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JeÊli mieszkasz w osiedlu Wawer, z pewnoÊcià zdarzy∏o Ci si´ iÊç
kiedyÊ wzd∏u˝ ulicy Widocznej mi´dzy stacjami PKP Wawer i PKP
Anin, a potem – szczególnie gdy idziesz z rowerem czy wózkiem
dzieci´cym – kombinowaç, jak przedostaç si´ na drugà stron´ kana∏ku przecinajàcego t´ tras´. Masz wtedy do wyboru
albo wyjÊcie na jezdni´ dosyç ruchliwej
ulicy, b´dàc tam s∏abo widocznym i zupe∏nie niespodziewanym przez kierow-

Fot. Hanna Kowalska

– zróbmy jà w ramach
bud˝etu partycypacyjnego!

ców goÊciem, albo równie ryzykowne,
choç gro˝àce czym innym, przechodzenie
po puszczonych w poprzek kana∏ku rurach (na których wózek
oczywiÊcie si´ nie zmieÊci). Opisany obszernie
w Êrodku numeru bud˝et
partycypacyjny to doskona∏a okazja, abyÊmy wywalczyli
utworzenie
w tym miejscu bezpiecznej k∏adki dla pieszych.
Projekt jest ju˝ zg∏oszony, ale aby mia∏ szanse realizacji, musi uzyskaç jeszcze odpowied-

nie poparcie spo∏ecznoÊci lokalnej.
W dniach 20–30 czerwca odb´dzie si´
g∏osowanie na zg∏oszone przez mieszkaƒców projekty – zrealizowane zostanà
te z najwi´kszà liczbà g∏osów. Dlatego
ju˝ dziÊ serdecznie zach´camy do zag∏osowania na ten w∏aÊnie projekt. Ka˝dy
mieszkaniec mo˝e wybraç a˝ 5 projektów, na które zag∏osuje. Niech jednym
z Waszych wyborów b´dzie k∏adka.
G∏osowaç b´dzie mo˝na przez Internet, listownie i osobiÊcie w Urz´dzie
Dzielnicy. O szczegó∏ach b´dziemy pisali
w czerwcowym numerze „WS”.
Hanna Kowalska

XVIII edycja „RozÊpiewanego Wawra”
Zapraszamy do udzia∏u w XVIII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Potrafisz
Êpiewaç, lubisz wyst´py na scenie, chcesz
si´ sprawdziç przed profesjonalnym jury?
Nasz Przeglàd Piosenki jest dla Ciebie!
Przes∏uchania odb´dà si´ w dniach 15, 16, 17 marca, zatem ju˝ czas
zaczàç szlifowaç swój talent. Zg∏oszenia przyjmujemy do 5 marca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

Piosenka dzieci´ca, m∏odzie˝owa, ale równie˝ musicalowa, jazzowa,
blues... to repertuar, z którym warto si´ zmierzyç. Celem Przeglàdu jest
promocja talentów wokalnych. Ocenie podlegaç b´dzie m.in. dobór repertuaru, indywidualne podejÊcie do interpretacji utworu, muzykalnoÊç.
Przeglàd odbywa si´ w siedmiu kategoriach wiekowych (4–5; 6–7;
8–10; 11–13; 14–16; 17–20; 21 i powy˝ej).
Regulamin konkursu i karta zg∏oszeƒ dost´pne na stronie klubu:
http://www.kkzastow.com/
KKZ

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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• Presti˝owa lokalizacja
• Najwy˝szy standard wykonania
• Tylko trzy apartamenty
• Kominek i klimatyzacja w ka˝dym
• Niskie koszty eksploatacji
• Komfort domu za cen´ apartamentu

tel. 602 415 467 Warszawa-Anin, ul. IX Poprzeczna 7
604 135 920
www.villanina.pl
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Jakich inwestycji mo˝emy
si´ spodziewaç w 2014 roku?
Na rok 2014 na inwestycje w dzielnicy Wawer przeznaczonych zosta∏o 19,4 mln z∏. Dzi´ki funduszom
tym zrealizowane zostanà nast´pujàce inwestycje:
■ budowa ronda na skrzy˝owaniu ul. Mozaikowej z ul. Bys∏awskà,
■ wykonanie oÊwietlenia nowego odcinka ul.
Panny Wodnej,
■ budowa ul. Nowozabielskiej od ul. Kadetów
do ul. Stoczniowców,
■ wykonanie dalszego odcinka ul. Gruszy
i utwardzenie ul. Po∏udniowej,
■ przebudowa na bezpieczniejsze skrzy˝owania
ul. Bys∏awskiej z Wa∏em Miedzeszyƒskim,
■ wykonanie trzech kolejnych parkingów przy
stacjach PKP: Mi´dzylesie, RadoÊç i Goc∏awek,

■

■

■

■
■

modernizacja placu zabaw w Falenicy i modernizacja parkingu naprzeciw bazaru po stronie
pó∏nocnej,
kontynuacja prac nad stworzeniem systemu
odwodnienia Aleksandrowa, NadwiÊla i Zbójnej Góry,
zagospodarowanie poddasza u˝ytkowego
nowego przedszkola przy ul. Âwiebodziƒskiej
w Mi´dzylesiu,
rozpocz´cie budowy przedszkola w osiedlu Las,
budowa boiska sportowego dla XXV Liceum
Ogólnokszta∏càcego przy ul. Halnej i zespo∏u
obiektów sportowych w Miedzeszynie.

85-lecie
Szko∏y Podstawowej nr 76
Dyrekcja szko∏y oraz grono
pedagogiczne serdecznie
zapraszajà absolwentów,
mieszkaƒców Wawra oraz
przyjació∏ na obchody 85-lecia
naszej Szko∏y.
Obchody odb´dà si´

24 maja 2014 roku
w Zespole Szkó∏ nr 111
w Warszawie-Falenicy
przy ulicy Poezji 5.

Hanna Kowalska

Zg∏oÊ projekt do bud˝etu partycypacyjnego!
Z bud˝etu dzielnicy Wawer zosta∏a wydzielona kwota 842 000 z∏ z podzia∏em
na 13 osiedli na realizacj´ w 2015 roku
zwyci´skich projektów w ramach bud˝etu partycypacyjnego. O przeznaczeniu
tej kwoty b´dà mogli zadecydowaç
mieszkaƒcy Warszawy – projekt mo˝e
zg∏osiç ka˝dy warszawiak.
JeÊli mieszkasz w Warszawie i chcesz z∏o˝yç projekt w dzielnicy Wawer, powinieneÊ wiedzieç:
• do dyspozycji mieszkaƒców przeznaczono
842 000 z∏ na projekty lokalne,
• dzielnica Wawer zosta∏a podzielona na 13 obszarów/osiedli,
• ka˝de osiedle ma do dyspozycji w ramach bud˝etu partycypacyjnego kwot´ 64 769 z∏,
• zastanów si´ nad tym, co jest potrzebne dla
spo∏ecznoÊci, w której mieszkasz, albo dla
Twojej okolicy,
• swój pomys∏ opisz na formularzu, który
mo˝esz pobraç ze strony internetowej
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców,
• oszacuj koszt realizacji swojego pomys∏u (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
• poszukaj 15 osób, które wesprà Twój projekt poprzez z∏o˝enie podpisów na formularzu poparcia,
• zg∏aszany projekt musi spe∏niaç kilka niezb´dnych warunków, o których piszemy w pe∏nej

wersji artyku∏u pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/5149.
• JeÊli chcesz porozmawiaç o bud˝ecie partycypacyjnym czy o potrzebach swojej okolicy, udaj si´
na specjalny dy˝ur konsultacyjny, na którym b´dziesz móg∏ tak˝e uzyskaç pomoc w wype∏nieniu formularza: 12 lutego w godz. 18.00–19.30
w Filii Biblioteki Publicznej przy ul. Agrestowej 1
lub 13 lutego w godz. 16.00–20.00 w Klubie
Kultury Anin przy ul. V Poprzecznej 13.
Pomoc przy wype∏nianiu formularza mo˝na
uzyskaç tak˝e w godzinach pracy Urz´du u wyznaczonych osób: Iza Bieliƒska, tel. 22 443 68
91, pok. 511 (edukacja), Ewa Olszewska, tel. 22
443 70 55, pok. 202 (ochrona Êrodowiska/zieleƒ
miejska), Anna Orzechowska, tel. 22 443 68
98, pok. 305 (kultura), Jacek Sadomski, tel. 22
443 69 02, pok. 307 (sport/rekreacja), Kinga Caban, tel. 22 443 68 73, pok. 222 (inwestycje),
Joanna Podsiad∏y, tel. 22 443 70 57, pok. 132
(infrastruktura), Agnieszka Zieliƒska, tel. 22 443
68 96, pok. 108 (pomoc spo∏eczna/zdrowie),
Anna Urzykowska, tel. 22 443 69 29, sala WOM
(informacje ogólne) i Dorota G∏a˝ewska, tel. 22
443 68 69, pok. 512 (informacje ogólne).
W ramach bud˝etu partycypacyjnego mo˝esz
zg∏osiç projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczà potrzeb jednego osiedla. Projekty mogà dotyczyç wielu sfer ˝ycia: zdrowia,
sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji,

ochrony Êrodowiska,
pomocy spo∏ecznej,
przestrzeni publicznej,
zieleni miejskiej itd. Mogà byç to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa Êcie˝ki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni, jak i pozainwestycyjnym, czyli np.
zaj´cia pozalekcyjne, festyn itd.

