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Liczba miejsc ograniczona!
Udzia∏ w jednym warsztacie kosztuje jedyne 5 z∏.
Przewidziane sà konkursy o darmowe wejÊciówki.

Ju˝ teraz organizatorzy zdradzajà, ˝e w czerwcu planujà niespodziank´ dla wszystkich mieszkaƒców
Wawra, Józefowa i Otwocka. Szczegó∏y wkrótce! Zapraszamy te˝ na funpage projektu, na którym toczyç
si´ b´dzie ˝ywa dyskusja o wybranych wydarzeniach
artystycznych i potencjale naszej przestrzeni.

Wi´cej informacji o projekcie na stronie:
www.pkpart.stacjakultury.org.

Projekt dofinansowano ze Êrodków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czyli co wspólnego ma sztuka wspó∏czesna z naszym ˝yciem
Ju˝ nied∏ugo na linii otwockiej zapanuje prawdziwa kulturalna wiosna! A to za sprawà Fundacji
„Stacja Kultury”, która w okresie wiosenno-letnim
zaprasza na innowacyjne warsztaty o sztuce wspó∏czesnej. Dlaczego innowacyjne? Bo nie oderwane
od rzeczywistoÊci, ale osadzone w kontekÊcie lokalnym i codziennoÊci. Warsztaty podejmà dyskusj´
o roli sztuki wspó∏czesnej w przestrzeni publicznej,
by zach´ciç uczestników do dostrze˝enia przestrzeni, w której ˝yjà, a nast´pnie próby jej kreowania
i komentowania w∏aÊnie za pomocà j´zyka sztuki.
Oferta skierowana jest bezpoÊrednio do dwóch
grup wiekowych: m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej
oraz seniorów. Projekt obejmie osiem spotkaƒ dla
ka˝dej grupy, które zacznà si´ w ostatnim tygodniu
marca i potrwajà do koƒca maja. Poprzez aktywnà
form´ warsztatów, wyprawy w miasto, penetrowanie w∏asnej przestrzeni i twórcze dzia∏ania przybli˝one zostanà g∏ówne nurty sztuki wspó∏czesnej.
Grupa m∏odzie˝y b´dzie si´ spotykaç w ka˝dà sobot´ w Kinokawiarni Stacji Falenica w godzinach
10.30–12.30. Seniorzy zaÊ b´dà pracowaç w Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy przy ulicy
Starczewskiej 8 w ka˝dy czwartek w godzinach
10.30–12.30. W czerwcu ch´tni uczestnicy zmierzà si´ z zadaniem stworzenia w∏asnej wypowiedzi
artystycznej w wybranym stylu: street art, video art
lub performance. Pracowaç b´dà w zespo∏ach mi´dzypokoleniowych, co da im mo˝liwoÊç wymiany
doÊwiadczeƒ i prze∏amania barier. Piecz´ artystycznà nad powstaniem dzie∏ b´dà sprawowaç polscy
artyÊci i animatorzy ˝ycia kulturalnego: Zuzanna Janin, artyÊci ze Stowarzyszenia „Performeria Warszawy” oraz Fundacji „Vlep(v)net”.
Co jeszcze powstanie w ramach projektu? Mapa
miejsc inspirujàcych linii otwockiej, na której znajdà
si´ punkty wa˝ne ze wzgl´dów historycznych, spo∏ecznych i emocjonalnych. Wydany zostanie równie˝ album ze zdj´ciami dzie∏ i relacjà z przebiegu
prac nad nimi. B´dzie to równie˝ swoisty przewodnik po wybranych dzie∏ach sztuki wspó∏czesnej,
z wypowiedziami samych uczestników.
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W aktualnoÊciach b´dzie mo˝na znaleêç sta∏à relacj´ z warsztatów oraz zapowiedzi ró˝nych wydarzeƒ.

Magdalena Krypiak
Fundacja „Stacja Kultury”

Pozosta∏y trzy tygodnie rekrutacji do projektu.
Uwaga. Aby wziàç udzia∏ w warsztatach nie trzeba
posiadaç nadzwyczajnych zdolnoÊci! Liczy si´ otwartoÊç i kreatywnoÊç. J´zyk sztuki wspó∏czesnej daje
nam wiele mo˝liwoÊci wyra˝ania siebie i w tym projekcie b´dzie mo˝na to wykorzystaç.
Zg∏oszenia, zawierajàce imi´, nazwisko, wiek
i numer telefonu, prosimy kierowaç na adres e-mail:
biuro@stacjakultury.org.

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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L U T Y
w Radzie Dzielnicy Wawer
Lutowa sesja Rady
Dzielnicy by∏a poÊwi´cona
przede wszystkim sprawom bud˝etowym. Radni
zajmowali si´ zarówno
bud˝etem za rok ubieg∏y,
jak i nanosili zmiany w za∏àczniku bud˝etowym na
2014 rok.
W ubieg∏ym roku wykonanie planu dochodów naszej dzielnicy wynios∏o 86,5% z zaplanowanych 58 mln 760 tys. z∏. Wykonanie wydatków bie˝àcych wynios∏o natomiast
97,95% z zaplanowanych 181 mln 795 tys.
z∏. Ró˝nica pomi´dzy tymi kwotami zosta∏a
zape∏niona przez dotacj´ z bud˝etu warszawskiego. Wykonanie wydatków majàtkowych ∏àcznie z niewygasajàcymi, to znaczy
przenoszonymi na kolejny rok bud˝etowy,
by∏o znacznie mniejsze – 89,6%. Ogó∏em wykonanie wydatków wynios∏o 97,1%. Najlepiej
wykorzystano pieniàdze w dziale edukacji,
gdzie wydano 99,5% z zaplanowanych 92
mln 214 tys. z∏, oraz ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecznej, gdzie uzyskano wynik
97,65% z 20 mln 807 tys. z∏.
Na rok 2014 proponowane przez Zarzàd
zmiany dotyczy∏y zwi´kszenia dochodów
o kwot´ ponad 2 mln z∏. Znajdujà si´ w niej
niewykorzystane w 2013 roku Êrodki w wysokoÊci 1 mln 946 tys. z∏. Ró˝nica tych dwóch
kwot to dodatkowe Êrodki przyznane na wykonanie zadania „Przy∏àcza wodociàgowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych”. Nato-

miast g∏ównym wydatkiem w wysokoÊci 1 mln
613 tys. z∏ dokonywanym ze Êrodków przeniesionych z 2013 roku b´dzie remont chodników
przy drogach powiatowych. W wydatkach majàtkowych przeniesiono Êrodki pomi´dzy zadaniami inwestycyjnymi na kwot´ 500 tys. z∏. Po
wszystkich zmianach bud˝et na rok bie˝àcy
osiàgnà∏ kwot´ 185 mln 374 tys. z∏.
W koƒcu lutego odby∏o si´ wspólne posiedzenie Komisji ¸adu Przestrzennego i Komisji
Spo∏ecznej poÊwi´cone realizacji odbioru odpadów komunalnych przez firm´ Lekaro.
W obradach Komisji, oprócz radnych i przedstawicieli Zarzàdu Dzielnicy, uczestniczy∏
przedstawiciel miejskiego Biura Gospodarki
Odpadami oraz dyrektor firmy Lekaro. Licznie
przybyli mieszkaƒcy dzielnicy. Po burzliwej
dyskusji radni, urz´dnicy i mieszkaƒcy zgodzili si´, ˝e zarówno ze strony miasta, dzielnicy,
jak i firmy Lekaro nastàpi∏o sporo uchybieƒ.
Dyrektor firmy odbierajàcej odpady zadeklarowa∏, ˝e firma b´dzie zabiera∏a w dniach odbioru wszystkie odpady, niezale˝nie od tego,
czy zostanà wystawione w workach firmowych czy innych. Po okresie dostosowania,
w którym kierowcy uczà si´ nowych tras, nastàpi weryfikacja obszarów odbierania Êmieci
i tam, gdzie to konieczne i mo˝liwe, zostanie
wprowadzony cz´stszy, np. cotygodniowy,
odbiór odpadów. Dodatkowo, jako ˝e sporo
problemów wynika z nieznajomoÊci nowych
procedur Urzàd Dzielnicy wydrukuje specjalny biuletyn, w którym w przyst´pny sposób
zostanie opisany system odbierania odpadów. Biuletyn ten, zwierajàcy równie˝ map´
z granicami obszarów i terminarzem odbioru, zostanie dostarczony do ka˝dej posesji na
terenie dzielnicy.
Marcin Kurpios

Urzàd Skarbowy pomo˝e Ci z∏o˝yç PIT
Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, ˝e dla u∏atwienia mieszkaƒcom
z∏o˝enia rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2013 pracownicy Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer w marcu i kwietniu b´dà pe∏nili dy˝ury w siedzibie Urz´du Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy przy ul. ˚egaƒskiej 1
w ni˝ej wymienionych terminach (poniedzia∏ki),
w godzinach 13.00–17.00:
■ 17 marca 2014 r.
■ 24 marca 2014 r.
■ 31 marca 2014 r.

