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Jak po pierwszej gwiazdce w wigilijny wieczór
pojawiajà si´ na niebie kolejne,
tak niech w waszych sercach mno˝à si´
pi´kne uczucia radoÊci i szcz´Êcia,
a w duszach goÊci spokój,
zaÊ w codziennym ˝yciu – serdecznoÊç i zgoda,
których obyÊcie jak najwi´cej doÊwiadczyli,
nie tylko przy Êwiàtecznym stole
˝yczy Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia ˝yczymy Czytelnikom
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” zdrowia,
mi∏oÊci i spokoju. Niech radosny nastrój
i wzajemna ˝yczliwoÊç goszczà u Paƒstwa
nie tylko w koƒcówce tego, ale i w ca∏ym
przysz∏ym, 2014 roku. Niech spe∏niajà si´
plany i marzenia, by ten Nowy Rok
okaza∏ si´ lepszy od poprzednich.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy

Magda odpowiedzia∏a:
❆ Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ zaczàç koncentro-

Jak odnaleêç magi´ Êwiàt?
Czy zgodzicie si´ ze mnà, ˝e Êwi´ta majà w sobie t´ szczególnà magi´, którà czuliÊmy jako
dzieci... a teraz nie zawsze potrafimy jà odnaleêç? Wyczekujemy pierwszej gwiazdki, a wraz
z nià tego wyjàtkowego nastroju, zawierajàcego szczypt´ tajemnicy, ciekawoÊci, zachwytu,
radoÊci i odrobin´ nostalgii. Ale on nie zawsze si´ pojawia. I nie chodzi tylko o to, ˝e scenografia potrafi mocno odbiegaç od idea∏u, bo pogoda p∏ata nam figla.
Napisa∏a do mnie Magda – 42-letnia ekonomistka.
„Uwielbiam Êwi´ta i zawsze czekam na nie, wyobra˝ajàc
sobie, ˝e b´dà pi´kne. Du˝o wczeÊniej biegam po sklepach w poszukiwaniu dekoracji, smako∏yków i prezentów. Ale zawsze scenariusz jest ten sam. Moja siostra nie
przepada za moim m´˝em, wi´c pr´dzej czy póêniej dochodzi do wymiany uszczypliwoÊci. Mamy tradycj´ sp´dzania Êwiàt wspólnie, tym bardziej ˝e jesteÊmy tylko
dwie, nie mamy ju˝ wi´kszej rodziny. Gdy Êwiàteczne dni
mijajà, pozostaje mi niedosyt i uczucie, ˝e ma∏ostkowe
konflikty psujà przyjemnoÊç. W tym roku moja kolej na
urzàdzenie Wigilii, wi´c obawiam si´, ˝e b´d´ czu∏a napi´cie. Tym bardziej, ˝e b´dà równie˝ teÊciowie. Matka
mojego m´˝a wszystko robi „najlepiej”, wi´c nie raz
us∏ysz´ od niej „dobre rady” i dowiem si´, co mi si´ nie
uda∏o. Jak mog´ uratowaç swój dobry nastrój?!”
JeÊli chcesz prze˝yç Êwi´ta w dobrym nastroju i raz
jeszcze poczuç ten wyjàtkowy stan, zastanów si´, co
sk∏ada∏o si´ na odÊwi´tny klimat. Czy to by∏ poÊpiech,
goràczkowe zakupy, pastowanie pod∏óg, rodzinne niesnaski, jak w przypadku Magdy, lub te˝ zastanawianie

si´, gdzie posadziç przemàdrza∏ego kuzyna, który zawsze dzia∏a Ci na nerwy? A mo˝e zielone drzewko stojàce w spokojnym milczeniu, dzwoneczki u saƒ Âwi´tego Miko∏aja, zapach piernika, blask Êwiec?
Oto moja rada: zmieƒ to, co mo˝esz zmieniç.
Usiàdê wygodnie z kubkiem aromatycznej herbaty.
Zamknij oczy. Weê klika g∏´bokich oddechów i przywo∏aj swoje najszcz´Êliwsze Êwi´ta. Postaraj si´ poczuç
emocje, które wtedy czu∏eÊ. Weê kartk´ i d∏ugopis. Wypisz to wszystko, co sprawi∏o, ˝e czu∏eÊ si´ tak dobrze.
Nast´pnie wyobraê sobie, jak chcia∏byÊ sp´dziç nadchodzàce Êwi´ta. Na czym szczególnie Ci zale˝y. Wypisz
to. (Magda stwierdzi∏a, ˝e zale˝y jej na spokoju, zgodzie
w rodzinie, pogodnym nastroju).
Przy ka˝dej z tych wymienionych przez Ciebie, cennych wartoÊci – postaw sobie 3 pytania:
❆ Co mog´ zaczàç robiç (z ma∏ych rzeczy), aby mieç tego
(spokoju, zgody, radoÊci) wi´cej?
❆ Co mog´ przestaç robiç, aby mieç tego wi´cej?
❆ Co mog´ robiç inaczej, aby mieç
tego wi´cej?

Wpatrujàc si´ w Betlejemskà Stajenk´, zapominamy cz´sto o pewnym
dramacie, który mia∏ miejsce w Betlejem: „nie by∏o dla Niego miejsca
w gospodzie”. Ten dramat braku miejsca i czasu dla Boga powtarza si´
tak˝e w naszym ˝yciu. ˚ycz´ zatem, by czas Narodzenia Paƒskiego sta∏ si´
dla nas okazjà do postawienia na nowo Boga na pierwszym miejscu,
abyÊmy nie zapominali, ˝e „wÊród spraw koniecznych jedynie sprawy
Pana sà wa˝ne”. Niech adoracja Bo˝ej Mi∏oÊci do nas zaowocuje w tym
nadchodzàcym Nowym Roku otwarciem drzwi naszego ˝ycia dla
Chrystusa. Wszystkim ˝ycz´ b∏ogos∏awionego czasu Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Niech Pan naprawd´ narodzi si´ w naszych sercach.

ks. Marcin O˝óg – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Miedzeszynie

waç si´ na swoim samopoczuciu zamiast kontrolowaç zachowania innych osób.
❆ Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ przestaç braç odpowiedzialnoÊç za konflikt m´˝a i siostry, przestaç braç
do siebie uwagi mojej teÊciowej.
❆ Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ w tym roku reagowaç inaczej i zamiast ∏agodziç nieporozumienia lub
udawaç, ˝e jestem zachwycona radami teÊciowej,
za˝artowaç z sytuacji. Itd.
I jeszcze 5 przydatnych zasad:
❆ JeÊli coÊ planujesz, zastanów si´, czy to coÊ nale˝y do
kategorii CHC¢ czy MUSZ¢? JeÊli MUSZ¢ – zadaj sobie
pytanie o przyczyn´. Mo˝e oka˝e si´, ˝e wcale nie MUSISZ. Na to miejsce mo˝esz zaplanowaç to, co CHCESZ.
❆ Ustaw priorytety. Czy bardziej zale˝y ci na ulepieniu
rekordowej liczby uszek do barszczu, czy na tym, by
byç wypocz´tà i w dobrym nastroju?
❆ Staraj si´ spe∏niç oczekiwania najbli˝szych, ale zadbaj tak˝e o swoje w∏asne.
❆ Nie zapominaj, ˝e nie masz najmniejszego wp∏ywu na
zachowania innych osób, ale masz wp∏yw na swoje
emocje. Weê za nie odpowiedzialnoÊç.
❆ Nie bierz natomiast odpowiedzialnoÊci za zachowanie
innych doros∏ych i nie próbuj ich kontrolowaç.

˚ycz´ Wam radosnych, magicznych Âwiàt!
Joanna Godecka
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Najniższe ceny najwyższa jakość

Przyjęcia
okolicznościowe
od 75 zł/os.
Wesela do 120 osób
od 105 zł/os.

Obiady po
pogrzebach
ul. Korkowa 167
(na terenie Nomy)

tel. 601 202 341
tel. 693 555 205
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LISTOPAD
w Radzie Dzielnicy Wawer
W listopadzie odby∏y si´
dwie sesje Rady Dzielnicy.
Na pierwszej, która mia∏a
miejsce 5 listopada, radni
przyj´li zwi´kszenie Êrodków wyrównawczych z miasta. Wzros∏y one o prawie
160 tys. z∏otych i osiàgn´∏y
81 mln 852 tys. z∏otych.
Dodatkowo na sesji omówiono niewielkie zmiany
w bud˝ecie zg∏oszone przez Wydzia∏ Zasobów Lokalowych, Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania i Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami.
Druga sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 19 listopada. Jednym z omawianych tematów by∏a
zmiana nazwy i lokalizacji przedszkola integracyjnego mieszczàcego si´ przy Centrum Zdrowia Dziecka. Z dniem 1 lutego 2014 roku przedszkole to zostanie przeniesione na ul. Krupniczà
3. Nowa lokalizacja placówki pozwoli na zwi´kszenie liczby oddzia∏ów przedszkolnych do 9,
w tym do 3 oddzia∏ów ogólnodost´pnych.

Drugim istotnym punktem omawianym na posiedzeniu Komisji by∏ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zwoleƒskiej. Rada
Dzielnicy przyj´∏a plan z drobnymi uwagami. Plan,
którego obszar obejmuje tereny wokó∏ ulic Zwoleƒskiej i projektowanej Nowozwoleƒskiej, wraz
z uwagami przyj´tymi przez Rad´ Dzielnicy zosta∏
skierowany pod obrady Komisji ¸adu Przestrzennego Rady Warszawy, a po jej obradach ostatecznie zostanie przyj´ty na sesji Rady Warszawy.
Najwa˝niejszym i wywo∏ujàcym najwi´cej
emocji punktem drugiej listopadowej sesji Rady
Dzielnicy by∏o przyj´cie uchwa∏y kierujàcej pod
obrady Rady Warszawy projekt po∏àczenia szeÊciu
wawerskich Klubów Kultury w jednà instytucj´
pod nazwà Wawerskie Centrum Kultury. Wed∏ug
inicjatorów uchwa∏y po∏àczenie takie umo˝liwi
polepszenie oferty kulturalnej we wszystkich osiedlach dzielnicy, pozwoli zoptymalizowaç wydawane Êrodki i zasoby ludzkie. Osiàgni´ty ma zostaç efekt synergii, otwierajàcy nowe mo˝liwoÊci
i promujàcy na terenie ca∏ego miasta wawerskie
inicjatywy kulturalne. Ma zostaç równie˝ znaczàco obni˝ony koszt funkcjonowania domów kultury, koszta zwiàzane z zakupem towarów i us∏ug
oraz z zatrudnieniem g∏ównych ksi´gowych. Przeciwnicy podkreÊlali, ˝e tak naprawd´ oszcz´dno-

Niepotrzebny niepokój
Pod koniec listopada spory niepokój wÊród mieszkaƒców Wawra wzbudzi∏a
informacja o wstrzymaniu
na wniosek m.st. Warszawy
procedury wydawania pozwolenia na budow´ tunelu
pod torami kolejowymi
w Mi´dzylesiu. Do naszej
redakcji wp∏yn´∏o wiele maili z zapytaniem, czy
wiemy, o co chodzi, i proÊbà o interwencj´.