Formularz z opisem pomys∏u na projekt
i wszystkimi potrzebnymi za∏àcznikami z∏ó˝ pomi´dzy 20 stycznia a 9 marca 2014 r.:
• przesy∏ajàc go listownie na adres Urz´du
Dzielnicy (ul. ˚egaƒska 1, 04-713 Warszawa)
z dopiskiem „Bud˝et partycypacyjny 2015”,
• sk∏adajàc go w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców,
• przesy∏ajàc dokumenty na adres mailowy: wawer.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl.
JeÊli jesteÊ osobà niepe∏noletnià, tak˝e mo˝esz
stworzyç swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszà wyraziç na to zgod´, podpisujàc specjalny formularz.
UWAGA!
• JeÊli z∏o˝ysz swój formularz do 16 lutego
2014 r., a b´dzie zawiera∏ jakieÊ b∏´dy, zostaniesz o tym poinformowany i b´dziesz móg∏ poprawiç je w ciàgu 7 dni. JeÊli z∏o˝ysz formularz
po 16.02.2014 r. i b´dà w nim jakieÊ niedociàgni´cia, nie b´dziesz móg∏ go ju˝ poprawiaç.
• Mo˝esz przygotowaç i poprzeç wi´cej ni˝ jednà propozycj´ projektu.
Hanna Kowalska
na podstawie materia∏ów
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Szanowni Paƒstwo,
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie uprzejmie informuje, ˝e na wniosek Dzielnicy Wawer
pod koniec marca 2014 roku rozpoczyna budow´ kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer. Jej generalnym wykonawcà jest firma
„INSTALBUD” Sp. z o.o.
Realizacja tej inwestycji jest kolejnym z prowadzonych przez Spó∏k´ w sposób ciàg∏y dzia∏aƒ, majàcych na celu nieustanne podnoszenie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Wszystkich Zainteresowanych przy∏àczeniem posesji do powstajàcej sieci zach´camy do wczeÊniejszego dope∏nienia formalnoÊci, niezb´dnych dla rozpocz´cia budowy przy∏àczy kanalizacyjnych, równolegle z budowà g∏ównych kana∏ów w ulicach.
Jednoczesna realizacja tych prac pozwoli Paƒstwu na obni˝enie kosztów budowy przy∏àcza wynikajàcych np. z odwodnienia
gruntu, odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników lub trawników w miejscu pod∏àczenia do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo,
synchronizacja wykonywanych robót pozwoli na zachowanie dobrej jakoÊci odtworzonych nawierzchni, a tym samym usprawnienie komunikacji dzielnicy w ciàgu najbli˝szych lat.

Liczymy na wyrozumia∏oÊç z Paƒstwa strony, bowiem inwestycja przyniesie du˝e korzyÊci, zarówno dla Paƒstwa, jak i Êrodowiska naturalnego. Zapewniamy, ˝e do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby zminimalizowaç ucià˝liwoÊci zwiàzane z budowà. Informacje dotyczàce zaawansowania prac budowlanych oraz kolejnoÊci ich wykonywania w poszczególnych ulicach znajdà Paƒstwo:
• na stronach internetowych: www.mpwik.com.pl oraz www.wawer.warszawa.pl,
• na tablicach informacyjnych, m.in. Rady Osiedla, Zespo∏u Szkó∏ nr 116 przy ul. Korynckiej 33, Parafii Âw. Benedykta przy ul. Lucerny,
• na ulotkach dostarczanych do skrzynek pocztowych.
Wszelkie zapytania prosimy kierowaç na adres dok@mpwik.com.pl lub telefonicznie, pod numer (22) 445 50 00. Dodatkowo,
w okresie od 10.02.2014 r. do 30.04.2014 r., uruchomiony zostanie numer informacyjny (22) 445 90 42, czynny w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ w godzinach 9.00–10.30.
Szczegó∏owy zakres inwestycji przedstawia poni˝sza mapa.

Inwestycja realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wod´ i oczyszczanie Êcieków w Warszawie – Faza IV”,
wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ramach Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
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Ca∏kowite zakoƒczenie inwestycji planowane jest do koƒca sierpnia 2015 r. W tym okresie pojawià si´ objazdy, niedogodnoÊci
zwiàzane z prowadzeniem budowy, za które serdecznie przepraszamy.
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Lekaro odpowiada
na najcz´Êciej zadawane pytania
Firma Lekaro, która od 1 lutego 2014 r. odbiera odpady z pi´ciu warszawskich dzielnic, na poczàtku stycznia uruchomi∏a „infolini´ odpadowà”. Za jej poÊrednictwem
mieszkaƒcy zadajà pytania na temat nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Poni˝ej zamieszczamy odpowiedzi na te pytania, które najcz´Êciej Paƒstwo zadawali w minionym miesiàcu.
Gdzie mog´ uzyskaç informacje o nowym
systemie segregacji i wywozu odpadów?
Kampani´ informacyjnà na temat nowego systemu segregacji i wywozu odpadów prowadzi
m.st. Warszawa. Ponadto, aby u∏atwiç mieszkaƒcom dost´p do tych informacji, przewodnik po
systemie segregacji zosta∏ umieszczony na stronie internetowej www.lekaro.pl/warszawa w zak∏adce „Materia∏y do pobrania”. Lekaro przekaza∏o równie˝ poradnik na ten temat mieszkaƒcom podczas czipowania pojemników. W razie
wàtpliwoÊci mo˝na si´ tak˝e skontaktowaç z infolinià Lekaro pod numerem 801 98 98 97.
Co mam zrobiç, jeÊli wcià˝ nie mamy
˝adnego pojemnika?
W tej sytuacji nale˝y skontaktowaç si´ z firmà
za poÊrednictwem infolinii Lekaro pod numerem
801 98 98 97 lub wys∏aç email na adres warszawa@lekaro.pl. Sytuacja zostanie niezw∏ocznie wyjaÊniona.
Co zrobiç, jeÊli pojemnik o pojemnoÊci
120 litrów nie wystarczy do czasu kolejnego wywozu Êmieci?

Zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy dla
zabudowy jednorodzinnej standardowy pojemnik na odpady zmieszane ma pojemnoÊç 120 litrów. Jest to pojemnoÊç wystarczajàca przy odbiorze odpadów zmieszanych co dwa tygodnie.
Dodatkowo bioràc pod uwag´ wywóz odpadów
segregowanych w workach z cz´stotliwoÊcià co
cztery tygodnie, taka pojemnoÊç jest wystarczajàca. W razie ewentualnej nadwy˝ki odpadów
ka˝dego rodzaju mieszkaƒcy mogà wystawiç je
w dodatkowych, w∏asnych workach obok pojemnika w dniu odbioru danego rodzaju Êmieci.
Wszelkie nadwy˝ki zostanà odebrane.
Dlaczego b´dziemy musieli wystawiaç pojemnik przed posesj´?
Odbiór odpadów realizujemy zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy. Przewiduje on, ˝e mieszkaƒcy domów jednorodzinnych powinni wystawiaç pojemniki i worki ze Êmieciami do godz. 6.00
w dniu odbioru, przewidzianym w harmonogramie dla danej nieruchomoÊci. Nowa ustawa Êmieciowa wprowadzi∏a standardy odbioru odpadów,
które sà z powodzeniem stosowane w zdecydowanej wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej. Gwarantujà one szybki i sprawny odbiór odpadów.
Co mog´ zrobiç, jeÊli zostan´ pomini´ty
przy odbiorze odpadów?
Dok∏adne harmonogramy odbioru znajdà Paƒstwo na stronie www.lekaro.pl/warszawa.
W dniu odbioru odpadów altanka Êmieciowa
powinna byç otwarta lub pojemnik albo worek
ze Êmieciami wystawiony przed posesj´ do
godz. 6.00. JeÊli mimo to odpady nie zosta∏y