7 kwietnia 2014 r.
14 kwietnia 2014 r.
■ 28 kwietnia 2014 r.
B´dà udzielaç mieszkaƒcom informacji dotyczàcych podatku dochodowego od osób fizycznych oraz s∏u˝yç pomocà w sk∏adaniu zeznaƒ
rocznych z wykorzystaniem platformy e-podatki
(sk∏adanie zeznaƒ podatkowych przez Internet).
JednoczeÊnie, dla przybli˝enia podatnikom
specyfiki pracy urz´du oraz pokazania otwartoÊci urz´du na potrzeby podatników, Naczelnik
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer organi■
■

 Listy do redakcji
Czy mogliby Paƒstwo zainteresowaç si´
niedosz∏ym placem zabaw przy szkole 140
(ulica Wilgi, RadoÊç)?
Jego powstaniem chwalili si´ wszyscy,
szczególnie przed referendum w sprawie
odwo∏ania. Pani burmistrz na uroczystoÊciach w szkole powiedzia∏a, ˝e plac b´dzie
na jesieni – dzieci bi∏y brawo. Podobno, bo
jak wiadomo, w Polsce nikt nie jest winny,
przetarg uniewa˝niono, a pieniàdze przepad∏y. Szkoda, bo na osiedlu RadoÊç jest tylko
bardzo stary zaniedbany plac zabaw. Sàsiednie osiedla Miedzeszyn, Mi´dzylesie, Falenica, Wawer i Anin majà nowoczesne i bezpieczne miejsca. U nas nic tylko czarny
piach, z ma∏ymi dzieçmi nie ma gdzie iÊç.
Nie wiem, dlaczego akurat to osiedle jest
w tak kiepskiej sytuacji (przedszkole przy ul.
Wilgi te˝ w op∏akanym stanie). Mo˝e ˝aden
wa˝ny polityk lub radny tu nie mieszka?
Imi´ i nazwisko autora listu
do wiadomoÊci redakcji
Dwa zesz∏oroczne przetargi na wymian´
nawierzchni placu zabaw zosta∏y uniewa˝nione, nie uda∏o si´ wy∏oniç wykonawcy. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e nowoczesny plac zabaw jest
w RadoÊci potrzebny i rozwa˝amy realizacj´
takiej inwestycji, wszystko jest jednak zale˝ne
od mo˝liwoÊci finansowych. Priorytetem jest
dla nas teraz naprawa przeciekajàcego dachu
szko∏y i modernizacja izolacji zewn´trznej.
Zach´camy te˝ do sk∏adania projektów modernizacji placu zabaw, np. w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Konrad Rajca
rzecznik prasowy
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

zuje Dzieƒ Otwarty w siedzibie przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie w sobot´ 5 kwietnia
2014 r. w godz. 9.00–13.00. Z kolei w dniach
28, 29 i 30 kwietnia 2014 r. godziny pracy
urz´du skarbowego b´dà wyd∏u˝one, tj. urzàd
b´dzie czynny w godz. 8.00–18.00.
Zach´camy tak˝e do sk∏adania rocznych
zeznaƒ podatkowych drogà elektronicznà
z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje
(wszelkie informacje dost´pne sà na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl).
El˝bieta Fia∏kowska
kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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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 do 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 Êw. 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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Czego wawerczycy oczekujà najbardziej?
Na pó∏metku okresu przyjmowania projektów do
bud˝etu partycypacyjnego urz´dnicy miejscy podsumowali dotychczas zg∏oszone projekty. Do 24 lutego br. w Dzielnicy Wawer wp∏yn´∏o 51 projektów. Najwi´cej, bo a˝ 18 pochodzi z osiedla Anin.
Z trzech obszarów – RadoÊci, Mi´dzylesia i Marysina Wawerskiego Po∏udniowego – do chwili zamykania tego numeru „WS” nie wp∏ynà∏ ˝aden projekt. Poni˝ej prezentujemy wszystkie dotychczas
zg∏oszone przez mieszkaƒców Wawra propozycje.

Aleksandrów – 2 projekty
■
■

„Wróç do Sorrento” z piosenkami Anny German
„Zakochaj si´ w operze i operetce”

Anin – 18 projektów
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Budowa chodnika przy ul. X Poprzecznej
Budowa si∏owni plenerowej
Doposa˝enie biblioteki szkolnej w Zespole Szkó∏ nr 114
Doposa˝enie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 218
EEG Biofeedback w terapii uczniów
„Jak dobrze mieç sàsiada” – Aniƒska Pomoc
Sàsiedzka
¸awki na trasach spacerowych
Mobilne studio radiowo-telewizyjne dla Szko∏y
Podstawowej nr 218
Monta˝ ∏aweczki
Obchody 60-lecia Szko∏y Podstawowej nr 218
Pianino cyfrowe dla Szko∏y Podstawowej nr 218
Rozszerzenie zasi´gu internetu w Zespole Szkó∏ nr 114
Si∏ownia plenerowa

Razem dla Wawra!
Jak usprawniç estetyk´ miejskà w Wawrze?
W jaki sposób walczyç ze szpecàcymi otoczenie
nielegalnymi reklamami? To pytania, na które b´dà próbowali odpowiedzieç uczestnicy pierwszej
wawerskiej debaty publicznej organizowanej
przez komitet spo∏eczny „Inicjatywa Mieszkaƒców
Wawra”. Pierwsze tego typu wydarzenie odb´dzie
si´ 18 marca, o godz. 19.00 w Wawerskiej Strefie Kultury. Udzia∏ w nim potwierdzi∏ m.in. Wies∏aw Konieczny, cz∏onek zarzàdu Rady Osiedla RadoÊç, dzi´ki któremu uda∏o si´ oczyÊciç z nielegalnych reklam centrum RadoÊci. Na spotkanie

■
■
■
■
■

Ska∏ka do wspinaczki bulderowej
S∏upy og∏oszeniowe (5 szt.)
„Stop Êmietnikowej pustyni” – zakup i ustawienie
betonowych koszy na Êmieci
Multimedialna pracownia j´zyka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 218
Wymiana okien i parapetów wewn´trznych w Klubie Kultury Anin

Falenica – 5 projektów
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Miedzeszyn – 2 projekty
■

Biblioteka szkolna – pracownia interdyscyplinarna
Rowerowy przystanek
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 124 w Warszawie
Ustawienie lustra poprawiajàcego widocznoÊç na
zakr´cie
Wymiana ˝arówek o wi´kszej mocy na ul. Frenkla
(20 szt.) i przyci´cie drzew, aby by∏o jaÊniej

■

Las – 7 projektów
■
■
■
■
■
■

■

„Aktywny mieszkaniec Sadula”
Altanka
Âcie˝ka zdrowia

Wawer – 4 projekty
■
■
■
■

Gimnastyka dla seniora
Kino plenerowe Wawer
Opiekun boiska – Zespó∏ Szkó∏ nr 116
Wybudowanie k∏adki-mostku – przejÊcia dla pieszych nad kana∏kiem przy ul. Widocznej pomi´dzy
PKP Wawer i PKP Anin

Zerzeƒ – 1 projekt

Marysin Wawerski P∏n. – 8 projektów
■

Wykonanie projektu budowlanego oraz odcinka
chodnika dla pieszych na ulicy Borowieckiej

Sadul – 3 projekty
■
■

„Nasze korzenie” – historia osiedla Las w zdj´ciach i dokumentach
Budowa drogi osiedlowej ul. Kosmatki 72–80
Budowa nawierzchni boiska w osiedlu Las
Cykl zaj´ç muzyczno-plastycznych dla dzieci
Kino letnie w osiedlu Las
Remont kapitalny Pomników Pami´ci Narodowej
w os. Las przy ul. S´czkowej 60 i 65a
Âwi´to osiedla Las

Plac rekreacyjno-koncertowy
Si∏ownia plenerowa

NadwiÊle – 1 projekt
■

■
■

Angielski dla osób 50+
Kino plenerowe Marysin
Marysiƒski festyn integracyjny – „Jak dobrze mieç
sàsiada”
Modernizacja chodnika przy ul. Króla Maciusia
OÊwietlenie placu zabaw przy ul. Króla Maciusia
Zaj´cia dla maluchów 2–5-latków

■

Âcie˝ka rekreacyjna w Zerzniu

Redakcja

„Aktywna mama”
„Aktywny mieszkaniec Marysina”

na podstawie materia∏ów Urz´du Dzielnicy

zaproszeni sà tak˝e przedstawiciele Urz´du Dzielnicy oraz Wydzia∏u Promocji, Kultury i Sportu.
– Problem z estetykà ulic to powa˝na bolàczka
naszej dzielnicy. Chcemy to zmieniç – mówi cz∏onek komitetu Marcin Dumieƒski. – To idealny czas,
by zastanowiç si´, w którym kierunku powinien
rozwijaç si´ Wawer i jak wykorzystaç drzemiàcy
w nim potencja∏. Tylko dzia∏ajàc razem, jesteÊmy
w stanie cokolwiek zmieniç na lepsze na naszym
podwórku – dodaje Aleksander Brzozowski, równie˝ dzia∏ajàcy w komitecie. Planowane jest zorganizowanie oÊmiu comiesi´cznych spotkaƒ.
Organizatorzy pragnà poruszyç równie˝ takie
problemy i zagadnienia jak: komunikacja miejska,
najwa˝niejsze inwestycje w dzielnicy na najbli˝-

sze lata, promocja dzielnicy oraz jej atrakcji. „Inicjatywa Mieszkaƒców Wawra” to nowy i otwarty
komitet zrzeszajàcy osoby, którym nieoboj´tna
jest przysz∏oÊç dzielnicy. Sk∏ada si´ z osób o rozmaitych poglàdach, które ∏àczy idea spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i ch´ç aktywnego przyczyniania si´ do poprawy ˝ycia spo∏eczno-kulturalnego. Merytoryczne wsparcie tego projektu
zapewnia Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem”.
Wi´cej informacji o powstajàcej inicjatywie
mo˝na uzyskaç od koordynatora komitetu, Marcina Dumieƒskiego, mailowo inicjatywarazem@
gmail.com lub telefonicznie 501 301 582.
Aaron Welman

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
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Break-o przygoda

Ch´tnych na wyjazd do ˚ywca by∏o wi´cej ni˝
miejsc w hotelu, wi´c kto si´ zagapi∏ i za póêno
zg∏osi∏, straci∏ szans´ na prze˝ycie tygodnia niezapomnianych wra˝eƒ. Ka˝dy dzieƒ breakowicze-obozowicze rozpoczynali w dobrych humorach
pysznym Êniadaniem i treningiem tenisowym.