Szanowni Paƒstwo,
˚ycz´ Paƒstwu,
spokojnych, pe∏nych
rodzinnego ciep∏a i mi∏oÊci
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym Roku 2014.
Ligia Krajewska
Pos∏anka na Sejm RP
www.ligiakrajewska.pl

Êci o ile w ogóle b´dà, to niewielkie, zaÊ przyj´ta
uchwa∏a rozbija dotychczasowà dobrà prac´ Klubów Kultury i stawia je przed niepewnà przysz∏oÊcià. Konieczne b´dà zwolnienia cz´Êci kadry i obni˝enie wynagrodzeƒ dyrektorom, którzy stanà si´
teraz kierownikami. Nowa instytucja – Wawerskie
Centrum Kultury, podlegajàce nie Dzielnicy,
a Urz´dowi Miasta, mo˝e powoli zaczàç si´ rozrastaç, generujàc dodatkowe koszta. Poza tym zmiany przeprowadzane sà w zbytnim poÊpiechu,
gdy˝ majà wejÊç w ˝ycie ju˝ 1 stycznia 2014 r.
Rozstrzygni´to lokalizacj´ szeÊciu nowych si∏owni plenerowych, które majà zostaç zamontowane jeszcze przed koƒcem tego roku. Miejsca,
w których zostanà wybudowane si∏ownie, to:
okolice skrzy˝owania ul. B∏´kitnej z ul. Solidnà,
okolice ul. Kadetów, okolice skrzy˝owania ul.
Wilgi i ul. Osterwy, okolice ul. Strzyg∏owskiej
i teren obiektu sportowego „Syrenka” przy ul.
Starego Doktora na Marysinie Wawerskim.
W imieniu swoim i wszystkich radnych
dzielnicy ˝ycz´ Paƒstwu weso∏ych i szcz´Êliwych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i wszystkiego,
co najlepsze, w Nowym Roku.
Marcin Kurpios

Drodzy Mieszkaƒcy!
˚ycz´ spokojnych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,

sp´dzonych w rodzinnej atmosferze. Niech ten wyjàtkowy czas
W pierwszych dniach
b´dzie
oderwaniem od codziennych obowiàzków, a Êwiàteczne
grudnia uda∏o si´ nam
ciep∏o pozostanie w naszych sercach jak najd∏u˝ej, dajàc si∏´ do
spraw´ wyjaÊniç u odrealizacji nowych wyzwaƒ. ˚ycz´ równie˝, aby Nowy Rok by∏
powiedzialnego za
warszawskie inwestype∏en pomyÊlnoÊci i przyniós∏ zmiany tylko na lepsze.
cje wiceprezydenta
Jacek Koz∏owski
Jacka Wojciechowicza.
Wed∏ug otrzymanych od niego informacji, caWojewoda Mazowiecki
∏a sprawa wzi´∏a si´ z utraty wa˝noÊci opinii
konserwatora zabytków (by∏a niezb´dna ze
tora zosta∏a ju˝ wydana i inwestor wystàpi∏ ju˝
wzgl´du na sàsiedztwo zak∏adów ZWAR obj´o wznowienie procedury wydawania pozwoletych jego ochronà). Zbli˝a∏
nia na budow´.
si´ koniec czasu na rozpaJak wi´c widaç, niepokój nie by∏ potrzebny,
trzenie wniosku o pozwoopóênienie nie by∏o wielkie i jak podkreÊla wicelenie na budow´ i by∏o ryprezydent Jacek Wojciechowicz, nie powinno
zyko, ˝e nie uda si´ odnomieç wp∏ywu na harmonogram realizacji tej jakwiç na czas tej opinii, wi´c
˝e istotnej dla Wawra inwestycji. Przypominamy,
aby nie zaczynaç ca∏ej
˝e ca∏a inwestycja obejmuje nie tylko budow´
procedury wydawania potunelu pod torami kolejowymi, ale przebudow´
zwolenia od poczàtku,
ca∏ego w´z∏a komunikacyjnego po ich obu strowstrzymano jà na wnionach i przebudow´ ulic ˚egaƒskiej i Zwoleƒskiej
sek inwestora. Na dzieƒ
od ul. Po˝aryskiego do ul. Mrówczej.
dzisiejszy (4 grudnia) aktualna decyzja konserwaMarcin J´drzejewski
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Rusza budowa Ferio Wawer

hoç praktycznie ruszy dopiero wiosnà, to formalnie zaczyna si´ ju˝ teraz. Bowiem 14 listopada br. inwestor, czyli RE Project Development Sp. z o.o., otrzyma∏ pozwolenie na budow´
najwi´kszej w Wawrze galerii handlowej. Po-

C

wstanie ona na terenie by∏ych zak∏adów ZWAR
w Mi´dzylesiu przy ul. ˚egaƒskiej. Projekt autorstwa biura projektowego Kury∏owicz&Associates
zak∏ada pozostawienie zabytkowych hal fabrycznych i po∏àczenie ich nowoczesnymi, przeszklony-

KONCERT BO˚ONARODZENIOWY
„DZIÂ NADZIEJA RODZI SI¢...”

mi przestrzeniami. Ca∏a inwestycja b´dzie obejmowa∏a 22 tys. m kw. powierzchni ca∏kowitej,
w tym 12,3 tys. m kw. powierzchni handlowo-us∏ugowej i przestrzeni spo∏eczno-integracyjnej.
Powstanie równie˝ parking na 320 samochodów.
Na tym etapie jeszcze nie jest przesàdzone,
jakie dok∏adnie sklepy i us∏ugi tam powstanà.
W innych galeriach Ferio w Polsce sklepem spo˝ywczym najcz´Êciej jest „Piotr i Pawe∏”. Nie jest
tak˝e przesàdzone, czy w obiekcie b´dzie kino,
na pewno inwestor planuje przeznaczenie znaczàcej powierzchni na cele kulturalne (byç mo˝e
powstanie spora sala widowiskowa).
Zakoƒczenie inwestycji i otwarcie galerii jest
przewidziane na III kwarta∏ 2015 roku.
Marcin J´drzejewski

Dyrekcja Zespo∏u Szkó∏ nr 116 w Warszawie i Dyrekcja LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, organizatorzy oraz wykonawcy majà zaszczyt zaprosiç na
niezwyk∏y wieczór s∏owno-muzyczny, ∏àczàcy rozwa˝ania bo˝onarodzeniowe ze
Êpiewem chóralnym i wyst´pami solistów oraz m∏odych, zdolnych muzyków.

Koncert bo˝onarodzeniowy pt. „DziÊ nadzieja rodzi si´...” odb´dzie si´ 14 grudnia 2013 r. (sobota) o godz. 19.00
w koÊciele pw. Êw. Benedykta przy ul. Lucerny 95 w Warszawie i 15 grudnia 2013 r. (niedziela) o godz. 19.00 w koÊciele pw. Êw. Jana Kantego w Legionowie. W programie uroczystoÊci:

• pastora∏ki ludowe z XVI w. • tradycyjne kol´dy polskie

• piosenki o tematyce bo˝onarodzeniowej.

Chór poprowadzà dyrygenci pan Wojciech Krzak i pan Mariusz Borkowski.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem.
W imieniu organizatorów – Wojciech Krzak, nauczyciel ZS nr 116

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

realizujemy
zamówienia
indywidualne

Weso∏ych
Âwiàt!

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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Podpisano umowy
na odbiór Êmieci
W ostatnich dniach listopada br. Miasto podpisa∏o umow´ z PPHU Lekaro na wywóz odpadów
z terenu Pragi-Po∏udnie, Rembertowa, Wawra
i Weso∏ej przez trzy kolejne lata: od lutego 2014 r.
do koƒca stycznia 2017 r. Umowa zobowiàzuje
tak˝e do przetworzenia odebranych Êmieci.
Od 1 lutego 2014 r. odpady b´dà odbierane
od mieszkaƒców wed∏ug okreÊlonych zasad,
których szczegó∏y przybli˝amy na naszej stronie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4784.

W celu dostosowania systemu do
potrzeb mieszkaƒców pracownicy
przedsi´biorstwa odwiedzà administratorów osiedli i w∏aÊcicieli domów
jednorodzinnych. Po wylegitymowaniu si´ poproszà nas o wype∏nienie krótkiej ankiety nt. liczby pojemników na odpady oraz dotychczasowej cz´stotliwoÊci wywozu Êmieci. Poproszà
te˝ o nasze dane kontaktowe w celu przekazywania informacji dotyczàcych wdro˝enia i dzia∏ania
nowego systemu. Jeszcze w grudniu ruszy akcja
dostarczania pojemników na Êmieci i b´dzie realizowana równolegle we wszystkich dzielnicach
obj´tych obs∏ugà Lekaro.
Olga ¸´cka

P∏aç PIT w stolicy i korzystaj z ulg

dzi´ki Karcie Warszawiaka
Od 3 grudnia 2013 r. ka˝dy, kto mieszka
i rozlicza podatek dochodowy (PIT) w Warszawie, mo˝e otrzymaç Kart´ Warszawiaka,
a dzieci osób rozliczajàcych si´ w stolicy
– Kart´ M∏odego Warszawiaka (przys∏uguje
dzieciom do ukoƒczenia 20. r.˝. lub studentom do ukoƒczenia 26. r.˝.).