I Dobroczynny Bal Karnawa∏owy
„Odmieniç ˚ycie”
Fundacja Odmieniç ˚ycie serdecznie zaprasza
w dniu 22 lutego o godz. 20.00 do Klubu Sosnowego Businessman Institute przy ul. Trakt Lubelski
40A na I Dobroczynny Bal Karnawa∏owy „Odmieniç ˚ycie” pod patronatem Burmistrz Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy Pani Jolanty Koczorowskiej.
Dzi´ki uprzejmoÊci Businessman Institute mo˝emy zaproponowaç Paƒstwu elegancki wieczór
w wyjàtkowym klimacie przy muzyce granej na ˝ywo oraz atrakcjach zapewnionych przez naszych
goÊci specjalnych. Ponadto przewidzieliÊmy licytacj´ przedmiotów i voucherów przekazanych przez
wyjàtkowe osoby, wÊród których sà m.in. sportowcy. GoÊçmi balu b´dà równie˝ piosenkarze i aktorzy, przyjaciele Fundacji, w tym firmy, które obdarowujà nas swojà hojnoÊcià, a tak˝e przedstawiciele w∏adz lokalnych oraz lokalne media. Jednym
z partnerów balu jest Centrum Zdrowia Dziecka.
Pieniàdze pozyskane podczas balu zostanà
przeznaczone na pomoc podopiecznym Fundacji.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wspieramy dzieci i rodziców dzieci, które borykajà si´ z problemami neurologicznymi. Staramy si´
poprzez nasze dzia∏ania sprawiç, by ich ˝ycie by∏o
∏atwiejsze. Ponadto w karnawale, przed balem dla
Paƒstwa, organizujemy dla nich bal przebieraƒców, by mog∏y poczuç si´ jak zdrowe dzieci i razem z nimi bawiç si´, taƒczyç, przebieraç w karnawa∏owe stroje i pa∏aszowaç wat´ cukrowà!
Bilety – cegie∏ki w cenie 150 z∏ od osoby mo˝na nabyç, zg∏aszajàc ch´ç udzia∏u w balu na adres mailowy: wioletta.kastrau@odmieniczycie.pl.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Wioletta Kastrau
Fundacja Odmieniç ˚ycie

odebrane, prosimy o kontakt za poÊrednictwem
infolinii 801 98 98 97. W przypadku niewystawienia przez mieszkaƒców pojemników/worków
we w∏aÊciwym terminie odpady zostanà odebrane przy nast´pnym cyklu wywozowym.
Co z odpadami niebezpiecznymi, gabarytowymi i budowlanymi?
Zgodnie z umowami zawartymi z Urz´dem
m.st. Warszawy operatorzy obs∏ugujàcy poszczególne dzielnice sà zobligowani do odbioru
odpadów standardowych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych
suchych oraz szk∏a opakowaniowego. System
nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych. Lista punktów, w których mo˝na je pozostawiç zosta∏a zamieszczona na stronie:
www.czysta.um.warszawa.pl. Odpady wielkogabarytowe i zielone b´dà odbierane w ramach zbiórek akcyjnych. Terminy tzw. „wystawek” zostanà niebawem ustalone i zamieszczone na stronach www.czysta.um.warszawa.pl
oraz dodatkowo na www.lekaro.pl. W przypadku zabudowy wielorodzinnej Lekaro b´dzie je
odbieraç na telefoniczne zg∏oszenie zarzàdcy danej nieruchomoÊci. System nie obejmuje odbioru
odpadów budowlanych. Lekaro oferuje podstawienie dodatkowego kontenera i jego odp∏atny
odbiór. Informacje w tej sprawie mo˝na uzyskaç
za poÊrednictwem infolinii Lekaro.
Czy musz´ myç pude∏ka po jogurtach
i s∏oiki po d˝emach?
Nie jest to konieczne. Firma Lekaro posiada
zaawansowany technologicznie zak∏ad, a ponadto odzyskane materia∏y sà przekazywane recyklerom, którzy nie stawiajà takiego wymogu.
Redakcja na podstawie
informacji prasowej firmy Lekaro

 Listy do redakcji
List do Pani Prezydent
m.st. Warszawy
Wiedzàc, ˝e Pani Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy zamieszkuje w gminie
Wawer, i liczàc na to, ˝e znajduje czas na
przeczytanie lokalnej prasy, chcieliÊmy tà
drogà z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania za
wyremontowanie ulicy Bys∏awskiej (nowy
asfalt i nowe przystanki) oraz rondo w Falenicy. To, co od lat spoczywa∏o w za∏o˝eniach,
dzi´ki Pani Prezydent sta∏o si´ rzeczywistoÊcià, a my, mieszkaƒcy peryferii, odczuwamy, ˝e jesteÊmy w Wielkiej Warszawie. Do∏àczamy podzi´kowania dla ekipy remontowej, która mimo niesprzyjajàcych warunków
stara∏a si´ pracowaç solidnie i ekspresowo.
Przy okazji sk∏adamy serdeczne ˝yczenia
pomyÊlnoÊci w Nowym Roku 2014 dla Pani zamierzeƒ i zrozumienia oraz wsparcia
warszawiaków kochajàcych Stolic´.
W imieniu mieszkaƒców Julianowa i B∏ot
– Krystyna Trybu∏a
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meble
Z DREWNA

TOYOTA RADOÂå
poszukuje osoby na stanowisko:

PRACOWNIKA DZIA¸U ZARZÑDZANIA FLOTÑ

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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Opis stanowiska: Zarzàdzanie przeglàdami i naprawami mechanicznymi
| Ewidencja pojazdów | Przygotowanie dokumentów do wydania pojazdu |
Obs∏uga wypo˝yczalni samochodów zast´pczych | Fakturowanie us∏ug
Wymagania: Wykszta∏cenie min. Êrednie techniczne | ZnajomoÊç podstaw
mechaniki samochodowej | ZnajomoÊç przepisów z zakresu ubezpieczenia
pojazdów oraz likwidacji szkód | Bieg∏a znajomoÊç obs∏ugi komputera |
Prawo jazdy kat. min. B.

KIEROWCY POMOCY DROGOWEJ
Opis stanowiska: Transport samochodów powypadkowych | Wykonywanie
us∏ug w ramach programu Assistance | Wykonywanie us∏ug serwisowych
w zakresie doraênej pomocy | Âwiadczenie us∏ug door to door

Wymagania: Wykszta∏cenie techniczne: specjalizacja – naprawa i eksploatacja
pojazdów | Prawo jazdy kat. min. CE | DyspozycyjnoÊç (praca w ciàgu ca∏ej
doby) | Sta∏y kontakt telefoniczny | ZnajomoÊç obs∏ugi komputera

Aplikacje prosimy przesy∏aç na adres:

rekrutacja@toyota-radosc.pl
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Nowe przedszkole otwarte!
W naszej dzielnicy, w osiedlu Mi´dzylesie, 31 stycznia
otworzono uroczyÊcie nowe
przedszkole, które ju˝ nied∏ugo pomieÊci prawie 220
dzieci. W otwarciu uczestniczy∏a prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
pos∏owie, cz∏onkowie Zarzàdu Dzielnicy, radni Rady Warszawy i Rady
Dzielnicy Wawer. Przedszkole, zlokalizowane
przy ul. Krupniczej, na którego budow´ i wyposa˝enie wydano prawie 13 mln z∏otych, jest
w pe∏ni przystosowane dla dzieci niepe∏no-

sprawnych oraz wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze urzàdzenia multimedialne.
W budynku przedszkola jest sala teatralna
wyposa˝ona w mobilny sprz´t audiowizualny, sala do terapii sensorycznej, zaÊ
w ka˝dym z 9 pomieszczeƒ przeznaczonych na oddzia∏y znajduje si´ komputer
z du˝ym monitorem, pomocny dzieciom
w zaj´ciach. Do nowej placówki przeniosà si´ maluchy z oddzia∏ów integracyjnych przedszkola nr 86 mieszczàcego si´
w Centrum Zdrowia Dziecka. W dzia∏ajàcym od
lutego przedszkolu b´dà tak˝e trzy dodatkowe
oddzia∏y ogólnodost´pne.

Poczàtkowo inwestycja nie mia∏a szcz´Êcia do
wykonawcy. Przetarg na realizacj´ wygra∏a firma
ZAMBET, znana z kontrowersji przy budowie
aniƒskiego basenu. Z firmà tà rozwiàzano umow´ z powodu nieprzestrzegania terminów budowy i warunków wykonania budynku. Podczas
zmiany wykonawcy dokonano równie˝ korekt
w projekcie, dzi´ki czemu uda∏o si´, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów, wygospodarowaç miejsce na dwa dodatkowe oddzia∏y
przedszkolne.
Marcin Kurpios
Fot. Marcin Kurpios i Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Milowy krok szpitala w Mi´dzylesiu
Kolejny prze∏omowy projekt zostanie zrealizowany
w tym roku. Po og∏oszeniu
przetargu na budow´ nowego przedszkola przy ul. Kadetów 15 przyszed∏ czas na
kompleksowà informatyzacj´
Mi´dzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Na ten cel zostanie przekazanych oko∏o 5 mln z∏ z dotacji unijnej!
Dzi´ki pozyskanym funduszom w naszej medycznej placówce zostanà wprowadzone technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach
projektu zostanie stworzony system dost´pu do
bezprzewodowego internetu (Wi-Fi), system komunikacyjny, tzw. VoIP, po∏àczony z systemem
alarmowo-przywo∏awczym dla pacjentów i personelu szpitala. Co wi´cej, powstanie sieç LAN.
A wszystko po to, aby lekarze oraz piel´gniarki
mogli korzystaç z elektronicznego obiegu dokumentów w placówce. Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny zyska równie˝ wi´cej komputerów. Per-

