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Jubileuszowa

„Nutka Poliglotka”
Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, którego
pomys∏odawcà i organizatorem jest Klub Kultury „RadoÊç”, odby∏ si´ pod
koniec 2013 roku po raz dziesiàty. Uczestnicy prezentowali swoje umiej´tnoÊci wokalne w dniach 7 i 8 grudnia br. w stylowych wn´trzach Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss.
Pomys∏ zorganizowania Przeglàdu powsta∏, by zach´ciç dzieci i m∏odzie˝ do Êpiewania w europejskich j´zykach narodowych, a nie tylko j´zykach urz´dowych. Zadaniem Przeglàdu jest propagowanie nauki
j´zyków europejskich oraz ukazanie ich
pi´kna poprzez wykonania artystyczne piosenek ró˝nych regionów Europy. W tegorocznej edycji s∏yszeliÊmy m.in. j´zyki: angielski, w∏oski, hiszpaƒski, czeski, rosyjski,
a nawet serbski. Poczàtkowo by∏ to ma∏y
przeglàd, do pierwszej edycji zg∏osi∏o si´ zaledwie 7 uczestników. Stopniowo rozrasta∏
si´ i w tegorocznej edycji wystàpi∏o ju˝ ponad 200 wykonawców – indywidualnie i zespo∏owo – z kilkudziesi´ciu placówek
z Warszawy i nie tylko. MieliÊmy uczestników z Bydgoszczy, Krakowa, Wieruszowa,
Wroc∏awia, Bia∏egostoku, Pu∏aw, Zakroczymia, Góry Kalwarii, Otwocka, Celestynowa
i kilku innych miast i miasteczek. Tym samym Przeglàd potwierdzi∏ po raz kolejny

swojà rang´ ogólnopolskiego wydarzenia.
Stopniowo wzrasta te˝ poziom artystyczny
Przeglàdu, tegoroczni uczestnicy zostali
ocenieni niezwykle wysoko, pod wzgl´dem
wokalnym, ale te˝ pod wzgl´dem poprawnoÊci j´zykowej. Potwierdzeniem tego jest
np. liczba miejsc przyznanych w kategorii
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wiekowej 16–19 lat – jury przyzna∏o w tej
kategorii 4 pierwsze miejsca, 4 drugie oraz 3
trzecie. Tegorocznych uczestników ocenia∏o
jury w sk∏adzie: Krystyna Piotrowska – muzyk, kompozytor, pedagog; Jerzy Ostrowski
– muzyk, kompozytor, aran˝er, pedagog;
Dorota Choszczyk – piosenkarka; Jagoda
Wypyszyƒska i Agata ¸uczak – lektorki j´zyków obcych oraz Zbigniew Leszczyƒski
– pe∏nomocnik ds. wspó∏pracy polsko-niemieckiej przy Powiecie Emsland w Dolnej
Saksonii, w Republice Federalnej Niemiec,
który przyjecha∏ do nas nie tylko jako goÊç,
ale równie˝ jako reprezentant Partnera Zagranicznego naszego Przeglàdu, jakim by∏o
Starostwo Powiatowe Emsland.
Nie sposób wymieniç wszystkich nagrodzonych. Jury przyzna∏o ogó∏em 46 nagród,
w tym Grand Prix, którego tegorocznà zdobywczynià jest Agata Ewa Mociak z Centrum Artystycznego Elizy Sacharczuk
z Bia∏egostoku, oraz nagrod´ specjalnà za
wykonanie piosenki w j´zyku niemieckim,
którà zdoby∏ Jacek Markiewicz z Centrum
Kultury w B∏oniu. Fundatorem tej ostatniej nagrody by∏o wspomniane
wczeÊniej Starostwo Powiatowe Emsland. Wiele
emocji, wiele pi´knych
wra˝eƒ
artystycznych,
uczta dla ducha. Zwyci´zcom gratulujemy i zapraszamy ponownie – do kolejnej edycji Przeglàdu.

Dorota Wajner
dyrektor Klubu Kultury
„RadoÊç”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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GRUDZIE¡
w Radzie Dzielnicy Wawer
Grudzieƒ jest zawsze
miesiàcem, w którym
Rada Dzielnicy ma
znacznie mniej pracy.
Tradycjà jest organizowane przed sesjà Rady
spotkanie op∏atkowe
Zarzàdu
Dzielnicy,
radnych i urz´dników.
W tym roku podczas spotkania Zarzàdowi i Radzie Dzielnicy zosta∏o przekazane
Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju przez harcerzy i harcerki ze 147 Szczepu „B∏´kitni”
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego.
Na grudniowej sesji Rady Dzielnicy doprowadzono w koƒcu do zmiany nazwy ul.
gen. Waltera. Ulica ta otrzyma∏a nowà nazw´ Zatrzebie. Zatrzebie to nazwa jednego z rejonów Miedzeszyna, na którego terenie przebiega ta ulica. Innà nowoÊcià za-

aprobowanà przez Rad´ by∏o nazwanie
nowo wybudowanego odcinka ulicy nazwà
Skalnicowa. Nazwa ta ma uzasadnienie,
gdy˝ jest to kontynuacja ulicy majàcej ju˝
takà nazw´. Radni nie zgodzili si´ natomiast na nadanie nazwy ul. Morawska drodze wewn´trznej zlokalizowanej po pó∏nocnej stronie ul. Chodzieskiej. Powodem
by∏y zbyt ma∏e jej parametry i brak zabudowanych posesji przy tej ulicy.
Zakoƒczy∏ si´ kolejny etap budowy ul.
Marsa. Inwestycja ta realizowana jest
przez Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych. W przysz∏ym roku rozpocznie si´ kolejny etap budowy, po którego zakoƒczeniu ruch lokalny ma byç oddzielony od ruchu tranzytowego. Poczàtkowo planowano
budow´ dwóch estakad dla ruchu tranzytowego biegnàcych od wiaduktu nad torami kolejowymi do skrzy˝owania ul. Marsa
z ul. ˚o∏nierskà. Niestety, z przyczyn prawnych, nie mo˝na obecnie zrealizowaç estakady, którà ma byç prowadzony ruch
w kierunku centrum. Dlatego tymczasowo,
do chwili rozstrzygni´cia problemów, ruch

tranzytowy w tym kierunku ma si´ odbywaç ∏àcznie z ruchem lokalnym na jezdni
wybudowanej na powierzchni ziemi. Dopiero w dalszych latach ma zostaç wybudowana druga estakada. Jako ˝e jest to rozwiàzanie niekorzystne dla mieszkaƒców,
radni dzielnicy podj´li stanowisko, w którym zaapelowali o podj´cie wszelkich
mo˝liwych dzia∏aƒ, w wyniku których stanie si´ mo˝liwe uzyskanie wszystkich niezb´dnych zgód i pozwoleƒ umo˝liwiajàcych realizacj´ projektu w pierwotnie za∏o˝onym kszta∏cie.
Na sesji relacj´ ze swojej pracy zda∏ Zarzàd. W okresie od poprzedniej sesji Zarzàd Dzielnicy rozpatrzy∏ 11 wniosków
oraz podjà∏ 78 uchwa∏, g∏ównie w sprawach zwiàzanych z zasobami lokalowymi
i gospodarkà nieruchomoÊciami. Zarzàd
zajmowa∏ si´ równie˝, mi´dzy innymi,
przygotowywaniem zadaƒ z zakresu architektury i budownictwa, rozwoju kultury
oraz sportu i kultury fizycznej.

Marcin Kurpios

W Êmieciach dalej ba∏agan,
porzàdkujemy co nieco informacje
Sàsiedzi! Wiemy, ˝e
kwestia wywozu Êmieci
i pracy firmy, która wygra∏a przetarg, jest dla Was
bardzo istotna, dlatego
postanowiliÊmy wystosowaç odpowiednie pytania
do zarzàdców Lekaro.
Uda∏o nam si´ ustaliç, ˝e
inwentaryzacja punktów POO zosta∏a ju˝
w wi´kszoÊci przypadków zakoƒczona. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e nie wszystkich mieszkaƒców
odwiedzà przedstawiciele firmy.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e jeszcze przed Êwi´tami
Bo˝ego Narodzenia firma rozpocz´∏a akcj´ czipowania i podstawiania ewentualnych pojemników w zabudowie wielorodzinnej, w jednorodzinnej natomiast tu˝ przed Nowym Rokiem. Co
istotne, mimo wczeÊniejszych zapowiedzi odwiedzin pracowników przedsi´biorstwa zajmujàcego si´ wywozem odpadów (pisaliÊmy o tym
w listopadzie) przedstawiciele firmy nie do
wszystkich dotarli. Pan Leszek Zagórski, dyrektor
Lekaro, t∏umaczy to nast´pujàco: Nie wszystkich

mieszkaƒców domów jednorodzinnych potrzebowaliÊmy zastaç osobiÊcie i ankietowaç. Ponadto, nasze dane porównujemy z listami dostarczonymi przez cz´Êç z dotychczasowych
operatorów, zw∏aszcza jeÊli odkupiliÊmy od nich
pojemniki na odpady. Dlatego w uzasadnionych
sytuacjach, gdy stosunkowo ∏atwo jest przeprowadziç ogl´dziny bez udzia∏u lokatorów, wystarczajàcà dla nas informacjà jest potwierdzenie istnienia adresu i inwentaryzacja wizualna.
W pozosta∏ych przypadkach przedstawiciele naszej firmy odwiedzali mieszkaƒców i prosili
o udzielenie stosownych informacji. Zasadniczo
podstawiamy standardowe pojemniki. Podczas
ich dostawy przeprowadzamy dodatkowà weryfikacj´ stanu faktycznego, a ekipa ma przygotowane zapasowe pojemniki, do ewentualnego
dodatkowego podstawienia. W uzasadnionych
przypadkach podstawiamy niestandardowe,
wi´ksze pojemniki lub zwi´kszymy cz´stotliwoÊç odbioru odpadów.
JeÊli chodzi o podstawianie pojemników Lekaro, to te˝ nie wsz´dzie to nastàpi. Na nieruchomoÊciach obs∏ugiwanych dotychczas przez

AG Complex, BM Bakun Marek,
MPO Warszawa, Sita Polska,
Trans Nec i B∏ysk pozostanà
obecnie u˝ytkowane pojemniki. Firma Lekaro porozumia∏a
si´ z ww. firmami i dzi´ki temu pojemniki nie
zostanà zabrane, a nowy odbiorca Êmieci oklei
je tylko swoimi naklejkami i kodami kreskowymi oraz wyposa˝y w chipy (przypisanie danego
pojemnika do konkretnej nieruchomoÊci).
Ulotki informacyjne dot. nowych zasad systemu odbioru odpadów dostarczane sà do domów
jednorodzinnych w momencie podstawiania pojemników. Natomiast w blokach informacje te
zamieszczà zarzàdcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Szczegó∏owe terminy odbioru odpadów w poszczególnych dzielnicach (Praga-Po∏udnie, Wawer, Weso∏a, Rembertów) b´dà zamieszczone na
stronie firmy 27 stycznia 2014 r. Jak podkreÊla
p. Leszek Zagórski: Za pomocà specjalnego formularza mo˝liwe b´dzie wygenerowanie kalendarza wywozów na najbli˝szy czas. Informacj´
o harmonogramach wywozu b´dzie mo˝na równie˝ uzyskaç w urz´dzie danej dzielnicy lub za
poÊrednictwem infolinii Lekaro, dzwoniàc pod
numer 801-98-98-97.