Podaruj dzieciom
Êwiàteczny uÊmiech
Fundacja Zerwane Wi´zi organizuje zbiórk´
darów na rzecz dzieci ubogich. Obecnie mamy pod opiekà 14 rodzin z dzieçmi ˝yjàcych
w skrajnej biedzie z Warszawy i okolic.
Odrobina ˝yczliwoÊci, przekazanie 15–
–20 z∏ ze swojego bud˝etu w formie: artyku∏ów ˝ywnoÊciowych na Êwi´ta czy drobnych
zabawek, sprawi uÊmiech, wdzi´cznoÊç i radoÊç naszych podopiecznych.
Paczki mo˝na przesy∏aç na adres:
Fundacja Zerwane Wi´zi,
ul. Batorego 14, lok. 77
02-591 Warszawa
z dopiskiem „Âwiàteczny uÊmiech”
mo˝na równie˝ dokonaç darowizny
na numer konta:
92 2490 0005 0000 4520 2434 0028
a tak˝e zadzwoniç w celu spersonalizowania
pomocy – konkretnej rodzinie, dziecku na
numer telefonu +48 661 257 557.
Fundacja Zerwane Wi´zi

Karty zacznà obowiàzywaç od 1 stycznia
2014 r. B´dà dzia∏a∏y na bazie elektronicznej karty b´dàcej noÊnikiem biletów. Docelowo b´dà
mia∏y inny wyglàd. Obecnie na obowiàzujàce
karty b´dzie naklejany specjalny hologram, tak
wi´c ten, kto posiada ju˝ spersonalizowanà
Warszawskà Kart´ Miejskà lub inny elektroniczny noÊnik biletów, nie musi wyrabiaç nowej karty – wnioskuje jedynie o wydanie hologramu.
Karta Warszawiaka i M∏odego Warszawiaka
to program, który przez ca∏y czas b´dzie ewoluowa∏. Wszystkie zasady i przywileje zwiàzane
z posiadaniem KW i KMW zamieszczone b´dà
na specjalnie utworzonej stronie internetowej.
Osoby p∏acàce podatki w stolicy zap∏acà mniej
za bilety d∏ugookresowe. W przysz∏ym roku bilet

„Mordu Wawerskiego”
Zarzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza w dniu 27 grudnia o godz. 11.00 na
uroczystoÊç 74. rocznicy „Mordu Wawerskiego”. Planowany przebieg wydarzenia:
- godz. 11.00 uroczysta Msza Âw. w koÊciele M. B. Królowej Polski w Aninie przy
ul. Rzeêbiarskiej 46,
- ok. godz. 12.00 uroczyste z∏o˝enie kwiatów i wiàzanek pod pomnikiem na Miejscu
Straceƒ przy ul. 27 Grudnia (osiedle Wawer).
Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
30-dniowy b´dzie kosztowaç 110 z∏, a w ramach
Karty Warszawiaka tylko 98 z∏. Kwartalny w ramach KW zostanie w cenie 250 z∏ (pozostali zap∏acà 280 z∏). Karta Warszawiaka ma obowiàzywaç
w obu strefach biletowych. Dzieci warszawskich
podatników skorzystajà z taƒszych biletów komunikacji miejskiej wa˝nych w 1. strefie. Bilet 30dniowy w ramach KMW b´dzie kosztowa∏ 49 z∏
(pozostali – 55 z∏). Koszt biletu 90-dniowego wyniesie 125 z∏ (pozostali – 140 z∏). Uprawnienia do
przejazdów bezp∏atnych dla rodzin posiadajàcych
4 i wi´cej dzieci nie zmienià si´. Rodzice dzieci,
które ju˝ posiadajà bilet, nie muszà go wymieniaç,
a tylko wnioskowaç o wydanie hologramu.
Wi´cej informacji pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4885.
Konrad Klimczak
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
Urz´du m.st. Warszawy

d˝àcych na nartach). Uwaga!
Cena nie obejmuje skipassów.
Wi´cej informacji b´dzie
podanych na stronie naszego Ko∏a www.pttkwesola.pl w po∏owie grudnia, jednak osoby zainteresowane mogà zg∏aszaç si´ ju˝ dziÊ, tak˝e za poÊrednictwem powy˝szej strony.
Uwaga! Wyjazd nie jest obozem m∏odzie˝owym, dzieci mogà w nim uczestniczyç wy∏àcznie
pod opiekà rodziców lub opiekunów.
Przypominamy tak˝e, ˝e w dniach 12–15 grudnia br., tak˝e w „Litworówce”, organizujemy „Narciarski weekend”, nieco krótszy wyjazd narciarski.
Jego szczegó∏y sà dost´pne na naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl, za której poÊrednictwem mo˝na si´ na niego zapisywaç.
Serdecznie zapraszamy.

PTTK Weso∏a zaprasza
Rodzinny
Obóz Zimowy
Choç nie ma t∏umu ch´tnych,
wyglàda na to, ˝e zapowiadany tydzieƒ wczeÊniej
rodzinny obóz narciarski dojdzie jednak do skutku.
B´dzie jedna modyfikacja: nie jedziemy autokarem, uczestnicy b´dà musieli dojechaç w∏asnymi
samochodami, za to na miejscu b´dziemy korzystali z wynaj´tego busa (na dojazdy na stoki). Noclegi, tak jak zapowiadaliÊmy, w pensjonacie „Litworówka” w Poroninie. W zwiàzku z rezygnacjà
z dojazdu autokarem obni˝y si´ cena obozu do
kwoty ok. 900 z∏ dla m∏odzie˝y i doros∏ych, 800 z∏
dla dzieci 3–12 lat i 150 z∏ dla dzieci 2–3 lata (je˝-

Szybka pożyczka do 7000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

74. rocznica

Katarzyna Szaszkiewicz

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM
Tel. 605-297-200
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Kulinarny klejnot
S∏owem „brant” w XVII wieku okreÊlano wyjàtkowo cenny klejnot. I taki w∏aÊnie
klejnot pojawi∏ si´ wÊród lasów przy Szosie Lubelskiej. Przestronny, ekskluzywny
Hotel Brant, bo o nim tu mowa, jest usytuowany na wyciàgni´cie r´ki od Weso∏ej,
konkretnie w Majdanie, przy ul. Równej 20 (gmina Wiàzowna). „Brant” jest symbolem jakoÊci, i zgodnie z tym obiekt ten jest wyjàtkowy – z pe∏nym zapleczem niezb´dnym do przyj´cia goÊci biznesowych, indywidualnych oraz pobytów rodzinnych. W swojej ofercie Hotel posiada 60 przestronnych, klimatyzowanych pokoi
(do 125 miejsc noclegowych) oraz stref´ relaksu z saunà suchà, pokojem çwiczeƒ
i szerokà ofertà masa˝y. Centrum konferencyjno-bankietowe oferuje 4 komfortowe sale o ∏àcznej powierzchni 580 m2. Warto podkreÊliç, ˝e tak˝e dla nas, mieszkaƒców okolicy Hotelu Brant, ma on godne uwagi propozycje.
Jest to przede wszystkim restauracja,
która pod okiem ¸ukasza Konika umiej´tnie
i z wyczuciem ∏àczy najnowsze kulinarne
trendy z tradycyjnymi polskimi przepisami.
¸ukasz Konik to cz∏onek elitarnej Fundacji
Klubu Szefów Kuchni zrzeszajàcej 26 najzdolniejszych polskich szefów kuchni. Prezentuje kuchni´ lekkà, oryginalnà, ciekawie ∏àczàcà smaki. Posi∏ki bazujà na zdrowych, naturalnych produktach, sà gotowane w niskich
temperaturach, sma˝one na wodzie i zawsze
ciekawie podane. JeÊli nie mieli jeszcze Paƒstwo do czynienia z kuchnià molekularnà, to
w∏aÊnie tutaj mo˝na jà znaleêç. Dziczyzna,
grzyby, warzywa wprost z okolicznych
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plantacji, wyselekcjonowane rodzaje i gatunki naturalnych i ekologicznych produktów,
sezonowe smaki... to kwintesencja kuchni
Brant Hotelu. Tych z Paƒstwa, którzy dadzà
si´ uwieÊç magii specja∏ów marki Brant
i chcieliby zakosztowaç jeszcze g∏´bszych doznaƒ kulinarnych, restauracja serdecznie zaprasza do udzia∏u w warsztatach kucharskich, wieczorach tematycznych i rozmaitych
degustacjach.
Hotel Brant jest te˝ idealnym miejscem na
wszelkie imprezy okolicznoÊciowe. Sale
o ró˝nych wymiarach pozwalajà zorganizowaç tu zarówno ma∏e imprezy rodzinne, spotkania firmowe, jak
i du˝e bankiety, studniówki i wesela. SpecjaliÊci z Hotelu Brant
pomogà
Paƒstwu
w doborze odpowiedniego
menu,
scenariusza przyj´cia
czy tematu przewodniego imprezy. Wydarzeniu mogà towarzyszyç dodatkowe
atrakcje, np. pokazy
i warsztaty barmaƒskie, live cooking czy
pokazy artystyczne.
Zbli˝a si´ doskona∏a

okazja, aby sprawdziç, jak dobrze mo˝na si´
bawiç na eventach organizowanych przez
Hotel Brant – Sylwester 2013/14. Tegoroczna propozycja to bal sylwestrowy pn.: „Eksperyment”, a jej szczegó∏y znajdà Paƒstwo na
sàsiedniej stronie.
Wspania∏ym uzupe∏nieniem zaplecza imprez okolicznoÊciowych jest du˝a altana
grillowa i rozleg∏y teren wokó∏ niej, na którym mo˝liwe jest... praktycznie wszystko:
grill, ognisko, team building na Êwie˝ym powietrzu, koncert plenerowy, przyj´cie weselne
i wszelkie inne pomys∏y, na które w∏aÊciciele
Hotelu Brant sà zawsze otwarci.
Z otwartymi ramionami sà tu tak˝e witane
dzieci. Specjalnie dla nich stworzony zosta∏
kàcik zabaw, w którym animatorki prowadzà
liczne zaj´cia tematyczne, np. origami czy
plenerowe zabawy wodà w okresie letnim.
Gdy tylko roztopià si´ ostatnie Êniegi nadchodzàcej zimy, na terenie przy Hotelu Brant wybudowany zostanie plac zabaw dla tych najm∏odszych goÊci.
JeÊli nie majà Paƒstwo jeszcze planów na
niedzielne popo∏udnie, zach´camy do zaplanowania rodzinnego obiadu w Hotelu
Brant. Ekskluzywnie, smacznie i w serdecznej
atmosferze, a przy tym za niewygórowanà
cen´ (jedynie 49 z∏ za osob´) – warto w∏aÊnie
w ten sposób sp´dziç wolny dzieƒ przed powrotem do bieganiny dnia powszedniego.
Hanna Kowalska