Klub Mi´dzylesie
ZAPRASZA
Fundacja Staƒ na nogi b´dzie kontynuowa∏a swojà dzia∏alnoÊç w Wawerskiej Strefie Kultury, gdzie od lutego 2014 r. poprowadzi Klub
Mi´dzylesie dla dzieci i m∏odzie˝y, w którym
– dzi´ki dofinansowaniu przez Urzàd m.st.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

sonel medyczny po zakoƒczeniu hospitalizacji b´dzie móg∏ udost´pniç pacjentowi oraz innej placówce e-dane dotyczàce przebiegu choroby i leczenia. To nie koniec rewelacji. W ramach przedsi´wzi´cia szpital stworzy publiczne punkty
dost´pu do Internetu, z których rocznie b´dzie
mog∏o skorzystaç 7 tys. osób.
Umowa dotyczàca informatyzacji zosta∏a podpisana 29 stycznia 2014 r. przez wicemarsza∏ka
Krzysztofa Grzegorza Strza∏kowskiego, cz∏onka
zarzàdu województwa mazowieckiego Wies∏awa Raboszuka oraz dyrektora placówki dr. Jaros∏awa Ros∏ona.
To ju˝ dwudziesta piàta umowa o dofinansowanie projektu ze Êrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w zakresie przeciwdzia∏ania wykluczeniu
informacyjnemu mazowieckich placówek s∏u˝by
zdrowia. Liczymy na szybkà realizacj´ przedmiotowego zadania i na skuteczne wdro˝enie jego
efektów. To wa˝ny projekt nie tylko dla administracji i personelu szpitala, lecz tak˝e dla jego
Warszawy Dzielnicy Wawer – wszystkie zaj´cia
b´dà bezp∏atne.
Do Klubu Mi´dzylesie zapraszamy dzieci
i m∏odzie˝ od 7 do 18 roku ˝ycia.
W ramach klubu poprowadzimy ró˝norodne pracownie tematycznie z podzia∏em dla dzieci m∏odszych i starszych. B´dzie mo˝na uczestniczyç
w dzia∏aniach klubu w ca∏oÊci lub w poszczególnych blokach tematycznych wed∏ug zainteresowaƒ.
Nasze przyk∏adowe pracownie: filmowa, fotograficzna, teatralna, pantomimiczna, muzycz-

pacjentów. Kompleksowa informatyzacja wp∏ynie bowiem na podwy˝szenie standardu ich obs∏ugi, a personelowi pozwoli na oszcz´dnoÊç
czasu w zakresie dokumentacji medycznej – powiedzia∏ Wies∏aw Raboszuk, cz∏onek zarzàdu
województwa mazowieckiego.

Wniosek z internetowej rewolucji w Mi´dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym jest tylko jeden:
i pacjent, i lekarz zyskajà na tym projekcie. Byleby
wszystko dobrze dzia∏a∏o :-) !
Olga ¸´cka
na, spo∏eczna, plastyczna, sportowa, matematyczno-j´zykowa, techniczna i inne.
Wkrótce na naszej stronie www.stannanogi.org i https://www.facebook.com/Stannanogi
oraz w Wawerskiej Strefie Kultury zostanie
umieszczony grafik zaj´ç.
Serdecznie zapraszamy dzieci, m∏odzie˝, rodziców i opiekunów do kontaktu i zapisów do
Wawerskiej Strefy Kultury, ul. ˚egaƒska 1A, sala 2 na parterze w godzinach 15.00–19.00.
Iwona Cichowicz
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Ogólnopolski Turniej Halowej Pi∏ki No˝nej rocznika 2004

– ZWAR CUP 2014
1 lutego, w sobot´, w hali OSiR Wawer przy ulicy Poezji 5 w Falenicy odby∏ si´
Ogólnopolski Turniej Halowej Pi∏ki No˝nej rocznika
2004. Impreza zosta∏a zorganizowana pod patronatem klubu ZWAR przez rodziców ch∏opców rocznika
2004 z klubu ZWAR w Mi´dzylesiu.
W turnieju wzi´∏o udzia∏ 12 dru˝yn: KS
ZWAR I, KS ZWAR II, Dolcan Zàbki, BKS Warszawa, KS Konstancin, Wicher Koby∏ka, Holenderska Szko∏a Futbolu, BKS Lublin, Huragan Wo∏omin, Legionovia Legionowo, KS Ursus Warszawa, KS ZWAR III.
Klub ZWAR w turnieju wystawi∏ 3 dru˝yny.
Pierwszy mecz dru˝yna ZWAR I rozegra∏a z Konstancinem (5:0), a dru˝yna ZWAR II z Dolcanem
(0:2), który jak si´ póêniej okaza∏o, doszed∏ a˝
do fina∏u i w finale uleg∏ Legionovii 0:1. ZWAR-owi zabrak∏o szcz´Êcia w rozgrywkach. Dru˝yny
ZWAR-u przegra∏y swoje mecze w pó∏fina∏ach.
W pierwszym pó∏finale ZWAR III przegra∏ z Legionovià 0:1, a w drugim pó∏finale ZWAR I przegra∏ w rzutach karnych 2:3 z Dolcanem. Ostatecznie pierwsza dru˝yna ZWAR zaj´∏a 3 miejsce, a dru˝yna ZWAR III – czwarte. Braterski

pojedynek tych dru˝yn o trzecie miejsce zakoƒczy∏ si´ wynikiem 1:0.
Czo∏owe miejsca zaj´te w turnieju przez zawodników ZWAR-u potwierdzajà wysoki poziom
kadry szkoleniowej klubu oraz nawiàzanie do
tradycji klubu si´gajàcej 1933 roku. Gratulacje
dla trenerów: Bartosza Bobrowskiego i Paw∏a
Przygodzkiego.
Poziom zawodów by∏ bardzo wysoki. Zaanga˝owanie zawodników mog∏oby byç wzorem
dla naszej narodowej reprezentacji. Losy rozgrywek wa˝y∏y si´ nieraz w ostatnich sekundach. Swój mecz ZWAR II w rozgrywkach fazy
grupowej wygra∏, strzelajàc decydujàcà bramk´
na 8 sekund przed koƒcem meczu. Najlepszym
zawodnikiem turnieju zosta∏ pi∏karz Dolcanu
Zàbki Mateusz WiÊniewski, najlepszym strzelcem Wiktor KwaÊniewski z Legionovii. Najlepszym bramkarzem wybrano Alexego Okuniewskiego z Huraganu Wo∏omin.
PodkreÊliç nale˝y profesjonalnà opraw´ turnieju oraz sprawne przeprowadzenie rozgrywek. Dzi´ki wielkiemu zaanga˝owaniu rodziców
oraz sponsorom turniej mia∏ opraw´ niespotykanà na tym poziomie rozgrywek. Nagrody, puchary i medale otrzyma∏y wszystkie dru˝yny bioràce
udzia∏ w turnieju. Równie˝ kibice nie zawiedli,
zapewniajàc ˝ywio∏owy doping dru˝ynom.

Mo˝na pogratulowaç rodzicom pi∏karzy z KS
ZWAR pomys∏u, który trafi∏ w dziesiàtk´, zapewniajàc wszystkim uczestnikom wspania∏à zabaw´.
M∏odzi pi∏karze poznali smak turniejowych rozgrywek. Po rozdaniu nagród wszyscy byli zadowoleni.
Ostateczne wyniki turnieju:
1. Legionovia Legionowo
2. Dolcan Zàbki
3. KS ZWAR I
4. KS ZWAR III
5. Wicher Koby∏ka
6. Huragan Wo∏omin
7. KS Ursus Warszawa
8. KS ZWAR II
9. Holenderska Szko∏a Futbolu
10. BKS Warszawa
11. BKS Lublin
12. KS Konstancin
W∏odzimierz Zalewski

Bezpośrednio wynajmę mieszkanie 97m2
dwupoziomowe (parter i I p.)
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

Czynsz – 2.450,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57
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NIEåPA 2014
Wygraj bilety na koncert Blue Cafe!

Nie bój si´ powiedzieç 3 × NIE – NIE PIJ¢,
NIE PAL¢, NIE åPAM. Zach´ca Ci´ do tego
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà Imprez Artystycznych „PAJA”, którzy po raz kolejny organizujà imprez´ estradowà po∏àczonà z akcjà
profilaktyczno-informacyjnà. W ramach tegorocznej imprezy wystàpi zespó∏ Blue Cafe.
Dla naszych czytelników mamy cztery podwójne zaproszenia na to wydarzenie!
JeÊli chcecie wygraç bilety na koncert,
odpowiedzcie na proste pytanie konkursowe: Za co lubisz „WiadomoÊci Sàsiedzkie”,

a co w naszych miesi´cznikach i stronie internetowej Ci si´ nie podoba? Odpowiedzi przysy∏ajcie do 7 marca 2014 r. na adres mailowy: info@wiadomoscisasiedzkie.pl, w tytule piszàc „Blue Cafe”. W treÊci maila
wpiszcie swoje imi´ i nazwisko, a tak˝e numer telefonu. SpoÊród nades∏anych odpowiedzi wylosujemy czworo zwyci´zców
i skontaktujemy si´ z nimi telefonicznie
w poniedzia∏ek 10 marca br.
Pod has∏em NIEåPA kryjà si´ treÊci dotyczàce problematyki uzale˝nieƒ. Co roku koncerty organizowane przez Pomorskà Agencj´
Imprez Artystycznych „PAJA” trafiajà do szerokiego kr´gu spo∏eczeƒstwa. W imprezach
estradowych biorà udzia∏ ludzie kultury
i sportu, którzy nie majà ˝adnego zwiàzku
z subkulturà uzale˝nieƒ. W ubieg∏ym roku
gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ De Mono, który
Êwi´towa∏ swoje 25-lecie. W tym roku goÊcie
zebrani 21 marca 2014 r. o godzinie 18.30
w Sali Kongresowej b´dà mieli okazj´ bawiç
si´ przy piosenkach zespo∏u Blue Cafe.
Olga ¸´cka
Redakcja zastrzega sobie prawo wykorzystania
niektórych wypowiedzi (anonimowo, bez podawania jakichkolwiek danych pozwalajàcych
Paƒstwa zidentyfikowaç) do celów promocyjnych.

