodowego doÊwiadczeÊwiadomoÊç, ˝e do koƒca kadencji zosta∏o niewienia odby∏em studia w Centrum Kszta∏cenia Podyplole czasu, ale wierz´, ˝e zostanie on wykorzystany
mowego w Akademii Leona Koêmiƒskiego.
dla dobra mieszkaƒców Wawra – dla poprawy waM.K. – Zatem doÊç d∏ugo jest pan zwiàzany
runków ˝ycia w naszej dzielnicy. W chwili obecnej
z naszà dzielnicà?
nie ma decyzji w kwestii zmiany dotychczasowego
¸.J. – Tak, z Wawrem zwiàzany jestem od blisko
podzia∏u zadaƒ i kompetencji pomi´dzy poszczeçwierçwiecza. Ju˝ jako harcerz jeêdzi∏em do Instytugólnymi cz∏onkami Zarzàdu w zakresie nadzoru
tu – Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka” pomagaç
nad poszczególnymi wydzia∏ami.
w odrabianiu lekcji chorym dzieciom. W Aninie, na
„górce przy koÊciele”, uczy∏em si´ jeêdziç na nartach
– pami´tam jak Êp. ksiàdz proboszcz Kalisiak cz´stowa∏ nas wtedy ciep∏à herbatà i ciastkami domowego
wypieku. To w∏aÊnie w Wawrze pozna∏em mojà ˝on´, a w szpitalu w Mi´dzylesiu urodzi∏ si´ mój syn.
M.K. – Co jest zatem w Wawrze takiego, co
przyciàga ludzi?
W sobot´, 8 czerwca, na ul. Agrestowej 1 od¸.J. – Kiedy moi znajomi pytajà mnie, czy warto
b´dzie si´ II edycja Sàsiedzkiej Wyprzeda˝y Garazamieszkaç w Wawrze – od razu odpowiadam: tak,
˝owej. Jest to cz´Êç ogólnowarszawskiej akcji
warto. Warto zamieszkaç w tej cichej, pe∏nej wspania∏ych lasów i, co równie cenne – bezpiecznej dziel„Dzieƒ Sàsiada” animowanej przez Q-Ruch Sànicy. A takà w∏aÊnie jest Wawer. Sam uleg∏em urokosiedzki. Jest on dobrowolnym Êwi´tem mieszkaƒwi tego miejsca – mieszkam w osiedlu RadoÊç.
ców, które jest inicjowane przez nich samych. Aby
M.K. – Niedawno jeszcze piastowa∏ pan funkzorganizowaç Dzieƒ Sàsiada nie potrzebny jest
cj´ zast´pcy dyrektora Wawerskiego OÊrodka
bud˝et i sponsorzy, ale za to trzeba dowiedzieç
Sportu i Rekreacji – jak si´ tam panu pracowa∏o?
si´, czego sàsiedzi by chcieli i co sami mogà zaproJakie by∏y sukcesy, a jakie pora˝ki?
ponowaç. Wydarzenie to s∏u˝y integracji miesz¸.J. – Praca w Wawerskim OÊrodku Sportu stawiakaƒców i wydobyciu lokalnego potencja∏u. Chce∏a przede mnà du˝e wyzwanie – sport by∏ dla mnie
cie, aby sàsiedzi si´ poznali? Marzy Wam si´ ˝yczwa˝nym aspektem ˝ycia, choç w charakterze czysto
liwe sàsiedztwo? To propozycja dla wszystkich,
amatorskim. DoÊwiadczenie, jakie zebra∏em
którzy chcà coÊ zmieniç w swoim otoczeniu i twopod okiem Pana Janusza Ol´dzkiego – dyrektora Warzyç wspólnie przyjaznà przestrzeƒ.
werskiego OSIR-u, procentuje w wielu dziedzinach.

M.K. – Jak ocenia pan swojego poprzednika?
Jakà ma pan wizj´ rozwoju dzielnicy?
¸.J. – Praca mojego poprzednika, Pana Przemys∏awa Zaboklickiego, by∏a wysoko oceniana zarówno przez Rad´ Dzielnicy, jak i w∏adze miasta.
Ja równie˝ ceni´ sobie zaanga˝owanie Pana Zaboklickiego w rozpocz´te przez niego projekty.
Zw∏aszcza w organizacj´ Wawerskiej Strefy Kultury, gdzie liczne instytucje i organizacje pozarzàdowe mogà realizowaç swoje projekty – zaj´cia,
warsztaty, pokazy – wszystko dla poszerzenia
oferty kulturalnej, sportowej, spo∏ecznej czy edukacyjnej Wawra.
JeÊli chodzi o wizj´ rozwoju dzielnicy – myÊl´, ˝e
Wawer musi utrzymaç obecny kierunek. W obszarze, za który odpowiadam, oznacza to dalsze poszerzanie oferty sportowej i kulturalnej dzielnicy,
modernizacj´ szlaków rowerowych i Êcie˝ek dla
biegaczy, tak by nasza dzielnica by∏a wymarzonym
miejscem dla mi∏oÊników tych sportów. Mamy
do tego doskona∏e warunki przyrodnicze i chcemy
to wykorzystaç. Nie chc´ zapominaç tak˝e o dzia∏aniach z zakresu ochrony przyrody, w tym m.in. terenów zielonych. W obszarze kultury chcia∏bym rozwijaç Wawerskà Stref´ Kultury, tak aby organizacje
pozarzàdowe i artyÊci z ca∏ej Warszawy czuli si´
w Wawrze jak u siebie.
M.K. – A hobby? Jak lubi pan sp´dzaç wolny
czas?
¸.J. – Moje hobby to w´dkarstwo i motoryzacja.
Lubi´ tak˝e powieÊci i firmy kryminalne. Wi´kszoÊç
wolnego czasu (a niestety jest go ostatnio coraz
mniej) sp´dzam z rodzinà, na zabawach z synem.
Gdy tylko znajd´ chwil´ czasu dla siebie, z grupà
znajomych gramy w squasha.
M.K. – Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

Rozmawia∏ Marcin Kurpios

II Sàsiedzka Wyprzeda˝ Gara˝owa, czyli
Dzieƒ Sàsiada w Miedzeszynie
Biblioteka chce byç dla mieszkaƒców Wawra
takà w∏aÊnie przestrzenià, dlatego filie w Miedzeszynie i Falenicy czynnie w∏àczajà si´ w organizacj´ II Sàsiedzkiej Wyprzeda˝y Gara˝owej.
W planach oprócz sprzedawania, kupowania
i wymiany ró˝nych rzeczy mamy równie˝:
• zabawy i zaj´cia plastyczne dla dzieci,
• upi´kszanie kredà chodników,
• wspólne zdj´cia,
• bookcroosing, czyli biblioteka uwalnia swoje
ksià˝ki.
Zapraszamy zatem 8 czerwca na Agrestowà 1
w godzinach 11.00–16.00. Op∏ata za stoisko 5 z∏,
a dla kupujàcych wst´p wolny!

Krzysztof Jakubiak

Do wynaj´cia mieszkanie w Mi´dzylesiu
97 m2, dwupoziomowe z w∏asnym ogródkiem i gara˝em,
3 sypialnie, 2 ∏azienki, salon z aneksem kuchennym i kominkiem.
Bezczynszowe, nieumeblowane lub cz´Êciowo umeblowane.

2.800,00/miesiàc – 604 23 23 57
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– spo∏eczny komitet zawiàzany
z inicjatywy Andrzeja Rukowicza
(skutecznego obroƒcy dziedzictwa
kulturowego) przeprowadzi∏ wiele dzia∏aƒ. Nale˝y
wspomnieç ubieg∏oroczny cykl filmów przedwojennych w Kinokawiarnii Stacja Falenica, tegoroczne
spotkanie w sàsiadujàcym z willà przedszkolu Fru
Fru oraz wieczór muzyczny poÊwi´cony Fertnerowi
w galerii „Tylko Tu” w RadoÊci. Andrzejowi Rukowiczowi uda∏o si´ nawiàzaç dobry kontakt z synem

RadoÊç bez kogutka?

Komentarz Andrzeja Rukowicza
– inicjatora akcji w obronie willi Fertnera

W czerwcowym numerze „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” z 2012 roku informowaliÊmy
czytelników o rozpocz´ciu spo∏ecznej akcji w obronie „Willi pod Kogutkiem” – jednego z najcenniejszych zabytków Wawra. W okresie mi´dzywojennym dom zlokalizowany przy ul. Junaków 33/35 nale˝a∏ do Antoniego Fertnera – wybitnego aktora komediowego. Obecnie znajduje si´ w posiadaniu rodziny aktora i niestety z roku na rok na oczach
mieszkaƒców RadoÊci zamienia si´ w coraz wi´kszà
ruin´. Do niedawna o jego ÊwietnoÊci przypomina∏
jedynie zawieszony na ogrodzeniu informacyjny
banner. W celu wstrzymania wypisu obiektu z Rejestru Zabytków i przywrócenia mu w∏aÊciwej rangi

Wielokrotnie mówi∏em, ˝e przy dobrej woli,
zaanga˝owaniu s∏u˝b konserwatorskich,
w∏adz samorzàdowych, spo∏ecznoÊci lokalnej,
Êrodowisk twórczych i oczywiÊcie woli ratowania domu przez obecnych w∏aÊcicieli, jest
mo˝liwoÊç otwarcia drogi, drogi do przywrócenia jego ÊwietnoÊci. W∏aÊnie jako miejsca
poszukiwaƒ twórczych z przypomnieniem postaci dawnego w∏aÊciciela i jego goÊci. Takà
wizj´ przedstawi∏em jedynemu synowi Fertnera, równie˝ Antoniemu.
Przekazujàc Mazowieckiemu Woj. Konserwatorowi Zabytków wspomnianà petycj´ z 825
podpisami razem z Tomaszem Lerskim, tak˝e
mówiliÊmy o potrzebie spotkania i poszukania

Fertnera i ustaliç wspólne stanowisko w sprawie zachowania zabytkowej architektury. Wszystko to odbywa∏o si´ dzi´ki zaanga˝owaniu wielu osób ze Êrodowisk kulturotwórczych dzielnicy i przy poparciu 825 osób, które podpisa∏y petycj´ w obronie
willi, skierowanà do Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków. Wydawa∏o si´, ˝e przy takiej jednomyÊlnoÊci uda si´ ocaliç dla potomnych kawa∏ek miejscowej historii. Wydawa∏o si´...

d. ch.
drogi ratowania willi. Niestety, podczas odbytego u Maz. Konserwatora wielostronnego spotkania, rodzina nie doceni∏a zaanga˝owania
aktywu spo∏ecznego jak i mo˝liwoÊci, jakie da∏oby wspó∏dzia∏anie. Sugerowane w obustronnej korespondencji mailowej wspó∏dzia∏anie
w∏aÊciciela z inicjatywà spo∏ecznà zosta∏o przekreÊlone. Wielka szkoda, ogromna przykroÊç
dla mnie, osób ze mnà obecnych, które zaanga˝owa∏y si´ w spraw´. Smutek. Z ca∏ego serca
dzi´kuj´ wszystkim, którzy podpisali si´ pod
petycjà, wszystkim tym, którzy z troskà patrzà
na popadajàcà w ruin´ Will´ pod Kogutkiem,
a przede wszystkim osobom, które mi ca∏kowicie bezinteresownie pomog∏y, wspar∏y.
(wi´cej na ten temat:
www.dotkniecielinii.pl)

gajà wi´kszego dozoru s∏u˝b
zajmujàcych si´ bezpieczeƒstwem. Ks Proboszcz Krzysztof
Pietrzak zwróci∏ uwag´, ˝e te negatywne zachowania dotyczà mieszkaƒców Falenicy i w tym zakresie
nale˝y uaktywniç spo∏ecznoÊç lokalnà i podjàç dzia∏ania, aby do takich zachowaƒ nie dochodzi∏o.
Na wniosek radnego Wojdy postanowiono tego
typu spotkania przeprowadzaç co najmniej 2 razy
w roku, aby mo˝na by∏o oceniç podj´te dzia∏ania
w tym zakresie. Nast´pnà debat´ radny Andrzej Wojda zapowiedzia∏ na prze∏om paêdziernika i listopada.