Olga ¸´cka
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Tunel w Mi´dzylesiu
– harmonogram dzia∏aƒ
Jak poinformowa∏ nas w pierwszej po∏owie
stycznia Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych,
jest ju˝ gotowy projekt budowy tunelu i aktualnie trwa oczekiwanie na zezwolenie na realizacj´ tej inwestycji drogowej. Nast´pnym krokiem
b´dzie przejmowanie gruntów niezb´dnych do
wykonania tunelu. Równolegle inwestor przygotowuje si´ do og∏oszenia przetargu na wykonawc´ prac budowlanych. Ca∏a inwestycja jest
zaplanowana na lata 2014–2016.
Jak zmieni si´ uk∏ad drogowy tego newralgicznego punktu w Mi´dzylesiu?

D∏ugoÊç przebudowywanego odcinka ulic
Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej wyniesie ok. 830 m,
z czego 560 m po nowym Êladzie. Wybudowany
zostanie 80-metrowy tunel, zast´pujàcy istniejàcy przejazd przez tory kolejowe, a tak˝e dwa
podziemne przejÊcia dla pieszych – jedno pod
torami kolejowymi, drugie w rejonie Urz´du
Dzielnicy Wawer. Powstanà dwa nowe ronda na
skrzy˝owaniu Zwoleƒskiej i Mrówczej oraz ˚e-

WiadomoÊci Sàsiedzkie w sieci
XXI wiek to nie tylko czas rozwoju technologii i elektroniki. To tak˝e ciàg∏y przyrost informacji. Naszà gazetk´ adresowanà do
Was, Sàsiadów, jak wiecie, wydajemy raz na
miesiàc, a Êwiat nieustanie p´dzi do przodu.
Tworzàc nowe numery, musimy decydowaç, które informacje sà najistotniejsze,
a czasem to nie sà ∏atwe decyzje ☺. Po wi´kszych i mniejszych naszych dyskusjach gazetki trafiajà do Waszych domów. Tak wi´c
znacznà cz´Êç informacji, na które niestety
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nie starczy∏o miejsca w wydaniach drukowanych, mo˝ecie znaleêç na naszej stronie internetowej: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku
(www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie).
Co wi´cej, za poÊrednictwem naszego internetowego adresu macie okazj´ wczeÊniej
zdobyç wiedz´ o wydarzeniach, które mia∏y
miejsce w minionym dniu lub tygodniu.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie
informacje dotyczàce kultury, sportu i wyda-

gaƒskiej i Dworcowej, natomiast rondo przy ul.
Po˝aryskiego zostanie przebudowane.
Nowo wybudowane odcinki ulic Zwoleƒskiej
i ˚egaƒskiej b´dà usytuowane na pó∏noc od
przejazdu przez tory kolejowe, natomiast istniejàcy fragment Zwoleƒskiej od Mrówczej do Patriotów oraz ˚egaƒskiej od Dworcowej do Szpotaƒskiego b´dà s∏u˝y∏y jako drogi lokalne.
Szczegó∏owà wizualizacj´ inwestycji mogà
Paƒstwo pobraç z naszej strony: www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Hanna Kowalska
rzeƒ w szko∏ach i bibliotekach z naszego terenu. Natomiast w dziale „Artyku∏y” mo˝ecie
zapoznaç si´ m.in. z aktualnoÊciami z harcerstwa czy licznymi poradami: psychologa, coacha, stylistki czy architekta krajobrazu. Systematycznie uzupe∏niamy dla Was kalendarz
imprez i co tydzieƒ wysy∏amy do naszych internetowych czytelników za poÊrednictwem
poczty elektronicznej kulturalny newsletter.
Mamy nadziej´, ˝e b´dziemy cz´sto
u Was goÊciç i przyniesiemy Wam dobre
informacje ☺.
Olga ¸´cka

Nr 37 / Styczeƒ 2014

WAWERSKIE

Móc ufaç sàsiadowi
– Podwórkowa Gwiazdka 2013
Czwarta edycja Podwórkowej Gwiazdki ju˝ za nami. Dzi´ki
akcji mogliÊmy poznaç naszych sàsiadów, zbudowaç relacj´
z otaczajàcymi nas ludêmi. O rosnàcej popularnoÊci tej przedÊwiàtecznej akcji i codziennym ˝yciu sàsiadów rozmawia∏am
z koordynatorkà Podwórkowej Gwiazdki, panià Annà Warwas.
Olga ¸´cka: Za nami 4 ods∏ona Podwórkowej Gwiazdki. Rekordowa.
W tym roku zg∏osi∏o si´ 26 przedstawicieli i instytucji.
Anna Warwas: Wi´cej. Koniec koƒców zg∏osi∏o si´ 31 punktów. 26 by∏o
w momencie, gdy minà∏ pierwszy deadline, ustalony w celach organizacyjnych, po to abyÊmy mogli wszystko spiàç. W mi´dzyczasie zg∏osi∏y si´ kolejne
sàsiedztwa.
O.¸.: Jak Pani myÊli, w czym tkwi si∏a tego przedsi´wzi´cia?
A.W.: Podwórkowa Gwiazdka to odpowiedê na bardzo wa˝nà potrzeb´ spo∏ecznà, która zaistnia∏a zw∏aszcza w Êrodowisku wielkomiejskim. W Warszawie,
gdzie jest coraz wi´ksza anonimowoÊç, ludzie majà potrzeb´ wchodzenia w interakcje. Podwórkowa Gwiazdka odkrywa ten problem i staje si´ dobrym pretekstem do spotkania si´ z otaczajàcymi ludêmi. W tym roku zg∏osi∏o si´ du˝o
osób, które nigdy wczeÊniej nie bra∏y udzia∏u w tego typu przedsi´wzi´ciach.
Wydaje mi si´, ˝e mamy dosyç tego, ˝e ˝yjemy tylko zamkni´ci w czterech Êcianach ze swojà rodzinà i przyjació∏mi. Chcemy budowaç przyjazne sàsiedztwo.
Dzi´ki temu wzrasta zaufanie. Odradzajà si´ kontakty.
O.¸.: Czym ta edycja ró˝ni∏a si´ od poprzednich?
A.W.: Z tego co uda∏o mi si´ zaobserwowaç, poza tym, ˝e do∏àczyli sàsiedzi
z nowych dzielnic, ta edycja pokaza∏a, ˝e ogromny potencja∏ tkwi w instytucjach,
które majà odpowiednie zaplecze i dzi´ki swoim zasobom mogà uruchamiaç
spo∏ecznoÊç lokalnà. Ich przedstawiciele mogà to robiç w ramach swojej pracy
zawodowej i dodawaç pewnego rodzaju wartoÊç do tego, co robià na co dzieƒ.
O.¸.: Do udzia∏u w inicjatywie móg∏ zg∏osiç si´ ka˝dy: organizacje pozarzàdowe, kluby kultury, biblioteki, mieszkaƒcy. Która grupa osób zaanga˝owanych w Podwórkowà Gwiazdk´ by∏a najliczniejsza?
A.W.: Wydaje mi si´, ˝e instytucje miejskie najbardziej zaanga˝owa∏y si´
w Podwórkowà Gwiazdk´. Nale˝y pami´taç o tym, ˝e mimo i˝ zg∏aszajà si´ do
nas osoby, które reprezentujà pewnà instytucj´, grup´, nigdy nie robià czegoÊ
w pojedynk´, dzia∏ajà w jakichÊ partnerstwach, sieciach.
A.W.: Pomys∏y na sp´dzenie wspólnego czasu p∏yn´∏y nie tylko od organizatorów, ale równie˝ od uczestników wydarzenia. Który pomys∏ wyda∏
si´ Pani najbardziej oryginalny i przykuwajàcy uwag´?
A.W.: Warto podkreÊliç, ˝e my tylko inicjujemy akcj´, a wydarzenia wype∏niajà treÊcià w∏aÊnie mieszkaƒcy i organizatorzy. Ludzie majà niezwyk∏e pok∏ady kreatywnoÊci i potrafià zrobiç coÊ z niczego. W tym roku bardzo popularne
by∏y warsztaty plastyczne, które zach´ca∏y doros∏ych i dzieci do wspólnej zabawy. Pomys∏y by∏y przeró˝ne: od reniferów robionych z korków po winie, po
gniotki – anio∏ki zrobione z balonów wype∏nionych màkà. Najwa˝niejsze jest
jednak to, ˝e te wszystkie aktywnoÊci integrujà ludzi.