Nast´pnie wszyscy jechali na stok do
Zwardonia. Starsze dzieci, rodzice
i snowboardziÊci korzystali z czteroosobowych gondoli, które wwozi∏y amatorów bia∏ego szaleƒstwa hen w gór´.
Najm∏odsze brzdàce szlifowa∏y swoje
umiej´tnoÊci na wyciàgu KubuÊ, gdzie
trzeba by∏o pokonywaç misiowy slalom.
Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nasi narciarze i deskarze szusowali i skakali coraz lepiej i sprawniej. W przerwie na
posi∏ek wszyscy leniuchowali na le˝akach i zbierali si∏y do dalszych zjazdów. Po po∏udniu, po
obiadokolacji, trenerzy Break organizowali dzieciakom zabawianki (rodzice w tym czasie „delektowali si´” sjestà). Wieczorem odbywa∏y si´ ró˝-

nego rodzaju animacje
oraz zaj´cia sportowe,
m.in. basen, gry dru˝ynowe, capoeira, wieczór talentów. Rodzice mogli
wróciç do przesz∏oÊci, do szalonych, beztroskich
studenckich lat. Podczas gdy dzieçmi zajmowali
si´ trenerzy Breaka, doroÊli mogli korzystaç z wielu atrakcji takich jak joga, wypad do pubu, nocne, zaci´te rozgrywki tenisowe, tae-bo, capoeira.
Ka˝dy uczestnik Break-o Przygody w ˚ywcu,
otrzyma∏ super czap´ z logo Break-a w magicznym kolorze, dyplom za indywidualne zas∏ugi,
z∏oty medal i pamiàtkowy magnes z grupowym
zdj´ciem wszystkich obecnych na wyjeêdzie. Galeria zdj´ç na naszej stronie www.tenisbreak.pl
oraz fanpage Break na Facebooku.
Magda Szmyd
fot. Agnieszka Caruk

Tomek Dudek mistrzem Polski m∏odzików!
Od 2 do 9 lutego 2014 r. Krakowski Klub Tenisowy „Winner” ponownie organizowa∏ Halowe
Mistrzostwa Polski w Tenisie do lat 14. Hala tenisowa AWF Kraków, gdzie odbywa∏a si´ ta impreza, znowu okaza∏a si´ goÊcinna dla zawodnika TKKF „Falenica” Tomasza Dudka. Ciekawostkà
jest, ˝e wszystkie mecze mo˝na by∏o oglàdaç na
˝ywo w Internecie. Tomek pewnie si´gnà∏ po mistrzowski tytu∏, wygra∏ w finale w dwóch setach
z reprezentantem gospodarzy Karolem Paluchem

4

7-5; 6-4. Dodatkowym sukcesem by∏o zwyci´stwo w deblu. Tomek w parze z Karolem zdobyli tytu∏ mistrzów Polski, a w finale pokonali par´
Michalski (Legia Warszawa)/Marek (Górnik Bytom) 6-4; 7-6 (7). Zatem podwójna korona dla
Tomasza! Warto przypomnieç, ˝e jest to ju˝ trzeci zdobyty tytu∏ mistrzowski. Tomek by∏ mistrzem
Polski do lat 10, 12 i teraz 14!
Zarzàd TKKF OSiR „Falenica”
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gowym na Euro 2020, tak wi´c
szanse na t´ inwestycj´ sà realne. Kiedy zapadnà ju˝ konkretne
decyzje, b´dziemy o nich Paƒstwa informowaç.
Akademia M∏odego Pi∏karza RadoÊç w nadchodzàcych latach nadal chce skupiaç si´ nie tylko na
samym szkoleniu pi∏karskim dzieci i m∏odzie˝y,
lecz tak˝e na dzia∏aniach wokó∏ sportu, z Paƒstwa
wspó∏udzia∏em. Do Rady Fundacji mo˝na do∏àczyç i razem z nami budowaç najcenniejszy kapita∏ naszych dzieci – zdrowie, sprawnoÊç i odpornoÊç na stres. Zapraszamy do wspó∏pracy.

PKS RadoÊç – podsumowanie kadencji
W klubie pi∏karskim PKS RadoÊç min´∏a
w∏aÊnie trzyletnia kadencja zarzàdu dzia∏ajàcej wraz z klubem Fundacji „Akademia M∏odego Pi∏karza”. Pora na ma∏e podsumowanie.
Ka˝dego roku trenowa∏o u nas ok. 250 osób.
Zaanga˝owanie i odpowiedzialne traktowanie
obowiàzków przez trenerów poszczególnych
grup wiekowych dru˝yn dzieci´cych i m∏odzie˝owych pozwoli∏y osiàgnàç spektakularne sukcesy
sportowe na wysokich pozycjach w lidze MZPN
i w okolicznoÊciowych turniejach.

W styczniu ubieg∏ego roku na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” pisaliÊmy o naszych planach
utworzenia w Wawrze kompleksowej bazy szkoleniowej pod auspicjami PZPN. Choç w ciàgu
reszty roku nie pisaliÊmy nic wi´cej na ten temat,
˝mudne rozmowy trwa∏y. WskazaliÊmy miastu
potencjalnego inwestora, gdybyÊmy uzyskali decyzj´ o dzier˝awie terenu na 30 lat lub gdyby
planowana przez miasto hala sportowa zosta∏a
usytuowana w RadoÊci, nie zaÊ na Targówku.
Obiekty PKS RadoÊç odpowiadajà wszelkim wymogom stawianym tego typu oÊrodkom trenin-

Turniej freestyle basketball
Fundacja „RadoÊç dla ludzi” zaprasza
Tego w Wawrze jeszcze nie by∏o! 29 marca 2014 roku zapraszamy wszystkich na wyjàtkowe wydarzenie, które b´dzie zaskakujàcym, widowiskowym i spektakularnym
pokazem sztuki sportowej.
Tego dnia w Wawerskiej Strefie Kultury odb´dzie si´ wielki turniej freestyle koszykar-

skiego. Mistrzowie dziedziny zaprezentujà Wam, co mo˝na niezwyk∏ego zrobiç z pi∏kà do koszykówki. W programie imprezy dodatkowo pokaz
breakingu i freestyle yoyo.
Tego dnia b´dzie mo˝na równie˝ obejrzeç wystaw´ fotograficznà Marszulla ze studia Bitam-

Henryk Rybarczyk
biuro Zarzàdu Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza

butam, przedstawiajàcà oldschoolowe
zdj´cia artystów polskiej i zagranicznej
sceny hip-hopowej. Na imprezie, którà
poprowadzi CNE Cz∏owiek Nowej Ery,
zagoÊci te˝ nierozerwalnie zwiàzana od
lat z tym tematem Pizza z RadoÊci.
Start – godz. 15.00, miejsce – Wawerska
Strefa Kultury ul. ˚egaƒska 1a, Mi´dzylesie.
Wst´p bezp∏atny. Pierwsze 30 osób otrzyma
darmowy kawa∏ek pizzy.
Fundacja „RadoÊç dla Ludzi”

