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zentanci Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, aktorzy Agata i Andrzej Mastalerzowie, którzy pi´knymi odczytami przybli˝yli postaç Wac∏awa
Wojtyszki, oraz asysta ˝o∏nierzy Wojska Polskiego,
poczty sztandarowe, harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Bardzo wa˝nymi goÊçmi uroczystoÊci byli
cz∏onkowie rodziny naszego bohatera – ˝ona Ewa,
syn Maciej i pozostali najbli˝si. Pani Ewa Wojtyszko dokona∏a ods∏oni´cia kamienia, zaÊ Pan Maciej,
nie kryjàc wzruszenia, podzi´kowa∏ wielu osobom
nie tylko za pami´ç, trosk´ i dzia∏ania, które doprowadzi∏y do nazwania ulicy i postawienia pomnika,
ale te˝ za panujàcy na tym osiedlu klimat niezwyk∏ego ciep∏a wokó∏ osoby jego ojca.

Fot. Hanna Kowalska

Symbol pami´ci
Sà ludzie, którym stawia si´ pomniki, poniewa˝ ich zas∏ugi powoli zaciera czas,
a pami´ç o nich nale˝a∏oby podtrzymaç.
Ale sà te˝ osoby, które majà swoje sta∏e
miejsce w pami´ci ludzkiej, którym do dziÊ
jesteÊmy wdzi´czni za to, co dla nas zrobili, a stawiany im pomnik to w∏aÊnie wyraz
naszej wdzi´cznoÊci. Takà osobà jest dla
mieszkaƒców Zerznia Wac∏aw Wojtyszko.
W latach 20 ubieg∏ego stulecia, majàc 21 lat, zosta∏ nauczycielem w podwarszawskiej wtedy wsi
Borków. W prac´ t´ wk∏ada∏ ca∏e swoje serce,
robiàc bardzo wiele dla swoich uczniów i ca∏ej
szko∏y w tych trudnych dla oÊwiaty czasach. By∏
te˝ wielkim patriotà: w czasie wojny czynnie dzia∏a∏ w Armii Krajowej, po niej – w organizacji anty-

komunistycznej WolnoÊç i Niezawis∏oÊç.
Zmar∏ w kwietniu 1949 roku, a w ostatniej drodze – na zerzeƒski cmentarz
– towarzyszy∏y mu t∏umy wdzi´cznych
za wszystko, co dla nich zrobi∏, ludzi.
W nowym stuleciu lokalna spo∏ecznoÊç
zapragn´∏a zrobiç jeszcze wi´cej dla pami´ci o Wac∏awie Wojtyszce. W 2009 r. powsta∏
Komitet Spo∏eczny, którego spiritus movens byli:
Pan Marek Kowalski – mieszkaniec Zerznia i Pani
Barbara Micha∏ek – bibliotekarz z SP 109. Staraniami Komitetu w 2012 roku jednej z ulic odchodzàcych od Traktu Lubelskiego nadano imi´ Wac∏awa
Wojtyszki, a w ostatnich dniach, dok∏adnie
24 kwietnia 2014 r., u wlotu tej ulicy stanà∏ pomnik
poÊwi´cony naszemu lokalnemu bohaterowi.
UroczystoÊç mia∏a podnios∏y, lecz zarazem bardzo ciep∏y charakter. Wydarzenie swojà obecnoÊcià
uÊwietnili m.in. przedstawiciele w∏adz dzielnicy,
dyrektor SP 109, proboszcz zerzeƒskiej parafii,
przedstawiciel Instytutu Pami´ci Narodowej, repre-

Wybierzemy spoÊród 120 projektów
Zakoƒczy∏a si´ weryfikacja projektów zg∏oszonych w dzielnicy Wawer w ramach bud˝etu
partycypacyjnego. SpoÊród 142 z∏o˝onych projektów 121 przesz∏o pozytywnà weryfikacj´,
a jeden projekt zosta∏ wycofany przez projektodawc´. W dniu zamykania tego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” – 7 maja – odby∏o si´
spotkanie Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego w dzielnicy Wawer, podczas którego przeprowadzono losowanie kolejnoÊci zamieszcza-

nia projektów na listach do g∏osowania w ka˝dym z 13 obszarów. Ten sposób wyboru kolejnoÊci na liÊcie do g∏osowania wydaje si´ najbardziej uczciwy. Lista projektów pozytywnie
zweryfikowanych wraz z numerami na listach
do g∏osowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Dzielnicy oraz na plakatach,
które zawisnà na wawerskich placach, ulicach,
klatkach schodowych oraz w placówkach
oÊwiatowych. W drugiej po∏owie maja rozpocz-