Wawer Music Festival:

Tatiana Shebanova in memoriam
Serdecznie zapraszamy Paƒstwa na kolejnà ods∏on´
Wawer Music Festival w dniu 9 marca o godz. 17.30
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS
przy ul. ˚wanowieckiej 20.
B´dzie to koncert poÊwi´cony pami´ci jednej z najwybitniejszych interpretatorek muzyki Chopina, mieszkance Wawra-RadoÊci, laureatce Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1980 roku, która jako jedyna na Êwiecie nagra∏a dwukrotnie wszystkie dzie∏a Fryderyka Chopina: po raz pierwszy
w kolejnoÊci opusowej (DUX) na wspó∏czesnym fortepianie,
w latach 2010–11 po raz drugi, tym razem na instrumencie
historycznym, z czasów Chopina – Pleyelu (NIFC). W ho∏dzie
wybitnej artystce, prosto z USA przyleci Eugen Indjic, laureat konkursu chopinowskiego z 1970 roku. Wystàpi równie˝
absolwentka Tatiany Shebanowej, mieszkajàca w Pary˝u –
Agnieszka Ufniarz. GoÊciem honorowym tego niezwyk∏ego
wieczoru b´dzie dyrektor Narodowego Instytutu im. F. Chopina w Warszawie – Stanis∏aw Leszczyƒski.
Zaproszenia na wydarzenie dost´pne b´dà w Recepcji
Hotelu BOSS (tel. 22-516-61-00, e-mail: hotelboss@hotel
boss.pl) od dnia 3.03.2014.
Jaros∏aw Drzewiecki
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowaliÊmy 5 dwuosobowych zaproszeƒ. Aby otrzymaç
zaproszenie, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod nr tel.: 22 810-26-04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).

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!
Nowe promocje w restauracji
poniedziałek - każdy makaron 17 zł
wtorek - wszystkie sałatki 17 zł

na miejscu i na wynos

< 9 lutego niedziela, godz. 14:30
robimy słodkie serca z czekolady nie tylko
na Walentynki, warsztat od 6 lat, młodsze
dzieci z opiekunem, wejście 30 zł
< 13 lutego, 13:00 wernisaż prac
plastycznych seniorów, wstęp wolny,
prace będą wystawione do końca lutego
< 14 lutego, Walentynki w Trattorii W Trakcie
z muzyką na żywo oraz makaronem i pizzą
w kształcie serca, zarezerwuj stolik!
< 22 lutego niedziela, godz. 12:00
słodki warsztat kulinarny, upieczemy
kruche ciasteczka w kształcie małej Mi,
tatusia Muminka, Włóczykija, wejście: 15 zł
< 9 marca niedziela, godz. 12:00
Spotkanie - czytanie z Zosią Stanecką,
autorką książek o Basi i nie tylko, wstęp wolny
Po feriach ruszają nowe zajęcia dla dzieci
przedszkolnych:
< Kuchenne eksperymenty - zajęcia
chemiczne na wesoło, środa 17:30
< Balet - poniedziałek 17:30, dla dzieci
od 3,5 do 6 lat

Ferie Zimowe W Trakcie
całodniowa zabawa i opieka
z wyżywieniem, poznajemy gry
dzieci z całego świata!
od 17 do 28 lutego 2014 r.
od 9:00 do 17:00
14:00 i 17:30 warsztaty i dodatkowe zajęcia

Zapisy pod numerem telefonu:

505 84 74 24, mail: klub@wtrakcie.pl
Klub od niedawna oferuje najlepsze książki
dla dzieci i wybrane gry planszowe
– odwiedź naszą księgarenkę!
www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Ferie artystycznie!
Zapraszamy gimnazjalistów i licealistów na ferie w ramach projektu „Artystyczni m∏odzi liderzy”
do Wawerskiej Strefy Kultury, ul. ˚egaƒska 1a,
Mi´dzylesie (niedaleko PKP) – mo˝na zapisaç si´
na pojedyncze warsztaty (gitarowe, perkusji, rysunkowe) lub na ca∏e dwa tygodnie. Zaj´cia sà dofinansowywane ze Êrodków warszawskiego programu edukacji kulturalnej, wi´c za udzia∏ w pojedynczych warsztatach nie zap∏acicie ani z∏otówki!
Opisy proponowanych warsztatów:
TEATR – warsztaty zakoƒczone spektaklem, grupa do 20 osób w wieku 14–19 lat, spotkania
codziennie od 11.00 do 13.00
ANIMACJE FILMOWE – warsztaty zakoƒczone pokazem etiud, grupa do 10 osób w wieku 14–19
lat, spotkania: poniedzia∏ki, Êrody, piàtki
SCENOGRAFIA/KOSTIUMY – warsztaty zakoƒczone pokazem mody, grupa do 12 osób w wieku
14–19 lat, spotkania od 17 do 21 lutego

Zdrowy kr´gos∏up
Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”
zaprasza na zaj´cia „Zdrowy kr´gos∏up”, które
odbywajà si´ w ka˝dy piàtek o godz. 20.30
w piwnicy domu parafialnego (Parafia WNMP
w Zerzniu – ul. Trakt Lubelski 157).

AKCJA RENOWACJA – warsztaty odnawiania
starych przedmiotów, zakoƒczone wernisa˝em, grupa do 10 osób w wieku 13+, spotkania od 17 do 28 lutego
MALOWANIE CIA¸A – warsztaty charakteryzacji,
grupa do 8 osób, spotkania 24, 25, 26 lutego
WARSZTATY RYSUNKU – studium martwej natury, grupa do 8 osób, spotkanie 28 lutego
GITARA – warsztaty gitarowe, podstawy i technika slide, grupa do 12 osób, spotkanie 1 marca
Ponadto: rozmowy przy dobrej muzyce i filmie.
Prosimy o rezerwacje na wybrane warsztaty: tel.
22 612-62-44 lub 22 613-00-51, e-mail: ewa.kkf@
gmail.com, liczba miejsc ograniczona! Pojedyncze
zaj´cia sà bezp∏atne, a dla osób, które chcà uczestniczyç przez ca∏e 2 tygodnie, op∏ata wynosi 50 z∏.
G∏ówny organizator:

Wspó∏organizator:

Partner:

„Zdrowy Kr´gos∏up” to zaj´cia o ∏agodnym
charakterze, przeznaczone dla osób, które pracujà przewa˝nie w pozycji siedzàcej i nie majà na
co dzieƒ mo˝liwoÊci dbania o swój kr´gos∏up czy
prawid∏owà postaw´. Profilaktyczne, bezpieczne i skuteczne çwiczenia wzmacniajàce mi´Ênie
przykr´gos∏upowe. Efektem zaj´ç jest prawid∏owa postawa i wyprostowana sylwetka. Zaj´cia

åwicz, taƒcz
i twórz za darmo!
Fundacja RadoÊç dla Ludzi serdecznie zaprasza na bezp∏atne warsztaty
z zakresu: korektywy przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, fitnessu i taƒca dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, plastyki,
origami i in. w Wawerskiej Strefie Kultury przy ulicy ˚egaƒskiej 1a w Mi´dzylesiu. Zapraszamy te˝ do naszej kafejki
na kaw´ i herbat´ od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach 9.00-17.00.
Zapisy pod nr. tel.: 506-404-766 od
poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
9.00–17.00 oraz 502-410-465 od poniedzia∏ku do piàtku po godzinie 17.00
oraz w soboty i w niedziele.
Fundacja RadoÊç dla Ludzi

oparte sà na çwiczeniach wzmacniajàcych, oddechowych i rozciàgajàcych. Jest to tak˝e niezwykle
skuteczna profilaktyka zarówno dla osób aktywnych, jak i prowadzàcych siedzàcy tryb ˝ycia.
Zapisy: kontakt@otwartedrzwi.org.pl.
Koszty: 25 z∏ miesi´cznie
Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565 000 zł
· za
· stan deweloperski

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

8

Nr 38 / Luty 2014

WAWERSKIE

Wydarzenia kulturalne w lutym
Przedstawienia teatralne, spektakle

Spotkania, wieczory poezji, konkursy

15 lutego (sobota), godz. 12.30

12 lutego (Êroda), godz. 17.00

Terminal kultury. Poranek teatralny, a w nim familijny
spektakl pt. „Zimowa bajka” w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych.