Sebastian Wojtynek, Zdzieszowice. Fot. Ludomir Parfianowicz

Rowerowa Jazda na Orientacj´ – sezon 2014
Ju˝ za trzy tygodnie wiosna i tak jak co roku ruszamy ju˝ po raz czwarty
z cyklem imprez w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´, tym razem pod nazwà
Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO. G∏ównym organizatorem ca∏ego cyklu
jest Stowarzyszenie Team 360° z Weso∏ej. W tym roku dla uczestników organizator przygotowa∏ 12 dwudniowych rund i w sumie a˝ 30 startów. Pierwsze zawody odb´dà si´ 22–23.03. (Legionowo
w sobot´, Otwock w niedziel´), nast´pna runda ju˝ tydzieƒ póêniej – 29–30.03. (Niepor´t
w sobot´ i M∏ociny w niedziel´). Poczàtek jest
bardzo intensywny startowo, bo trzecia runda
jest w kolejny weekend 5–6.04. Jej gospodarzem b´dzie Dzielnica Wawer, a zawody odb´dà si´ w okolicach Falenicy, Organizator oferuje dwa starty w sobot´ oraz jeden start w niedziel´. Szczegó∏y na temat zasad klasyfikacji
oraz kalendarz ca∏ego cyklu jest dost´pny na
stronie www.orienteering.waw.pl (nale˝y
kliknàç na logo Pucharu Warszawy i Mazowsza
w RJnO w zak∏adce „Wspieramy” po prawej
stronie). Mo˝na si´ tam równie˝ zalogowaç
i zg∏osiç ju˝ na najbli˝sze zawody. G∏ównymi
nagrodami sà losowane wÊród uczestników
dwa rowery firmy Wheeler, jest te˝ wiele innych cennych nagród, dyplomy i medale
w ka˝dej kategorii wiekowej.
Warto dobrze zapoznaç si´ z krótkim
i przejrzystym regulaminem ca∏ego cyklu, który w skrócie przedstawia si´
nast´pujàco. Podczas zawodów uczestnicy majà do wyboru cztery kolory
tras: zielona, niebieska, czerwona i czarna. Ka˝da trasa jest dostosowana
do umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci fizycznych uczestnika. Trasa zielona to naj∏atwiejsza i najkrótsza trasa dla osób poczàtkujàcych oraz dla ca∏ych rodzin.
Nast´pnie trasa niebieska – d∏u˝sza dla osób Êrednio zaawansowanych
i poczàtkujàcych. Trasy czerwona i czarna sà przeznaczone dla osób z dowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Êwiadczeniem startowym
i przygotowaniem fizycznym.
Trasa czerwona jest 35–40%
krótsza od trasy czarnej. Najwa˝niejsze, ˝e uczestnicy zdobywajà punkty
w swojej kategorii wiekowej (jest ich a˝ 18) do klasyfikacji koƒcowej niezale˝nie od tego, na jakiej trasie wystartujà. Do klasyfikacji koƒcowej zalicza
si´ 12 najlepszych rezultatów z 30 startów, wi´c jest w czym wybieraç. Klasyfikacja jest prowadzona na bie˝àco i bezpoÊrednio tego samego dnia jest
dost´pna na stronie internetowej wraz z wynikami poszczególnych rund.
Tych, którzy ju˝ spróbowali terenowej zabawy na rowerze, nie trzeba ju˝
do tego zach´caç, wahajàcy si´ koniecznie muszà spróbowaç i wystartowaç, a na pewno nie b´dà tego ˝a∏owaç. Sp´dzicie fajnie czas na Êwie˝ym
powietrzu, na ∏onie natury i na pewno nie b´dziecie si´ nudziç, bo po ka˝dym starcie jest mnóstwo wra˝eƒ i b´dzie o czym opowiadaç. Nie ma te˝
takich zawodników, którzy by nie pope∏nili chocia˝ jednego b∏´du podczas
pokonywania trasy. Szczegó∏owe informacje o rowerowej jeêdzie na orientacj´ znajdziecie na stronie www.mtbo.pl, jest tam zamieszczony ca∏y poradnik na temat tej fascynujàcej dziedziny.
Jan Cegie∏ka
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Charytatywnie dla szko∏y

sobot´ 8 lutego nasza redakcja mia∏a
przyjemnoÊç goÊciç jako patron medialny na I Karnawa∏owym Balu Charytatywnym w Zespole Szkó∏ nr 120. Gospodarze byli bardzo mili i goÊcinni, wi´c choç zupe∏nie obcy w tej spo∏ecznoÊci mogliÊmy
poczuç si´ jak w gronie znajomych. Mimo ˝e
by∏ to pierwszy tego typu bal w radoÊciaƒskiej szkole, zorganizowano go w pe∏ni profesjonalnie, wszystko by∏o dopi´te na ostatni
guzik. Szkolna sala gimnastyczna przemieni∏a si´ w pi´knie przystrojonà sal´ balowà,
odpowiednie Êwiat∏a i efekty wprowadza∏y
imprezowy klimat, a sto∏y ugina∏y si´ pod talerzami i tacami wype∏nionymi ró˝norodnym menu. Mo˝na by∏o posiliç si´ pizzà, zupà, kie∏basami i w´dlinami (stó∏ wiejski),
owocami, ciastami i ciasteczkami, napojami
zimnymi i goràcymi – wszystkim, co niezb´d-

W

ne do uzupe∏nienia energii straconej w taƒcu. A tà traci∏o si´ szybko i przyjemnie, parkiet rozgrzany do czerwonoÊci nieÊmiertelnymi hitami tanecznymi z lat 70., 80. i 90.
nie dawa∏ chwili wytchnienia ☺. Organizatorzy pomyÊleli o wszystkim, tak˝e o tym,
by dzieciom goÊci zapewniç na czas balu odpowiednià rozrywk´ i opiek´. Dla
uczniów ZS 120 tego wieczoru tak˝e odby∏ si´ bal,
w zaprzyjaênionym klubie
zabaw dla dzieci przy ul.
Kwitnàcej Akacji.
GoÊçmi balu dla doros∏ych by∏y: Jolanta Koczorowska, burmistrz Dzielnicy Wawer oraz Renata
Potrzebowska, naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania, a celem, na
który zbierano Êrodki – odnowienie szatni
szkolnej i wyposa˝enie jej w szafki dla ka˝dego ucznia. Zbiórk´ mo˝na by∏o tak˝e wesprzeç kupnem Cegie∏ki Konkursowej, która
dawa∏a dodatkowà szans´ w losowaniu licznych nagród. Dodatkowà, poniewa˝ przy
wejÊciu ka˝dy otrzymywa∏ jeden los. Po pó∏nocy odby∏o si´ losowanie a˝ 40 ró˝nych nagród. By∏y to m.in. vouchery na wycieczk´,

masa˝, zabiegi kosmetyczne, p∏yty Kayah
i Zakopower z dedykacjami oraz ekskluzywne kosmetyki. G∏ównà nagrodà Rady Rodziców by∏ bilet wst´pu na przysz∏oroczny bal.
OczywiÊcie, jak przysta∏o na prawdziwy
bal, odby∏y si´ wybory królowej i króla ba-

lu. SpoÊród 90 uczestników Rada Rodziców
wybra∏a par´ wyró˝niajàcà si´ na parkiecie
nie tylko umiej´tnoÊciami tanecznymi, lecz
tak˝e niespo˝ytà energià i radoÊcià.
Organizatorzy ju˝ myÊlà o przysz∏orocznym balu, a my trzymamy kciuki, by by∏
równie udany jak ten pierwszy!
Miros∏awa Kowalska

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
6

Nr 39 / Marzec 2014

WAWERSKIE

Wawer Music Festival:

Swingujàcy Chopin
Kolejny koncert Wawer Music Festival odb´dzie si´
13 kwietnia o godz. 17.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS. Wraz z Jaros∏awem Drzewieckim na ten niezwyk∏y wieczór „Swingujàcy Chopin”
zapraszajà szefowie firmy Mera Pnefal: Marek Górski
oraz Robert ˚urawski. Organizatorom uda∏o si´ pozyskaç prawdziwe gwiazdy: prof. Jadwiga Rappe (alt) to
niekwestionowana artystka europejskiego formatu,
której towarzyszyç przy fortepianie b´dzie stypendysta
Fundacji PFRK oraz A.K. Wolffów – Aleksander Yankevich, student bydgoskiej AM.
„Chopin klasycznie i na jazzowo” to trudne zadanie
muzyczne dla wszystkich twórców i wykonawców. Jednym z nielicznych, który Êwietnie radzi sobie z transkrypcjami i improwizacjami jazzowymi na temat chopinowskich mazurków, walców, ballad i etiud, jest Filip Wojciechowski. Ten wybitny pianista, laureat konkursu chopinowskiego wybra∏ w∏asnà
drog´ twórczych poszukiwaƒ i skierowa∏ swoje zainteresowania w stron´ jazzu. Wojciechowski Jazz Trio to zespó∏ znakomitych muzyków wspieranych przez Henryka MiÊkiewicza (saksofon), którzy promujà Chopina na Êwiecie w innej, autorskiej wersji.
Czy jest mo˝liwa koegzystencja dwóch muzycznych Êwiatów?
To teza do udowodnienia w czasie koncertu niedzielnego 13 kwietnia. Po koncercie zapraszamy na kolacj´ z artystami w Restauracji Malinowej Hotelu BOSS.
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy 3 podwójne zaproszenia – karnety na
wszystkie koncerty Wawer Music Festival do czerwca 2014 roku. Aby je otrzymaç, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod nr tel. 22 810 26 04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).

Biblioteka Otwarta
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer wraz
z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy – Oddzia∏
Anin zaprasza Paƒstwa na kolejne z cyklu Spotkaƒ Otwartych Biblioteki. W ostatnim sezonie
goÊciliÊmy m.in. dyrektora Muzeum Literatury
– Jaros∏awa Klejnockiego, poet´ i eseist´; Paw∏a
Potoroczyna, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, dziennikarza, mened˝era kultury, dyplomat´. Marcowe spotkanie poÊwi´cimy z kolei
mediom telewizyjnym i w∏aÊciwej im kulturze
obrazu. Naszym goÊciem b´dzie Maciej Strzembosz, cz∏onek Polskiej Akademii Filmowej, re˝yser i scenarzysta (m.in. „Kto nigdy nie ˝y∏”),
producent filmowy i telewizyjny (m.in. seriali
„Kasia i Tomek, Ranczo”), wspó∏twórca obecnej
ustawy o kinematografii. Na rozmow´ zapraszamy tak˝e tych, którzy telewizji nie lubià i nie
oglàdajà. B´dzie to mo˝liwoÊç zadania pytaƒ,
wymiany poglàdów i dyskusji. Spotkanie odb´dzie si´ 20 marca w Bibliotece G∏ównej przy ulicy Trawiastej 10, poprowadzi je pisarka Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk.
ChcielibyÊmy równie˝ zach´ciç Paƒstwa do
wspó∏tworzenia kolejnych spotkaƒ otwartych.
JeÊli macie Paƒstwo w∏asnà propozycj´ na rozmow´ o kulturze, interesujàce osoby, które
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

przyj´∏yby zaproszenie od Biblioteki
– jesteÊmy ciekawi Paƒstwa pomys∏ów i gotowi na wspó∏prac´. Staramy si´ tworzyç dla Paƒstwa miejsce, gdzie obcowanie z kulturà b´dzie wielorakie i atrakcyjne. W naszej Galerii na Trawiastej mo˝ecie
Paƒstwo przez najbli˝sze tygodnie oglàdaç wystaw´ posterów teatralnych z TR Warszawa
Grzegorza Jarzyny. Planujemy kontynuowaç
cykl i prezentowaç równie˝ inne prace graficzne, fotograficzne, ilustratorskie. Obiecujàco zapowiada si´ te˝ nawiàzany przez Bibliotek´
kontakt z Teatrem Powszechnym.
Dla tych, którzy nie bojà si´ wyzwaƒ, proponujemy warsztaty edukacyjne na temat Internetu. Nasza Biblioteka w∏àcza si´ w ogólnopolski
Tydzieƒ z Internetem organizowany przez Fundacj´ Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego.
Zapraszamy do Wypo˝yczalni nr 82 w Miedzeszynie na, mamy nadziej´, odkrywcze i ciekawe
spotkania przy komputerze.
Szczegó∏y dotyczàce programu Biblioteki
na marzec znajdziecie Paƒstwo na:
www.biblioteka wawer.pl.
Barbara Karniewska
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