Brant Hotel & Restaurant
ul. Równa 20, Majdan
05-462 Wiàzowna
www.branthotel.pl
tel.: (22) 789-00-10
e-mail: recepcja@branthotel.pl
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VI Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny
11 paêdziernika 2013 r. na obiektach sportowo-rekreacyjnych OSiR „Syrenka” przy ul.
Starego Doktora 1 Uczniowski Klub Sportowy WAWER ZS 70, przy wspó∏pracy Dyrekcji
Zespo∏u Szkó∏ nr 70 oraz pana Jacka Sadomskiego z Urz´du Dzielnicy Wawer, zorganizowa∏ VI Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny.
W imprezie wzi´∏o ogó∏em
udzia∏ 13 dru˝yn liczàcych 78
zawodników i zawodniczek
z pi´ciu wawerskich szkó∏
podstawowych (SP 76, SP
124, SP 195, SP 204, SP 138)
oraz Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Falenica”. Ka˝da dru˝yna sk∏ada∏a si´ z 6
zawodników lub zawodniczek, którzy startowali w biegu na dystansie 60 m, skoku
w dal oraz rzucie pi∏eczkà palantowà na odleg∏oÊç.
Uzyskane rezultaty przeliczane by∏y na punkty. Wygrywa∏y dru˝yny, które uzyska∏y najwi´kszà sum´
punktów. Medalami udekorowano po trzy najlepsze dru˝yny w kategorii dziewczàt i ch∏opców.
W kategorii dziewczàt I m-ce zaj´∏a SP 76 (905
pkt), II m-ce SP 204 (753 pkt), III m-ce SP 124 (696
pkt). WÊród ch∏opców zdecydowanà przewagà
punktów wygra∏a SP 204 (752 pkt), II m-ce SP 76
(576 pkt), III m-ce SP 124 (457 pkt).
Przyznano równie˝ nagrody indywidualne za
uzyskanie najlepszego rezultatu / wyniku w ka˝-

dej z konkurencji lekkoatletycznych. Najszybsi na
dystansie 60 m byli: Wiktoria Zawadzka – SP 195
(9,25 s) i Jan Gawryszewski – SP 204 (8,70 s). Pi∏eczkà palantowà najdalej rzucili: Alicja Sobiejska – SP
124 (43 m), Maksymilian Wieczorek – SP 195 (45 m)
oraz z tym samym rezultatem Kacper Turski – SP 76

(45 m). W skoku w dal najd∏u˝sze
skoki oddali: Dominika Gotowicz – SP 76 (4,13 m)
oraz Jakub Niegowski – SP 204 (4,09 m).
Zawody lekkoatletyczne przebiega∏y w atmosferze sportowej rywalizacji, nawet pogoda by∏a
iÊcie letnia jak na t´ por´ roku. To sportowe Êwi´to lekkiej atletyki mog∏o si´ odbyç dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspania∏ych wyników sportowych i jako klub sportowy
promujàcy lekkà atletyk´ na terenie Wawra bardzo si´ cieszymy, ˝e tak wielu naszych m∏odych
mieszkaƒców uprawia „Królowà Sportu”. Zdj´cia
oraz szczegó∏owe informacje dotyczàce zawodów
i ich uczestników znajdujà si´ na stronie internetowej www.bajkowa.edu.pl/sport/uks.

Monika Nikiel-Zentala
go ciekawego spotkania b´dà mog∏y wykorzystaç podczas najbli˝szego turnieju Tenis10 w kategorii zielonej ju˝ 15 grudnia w Breaku.
To dla dzieci, ale nie zapominamy równie˝ o dojrza∏ych amatorach tenisa. Po
raz pierwszy odby∏ si´ andrzejkowy turniej dla
doros∏ych o Puchar Trenera Andrzeja Caruka.

Klaudia Jans-Ignacik

w Klubie Tenisowym Break

W listopadzie korty Breaka odwiedzi∏a czo∏owa
polska tenisistka – Klaudia Jans-Ignacik. Zaprosi∏
jà do nas jej trener od przygotowania fizycznego
– Boles∏aw Szmyd, który prowadzi trening sprawnoÊci fizycznej dla naszych klubowych zawodników. Klaudia w 2012 roku zdoby∏a wicemistrzostwo w grze mieszanej wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. 4 miesiàce temu urodzi∏a
córeczk´ Anielk´ i b∏yskawicznie wracajàc do formy, przygotowuje si´
ju˝ do startu w pierwszym po przerwie turnieju. Znalaz∏a czas, ˝eby pograç z m∏odymi
tenisistami z Breaka.
Klaudia uj´∏a nas swojà
otwartoÊcià i uÊmieto sklep z duszà,
chem, zaimponowa∏a
jak meble i dodatki, które oferujemy.
profesjonalizmem i teAsortyment sprowadzamy przede wszystkim
nisowymi sukcesami.
ze Skandynawii.
Dzieciaki mia∏y mo˝liwoÊç zagraç i porozMamy du˝y wybór oryginalnych luster, lamp,
mawiaç z Klaudià, by∏y
te˝ autografy i wspólne
zegarów, barometrów – wszystko
zdj´cie. Byç mo˝e jaw atrakcyjnych cenach!
kieÊ spostrze˝enia z te-

Pokazujemy jak tworzyç wn´trze
w stylu vintage, łàczàc stare, stylowe
meble z nowoczesnymi
elementami.
Cz´ste zmiany aran˝acji,
nowe dostawy.

Uczestników by∏o wielu, atmosfera wyÊmienita,
a rywalizacja zaci´ta. Cenne nagrody zosta∏y
ufundowane przez: hotel „Mazurskie marzenie”,
gabinet fizykoterapii im. Jana Podstawki, salon
fryzjersko-kosmetyczny „Margo” z Rembertowa,
pizzeri´ „Pizza z RadoÊci”, FRT „Orlica” oraz organizatora KT Break. Szczegó∏owe wyniki oraz
du˝o zdj´ç na naszej stronie www.tenisbreak.pl.
Magda Szmyd

ul Lotaryƒska 48
03-970 Warszawa

tel. 22 499 40 58
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Sukcesy M∏odych PKS-iaków
W jesiennej rundzie podopieczni Akademii M∏odego Pi∏karza PSK RadoÊç
dostarczyli wielu wspania∏ych, sportowych emocji. Pasmo sukcesów zapoczàtkowali ch∏opcy z grupy
U-13 (rocznik 2001–2002), którzy jako niezagro˝eni liderzy, z kompletem zwyci´stw ukoƒczyli zmagania w jesiennej rundzie ligowych rozgrywek MZPN. Koledzy z grupy U-10,
którzy majà za sobà pierwszy start w ligowych
rozgrywkach, uplasowali si´ na drugiej pozycji
w swojej grupie. G∏odni sukcesu, na miar´ starszych kolegów, w Halowym Turnieju organizowanym przez UKS 141 Warszawa nie dali szansy
swoim rywalom – 4 zwyci´stwa, 0 pora˝ek, 0 re-

misów = I miejsce. Indywidualne nagrody zdobyli: dla najlepszego bramkarza Kuba Jankowski,
królem strzelców zosta∏ Miko∏aj Misiak.
Sukcesem zakoƒczy∏ si´ równie˝ udzia∏ ma∏ych adeptów pi∏ki no˝nej – rocznik 2005 w turnieju OSiR W∏ochy Cup. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ 14 dru˝yn. PKS-iacy zaj´li III miejsce,
a królem strzelców zawodów zosta∏ podopieczny „RadoÊci” Kamil ˚ak, który „zaprezentowa∏ zabójczà skutecznoÊç, strzelajàc w 8 meczach a˝ 11 bramek”. Sukcesy PKS RADOSå
zwieƒczy∏a wygrana grupy U-11 w Halowym
Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa. M∏odzicy (rocznik 2003) odnieÊli mia˝d˝àce zwyci´stwo i stan´li na szczycie podium. Tytu∏ najlepszego bramkarza trafi∏ do Stasia Mazura. Gratulacje! Brawo, ch∏opaki!

Super-Misiek

cieja Ostrowskiego 6/1 6/1, dzi´ki czemu awansowa∏ do çwierçfina∏u. Tam przysz∏o mu si´ zmierzyç
z trzecim rozstawionym Szymonem Kielanem. Reprezentant PKT Pabianice okaza∏ si´ jeszcze zbyt
mocny dla Micha∏a. Misiek jednak skóry tanio nie
sprzeda∏ i urwa∏ faworytowi pi´ç gemów.
Równie dobrze posz∏o mu w grze podwójnej.
Razem z Paw∏em Âwiderskim reprezentujàcym
WTS „Deski” doszli do pó∏fina∏u. W pierwszej rundzie odprawili z kwitkiem par´ rozstawionà z numerem trzy Stochmal/Kamrowski 1/6 6/2 10/7.
W drugiej rundzie pokonali duet Stokowski/Herok
i awansowali do najlepszej czwórki turnieju.
W pó∏finale po drugiej
stronie siatki stan´li
rozstawieni z numerem
jeden Tacza∏a/Lorens.
Faworyci pierwszego
seta wygrali g∏adko
6/1. W drugiej partii
Marchewka/Âwiderski
równie˝ musieli uznaç
wy˝szoÊç rywali, ale na
korcie walki by∏o ju˝
du˝o wi´cej, ulegli 6/4.
Miko∏aj
Goldman
wystartowa∏ w Halowych Otwartych Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego
zorganizowanych przez