Czy Falenica jest bezpiecznym osiedlem?
W dniu 21 maja 2013 r. w SP nr 124 w Falenicy
przy ul. Bartoszyckiej 45/47 z inicjatywy radnego
dzielnicy Wawer, a zarazem mieszkaƒca Falenicy
Andrzeja Wojdy i ks. Krzysztofa Pietrzaka Proboszcza Parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusa odby∏a
si´ falenicka debata w sprawie bezpieczeƒstwa publicznego. W debacie udzia∏ wzi´li zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, komendant
wawerskiej Policji Sylwester Kunkowski wraz z naczelnikiem prewencji i z dzielnicowà dla tego rejonu oraz naczelnik VI Terenowego Oddzia∏u Stra˝y
Miejskiej Marek Kubicki wraz z zast´pcà i kierownikiem powy˝szego oddzia∏u odpowiadajàcym bezpoÊrednio za bezpieczeƒstwo m.in. w Falenicy.
Mimo burzowej pogody na debat´ przysz∏o kilkudziesi´ciu mieszkaƒców Falenicy, którzy wyrazili
zadowolenie, ˝e po raz pierwszy dosz∏o do takiego
spotkania, na którym mogli bezpoÊrednio poznaç
przedstawicieli s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo oraz wyraziç swój poglàd w tym zakresie.
Spotkanie prowadzi∏ radny Andrzej Wojda, który
na poczàtku przedstawi∏ podj´te dzia∏ania w sprawie
bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi takie jak uporzàdkowanie centrum Falenicy czy zainstalowanie monitoringu w przejÊciu PKP i na parkingu przy ul. Walcowniczej oraz poinformowa∏ o inicjatywie rozszerzenia
monitoringu o plac zabaw przy ul. Frenkla i fragment
ul. Bartoszyckiej przed SP 124 z jednoczesnym wpi´ciem do ogólnomiejskiego systemu nadzoru.
Wiceburmistrz ¸ukasz Jeziorski przedstawi∏ dzia∏ania Zarzàdu w tym zakresie. Nast´pnie komendant Sylwester Kunkowski oraz naczelnik Marek
Kubicki przedstawili informacj´ dotyczàcà stanu
bezpieczeƒstwa i realne mo˝liwoÊci organizacyjne
w tym zakresie. Mimo ˝e statystycznie, w porównaniu z innymi dzielnicami i osiedlami, Falenica nie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wypada∏a najgorzej, to w opinii mieszkaƒców sytuacja dotyczàcà poczucia bezpieczeƒstwa nie by∏a
taka dobra. Mieszkaƒcy podawali przyk∏ady zbyt
póênej reakcji na zg∏oszone incydenty oraz zg∏aszali problem dewastacji mienia publicznego przez
m∏odzie˝, parkowania w miejscach niedozwolonych w dni targowe w okolicach bazaru przy ul.
Walcowniczej oraz bezpieczeƒstwa wokó∏ szko∏y
nr 124 i koÊcio∏a przy ul. Bartoszyckiej, boiska PKS
Serce Falenica i placu zabaw przy ul. Frenkla. Ponadto zg∏oszono wiele innych miejsc, które wyma-

Redakcja

Uroczyste zamkni´cie szlabanu w lesie
10 maja z inicjatywy Towarzystwa Przyjació∏ Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i nadleÊniczego
Artura Dawidziuka przy asyÊcie zaproszonych goÊci
(zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer – ¸ukasz Jeziorski, naczelnik Wydzia∏u Sportu i Rekreacji – Rados∏aw Zió∏kowski, dyrektor Zespo∏u Mazowieckich
Parków Krajobrazowych – Sylwester Cho∏ast) uroczyÊcie zamkn´liÊmy pierwszy szlaban ufundowany
przez prywatnego inwestora. Naszym wspólnym
celem jest zamkni´cie dla pojazdów mechanicznych
oko∏o 250 hektarów MPK pomi´dzy RadoÊcià, Mi´dzylesiem, ul. Patriotów i linià Czarnego Stawu. Brakuje do tego jeszcze kilkunastu szlabanów.
Czekamy na nast´pnych prywatnych fundatorów, którzy b´dà mogli umieÊciç na szlabanach informacje o swojej firmie.
W dalszym etapie planujemy przy szlabanach
umieÊciç tablice informacyjne z dy˝urnym numerem
telefonu do przesy∏ania zdj´ç zrobionych pojazdom, które nielegalnie je˝d˝à po lesie.

W drodze powrotnej do samochodów natkn´liÊmy sie na kolumn´ czterech quadów sunàcych po
leÊnej drodze. Tym razem rozmowa nadleÊniczego
ze sprawcami skoƒczy∏a si´ tylko upomnieniem.

TP MPK
Fot. Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Âwider Trail Marathon – 20.07.2013

Jest ju˝ te˝ gotowy projekt medalu, którym b´dà
uhonorowani wszyscy uczestnicy:

impreza biegowa dla wszystkich – www.trailmarathon.pl
Serdecznie zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w 3 edycji Âwider Trail Marathon, który odb´dzie si´ tradycyjnie w trzecià sobot´ lipca – w tym
roku b´dzie to 20 lipca.
Oferujemy biegi terenowe na kilku dystansach:
maratonu – 42 km, pó∏maratonu – 21 km, biegi na
dystansie 10 i 5 km; 1,5 km oraz na pó∏kilometrowym dystansie dedykowanym dla najm∏odszych.
Trasa prowadzi wzd∏u˝ malowniczych brzegów
rzeki Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝
u wrót aglomeracji warszawskiej.
Przypominamy, ˝e ÂTM to realizacja imprezy biegowej dla uczestników w ka˝dym wieku, na ka˝dym poziomie zaawansowania, w ciekawym i nieszablonowym otoczeniu wspania∏ego Âwidra,

Czerwcowe imprezy
sportowe w Wawrze
Zapraszamy na imprezy organizowane przez
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
■

W dniu 8 czerwca o godz. 10.00 trzeci fina∏owy turniej streetballa, a po nim zakoƒczenie i wr´czenie nagród najlepszym dru˝ynom.
Impreza odbywa si´ na boiskach do koszykówki Zespo∏u Szkó∏ nr 120 przy ulicy Wilgi 19.

■

W dniu 15 czerwca w godz. 12.00–16.00 na
terenie Zespo∏u Szkó∏ nr 111 przy ulicy Poezji 5
odb´dzie si´ impreza pn. „Wawerski Dzieƒ
Sportu”. W czasie festynu mo˝na b´dzie zapoznaç si´ z dzia∏alnoÊcià klubów sportowych, porozmawiaç z trenerami i dzia∏aczami
sportowymi, uczestniczyç w grach i zabawach
rekreacyjnych. Zapraszamy dzieci i ich rodziców. Impreza po∏àczona jest z festynem „Wyspy cudów” organizowanym przez ZS nr 111.

■

W dniu 22 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ ze szkó∏ podstawowych
i gimnazjalnych z czterech sàsiadujàcych
dzielnic Pragi-Po∏udnie, Rembertowa, Weso∏ej i Wawra na II etap wyÊcigów kolarskich
Wawer Bike Maraton. Start na parkingu
Urz´du Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej 1.

■

W dniu 23 czerwca o godz. 10.00 na p∏ywalni OSiR-u przy ul. V Poprzecznej 22 zapraszamy wszechstronnych sportowców
amatorów, uczestników bioràcych udzia∏
w Czwórboju Wawerskim – Cztery pory
roku. Odb´dzie si´ tu III edycja tegorocznej
imprezy – zawody p∏ywackie.

■W

dniach 29–30 czerwca odb´dzie si´ kolejna edycja Grand Prix Dzielnicy Wawer
w jeêdzie rowerowej na orientacj´. Zapraszamy Paƒstwa na tereny leÊne przy Zespole Szkól nr 120, ul. Wilgi 19.

Wi´cej informacji b´dzie mo˝na znaleêç na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy – www.um.wawer.warszawa.pl.

Wydzia∏ Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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z mo˝liwoÊcià wyboru tras o ró˝nych trudnoÊciach.
Tym samym dajemy szans´ spotkaƒ i rywalizacji
na wielu poziomach zaawansowania biegowego
i mo˝liwoÊç aktywnoÊci towarzyskiej oraz aktywizacji ca∏ych rodzin.
Znana jest ju˝ lokalizacja biura i bazy imprezy, b´dà si´ one mieÊci∏y, tak jak w 2012 roku, na terenie
Ogniska Âwider w Otwocku, ul. Mickiewicza 43. Starty i meta wszystkich tras b´dà na terenie OÊrodka.
Informujemy, ˝e dysponujemy ju˝ dwoma g∏ównymi nagrodami o wartoÊci 1000 PLN ka˝da (bony
zakupowe), losowanymi wÊród wszystkich zawodników, którzy ukoƒczà trasy. Dodatkowo na 4 najd∏u˝szych trasach ustanawiamy nagrody finansowe
dla zdobywcy pierwszego najlepszego czasu – szybszego od obowiàzujàcego rekordu – szczegó∏y
na stronie w stosownej zak∏adce.

Wkrótce na stronie zawodów w zak∏adce „opis
tras” dost´pne b´dà szczegó∏y dotyczàce ich przebiegu. Wszystkie pozosta∏e informacje dotyczàce
imprezy zostanà podane w Komunikacie Technicznym, który uka˝e si´ na poczàtku lipca lub w miar´ post´pu prac organizacyjnych.
Zapraszamy serdecznie do udzia∏u! Informacje
i zg∏oszenia ze strony imprezy www.trailmarathon.pl
oraz bezpoÊrednio na www.rejestracja.funexsports.pl.