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

TYLKO U NAS:
O pyszne włoskie jedzenie
O pizza do samodzielnego przygotowania
przez dzieci na miejscu
O imprezy urodzinowe,
przyjęcia, komunie,
O lunch od 15 zł
< 15 marca, sobota godz. 11:30
Psie sztuczki - wizyta treserki i owczarka
australijskiego Demi, które pokażą nam
czego można nauczyć psa i w jaki sposób,
a potem pobawią się z dziećmi. Dzieci
powyżej lat 4. Koszt: 25 zł. Zapisy.
< 22 marca, sobota 11:30 Ciasteczka
Mamusi Muminka - warsztat kulinarny
pieczenia i zdobienia kruchych ciastek w
kształcie mieszkańców Doliny Muminków.
Dzieci od lat 5, młodsze z opiekunem.
Warsztat w restauracji Koszt: 25 zł. Zapisy.
< 28 March Friday, 19:00 - 22:00,
Cheers! Let’s meet other Foreign Friends
from Wawer. Happy hours - everysecond
drink half price. Every last Friday of the
month.
< 29 marca, sobota godz. 11:00
Warsztat robienia świec. Nauczymy się robić
ozdobne świece z motywami wiosennymi
i nie tylko. Dzieci powyżej lat 6, młodsze
z opiekunem. Koszt: 30 zł. Zapisy.
< 5 kwietnia, sobota godz. 11:00
Eksperymenty z jajem! - warsztat małego
fizyka pełen doświadczeń z jajkiem.
Dla dzieci od lat 5, koszt 30 zł. Zapisy
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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AktualnoÊci z RadoÊci
Klub Kultury „RadoÊç” zaprasza
do udzia∏u w konkursach:
■ XVII Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci
i M∏odzie˝y „Kogucik 2014” – konkurs skierowany do dzieci, m∏odzie˝y i rodzin muzykujàcych. Kolejna edycja konkursu promujàcego
dzieci´cà i m∏odzie˝owà twórczoÊç muzycznà.
Ideà tego konkursu jest propagowanie pi´kna
i wartoÊci muzyki klasycznej wÊród dzieci i m∏odzie˝y kszta∏càcych swoje umiej´tnoÊci amatorsko w oÊrodkach kultury, ogniskach muzycznych,
szko∏ach, przedszkolach itp.
Zg∏oszenia mo˝na sk∏adaç do 21 kwietnia
2014 r. Termin przes∏uchaƒ przewidziany jest na
26–27 kwietnia, natomiast rozdanie nagród
i koncert laureatów – 10 maja 2014 r.
■ Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Najpi´kniejsza pisanka” – 14. edycja konkursu.

Celem konkursu jest m.in.
rozwijanie i kszta∏towanie wyobraêni plastycznej dzieci
i m∏odzie˝y, kultywowanie traLaureaci ubieg∏orocznego Kogucika
dycji zwiàzanych ze Âwi´tami
Wielkanocnymi.
liwoÊç zaprezentowania swojej pracy, promowaKonkurs b´dzie rozgrywany w 8 kategoriach
nie m∏odych autorów i twórców.
wiekowych, obejmujàcych dzieci, m∏odzie˝ i doKonkurs b´dzie rozgrywany w pi´ciu kategoros∏ych. Termin przyjmowania prac: 3–4 kwietriach wiekowych: od 7 do 107 lat. Proponujenia 2014 r. w godz. 10.00–18.00. Rozstrzygni´my dwie formy literackie do wyboru: wiersz
cie konkursu i rozdanie nagród nastàpi 12 kwieti bajk´. Podpisane prace wraz z oÊwiadczeniem
nia 2014 r. podczas V Wawerskiego Jarmarku
nale˝y sk∏adaç w trzech egzemplarzach do
Wielkanocnego w Hotelu Boss.
15 kwietnia 2014 r.
■ XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O z∏ote
pióro”. Celem konkursu jest m.in. wyszukiwanie
Regulaminy konkursów dost´pne sà na strotalentów, pobudzanie wra˝liwoÊci literackiej
nie internetowej www.klubradosc.waw.pl.
i aktywnoÊci twórczej, rozwijanie i kszta∏cenie
wyobraêni u dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, mo˝KK RadoÊç

Ferie nie muszà byç nudne!
Klub Kultury „Zastów” zapewni∏ wiele atrakcji dzieciom sp´dzajàcym ferie zimowe w mieÊcie. ZaproponowaliÊmy szereg warsztatów zarówno dla m∏odszych, jak i dla starszych dzieci.
Ka˝dy, kto lubi malowaç, móg∏ wziàç udzia∏
w plenerze malarskim i pod okiem instruktora
poznaç tajniki malowania, mieszania farb i perspektywy. By∏y te˝ warsztaty ciasteczkowe, na

których uczestnicy w∏asnor´cznie piekli i dekorowali ciasteczka. Niezwykle ciekawe by∏y spotkania z ksià˝kà Toona Tellegena pt. „Nie ka˝dy
umia∏ si´ przewróciç”. Uczestnicy tworzyli przestrzennà ksià˝k´, pisali teksty, wykonywali za-

Nowe konkursy
KK „Zastów”
Klub Kultury w Zastowie s∏ynie z licznych
konkursów ogólnopolskich, o których zawsze ch´tnie piszemy na naszych ∏amach.
DziÊ w imieniu klubu zapraszamy do udzia∏u w dwóch nowych konkursach, a w zasadzie dwóch ods∏onach jednej tematyki konkursowej. Z okazji obchodzonej w tym roku
70. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino klub
przygotowa∏ konkurs poetycki „Monte Cassino – Bohaterowie spod znaku Czerwonego Maku” na napisanie wiersza pokazujàcego bohaterstwo ˝o∏nierzy walczàcych
w tej bitwie oraz konkurs malarski „Maki
spod Monte Cassino”, w którym zadaniem
konkursowym jest zilustrowanie maku
– symbolu bitwy o Monte Cassino.
W obu konkursach prace przyjmowane sà
do dnia 16 kwietnia br.
Szczegó∏owe informacje o konkursach
(w tym wymogi formalne prac), regulaminy
i karty zg∏oszeƒ dost´pne sà na naszej stronie
pod adresem www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/5400.

M∏odzie˝ i wiosna!
Dzi´ki dofinansowaniu projektu „Artystyczni M∏odzi Liderzy” ze Êrodków Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej m∏odzie˝ gimnazjalna mog∏a spotykaç si´ i tworzyç razem z artystami.
Przez dwa tygodnie wawerska m∏odzie˝ pracowa∏a nad animacjà filmowà, etiudà teatralnà
i scenografià, które zostanà zaprezentowane
pierwszego dnia wiosny – 21 marca, o godz.
12.00. Tego dnia b´dzie mo˝na podziwiaç wy-

k∏adk´ do ksià˝ki. Mogli tak˝e obejrzeç niezwyk∏e ksià˝ki. Zw∏aszcza szeÊciometrowa rozk∏adana ksià˝ka wzbudzi∏a ich zachwyt. Spotkania
z ksià˝kà na pewno b´dà zach´tà do cz´stszych
wizyt w bibliotece i ksi´garni.
Dla wielbicieli muzyki Klub przygotowa∏
warsztaty gry na gitarze. Nie zabrak∏o te˝ zaj´ç
ruchowych. Poznanie taƒców charakterystycznych dla niektórych krajów, kszta∏cenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej w Akademii
Tancerza pozwoli∏o na pewno odkryç w sobie
talent taneczny. Z kolei na warsztatach tworzenia bi˝uterii ka˝dy uczestnik z zapa∏em wykonywa∏ niezwyk∏e broszki, które b´dà ozdobà na
niejednym balu.
Oferta Klubu Kultury „Zastów” w ciàgu roku
szkolnego jest bardzo bogata i ka˝dy z uczestników, który podczas ferii odkry∏ w sobie jakiÊ talent, b´dzie móg∏ go z pewnoÊcià rozwijaç
w Klubie. Zapraszamy!
KK Zastów

strój nowego miejsca spotkaƒ – Strefy M∏odzie˝y, a tak˝e dodaç coÊ od siebie. Tematem przewodnim wystroju jest Arka Noego. Mamy ju˝
naturalnej wielkoÊci s∏onia i mysz polnà, ˝yraf´
i kangura, co jednak nie wyczerpuje ogromnych
zasobów naszej fauny. Zastanówcie si´, jakie
zwierz´ chcecie ocaliç od zag∏ady, narysujcie je
i „wklejcie” do naszej Arki. Zapraszamy do
wspó∏tworzenia Strefy M∏odzie˝y w Mi´dzylesiu, ul. ˚egaƒska 1a, sala 112.
Kontakt dla zainteresowanych:
ewa.kkf@gmail.com

Realizator:

KK Falenica
Wspó∏realizator:

Partner:

Hanna Kowalska
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1% lokalnie – dla zaprzyjaênionej „Chaty z pomys∏ami”
B´dziemy wdzi´czni za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Wystarczy w formularzu PIT wpisaç nazw´ Stowarzyszenie
„Chata z pomys∏ami” oraz numer KRS 0000152594.
JeÊli ktoÊ chcia∏by przekazaç wi´cej ni˝ 1% podatku, prosimy o wp∏aty
na konto:
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”
VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”
www.chatazpomyslami.org, e-mail: chata@chatazpomyslami.org

14 marca (piàtek), godz. 11.40–12.40

21 marca (piàtek), godz. 10.00–17.00

Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem pt. „Nowa Zelandia – w krainie W∏adcy
PierÊcieni”. Podczas spotkania prelekcja i film autora.