„Domy nadÊwidrzaƒskie” – spotkanie z Karolinà Kozyrà-Ignut. Miejsce – Klub Kultury „Falenica”. Wst´p wolny!

Organizator: Klub Kultury „Marysin”

23 lutego (niedziela), godz. 16.00
„Opera ˝ebracza” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej KK „Falenica”. Scenariusz – Barbara Wizimirska,
re˝yseria – Szczepan Szczykno. Miejsce – Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”

Koncerty, projekcje, turnieje
16 lutego (niedziela), godz. 10.00–14.00
IV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2014. Turniej s´dziowany przez s´dziego
PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”

21 lutego (piàtek), godz. 17.30
„Niewinni Czarodzieje” (1960 r.) – „Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – Aleksandrowskie projekcje filmowe. Czas projekcji: 83 min. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”

22 lutego (sobota), godz. 17.00
Koncert dla mieszkaƒców – „Arie, pieÊni, piosenki
i nie tylko”. Gwiazda wieczoru – Julia Kralowa.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

27 lutego (czwartek), godz. 16.00
„T∏usty czwartek w Hotelu Marigold” – projekcja filmu z degustacjà. Miejsce – KK „Falenica”. Wst´p wolny!
Organizator: Klub Kultury „Falenica”

Oferta kulturalna Biblioteki
17.02–2.03: akcja „Zima w mieÊcie”:
• Zaj´cia Êwietlicowe z dzieçmi, Wypo˝yczalnia nr 82,
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• „Ferie z Astrid Lindgren” – zaj´cia Êwietlicowe w dniach
17–21.02.2014, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Zimowe fantazje – warsztaty plastyczne dla dzieci
„Âniegowe ba∏wanki” – zabawa masà solnà w dniach
18.02–21.02, godz. 11.00–14.00.
• „Ferie z Franklinem” – czytanie historyjek w dniach
24.02–28.02, godz. 12.00–12.30. Wypo˝yczalnia nr
26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
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 Bo˝eny Bienias – wst´p do promocji warsztatów, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Spotkania z pisarzami
• 20 lutego, godz. 16.30 – Spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk, promocja najnowszego cyklu powieÊci: „Podró˝ do miasta Êwiate∏”, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Dyskusje/ Pogadanki/ Spotkania
• 27 lutego, godz. 17.00 – wyk∏ad Ewy Andrzejewskiej
nt.: „Stefania Wilczyƒska, pedagog i wychowawczyni
sierot warszawskich, wspó∏pracownica Janusza Korczaka”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
G∏oÊne czytanie
• 14 i 28 lutego, w godz. 12.00–13.00 – g∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci w wieku 3–5 lat, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Organizator: Klub Kultury „Falenica”

13 lutego (czwartek), godz. 18.00–20.00
Walentynkowy Wieczór Poezji – poeci przedstawiajà
swoje utwory o tematyce mi∏osnej w przededniu dnia Êw.
Walentego. Drogi goÊciu, je˝eli jesteÊ dotkni´ty muzà poezji
– napisz i zaprezentuj swój utwór na naszym wieczorze.
Organizator: Klub Kultury „Anin”

13 lutego (czwartek), godz. 14.00
Gala rozdania nagród w konkursie plastycznym „W krainie
bieli” i zakoƒczenie wystawy prac konkursowych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

14 lutego (piàtek), godz. 17.00
Piàtek literacki – „Walentynkowe serce”. Spotkanie
pisarzy amatorów i czytanie wierszy.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

Luty 2014 r.
Przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVIII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Regulamin wraz z kartà
zg∏oszenia dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13

Wystawy, warsztaty, pokazy
10–13 lutego
Wystawa prac z konkursu plastycznego „W krainie bieli”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

13 lutego (czwartek), godz. 10.45
Poranne warsztaty muzyczne pt. „Spotkanie z Chopi-

nem” dla ZSS nr 102. (Warsztaty realizowane w ramach
programu WPEK).
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

21 lutego (piàtek), godz. 16.30
„Mój wymarzony Êwiat” – Wystawa malarska Mieczys∏awy Furman. Autorka maluje dopiero od roku, od kiedy
w prezencie otrzyma∏a farby i p∏ótna. G∏ównym tematem
jej prac sà pejza˝e i kwiaty. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”

Konkursy, wycieczki, inne
12 lutego (Êroda), godz. 16.00
Walentynki w klubie Seniora – w programie m.in.
konkursy i poczta walentynkowa.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

14 lutego (piàtek), godz. 17.00
Poczta walentynkowa i konkursy na sekcji Taƒca Nowoczesnego i Studia Piosenki.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”

15 lutego (sobota), godz. 15.00
„Zabawa karnawa∏owa dla dzieci” – zabawa taneczna przy muzyce. Mile widziane przebrania. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”

17–28 lutego, godz. 8.00–16.00
„Zaj´cia zimowe dla dzieci” – wiek 4–8 lat. Zimowe
bajki Samograjki. W programie m.in.:
- Przedstawienie „Ba∏wanek Tiko i Królowa Fruncja” –
Teatr Katarynka. Wspania∏a oprawa muzyczna. Mnóstwo Êpiewu i ruchu.
- Wizyta w WBST w RadoÊci – program artystyczny,
wr´czenie upominków, zabawa, pocz´stunek.
- Ponadto codziennie zaj´cia plastyczne, muzyczne
z wykorzystaniem instrumentów, ruchowe i inne.

• 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:
- „Polityka i spo∏eczeƒstwo” – 14.02.14, godz. 16.00
- „Zdumiewajàca nauka” – 21.02.14, godz. 16.00
- „Zagadki dnia codziennego” – 28.02.14, godz. 16.00
• G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „365 bajeczek o zwierz´tach”, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 14 lutego, godz. 15.00–16.00 – „Pi´kna Lunella”
- 18 lutego, godz. 13.00–14.00 – „Cieƒ”
- 21 lutego, godz. 15.00–16.00 – „Król ptaków”
- 25 lutego, godz. 13.00–14.00. – „KoÊç Burka”
- 28 lutego, godz. 15.00–16.00 – „Stary Lampart”

- dzieci w wieku 2–3 lata godz. 10.15–11.15 – zaj´cia p∏atne 15 z∏.
• „W Êwiecie kotów” – zaj´cia edukacyjno-ruchowe dla
dzieci w wieku 6–10 lat – 17 lutego, godz. 13.00–14.00,
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

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.
„Rwetes w ogrodzie” dla dzieci w wieku 6–9 lat, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl. V-VI SP) pt. „K∏opoty Julki” na podstawie ksià˝ki Ewy Nowak, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci wieku
5-6 lat) na podstawie ksià˝ki „Skrzydlatek” Joanny Papuziƒskiej, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Sztuka Mezopotamii – krzy˝ówka dla dzieci w wieku
10–12 lat, Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul.
Króla Maciusia 10.

Warsztaty i zaj´cia edukacyjne
• „Co w trawie piszczy” – zaj´cia literackie dla dzieci
w wieku 5–6 lat – w ka˝dy poniedzia∏ek 16.30–17.15,
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.

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. Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10. 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∏,

Warsztaty plastyczne
• Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6
lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30–18.00, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Warsztaty malarstwa i rysunku artystycznego dla osób
doros∏ych. Prowadzi Bo˝ena Bienias, Wypo˝yczalnia nr
82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

„Biblioteczne konsultacje komputerowe” – w ka˝dy
czwartek w godz. 11.00–13.00 mo˝na zasi´gnàç pomocy
i informacji w sprawach zwiàzanych z u˝ytkowaniem i obs∏ugà komputerów. Ograniczona liczba stanowisk – prosimy
o kontakt pod nr tel. 22 872 43 78 lub miedzeszyn@bibliotekawawer.pl. Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteka korepetycji” – bezp∏atne korepetycje z matematyki, poziom od podstawówki do matury. Ârody w godz. 16.00–17.30. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc
prosimy o kontakt, tel. 22 872 43 78 lub miedzeszyn@bibliotekawawer.pl. Wypo˝yczalnia nr 82, 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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Poeci i pisarze wawerscy