O.¸.: Natomiast w Wawrze wspierali Paƒstwo organizacyjnie m.in.
warsztaty artystyczne. Uczestnicy mogli swoje r´kodzie∏a zabraç do domu?
A.W.: By∏am w Domu Parafialnym w Wawrze. Tam panie zorganizowa∏y warsztaty dla dzieci. Poprosi∏y, aby ka˝de dziecko przygotowa∏o jednà ozdob´ dla siebie, a reszt´ zostawi∏o, aby udekorowaç Êwiàteczne drzewka i otoczenie. Warsztaty artystyczne zawsze robione by∏y w duchu, ˝e fajnie jest coÊ zrobiç dla siebie,
ale jednak najfajniej jest zostawiç swojà prac´, aby wszyscy mogli jà podziwiaç.
O.¸.: Lady Pank w piosence „Stacja Warszawa” Êpiewa, ˝e „Twarze
w metrze sà obce, bo i po co si´ znaç. To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechaç
i spaç”. Podwórkowa Gwiazdka pokazuje, ˝e warszawiacy sà coraz bardziej otwarci na siebie nawzajem. MyÊli Pani, ˝e nie chcemy ˝yç w taki sposób i dlatego coraz ch´tnej bierzemy udzia∏ w tego typu projektach?
A.W.: MyÊl´, ˝e tak. OczywiÊcie to nie dotyczy wszystkich. Tutaj uczulam, ˝e
ludzie majà jednak ró˝ne potrzeby. Jedni wolà zamknàç si´ w jakiejÊ anonimowoÊci i bardzo tego strzegà. Trzeba to zrozumieç. Uwa˝am jednak, ˝e wchodzàc
w takie interakcje, uczymy czegoÊ istotnego nasze dzieci, przekazujemy coÊ nast´pnym pokoleniom. Pokazujemy, ˝e dobrze znaç sàsiadów, móc im ufaç, poniewa˝ sà to ludzie, z którymi mieszkamy przez Êcian´. To jest paradoks wielkich miast, ˝e mieszkamy z kimÊ tak blisko, a jednak mamy go za kogoÊ obcego, nie przejmujemy si´ jego losem.
O.¸.: Nasuwa si´ pytanie, czy tylko w okresie bo˝onarodzeniowym jesteÊmy w stanie zatrzymaç si´ na chwil´ i tak po prostu porozmawiaç z drugim
cz∏owiekiem, zaanga˝owaç si´ w jakiÊ wspólny projekt, akcj´ charytatywnà?
A.W.: Âwiàteczna atmosfera bardzo temu sprzyja. To czas, gdy rodzi si´ wspólnota, wszyscy mamy wspólne cele, chcemy jakoÊ si´ organizowaç i mi∏o sp´dzaç
czas. Wa˝ne, aby z tych wi´zi coÊ zosta∏o i zaprocentowa∏o w przysz∏oÊci.
O.¸.: Pomagajà Paƒstwo budowaç przyjazne sàsiedztwa. Na pewno
uczucie radoÊci przy tym Paƒstwu towarzyszy. Wydaje mi si´, ˝e jest to jednak równie˝ pewnego rodzaju odpowiedzialnoÊç. Nie bojà si´ Paƒstwo, ˝e
na poczàtku dzi´ki Paƒstwa dzia∏alnoÊci ludzie otworzà si´ na siebie,
a z czasem znów zapomnà o sobie?
A.W.: Jest to wyzwanie, z którym zmagamy si´ od samego poczàtku. W tym
tkwi ca∏y sens animacji spo∏ecznej – daç pewne narz´dzia, wydobyç tkwiàcy
w ludziach potencja∏, rozkr´ciç ich, a póêniej móc si´ wycofaç i zostawiç
wzmocnionà, aktywnà spo∏ecznoÊç lokalnà. Tak staramy si´ dzia∏aç. DoÊwiadczenia poprzednich lat pokazujà, ˝e nie jest to ∏atwe. Dotykamy tutaj istotnego
problemu liderstwa – w wielu sàsiedztwach zaczyna si´ coÊ dziaç dzi´ki zaanga˝owaniu jednej osoby. Sàsiedzi przywiàzujà si´ do tego, ˝e to ona dzia∏a,
obarczajà jà odpowiedzialnoÊcià, sami majà postaw´ roszczeniowà. Sztukà jest
takie dzia∏anie, które „uruchomi”, zaktywizuje wi´cej osób, tak aby wszystko
nie by∏o na g∏owie jednego cz∏owieka. Trzeba sobie zadaç pytanie – co zrobimy, gdy go zabraknie lub straci motywacj´? Q-Ruch Sàsiedzki dzia∏a, aby
wspieraç, pomagaç w rozwiàzywaniu problemów tych sàsiedztw, które chcà jakoÊ zmieniaç swojà najbli˝szà rzeczywistoÊç. Ale si∏a Ruchu tkwi w ludziach,
którzy chcà to robiç. Niektórzy sà z nami od samego poczàtku i z powodzeniem
budujà dobrosàsiedzkie relacje w swoim codziennym ˝yciu.
O.¸.: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´ i ˝ycz´ powodzenia.
AW: Dzi´kuj´.
Zach´camy Paƒstwa do zapoznania si´ z pe∏nà wersjà wywiadu na naszym
portalu pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4990.

„Wawer – dodaj do ulubionych”

– spotkania w 2014 roku
W minionym roku Urzàd Dzielnicy Wawer
zainicjowa∏ spotkania z mieszkaƒcami poszczególnych osiedli majàce na celu bezpoÊrednie
rozmowy wawerczyków z przedstawicielami
w∏adz dzielnicy o wa˝nych sprawach dotyczàcych tych osiedli – brakach w infrastrukturze,
bie˝àcych potrzebach mieszkaƒców, inwestycjach, bezpieczeƒstwie, ochronie Êrodowiska,
edukacji, kulturze i sporcie. Mo˝na by∏o te˝ poznaç plany Zarzàdu Dzielnicy dla danego osiedla na najbli˝szà przysz∏oÊç, a tak˝e umo˝liwio-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

no indywidualne konsultacje dotyczàce za∏atwiania spraw w urz´dzie.
Od 16 stycznia ruszy∏ kolejny cykl spotkaƒ, niektóre z nich ∏àczà dwa lub trzy osiedla, tak wi´c
w sumie jest to 6 spotkaƒ dla ca∏ego Wawra:
• Mi´dzylesie/Anin – odby∏o si´ 16 stycznia
w WSK
• Marysin – 21 stycznia (wtorek), godz.
18.00, ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5
• Las/Zerzeƒ – 23 stycznia (czwartek), godz.
18.00, SP nr 109, ul. Przygodna 2

• RadoÊç/Miedzeszyn – 28 stycznia (wtorek)
godz. 18.00, ZS nr 120, ul. Wilgi 19 (uwaga:
termin mo˝e ulec zmianie, prosz´ sprawdzaç
na bie˝àco na www.wawer.warszawa.pl)
• NadwiÊle/Aleksandrów/Falenica – 30
stycznia (czwartek), godz. 18.00, ZS nr 111,
ul Poezji 5
• Wawer/Sadul – 4 lutego (wtorek), godz.
18.00, ZS nr 116, ul. Koryncka 33.
Serdecznie zach´camy Paƒstwa do udzia∏u –
dzi´ki takim spotkaniom mo˝emy mieç realny
wp∏yw na swoje najbli˝sze otoczenie, sprawiaç, by ˝y∏o si´ nam lepiej w miejscu naszego
zamieszkania.
Hanna Kowalska
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2013 – rok pe∏en sukcesów!!!

Tekst sponsorowany

CZAS NA PODSUMOWANIE
Uczniowski Klub Sportowy MG-SPORTS
istnieje 2 lata. W tym czasie zrobiliÊmy ogromne post´py szkoleniowe, które mia∏y bardzo du˝y
wp∏yw na osiàgni´cia i wyniki sportowe. Prze∏omowym
okresem by∏ rok 2013,
w którym zawodnicy naszego Klubu systematycznie
odnosili sukcesy, bioràc
udzia∏ w presti˝owych imprezach sportowych, zdobywajàc
puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, co podkreÊla naszà wartoÊç
i jakoÊç szkoleniowà.
Do imprez zalicza∏y si´ zawody:
• Od M∏odzika do Olimpijczyka Warszawa
• Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y
• Pierwszy Krok P∏ywacki
• Bielaƒskie Zawody P∏ywackie dla Najm∏odszych
• Puchar Starosty Ciechanowskiego
• Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzyma∏oÊci i Zawody o Puchar Prezydenta
m. Ciechanowa
• Grand Prix Miƒska Mazowieckiego
• Grand Prix ¸omianek
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SUMA MEDALI W STARTACH INDYWIDUALNYCH: 22 z∏ote, 22 srebrne,
12 bràzowych, 7 pucharów
Przygotowania do zawodów
odbywa∏y si´ w czasie regularnych treningów na basenach i salach sportowych
oraz w trakcie wyjazdu zimowego w góry oraz na
zgrupowania sportowe,
zorganizowane przez Klub.
Wyjazdy przygotowawcze
w 2013 roku:
• WYJAZD ZIMOWY – S∏owacja, Jasna Chopok (narty, snowboard, p∏ywanie)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska,
Olsztyn „Aquasfera” (p∏ywanie, bieganie)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska,
Poznaƒ „Termy Maltaƒskie” (p∏ywanie,
bieganie, CrossFit)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska
„Star Dadaj” (p∏ywanie, bieganie, rowery), treningi wspólnie z Warmiƒsko-Mazurskà Federacjà Sportu
Informacje szczegó∏owe i wszystkie
wyniki sportowe umieszczone sà na stro-

nach internetowych: www.mgsports.pl,
www.plywaniewesola.pl, www.wmozp.pl,
www.omegatiming.pl.
Uczestnicy, którym nale˝y si´ wyró˝nienie za osiàgni´cia, rekordy ˝yciowe
i zaanga˝owanie w trakcie treningu
sportowego:
Hubert Szor (2007), Zuzanna Szredziƒska
(2006), Magdalena Wysocka (2006), Karina Wilanowska (2006), Amelia Ma∏ecka
(2006), Aleksander StyÊ (2006), ¸ukasz
Ryç-Pacholczyk (2006), Jan Królak (2006),
Jan Orski (2006), Kajetan Plewnicki (2006),
Gabriela Szredziƒska (2004), Klaudia Ca∏un
(2005), Emilia Gadziƒska (2004), Angelika
Szor (2004), Damian Wa∏´ka (2004),
Kacper Szostak (2004), Maria Wilk (2003),
Szymon Bielecki (2003), Matylda Szredziƒska (2002), Ewa Rudnicka (2001), Katarzyna Dàbrowska (2001), Micha∏ Ryç-Pacholczyk (2000), Bartosz Bielecki (2000),
Mateusz Parol (1999), B∏a˝ej Duszczyk
(1999), Aleksandra Jagie∏∏o (1998), Aleksander ˚ywicki (1998), Marta Althamer
(1997), Weronika Warszawska (1996)
Szczególne wyró˝nienia:
1.Gabriela Szredziƒska (2004) – MULTIMEDALISTKA ZAWODÓW,
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2.Ewa Rudnicka (2001) – zaliczony Sprawdzian Wytrzyma∏oÊciowy na 800 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym, który zapewnia kwalifikacj´ do Mistrzostw Polski w P∏ywaniu,
3. Katarzyna Dàbrowska (2001) – zaliczony
Sprawdzian Wytrzyma∏oÊciowy na
800 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym, który zapewnia kwalifikacj´ do Mistrzostw Polski w P∏ywaniu.