Tenisowy sezon halowy rozkr´ci∏ si´ ju˝ na dobre. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Tenisowego
„RadoÊç 90” intensywnie startujà w turniejach.
Dwa najbardziej wartoÊciowe rezultaty osiàgn´li
Micha∏ Marchewka i Miko∏aj Goldman. Pierwszy
b∏ysnà∏ podczas ogólnopolskiego turnieju rangi
„Super Seria” do lat 12. Miko∏aj z kolei okaza∏ si´
bezkonkurencyjny w Halowych Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego do lat 10.
Turniej zorganizowany przez UKS „Sportteam”
na „Warszawiance” mia∏ niezwykle mocnà obsad´. Zjawili si´ wszyscy zawodnicy z pierwszej
dziesiàtki w kraju do lat 12. W wyniku takiej frekwencji Micha∏ musia∏ zaczàç udzia∏ w turnieju od
eliminacji. W pierwszej rundzie mia∏ wolny los,
w drugiej pokona∏ na co dzieƒ trenujàcego we
Francji Piotrka Pawlaka i dzi´ki temu awansowa∏
do turnieju g∏ównego. Los nie okaza∏ si´ dla niego ∏askawy, bo ju˝ w pierwszej rundzie musia∏
zmierzyç si´ z zawodnikiem rozstawionym. Misiek
udowodni∏, ˝e na korcie, nawet przeciw du˝o wy˝ej sklasyfikowanemu rywalowi, nigdy nie jest si´
na z góry straconej pozycji. Tenisista z „RadoÊci”
rozegra∏ jeden z najlepszych pojedynków w karierze i pokona∏ 6/3 6/3 Kacpra Stochmala, ósmego
zawodnika w Polsce w kategorii skrzatów. Marchewka nie spoczà∏ na laurach. Wykorzysta∏ swojà szans´ i w drugiej rundzie pewnie pokona∏ Ma-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dzi´kujemy za te bezcenne chwile, pe∏ne radoÊci, wzruszeƒ i pi∏karskich prze˝yç!
˚yczmy dalszych sukcesów M∏odym Pi∏karzom
i Trenerom!!!
Wierni Kibice, Rodzice, M. Bogacz
UKT „Kozio∏ek”. Miko∏aj okaza∏ si´ wyjàtkowo „nieuprzejmym” goÊciem, bo nie da∏ szans swoim przeciwnikom zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. W finale singla pokona∏ Rafa∏a Koz∏owskiego 4/0 4/2. Zwyci´stwo tym cenniejsze, ˝e
Miko∏aj kilka miesi´cy temu przegra∏ z tym przeciwnikiem dosyç g∏adko. Rewan˝ mo˝na wi´c uznaç za
bardzo udany. Razem z Koz∏owskim okazali si´
równie˝ najlepsi w grze podwójnej.
Miejmy nadziej´, ˝e dalsza cz´Êç sezonu b´dzie
równie udana dla tenisistów z „RadoÊci”.

Anna Niemiec
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Z Zastowem na dalekà Syberi´

W piàtkowy wieczór 8 listopada uczestnicy
wyprawy Syberia 2013 zabrali goÊci Klubu Kultury „Zastów” na dalekà wypraw´. „PrzejechaliÊmy” wspólnie 18 tysi´cy kilometrów. Prze˝yliÊmy wiele niezwyk∏ych przygód.
Przez Litw´ i ¸otw´ dotarliÊmy do Moskwy, a tam
podziwialiÊmy Plac Czerwony i Cerkiew Wasyla B∏ogos∏awionego. PrzekroczyliÊmy Ural i znaleêliÊmy

si´ w Azji. OglàdaliÊmy elektrowni´ wodnà we wsi
Porogi, która pracuje nieprzerwanie od 125 lat.
OdwiedziliÊmy naszych rodaków we wsi
Wierszyna, którzy w swojej wsi oprócz Domu
Polskiego posiadajà skansen wsi polskiej. DotarliÊmy nad Bajka∏, najg∏´bsze jezioro na Êwiecie,
a tam promem pop∏yn´liÊmy na wysp´ Olchon,
Êwi´te miejsce wyznawców szamanizmu. RelaksowaliÊmy si´ w czystych, ale niestety zimnych
wodach Bajka∏u. RaczyliÊmy si´ s∏odkimi arbuzami. DotarliÊmy tak˝e do Pietropaw∏owki, gdzie
z ca∏ego Êwiata Êciàgajà wyznawcy rosyjskiego
mistyka Wissariona, za∏o˝yciela KoÊcio∏a Ostatniego Testamentu. W Tiumeniu obejrzeliÊmy
kompletnie zachowany szkielet mamuta.
Do Klubu wracaliÊmy przez Ukrain´, podziwiajàc
ogromnà rzek´ Wo∏g´. W Kijowie oglàdaliÊmy naj-

Zimowe ptasie dokarmianie
Chyba ka˝dego zachwyca widok sikor wyjadajàcych ziarno z karmnika albo kowalików skubiàcych
s∏onin´. Dokarmianie ptaków, które potem obserwuje si´ za oknem, staje
si´ cz´sto rodzinnym, pasjonujàcym zaj´ciem.
Trzeba jednak pami´taç,
˝e dokarmianie to tak˝e
wielka odpowiedzialnoÊç.
Na dokarmianie ptaków
powinniÊmy si´ decydowaç jak najpóêniej, by ptaki jak najd∏u˝ej korzysta∏y z naturalnej bazy ˝erowej, tym bardziej ˝e
ró˝norodnoÊç sk∏adu gatunkowego lasów czy
Êródpolnych zadrzewieƒ jest tak du˝a, ˝e ka˝dy
z nich znajdzie tam coÊ dla siebie. Najlepiej gdy

ograniczymy si´ do
dokarmiania
tylko
wtedy, gdy pokrywa
Ênie˝na zalega na tyle d∏ugo lub jest na tyle zmro˝ona, ˝e zwierz´ta rzeczywiÊcie majà utrudniony
dost´p do naturalnie wyst´pujàcego po˝ywienia.
Ptaki bardzo szybko przyzwyczajajà si´ do
miejsca, gdzie regularnie sà dokarmiane, do tego
stopnia, ˝e szybko tracà naturalny instynkt samodzielnego poszukiwania pokarmu. Staje si´ to
dla nich niebezpieczne, w momencie gdy my,
przez zapomnienie czy Êwiadomà rezygnacj´,
przestajemy dorzucaç ziarno do karmnika. Dlatego przed rozpocz´ciem dokarmiania powinniÊmy
zastanowiç si´, czy na pewno b´dziemy mogli to
robiç regularnie. JeÊli tak, musimy dobrze wybraç
lokalizacj´ karmnika. Pami´tajmy, ˝e obecnoÊç
ptaków przyciàga drapie˝niki, takie jak psy,
a w szczególnoÊci koty. PowinniÊmy zatem zadbaç o to, by by∏o to miejsce po∏o˝one doÊç wysoko, z dala od daszków, podestów czy innych
konstrukcji, które u∏atwi∏yby kotu atak. Przed wy-

g∏´biej po∏o˝onà stacj´ metra, która le˝y a˝ 105
metrów pod poziomem gruntu. Po drodze spotkaliÊmy ciekawe osoby i zobaczyliÊmy niezwyk∏e
miejsca. Uczestnicy wyprawy Syberia 2013 bezpiecznie „dowieêli” nas do Klubu Kultury „Zastów”.
Na miejscu by∏ czas na pytania do niezwyk∏ych
podró˝ników. GoÊcie pytali, jak zrodzi∏ si´ pomys∏
na wypraw´, czy ∏atwo jest uzyskaç wiz´ wjazdowà do Rosji, no i oczywiÊcie o to, czy planowane
sà kolejne podró˝e, bo na wspomnienia z nich
z niecierpliwoÊcià czekamy.

KKZ

Âpiewaj z nami!
JeÊli lubisz Êpiewaç, zapraszamy
Ci´ do chóru Cor Mariae!
Tutaj przemi∏o sp´dzisz czas na
wspólnym muzykowaniu, poznasz fajnych ludzi w ró˝nym wieku i rozwiniesz
swoje umiej´tnoÊci wokalne.
Dzia∏amy przy parafii przy pl. Szembeka, spotykamy si´ we wtorki o 19.30
na plebanii. Aby do∏àczyç, po prostu
przyjdê na najbli˝szà prób´.
Nie jest wymagana znajomoÊç nut
ani wczeÊniejsze doÊwiadczenie
w Êpiewaniu w chórze. Szczególnie
serdecznie zapraszamy panów – tenory i basy, przybywajcie! :-)

Dyrygent i chórzyÊci
wieszeniem karmnika sprawdêmy, czy jest stabilny, czy daszek jest szczelny i czy nie wystajà ˝adne gwoêdzie, które mog∏yby stanowiç zagro˝enie
dla ptaka. Ma∏a odleg∏oÊç mi´dzy pod∏ogà karmnika i jego daszkiem umo˝liwia pobieranie pokarmu przez ma∏e ptaki – sikory, kowaliki, mazurki, które dzi´ki temu nie b´dà niepokojone przez
„wi´kszà” konkurencj´, jak sójka czy dzi´cio∏.
Kluczowym elementem dokarmiania jest rodzaj
pokarmu, jaki wyk∏adamy. Najwa˝niejsze, by jego
jakoÊç i Êwie˝oÊç nie budzi∏a zastrze˝eƒ. Ziarno
w ˝adnym wypadku nie powinno byç stare, zapleÊnia∏e czy skwaÊnia∏e. Wbrew pozorom tak˝e
chleb nie jest najlepszym wyjÊciem. Do karmnika
wyk∏adamy ziarna pszenicy, pszen˝yto, j´czmieƒ,
siemi´ lniane, ziarna s∏onecznika, dyni czy maku.
Ró˝norodnoÊç ziarna zapewni wi´kszà ró˝norodnoÊç ptaków, które odwiedzà nasz karmnik.
JeÊli sami nie przygotowujemy mieszanki, mo˝emy skorzystaç z gotowych kulek czy mieszanek,
kupionych w sklepie zoologicznym. Gdy wywieszamy s∏onin´, zwróçmy uwag´, by nie by∏a s∏ona.
JeÊli wszystkie te warunki zosta∏y spe∏nione, nie
pozostaje nic innego, jak rozsiàÊç si´ za oknem
z kubkiem goràcej czekolady, z dzieçmi i podziwiaç
uroczy widok posilajàcych si´ ptaków.
Magdalena St´piƒska
NadleÊnictwo Celestynów
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V Wawer Music Festival:

Noworoczny Koncert
– Biskupski Show

Jako patron medialny wydarzenia
mamy dla Paƒstwa 5 bezp∏atnych
podwójnych zaproszeƒ na
koncert. Wystarczy zadzwoniç
do redakcji (tel. 22 810-26-04)
– liczy si´ kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury pod przewodnictwem prof. Jaros∏awa Drzewieckiego serdecznie zaprasza
w dniu 12 stycznia 2014 r. o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego „BOSS” przy ul. ˚wanowieckiej 20 w Miedzeszynie na Karnawa∏owe Show Perkusyjne
w wykonaniu mistrzów Êwiatowego formatu: Piotra Biskupskiego (perkusja), Grzegorza Nadolnego (kontrabas),
Piotra Olszewskiego (gitara) oraz rewelacyjnego zespo∏u
Nebojšy Jovana Živkoviça. GoÊciem honorowym koncertu
b´dzie ksiàdz Witold Gajda – proboszcz parafii p.w. Matki
Bo˝ej Dobrej Rady w Miedzeszynie
Zapowiada si´ niezwykle atrakcyjny koncert noworoczny
z aktywnym udzia∏em publicznoÊci!
Zaproszenia na wydarzenie dost´pne b´dà w recepcji
Hotelu BOSS (tel. 22-516-61-00, e-mail: fundacja@inter
piano.pl od dnia 1.01.2014 roku.
Hanna Kowalska

Poeci i pisarze wawerscy

TUWIM – 60. rocznica Êmierci poety
Pod koniec roku 2013 warto wspomnieç o jego patronie, jednym z trzech najwi´kszych poetów zwiàzanych z wawerskim Aninem. Dwóch pozosta∏ych to oczywiÊcie bliski pokoleniowo Ga∏czyƒski i – ju˝ z innej epoki – wspó∏czesny nam Twardowski. Ale zajmijmy si´
teraz Tuwimem, którego rocznic´ Êmierci b´dziemy prze˝ywaç w ostatnich dniach mijajàcego roku, 27 grudnia.
Tuwim zmar∏ nagle, na atak serca, w Zakopanem.
Niemal ˝ywego Tuwima mo˝emy zobaczyç w tych
dniach na ekranach kina. W dramacie Krauzów „Papusza” postaç zas∏u˝onego poety (gra jà aktor Andrzej
Walden) wpierajàcego m∏odszego koleg´ po fachu, Jerzego Ficowskiego, jest starannie ucharakteryzowana:
widzimy ciemne ogniste oczy, d∏ugi garbaty nos, a tak˝e... du˝à naroÊl – „myszk´” na lewym policzku, którà
prawdziwy Tuwim kaza∏ na zdj´ciach retuszowaç... Taki wyrazisty Tuwim zas∏uguje na osobnà filmowà monografi´. Jak dotàd interesujà si´ nim przede wszystkim autorzy ksià˝ek. Warto wymieniç obszerne pozycje
Piotra Matywieckiego „Twarz Tuwima” (2008) oraz tegorocznà Mariusza Urbanka „Wyl´kniony bluênierca”.
W „Sekretach pisarzy” dziennikarz Piotr Kitrasiewicz
doszukiwa∏ si´ s∏abych stron poety, tekÊciarza kabaretowego, m.in. w upodobaniu do magii i maniakalnych l´kach. Z kolei biografistka Joanna Siedlecka zwraca∏a
uwag´ na jego ch∏ód emocjonalny, tak˝e w stosunku
do w∏asnej matki. Tuwim kojarzony jest te˝ z ostrym
sprzeciwem wobec antysemityzmu, a tak˝e narastajàcà
pod koniec ˝ycia chorobà alkoholowà. Jednak dla polskiej literatury Tuwim to klasyk poezji dzieci´cej, a ponadto niezrównany satyryk, kabareciarz, t∏umacz, bibliofil, badacz i popularyzator dziejów kultury. Zawdzi´czamy mu wiele wzruszeƒ, przede wszystkim tekstom
jego piosenek oraz wierszom religijnym (Jeszcze si´ kiedyÊ rozsmuc´/ jeszcze do Ciebie powróc´/ Chrystusie...).
Ci, którzy uto˝samiajà Tuwima jedynie z „Lokomotywà”, „Kwiatami Polskimi” czy choçby nawet „Balem
w operze”, powinni 11 grudnia wybraç si´ do Wawerskiej Strefy Kultury na spektakl „Mi∏oÊç mnie szuka po
mieÊcie”. Re˝yser Szczepan Szczykno przedstawia
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w nim szereg osobnych scen – interpretacji ma∏o znanych tekstów poetyckich bàdê dramaturgicznych. Nie
ma w nim piosenek takich jak „Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy” z repertuaru Hanki Ordonówny czy „Wspomnienie”, jednoznacznie kojarzone z Niemenem (Mimozami
jesieƒ si´ zaczyna...). Znajdziemy tam za to „Kart´
z dziejów ludzkoÊci” (Spotkali si´ w Êwi´to o piàtej
przed kinem/ Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem...), „Na pierwszy znak” (Trudno serce ok∏amywaç/
Bo màdrzejsze jest ni˝ ty...) czy – tutaj w z znakomitym

W Trakcie
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską)

Klub – tel. 22 610 68 66,
Trattoria – tel. 502 90 10 80

Trattoria W Trakcie jest teraz czynna
od poniedziałku do piątku od 8 rano
i zaprasza na śniadania!
< 6 grudnia piątek - 10% dochodu
z Trattorii przeznaczamy na akcję Pajacyk!
Wspomóżmy razem głodne dzieci!
< 15 grudnia niedziela, godz. 11:00
Warsztat robienia i ozdabiania pierników
dla dzieci i dorosłych.
< 22 grudnia niedziela, godz. 12:00
dwuipółgodzinne warsztaty ozdób
świątecznych, czyli rodzic na zakupach,
a dzieci W Trakcie!
< 27 December Friday, 19:00 - 22:00
Cheers! Let’s meet other Foreigners living
in Wawer. Happy hours - every second drink
half price. Every last Friday of the month.
< 31 grudnia wtorek, godz. 20.00
W Trattorii Sylwester dla dorosłych
w rytmie Italo Disco, 450 zł od pary.
W Klubie Sylwester dla dzieci!
Gwarantujemy super zabawę, posiłki
i opiekę od 20 do 2 w nocy! 110 zł dziecko,
rodzeństwa 50% zniżki.
< 2 – 5 stycznia 2014
Oferujemy rodzicom w potrzebie całodniową
opiekę i zabawę dla dzieci w Klubie

wykonaniu Zbigniewa Rogowskiego – „Piosenk´
umar∏ego” (Dusza z cia∏a wylecia∏a/ Na zielonej ∏àce sta∏a./ Ja pobieg∏em patrz´ na nià:/ Nie wiedzia∏em, ˝eÊ ty
anio∏...). W cz´Êci drugiej pt. „Polityka” zrozumiemy, ˝e
b∏´dne jest przypisywanie Tuwimowi jednoznacznej
orientacji partyjnej, pomimo jego najbardziej ostentacyjnych deklaracji. W postawie ortodoksyjnej poeta
sk∏onny by∏ dopatrywaç si´ groteski, a nawet znamion
absurdu... Niech ilustracjà do tych stwierdzeƒ b´dzie
„Archanio∏” albo „Przewrót w Pikutowie”.
Zach´cam wszystkich mi∏oÊników Tuwima do skorzystania z grudniowej oferty kulturalnej, obejrzenia
filmu, wybrania si´ na spektakl. Utrwalony w obrazie
i poetyckim s∏owie Tuwim z pewnoÊcià pozwoli si´ zapami´taç. A przecie˝ to literat godny uwagi nie tylko
w okràg∏à rocznic´ przedwczesnej Êmierci.

Joanna Janisz

< Styczeń: środa 17:30 nowy cykl zajęć
dla dzieci 5-6 lat Laboratorium Kuchenne
< Klub zaprasza we wtorek o 19:00 na
Zumbę dla dorosłych i młodzieży, w środy
o 19:45 na Taniec Brzucha, w piątek
o 19:45 na Latino Solo - tańce w pojedynkę,
oraz na TBC w poniedziałek i czwartek 20:40,
15 zł wejście
Na wszystkie nasze zajęcia i warsztaty
obowiązują zapisy pod numerem

telefonu: 505 84 74 24 lub
mailem: klub@wtrakcie.pl

www.wtrakcie.pl
facebook.com/WTrakcie
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Wydarzenia kulturalne w grudniu
teczny dla mieszkaƒców. Wspólne kol´dowanie przy choince, pocz´stunek.

20 grudnia (piàtek), godz. 18.15
KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

Spotkania, pokazy, konkursy

Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zima u Kubusia Puchatka” w wykonaniu aktorów teatru Art-re z Krakowa.

„Spotkanie wigilijne” z Seniorami i nie tylko... spotkanie przy „stole wigilijnym” integrujàce Êrodowisko.

13 grudnia (piàtek), godz. 11.40–12.40
KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

Wystawy, warsztaty, bale

14 grudnia (sobota), godz. 17.30
KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Oceania – wyspy Pacyfiku”. Podczas spotkania prelekcja i film autora.

31 grudnia (wtorek), godz. 20.00
KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

13 grudnia (piàtek), godz. 14.00
KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

31 grudnia (wtorek), godz. 20.00
KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

Gala wr´czenia nagród w konkursie plastycznym „Szopka betlejemska” i wystawa nagrodzonych prac.

Bal sylwestrowy 2013/2014. Zabawa przy muzyce w wykonaniu zespo∏u „Rewers”. Zapewniamy goràce posi∏ki, zakàski, bufet cukierniczy, napoje. Koszt: 350 z∏/para. Szczegó∏owe
informacje w klubie, na plakatach, w miesi´czniku „Mój Aleksandrów” oraz u organizatora balu p. Ma∏gorzaty Wojciechowskiej, pod nr. tel. 533-075-441 w godz. 16.30–22.30.

Przedstawienia teatralne, spektakle
14 grudnia (sobota), godz. 15.00–16.00
KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

„Zielona Wigilia”. Wszystkich milusiƒskich, ich rodziców
i sympatyków Klubu zapraszamy na wspólny wieczór wigilijny.

19 grudnia (czwartek), godz. 18.00
KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54
„Ksi´˝niczka Wanda i Kol´dowa Nocka” – bajka ze
Êwiàtecznym korowodem. Re˝yseria Irena i Zbigniew Rogowscy. Rezerwacje wejÊciówek pod nr. tel.: 22 612 62 44.

21 grudnia (sobota), godz. 12.00
KK „Zastów”, ul. Lucerny 13
„Zimowa choinka...” – XVIII edycja spotkania z Miko∏ajem
dla dzieci korzystajàcych z zaj´ç w Klubie Kultury „Zastów”.