Wiktor Bidas
Fundacja Funex Sports

Piknik Dzielnicowy z okazji
otwarcia boiska przy Skalnicowej
W dniu 16 czerwca (niedziela) przy ulicy Skalicowej róg Traktu Lubelskiego otwarty zostanie kolejny
obiekt sportowo-rekreacyjny w dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy. Na kompleks sk∏adajà si´ boisko do
pi∏ki no˝nej o wymiarach 30 x 60 m oraz boisko do koszykówki i siatkówki, a tak˝e plac zabaw dla dzieci.
Obiekt ten b´dzie s∏u˝y∏ mieszkaƒcom osiedli Zerzeƒ,
Las, NadwiÊle, a tak˝e innych osiedli naszej dzielnicy.
W trakcie uroczystego otwarcia odb´dà si´ mecze pi∏-

ki no˝nej 6-latków, dziewczàt oraz kolejne spotkanie
dru˝yny Urz´du Dzielnicy Wawer kontra Policja. B´dà
te˝ mecze koszykówki oraz wyst´py artystyczne dzieci´cych grup tanecznych i wokalnych i inne atrakcje.
Serdecznie Paƒstwa zapraszamy w niedziel´ 16
czerwca 2013 roku w godzinach 12.00–15.00.
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Trenuj´ po to, aby byç coraz lepszy
4 maja szatnia zawodników PKS RadoÊç
z rocznika 2003–2004
przed meczem z liderem grupy MLKS Victoria Sulejówek wyglàda∏a, jakby w dru˝ynie
zapanowa∏a epidemia
grypy. Siedmiu zawodników do gry w polu plus
dwóch bramkarzy przeciw 14osobowej dru˝ynie. W rundzie jesiennej przegrana
10:1. Rodzice byli przera˝eni tym, co mo˝e spotkaç
ich pociechy. Czy szykuje si´ kolejne pot´˝ne „lanie”? Zapewne tak, ch∏opcy si´ za∏amià, b´dzie pora˝ka – snuli domys∏y rodzice gospodarzy. Tymczasem trener wraz z zawodnikami ustala∏ w szatni
taktyk´ i motywowa∏ zawodników. Gdy obie dru˝yny tu˝ przed meczem ustawi∏y si´ w szeregu
na murawie boiska, ukaza∏ si´ rzeczywisty obraz liczebnej przewagi przeciwnika. Nasuwa∏o si´ skojarzenie z filmem „Ucieczka do zwyci´stwa”, w którym zagrali mi´dzy innymi Sylvester Stallone i Kazimierz Deyna. Ch∏opcy z PKS-u byli skazani na totalnà pora˝k´. Tak myÊleli rodzice PKS-iaków, tak
zapewne myÊleli rodzice dru˝yny przeciwnej.
Zawodnicy rozpocz´li mecz, który mia∏ trwaç
cztery dziesi´ciominutowe kwarty. „Oszcz´dzajcie

si∏y, nie Êpieszcie si´ z wykonywaniem sta∏ych fragmentów gry” – co chwil´ trener musia∏ spowalniaç
m∏odych PKS-iaków. Ch∏opcy nie przejmowali si´ liczebnà przewagà przeciwnika. Przecie˝ po to trenujà, aby byç coraz lepsi i wygrywaç z najlepszymi.
Przecie˝ po to majà swojego mentora, który wpaja
im zasady „pi∏ka jest okràg∏a, a bramki sà dwie, albo my wygramy, albo oni” oraz „chodzi o to, ˝eby
strzeliç jednà bramk´ wi´cej od przeciwnika”.
4 maja boisko PKS RadoÊç, godzin´ po pierwszym gwizdku s´dziego. Dru˝yna GoÊci MLKS Victoria Sulejówek schodzi z boiska z opuszczonymi g∏owami. Koƒcowy wynik to 5:3 dla PKS RadoÊç. Zm´czeni PKS-iacy przyj´li wygranà z ogromnymi
uÊmiechami (jak na ch∏opców z RadoÊci przysta∏o!),
ale tak˝e jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Tak
jakby na to zas∏u˝yli, swoim zaanga˝owaniem
na treningach i poÊwi´ceniem w trakcie meczu.
W tym meczu by∏o wszystko, co byç powinno w widowisku sportowym. Bramki, emocje, doping,
chwile radoÊci i ∏zy. ¸zy dru˝yny pokonanej oraz ∏zy
radoÊci rodziców, którzy przed meczem nie byli
optymistami. Czy by∏o to szcz´Êcie, które si´ powtórzy? Czy „tylko” efekty pracy sztabu trenerskiego, zaanga˝owania i pasji m∏odych zawodników?
Zapytajmy ich o to, po co trenujà... ☺

Piotr Paduszyƒski
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Póêniej rzucanki paratenisowe
i uproszczone gry tenisowe! Nasze
ekipy by∏y zdecydowanie najbardziej
kolorowe, najg∏oÊniejsze i dzielnie walczàc, do koƒca stawia∏y opór kolejnym przeciwnikom!!! Gratulujemy postawy, pracujemy dalej i za rok stawimy
si´ ponownie na linii startu! Szczególne wyró˝nienie nale˝y si´ zawodnikom, których zaraz nast´pnego dnia czeka∏o wielkie Êwi´to – pierwsza Komunia. Kolejne ciekawe majowe wydarzenie to inauguracja Strefy Kibica Break, czyli gromki doping
podczas meczu Jurka Janowicza z „królem” Rogerem Federerem – atmosfera by∏a goràca, kibice
na ˝ywo komentowali spotkanie, trenerzy Breaka,
zawodnicy i ich rodzice wspólnie prze˝ywali ten
niezwykle wa˝ny dla polskiego tenisa mecz. Natomiast w niedziel´ 19 maja w KT Break odby∏ si´ ko-

Majówkowy BREAK
Maj by∏ bardzo intensywny w naszym Klubie Tenisowym BREAK. Najpierw wyjazd na majówk´
do Lisiej Polany. GoÊciliÊmy w ekskluzywnym Golf
Clubie, wi´c hotel oraz posi∏ki by∏y na wysokim poziomie. Pogoda typowo polska – chmury, m˝awka,

lejny turniej z cyklu Summer Break Cup. Tym razem
oprócz tradycyjnych kategorii: niebieskiej, czerwonej oraz pomaraƒczowej zorganizowana zosta∏a tenisowa talentiada sprawnoÊciowa dla najm∏odszych uczestników. Pogoda dopisa∏a w 100%, a za∏oga obs∏ugujàca nasz nowy Coffee Break mia∏a
pe∏ne r´ce roboty przy serwowaniu napojów i posi∏ków dla zawodników oraz ich rodziców. W przerwach mi´dzy meczami dzieciaki szala∏y na trampolinie i klubowym placu zabaw. Wszyscy zawodnicy
wrócili do domów z pamiàtkowymi dyplomami
i drobnymi upominkami, a najlepsi zdobyli dodatkowe nagrody. Wi´cej informacji oraz duuu˝o fajnych zdj´ç z wszystkich majowych wydarzeƒ na naszej stronie www.tenisbreak.pl.

Magdalena Szmyd

Piknik motoryzacyjny w Aninie
a na koniec s∏oƒce i 30 st., ale ˝aden trening tenisowy ani golfowy nie przepad∏ i wszyscy z nagrodami i trofeami wrócili do swoich domów. Kto tym
razem nie móg∏ z nami pojechaç, to ma szans´ za∏apaç si´ na drugà rund´ golfowo-tenisowej przygody. Nast´pny punkt programu majowego to eliminacje Ogólnopolskiej Talentiady, do których wystawiliÊmy dwie dru˝yny – starszaki „Pantery” i maluszki „Panterki”. Dzieciaki dzielnie walczy∏y ca∏à
sobot´ z szesnastoma innymi dru˝ynami... Konkurencje sprawnoÊciowe, biegi, skoki, rzuty. Potem
gry dru˝ynowe, pi∏ka no˝na, r´czne, unihokej...

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

sobot´ 8 czerwca na parkingu parafii Matki Bo˝ej Królowej Polski przy ul. Rzeêbiarskiej 46 w Warszawie-Aninie WFM Motor
Klub Wawer organizuje Turniej Motoryzacyjny dla M∏odzie˝y pod tytu∏em „W trosce o bezpieczeƒstwo m∏odzie˝y na polskich drogach”.
W programie:
- sprawdzian z umiej´tnoÊci jazdy motorowerem lub skuterem,
- sprawdzian dla rowerzystów,
- wystawa pojazdów zabytkowych, sportowych i specjalnych.
Zapraszamy m∏odzie˝ szkolnà z Mazowsza z rodzicami i nauczycielami. Wi´cej informacji na stronie www.wfm.pl.

W

W∏odzimierz Gàsiorek,
dyrektor WFM Motor Klub Wawer
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Kolejny Pchli Targ ju˝ 9 czerwca
Serdecznie zapraszamy na kolejny Pchli Targ w RadoÊci, czyli Dzielnicowà Wyprzeda˝ Gara˝owà. Jak
zawsze mo˝na b´dzie wyprzedaç niepotrzebne rzeczy lub kupiç coÊ fajnego po przyst´pnej cenie. Sezon

letni ju˝ rozpocz´ty, wi´c zapraszamy
w ka˝dà pogodnà niedziel´ tych, którzy
chcieliby coÊ posprzedawaç czy „wy∏owiç” jakàÊ pere∏k´ jako kupujàcy. A 9
czerwca zapraszamy szczególnie, bo odb´dzie si´ huczna impreza Pchli Targ Bazarek RadoÊç po∏àczona z degustacjami
i dodatkowymi atrakcjami dla wszystkich
:-). Start: godzina 8.00 dla Sprzedajàcych, 10.00 dla reszty GoÊci. Koniec imprezy: do ostatniego GoÊcia :-).
Gdzie? Bazarek w RadoÊci – ul. Panny Wodnej 46/48.
W przypadku mokrej aury impreza
odb´dzie si´ w innym terminie.

Fundacja RadoÊç dla Ludzi

Eko Piknik Wawerski
W sobot´ 8 czerwca
2013 roku restauracja
Kura Domowa oraz
portal ZwalczNude.pl
wspólnie organizujà
Êwi´to ekologiczne:
Eko Piknik Wawerski.
Jest to projekt dedykowany naszej planecie, lasom, ekologii
oraz ˝ywnoÊci niemodyfikowanej. W trakcie
kilku godzin imprezy
przewidzieliÊmy zaj´cia dla dzieci, sportowców, rodziców, a wcià˝ dochodzà kolejne pomys∏y, proponowane przez lokalnych przedsi´biorców, którzy
wyrazili ch´ç przystàpienia do tego programu.
Na 8 czerwca 2013 r. przygotowaliÊmy bardzo
ciekawy program dla dzieci oraz doros∏ych miesz-

kaƒców Warszawy:
• Wycieczka rowerowa i zwiedzanie
najciekawszych pomników natury
w wawerskich lasach.
• Warsztaty z recyklingu dla dzieci.
• Degustacja produktów ekologicznych – bio˝ywnoÊci.
• Zbiórka makulatury – w zamian za roÊlinki do
posadzenia.
• Wymiana rzeczy u˝ywanych, tzw. Szafing, po∏àczony z wymianà zabawek dzieci´cych.
• Szkolenie z pierwszej pomocy i wiele innych
atrakcji.
Wi´cej informacji na stronie: www.zwalcznude.pl/
eko-piknik-wawerski.

Wakacje dla najm∏odszych

„Lato odkrywców”
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wakacje dla najm∏odszych pn. „Lato odkrywców”,
które odbywaç si´ b´dà od 01.07.2013 do
26.07.2013, w tygodniowych turnusach.

Krystyna Radkowska
Portal Zwalcznude.pl

WAKACJE Z „B U ¸HA C ZKI E M”
bli˝ajà si´ wakacje. Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-J´zykowe „Bu∏haczek” przygotowa∏o WAKACYJNÑ ofert´. Dzieci bu∏haczkowà lokomotywà b´dà mog∏y zwiedziç wybrane kontynenty Êwiata. Podczas w´drówki zostanà
zapoznane z tradycjami i zwyczajami rdzennych mieszkaƒców, charakterystycznymi daniami dla poszczególnych cz´Êci Êwiata. Niektóre potrawy zostanà przygotowane wspólnie z dzieçmi w przedszkolu. Nie zabraknie tak˝e muzyki, taƒców
oraz lokalnych legend, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne
podsumujà zdobytà wiedz´. A poznanie zabaw charakterystycznych dla innych
krajów poka˝e, ˝e bez wzgl´du na narodowoÊç czy kolor skóry, dzieci na ca∏ym
Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Szczegó∏owe informacje na stronie: www.przedszkole.szkolybulhaka.pl w zak∏adce „Wakacje”. Serdecznie zapraszamy!

Z

dyrektor przedszkola ˚aneta Grzechnik

Razem z dzieçmi:

• odkryjemy fascynujàcy Êwiat nauki,
• dowiemy si´, czym zajmuje si´ archeolog,
• wybierzemy si´ w podró˝ po kontynentach i nie
tylko,

• poznamy tajniki pracy artysty.
Zapewniamy fachowà opiek´ i wszechstronne
zaj´cia: ogólnorozwojowe, plastyczne, umuzykalniajàce, çwiczenia wspomagajàce sprawnoÊç fizycznà i rozwijajàce koordynacj´ ruchowà, zabawy logopedyczne, spacery do lasu i du˝o dobrej zabawy.
Zaj´cia b´dà odbywaç si´ od godziny 8.00 do
17.00 od poniedzia∏ku do piàtku. Liczba miejsc
ograniczona. 10 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy
rodziców na spotkanie informacyjne i zapisy. Wi´cej
szczegó∏ów na stronie www.kkzastow.com.