G∏ównym celem Klubu jest budowa
sprawnego i skutecznego systemu szkoleniowego w p∏ywaniu. Przy Êcis∏ej wspó∏pracy z obiektami sportowymi, dyrekcjami szkó∏ i nauczycielami WF, b´dziemy
regularnie sprawdzaç umiej´tnoÊci i stan
zaawansowania dzieci w p∏ywaniu oraz
prowadziç profesjonalne
treningi, które b´dà mia∏y
bezpoÊredni wp∏yw na popraw´ technik p∏ywackich
w ka˝dym stylu i odpowiednie przygotowanie do
zawodów. Trening zasadniczy w klubie, Sprawdzian
Wytrzyma∏oÊciowy i udzia∏
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y sà niezb´dne do zdobywania cennych punktów, które sà
przepustkà do Mistrzostw
Polski w P∏ywaniu.
Kolejnym etapem przygotowawczym b´dà zgrupowania sportowe, których przebieg ma bezpoÊredni wp∏yw na osiàgni´cia zawodników
i popraw´ wyników sportowych.
Taki system szkoleniowy w p∏ywaniu
postawi Klub na wysokiej pozycji w stosunku do innych klubów z ca∏ej Polski.
Poszczególne osoby trenujàce w naszym
Klubie i startujàce w zawodach sportowych zostanà reprezentantami swoich
szkó∏ w licznych imprezach sportowych.

Niemniej wa˝nym celem jest równie˝
zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami p∏ywania sportowego poprzez
wprowadzenie na zawodach zasad
i przepisów FINA. Po∏o˝enie du˝ego nacisku na rywalizacj´ opartà przede wszystkim na zasadach „fair play” wska˝e na
odpowiednie wzory zachowaƒ. Wspólne
kibicowanie uczestników, rodziców i trenerów w trakcie startów
w zawodach zmotywuje
najm∏odszych do poprawiania swoich wyników ˝yciowych na ró˝nych dystansach p∏ywackich.
Celem naszym jest tak˝e,
aby wszyscy uczestnicy
projektu ukoƒczyli pomyÊlnie szkolenie oraz ka˝dy
uczestnik zosta∏ nowym
„rekordzistà”.
Uczestnictwo w zaj´ciach
basenowych i zawodach
p∏ywackich dzieci z ró˝nych
Êrodowisk, wspieranych
przez rodziców, wzmocni
nie tylko wi´zy rodzinne,
ale równie˝ zintegruje spo∏ecznoÊç i umo˝liwi nawiàzanie nowych
kontaktów mi´dzyludzkich.

GDZIE TRENUJEMY?
SEKCJA P¸YWACKA:
- OSiR Wawer – ul. V Poprzeczna 22,
Warszawa-Anin
- AON Rembertów – ul. ChruÊciela 103,

Warszawa-Rembertów
- MOSiR Miƒsk Maz. – ul. Wyszyƒskiego
56, Miƒsk Mazowiecki
SZKÓ¸KI P¸YWACKIE:
- Aquapark Wesolandia – ul. Wspólna 4,
Warszawa-Weso∏a
- Hotel Villa Park – ul. 1 Praskiego Pu∏ku
89, Warszawa-Weso∏a
- MOSiR Miƒsk Maz. – ul. Wyszyƒskiego
56, Miƒsk Mazowiecki

PODZI¢KOWANIA i ˚YCZENIA
Szczególne podzi´kowania dla wszystkich klubowiczów za wytrwa∏oÊç i zaanga˝owanie w trakcie zaj´ç i wszelkich zawodów sportowych. Goràco dzi´kuj´ rodzicom, dyrekcjom i nauczycielom szkó∏,
którzy obdarzyli nas zaufaniem, wspierali w dzia∏aniach oraz pomagali w pracy.
W∏adzom dzielnic Weso∏a i Wawer dzi´kujemy za wsparcie.
Zawodnikom ˝ycz´ samych sukcesów
i kolejnych rekordów ˝yciowych, aby sumiennie dà˝yli i realizowali swoje najwy˝sze cele ˝yciowe. Rodzicom ˝ycz´,
˝eby zawsze byli ze swoimi pociechami
i wspierali je, nie tylko podczas wzlotów, ale te˝ upadków, dzi´ki czemu Wasze dzieci nigdy si´ nie poddadzà i b´dà
Wam bardzo wdzi´czne.
Dyrekcjom i nauczycielom szkó∏ ˝ycz´
zdrowia, cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Zarzàd Klubu

Kontakt z UKS MG-SPORTS:

e-mail: mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
Micha∏ Guzik,
tel. 516-041-633
Siedziba:
Szko∏a Podstawowa nr 174,
Pl. Wojska Polskiego 28,
05-075 Warszawa-Weso∏a
Dyrektor Pawe∏ Krajewski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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BREAKO¸AJKI, czyli...
tenisowe miko∏ajki w BREAK-u
Jak co roku w grudniu Klub Tenisowy Break
zorganizowa∏ wielkà imprez´ miko∏ajkowà dla
wszystkich dzieci. Trenerzy zamienili si´ na t´
jednà magicznà niedziel´ w Breako∏ajów i by∏o
dwugodzinne szaleƒstwo – weso∏e zabawy, berki, kolorowe balony, przeró˝ne konkurencje
sprawnoÊciowe, pocz´stunek, no i na koniec dla
ka˝dego milusiƒskiego pamiàtkowy dyplom,
specjalny znaczek z Breako∏ajków oraz upominek. Nasi trenerzy sà jak prawdziwi miko∏ajowie, muszà si´ dwoiç i troiç, mieç oczy z ty∏u g∏owy i b∏yskawicznie reagowaç na ka˝dà sytuacj´
– tylko posiadajàc takie zaczarowane umiej´tnoÊci, mo˝na bawiç si´ z prawie 90 dzieci! A tylu
w∏aÊnie by∏o ch´tnych do udzia∏u w Breako∏ajkach. Dzi´kujemy wszystkim, którzy wspomogli
KT Break w zorganizowaniu prezentów dla dzie-

ci, m.in. wsparli nas: sklep Enpap z Korkowej,
firma Castrol, cukiernia Grzybki, rodzice zawodników i cz∏onkowie Klubu Break.
W niedziel´ 15.12.2013 rozegraliÊmy w KT
Break ostatni w tym roku turniej Tenis 10. Tym razem by∏a to najstarsza kategoria zielona, w której
zawodnicy grajà ju˝ na pe∏nowymiarowym korcie, dwa sety do czterech gemów. W grupie
ch∏opców w ostatniej chwili wycofa∏o si´ kilku
chorych zawodników, ale ci, którzy przybyli, walczyli na ca∏ego. W grupie dziewczynek bezkonkurencyjne okaza∏y si´ zawodniczki KT Break, które
rozegra∏y fina∏ mi´dzy sobà. Najlepszymi zawodnikami zostali: kategoria zielona ch∏opcy: I miejsce: Jakub Skwirtniaƒski (AM Tenis W-wa), II miejsce: Patryk CieÊluk (KT Legia W-wa), III miejsce:
Piotr Ma∏kowski (KT Break W-wa); kategoria zielo-

na dziewczynki: I miejsce: Agnieszka Olszewska
(KT Break W-wa), II miejsce: Zuzia Szmyd (KT Break W-wa), III miejsce: Matylda Raêniak (KT Break
W-wa) oraz Weronika Woêny (KT Legia W-wa).
Wi´cej zdj´ç z obu grudniowych wydarzeƒ na
naszej stronie www.tenisbreak.pl.
Magdalena Szmyd
fot. Agnieszka Caruk

chowa∏ JaÊ i to on cieszy∏ si´
z 4 miejsca. Adrian zakoƒczy∏ turniej na 5 miejscu. Mateusz Szcz´sny pokaza∏ na turnieju 2 oblicza. Nieskupiony
Mati przegra∏ 2 pierwsze mecze. Na szcz´Êcie na
kolejne spotkania koncentracja wróci∏a i Mateusz odniós∏ 2 zwyci´stwa. Szymon Guga∏ka po
raz pierwszy startowa∏ w kategorii zielonej. Nie
by∏o mu ∏atwo rywalizowaç ze starszymi i bardziej doÊwiadczonymi rywalami. Szymon nie
zra˝a∏ si´ i walczy∏ do koƒca. Jego wola walki
zosta∏a nagrodzona w ostatnim meczu, w którym pokona∏ Eliego Mizerskiego. Ca∏e zawody
zas∏u˝enie wygra∏ Leon Grzesik.
W turnieju dziewczynek barw UKT „RadoÊç
90” broni∏y Ola Smater i Marysia Grzebalska.
Marysia z grupy wysz∏a na 2 miejscu, dzi´ki czemu mog∏a powalczyç o miejsce 3. W tym pojedynku okaza∏a si´ lepsza od Alicji Pi∏at 4/2 4/1.
Ola rywalizacj´ w swojej grupie zakoƒczy∏a bez
pora˝ki i o zwyci´stwo w ca∏ym turnieju zagra∏a
przeciwko Kamili Wojciechowskiej. Tym razem
Kamila okaza∏a si´ lepsza, zwyci´˝y∏a 4/1 4/0.
Starsi koledzy dziesi´ciolatków równie˝ zanotowali kilka
wartoÊciowych wyników. Miko∏aj Goldman zajà∏ 1 miejsce
w turnieju WTK-5 skrzatów rozegranym w ¸´cznej. Micha∏
Marchewka podczas HOTK Seria 1 w Chorzowie razem z Kubà Âwiderskim doszed∏ do fina∏u gry podwójnej. Marcin Sadomski w mocno obsadzonym
WTK-5 na kortach Legii doszed∏
do çwierçfina∏u.
Rok 2013 by∏ dosyç udany, jeÊli chodzi o wyst´py zawodników
UKT „RadoÊç 90”, ale g∏´boko
wierzymy, ˝e rok 2014 b´dzie
jeszcze lepszy. Czego zawodnikom i sobie bardzo ˝ycz´.