21 grudnia (sobota), godz. 13.30, godz. 15.00
KK „Zastów”, ul. Lucerny 13
„Jest taki dzieƒ...” – XVIII edycja spotkania z Miko∏ajem dla
dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych na zaj´cia w KK „Zastów”.

21 grudnia (sobota), godz. 15.00
KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36
„TeoÊ i Bo˝e Narodzenie” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów Teatr Dobrego Serca.

Koncerty, recitale, projekcje
14 grudnia (sobota), godz. 16.00
KK „Marysin”, ul. Korkowa 96
„Marysiƒskie kol´dowanie” – rodzinny koncert Êwià-

Oferta kulturalna Biblioteki
Wystawy/ Wernisa˝e
• Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na
Trawiastej”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Zimowo-Êwiàteczna wystawa prac podopiecznych Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102, ul. PrzedwioÊnie 1,
Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Dyskusje/ Pogadanki/ Spotkania
• 30 grudnia, godz. 17.00 – „Wieczór z kol´dà”, wykonanie: Ma∏gorzata Baran, Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
G∏oÊne czytanie
• 13 grudnia, godz. 10.00, „Fairy Tales” – baÊnie w j´zyku angielskim, czyta Julia Oliwia Kozio∏, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• „Bajki w Êrodowe po∏udnia” – czytanie bajek dzieciom w Êrody w godz. 12.00–12.30, Wypo˝yczalnia nr
26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
• G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci w wieku
3–5 lat. Piàtek, 13 grudnia w godz. 12.00–13.00, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• G∏oÊne czytanie dzieciom, w piàtki, godz. 16.00, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10:
- 13 grudnia – R. Green „Renifery Âwi´tego Miko∏aja”,
– 20 grudnia – B. Lewandowska „Miko∏ajek i Miko∏aje”; „Wigilijna rozmowa”.

15 grudnia (niedziela), godz. 12.00 i 14.00
KK „Zastów”, ul. Lucerny 13
Gala wr´czenia nagród w Ogólnopolskich Konkursach
Plastycznych „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
i „Ozdoba choinkowa”.

Imprezy sportowo-rekreacyjne

16, 17, 20 grudnia, godz. 16.00–18.00
KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

15 grudnia (niedziela), godz. 10.00–16.00
KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

Spotkania przedÊwiàteczne z uczestnikami Pracowni Sztuki Dziecka „PlastuÊ” i Pracowni Sztuki M∏odych „Ko∏o”.
Wystawa prac plastycznych dzieci. S∏odki pocz´stunek.

XVIII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2013.

18 grudnia (Êroda), godz. 17.00
KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54
„Âwiàteczny wieczór” – spotkanie interdyscyplinarne.

19 grudnia (czwartek), godz. 14.00
KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10
„Spotkanie Wigilijne” – spotkanie przed Êwi´tami organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wst´p
dla cz∏onków UTW Wawer.

• G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Urodziny Sowy”
Martina Gurtha – czyta Renata Piàtkowska, Oddzia∏
Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 13 grudnia, godz. 15.00–16.00 – „OpowieÊç o burzy”
- 17 grudnia, godz. 13.00–14.00 – „OpowieÊç na dobranoc”
- 20 grudnia, godz. 15.00–16.00 – „Sowa na urodziny”
- 27 grudnia, godz. 15.00–16.00 – „Wspania∏a przygoda”
Konkursy/ Testy/ Quizy
• „Gry planszowe w bibliotece...” – w ka˝dy czwartek,
godz. 16.00–18.00, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin
Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
• Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka pt. „Paddington daje sobie
rad´” na podstawie ksià˝ki Michaela Bonda dla dzieci
w wieku 6–10 lat, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
IV–VI SP) pt. „Przygody rozbójnika Hotzenplotza i jego
przyjació∏ w naszym mieÊcie” na podstawie ksià˝ki Otfrieda
Preusslera, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla dzieci 6–10 lat (kl. I–III SP) pt.
„Cecylka Knedelek i Bo˝e Narodzenie” Joanny Krzy˝anek, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych w wieku
5–6 lat na podstawie ksià˝ki Anny Onichimowskiej pt.
„O ˝yrafie, która chcia∏a zobaczyç Ênieg”, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
Zaj´cia ruchowo-edukacyjne dla najm∏odszych
• „Wawerskie Maluchy” – zapraszamy w czwartki. Zaj´cia w dwóch grupach wiekowych: dzieci w wieku

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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Bal Sylwestrowy Klubu Seniora „Relax”.

27–28 grudnia, godz. 9.00–18.00
Zespó∏ Szkó∏ nr 70, ul. Bajkowa 17/21
XXII Mi´dzynarodowy Turniej Tenisa Sto∏owego.
Organizatorzy: ks. Miros∏aw Mikulski, PKS „RadoÊç”.
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

1–1,5 roku godz. 10.00–10.40 – zaj´cia p∏atne 8 z∏;
dzieci w wieku 2–3 lata godz. 11.00–12.00 – zaj´cia
p∏atne 15 z∏. Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty plastyczne
• Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 4–5
lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30–18.00, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty i zaj´cia edukacyjne
• „Co w trawie piszczy” – zaj´cia literackie dla dzieci
w wieku 5 lat – w ka˝dy poniedzia∏ek 16.30–17.15 lub
17.00–17.45, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Kurs komputerowy dla SENIORÓW – wtorki, godz.
9.00 i 14.30 (2 grupy), Czytelnia, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych „Chata
z Pomys∏ami”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
„Biblioteczne konsultacje komputerowe” –
w czwartek w godzinach 11.00–13.00 mo˝na zasi´gnàç
pomocy i informacji w sprawach zwiàzanych z u˝ytkowaniem i obs∏ugà komputerów. Ze wzgl´du na ograniczonà
liczb´ stanowisk prosimy o kontakt pod nr tel. 22 872 43
78 lub e-mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteka korepetycji” – bezp∏atne korepetycje z matematyki, poziom od podstawówki do matury. Ârody w godzinach 16.00–17.30. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´
miejsc prosimy o kontakt tel. 22 872 43 78 lub e-mail:
miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

Zakład Pogrzebowy
całodobowo

Calvaria

Ul. Grochowska 144/146, tel. 22 836 40 09, 501 570 011
Nr 36 / Grudzieƒ 2013
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10 edycja imprezy „Senior dla Juniora”
„Podró˝ nie zaczyna si´ w momencie, kiedy ruszamy w drog´, i nie koƒczy, kiedy dotarliÊmy do
mety. W rzeczywistoÊci zaczyna si´ du˝o wczeÊniej
i praktycznie nie koƒczy si´ nigdy, bo taÊma pami´ci kr´ci si´ w nas dalej”.
Ryszard KapuÊciƒski

23 listopada 2013 roku w Zespole Szkó∏ nr 116
odby∏a si´ impreza „Senior dla Juniora”. Ju˝ od dziesi´ciu lat to wydarzenie pi´knie si´ wpisuje w ˝ycie
szko∏y, anga˝ujàc uczniów, rodziców i Êrodowisko
lokalne. Tym razem festyn odbywa∏ si´ pod has∏em:
„Podró˝e z Korynckà”. Przepi´knie przygotowane
dekoracje znajdujàce si´ w salach i na korytarzach
szko∏y przykuwa∏y uwag´. W bufecie mi´dzynarodowym mo˝na by∏o skosztowaç ró˝norodnych goràcych potraw, kawiarnia zaprasza∏a wszystkich
ch´tnych na pyszne ciasta przygotowane przez rodziców, a tak˝e na kaw´ i napoje, by∏y tak˝e stanowiska, na których mo˝na by∏o nabyç ró˝ne ciekawe
rzeczy, w tym pi´kne prace dzieci. W tym roku by∏y
to m.in. choinki, decoupage, witra˝e i anio∏y.

Uczniowie szko∏y podstawowej wraz z wychowawczyniami przygotowali niezwykle interesujàcy
program artystyczny. Podczas jego trwania mo˝na
by∏o wspólnie z nimi odwiedzaç dalekie kraje, poznawaç pi´kno otaczajàcej przyrody, przypominaç
sobie ch´tnie odwiedzane miejsca w Polsce,
wspólnie Êpiewaç piosenki, taƒczyç i bawiç si´.
W drugiej cz´Êci mogliÊmy oglàdaç wyst´py
zaproszonych goÊci oraz losowaç nagrody za bi-

lety wst´pu. Wspomnieç nale˝y równie˝
o pracach nauczycieli,
a tak˝e o ró˝nych cennych przedmiotach przekazanych przez rodziców i sponsorów, które mo˝na by∏o otrzymaç podczas imprezy.
Ponad dziewi´çset osób (zaproszonych goÊci,
rodziców, dziadków, znajomych, przyjació∏) odwiedzi∏o szko∏´ i z radoÊcià bra∏o udzia∏ w przygotowanych niespodziankach.
Chcemy serdecznie podzi´kowaç Radzie Rodziców i wszystkim osobom, które bardzo zaanga˝owa∏y si´ w przygotowanie imprezy. Dzi´kujemy równie˝ sponsorom: firmie „Kotwica”, restauracji „Widoczna”, piekarni „Or´˝na”,
piekarni – cukierni „Grzybki”, cukierni i kawiarni
„Mytlewski”, pracowni cukierniczej Andrzeja Bogusza, firmie „Aliga”, firmie „Silverado”, delikatesom „Tora”, cukierni „The Cheescake Shop”,
szkole j´zykowej „Olton” oraz NadwiÊlaƒskiemu
Uniwersytetowi Dzieci´cemu za wsparcie okazane naszej szkole. Ju˝ dzisiaj zapraszamy na imprez´ „Senior dla Juniora” za rok.
Do zobaczenia!
Joanna ¸opaciƒska-Tkaczuk