KKZ
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Rodzinny Rajd Rowerowy w Zerzniu
Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” zaprasza w sobot´ 8 czerwca na rodzinny piknik rowerowy!!!
Potrzebne: dobre ch´ci, dzieci, rower, kie∏baska dla rodziny. Trasa do pokonania: Zerzeƒ –
Falenica (przez Mazowiecki Park Krajobrazowy).

W programie oprócz dobrej zabawy: delikatny wysi∏ek zwiàzany z rowerem + ognisko.
Zbiórka o godz. 12.30 przed koÊcio∏em
w Zerzniu (ul. Trakt Lubelski 157).
Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
www.otwartedrzwi.org.pl

Serce to jeszcze za ma∏o, ˝eby kochaç.
ks. Jan Twardowski
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska oraz zespó∏ organizatorów z Anina zapraszajà na ÓSME ANI¡SKIE
SPOTKANIE PRZYJACIÓ¸ KS. JANA TWARDOWSKIEGO, które odb´dzie si´ 19 czerwca
2013 r. (Êroda) o godz. 17.00 przy ul. Niemodliƒskiej 36 w Warszawie-Aninie.
W programie:
- Powitanie goÊci
- S∏owo do zaproszonych
- Z∏o˝enie kwiatów przy tablicy Ksi´dza Jana
- Recytacja wierszy przez laureatów VI Konkursu Recytatorskiego Wierszy ks. Jana
Twardowskiego
- Wyst´p Zespo∏u Pauza 1,2,3 (uczniowie ze

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szko∏y Specjalnej przy ul. Karolkowej w Warszawie, kier. art. Stefan Podmok∏y i Krzysztof Mi∏osz)
- „Hymn o mi∏oÊci”
Scenariusz i re˝yseria: Stanis∏aw Górka
Muzyka: Jerzy Derfel
Wystàpi Towarzystwo Teatralne Pod Górk´
w sk∏adzie: Monika Âwitaj, Stanis∏aw Górka,
Wojciech Machnicki. Przy fortepianie: Jerzy Derfel
Zespó∏ organizatorów: Aldona Kraus, Micha∏
Nowacki, Maria Chodorek, Janusz Ga∏da, Halina
Kowalska, Sergiusz Kraus, Maria Sieczkowska,
Miros∏awa Skoczeƒ, Barbara Szpinda, Barbara
Karniewska, Jadwiga Szymczak, Hanna,
Ryszard i Przemys∏aw Twarowscy, Ksenia Zimny.

„Lato w teatrze”
dla m∏odzie˝y
Serdecznie
zapraszamy
m∏odzie˝ od 14 do 19 r. ˝.
na warsztaty w trzech grupach: dziennikarskiej, scenograficznej i aktorskiej.
W efekcie pracy ma powstaç
przedstawienie teatralne.
„Lato w teatrze” jest atrakcyjnà ofertà teatralnà dla
uczniów, którzy z ró˝nych przyczyn sp´dzajà wakacje
w swojej miejscowoÊci. Dwutygodniowe warsztaty
sà szansà na poznanie i samodzielne wykorzystanie
teatralnego j´zyka, a przede wszystkim na twórcze
wyra˝enie siebie. „Lato w teatrze” jest programem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie. Zapraszamy!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat
medialny nad wydarzeniem.
Miejsce: Klub Kultury „Falenica” ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 613 00 51, zg∏oszenia: e-mail: kkfalenica@wp.pl.

KK Falenica
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Podwójnie jubileuszowy koncert
19 kwietnia w Sali Kongresowej odby∏ si´ niezwyk∏y koncert pod has∏em NIEåPA 2013. Ju˝ po raz
dziewiàty agencja estradowa Paja i Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii zorganizowa∏y
imprez´, podczas której by∏y popularyzowane treÊci dotyczàce profilaktyki uzale˝nieƒ. W piàtkowy
wieczór w PKiN wystàpi∏ zespó∏ STO% wraz z Piotrem Nagielem, który odebra∏ nagrod´ za 30-lecie
dzia∏alnoÊci artystycznej. Gwiazdà wieczoru by∏a grupa De Mono, Êwi´tujàca z kolei swoje 25-lecie.
Z liderem zespo∏u De Mono spotka∏am si´ przy okazji akcji profilaktycznej NIEåPA 2013. Ju˝ na
samym wst´pie Andrzej Krzywy
oczarowa∏ mnie uÊmiechem i pogodà ducha. Mimo ponad-godzinnego koncertu tryska∏ energià.
Dziesi´ç minut rozmowy z piosenkarzem sprawi∏o, ˝e dosta∏am zastrzyk energii na kolejny tydzieƒ.
O.¸.: Mam dla Pana niespodziank´.
Andrzej Krzywy: Naprawd´? Dla mnie?
Tak. Na ∏amach naszej gazety organizowaliÊmy konkurs dla czytelników. Nagrodà by∏y zaproszenia
na koncert Pana zespo∏u. Uczestnicy zabawy musieli napisaç kolejnà zwrotk´ do jednego z hitów De
Mono. DomyÊla sie Pan do którego?
Podejrzewam, ˝e do „Statków na niebie”.
OczywiÊcie. Prosz´, oto zwyci´skie zwrotki.
Ooo. Mog´ sobie zabraç?
Tak, to dla Pana.
Gratuluj´ serdecznie tym wszystkim, którzy je napisali
i wzi´li udzia∏ w koncercie. Te zwrotki sà absolutnie
doskona∏e, to coÊ wyjàtkowego. Ciesz´ si´ bardzo. Zachowam sobie na pamiàtk´.
A ja gratuluj´ Panu koncertu, porwa∏ Pan do taƒca
ludzi.
Dzi´kuj´, ale powiem szczerze, ˝e dziÊ to spokojny by∏em.
Skàd Pan czerpie t´ energi´?
Nie wiem. Samo z siebie. Od ma∏ego by∏em cz∏owiekiem ruchliwym, jakbym mia∏ ADHD (Êmiech). Koncerty to jest moja pasja, moja mi∏oÊç. Spe∏niam si´, kiedy
widz´ ludzi, którzy biegnà do nas, Êpiewajà, prze˝ywajà ten koncert. Si∏´ czerpi´ w∏aÊnie z nich. Nasi fani
przekazujà nam energi´, ja jà odbieram i przekazuj´
dalej ze zdwojonà si∏à.

Okazuje si´, ˝e pokolenia nucà piosenki De Mono.
Skàd wzià∏ si´ fenomen Pana zespo∏u?
Nie wiem, nie mam poj´cia. To wszystko wynika z mi∏oÊci do muzyki. Dla mnie ca∏y czas ogromnà wartoÊcià sà
melodie, które zostajà w uchu. Dobry tekst jest oczywiÊcie podstawà. Na ka˝dà p∏yt´ mamy z pi´çdziesiàt pomys∏ów, piosenek jest zawsze bardzo du˝o. Musimy je
poprzebieraç, nie wiemy, czy wybieramy w∏aÊciwe utwory. Na koƒcu dopiero, na tym ostatnim etapie, gdy p∏yta
wychodzi, okazuje si´, czy coÊ jest na niej dobrego czy
nie. Gdy pracujemy nad p∏ytà, jest wiele niewiadomych.
Tak naprawd´ o sukcesie decydujà s∏uchacze. Dla nas te
wszystkie piosenki sà jak nasze dzieci. Wszystkie je kochamy, wszystkie sà cudowne i ulubione.
¸atwiej by∏o trafiç do ludzi 25 lat temu czy dziÊ?
Zdecydowanie by∏o ∏atwiej, gdy zaczynaliÊmy.
Dlaczego? Ludzie byli bardziej otwarci?
Wydaje mi si´, ˝e przez lata komuny, które strasznie
nas blokowa∏y równie˝ w dost´pie do muzyki. Przecie˝
gdyby powiedzieç dzieciakom, ˝e kiedyÊ by∏y dwie stacje radiowe, dwie telewizyjne, nie uwierzy∏yby. Nie by∏o komputera, Internetu, konsoli. W tym momencie ∏atwiej by∏o zaciekawiç s∏uchaczy czymÊ dobrym. DziÊ
jest wszystko. Mamy mnóstwo kana∏ów telewizyjnych,
rozg∏oÊni radiowych. Jest du˝o trudniej przebiç si´
przy tak du˝ej iloÊci piosenek, artystów z ca∏ego Êwiata. Jednak udaje nam si´ nagraç coÊ, co jest na tyle dobre, by zaciekawiç ludzi. Zosta∏o nam chyba troch´ talentu, wi´c na pewno b´dziemy dzia∏aç dalej.
Czego ˝yczyç De Mono i Panu? Kolejnych 25 lat?
Raczej b´dziemy graç przez nast´pne lata. MyÊl´, ˝e
energii i formy, ˝ebyÊmy mogli graç z takà si∏à.
W takim razie ˝yczymy energii i optymizmu.
Dzi´kuj´, wszystkiego dobrego.
Dzi´kuj´.

Poni˝ej prezentujemy zwyci´skie
zwrotki w naszym konkursie
z kwietnia br. Zwyci´zcom gratulujemy!
Gdy samotnym Panem by∏em,
O mi∏oÊci tak! marzy∏em,
Wcià˝ szuka∏em i czeka∏em,
A˝ si´ w koƒcu zakocha∏em!
By∏aÊ pi´kna, ja szcz´Êliwy,
Serce ogarn´∏y dziwy,
JesteÊ dla mnie taka bliska
Jak dla dziecka jest ko∏yska,
I widz´ tylko, Twoje pi´kne oczy...
Malwina Piszcz

Ja niczego ju˝ nie musz´.
Odnajd´ Twój Êlad na Ziemi.
Wszystko mi poka˝e drog´.
Nawet Twoje kapelusze!
Zofia Grzelak

JesteÊ jasnoÊcià mojà
Ty moja Bogini
Uwierz w s∏owa moje
Ty moja pi´kna Pani
zwróç uwag´ na mnie
wieczorami i dniami
Iwona Rzàdkowska

Czasem s∏owa nie wystarczà,
aby chmury zapomnienia,
os∏oni∏y mnie swà tarczà,
i choç pami´ç zapomina,
co w niej by∏o zapisane,
to me oczy wcià˝ zamkni´te,
widzà ciebie jak na kartce.
Wojciech Frelich

Upada∏y s∏one krople
i nadzieje na spotkanie.
Smagany silnym wiatrem,
Schowa∏em si´ pod twym p∏aszczem.
Ca∏owa∏em s∏one usta.
Oszukany przez t´ mi∏oÊç,
Chyba jej tu wcale nie ma.
Znów pragnà∏em twego cia∏a.
Izabela Szelàg