Tenis – Miko∏ajkowy turniej braci B.
Grudzieƒ by∏ pracowitym
W tej fazie turnieju jeden
miesiàcem dla zawodników
mecz wygra∏, jeden przeUKT „RadoÊç 90”. M∏odzi tegra∏ i zajà∏ 2 miejsce. Jego
nisiÊci pomi´dzy przygotobrat w grupie pokona∏ Eliewaniami do Êwiàt Bo˝ego
go Mizerskiego, ale musia∏
Narodzenia zdà˝yli zagraç
uznaç wy˝szoÊç Maçka
w kilku turniejach. Wielu
Gawroƒskiego,
który
z nich sprawi∏o sobie wczeawansowa∏ do grupy 1-3.
Êniejsze prezenty.
Z powodu choroby nie
Najwi´ksza grupa wystàmóg∏ dokoƒczyç rywalizacji
pi∏a w turnieju „Miko∏ajkoi zajà∏ 3 miejsce. Janek
wym” w kategorii Tenis 10
Brzuchalski w grupie 4-6
zorganizowanym przez UKT
najpierw pokona∏ Kub´
„RadoÊç 90”. Dla niektórych
Kuczkowskiego, a potem
zawodników to by∏o po˝estoczy∏ niezwykle zaci´ty
gnanie z tà kategorià. Najbój z Adrianem Smaterem.
Leon Grzesik i Antoni Brzuchalski,
lepiej to rozstanie zapami´Pierwszego
seta wygra∏ Janajlepsi zawodnicy turnieju
tajà bracia B., nie Bryanonek 4/2, w drugim 4/3 lepwie, a Brzuchalscy. AntoÊ wygra∏ swojà grup´,
szy by∏ Adrian. O losach pojedynku zadecydowa∏
dzi´ki czemu móg∏ powalczyç o miejsca 1-3.
super tie-break, w którym wi´cej zimnej krwi za-

BS Motolab
Serwis samochodowy
rabat na dowolny
akumulator Bosch

10%

dodatkowo: bezpłatna kontrola stanu
akumulatora i układu ładowania w samochodzie

Anna Niemiec
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Przyjdê, kup,
sprzedaj, pomó˝!!!
Pod takim has∏em Zerzeƒskie Stowarzyszenie
„Otwarte drzwi” i CARITAS organizujà minigie∏d´ ubraƒ i sprz´tu zimowego. „Zimowe Szafowisko” odb´dzie si´ 25 stycznia 2014 r. (sobota) w godzinach 9.30–12.30 w siedzibie stowarzyszenia, czyli podziemiach Domu Parafialnego
parafii WNMP, ul. Trakt Lubelski 157.
Ka˝dy mo˝e do nas do∏àczyç – kupujàcy,
sprzedajàcy i ci, którzy chcieliby pomóc tym najbardziej potrzebujàcym.
Przez ca∏y czas trwania gie∏dy parafialny zespó∏ CARITAS b´dzie prowadzi∏ zbiórk´ sprz´tu
zimowego i ubraƒ, ale tak˝e odzie˝y, która zalega w naszych szafach, a mo˝e przydaç si´ innym. Zgromadzone przedmioty zostanà przekazane rodzinom i najubo˝szym z naszej parafii
i diecezji, aby i oni mogli skorzystaç z uroków
i atrakcji, jakie oferuje pora zimowa.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wystawienia swojego stoiska, jednak po
uprzedniej rezerwacji na kontakt@otwartedrzwi.org.pl (szczegó∏y na
stronie otwartedrzwi.org.pl).
Zapraszamy do odwiedzenia minigie∏dy wszystkich kupujàcych. Na pewno
ka˝dy znajdzie dla siebie coÊ po˝ytecznego, potrzebnego i wdzi´cznego ☺.
Zapraszamy!

II Pokaz Fryzur i Mody
w Modnym Pi´trze
Modowe gale kojarzà nam si´ zwykle
z ekskluzywnymi lokalami w centrum
miasta, mnóstwem celebrytów, b∏yskiem fleszy... Ale wcale tak byç
nie musi! 11 stycznia w butiku Modne
Pi´tro w Wawrze odby∏ si´ kameralny
II Pokaz Fryzur i Mody o tematyce
karnawa∏owej. Poza zaprezentowaniem naszych propozycji strojów i fryzur na zabawy karnawa∏owe w sezonie 2014 zorganizowaliÊmy te˝, wspólnie z EN Studio, „metamorfoz´ na
˝ywo”, która najlepiej pokazuje, jak
fot. J´drzej Chmielewski
odpowiedni dobór ubraƒ, pasujàce
do rysów twarzy uczesanie i dobrze wykonany makija˝ wydobywajà tkwiàce w ka˝dej kobiecie pi´kno. JeÊli szukasz nowych inspiracji, zapraszamy do EN Studia i do butiku polskich projektantów,
dla których moda jest ˝yciowà pasjà. Mi∏o nam b´dzie
goÊciç Ci´ u siebie :-)

Butik „Modne Pi´tro”
ul. Kadetów 20, lok. 9,
pon.-pt.: 1100–1900, sob.: 1000–1400

EN STUDIO FRYZUR

Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”
otwartedrzwi.org.pl

ul. Trakt Lubelski 277
fot. J´drzej Chmielewski

pon.-pt.: 800–2000, sob.: 800–1600

Wawer Music Festival:

Lwy Fortepianu
Tradycyjnie ju˝ w lutym
(16.02.2014 o godz. 17:30)
zapraszamy Paƒstwa na koncert „Lwy Fortepianu”, w którym wystàpià laureaci Z∏otych Parnasów – najwy˝szej
nagrody przyznawanej m∏odym muzykom na Mi´dzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic”.
WÊród pianistów ze Szwajcarii, Rumunii, Ukrainy, Rosji,
¸otwy nie zabraknie akcentu
polskiego. Artystom towarzyszyç b´dzie Accademia
dell’Arco Chamber Orchestra
z Bydgoszczy pod dyrekcjà
prof. Paw∏a Radziƒskiego.
Wielkà atrakcjà wieczoru b´dzie nowe dzie∏o Konstantego Wilenskiego – Wariacje
na temat Bacha na orkiestr´
klasycznà i trio jazzowe z wykorzystaniem najbardziej znanych tematów „ojca” muzyki – Jana Sebastiana Bacha. GoÊciem honorowym b´dzie w∏aÊcicielka wydawnictwa ARKADY, które ju˝ od 50 lat towarzyszy pokoleniom Polaków.

Jaros∏aw Drzewiecki
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wawer – interwencja!
Urzàd Dzielnicy Wawer uruchomi∏ specjalny adres internetowy

wawer.zgloszenie@um.warszawa.pl,
pod który mo˝ecie Paƒstwo zg∏aszaç sytuacje w dzielnicy utrudniajàce
˝ycie mieszkaƒców i wymagajàce pilnej interwencji urz´du (opis
sytuacji, adres tego miejsca, zdj´cia). Urzàd zapewnia, ˝e zapozna si´ ze
sprawà i podejmie odpowiednie dzia∏ania, aby rozwiàzaç problem.

„Zima w MieÊcie 2014”
w dzielnicy Wawer

W czasie ferii zimowych w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2014 r. (od
poniedzia∏ku do piàtku) zapraszamy uczniów klas I–VI szkó∏ podstawowych
i klas I–III szkó∏ gimnazjalnych do udzia∏u w Warszawskim Programie „Zima
w MieÊcie 2014” na terenie dzielnicy Wawer.
Program b´dzie realizowany w oÊmiu szko∏ach podstawowych jako punktach dziennego pobytu, w obiektach OÊrodka Sportu i Rekreacji oraz w czterech klubach kultury jako punktach zaj´ç specjalistycznych. Dla uczestników
akcji punkty przygotowa∏y bogaty program edukacyjno-wychowawczy, w tym:
zaj´cia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy, dyskoteki, wyjÊcia do kina, muzeów, zaj´cia muzyczne, plastyczne, Êwietlicowe i inne atrakcje. Warunkiem korzystania z programu w punkcie dziennego pobytu jest wype∏nienie karty
uczestnika i z∏o˝enie jej w wybranym przez rodzica punkcie (szkole).
Wykaz placówek realizujàcych program akcji „Zima w MieÊcie 2014”, karta
uczestnika, ramowy regulamin punktu dziennego pobytu znajdujà si´ na stronie http://oswiata.wawer.warszawa.pl/.
Punkty dziennego pobytu:
■ Szko∏a Podstawowa nr 76, ul. Poezji 5, tel: 22 872-92-71
■ Szko∏a Podstawowa nr 109, ul. Przygodna 2, tel: 22 615-70-10
■ Szko∏a Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, tel: 22 872-91-18
■ Szko∏a Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15, tel: 22 671-93-87
■ Szko∏a Podstawowa nr 138, ul. Po˝aryskiego 2, tel: 22 615-72-41
■ Szko∏a Podstawowa nr 195, ul. Króla Maciusia 5, tel: 22 812-18-67
■ Szko∏a Podstawowa nr 204, ul. Bajkowa 17/21, tel: 22 615-73-43
■ Szko∏a Podstawowa nr 216, ul. Wolna 36/38, tel: 22 872-93-18
Punkty zaj´ç specjalistycznych:
■ Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612-63-85
■ Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612-62-44
■ Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96, tel. 22 812-01-37
■ Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13, tel. 22 815-67-63
Punkty OSiR:
■ P∏ywalnia Anin, ul. V Poprzeczna 22, tel. 22 44-300-93
■ Lodowisko Anin, ul. V Poprzeczna 22, tel. 22 44-300-92
■ Hala sportowo-widowiskowa, ul. Poezji 5, tel. 22 44-300-92

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer
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Wydarzenia kulturalne w styczniu
Przedstawienia teatralne, spektakle

■ 26 stycznia (niedziela), godz. 16.00

■ 22 stycznia (Êroda), godz. 17.00

■ 20 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 18.00

„Bal u prof. Bàczyƒskiego” spektakl z piosenkami, re˝yseria Szczepan Szczykno, muzyka – Dawid Ludkiewicz.
Miejsce – Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a. WejÊciówki!

„Dla Babç i Dziadków” – spotkanie pe∏ne niespodzianek. Wst´p wolny!

Koncerty, recitale, projekcje

■ 22 stycznia (Êroda), godz. 13.00

■ 25 stycznia (sobota), godz. 17.30

„Moja Babcia i mój Dziadek” – impreza okolicznoÊciowa. Wyst´py uczestników sekcji Edukacji Kulturalnej Dzieci M∏odszych. Wspólna zabawa z Babcià i Dziadkiem.

„Falenica w obiektywie i wierszu” – spotkanie poetyckie, przygotowanie i prowadzenie Renata Lipiƒska-Kondratowicz z udzia∏em Iwony Âwierkuli i Rafa∏a Ostrowskiego.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”

■ 21 stycznia (wtorek), godz. 11.40–12.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem pt. „Oceania – wyspy Pacyfiku”. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”

■ 24 stycznia (piàtek), godz. 18.00–20.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra – Ludzie Nauki” pt.
„Szanse realizacji Programu Energetyki Jàdrowej”
zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy
oddzia∏ Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem spotkania b´dzie dr Stanis∏aw Latek – red. naczelny czasopisma
„Post´py techniki jàdrowej” i cz∏onek red. periodyku naukowego „Nukleonika”, pracownik Instytutu Chemii
i Techniki Jàdrowej.

■ 25 stycznia (sobota), godz. 16.00
„RadoÊciaƒska Pastora∏ka” – spektakl teatralno-muzyczny w wykonaniu uczestników sekcji klubowych. Jase∏ka
w wykonaniu dzieci z grupy przedszkolnej. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”

■ 26 stycznia (niedziela), godz. 10.00–16.00
II Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2014. Turniej s´dziowany przez s´dziego
PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Podczas przerwy uroczyste wr´czenie nagród uczestnikom ca∏orocznego Turnieju Bryd˝a Sportowego za 2013 r.