„Ciekawe pasje i zawody”
– czyli Formu∏a w naszej szkole
W listopadzie w szkole podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja odby∏a si´ kolejna lekcja z cyklu „Ciekawe pasje i zawody”,
czyli spotkanie z rodzicami naszych uczniów,
którzy dzielà si´ swoimi pasjami i zainteresowaniami zawodowymi. Ka˝de z takich spotkaƒ jest niezapomnianà przygodà i naukà!
Rodzice Ksawerego, paƒstwo Magda i Maurycy Kochaƒscy, zaproponowali lekcj´ z... najprawdziwszà wyÊcigówkà i z... najprawdziwszym mistrzem Polski w wyÊcigach Formu∏y 2000. Pan
Maurycy Kochaƒski to tak˝e komentator F1
w Telewizji Polsat (2007–2012) i ekspert F1
w Telewizji Polsat (2007–2013).
We czwartek, 21 listopada, Mistrz przywióz∏
do Vizji swojà „rakiet´”. Bolid to angielski Reynard F389 Volkswagen. Nadwozie zbudowane
z kevlaru, hamulce AP Racing, skrzynia biegów

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Hewland. Moc 250 koni. PrzyÊpieszenie
0–100 km/h = 3 sekundy, 0–200 km/h = 8
sekund. Pr´dkoÊç maksymalna 280 km/h.
Bolid wygra∏ Mistrzostwa Polski 2005 oraz
2006 w klasie F-2000. Maurycy Kochaƒski by∏ jego kierowcà w latach 1999–2006. W latach 1999,
2005, 2006, 2008 prowadzi∏ inne auto – dallara.
Spotkanie z Formu∏à umówiono na godz.
10.30, ale ju˝ kwadrans wczeÊniej brakowa∏o
miejscówek przy oknach wychodzàcych na dziedziniec szko∏y... Ale furaaa!
Uczniowie z grupy startowej zaprosili na swojà
lekcj´ kole˝anki i kolegów z klasy IV i I gimnazjum,
przysz∏y te˝ nasze przedszkolaczki. Pan Maurycy
opowiada∏ o swoim zawodzie, prezentowa∏ auto,
odpowiada∏ na pytania. Wszyscy mogli usiàÊç za
kierownicà bolida, przymierzyç kask, r´kawice,
obejrzeç kombinezon kierowcy, a w quizie popisaç

si´ zdobytà na temat Formu∏y wiedzà. Nagrodà
by∏y zdj´cia, z autografem mistrza Polski w Formule (dla zainteresowanych – mamy dojÊcia :-) ).
Ustawieni szpalerem oklaskiwaliÊmy naszego goÊcia, patrzàc jak odje˝d˝a tym nieziemskim autem.
„Dzi´kujemy” – wypowiedziane po wielokroç,
czy jest w stanie wyraziç naszà wdzi´cznoÊç?
Czy komuÊ z was zdarzy∏o si´ spotkaç, tak po
prostu, zwyczajnie, przypadkiem, w drodze do
szko∏y, mistrza Polski w Formule, w jego s∏ynnym bolidzie? To prawie nierealne :-). Nam si´ to
uda∏o i mamy na to dowody.
Sami zobaczcie :-)
Aldona Gontek
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Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam mieszkanie 60 m , 3 pokoje, W-C osobno, loggia,
widna kuchnia, 4 pi´tro/15, ciche, ciep∏e, ¸ukowska, BEZPOÂREDNIO, 360 tys. – cena do negocjacji, tel. 601677660.
◗ Odstàpi´ partycypacj´ TBS Falenica mieszkanie dwupokojowe du˝a kuchnia ustawne 50,5 m2 pi´tro 3, 120000 z∏, cena
do negocjacji 606-639-842.
◗ Stancja – pokój przy rodzinie potrzebna do wynaj´cia dla
ucznia gimnazjum najlepiej w Starej Mi∏oÊnie. 601597925
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1850 m2 bezpoÊrednio. Bardzo
dobra lokalizacja w Starym Aninie tel. 605 523 181.
2

◗ Poszukuj´ hali do wynaj´cia z przeznaczeniem na stolarni´ do
250 m2 lokalizacja Wawer, Weso∏a, Rembertów tel. 604705045
◗ Pilnie sprzedam pó∏ bliêniaka, Wawer, ul. Celulozy, 185 m2 powierzchni u˝ytkowej, 300 m2 dzia∏ki. Skoƒczony z zewnàtrz,
zamkni´ty, w Êrodku ceg∏a bez tynków. Tel: 504 979 207.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie. tel. 22
773 41 75, po godz. 17.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533.

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
◗ Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 71,2 m2 w zamkni´tym,
chronionym, kameralnym osiedlu „Mi∏osna Park” w Starej Mi∏oÊnie – 420 000 z∏. Tel. 502-652-336.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830 .

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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NIERUCHOMOÂCI

◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI nauczycielka native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli. 795 549 347.
◗ Poszukuj´ pomocy w nauce j´zyka niemieckiego (poziom
podstawowy) dla dziecka w szkole podstawowej – wawer,
tel. 508 144 014.

◗ 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
◗ 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

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA korepetycje, doÊwiadczony
nauczyciel. Tel: 796 76 12 06 lub 22 815 31 62.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523

◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy 534-943-830.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci
w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie
zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0-III Dojazd gratis. tel 728 814 601.
◗ Klasa Muzyki Rozrywkowej oferuje indywidualnà nauk´ gry
na instrumentach, gitara klasyczna, akustyczna, basowa.
Mo˝liwoÊç nauki gry w grupie z kolegà, kole˝ankà, bratem,
siostrà. kontakt 694-702-442.

◗ MATEMATYKA – gimnazjum, szko∏a podstawowa, dojazd do
ucznia. Nauczycielka pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuje
do sprawdzianów, egzaminów, tel. 602 194 809
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego i rosjanka tel: 784-332-759.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ 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
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel.
516 390 664

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije.
Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim dzieci
wyros∏y chcesz coÊ wymieniç ze sprz´tu zadzwoƒ – 0 602
231 318, etenis@wp.pl.

OPIEKA DLA DZIECI
W NOC SYLWESTROWÑ

• opieka w godz. 17.00–8.00
• bal sylwestrowy dla dzieci z szmpanem
• ognisko, zabawy i konkursy
www.przystanposzkole.pl, tel. 506-124-736
◗ SPRZEDAM kuchenk´ mikrofalowà SAMSUNG MW73E
w idealnym stanie oraz stó∏ 90x90x90cm wraz z taboretami
45x23x60cm. 795-544-456.
◗ SPRZEDAM nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew
kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym stanie.
795-544-456.
◗ Wod´ perfumowanà PRADA Milano d’Iris 400ml – oryginalnie zapakowanà. To nietrafiony prezent, który byç mo˝e ucieszy kogoÊ innego, jako upominek z okazji... tel. 501-302-322
◗ Sprzedam dres m´ski adidas na 190 cm. oraz kolekcjonerskie
misie zabawki z certyfikatem Steiff (700,00 z∏ za sztuk´) tel.
668 296 340.

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
◗ Uczennica ze Wschodu z polskimi korzeniami z wdzi´cznoÊcià przyjmie w miar´ sprawny komputer lub laptop oraz telewizor, jest na stancji w Weso∏ej. Tel. kont. 504 69 79 18.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat na
g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia.
Tel: 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt.
Tel: 601-851-660.
◗ 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.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Weso∏a, Rembertów
– Konrad Skorupka,
kontakt powy˝ej
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• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw
– Artur Pawlak, tel. 605-297-200, e-mail:
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk, wa∏ek
po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13.
◗ Sprzedam tapczan 1-osobowy z zag∏ówkiem w bdb stanie
(prod. 10.08.2012) kolor kakao tel 22 870 29 98.
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664.

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

EKOGROSZEK
605 297 200

16
5

WORKOWANY, Z DOWOZEM

◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko pod prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ mieszkanie w Mi´dzylesiu 46 m2 tel. 22 615 30 60
◗ Stancja – pokój przy rodzinie potrzebna do wynaj´cia dla
ucznia gimnazjum najlepiej w Starej Mi∏oÊnie. 601597925.

WYCINKA DRZEW
US¸UGI OGRODOWE
19
• PODCINANIE GA¸¢ZI DRZEW
• PRACE Z PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
• ODÂNIE˚ANIE POSESJI I DACHÓW

www.polinie.pl 513-148-238
◗ Do wynaj´cia lokal 50 m2, biurowo-us∏ugowy pawilon ul.
Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758.
◗ Wynajm´ gór´ pawilonu przy Grochowskiej 173/175, 22 m2,
tel. 22 810 61 63.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Zatrudni´ szwaczki i krojczego do zak∏adu krawieckiego
w Warszawie Weso∏a tel. 501 75 75 78.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´ do salonu pi´knoÊci w Weso∏ej, tel. 605
783 993.

STOLARNIA
BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

92

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz

◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, mycie okien we wtorki i piàtki. Telefon kontaktowy 509995287.
◗ Jestem m∏odà, dobrze zorganizowanà osobà posiadajàcà
prawo jazdy i samochód. Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka itp. Zapraszam do kontaktu 505-952-011.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 WarszawaWeso∏a zatrudni panià do sprzàtania na 1/2 etatu. Informacja pod nr tel. 508877040.

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

122

◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118 .
◗ Elektryk dy˝urny 516 075 825.
◗ Z∏ota ràczka – remonty i ró˝ne naprawy na terenie Wawra
i okolic, tanio i solidnie tel. 601 313 561.

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

TEL: 502-011-257

127

◗ Szko∏a J´zyka Angielskiego DRAGONFLY poszukuje Lektorów
z doÊwiadczeniem w nauczaniu dzieci oraz wykszta∏ceniem
kierunkowym bàdê certyfikatami (TEFL, CELTA, DELTA), CV na
e-mail: biuro@dragonfly.edu.pl
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 513 687 421, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie,
usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie tel. 513 687
421, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

EKIPA REMONTOWA

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

115

Nr 36 / Grudzieƒ 2013

WAWERSKIE

SALON DEKORACJI OKIEN
- FIRANY
- ZAS¸ONY
- KARNISZE
- ROLETY
- TAPETY

PE¸EN ZAKRES
US¸UG KRAWIECKICH

UL. TRAKT BRZESKI 68

05-077 WARSZAWA–WESO¸A
Tel: 664-005-839; 604-293-236

www.nikaprofessional.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

22 250 15 77, 22 671 77 00
www.boramed.pl
pon. - pt. 8 - 20, sobota 9 - 13

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG ciąży 2D/3D/4D
USG genetyczne
Test PAPP-A
ECHO serca płodu

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog,
chirurg, dermatolog, laryngolog, internista, urolog, neurolog Medycyny Płodowej FMF

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

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

podpisując umowę do końca roku dostaniesz do 5% zniżki

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
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