S∏oneczne popo∏udnie wype∏nione wspomnieniami o tym wspania∏ym cz∏owieku, jakim by∏ Wac∏aw Wojtyszko, wzbogacone piosenkami oddajàcymi ho∏d ˚o∏nierzom Niez∏omnym, odtwarzanymi
pomi´dzy przemówieniami, by∏o wyjàtkowà chwilà. Jednym z tych momentów, w których lokalna
spo∏ecznoÊç pochyla si´ nad tym, co jà ∏àczy i spaja, w których jest pewnego rodzaju wspólnotà.
JeÊli chcieliby Paƒstwo obejrzeç relacj´ filmowà
z tego wydarzenia, mo˝na jà znaleêç na portalu
YouTube, wpisujàc w polu wyszukiwania s∏owa
„PoÊwi´cenie pomnika Wac∏awa Wojtyszki”.
Hanna Kowalska
nà si´ spotkania w ka˝dym z obszarów, podczas
których projektodawcy b´dà mogli samodzielnie zaprezentowaç swoje pomys∏y i zach´ciç do
g∏osowania w∏aÊnie na ich projekt. Ta publiczna
dyskusja potrwa do 18 czerwca br. Kolejny etap
– NAJWA˚NIEJSZY – to g∏osowanie mieszkaƒców na projekty. G∏osowaç b´dzie mo˝na od 20
do 30 czerwca elektronicznie, papierowo i listownie. Zapraszamy Paƒstwa do czynnego
udzia∏u w g∏osowaniu.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
w Dzielnicy Wawer
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Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z czwartym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
batu
63 m2 – 395 tys pln
dostać 5% ra
ż dziś możesz
97 m2 – 565 tys pln
Rezerwując ju

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl

POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie, umarzanie egzekucji

NEGOCJACJE Z BANKAMI
zmniejszanie rat kredytu, wydłużanie okresu spłaty

FINANSOWANIE POZABANKOWE
bez BIK pod zastaw nieruchomości
KANCELARIA PRAWNA
Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 115
Tel. 668 579 476
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KWIECIE¡
w Radzie Dzielnicy Wawer
Na kwietniowej sesji Rady
Dzielnicy zaaprobowano zmiany
w bud˝ecie Wawra. Dzielnica wyda na inwestycje wi´cej pieni´dzy.
Uzyskana dodatkowa kwota
z Miasta i przeniesienia zaoszcz´dzonych Êrodków pomi´dzy zadaniami pozwolà na wykonanie
chodnika w ul. Z∏otej Jesieni. Powstanie on pomi´dzy ulicami ks. Szulczyka i Podkowy i b´dzie mia∏ d∏ugoÊç 610 m. Wybudowane zostanà równie˝ miejsca parkingowe na odcinku 200 metrów zlokalizowane naprzeciwko
cmentarza. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym
wprowadzonym do bud˝etu jest budowa parkingów przy stacjach kolejowych Warszawa Goc∏awek, Warszawa Mi´dzylesie, Warszawa RadoÊç,
Warszawa Miedzeszyn i Warszawa Falenica. Zatem dzi´ki oszcz´dnoÊciom poczynionym podczas innych inwestycji plan budowy zwi´kszy∏ si´
o dwa parkingi w stosunku do pierwotnego.

Na sesji Rady Dzielnicy zaj´to si´ równie˝ losami uchwa∏y Rady dotyczàcej po∏àczenia istniejàcych domów kultury w Wawerskie Centrum Kultury. Uchwa∏a ta, podj´ta g∏osami rzàdzàcej
Wawrem koalicji PO i ugrupowaƒ lokalnych,
otrzyma∏a negatywnà opini´ Biura Kultury Urz´du Miasta. W opinii wykazano szereg niedociàgni´ç i wàtpliwoÊci zwiàzanych z finansowaniem
WCK, gwarancjà utrzymania dotychczasowych
klubów kultury jako filii WCK, lokalizacjà WCK
itd. Po zmianach w uchwale i wyjaÊnieniach
udzielonych przez Zarzàd Dzielnicy Biuru Kultury
zmieni∏o ono swojà opini´ na pozytywnà
i uchwa∏a zosta∏a przedstawiona Radzie Warszawy, która jà przyj´∏a. Wawerskie Centrum Kultury ma powstaç w lipcu. Przyj´ty przez Rad´ Warszawy tekst uchwa∏y i statut WCK nie gwarantujà wprost istnienia dotychczasowych klubów
kultury jako filii Wawerskiego Centrum Kultury.
Trwajà przygotowania do budowy nowej przychodni w Marysinie Wawerskim. Stara przychodnia przy ul. Korkowej od dawna p´ka∏a w szwach
i mieÊci∏a si´ w nieprzystosowanym do takiej funkcji budynku – przebudowanym pawilonie handlowym. Poczàtkowo radni PO i Zarzàd Dzielnicy dà˝yli do wyburzenia starej przychodni i postawienia
na jej miejscu nowego, pi´trowego budynku. Na