■ 26 stycznia (niedziela), godz. 13.00
„Niedzielne spotkania z teatrem” – Spektakl pt.
„Królewna na ziarnku grochu”. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie kostiumowo-lalkowe nawiàzujàce do klasycznej bajki. Wst´p 5 z∏/osoba.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”

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.
• Wystawa prac fotograficznych Pani Anny Grudzieƒ pt.
„Widoki Polski”, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul.
Agrestowa 1.
Spotkania z pisarzami
• 23 stycznia, godz. 17.00 – wieczór z poezjà Jana Rychnera. Opracowanie muzyczne w wykonaniu Aleksandra
˚ukowskiego, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
G∏oÊne czytanie
• „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. Czwartek 24 stycznia w godz. 11.00–12.00,
Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• Dzieci poznajà Êwiat – g∏oÊne czytanie ksià˝ki „Moja
wielka ksi´ga pytaƒ i odpowiedzi”, Wypo˝yczalnia nr
59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10:
- „Technika i wynalazki” – 24 stycznia, godz. 16.00,
- „Religia i historia” – 31 stycznia, godz. 16.00.
• G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Weso∏e historie”, czyta Renata Piàtkowska, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 21 stycznia, godz. 13.00–14.00 – „Pluszowy miÊ”
- 24 stycznia, godz. 15.00–16.00 – „Ma∏a Monika”
- 28 stycznia, godz. 13.00–14.00 – „Szpileczka”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Serdecznie zapraszamy na wspania∏y koncert, w którym wystàpi Pani Ewa
Jarzymowska-Ka∏udow, akompaniament – Andrzej Sajdak,
prowadzenie – Jaros∏aw Rosiƒski. Kulinarnà niespodziankà
wieczoru b´dzie deser „a la Ewa Jarzymowska”. Bilety
w cenie 15 z∏ do nabycia w siedzibie Klubu Kultury „Aleksandrów” w dni robocze w godzinach 14.00–19.00.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”

Organizator: Klub Kultury „Falenica”

Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”

■ 25 stycznia (sobota), godz. 17.00
Terminal kultury. Bal karnawa∏owy dla mieszkaƒców – „Biesiada mazowiecka”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

Spotkania, imprezy plenerowe

■ 28 stycznia (wtorek), godz. 16.00–19.00

■ 29 stycznia (Êroda), godz. 17.00

Zabawa karnawa∏owa w Klubie Seniora „Relax”
po∏àczona z wyst´pem muzyczno-wokalnym Mi´dzyuczelnianej Grupy Artystycznej „Magia”.

„Szwedzka codziennoÊç” – spotkanie z mi∏oÊniczkà
Skandynawii Monikà Rudnickà. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”

Wystawy, warsztaty, pokazy

Organizator: Klub Kultury „Anin”

■ Styczeƒ 2014 r.

■ 21 stycznia (wtorek), godz. 17.00

Przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVIII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Konkurs odb´dzie si´
w marcu, zatem ju˝ czas zaczàç szlifowaç swój talent. Piosenka dzieci´ca, m∏odzie˝owa, ale równie˝ musicalowa,
jazzowa, blues... to repertuar, z którym warto si´ zmierzyç. Zapraszamy do udzia∏u w konkursie zespo∏y oraz
osoby indywidualne. Regulamin wraz z kartà zg∏oszenia
dost´pny na stronie www.kkzastow.com.

Dzieƒ Babci i Dziadka w sekcji baletowej i formacji
tanecznej. W programie: pokaz taneczny w wykonaniu
dzieci, obdarowanie mi∏ych goÊci podarunkami

■ Od 27 do 31 stycznia, godz. 10.00–20.00

■ 29 stycznia (Êroda), godz. 17.30
Terminal kultury – promocja m∏odych talentów. Galeria M∏odego Artysty – wystawa prac uczestniczek sekcji
rysunku sztalugowego Zosi Szczerbik i Natalii Czekaj.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

Konkursy, wycieczki, inne

Organizator: Klub Kultury „Marysin”

■ 21 stycznia (wtorek), godz. 12.00
„Karnawa∏ z Babcià i Dziadkiem” – Êwi´towanie Dnia
Babci i Dziadka przez dzieci z sekcji „Skrzaty”. Na wspólnà zabaw´ i warsztaty wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Zastów”

- 31 stycznia, godz. 15.00–16.00 – „èrebak”
Konkursy/ Testy/ Quizy
• „Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla komputera i telewizora” – w ka˝dy czwartek, godz.
16.00–18.00, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
• Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst. ksià˝ki pt.
„Biedny Pettson” dla dzieci w wieku 6–9 lat, Oddzia∏
Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 7–9 lat (kl. II–III SP)
pt. „Moja ∏akociarnia” na podstawie ksià˝ki „˚yfara, Peli oraz ja” Ronalda Dahla, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
V–VI SP) pt. „Buba” na podstawie ksià˝ki Beaty Kosmowskiej, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci wieku
5-6 lat) na podstawie ksià˝ki „Superdziadek” Ireny Landau, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Sztuka przedhistoryczna – krzy˝ówka architektoniczna
dla dzieci w wieku 10–12 lat, Wypo˝yczalnia nr 59,
Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Zaj´cia ruchowo-edukacyjne dla najm∏odszych
• „Wawerskie Maluchy” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne
w formie zabawy dla dzieci. Zapraszamy dzieci wraz
z rodzicami, dziadkami, opiekunami w czwartki. Zaj´cia
b´dà odbywa∏y si´ w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci w wieku 1–1,5 roku – godz. 9.30–10.10, zaj´cia p∏atne 8 z∏,
- dzieci w wieku 2–3 lata – godz. 10.15–11.15, zaj´cia p∏atne 15 z∏.
Prowadzà: Katarzyna Pontek oraz Katarzyna Matulka, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Organizator: Klub Kultury „Zastów”

Wydawanie zaproszeƒ do udzia∏u w balu przebieraƒców
pt. „Owocowy Karnawa∏” – dla dzieci w wieku 3–7 lat.
W pierwszà sobot´ lutego o godz. 12.00 zapraszamy najm∏odszych na bal. W programie konkursy, taƒce, owocowy pocz´stunek i weso∏a zabawa. Zaproszenia na bal w cenie 10 z∏ do nabycia w Klubie
Kultury „Zastów”.
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 17.30-18.15,
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
mail: Miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia
nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteka korepetycji” – bezp∏atne korepetycje z matematyki, poziom od podstawówki do matury. Prowadzi
emerytowana nauczycielka przedmiotu Pani Ma∏gorzata
Dousa. Ârody w godzinach 16.00–17.30. Ze wzgl´du na
ograniczonà liczb´ miejsc prosimy o kontakt tel. 22 872
43 78 lub mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.
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Bezp∏atne kursy zawodowe
w popularnych bran˝ach
Chcia∏abyÊ podnieÊç swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wiza˝u, manicure’u i pedicure’u, kosmetyki bàdê fryzjerstwa? MyÊlisz, ˝e kursy od A do
Z sà zbyt du˝ym obcià˝eniem finansowym? Niekoniecznie! Mamy dla Was a˝ 288 miejsc na zupe∏nie
bezp∏atnych kursach!
Wszyscy wiemy, jak wyglàda system szkoleƒ
z zakresu szeroko rozumianej kosmetyki. Szkoleniowcy proponujà panele, które majà pozwoliç na
doszkolenie si´ z konkretnego zakresu. JeÊli natomiast ktoÊ chce podnieÊç swojà wiedz´ kompleksowo, a nie wybiórczo, pojawia si´ problem, gdy˝
koszta kompleksowych szkoleƒ cz´sto przerastajà
mo˝liwoÊci finansowe uczestnika bàdê pracodawcy, który chce doszkoliç swojego pracownika.
Na naszych kursach zdob´dziecie Paƒstwo nie
wybiórczà, lecz kompleksowà wiedz´, nie ponoszàc ˝adnych kosztów. Przypomnà sobie Paƒstwo
podstawy zawodu, ale przede wszystkim zdob´dà
nowe umiej´tnoÊci, dzi´ki czemu Wasza codzienna

praca stanie si´ mniej czasoch∏onna. Jest to tak˝e
propozycja dla osób, które chcà zdobyç wiedz´
i umiej´tnoÊci w nowym dla siebie zawodzie.
Czy mo˝na nauczyç si´ zawodu w trakcie
miesi´cznego kursu? Tak! Podczas szkolenia pracownik dowie si´ m.in. (w zale˝noÊci od wybranego kursu): jak wykonywaç zabiegi kosmetyczne na
najlepszych kosmetykach i w po∏àczeniu z najnowszymi maszynami kosmetycznymi; jakie sà najnowsze techniki ci´cia i modelowania w∏osów oraz najnowsze trendy w koloryzacji w∏osów; jak zrobiç pi´kny
i trwa∏y makija˝ (wtym profesjonalny do filmu czy
sesji fotograficznej); jak wspó∏pracowaç z fotografem w trakcie sesji fotograficznej; jak dopasowaç
ubiór do sylwetki; co to jest manicure i pedicure
leczniczy; jak u˝yç zestawu do manicure’u lub pedicure’u hybrydowego, japoƒskiego, akrylowego.
Jak d∏ugo trwa szkolenie? Kursy trwajà od 60 do
80 godzin, z czego wi´kszoÊç stanowià zaj´cia praktyczne. Teoria przedstawiana jest w trakcie zaj´ç ma-