Pan profesor schodzi do kana∏u
W ksià˝ce Marka ¸awrynowicza Kino „Szpak”
(2000) pojawia si´ postaç Tiutaja, nauczyciela
geografii o nienagannych manierach. Tiutaj uczy
w falenickim liceum. Nie krzyczy na uczniów
i nie wymyÊla im od idiotów. Geografi´ Êwiata
wyk∏ada interesujàco, demonstrujàc opisywane
miejsca na mapie („Tiutaj mamy W∏adywostok,
a tiutaj, na pó∏noc, znajduje si´ Kamczatka”).
Nieskazitelny geograf ma wszak˝e pewnà s∏aboÊç. Podoba mu si´ uczennica Kasia Wi´cek.
Kiedy Kasia ods∏ania kolana, Tiutaj zaczyna zachowywaç si´ bardzo nierozsàdnie.
Historia, w której pedagog traci g∏ow´, nie
mo˝e skoƒczyç si´ happy endem. Pewnego dnia
Tiutaj znika. JednoczeÊnie z niedalekiego Anina
przychodzi wiadomoÊç, ˝e jakiÊ wariat maszeruje
tamtejszym kana∏kiem. To niestety Tiutaj. Wyglàda, jak zwykle zresztà, nienagannie. Brakuje mu
tylko butów. Pod pachà trzyma nieod∏àcznà map´ Êwiata. Opatruje st∏uczone kolano Kasi Wi´cek, bo to za nià przyw´drowa∏ tu z Falenicy. To
dla niej odwa˝y∏ si´ wejÊç do wody. Nast´pnie
rozk∏ada przed nià map´ Êwiata. To najpi´kniejsza rzecz, jakà ma jej do ofiarowania. Nadje˝d˝a
karetka pogotowia. Musia∏ wezwaç jà któryÊ
z zaszokowanych zachowaniem nietypowego
przybysza aninian. Zabierajà Tiutaja! Plotka g∏osi, ˝e trafi∏ do szpitala psychiatrycznego, gdzie

przez d∏ugie lata b´dzie leczy∏ melancholi´.
Mi´dzy nami: zapami´ta∏em Tiutaja jako geografa aniƒskiego liceum. W naszej szkole towarzyszy∏ mu zupe∏nie inny zestaw opowieÊci
i anegdot. Uwa˝ny czytelnik prozy ¸awrynowicza szybko zorientuje si´ jednak, ˝e to nie geograf jest prawdziwym bohaterem jego narracji:
Nie wiem Józefie, czy wiesz, co to jest kana∏ek. Otó˝ w Aninie, a tak˝e w Wawrze znajdujà si´ wàziutkie rowy, regularnie wytyczone, porzàdnie wykopane, nie wiadomo dok∏adnie, do czego s∏u˝àce. Ich szerokoÊç
znacznie przekracza pó∏tora metra, a p∏ynàca
wolno woda si´ga najwy˝ej do kostek.
(Marek ¸awrynowicz, Kino „Szpak”,
Warszawa 2000, s. 49)

Warto zwróciç uwag´ na rol´, jakà odgrywa
kana∏ek w ˝yciu aniƒskiej spo∏ecznoÊci. Ka˝dy
heimat potrzebuje – jak wiadomo – drzew i domów. I jednych, i drugich w Aninie nie brakuje.
W domach skrzypià pod∏ogi, schody i inne drewniane sprz´ty. Ich okna zapewniajà pi´kne widoki, a werandy umo˝liwiajà d∏ugie rozmowy przy
fili˝ance herbaty. Drzewa szumià i snujà swoje
opowieÊci. Ale prawdziwy heimat wymaga równie˝ wody. Najlepiej rzeki albo strumienia. Mo˝e

byç te˝ jezioro, w ostatecznoÊci staw. Tafla jego
niech b´dzie srebrzysta i owiewana lekkim wietrzykiem, toƒ niepokojàco ciemna, wody klarowne i czyste, a dno piaszczyste. Bez wody ma∏a ojczyzna nie ma g∏´bi, nie ma te˝ êróde∏. Jest pozbawiona pierwotnej czystoÊci. Pozostaje
niewiele znaczàcym sp∏achetkiem ziemi.
Co na to Anin? W Aninie jest kana∏ek. Tak: zwyk∏y rów melioracyjny. Ale skoro Ksià˝´ Poetów nazywa Wis∏´ „rowem, w którym p∏ynie m´tna rzeka”, czemu by nie wzruszaç si´ rowem melioracyjnym? Tamto woda i to woda. A kana∏kowi
przypisuje si´ przecie˝ znaczenie nie mniejsze ni˝
rwàcej (a nie m´tnej) rzece. On obmywa stopy herosów. Nadaje ich ˝yciu w∏aÊciwy wymiar. Poka˝cie mi wspomnienia z aniƒskiego dzieciƒstwa,
w których zabrak∏oby motywu brodzenia po piaszczystym dnie kana∏ku? Zresztà naprawd´ ma on
swoje wielkie chwile. Zwróçcie uwag´, jak groênie
wyglàda podczas wiosennych roztopów. Przypomnijcie sobie jego s∏ynne wylewy. By∏o ich w ciàgu ostatnich trzydziestu lat co najmniej kilka.
M´˝czyzna stojàcy po kolana w wodzie (no
dobrze: po kostki w wodzie, nie bàdêmy drobiazgowi): ile razy ten motyw pojawia si´ w Biblii,
ile razy w literaturze Êwiatowej i rodzimej? Jak˝e
cz´sto przywo∏uje go ikonografia? Motyw chrztu,
motyw obmycia si´ z nieczystoÊci, rytua∏ inicjacji.
U ¸awrynowicza zmienia on swój kontekst, przybiera postaç groteskowà. Czy warto jednak obra˝aç si´ na autora? Có˝: taki chrzest, jaka piscina.
Jan Czerniawski

Zapraszamy do udzia∏u w ciekawym projekcie
Podejmujàc nawet w najmniejszym
zakresie aktywnoÊç fizycznà, powinieneÊ znaç swoje mo˝liwoÊci wysi∏kowe. Poznanie fizjologii w∏asnego cia∏a
pozwoli Ci w sposób bezpieczny
i maksymalnie korzystny zaplanowaç
systematyczne, a nawet sporadycznie
podejmowane aktywnoÊci sportowe.
Po przekroczeniu okreÊlonego wieku biologicznego w sposób szczególny nale˝y zatroszczyç si´
o to, aby Twoja aktywnoÊç fizyczna, jak˝e potrzebna ka˝demu cz∏owiekowi, nie spowodowa∏a problemów zdrowotnych. Trenuj màdrze!
Zapraszam do wzi´cia udzia∏u w projekcie,
którego celem jest poznanie organizmu doros∏ego m´˝czyzny oraz zbadanie wp∏ywu 3-mie-

si´cznej aktywnoÊci fizycznej na sprawnoÊç
funkcjonalnà organizmu.
W projekcie mogà wziàç udzia∏ m´˝czyêni
w wieku 45–65 lat, niemajàcy przeciwwskazaƒ
do podejmowania aktywnoÊci fizycznej, wyra˝ajàcy zgod´ na udzia∏ w programie badaƒ oraz
pobieranie krwi do oznaczeƒ biochemicznych.
Powstanà dwie grupy badawcze: I – osoby
aktywne, II – osoby o obni˝onej aktywnoÊci fizycznej. Obie grupy w okresie marzec-czerwiec
b´dà wykonywaç aktywnoÊç fizycznà wg okreÊlonego planu, prowadzàc dzienniczek treningowy i korzystajàc w czasie çwiczeƒ z udost´pnionego sprz´tu. Raz w tygodniu b´dà si´ odbywaç
spotkania w celu omówienia przeprowadzonych
aktywnoÊci i zgrania z urzàdzeƒ treningowych
informacji o obcià˝eniach i t´tnie badanego
podczas wykonanych czynnoÊci. Miejsce spotkaƒ: Weso∏a, osiedle Stara Mi∏osna.

Szybka pożyczka do 7000 zł!

Nabór trwa do koƒca lutego, zapisy i szczegó∏owe informacje pod numerem tel. 697-052296. Udzia∏ w programie jest bezp∏atny.
W projekcie wykonywane sà badania wydolnoÊciowe, podczas których otrzymacie Paƒstwo
informacj´ o stanie swojego uk∏adu sercowo-naczyniowego i oddechowego, sprawdzicie sk∏ad
cia∏a oraz zostanà Wam przedstawione parametry krwi (m. in. poziom glukozy oraz insuliny)
i ten najwa˝niejszy (hs-CRP), dzi´ki któremu
mo˝na oceniç stopieƒ ryzyka zachorowania na
przypad∏oÊci wieƒcowe.
Wi´cej informacji w pe∏nym artykule pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
110/n/5174.
Katarzyna Witek
TN Biegówki Weso∏a
www.biegowkiwesola.org

Zakład Pogrzebowy

Równe raty, bez ukrytych opłat.