Rozmawia∏a Olga ¸´cka

Wielka ceramiczna fiesta ju˝ po raz dziewiàty!
W Spotkaniach Ceramicznych bior´ udzia∏ od kilku
lat i za ka˝dym razem jest coraz pi´kniej, s∏oneczniej,
bardziej wyjàtkowo. Ka˝dy z nas, ceramików, czeka
na ten jeden dzieƒ w roku, aby móc spotkaç si´ z
innymi, porozmawiaç, wymieniç doÊwiadczeniami
o swojej pasji, o ceramice. Odwiedza nas wówczas

mnóstwo goÊci, czasem odnosz´ wra˝enie, ˝e ca∏a
kulturalna Warszawa i okolice schodzi si´ w tym samym czasie na Warszawskie Spotkania Ceramiczne.
Jestem pewna, ˝e jednego z najwa˝niejszych wydarzeƒ roku raczej nie trzeba Paƒstwu przedstawiaç.
Jednak przypomnieç i zaprosiç na to coroczne Êwi´to
– wr´cz nale˝y. Zarówno dla ceramików, jak i wszystkich zainteresowanych niezwyk∏ym r´kodzie∏em goÊci
te coroczne spotkania sta∏y si´ prawdziwym Êwi´tem
i okazjà do nietuzinkowych spotkaƒ nie tylko ze sobà,
ale równie˝ i sztukà. Zapewniam, ˝e nie ma kiczowatych balonów ani waty cukrowej, jest za to prawdziwie szlachetna glina, która dzi´ki pracy ràk ludzkich
i wielkiemu talentowi zachwyca swoim pi´knem.
KIEDY? 15.06.2013, godz. 11.00–18.00
GDZIE? Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiƒskiej 2 w Warszawie.
PROGRAM? Jak zawsze mnóstwo atrakcji!
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- kiermasz r´kodzie∏a artystów z najdalszych zakàtków Polski i Europy,
- warsztaty lepienia i malowania ceramiki,
- sympozjum Akademii Wiedzy o MieÊcie na temat
„Mozaika warszawska”,
- Muzeum Wirtualne,
- koncert muzyki kameralnej,
- „Wystawa na wodzie”, czyli najpi´kniejsze rzeêby w wyjàtkowym otoczeniu,
- konkurs na naj∏adniejszà ekspozycj´ wÊród wystawców,
- konkurs na IndywidualnoÊç Twórczà
oraz wiele fascynujàcych spotkaƒ, rozmów i zaskakujàcych niespodzianek.
Ju˝ sobie Paƒstwo zaznaczyli t´ dat´? Doskonale! Czekamy na Was :-)

Dorota ¸asisz
Zwiàzek Ceramików Polskich
Nr 31 / Czerwiec 2013
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„Odjazdowy Bibliotekarz”
– rajd rowerowy z Wawra do Weso∏ej
O tym, ˝e ksià˝ki czytaç warto, wie chyba wi´kszoÊç
z nas. A jeÊli ju˝ trzeba nam oderwaç si´ od lektury, to
tylko po to, by... wsiàÊç na rower.
Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” powsta∏a z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliosfera. Ma zasi´g ogólnopolski, a jej podstawowym celem jest promocja
aktywnego wypoczynku w gronie bibliotekarzy, mi∏oÊników ksià˝ek, czytelników. Kampania wykroczy∏a ju˝ nawet poza granice kraju – Odjazdowy Bibliotekarz w tym roku „wyjecha∏” na kontynent Ameryki Pó∏nocnej (3 rajdy w USA) – jak podaje serwis Stowarzyszenia.
W 2013 roku zarejestrowano w Polsce 200 rajdów.
Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” odbywa si´ (wg danych ze strony: http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/) od 1 maja do 9 czerwca 2013.
Poniewa˝ akcja staje si´ coraz popularniejsza, jej
kolejna warszawska edycja odbywa∏a si´ po obu stronach Wis∏y. O tej samej porze Odjazdowy Bibliotekarz
jecha∏ z Przystanku Ksià˝ka na Ochocie przez BUW
do Biblioteki w Wilanowie.

Biblioteka w Weso∏ej wspólnie z Bibliotekà Publicznà
w Dzielnicy Wawer zorganizowa∏y przejazd szlakiem
miejscowych placówek bibliotecznych, poczàwszy
od g∏ównej siedziby biblioteki wawerskiej przy ul. Trawiastej, przez Marysin, Mazowiecki Park Krajobrazowy,
osiedle Zielona, do mety – Biblioteki G∏ównej w Weso∏ej, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku. Koordynatorem rajdu by∏
Krzysztof Jakubiak, kierownik filii w Miedzeszynie. To on
nas zarazi∏ bakcylem Odjazdowego Bibliotekarza.
Na uczestników rajdu ma mecie czeka∏ ca∏y szereg
atrakcji: ognisko, pocz´stunek, wspólne Êpiewanie, gry
i zabawy na Êwie˝ym powietrzu. W centrum uwagi by∏y oczywiÊcie ksià˝ki, którymi uczestnicy rajdu mogli si´
wymieniaç (bookcrossing) oraz nagrody w og∏oszonym wczeÊniej konkursie Objazdowy Czytelnik. Osoby,
które odwiedzi∏y najwi´cej bibliotek w Wawrze oraz
Weso∏ej otrzyma∏y atrakcyjne pozycje wydawnicze.
Objazdowymi Czytelnikami 2013 zostali: Czes∏aw Skonieczny i Joanna Paradowska z córkà.
Pomimo „niepewnej” pogody, frekwencja w rajdzie
dopisa∏a – na rowerach jecha∏o ponad 60 osób, a na
r´ Serbo∏u˝yczan”. I tym razem dopisali mi∏oÊnicy kultury ∏u˝yckiej.
Zjawi∏o si´ grono sorabistów – pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego, cz∏onkowie organizacji s∏owiaƒskich, cz∏onkowie Towarzystwa Polsko-Serbo∏u˝yckiego, mieszkaƒcy Warszawy. By∏y równie˝ obecne
pracownice serbo∏u˝yckiego wydawnictwa literackiego
„Nak∏adinstwo Domowina” z Budziszyna. Jak co roku
wydawnictwo Domowina prezentowa∏o swojà ofert´
na Mi´dzynarodowych Targach Ksiàzki w Warszawie.

Serbo∏u˝yczanie w Aninie
¸u˝yce (∏u˝. ¸užica, niem. Lausitz) to kraina historyczna w Niemczech, le˝àca za naszà zachodnià granicà. Dzieli si´ na ¸u˝yce Górne na po∏udniu, ze stolicà w Budziszynie (∏u˝. Budyšin, niem. Bautzen)
w landzie Saksonia i Dolne na pó∏nocy z g∏ównym
miastem Chociebu˝em (dolno∏u˝. Chošebuz, niem.
Cottbus) w landzie Brandenburgia.
Region ten zamieszkuje najmniejszy naród s∏owiaƒski, który posiada status mniejszoÊci w Republice Federalnej Niemiec. Naród ten – Serbo∏u˝yczanie nigdy nie
posiada∏ w∏asnego paƒstwa. Na swoich ziemiach przebywajà od VI wieku. Tak jak pozosta∏e s∏owiaƒskie plemiona zamieszka∏e mi´dzy Odrà, Nysà ¸u˝ycka a rzekà
¸abà i oni ulegli germaƒskiemu Drang nach Osten. Ale
gdy inni S∏owianie zostali wyniszczeni lub zgermanizowani, plemiona ¸u˝yczan i Milczan przetrwa∏y. One to
da∏y poczàtek narodowi Serbo∏u˝yckiemu. To wyspa
w niemieckim morzu. Naród ten oprócz etnicznego pokrewieƒstwa wiele ∏àczy z Polakami. Poprzez wieki drogi Serbo∏u˝yczan cz´sto krzy˝owa∏y si´ z Polskà. Od Boles∏awa Chrobrego a˝ do II wojny Êwiatowej. Klub Kultury „Anin” od 18 lat kontynuuje wi´zi kulturowe z ¸u˝ycami. Skutkuje to przyjazdami i wydarzeniami kulturalnymi z udzia∏em literatów, dzia∏aczy kulturalnych
i spo∏ecznych z ¸u˝yc, a tak˝e wyjazdami na ¸u˝yce,
takimi jak np. sochaczewsko-aniƒska wyprawa autokarowa na uroczystoÊci beatyfikacji ∏u˝yckiego ksi´dza
Alojsa Andrackiego, zamordowanego w KL Dachau.
W dniu 17 maja 2013 r. w Klubie „Anin” odby∏o si´
kolejne „Spotkanie z ¸u˝ycami – Zetkanje z ¸užicu”.
Tym razem g∏ównym wydarzeniem by∏a promocja
ksià˝ki kustosza Biblioteki Slawistyki Zachodniej i Po∏udniowej UW Zdzis∏awa K∏osa pt. „Spojrzenia na kultu-

Oprócz promocji ksià˝ki omawiana by∏a wspó∏czesna
literatura serbo∏u˝ycka. Dyskutowano te˝ o obecnej sytuacji spo∏ecznej i kulturalnej ¸u˝yc. Jak zwykle wiele
mówi∏o si´ o j´zyku. J´zyk to wyraz to˝samoÊci narodowej i kulturalnej, ostatnia bariera przed wynarodowieniem. Serbo∏u˝yczanie kochajà swój j´zyk i piel´gnujà go w mowie i piÊmie. Nie jest ∏atwe funkcjonowanie j´zyka z 55 tysiàcami u˝ytkowników w morzu 80 milionów ludzi mówiàcych j´zykiem niemieckim. Mimo to poeta romantyczny Jakub Bard Cišinski
porównywany z naszym Adamem Mickiewiczem pisa∏
w wierszu „Serbska rěč” („Serbska mowa”): „Choç nasz

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

piknik na mecie zawita∏o jeszcze wielu ch´tnych. Ogó∏em goÊciliÊmy oko∏o 80 osób, w wieku od 2 do 80 lat!
Patronat honorowy nad imprezà objà∏ Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – Edward K∏os.
W organizacji imprezy wsparli nas: K&M Delikatesy,
Piekarnie Cukiernie Putka, Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. ¸aszka, Stowarzyszenie Nasza Weso∏a,
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej oraz Gimnazjum
nr 120 w Weso∏ej.
O bezpieczny przejazd zadba∏a Policja z Wawra
i Weso∏ej, a dr Przemys∏aw Stolarz w razie potrzeby
by∏ gotowy udzieliç pomocy medycznej. Przy ognisku
umilali nam czas grajàcy na gitarze i animujàcy
Êpiew panowie: Krzysztof Krawczyƒski i Kazimierz
Mackiewicz.
Partnerami medialnymi imprezy byli: WiadomoÊci
Sàsiedzkie, wawerInfo. pl – lokalny portal informacyjny,
wesola-gazeta. pl, Weso∏a Gazetka Sàsiedzka.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy udzielili
nam pomocy w realizacji Odjazdowego Bibliotekarza!
Dzi´kujemy uczestnikom rajdu – bez Paƒstwa tej imprezy by przecie˝ nie by∏o! Jak si´ okazuje, aktywnoÊç
sportowa i pasja czytania mogà iÊç w parze. I tak trzymaç! Do zobaczenia za rok!