Poeci i pisarze wawerscy

Przekl´ty przymus pisania
Wyjecha∏em na wakacje z torbà pe∏nà ksià˝ek. – Nie b´d´ musia∏ odwiedzaç ksi´garni
w Augustowie. Ani tej sta∏ej przy ulicy 3 Maja,
ani tej prowizorycznej przy Mostowej. ˚adnych
przypadkowych zakupów! – obiecywa∏em sobie w duchu.
Ile warte sà tego rodzaju obietnice, wie ka˝dy
po˝eracz ksià˝ek. Kilka dni póêniej myszkowa∏em ju˝ mi´dzy uginajàcymi si´ od nadmiaru s∏owa drukowanego plastikowymi sto∏ami. Ona
tam le˝a∏a. Wydawa∏a si´ niepozorna: prawie
kieszonkowy format, niewiele ponad dwieÊcie
stron. Przecena z dwudziestu oÊmiu do pi´ciu
i pó∏ z∏otego sugerowa∏a, ˝e mam do czynienia
z tandetà. Ta tandeta przykuwa∏a jednak uwag´:
dêwi´czne imi´ i nazwisko autora (Jean-Marie
Laclavetine), sugestywny tytu∏ („Przekl´ta pierwsza linijka”), zastanawiajàca ok∏adka (klawisze
maszyny do pisania). ˚ona i syn oglàdali w∏aÊnie
„Jeêdêca znikàd”. Przeczyta∏em w tym czasie
pi´çdziesiàt stron. Tytu∏ zapowiada∏ opis m´czarni pisarza perfekcjonisty, który nie mo˝e uporaç
si´ z pierwszym zdaniem swej powieÊci. Tak jak
Joseph Grand w „D˝umie” Camusa. Okaza∏o si´
jednak, ˝e Laclavetine pisze o grafomanach.
O grafomanach we w∏aÊciwym sensie tego s∏owa, czyli o ludziach dotkni´tych patologicznym
przymusem pisania (greckie graphein=pisaç,

mania=szaleƒstwo) albo jeszcze precyzyjniej:
autodestruktywnym na∏ogiem pisania. W gr´
wchodzi∏ nadmiar s∏ów, a nie trudnoÊci z ich doborem i u∏o˝eniem.
Bohater ksià˝ki, Cyril Cordouan, jest w∏aÊcicielem funkcjonujàcego na granicy op∏acalnoÊci elitarnego wydawnictwa Fulmen. „Piszàca” Francja
dzieli si´ w jego mniemaniu na garstk´ ludzi
prawdziwie utalentowanych i tysiàce nieszcz´Êników, którzy – dotkni´ci wspomnianym na∏ogiem
– ∏udzà si´ nadziejà, ˝e zape∏niajàc przez wiele
godzin dziennie kolejne kartki papieru, stworzà
kiedyÊ coÊ genialnego albo przynajmniej istotnego. PoÊwi´cajàc temu niszczàcemu ich impulsowi
ka˝dà chwil´, rujnujà (albo ju˝ zrujnowali) w∏asne
˝ycie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Ci grafomani doprowadzajà w∏aÊciciela Fulmenu do irytacji, wi´cej: do wÊciek∏oÊci. Od rana do wieczora
musi czytaç ich wypociny. Pewnego dnia staje si´
jednak uczestnikiem wydarzeƒ znacznie bardziej
dramatycznych ni˝ codzienne zmagania z r´kopisami kiepskich pisarzy. Autor odrzuconej przez
niego powieÊci „Zaratustra i mistrzowie kr´tactwa” pope∏nia w jego obecnoÊci samobójstwo.
˚ona samobójcy widzi w niedosz∏ym wydawcy
sprawc´ tragedii, która jà dotkn´∏a. Postanawia
si´ zemÊciç. Plan zemsty jest przemyÊlany do najmniejszego szczegó∏u; cechuje go wyjàtkowa

Szybka pożyczka do 7000 zł!

nualnych tak, aby nie „marnowaç” czasu na notatki.
Du˝y nacisk k∏adziony jest na dopasowanie szkolenia
do indywidualnych potrzeb uczestników. Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w sta∏ych grupach, co sprzyja nawiàzywaniu relacji pomi´dzy uczestnikami.
Kto mo˝e skorzystaç? Ze szkoleƒ mogà skorzystaç osoby doros∏e w wieku 18–64 lata, posiadajàce
jakàkolwiek form´ zatrudnienia (etat, samozatrudnienie, w∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza). Szczególnie zach´cane do udzia∏u w kursach sà osoby z wykszta∏ceniem co najwy˝ej Êrednim i o niskich kwalifikacjach zawodowych, które z ró˝nych przyczyn nie
mogà pozwoliç sobie na p∏atne kszta∏cenie. Kursanci otrzymajà certyfikaty potwierdzajàce nabycie kompetencji w danym zakresie. Oznacza to, ˝e ka˝dy kursant ukoƒczy szkolenie na poziomie pozwalajàcym
na swobodnà prac´ w salonie kosmetycznym.
Zapisy:
Warszawa Tarchomin, ul. Âwiderska 114a
telefon: 533 332 520,
e-mail: szkoleniakosmetyczne@pronicel-kleje.com.pl
Organizatorem projektu „Szkolenia kosmetyczne” jest Pronicel-Kleje Sp. z o.o. w ramach umowy nr UDA-POKL. 08.01.0114-207/12-00. Projekt jest wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

perfidia. Cordouana spotyka ca∏y szereg nieprzyjemnych przygód. Przez d∏u˝szy czas czytelnik
nie ma jednak pewnoÊci, ˝e ich sprawczynià jest
pogrà˝ona w ˝a∏obie wdowa. Prawie do koƒca
powieÊci pozostaje te˝ niejasne, kto jest autorem wplecionych w narracj´, urywajàcych si´
w pó∏ zdania miniopowiadaƒ. Akcja ka˝dego
z nich toczy si´ w innej epoce. ¸àczy je to, ˝e ich
bohater (za ka˝dym razem jest nim sam Cyril
Cordouan) w ka˝dym z tych opowiadaƒ zostaje
w jakiÊ wymyÊlny sposób uÊmiercony.
Tajemnic znajdziemy w tej ksià˝ce znacznie
wi´cej. To zresztà nie jest jej jedyna zaleta. Znalaz∏o si´ w niej wiele interesujàcych fragmentów. Szczególnie wyraziÊcie wypadajà kobiety,
ich dà˝enia i dzia∏ania. Trudno te˝ znaleêç gdziekolwiek indziej tak pi´kny i precyzyjny opis kobiecej stopy. Zach´cam do jego lektury; znajduje si´ na stronach 75–78.
Jaki mora∏ p∏ynie z „Przekl´tej pierwszej linijki” dla wawerskiej wspólnoty pióra? Cyril Cordouan odnajduje swojà misj´ w niesieniu pomocy nieszcz´Êliwym pisarzom. Organizuje dla
nich mityngi Anonimowych Autorów. Próbuje
ich wyleczyç ze szkodliwego na∏ogu. Obdarza
aprobatà tylko tych, którzy wytrzymujà d∏ugie
tygodnie, a nawet miesiàce bez pisania. Niniejszy tekst jest pierwszym, który napisa∏em, odkàd przeczyta∏em Laclavetine’a, tzn. od lipca
2013. Kto wytrzyma bez pisania d∏u˝ej? Wawerscy pisarze! Do dzie∏a!

Jan Czerniawski

Us∏ugi hydrauliczne

Provident Polska S.A. 600 400 288

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

(taryfa wg opłat operatora)

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl

Równe raty, bez ukrytych opłat.
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W poszukiwaniu Ma∏ej Mi∏oÊci

Tegoroczne jase∏ka wystawiane przez
uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 116 zosta∏y przygotowane z myÊlà o lokalnej spo∏ecznoÊci.
Swojà premier´ mia∏y 18 grudnia o 17.00
w Bibliotece przy ul. B∏´kitnej. W ten dzieƒ
Biblioteka zamieni∏a si´ w Betlejemskà Stajenk´. By∏o ciasno, ale wÊród wszystkich goÊci da∏o si´ odczuç radoÊç i niezwykle rodzinnà, kameralnà atmosfer´.
Poszukiwania Ma∏ej Mi∏oÊci rozpocz´∏y si´ przy
ulicy B∏´kitnej 32 w Warszawie. MieÊci si´ tam Biblioteka. Znana dziennikarka razem z uczniem Zespo∏u Szkó∏ nr 116 postanowi∏a poszukaç tej mi∏oÊci wÊród mieszkaƒców Wawra. Po drodze zajrza∏a przez okna do kilku rodzin. Nie zobaczy∏a

tam mi∏oÊci, zgody i pokoju. Dziennikarka nie
poddawa∏a si´ i zaw´drowa∏a a˝ pod lokalny
market. I tam nikt nie s∏ysza∏ o Ma∏ej Mi∏oÊci.
W´drówka skoƒczy∏a si´ przy Betlejemskiej
Szopce. Tam narodzi∏a si´ prawdziwa Maleƒka
Mi∏oÊç. Maryja z troskà tuli∏a Jezusa, a Józef zaprasza∏ wszystkich goÊci do Êrodka skromnej stajenki. Pasterze przynieÊli jab∏ka, chleb i wigilijne
grzyby, trzej królowie oddali swój pok∏on. A g∏os
chórów anielskich Êpiewajàcych kol´dy rozchodzi∏ si´ po ca∏ej dzielnicy. Ta Mi∏oÊç da∏a wiar´
i nadziej´ ludziom na ca∏ej ziemi.
Jase∏ka 2013 zosta∏y przygotowane z wykorzystaniem ró˝norodnych form przekazu. Pasterze taƒczyli do skocznej góralskiej piosenki,
anio∏y da∏y pokaz z gimnastycznymi akrobacjami, „dresiarze” zaprezentowali nowoczesny
uk∏ad taneczny. Aktorzy byli ucharakteryzowani
z wielkà dba∏oÊcià o szczegó∏y (gospodarzowi
wyros∏y wàsy, a diabe∏ mia∏ piekielnie czerwonà
skór´). Nie zabrak∏o efektów dêwi´kowych oraz
muzyki na ˝ywo w wykonaniu chóru szkolnego.
Dzi´kujemy Paniom Bibliotekarkom za wspó∏prac´ i mamy nadziej´ na wspólne projekty
w przysz∏oÊci.

Dorota Zàberg
Jase∏ka przygotowa∏y:
Dorota Zàberg, Kamila Frejusz
Oprawa muzyczna: Wojciech Krzak

I Bal Charytatywny w ZS 120
Dyrekcja i Rada Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 120 zapraszajà na
I Karnawa∏owy Bal Charytatywny,
który odb´dzie si´ 8 lutego (sobota) o godz. 21.00 w Zespole Szkó∏
nr 120, ul. Wilgi 19 w Warszawie.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki organizacji tego przedsi´wzi´cia uda nam si´
zintegrowaç spo∏ecznoÊç szkolnà oraz
pozyskaç Êrodki niezb´dne do polepszenia warunków bytowych naszych
dzieci w szkole. Ca∏y dochód zostanie
przeznaczony na odnowienie szatni
i wyposa˝enie w indywidualne szafki.
ChcielibyÊmy, aby Bal wpisa∏ si´
trwale w kalendarz imprez karnawa∏owych odbywajàcych si´ na terenie naszej dzielnicy i sta∏ si´ dla niej wa˝nym
wydarzeniem, a Rodziców b´dàcych
cz´Êcià naszej szko∏y zintegrowa∏ i pokaza∏, ˝e majà wp∏yw na tworzenie lokalnej spo∏ecznoÊci.
Dzi´ki naszym sponsorom zapewnimy
wykwintne menu i opraw´ muzycznà.
W trakcie imprezy b´dzie mo˝na
kupiç Cegie∏k´ Konkursowà i wygraç
atrakcyjne nagrody.
Bardzo serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy!!!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Trakcie
∙ Włoska Restauracja i Pizzeria
∙ Klub pełen pomysłów dla dzieci i dorosłych
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską)

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

Włoska restauracja W TRAKCIE
jest czynna od poniedziałku do piątku
od 8 rano i zaprasza na śniadania!
< 26 stycznia niedziela, godz. 11:00
spotkanie z bezkręgowcami, będzie można
wziąć olbrzymiego wija i ślimaka na rękę,
poszukać patyczaka, zobaczyć jak czesze się
pająk i jak wącha skorpion, dla dzieci od 5 lat.
< 31 January 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.
< 2 lutego niedziela, godz. 11:00
kostiumowy bal karnawałowy dla maluszków
od 2 do 4 lat.
< 9 lutego niedziela, godz. 14:30
robimy słodkie serca z czekolady nie tylko
na Walentynki, warsztat od 6 lat, młodsze
dzieci z opiekunem.
< 14 lutego piątek, walentynkowy wieczór
we włoskiej restauracji z muzyką na żywo
i pizzą w kształcie serca.
< 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,
17 zł wejście.