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

Ul. Grochowska 144/146, tel. 22 836 40 09, 501 570 011
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WyÊpiewane dzie∏a sztuki

Szkolne kol´dowanie mo˝e kojarzyç si´ z nudnym odÊpiewaniem pieÊni religijnych. Tymczasem w Zespole
Szkó∏ nr 116 ka˝da kol´da zaprezentowana na mi´-

dzów i ka˝da klasa
zas∏u˝y∏a na nagrod´. Kol´dy sta∏y si´ ˝ywymi opowieÊciami o narodzinach Jezusa.
Maryja tuli∏a Dzieciàtko, pasterze z radoÊcià wymachiwali ciupagami, przyby∏a karawana Êpiewajàcych M´drców, diabe∏ki kusi∏y, a anio∏owie wyÊpiewywali „Hosanna”. Nie zabrak∏o szopki z sianem
oraz Gwiazdy Betlejemskiej. Szkolne Êpiewanie
pi´knie zakoƒczy∏o okres kol´dowania w 2014 roku.
Galeria zdj´ç: http://sp86.edupage.org/album/?#gallery/216.

dzyklasowym konkursie jest ma∏ym dzie∏em sztuki.
Od kilkunastu lat w ZS 116 piel´gnowana jest tradycja Êpiewania kol´d. Poszczególne klasy przygotowujà
si´ tygodniami do wyst´pu. Nauczycielki dbajà o jakoÊç
wykonania utworów, rodzice szyjà stroje i przygotowujà dekoracje, uczniowie trenujà gr´ na przeró˝nych instrumentach. Ka˝da klasa chce nadaç niepowtarzalny
klimat swojej kol´dzie i zaskoczyç oryginalnoÊcià.
W tym roku jury d∏ugo debatowa∏o nad przyznaniem wyró˝nieƒ. Wyst´py zadziwi∏y wszystkich wi-

Dorota Zàberg

Mi´dzyszkolny konkurs plastyczny
Mimo i˝ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia sà ju˝ dawno
za nami, tematyka, jaka im towarzyszy, zosta∏a nam
na d∏ugo w sercach, a to za sprawà wielu pi´knych
prac, jakie nap∏yn´∏y na nasz konkurs Êwiàteczny.
W grudniu 2013 r. do udzia∏u w konkursie zaprosiliÊmy 10 wawerskich szkó∏ podstawowych. Na nasze zaproszenie odpowiedzia∏y trzy z nich. Z ka˝dym dniem nap∏ywa∏a coraz wi´ksza liczba szopek,
w sumie oko∏o 40. By∏y i du˝e, i ma∏e, drewniane
i z ciasta. Wszystkie cieszy∏y oko. Z uwagi na to, ˝e
szopki mog∏y nap∏ywaç do ostatniego dnia naszej
nauki w szkole, rozwiàzanie konkursu nastàpi∏o tu˝
po Êwi´tach. W dniu 17.01.2013 r. w Szkole Podstawowej TE „Vizja” nastàpi∏o uroczyste rozdanie
nagród w I Mi´dzyszkolnym Konkursie na „Naj∏adniejszà Szopk´ Bo˝onarodzeniowà”. Do naszej szko∏y przybyli zaproszeni goÊcie, uczniowie

i nauczyciele, mi´dzy innymi ze Szko∏y Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19, Szko∏y Podstawowej nr
128 przy ul. Kadetów 15, Szko∏y Podstawowej nr
76 przy ul. Poezji 5, oraz uczniowie naszej szko∏y.
Konkurs, ku naszemu zaskoczeniu, cieszy∏ si´ du˝à
popularnoÊcià. Wy∏onienie laureatów by∏o bardzo
trudne. Wszystkie szopki by∏y przepi´kne i wk∏ad
w ich wykonanie bardzo du˝y. Nagrody i dyplomy
otrzymali wszyscy uczestnicy z ràk p. dyrektor Marzeny Godlewskiej. Konkurs i idea, jakà promuje,
wy∏oniç ma najlepszych z najlepszych. W∏aÊnie to
grono szcz´Êliwców zosta∏o nagrodzone wspania∏ymi upominkami rzeczowymi. Zach´camy wszystkich
do udzia∏u w kolejnych edycjach naszych konkursów – naprawd´ warto!!! Laureaci z naszej szko∏y
nagrodzeni w konkursie na „Naj∏adniejszà szopk´
bo˝onarodzeniowà” to:

- Micha∏ Godlewski kl. II, Jakub Godlewski kl. V,
Dawid Godlewski kl. Ig. – I miejsce
- Marceli Chmurski kl.”0” – III miejsce
- Maja Lewandowska kl. IV – wyró˝nienie
- Julia Retka kl. II, Bartosz Retka kl. III, Sara Pawelska kl. III – wyró˝nienie.

Beata Sobiecka

www.szkolybulhaka.pl

Przedszkole Niepubliczne
Artystyczno-J´zykowe

BU¸HACZEK
w miesiàcu lutym rozpoczyna
ju˝ zapisy na rok 2014/2015
• Zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat
• Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00–18.00

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bułhaka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka

• W cenie czesnego zapewniamy zaj´cia dodatkowe:
3 razy w tygodniu j´zyk angielski, 2 razy
w tygodniu j´zyk hiszpaƒski, matematyka metodà
M. Montessori, nauka czytania metodà prof.
J. Cieszyƒskiej, rytmika, plastyka, fizjoterapia,
eksperymenty i çwiczenia s∏uchu fonematycznego.
ul. Trakt Brzeski 63,
05-077 Warszawa – Wesoła
tel. 22 773 36 00
sekretariat@szkolybulhaka.pl

Szczegó∏owe informacje na stronie przedszkola

www.przedszkole.szkolybulhaka.pl
i pod telefonem 885 552 233
Dyrektor Przedszkola
˚aneta Grzechnik

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

UWAGA!
trwa rekrutacja
do gimnazjum
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie na
strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. Cena: 615000 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701

◗ 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.
◗ Z powodu wyjazdu sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej – 60
m2 – lub zamieni´ na ma∏à kawalerk´ z dop∏atà tel. 22 214 18 58.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ 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.
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

SD–BRACIA

USŁUGI
REMONTOWO–BUDOWLANE

tel. 668 303 825

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

USŁUGI DEKARSKIE

NAPRAWY
dachów i rynien
ODÂNIE˚ANIE

607 119 390
◗ 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.

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

◗ 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: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury,
egzaminów, Business English, konwersacje. +48 501 131 224.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

MEBLE NA WYMIAR

PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW

kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

tel. 504-167-731

Tel. 660-769-211

28

www.greenpar tner.pl

PROJEKT – 30%
◗ 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.
◗ 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.

36

◗ 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.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
160

Tel. 22 773 33 77

113

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

◗ Sprzedam u˝ywany fotelik bujany fisher price zoo do wagi
13 kg, cena 150 PLN oraz u˝ywane drewniane ∏ó˝eczko firmy
Drewex cena 95 PLN tel. 723 694 487 w godz. 17.00–19.00.
◗ 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¢
◗ Sprzedam du˝à zdrowà YUK¢ wys. ok 2,5 m, trzy pnie - rozga∏´zienia, roÊnie w donicy gliniano-ceramicznej specjalnie postarzanej z∏otem. Cena 270 z∏ do negocjacji, zdj´cia zainteresowanym
przeÊl´ na maila. tel. 793354319 e-mail: bandera81@wp.pl
◗ Sprzedam nowe buty m´skie skórzane czarne rozmiar 43, cena 130, PLN tel. 723 694 487 w godz. 17.00–19.00.
◗ 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.

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
◗ 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
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60.

DACHY

◗ Nie masz z kim zostawiç chorego dziecka, lub nie mo˝esz
odebraç z przedszkola, szko∏y? Chcesz wyjÊç, wyjechaç
w weekend do kina itp? Prosz´ zadzwoƒ 602 598 748. Solidna i doÊwiadczona opiekunka pomo˝e.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ dzia∏k´ pod dzia∏alnoÊç us∏ug. o powierzchni
2000 m2 przy Trakcie Brzeskim. tel 664 432 131
◗ Kwatery pracownicze dom wolnostojàcy 86 m, 2 pokoje ∏azienka, 5–10 osob., 14zl/os z mediami tel. 22 611 83 96,
507 984 048 Warszawa Rembertów.

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

Tel. 22 773 33 77

115

◗ 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.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pracy: pranie, sprzàtanie, prasowanie lub opieka
nad dzieçmi. Posiadam samochód. Tel.: 505-103-948.
◗ OdÊnie˝anie 503 150 991.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315.
176

esela

PROMOCJA!
Saska Kępa
www.restauracjaneptun.pl
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315.
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990.
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.

Rolety materia∏owe, ˝aluzje, verticale,
plisy, moskitiery, rolety budowlane,
pranie verticali, naprawy
142
TANIO, SOLIDNIE I SZYBKO

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

114

◗ J´zyk polski – korepetycje – wszystkie poziomy, 534-943-830.

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66

17
4

◗ Pawilon handlowy 32 m na terenie miasta Marysin Wawerski tel. 501 034 318. cena 16 000 tys.
◗ Kupi´ dom, mieszkanie lub dzia∏k´ – tel. 730 537 491.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947.

◗ 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: 503 410 723.
◗ 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.

85

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
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Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà, w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura
tel. 519 781 759; 510 030 551.

506 173 607

◗ 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.

◗ 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
◗ 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.

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

122

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

◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825.
NAGRODA DLA ZNALAZCY!!!
W okolicach Szko∏y Podstawowej nr 76 przy ul. Poezji 5 zaginà∏ telefon marki Samsung S III Prosz´ znalazc´ o zwrot. Czeka nagroda. tel. 783-745-601.

WYNAJEM PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• Us∏ugi ogrodowe
• OdÊnie˝anie dachów, zbijanie sopli
• Prace z podnoÊnika

19

www.polinie.pl 513-148-238

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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WAWERSKIE

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

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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