Ma∏gorzata Kazimierska
ludek ma∏y, mowa nasza wielka”, a poeta Józef Nowak
dodawa∏: „Rjana naša rěč je” („Pi´kna jest mowa nasza”). Kultura ¸u˝yc rozwija∏a si´ zawsze w obr´bie obcego paƒstwa – g∏ównie Niemiec, a w pewnym okresie równie˝ Czech. Zawsze czuwa∏ „Wielki Brat” i to on
decydowa∏ o losach tego narodu. Obok powa˝nych tematów zgromadzeni goÊcie rozmawiali o znanych sobie miejscach na ¸u˝ycach, o ∏u˝yckich przyjacio∏ach.
W dniu 11 lipca w miejscowoÊci ChróÊcice na Górnych
¸u˝ycach odb´dzie si´ coroczny „Folklory Festiwal”
prezentujàcy kultur´, obyczaje, folklor serbo∏u˝ycki. To
wielkie Êwi´to. Wydarzenie to gromadzi tysiàce ludzi,
nie tylko Serbo∏u˝yczan. W du˝ej liczbie Niemców, i to
nawet z zachodnich landów, oraz goÊci z innych krajów. Podobne oddzia∏ywanie i popularnoÊç ma s∏ynne
ju˝ w Europie Křižerjo, czyli przejazdy konnych jeêdêców wielkanocnych w Êwiàtecznych strojach, ze Êwiecami, Êpiewajàcych pieÊni religijne. Przybywajà wówczas wielotysi´czne t∏umy ludzi.
„Spotkanie z ¸u˝ycami” jak zawsze odby∏o si´
w sympatycznej, przyjaznej atmosferze. OczywiÊcie
pod ∏u˝yckà flagà – niebisko-czerowno-bia∏à (módra-čerwjena-bě∏a) i emblematem Domowiny, czyli stylizowanym liÊciem lipy na czerwonym tle. Mam nadziej´, ˝e losy dzielnego, ma∏ego, s∏owiaƒskiego narodu, naszych autentycznych „braci zza miedzy”, b´dà bardziej znane w Polsce, co zaowocuje nowymi
entuzjastami i przyjació∏mi ¸u˝yc. Tym bardziej jest to
cenne dzia∏anie, ˝e w∏aÊciwie tylko w tym sàsiedzkim
narodzie funkcjonuje pozytywny stereotyp Polaka, jako cz∏owieka szlachetnego, z fantazjà, gotowego do
poÊwi´ceƒ dla innych. A takà opini´ to ju˝ warto piel´gnowaç i wytrwale na nià pracowaç.

Miros∏aw Perzyƒski
Klub Kultury „Anin”

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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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w czerwcu
Przedstawienia teatralne, spektakle
8 czerwca (sobota), godz. 16.00
„Wycieczka do Âwidra” PREMIERA! – spektakl w re˝yserii Szczepana Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz,
wykonanie grupa teatralna KK Falenica. „Ten Êwiat, co
w ramiona mi wpad∏” – prezentacje piosenek zg∏oszonych do konkursu wokalnego, wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

15 czerwca (sobota), godz. 15.00

Ênia przeprowadzajà niezale˝ne Êledztwo w sprawie terrorystycznych ataków z 2001r. Efekty ich dochodzenia
demaskujà kontrowersyjne dzia∏ania rzàdu USA. Film
jest pytaniem o kondycj´ demokracji we wspó∏czesnym
Êwiecie, zastanawia i zach´ca do dyskusji. Re˝. Jarek Kupiç, czas trwania 106 min. Prowadzàcy: Jaros∏aw Janisz.
Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

15 czerwca (sobota), godz. 17.30

23 czerwca (niedziela), godz. 18.00
„JesteÊ moja mi∏oÊcià” – spotkanie z Mariolà Pryzwan,
autorkà ksià˝ek biograficznych o Annie German.
Autorka od dawna interesuje si´ losami i karierà Anny
German; jest wielbicielkà jej talentu. W spotkaniu weêmie
udzia∏ Ewa Jarzymowska-Ka∏udow, która przy akompaniamencie pianisty Andrzeja Sajdaka zaÊpiewa najbardziej znane piosenki Anny German. Wst´p wolny
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie
projekcje filmowe.
Drugi film z cyklu pt. „Bliskie spotkania kina z ksià˝kà”,
który zosta∏ nakr´cony w autentycznym klasztorze
z XII wieku i przedstawia zagadkowà, nieco mrocznà histori´ opactwa benedyktyƒskiego. Przed projekcjà filmu
zapowiedê tematyczna i prezentacja multimedialna – na
temat kinematografii w kraju powstania filmu, sylwetki re˝ysera i pisarza. Prowadzàca: Joanna Janisz. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Wystawy, warsztaty, pokazy

22 czerwca (sobota), godz. 16.00

15 czerwca (sobota), godz. 16.00–19.00

„Mistrz i Ma∏gorzata” – spektakl premierowy w wykonaniu grupy teatralnej „Niewinni Czarodzieje”, re˝yseria
– Szczepan Szczytno, muzyka – Dawid Ludkiewicz.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

„Koncert w Altance” – prezentacje wokalno-instrumentalne zespo∏ów: Melodyjki, Melorytmika, Grupa Starsza
oraz wyst´py uczniów gry na gitarze. Gwiazda koncertu
zespó∏ blues-rockowy „20 mil od miasta”. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

„Wawrzykowe malowanie” – wystawa malarska Marty
Wawrzyk, wystawa czynna: 15–30 czerwca. Dni zwiedzania wystawy: 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.

20 czerwca (czwartek), godz. 11.00

25 czerwca (wtorek), godz. 16.00–17.00

„Melodyjki i Melorytmika witajà wakacje” – przedstawienie dla szko∏y i przedszkola. W programie: monta˝
wokalno-taneczny z piosenkami polsko-czesko-rosyjskimi
oraz inscenizacja wierszy L. J. Kerna. Re˝yseria Irena Rogowska, przygotowanie wokalne Zbigniew Rogowski,
S∏awek ¸obaczewski.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Konkursy, wycieczki, inne wydarzenia

„MAG” – wyst´p mi´dzyszkolnej grupy artystycznej. Grup´ tworzà utalentowani muzycznie i wokalnie licealiÊci.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

„Alicja w Krainie Czarów” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Agencji Artystycznej „Teatron”.
Spektakl oparty na motywach powieÊci Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Dziwów”, w którym zaadaptowano
niektóre postaci. Dzieci wraz z Alicjà prze˝ywajà jej wspania∏à przygod´ w Krainie Czarów, gdzie spotkaç mo˝na
niezwyk∏e postaci, takie jak Królik, olbrzymi Kwiatek czy
najbardziej lubiany i charakterystyczny Kapelusznik.
Spektakl interaktywny (z udzia∏em dzieci). Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

16 czerwca (niedziela), godz. 16.00

20 czerwca (czwartek), godz. 18.00
„Intermedium wita wakacje”. W programie – przedstawienie „Diablice i Anielice”, scenariusz i re˝yseria Irena
Rogowska, przygotowanie wokalne Zbigniew Rogowski,
S∏awek ¸obaczewski. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Koncerty, recitale, projekcje
12 czerwca (Êroda), godz. 18.00
„Przeboje stare i nowe” – przeglàd egzaminacyjny
w wykonaniu uczniów Szko∏y Muzycznej II stopnia
z Otwocka. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

13, 14 czerwca (czwartek, piàtek), godz. 18.00
„Powitanie wakacji”. W programie: Melodyjki w monta˝u wokalno-tanecznym; Grupa Starsza – inscenizacja
wierszy L. J. Kerna; Melorytmika – piosenki solowe
i w grupie; Intermedium – „Diablice i Anielice”, scenariusz
i re˝yseria Irena Rogowska, przygotowanie wokalne: Zbigniew Rogowski, S∏awomir ¸obaczewski
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

14 czerwca (piàtek), godz. 17.30
„Pryzmat zbrodni” – kino niezale˝ne, pokaz filmu dotyczàcego ataku na World Trade Center. Rosyjsko-amerykaƒski dziennikarz wraz z ojcem jednej z ofiar 11 wrze-

27 czerwca (czwartek), godz. 16.00
Koncert na zakoƒczenie roku w sekcji pianina i gitary dla rodziców i zaproszonych goÊci.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

Spotkania, imprezy plenerowe
10 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„S∏owacja” – spotkanie z podró˝nikiem Andrzejem Pas∏awskim. FotoopowieÊç ukazujàca mniej i bardziej znane
zakàtki tego lubianego przez polskich turystów kraju.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

10 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 13.30–14.30
„Cuda Êwiata przyrody” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania
prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

11 czerwca (wtorek), godz. 16.00–18.00
„Korea Po∏udniowa – azjatycki tygrys u wybrze˝y
Pacyfiku” – spotkanie z podró˝nikiem i reporterem Bogumi∏em Rzucid∏à. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

16 czerwca (niedziela), godz. 13.00–17.00
„Przystaƒ dla mózgu” – piknik organizowany przez fundacj´ „Odmieniç ˝ycie”. Impreza skierowana jest do dzieci
i doros∏ych z ró˝nymi postaciami niepe∏nosprawnoÊci – wyst´p zespo∏u wokalno-muzycznego, warsztaty plastyczne.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

19 czerwca (Êroda), godz. 17.00
VIII Aniƒskie Spotkania
Przyjació∏ Ks. Jana Twardowskiego w ogrodzie
przy ul. Niemodliƒskiej 36.
Wst´p wolny.
Organizator: Wspó∏organizacja inicjatywy lokalnej – Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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8 czerwca (sobota), godz. 16.00–18.00
Otwarcie wystawy malarskiej Wac∏awa Gibaszka.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

11 czerwca (wtorek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102. Warsztaty z cyklu „W´drówki po architekturze
Êwiata” – Êladami Majów – Posàgi z Wyspy Wielkanocnej.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

13 czerwca (czwartek), godz. 14.00
„˚ycie oceanów” – gala rozdania nagród w konkursie
plastycznym po∏àczona z wystawà prac.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

18 czerwca (wtorek), godz. 14.00
Po˝egnanie absolwentów „Zielonego Przedszkola”
– impreza okolicznoÊciowa dla uczestników sekcji Edukacji Kulturalnej. Program artystyczny w wykonaniu uczestników sekcji, wr´czenie pamiàtkowych „dyplomów absolwenta”, pocz´stunek dla dzieci i rodziców
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

22 czerwca (sobota), godz. 15.00
XXX-lecie Klubu Kultury „RadoÊç”. Muzyka, Êpiew i taniec. Wyst´py artystów, oraz dzieci i m∏odzie˝y uczestniczàcych w sekcjach Klubu. Atrakcje na Êwie˝ym powietrzu,
malowanie twarzy, zabawy przy muzyce... Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

do 28 czerwca (piàtek)
Przyjmowanie prac w Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim „Podró˝e marzeƒ – Meksyk”.
Odkryj fascynujàcy koloryt Meksyku i przenieÊ go na p∏ótno. T´tniàce ˝yciem ulice i place, mariachi, urokliwe hacjendy i patia, laguny, rezerwaty przyrody czy Indianie z plemion
Majów i Zapoteków, to tylko niektóre tematy prac. Format:
min. A3, max. B2; pod∏o˝e: karton, tektura, p∏ótno; technika: malarstwo, kola˝ (pod warunkiem, ˝e malarstwo b´dzie
stanowi∏o ponad 50% p∏aszczyzny). Konkurs realizowany
jest pod patronatem Ambasady Meksyku w Polsce.
Regulamin konkursu do pobrania na stronie
www.kkzastow.com Zapraszamy do udzia∏u i zach´camy
do podró˝owania!
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