Ferie Zimowe W Trakcie
całodniowa zabawa i opieka
z wyżywieniem, poznajemy
gry dzieci z całego świata!
od 17 do 28 lutego 2014 r.
Zapisy pod numerem telefonu:

505 84 74 24
lub mailem: klub@wtrakcie.pl
www.wtrakcie.pl
facebook.com/WTrakcie
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam pawilon handlowy 32m. na terenie miasta dzielnica – Marysin Wawerski. Media, pràd. tel. 501-034-318
Cena 16 tys. Pilne.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 1850 m2
w presti˝owej cz´Êci Starego Anina, cena do negocjacji. Tel.
605-523-181.
◗ 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.
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km od
Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533

WYCINKA DRZEW
US¸UGI OGRODOWE
• Wynajem podnoÊników koszowych
• Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi
• Prace z podnoÊnika koszowego

19

www.polinie.pl 513-148-238

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

◗ 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.
◗ Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 71,2 m w zamkni´tym,
chronionym, kameralnym osiedlu „Mi∏osna Park” w Starej
Mi∏oÊnie – 420 000 z∏. tel. 502-652-336

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Konwersacje angielski ka˝dy poziom i trener tenisa sto∏owego /ping-ponga/ tel. 793-392-957.
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego i rosjanka tel: 784-332-759

◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ CHEMIA – Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do bie˝àcych sprawdzianów, poprawek oraz testu gimnazjalnego
z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd do ucznia! Korepetytorka z szerokim doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503410723

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

85

NIERUCHOMOÂCI

◗ ANGIELSKI – studentka studiów po angielsku, 3 lata doÊwiadczenia, liczne d∏ugoterminowe wyjazdy zagraniczne,
przygotowania do egzaminów, zapraszam dzieci ze szko∏y
podstawowej oraz gimnazjalistów. Kontakt 664-736-121
◗ 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 POLSKI. Korepetycje. Tel. 506 316 077

◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny sposób
z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie do egzaminów:
FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli, m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813
◗ 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

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
◗ 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.
◗ Matematyka (tak˝e po angielsku i niemiecku), angielski, niemiecki – student Politechniki Warszawskiej. Zaciekawi,
nauczy, sprawdzi, przygotuje do sprawdzianów, egzaminów
i matury. Mo˝liwy dojazd do ucznia. Tel. 517-127-333,
e-mail: e.krawczyk63@gmail.com

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

12

• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw
– Artur Pawlak, tel. 605-297-200, e-mail:
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

◗ 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

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ 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
◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy, tel: 534-943-830

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM

605 297 200
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ 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 etenis@wp.pl
0 602 231 318.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

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
◗ Meble d´bowe ze Swarz´dza u˝ywane (wypoczynek + jadalnia) tanio sprzedam, tel. 502 373 902.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ 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.

◗ 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

Rolety materia∏owe, ˝aluzje, verticale,
plisy, moskitiery, rolety budowlane,
pranie verticali, naprawy
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SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66

◗ Sprzedam suknie Êlubnà – rozm. 40/162 cm; model 2011r.
Stan bardzo dobry. 700 z∏. 503877838.
◗ Sprzedam nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew
kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym stanie.
795-544-456
◗ Sprzedam kuchenk´ mikrofalowà SAMSUNG MW73E w idealnym stanie oraz stó∏ 90x90x90cm wraz z taboretami
45x23x60cm. 795-544-456.

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

◗ 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.
◗ Opony zimowe nowe Sava ESKIMO HP 195/55 R15 85H 2
sztuki tanio sprzedam, tel. 502 357 924.
◗ 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

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

TEL: 502-011-257
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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
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Sprzedam tapczan 1-osobowy z zag∏ówkiem w bdb stanie
(prod. 10.08.2012) kolor kakao tel 22 870 29 98
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko pod prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664.

TANIO, SOLIDNIE I SZYBKO
◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka tel. 503 150 991.
◗ Z∏ota ràczka -ELEKTRYK- 516 075 825.
◗ Poszukuj´ pracy dla pracowitej, uczciwej, solidnej Ukrainki.
Sprzàtanie itp., ewentualnie opieka nad dzieckiem lub osobà
starszà. Referencje. tel. 788 161 123
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315.
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
◗ 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
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656
◗ Firma produkcyjna w Starej Mi∏osnej poszukuje pracownika
do Biura Obs∏ugi Sprzeda˝y. Zainteresowane osoby prosimy
o przesy∏anie CV na adres: AC@sugart.com.pl
◗ Z∏ota ràczka remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie tel. 601313561.

Zakład Pogrzebowy
całodobowo

Calvaria

Ul. Grochowska 144/146, tel. 22 836 40 09, 501 570 011
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Mi´dzylesie w du˝ej mierze kojarzy si´
ze s∏u˝bà zdrowia – sà tu przychodnie
i szpitale, i korzysta z nich znaczna cz´Êç
mieszkaƒców Wawra. Rzadko kiedy jednak
w paƒstwowych placówkach medycznych
pacjenci mogà liczyç na to, co w czasie choroby jest tak wa˝ne: autentycznà trosk´ lekarza o ich stan zdrowia, poÊwi´cenie im
odpowiedniej iloÊci czasu i uwagi, przyjazny stosunek personelu przychodni... Naprzeciw tym potrzebom wychodzi „Strefa
Zdrowia” – prywatne centrum medyczne
zlokalizowane w Mi´dzylesiu przy ul. ˚egaƒskiej 48. Jest to nowo otwarta, nowoczesna przychodnia, której specjalnoÊcià
jest medycyna wieku rozwojowego, ale pomoc mogà tu znaleêç tak˝e rodzice i dziadkowie ma∏ych pacjentów. Leczà u nas cenieni, na co dzieƒ pracujàcy w uznanych
warszawskich szpitalach lekarze ró˝nych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Przychodnia zosta∏a zaprojektowana tak,
aby pacjenci, zw∏aszcza najm∏odsi, czuli si´
tu swobodnie. Do ich dyspozycji pozostajà:
du˝a poczekalnia z kàcikiem zabaw, wygodne i przestronne gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepieƒ. Wydzielono odr´bne gabinety i godziny przyj´ç dla dzieci zdrowych i chorych,
a dotarcie z ma∏ymi pacjentami u∏atwia
winda i miejsce na wózki.

Wizyty odbywajà si´ w przyjaznej atmosferze i bez poÊpiechu, poniewa˝ to pacjent
jest dla nas najwa˝niejszy, a nie odhaczenie
kolejnej pozycji na liÊcie zapisanych na dany
dzieƒ osób. Terminy wizyt mo˝na umawiaç
telefonicznie i drogà mailowà. „Strefa Zdrowia” dzia∏a równie˝ w soboty, co jest du˝ym
udogodnieniem dla osób pracujàcych.
Mamy nadziej´ i goràco w to wierzymy,
˝e wizyty u nas b´dà rodziç tylko dobre skojarzenia. Dok∏adamy wszelkich staraƒ, ˝eby
ukoiç zwiàzane z chorobà cierpienie, znaleêç zawsze najskuteczniejszà metod´ przywrócenia zdrowia, a tak˝e – co powinno byç
kluczowe równie˝ w podejÊciu pacjentów
i do tego zach´camy – przez odpowiednià
profilaktyk´ uchroniç Paƒstwa i Wasze
dzieci przed chorobami.

NZOZ STREFA ZDROWIA
Joanna Kurkiewicz-Kruk
ul. ˚egaƒska 48, 04-736 Warszawa
telefon: 22 490 40 28, 698 046 006
fax: 22 612 68 97
e-mail: przychodniawawer@onet.pl
Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek – piàtek: 15.30–21.00
sobota: 10.00–16.00

Tekst sponsorowany

Leczymy ludzi,
nie choroby

specjalnoÊci. Naszà misjà jest kompleksowa
opieka nad pacjentem: profilaktyka i edukacja, diagnostyka oraz terapia, mi´dzy innymi w zakresie pediatrii i neonatologii,
neurologii i neurochirurgii dzieci´cej, nefrologii, a tak˝e endokrynologii. Mo˝na
skorzystaç równie˝ z pomocy lekarzy rzadkich specjalnoÊci, takich jak ginekologia
dzieci´ca i genetyka kliniczna. Zespó∏ lekarski wspierajà: psycholog, neuropsycholog i psychoterapeuta. Przychodnia wspó∏pracuje te˝ z doÊwiadczonym neurologopedà i fizjoterapeutà dzieci´cym. Na
miejscu znajduje si´ apteka. Mo˝na skorzystaç z us∏ug laboratorium diagnostycznego. W najbli˝szym czasie zostanie uruchomiona pracowania ultrasonograficzna,
a w przysz∏oÊci planujemy rozwijaç si´
zgodnie z Paƒstwa oczekiwaniami – oferta
b´dzie poszerzana na miar´ potrzeb naszych pacjentów.

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

Bezpośrednio wynajmę mieszkanie 97m2
dwupoziomowe (parter i Ip)
z ogródkiem i garażem
w małym kameralnym osiedlu
w Międzylesiu.
• salon z kominkiem
i aneksem kuchennym
• 3 sypialnie
• garderoba
• 2 łazienki
• WC

Dostępne od zaraz

Mieszkanie nieumeblowane lub częściowo umeblowane
Nowo wybudowane, niedrogie w eksploatacji

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

Czynsz – 2.700,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57
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