Eliminacje rejonowe (Dzielnica Wawer) w XXXVI Konkursie
Recytatorskim dla dzieci i m∏odzie˝y „Warszawska Syrenka”.

Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

14 marca (piàtek), godz. 18.00

Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

21 marca (piàtek), godz. 11.00

Terminal Kultury – wernisa˝ prac malarskich Janiny
KraÊnickiej i jej wnuczki.

„Powitanie wiosny” – impreza okolicznoÊciowa dla
uczestników sekcji, podczas której dzieci wyprowadzà
z naszego osiedla Marzann´ – symbol zimy.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

14 marca (piàtek)

21 marca (piàtek), godz. 13.00

Ostatni dzieƒ zg∏oszeƒ uczestników XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

„Âwi´to Wiosny” – spektakl zrealizowany w ramach
projektu „Artystyczni M∏odzi Liderzy”. Miejsce – Strefa
Kultury w Mi´dzylesiu. WejÊciówki!

Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

15–17 marca (sobota, niedziela, poniedzia∏ek),
godz. na stronie www.kkzastow.com
Przes∏uchania w XVIII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

15 marca (sobota), godz. 10.00–14.00
I Turniej Szachowy o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer „Smerfogranie 2014”. Harmonogram: 9.00–9.45
– zapisy, 10.00 – rozpocz´cie turnieju, 14.00 – zakoƒczenie turnieju.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

15 marca (sobota), godz. 15.00
„Muzyczne ZOO” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru Katarynka, Bajka opowiada histori´
ma∏pki Eli i s∏onika Tràbonika, mówi o tym, jak narodzi∏a
si´ wielka przyjaêƒ. Wst´p wolny.
Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

16 marca (niedziela), godz. 10.00–14.00
VI Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2014. Turniej s´dziowany przez s´dziego
PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

16 marca (niedziela), godz. 11.00
„Pch∏a Szachrajka” – bajka dla dzieci du˝ych i ma∏ych.
Bilety – 5 z∏.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

19 marca (Êroda), godz. 16.00
„Architektura nadÊwidrzaƒska” – wyk∏ad Karoliny
Kozyry-Ignut. Wst´p wolny!
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

19 marca (Êroda), godz. 16.00
„Witamy wiosn´” – Marzanna – zabawa w sekcji plastyki.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

20 marca (czwartek), godz. 10.45
Poranne warsztaty muzyczne pn. „Spotkanie z kompozytorem” dla Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102 (warsztaty realizowane w ramach programu WPEK).
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

21 marca (piàtek), godz. 17.00
XVIII Wawerskie Âwi´to Wiosny – impreza plenerowa
na placu Klubu Kultury „Zastów”. Rozgrzewajàcy taniec, animacje dla du˝ych i ma∏ych, kie∏basa z ogniska i goràca herbata. W finale imprezy marzanny sp∏onà w ognisku.
Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród w XVIII Konkursie Plastycznym na najpi´kniejszà Marzann´. UroczystoÊç
odb´dzie si´ podczas Wawerskiego Âwi´ta Wiosny.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

21 marca (piàtek), godz. 17.30
„Podwieczorek z ksià˝kà na talerzu” – spotkanie ze
wspó∏autorkà ksià˝ek dydaktycznych Iwonà Kie∏piƒskà.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

21 marca (piàtek), godz. 18.00
Terminal Kultury. Piàtek literacki – benefis Kazimierza
Nowackiego i prezentacja jego tomiku pt. „Strofy ˝ycia”.
W tym dniu obchodzimy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Poezji.
Muzycznà opraw´ spotkania przygotowa∏ Piotr Prokaryn.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

22 marca (sobota) – godz. 12.30
Terminal Kultury – poranek teatralny „W wiosennym na-

stroju”. Spektakl w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

22 marca (sobota), godz. 15.00–16.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kot w butach” w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

23 marca (niedziela), godz. 13.00
„Pszczó∏ka Kaja i przyjaciele” – z cyklu „Niedzielne
spotkania z teatrem”. Wst´p 5z∏/os.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

23 marca (niedziela), godz. 16.00
„Ordonka” – premiera spektaklu! Re˝yseria – Szczepan
Szczykno, przygotowanie wokalne – Dawid Ludkiewicz,
wykonanie – Grupa teatralna KK Falenica. WejÊciówki!
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

24 marca (poniedzia∏ek), godz. 10.00–17.00
Eliminacje rejonowe (Dzielnica Wawer) w XXXVI Konkursie
Recytatorskim dla dzieci i m∏odzie˝y „Warszawska Syrenka”.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

28 marca (piàtek), godz. 18.00–20.00
Otwarte zebranie dla sympatyków Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy – oddzia∏ Anin.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

29 marca (sobota), godz. 17.00
„S∏oƒce najlepsze jest na Êwiecie” – koncert w wykonaniu m∏odych wokalistów z Klubu Kultury „Zastów”. Nasi piosenkarze z zespo∏ów „Rokendrolki” i „Rokendrolki
bis” odkryjà przed goÊçmi swój talent i mi∏oÊç do muzyki.
Mile widziane ca∏e rodziny! WejÊciówki do odbioru
w dniach 24–28 marca 2014 r. (godz. 10.00–20.00).
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

30 marca (niedziela), godz. 16.00
„Ordonka”. Miejsce – Strefa Kultury. WejÊciówki!
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Najciekawsze wydarzenia w wawerskiej Bibliotece

Dyskusje/ Pogadanki/ Spotkania
• 20.03. (godz. 17.00) – spotkanie z Maciejem Strzemboszem, producentem filmowym, re˝yserem i scenarzystà;
spotkanie poprowadzi Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk,
pisarka; tytu∏ spotkania: “Telewizja, jaka jest, ka˝dy widzi”.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, ul. Trawiasta 10.

Liceum Ogólnokszta∏càcego w Aninie. Miejsce:
siedziba g∏ówna Biblioteki, Anin, ul. Trawiasta 10.
• Biblioteczne konsultacje komputerowe – ka˝dy czwartek w godzinach 11.00–13.00. Miejsce: Wypo˝yczalnia 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• Biblioteka korepetycji – bezp∏atne korepetycje z matematyki (poziom od szko∏y podstawowej do matury)
prowadzone przez panià Ma∏gorzat´ Dous´. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
• 17–23.03. – spotkania pod tytu∏em „Tydzieƒ z Internetem”,
okazja do przyjrzenia si´ i rozpoznania mo˝liwoÊci Internetu.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.

Warsztaty i zaj´cia edukacyjne
• Jak korzystaç ze zbiorów bibliotecznych – lekcje
biblioteczne w Czytelni Naukowej dla m∏odzie˝y z XXVI

Pe∏na oferta biblioteki na marzec dost´pna pod adresem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/5408.

Spotkania z literaturà
• 22.03. (godz. 16.00) – spotkanie z poezjà w cyklu poetyckich spotkaƒ z twórcami ze Stowarzyszenia Autorów Polskich. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

Wydarzenia kulturalne w marcu

„Chata z pomys∏ami” to Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym, które dzia∏a na terenie Wawra. W ubieg∏ym roku Êwi´towa∏o swoje
10-lecie. Stowarzyszenie prowadzi Ârodowiskowy Dom Samopomocy (ul. Rzeêbiarska 81), w którym odbywajà si´
zaj´cia artystyczne i terapeutyczne dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
„Chata z pomys∏ami” regularnie organizuje: imprezy kulturalne, pokazy
spektakli, koncerty, wystawy, spotkania Êwiàteczne oraz wyjazdy letnie i weekendowe, prowadzi zespó∏ muzyczny TIKAUA BAND oraz TEATR KLAMRA.

WAWERSKIE

Wraca Kino i Wino
To ju˝ pewne – w tym roku odb´dzie si´
trzecia edycja kina plenerowego w Wawrze
o nazwie Kino i Wino. Jedno z cieszàcych
si´ najwi´kszym zainteresowaniem wydarzeƒ po prawej stronie Wis∏y w zesz∏ym roku zgromadzi∏o w sumie kilka tysi´cy osób.
Tegoroczne pokazy odb´dà si´ w dwóch lokalizacjach w Wawrze – w Mi´dzylesiu i Falenicy. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. W Falenicy od
kilku lat dzia∏a jedyne kino w dzielnicy, natomiast
Mi´dzylesie jest osiedlem najcz´Êciej odwiedzanym
przez wawerczyków. Pokazy filmowe b´dà odbywaç si´ przez co najmniej dwa miesiàce. Udzia∏
w nich b´dzie, jak co roku, bezp∏atny. Organizacj´
wydarzenia postanowi∏ wesprzeç finansowo Urzàd
Dzielnicy Wawer, a „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad imprezà.