29 czerwca (sobota), godz. 10.00
„Teatr w ¸ucznicy” – wyjazd do OÊrodka w ¸ucznicy
z prezentacjami grup teatralnych Klubu Kultury „Falenica”.
W programie: „Mistrz i Ma∏gorzata”, „Wycieczka do Âwidra”. Zapisy!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
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Konkurs na najlepszy reporta˝ filmowy o Kulturalnym Wawrze
W maju Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem” ruszy∏o z kolejnà akcjà promujàcà dzielnic´ Wawer.
Tym razem m∏odzie˝ gimnazjalna i licealna ma
za zadanie nakr´ciç reporta˝ filmowy. Motywem
przewodnim jest „Kulturalny Wawer” we wszystkich mo˝liwych ods∏onach. G∏ównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi spo∏eczeƒstwa na Wawer jako dzielnic´ otwartà na kultur´.
Na twórców reporta˝y czekajà atrakcyjne nagrody. Zostanà oni zaproszeni do p∏atnej wspó∏pracy jako reporterzy Wawer TV na jednym z portali kulturalnych zwiàzanych z dzielnicà Wawer. Trzy najlepsze
obrazy filmowe zostanà wyró˝nione atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi, a najlepszy materia∏ filmowy zostanie wyÊwietlony podczas pokazów kina letniego w sierpniu tego roku w Mi´dzylesiu.
Jest to inicjatywa dla m∏odych ludzi interesujàcych

si´ kulturà. Mo˝liwoÊç zdobycia cennego doÊwiadczenia, jakie daje udzia∏ w konkursie, to doskona∏y
sposób na sp´dzenie wolnego czasu – t∏umaczy
Marcin Dumieƒski, Prezes Inicjatywy „Razem”.
Wszystkie reporta˝e b´dà zamieszczone na stronie www.kulturalnywawer.pl, gdzie zostanie stworzona osobna konkursowa zak∏adka. Nades∏ane
prace przejdà wst´pnà selekcj´, a nast´pnie pojawià si´ na kanale YouTube.
Stowarzyszenie nie po raz pierwszy organizuje
konkurs filmowy. Czekamy na wasze pomys∏y, zach´camy do wzi´cia udzia∏u i spróbowania swoich
si∏ w sztuce reporterskiej – podkreÊla Maciek Sawicki (Zast´pca Redaktora Naczelnego portalu Kulturalny Wawer).
Zg∏oszenia wraz z reporta˝ami nale˝y przes∏aç
na adres inicjatywarazem@gmail.com lub pocztà

na adres ul. S∏otna 25A, 04-859 Warszawa. Reporta˝e nale˝y przes∏aç do 26 czerwca 2013 roku.
Rozstrzygni´cie konkursu odb´dzie si´ podczas
pokazów kina letniego w Mi´dzylesiu.
Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem” to organizacja, która ma na celu promowanie kultury poprzez
integracj´ lokalnà i dzia∏anie na rzecz spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Stowarzyszenie dzia∏a nieformalnie od 2009 roku i ma na koncie wiele projektów, takich jak Falenicki Festiwal Filmowy „Mi∏oÊç i inne obsesje”, konkurs filmowy „Spójrz na to
trzeêwo”, pokazy plenerowe „Kino i Wino”, czy
projekt wspierajàcy integracj´ mi´dzypokoleniowà
„Spotkajmy si´ Pomi´dzy”. Wi´cej informacji o konkursie na: http://kulturalnywawer.pl.

Metamorfoza mieszkania za 3000 z∏?

• 380 z∏ – na ramki do zdj´ç i obrazków oraz inne
dodatki i dekoracje.
• 580 z∏ – na nas, czyli dwóch architektów wn´trz,
którzy w ramach pogotowia wn´trzarskiego
wszystkie zmiany zaprojektowali, zmienili ca∏kowicie ustawienie mebli w salonie oraz jednym pokoju, dobrali kolory z próbnika NCS, wybrali lampy oraz doradzili, gdzie je kupiç, doradzili, gdzie
i jakie obrazki powiesiç.
• 200 z∏ – na folie, taÊmy, wa∏ki i inne niezb´dne
narz´dzia do przeprowadzenia remontu.
Remont Jacek zdecydowa∏ si´ zrobiç samodzielnie
– pomog∏y mu w tej decyzji nasze rady, jak to zrobiç,
˝eby to nie by∏o wielkie przedsi´wzi´cie burzàce
spokój ca∏ej rodziny :-).
W tym przypadku w sumie 2900 z∏ wystarczy∏o, by
zrobiç spektakularnà metamorfoz´ mieszkania. Hania
dzisiaj przyznaje, ˝e sami, bez pomocy architektów
wn´trz, nie zdecydowaliby si´ na tak, ich zdaniem,
odwa˝ne kolory i zaproponowany uk∏ad mebli i bez
nas ich mieszkanie by∏oby odÊwie˝one, ale nie wyglàda∏oby na zaprojektowane :-).

– z takim pytaniem zwróciliÊmy si´ do doÊwiadczonych projektantów wn´trz z Pogotowia Wn´trzarskiego
Cz´sto spotykamy si´ w naszej pracy z bardzo ˝yciowym problemem mocno ograniczonych Êrodków
na remont / odÊwie˝enie mieszkania. Radzimy wtedy,
jak màdrze wydaç pieniàdze, by uzyskaç pi´kne wn´trze, ale zmieÊciç si´ w zak∏adanym, niewielkim bud˝ecie. Przyjrzyjmy si´ zatem, na co mo˝e starczyç 3000 z∏ i czy zmiany rzeczywiÊcie b´dà zauwa˝alne. Czy w∏aÊciciele mieszkania odczujà ulg´ i jak
w takiej sytuacji mo˝e pomóc architekt wn´trz.
Hania i Jacek sà w∏aÊcicielami mieszkania o powierzchni prawie 50 m2 na Saskiej K´pie. Kupili je na kredyt z rynku wtórnego i zaraz po wprowadzeniu nie mieli wystarczajàco du˝o pieni´dzy, by zainwestowaç w remont generalny. Pomalowali zatem wszystkie Êciany
na jeden bezpieczny kremowy kolor i tak prze˝yli 4 lata.
Cià˝a Hani by∏a impulsem do zmian, ale para wcià˝ boryka si´ z problemami finansowymi – na remont uda∏o
im si´ od∏o˝yç zaledwie 3000 z∏. Na poczàtku zamierzali kupiç najtaƒszà farb´ i pomalowaç ponownie wszystkie Êciany, jednak po przemyÊleniu podj´li odwa˝nà (jak
na taki bud˝et) decyzj´, by skorzystaç z us∏ug architekta
wn´trz, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e jeÊli ju˝ robià zmiany,
które wymagajà liczenia si´ z ka˝dà z∏otówkà, to mo˝e
lepiej b´dzie wydaç jà màdrze i uniknàç b∏´dów. Szukajàc pracowni projektowej, która b´dzie chcia∏a zajàç si´
tak ma∏ym zakresem, w koƒcu trafili na nas.
W takich przypadkach bezpoÊrednio na spotkaniu
robimy korekt´ ustawienia mebli, rodzaju oÊwietlenia
i oczywiÊcie stawiamy na dobór odpowiednich kolorów. Farba to najtaƒszy i przy tym bardzo dobry sposób na spektakularne zmiany we wn´trzach. Trzeba
tylko dobraç odpowiednie kolory. Trudno tu o rady
uniwersalne, ka˝de mieszkanie traktujemy indywidualnie. ¸atwiej powiedzieç, czego robiç nie nale˝y. Cz´stym b∏´dem jest oblewanie jednym kolorem (najcz´Êciej kremowym) ca∏ego mieszkania wraz z sufitem. To
daje wra˝enie „taplania si´” w jednym wielkim budyniu waniliowym :-). Kolejnym b∏´dem, który bardzo ∏atwo mo˝na skorygowaç, jest rozmieszczenie obrazków/zdj´ç/ramek na Êcianach – najcz´Êciej wiszà
za wysoko :-). Warto równie˝ w konkretnym pomieszczeniu odwa˝nie potraktowaç min. jednà Êcian´. Kolejny mit to ten, który mówi, ˝e ciemne kolory zmniejszajà wn´trza – màdrze dobrany ciemny kolor niezwykle „ustawia” wn´trze tak, ˝e wydaje si´ ZAPROJEK-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

TOWANE! Taka ciemna Êciana tworzy fantastyczne t∏o
dla obrazków w bia∏ej ramie, mebli, Êwiat∏a lamp!
Wracajàc do bud˝etu Hani i Jacka – zaproponowa∏yÊmy im wydaç:
• 980 z∏ – na farby. Ze wzgl´du na alergicznego
maluszka zdecydowali si´ na farby wysokiej jakoÊci. Do ca∏ego mieszkania dobraliÊmy 4 kolory t∏owe, 2 mocne (ciemne) + biel. Bia∏à farb´ na sufity i kilka Êcian kupili w formie gotowych farb, natomiast reszta to farby z mieszalnika wg podanych
przez nas kodów z próbnika NCS.
• 320 z∏ – grunt i farba do przemalowania p∏ytek
w niewielkiej ∏azience.
• 440 z∏ – na lampy. ZmieniliÊmy 2 plafony na oÊwietlenie kierunkowe – reflektorki, które uwypukli∏y
dobrane kolory i powieszone na Êcianach obrazki.
W pozosta∏ych pomieszczeniach wybraliÊmy niedrogie lampy wiszàce, które znacznie lepiej Êwiecà
ni˝ te, które by∏y wczeÊniej.

Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem”

Katarzyna Szaszkiewicz
www.pogotowiewnetrzarskie.pl

Uczniowskie konkursy

w szkole „Klonowego LiÊcia”
Konkursów w szkole organizowanych jest wiele.
Zwykle przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców. W Szkole Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216 uczniowie postanowili przejàç inicjatyw´ i sami zaproponowali swoim kolegom i kole˝ankom wymyÊlone prze siebie konkursy.
I tak Mirek Kitowski i Maciej Paw∏owski postanowili sprawdziç, jak z j´zykiem angielskim radzà sobie ich m∏odsi koledzy.
Samodzielnie napisali wi´c test i przeprowadzili
konkurs dla klas drugich i trzecich.
Pochodzàcy z Czeczenii uczeƒ klasy IVb Movsar
Baudinov zorganizowa∏ konkurs plastyczny na ilustracj´ do bajki czeczeƒskiej „Staruszek i trzy cnoty”.
W konkursie wzi´li udzia∏ uczniowie z oddzia∏ów
przedszkolnych. Nagrody w konkursie ufundowa∏a
mama Movsara.
Kamil Tomaszczyk zach´cony konkursami prowadzonymi przez jego kolegów zorganizowa∏ i przepro-

wadzi∏ szkolny quiz pi∏karski dla uczniów klas III–V.
W szkole funkcjonuje równie˝ ko∏o szachowe
prowadzone przez uczennic´ klasy piàtej Karin´
Kownackà, a jej kolega Fahad Jamal uczy∏ ch´tnych
j´zyka arabskiego.
Wszystkie konkursy cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. Uczniowie – organizatorzy konkursów równie˝ si´ wiele nauczyli np. samodzielnoÊci i kreatywnoÊci. Poczuli te˝, jak wielkà satysfakcj´ mo˝e przynieÊç w∏asna inicjatywa i dzielenie si´ pasjà z innymi.

Izabela Szeligowska, SP 216
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WAWERSKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Bardzo ∏adna dzia∏ka budowlana, Lipowo/ Wiàzowna, 4300
m2, pràd, woda miejska, dobra komunikacja, infrastruktura, 450 tys. Tel. 608 335 820 lub 602 606 158.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 364 m2. Osiedle
Stara Mi∏osna. Tel. 534 943 830.

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze na
strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. 6000 z∏/m2. Kontakt: 501-620-701.
◗ Pi´kna dzia∏ka przy lesie w Sulejówku 1500 m2. Cena do negocjacji. tel. 502 56 96 75.

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

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy
dom 64 m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy
z dzia∏kà o pow. 1329 m2; cena: 350 tys. do negocjacji;
tel. 886942260 lub 601878157.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. 503 730 158

FIRMA „REMONTOWNIA”

Dla mieszkaƒców Wawra zni˝ki.
www.remontownia.eu, 793-160-750
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oferuje pe∏en zakres us∏ug: remonty
i wykoƒczenia pod klucz mieszkaƒ,
biur i innych powierzchni.

◗ 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.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830.

M A LO WA N I E
Profesjonalne Us∏ugi Malowania
Wn´trz i Elewacji
MALOWANIE WN¢TRZ
NA BIA¸O – 11 z∏/m2, NA KOLOR – 13 z∏/m2
CENY Z FARBAMI tzw. „NA GOTOWO”

Tel. 792 077 071

54

◗ CHEMIA!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd
do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem w edukacji.
Kontakt: 503410723.
◗ 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.

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

TEL: 502-011-257
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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.