Graniczna krok bli˝ej
Po trzech latach zastoju sprawa budowy ulicy Granicznej (drogi
z Mi´dzylesia do Starej Mi∏osny) wreszcie nabiera tempa. Po marcowej decyzji Rady Warszawy o przyznaniu Êrodków na jej budow´ Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych w∏aÊnie og∏osi∏ przetarg majàcy wy∏oniç jej wykonawc´. Inwestycja ma byç realizowana w systemie „projektuj i buduj”, tzn. wy∏oniony wykonawca musi
dokonaç aktualizacji projektu, a nast´pnie zrealizowaç budow´.
Zakres prac ma obejmowaç odcinek od skrzy˝owania z ul. Kociszewskich do granicy Weso∏ej, czyli do obecnie istniejàcego asfaltu. Termin sk∏adania ofert zosta∏ wyznaczony na 12 maja br., zapewne w ciàgu miesiàca zostanie wy∏oniony wykonawca, który do listopada br. b´dzie zobowiàzany
dokonaç aktualizacji projektu pod wystàpienie o pozwolenie na budow´, tak by
w pierwszej po∏owie przysz∏ego roku inwestycj´ mo˝na by∏o zrealizowaç.
Wyglàda na to, ˝e o ile nie nastàpi coÊ ca∏kowicie nieprzewidzianego, to za
niewiele ponad rok wreszcie b´dzie mo˝na dojechaç do Starej Mi∏osny bez urywania podwozia w samochodzie.
Marcin J´drzejewski

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

AFOCOPY s.c.

SPRZEDA˚ • SERWIS

e-mail: afocopy@wp.pl

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999

czas budowy chorzy mieli byç przyjmowani w wydzielonych salach w szkole przy ul. Króla Maciusia.
Takie rozwiàzanie mog∏o wyd∏u˝yç trwanie ca∏ego
przedsi´wzi´cia, gdy˝ komplikacje zwiàzane
z uzyskiwaniem koniecznych warunków zabudowy oraz procedury odwo∏awcze mog∏yby ciàgnàç
si´ w nieskoƒczonoÊç. Z inicjatywy radnych z Marysina Wawerskiego, którzy zaproponowali dzia∏ki
komunalne w pobli˝u dawnej kot∏owni, zdecydowano si´ na rozwiàzanie alternatywne. Przychodnia powstanie na pustych dzia∏kach przy ul. Begonii. Radni marysiƒscy proponowali budynek trzypi´trowy. Na parterze mia∏a mieÊciç si´
przychodnia, na pi´trze szpital jednodniowego
pobytu, zaÊ dwa kolejne pi´tra mia∏y byç przeznaczone na mieszkania komunalne. Niestety, nowy
budynek b´dzie zaledwie pi´trowy, z przychodnià
na parterze i salà konferencyjnà na pi´trze.
Marcin Kurpios

PODZI¢KOWANIE
Mieszkaƒcy ulicy Wójcickiej w Mi´dzylesiu
dzi´kujà Panu Burmistrzowi Adamowi
Godus∏awskiemu za napraw´ ulicy.