Ciesz´ si´, ˝e kolejny raz mo˝emy zaprosiç
mieszkaƒców Wawra do wspólnej kulturalnej rozrywki przy lampce wina – mówi∏ Marcin Dumieƒski, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa „Razem”,
organizatora wydarzenia. Wspó∏organizatorem
wydarzenia jest Fundacja Stacja Kultury.
Kino i Wino najwi´kszà rzesz´ osób skupi∏o
jednak w okolicach Centrum – dok∏adnie na praskiej cz´Êci pla˝y pod mostem Poniatowskiego.
Projekt zosta∏ nag∏oÊniony przez media g∏ównego nurtu. – Trwajà rozmowy z klubem Temat
Rzeka, przy którym by∏o zorganizowane ostatnie
kino letnie. JesteÊmy przekonani, ˝e uda nam si´
dojÊç do porozumienia i znów b´dzie mo˝na
roz∏o˝yç koc na nadwiÊlaƒskim piasku i obejrzeç
ciekawy film. Ponadto w planach mamy jeszcze
organizacj´ seansów w parku Skaryszewskim
– zaznacza Marcin Dumieƒski.
Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem”, organizator wydarzenia, skupia ludzi, których po∏àczy∏a
ch´ç „rozruszania” tej troch´ „ospa∏ej”, w opinii
wielu mieszkaƒców, cz´Êci Warszawy. „Spotkajmy

Poeci i pisarze wawerscy

Od pierwszej do dziesiàtej muzy
Korzystajàc z przywileju wspó∏redagowania niniejszej rubryki, chcia∏abym w tym miesiàcu poszerzyç troch´ jej zakres i wyjÊç ze Êwiata literatury do
przestrzeni kina. Filmowe adaptacje sà cz´sto marzeniem i aspiracjà autora, bo to w∏aÊnie w ten
sposób treÊç opas∏ych tomów ma szanse dotrzeç
do masowego odbiorcy. Dzi´ki ekranizacjom zyska∏y na popularnoÊci m.in. takie arcydzie∏a jak
„Grek Zorba” (1964), „Blaszany b´benek” (1979)
i „Imi´ Ró˝y” (1986). Inne, m.in. „Czas Apokalipsy”
(1979) i „¸owca Androidów” (1982), sà dziÊ niemal zapomniane w swej ksià˝kowej postaci.
Niestety nie znalaz∏am dotàd adaptacji ksià˝ek
wawerskich pisarzy, choç Êwietnych re˝yserów na
terenie dzielnicy nie brakuje. Mamy autora obrazów dokumentalnych Ireneusza Dobrowolskiego
oraz re˝ysera teatralnego i telewizyjnego Wojciecha Adamczyka. Jego ˝ona, Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk, autorka bestsellerowej sagi „Cukiernia pod Amorem”, napisa∏a scenariusze kultowych seriali, takich jak „Tata, a Marcin powiedzia∏”

Nowy

(1993-1999) oraz „Rodziców nie ma w domu”
(1998–1999). Innym scenarzystà zakorzenionym
w Wawrze jest Marek ¸awrynowicz, wspó∏autor
serialu „Blondynka” (2010–2013) oraz telewizyjnego „Odjazdu” (film obyczajowy, 1995).
Nie mamy ju˝ w dzielnicy znanego z opowiadaƒ
¸awrynowicza Kina Szpak, w którym dorasta∏y
roczniki 60. i 70. Pozosta∏o wspomnienie tak˝e po
aniƒskim Kinie Wrzos. Dzi´ki pasjonatom X Muzy
od trzech lat cieszymy si´ za to Stacjà Falenica.
Ale wracajàc do pisarzy, wÊród nich nie brakuje
tak˝e mi∏oÊników, znawców i krytyków filmowych.
Micha∏ Wichowski, który w zesz∏ym roku zadebiutowa∏ zbiorem opowiadaƒ „Amerykaƒski mato∏”,
od wielu lat zajmuje si´ recenzowaniem ekranowych nowoÊci. Niedawno za∏o˝y∏ portal „Kinogarda.pl – strze˝ si´ z∏ych filmów” (www. kinogarda.pl), który jest jego prywatnym przedsi´wzi´ciem dziennikarskim. Obecnie kompletuje zespó∏
wspó∏pracowników, którzy b´dà pisaç z nim teksty
na temat filmu, telewizji, literatury; wkrótce poja-

SALON BIELIZNY

(na pięterku nad „KEBABEM”
przy przystanku 521 „PKP Radość”)
■

Bielizna dla Pań

(również duże rozmiary do M)

■

Bielizna dla Panów

Czynne: pon.-pt. 11.00–18.00, sob. 10.00–15.00
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wi si´ tak˝e dzia∏ sportowy. Portal sygnalizuje nowoÊci i zapowiedzi. Na bie˝àco sà na nim umieszczane recenzje filmów, które za chwile wejdà na
ekrany, wywiady z aktorami i re˝yserami. Dla smakoszy literatury dwa razy w tygodniu Micha∏ Wichowski zamieszcza na nim kolejne odcinki powieÊci kryminalnej „Stalowe ostrze z Manhattanu”.
Chcia∏abym poleciç tak˝e blog Stacji Falenica
(www.stacjafalenica.wordpress.com), na którym
publikuj´ recenzje wybranych filmów pojawiajàcych si´ na ekranach tego kina. Zapraszam te˝
na filmy wyÊwietlane w niektórych osiedlowych
klubach. W Klubie Kultury „Aleksandrów” ju˝ od
dziesi´ciu miesi´cy prowadz´ cykl „Bliskie spotkania kina z ksià˝kà”. Spotkania majà form´
DKF: wybranà adaptacj´ filmowà poprzedza
wprowadzenie w tematyk´ dzie∏a, po projekcji
zaÊ jest czas na dyskusj´. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezp∏atne, a stali i nowi amatorzy
cyklu za ka˝dym razem sà mile widziani. Szczegó∏owe informacje dost´pne sà na ∏amach niniejszej gazety, w miesi´czniku „Mój Aleksandrów”, na stronach internetowych KK „Aleksandrów” i Urz´du Dzielnicy. Serdecznie zapraszam!
Joanna Janisz

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

w RADOŚCI

ul. Patriotów 217 A

si´ pomi´dzy” – jedna z g∏oÊnych akcji stowarzyszenia – mia∏a na celu aktywizacj´ osób starszych
oraz integracj´ mi´dzypokoleniowà. W ramach
projektu zorganizowano szereg wystaw, warsztatów, projekcji oraz pikników. W inicjatywie wzi´∏o udzia∏ kilkaset osób. Wawerski projekt by∏ nag∏oÊniony przez media ogólnopolskie, a patronat
obj´∏y nad nim „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Prawdziwy rozg∏os przynios∏o jednak pierwsze
Kino i Wino, a sukces wydarzenia uskrzydli∏ cz∏onków do dalszego dzia∏ania na rzecz kultury. Na co
dzieƒ organizacja prowadzi równie˝ portal informacyjny Kulturalny Wawer oraz Wymienialni´ w Wawerskiej Strefie Kultury – punkt spotkaƒ mieszkaƒców, gdzie mo˝na przynieÊç dowolne przydatne
przedmioty w zamian za inne. – Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i w∏àczenia si´ we wspólne dzia∏ania na rzecz dzielnicy. Jest jeszcze tyle do
zrobienia! – dodaje z uÊmiechem Dumieƒski.
Wi´cej informacji o wydarzeniu znajduje si´
na fanpage’u Kino i Wino.
Aaron Welman

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
Nr 39 / Marzec 2014
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Festiwal Talentów
Ka˝dy ma jakiÊ talent, ale nie zawsze o niego dba. Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 86
udowodnili na Festiwalu Talentów, ˝e warto
inwestowaç w swoje zdolnoÊci. Jako wzór
mieli patrona swojej szko∏y – wszechstronnie
utalentowanego Bronis∏awa Czecha.
Plany Festiwalu Talentów powsta∏y ju˝ w paêdzierniku na szkoleniu w ramach projektu „Budowanie potencja∏u i promocja samorzàdnoÊci
uczniowskiej w Polsce”. Impreza by∏a du˝ym wyzwaniem dla samorzàdu uczniowskiego i jego
opiekunów. Uda∏o si´!
Przedsi´wzi´cie mo˝na zaliczyç do talent
show. Sk∏ada∏o si´ z trzech etapów: klasowego,
miedzyklasowego i wreszcie d∏ugo oczekiwanego fina∏u, który odby∏ si´ 13 lutego 2014 r. Prezentowa∏o si´ w nim dziewi´ciu uczestników
z klas 1–6 (w tym kilka zespo∏ów). Ró˝norodny

Zaczarowanym
pociàgiem
w Êwiat bajki

12 lutego br. szkolna grupa teatralna z Gimnazjum nr 102 wystàpi∏a goÊcinnie w zaprzyjaênionej Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej.
M∏odzie˝ przyby∏a na zaproszenie pani B. Chrzanowskiej, bibliotekarki, i z okazji pasowania na
czytelnika uczniów klas 1 zaprezentowa∏a mini-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

repertuar zadziwi∏ jury
i zaskoczy∏ uczniów ca∏ej
szko∏y. FinaliÊci startowali
z uk∏adami akrobatycznymi, piosenkà z taƒcem, grà na instrumentach, aktorskà recytacjà, a nawet
pokazem iluzji. Nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e dwuipó∏minutowe
prezentacje by∏y przygotowywane
z troskà o wszystkie detale.
Pierwsze miejsce wygra∏ na klawiszach Tomek Stachera. We wczeÊniejszym etapie popisa∏ si´ uk∏adaniem kostki Rubika w b∏yskawicznym tempie, bez patrzenia na
nià. W finale udowodni∏, ˝e talentów przybywa,
jeÊli si´ o nie dba. Mistrzowsko zagrany skomplikowany utwór Chopina nagrodzony zosta∏ gromkimi brawami. Nikt si´ nie spodziewa∏, ˝e szóstoklasista potrafi tak pos∏ugiwaç si´ klawiaturà.
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni wyjàtkowymi medalami ufundowanymi przez Rad´ Rodziców.