OGRODY

28

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •
DO KO¡CA CZERWCA PROJEKT NAWADNIANIA GRATIS!!!

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

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

◗ 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.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
97

◗ 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.

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
◗ 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.

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

◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe.
tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny. tel. 516 390 664.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” na nó˝kach, walizkowà maszyn´ do pisania „¸ucznik”. Rakietki do tenisa ziemnego. tel. 671 70 17.

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358
◗ Kupi´ u˝ywanà lodówk´ wys. 80 cm tel. 516 390 664.
◗ Oddam u˝ywane szafki kuchenne stojàce i wiszàce.
tel. 785 193 001.
◗ Sprzedam tapczan jednoosobowy z zag∏ówkiem w bdb stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao. tel. 870 29 98.

◗ 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.

◗ Rega∏ stan bdb, dwa fotele, w´dki, maszyna do szycia ¸ucznik nowa, walizkowa tel. 781 496 613.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam 22 615-30-60.
◗ 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.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Wykonuj´ wszelkie domowe drobne naprawy tel:
606 478 725.
◗ Mà˝ do wynaj´cia, drobne naprawy i nie tylko 731309725
◗ Z¸OTA RÑCZKA -REMONTY- glazura, terrakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy w domu i ogrodzie, tanio i solidnie.
Tel. 601 313 561.
◗ Us∏ugi hydrauliczne, studnie, automatyczne, nawadnianie
ogrodów. Tel. 731 536 363.
◗ Z∏ota ràczka – hydraulik, drobne naprawy, krany, brodziki,
dolnop∏uki, wc-kompakty. Szukam pracy dorywczej lub sta∏ej,
tel. 508 620 962.

TEL. 536 920 306
Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

◗ Drobne naprawy elektryczne – z∏ota ràczka – uprawnienia
elektryczne – 25-letni sta˝ pracy w zawodzie elektryka. Szukam pracy na zlecenie lub na etat, tel. 535 162 619.
◗ Poszukuj´ pomocy do kuchni i na zmywak do restauracji w Wawrze. Praca dorywcza. Weekendy i nie tylko. 601 800 841.
◗ Stolarz – 50 l. doÊwiadczenie: skr´canie mebli, przeróbki
segmentów meblowych, wycinanie otworów monta˝owych
w blatach kuchennych pod instalacj´ zlewozmywaka. Oferty
zatrudnienia przyjmuj´ pod nr. tel. 662 726 633.

Konserwator zabytków, artysta plastyk z wieloletnim doÊwiadczeniem wykona konserwacj´ dzie∏
sztuki (obrazów, rzeêby, ramy), mo˝liwoÊç namalowania obrazów na zamówienie (w tym kopii)
oraz wykonania projektów dekoracji i aran˝acji
wn´trz. Szybko i na bardzo wysokim poziomie.
Tel. 510 516 204, czajkowska.a@gmail.com.
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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

◗ Zostajesz w wakacje w domu? Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ
nowego? Zapraszam na NAUK¢ GRY NA GITARZE! Jeszcze
tego lata b´dziesz graç na ogniskach:), bo od pierwszej lekcji gramy i Êpiewamy fajne piosenki. Tel. 695-622-848.
◗ 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.
◗ 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.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 m, Âwider, kameralny budynek, 2008 rok, dogodna lokalizacja.
Tel. 795 54 44 56.
◗ 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.

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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NIERUCHOMOÂCI

REKLAMA

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.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.

◗ Rzeczoznawca d. s. BHP opiniujàcy dokumentacj´ technicznà
poszukuje zatrudnienia tel. 601 25 23 18.
◗ Poszukuj´ pizzera do restauracji w Wawrze. Etat.
601 800 841.
◗ Przyjm´ dozorstwo prywatnej posesji lub osiedla. Mo˝liwoÊç
zakupów i gotowania. tel. 500 379 298.
◗ Sprzàtanie i opieka nad osobà starszà. tel. 691 629 033.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne,
posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ Szukam pracy od pon. do pt. Ekspedientka. tel. 692 053 864.
◗ Poszukuj´ doÊwiadczonej kelnerki/kelnera do restauracji
w Wawrze. Praca dorywcza. 601 800 841.
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Bajkowo w SP 109
W sobot´ 11 maja Êwiat bajek zapanowa∏ na terenie SP 109 i w ca∏ej szkolnej okolicy. W zesz∏ym roku – ze wzgl´du na EURO 2012 – by∏o mi´dzynarodowo i sportowo, w tym roku organizatorzy majówki puÊcili wodze fantazji i zrobi∏o
si´ bajecznie. Ka˝da klasa wylosowa∏a jednà bajk´, która nadawa∏a ton zarówno wyst´pom
klasowym na scenie, jak i stoiskom. Nie zabrak∏o wiec: Kota
w Butach, Czerwonego Kaptur-

ka, Króla Lwa, Królewny Ânie˝ki, Alicji w Krainie Czarów, Misia Uszatka... i tak mo˝na wyliczaç a˝ do 22,
bo tyle jest klas wraz z oddzia∏ami przedszkolnymi.
Te ostatnie wylosowa∏y „Akademi´ Pana Kleksa”
i Êwietnie si´ z tego wywiàza∏y. Nad cz´Êcià artystycznà czuwali oczywiÊcie nauczyciele, zaÊ bajkowe

stoiska to zaanga˝owanie rodziców i dzieci – we
wspó∏pracy ze szko∏à. Kulinarne pomys∏y nieraz zaskakiwa∏y, ale wszystkie Êwietnie oddawa∏y klimat
bajek. MieliÊmy m.in.: smalec z wilka, ulubione ciasteczka Babuni, kie∏bas´ z w´dzarni leÊniczego, leÊne
szyszki („Czerwony Kapturek”), babeczk´ pana Kleksa, Êwie˝e piegi („Akademia Pana Kleksa”), sa∏atk´
Pracusia czy smerfny przysmak
¸asucha („Smurfy”) albo czekoladowy tort „To ja – kot”, kocie
ma∏e „coÊ” i zmykajàce myszkowe pyszotki („Kot w butach”).
U ka˝dej klasy wszystko ciekawie wyeksponowane, apetycznie podane, chcia∏oby si´ spróbowaç ka˝dej pysznoÊci!
Ale bajkowe stoiska i wyst´py uczniów to oczywiÊcie nie wszystko. By∏y jeszcze
m.in. takie atrakcje jak: biblioteka – „Brombowe”
stoisko oraz japoƒski teatrzyk KAMISHIBAI, punkt
medyczny, kàcik zabaw logopedyczno-psychologicznych, Êwietlica, a w niej – rysowanie, gry i zabawy oraz malowanie buziek, strzelnica z zabawkami, punkt kosmetyczny, stolik pobliskiej pizzerii
„W Trakcie”, dmuchane zje˝d˝alnie, stoiska z bi˝uterià, pid˝amami, balonami, zabawkami i ksià˝kami, sto∏ówkowe stoisko z pieczonymi kie∏baskami,
stoisko zaj´ç z robotyki i stoiska szkó∏ j´zykowych.
A w budynku szko∏y: Szkolny Kàcik Pamiàtek Historycznych i Szkolnych OsobliwoÊci, otwarty w piwnicy-schronie na 50-lecie szko∏y w 2011 r., po którym

oprowadza∏a, kwieciÊcie opowiadajàc, Honorowa
Kustoszka – pani El˝bieta Zieliƒska – emerytowana nauczycielka historii w tej szkole. Na pi´trze zaÊ
zaistnia∏ temat tegorocznego Tygodnia Bibliotek
– „Biblioteka przestrzenià dla kreatywnych”. Biblioteka tej szko∏y zorganizowa∏a 2 punkty: kàcik „Zróbmy sobie zak∏adk´”(rozmaitymi technikami) i „Kaligrafia” przez du˝e K., która opanowa∏a lokal czytelni. Uczniowie uczyli si´, s∏uchali i tworzyli prawdziwym piórem znaki kaligraficzne, pi´kne i zarazem
trudne do wykonania w sztuce ju˝ troszk´ unikatowej, ale jak˝e pi´knej i po˝ytecznej, o czym przekonywa∏a wystawka z drobiazgami kaligraficznymi.
Na szkolnym boisku rozgrywa∏y si´ zawody sportowe wytypowanych klas, najpierw rozgrywki,
a potem fina∏ (zawody w koszykówce, zawody
w pi∏ce no˝nej – klasy II kontra III). Na polach koÊcielnych od rana by∏y biegi (rodzinne, m´skie, ˝eƒskie, bieg prze∏ajowy im. F. Kamiƒskiego), zaÊ
po wyÊcigach mo˝na by∏o obejrzeç i wejÊç do samochodu policyjnego, porozmawiaç z funkcjonariuszami policji oraz przytuliç si´ do psa policyjnego.
Jak widaç, ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie:
i dla ducha, i dla ucha, a nawet dla brzucha. Pogoda te˝ dopisa∏a, podobnie jak humory.
To coroczne Êwi´to szko∏y to atrakcja dla ca∏ej
spo∏ecznoÊci, bo przychodzà te˝ absolwenci, mali
kandydaci do szko∏y z rodzicami oraz wszyscy, którzy mniej lub bardziej czujà si´ ze szko∏à zwiàzani.

Hanna Kowalska

Cudowni Rodzice w niezwyk∏ych rolach
PoÊród wiecznie zielonych sosen w Mi´dzylesiu
przy ul. PrzedwioÊnie 1 istnieje niezwyk∏e miejsce
– Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych nr 102. WÊród radoÊci,
ale i trudów, zdobywajà tu umiej´tnoÊci potrzebne
do ˝ycia – w rodzinie i spo∏eczeƒstwie – osoby
o ró˝nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej, ruchowej, cz´sto z ró˝nymi schorzeniami towarzyszàcymi. Niektórzy mieszkajà w Domach Pomocy Spo∏ecznej, inni przyje˝d˝ajà z domów rodzinnych z dzielnicy Wawer i okolic.
W roku 2009 w grudniowy zimowy wieczór odby∏o si´ pierwsze wspólne przedstawienie stworzone przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Zosta∏y wystawione „Jase∏ka”, publicznoÊcià byli cz∏onkowie rodzin i przyjaciele. Od tego momentu zawiàza∏a si´ przy szkole grupa teatralna utworzona

przez rodziców. W jej sk∏ad wesz∏o oko∏o 10 osób.
Ta nieformalna ekipa przyj´∏a nazw´ „Grambolubie”, pod którà wyst´puje od chwili powstania.
To tu spotkali si´ ludzie, którzy sobà, swoim entuzjazmem, witalnoÊcià i twórczà ekspresjà, pasjà
˝ycia, dajà innym uÊmiech i chwile zadumy. Dzieciom i doros∏ym. Szeroki i bogaty repertuar ods∏ania du˝e mo˝liwoÊci i ogromny potencja∏ twórczy.
Poprzez niecodzienne opowieÊci daje nadziej´,
uczy roztropnoÊci i prawoÊci, ukazuje màdroÊç
i szlachetnoÊç. Po prostu uczy przez sztuk´.
Uczy dzieci, ale i buduje poczucie dumy i wzbudza pozytywne emocje, ˝e to w∏aÊnie mama czy tata wyst´pujà, ˝e sà tacy inni ni˝ na co dzieƒ, tacy
wspaniali. Integruje i wzbogaca rodzin´, otwiera
spo∏ecznie.

Nowa grupa

dla 2-latków
od 850 pln/m-c

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Grupa „Grambolubie” prezentowa∏a swoje
przedstawienia szerszej publicznoÊci w zaprzyjaênionych Domach Pomocy Spo∏ecznej i w oÊrodku
„Helenów”.

Jolanta Korzeniewska
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WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

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.

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)

Nr 31 / Czerwiec 2013