sztuk´ pt. „Zaczarowanym pociàgiem w Êwiat
bajki”. W role bohaterów znanych bajek, min.
Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Jasia i Ma∏gosi, wcielili si´ ju˝ doÊwiadczeni aktorzy szkolnej
sceny, z klasy 2c: Jagoda Âleszyƒska, Adela Cianciara, Justyna Szczepanik, Ola Olchowa, Wiktoria
Grzyma∏a, Kuba Ga∏àzka, ¸ukasz Go∏´biewski,
z klasy 2a: Natalia Zawadzka, Janek Zejdowski,
Ada Biernacka, Karolina Szot, z klasy 3c: Agata
Szulkowska, Joanna Taczalska, Marcin Jarzy∏o, oraz z klasy 1a: Basia Walczyk, Julia Prus,
JaÊ Oryl. Zaczarowany
pociàg poprowadzili
Weronika Kowalczyk
z kl. 1a i Patryk Kurek
z kl. 2a.
Pierwszaki wys∏ucha∏y fragmentów najbardziej znanych bajek, a tak˝e razem ze
starszymi kole˝ankami
i kolegami Êpiewa∏y
znane wszystkim dzieciom piosenki „Jedzie

Mamy nadziej´, ˝e Festiwal Talentów wpisze
si´ na sta∏e do grafiku imprez szkolnych. To nie
zwyk∏e show, ale szansa dla wielu uczniów, aby
uwierzyli w swoje mo˝liwoÊci i zostali docenieni
przez spo∏ecznoÊç szkolnà.
Dorota Zàberg
z zarzàdem SU

pociàg z daleka”, i „My jesteÊmy krasnoludki”.
Dzieci oglàdajàce spektakl reagowa∏y na bajkowych bohaterów spontanicznie.
G∏ównym celem wspólnej zabawy z dzieçmi by∏o m.in. popularyzowanie tradycyjnych bajek bez
przemocy, w których dobro wygrywa nad z∏em,
oraz zach´cenie maluchów do czytania ksià˝ek.
Ma∏gorzata Rodak
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KOLEKCJONER KUPI

esela

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

PROMOCJA!
Saska Kępa

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

www.restauracjaneptun.pl

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

◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy, tel: 534-943-830
◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
NIERUCHOMOÂCI

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 325 m2 (13x25)
w Starej Mi∏osnej pod bliêniak, s∏oneczna. W.z., media, ksi´ga wieczysta. Spokojna okolica domów. Cena 260 000 z∏.
Tel. 504 188 550.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 625 m2 w Sulejówku, cena 365 tys. Telefon:
513 371 170.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy Weso∏a-Stara Mi∏osna,
ul. Jod∏owa, powierzchnia mieszkalna 180 m2, ca∏kowita 240 m2,
dzia∏ka 190 m2, mo˝liwoÊç negocjacji, tel. 781 489 822.

◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ Korepetycje i nauka j´zyka francuskiego na poziomie podstawowym i Êrednio zaawansowanym z dojazdem. Pierwsze
spotkanie GRATIS. Magister filologii romaƒskiej ze specjalizacjà nauczyciela. Mam doÊwiadczenie pracy w szkole jak
i w firmie francuskiej. Zapraszam, tel: 506 778 730
◗ Angielski, Niemiecki, Hiszpaƒski. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285
◗ Rosyjski z dyplomowanym nauczycielem z Ukrainy 899 799 629.
◗ 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

◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawà. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610.
◗ Sprzedam dom 70 m2 dzia∏ka 2200 m2 w centrum uroczej wsi
98 km od Warszawy dom drewniany do remontu 69 tys. z∏.
Warszawa, telefon 693 324 348.
◗ Sprzedam mieszkanie 38 m2 Al. Stanów Zjednoczonych tel.
605 927 991.
◗ 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 ∏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.

WYNAJEM PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• Us∏ugi ogrodowe
• OdÊnie˝anie dachów, zbijanie sopli
• Prace z podnoÊnika
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www.polinie.pl 513-148-238
◗ 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 mieszkanie w Starej Mi∏osnej – 60 m2 – lub zamieni´ na ma∏à kawalerk´ z dop∏atà tel. 22 214 18 58.
◗ Dzia∏ka rekreacyjna Kàty – Miàski, Flakowizna, bezpoÊrednio
przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 z∏/m2 tel. 501 358 985.
◗ Zamieni´ dom 120 m2, dzia∏ka 1200 m2 – 58 km od W-wy,
okolice Grójca, ca∏oroczny na mieszkanie w W-wie mo˝e byç
do remontu. tel. 693 324 348.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura,
tel. 519 781 759; 510 030 551.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç 25 km od Warszawy dom 60 m2 z wyposa˝eniem dzia∏ka 735 m2 rekreacyjny w Êrodku lasu za Radzyminem w ¸osiach 98000 z∏ Warszawa tel 537 047 887 .
◗ 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: 5900 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701
◗ PILNIE sprzedam pó∏ bliêniaka, WAWER, ul. Celulozy, 185 m2
powierzchni u˝ytkowej, 300 m2 dzia∏ki. Skoƒczony z zewnàtrz,
zamkni´ty, w Êrodku ceg∏a bez tynków. Tel: 504 979 207.

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

Tel. 22 773 33 77
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˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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
◗ 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

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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
◗ 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.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

◗ 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 pralk´ Whirlpool Ignis tel. 603 377 907
◗ Sprzedam pawilon handlowy 32 m2 na terenie miasta dzielnica – Marysin Wawerski, media, pràd, tel. 501-034-318 cena 16 tys. Pilne.
◗ Tanio sprzedam nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy
zlew kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym stanie. 795-544-456
◗ Kupi´ przyczep´ baga˝owà i kempingowà – mogà byç do remontu lub nie zarejestrowane Warszawa tel. 693324348
◗ Sprzedam tanio, niemal fabrycznie nowà zmywark´, marka
Siemens. Tel. 22-812-11-33
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131

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
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt.
Tel; 601-851-660
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ 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
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367
◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka
bdb. Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 z∏, piec c. o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa
890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887.

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

Tel. 660-769-211

12

36

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
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◗ Przyczepa kempingowa rok 1991, niemiecka, 5-osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5900 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Dom wolnostojàcy 86 m, 2 pokoje, ∏azienka, 5–10 osób 14
z∏/os z mediami tel. 226118396, 507984048 Rembertów.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315.
◗ 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.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348.

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na remont
mieszkania, wyburzam Êciany, rozbieram budynki i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà – bardzo tanio
i solidnie. Tel. 537 047 887.
◗ Z∏ota Ràczka -Remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie tel. 601313561.
◗ Szukam pracy: opieka nad osobà starszà lub dzieçmi, sprzàtanie, mycie okien, prasowanie tel. 899 799 629.
◗ Szukam pracy – domowe naprawy, mycie okien, odÊnie˝anie, porzàdkowanie posesji, tel. 515-280-883
◗ Szukam pracy na terenie Wawra, mycie okien, porzàdkowanie
dzia∏ki, naprawy domowe (woda, pràd) tel. 508620962 Mariusz.
◗ Kierownika/sprzedawc´ zatrudni´ do nowo otwieranego sklepu firmowego (bran˝a rybna). Zg∏oszenia: szewczyk@eta.pl
lub 601 938 963
◗ Zatrudni´ szwaczki do zak∏adu w Weso∏ej tel. 501 75 75 78.
◗ Szukam pracy w charakterze pomocy domowej. Referencje.
tel. 781 13 11 36.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – wieszanie karniszy, suszarek itp.
tel. 503 150 991
◗ Roznios´ ulotki, skutecznie i tanio tel. 883 466 477

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

TEL: 502-011-257

PRACA – DAM/SZUKAM

68

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0-9kg MAXI-COSI
stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605077751.
◗ Sprzedam wózek BEBE CAR model STYLO AT. W zestawie
gondola, spacerówka, noside∏ko. Torba gratis. Cena 1.200 z∏,
tel. 503-759-762.
◗ Mam do sprzedania wózek Grako dla bliêniaków lub dla
dzieci rok po roku, kolor oliwkowo- be˝owy, stan bardzo dobry. tel. 605 077 751.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664.

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

182

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

501 14 14 40

17
4

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66
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WAWERSKIE

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

JUŻ OD MARCA FILIA

DRAGON'S DEN
NA GROCHOWIE

BJJ, JUDO, ZAPASY, MMA
Dla dzieci:
Dla dorosłych: BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU,
MUAY THAI, MMA, KRAV MAGA, ZAPASY

ul.Grochowska 301/305 (PERUN, budynek z rampą)
info@dragonsden.com.pl
www.dragonsden.com.pl

784 633 311

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

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

PE¸EN ZAKRES
US¸UG KRAWIECKICH

UL. TRAKT BRZESKI 68

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

www.nikaprofessional.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

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

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

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

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

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

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

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

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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