WARSZTATY
UMIEJ¢TNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Agencja Zatrudnienia nr 5839
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zapraszajà osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w trakcie wypowiedzenia bàdê osoby, które chcà podnieÊç swoje kwalifikacje i wróciç na
rynek pracy, do udzia∏u w bezp∏atnych warsztatach poszukiwania
pracy. G∏ównym celem warsztatów jest odkrywanie przez uczestników w∏asnych umiej´tnoÊci i predyspozycji zawodowych, zdobycie
umiej´tnoÊci wyszukiwania ofert pracy, nauka sporzàdzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcà.
Warsztat poprowadzi doradca zawodowy Agnieszka Wysocka.
Zaj´cia odb´dà si´ w Klubie Integracji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy W∏ókienniczej 54 (Falenica) w trybie: I dzieƒ – 6 godzin (2 czerwca 2014 r.), II dzieƒ – 4 godziny (3 czerwca 2014 r.), III dzieƒ – 7 godzin (5 czerwca 2014 r.),
IV dzieƒ – 7 godzin (6 czerwca 2014 r.).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 723 82 83 72 / (22) 872 03 85.
Szczegó∏owy program warsztatów dost´pny pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/5753.
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Sukces polskiego i wawerskiego sumo
podczas Mistrzostw Europy w Warszawie
44 medale, w tym 4 z∏ote, 8 srebrnych i 32 bràzowe – takimi wynikami
mo˝e si´ poszczyciç polska reprezentacja podczas ME m∏odzie˝owców
i seniorów w sumo w Warszawie-Falenicy w dniach 26 i 27 kwietnia br.
To tak˝e wielki sukces wawerskiego sumo, gdy˝ przedstawiciele dwóch
klubów naszej dzielnicy UKS Fuks i UKS Marysin zdobyli 8 medali.
Medalowà pass´ wawerczyków
rozpoczà∏ Tomasz Wojda z UKS
Fuks Falenica, który zdoby∏ z∏oty
medal w kategorii do 85 kg oraz
bràzowy w turnieju dru˝ynowym
m∏odzie˝owców do 21 lat. W tej to
grupie wiekowej Pawe∏ Wojda
w kategorii do 92 kg zdoby∏ bràzowy
medal. Zawodnik ten startowa∏ równie˝ w grupie seniorów, gdzie odniós∏ swój ˝yciowy sukces, zdobywajàc w kategorii do 92 kg bràzowy
medal. Nadmieniamy, ˝e trenerem
UKS Fuks i wy˝ej wymienionych zawodników jest ich ojciec Andrzej
Wojda, radny dzielnicy Wawer, przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej.
Równie˝ bardzo dobrze walczy∏ Bart∏omiej
Struss, reprezentant UKS Marysin, wychowanek trenera Leszka Blautenberga, który zdoby∏
2 bràzowe medale w kategorii +115 kg i open
w grupie m∏odzie˝owców do 23 lat oraz w dru˝ynówce m∏odzie˝owców do 23 lat i seniorów.
Z du˝à satysfakcjà mo˝emy stwierdziç, ˝e niewàtpliwy sukces sportowy, ze wzgl´du na du˝e
zainteresowanie ogólnopolskich mediów, zosta∏
po∏àczony z sukcesem promocyjnym naszej dziel-

nicy, gdy˝ tak wielu medialnych przekazów
z Wawra, z Falenicy, chyba jeszcze nigdy nie by∏o.
Tak˝e Andrzej Wojda, nie tylko jako trener, ale
i sekretarz generalny PZSUMO i bezpoÊredni organizator powy˝szego wydarzenia sportowego,
odniós∏ wielki sukces, gdy˝ w∏adze Europejskiej
Federacji Sumo uzna∏y ME w Falenicy za najlepiej zorganizowane mistrzostwa w ostatnich latach. To tym wi´ksze osiàgni´cie, ˝e by∏y one organizowane w trybie nadzwyczajnym. Poniewa˝

nie mog∏y si´ odbyç na Krymie, nale˝a∏o
je urzàdziç gdzie indziej. Nikt inny w Europie nie podjà∏ si´ organizacji tak wielkiej imprezy w ciàgu jednego miesiàca.
Mistrzostwa odbywa∏y si´ pod patronatem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanty Koczorowskiej oraz Ambasady Japonii w Polsce, a imprez´ oprócz
w∏adz europejskiego i polskiego sumo
zaszczycili miedzy innymi: Ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka, Wicemarsza∏ek Sejmu RP Jerzy Wenderlich,
Burmistrz Jolanta Koczorowska i Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski,
Przewodniczàcy Komisji Sportu Leszek Baraniewski i Dyrektor ZS 111, a zarazem Prezes UKS
Fuks Maria Maciak. GoÊciem honorowym by∏
s∏ynny japoƒski sumoka ex-ozeki Baruto.
Zapraszamy na naszà stron´ www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/129/n/5779, gdzie podajemy
list´ medalistów ME.
Marta Frejtan

NA PIKNIKU ODB¢DZIE SI¢ ZBIÓRKA ELEKTROÂMIECI.
PRZYNIEÂ ZU˚YTY SPRZ¢T, A OTRZYMASZ UPOMINEK – SADZONKI Z NADLEÂNICTWA!

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
2

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Na wniosek w∏adz dzielnicy w dniu 3 kwietnia br. Rada Warszawy zmieni∏a struktur´ organizacyjnà wawerskich domów kultury. Pi´ç dotychczas samodzielnych osiedlowych klubów zosta∏o
po∏àczonych w jednà jednostk´ organizacyjnà. Istniejàce lokale klubów oczywiÊcie pozostajà,
b´dà jednak ju˝ tylko filiami. Rozwiàzanie to ma zapewniç skuteczniejsze gospodarowanie
posiadanymi Êrodkami, lepszà koordynacj´ programów, a co za tym idzie – podnieÊç jakoÊç oferowanych us∏ug. Wzbudzi∏o jednak troch´ kontrowersji, w zwiàzku z tym poprosiliÊmy o wyjaÊnienia odpowiedzialnego za dzielnicowà kultur´ wiceburmistrza ¸ukasza Jeziorskiego.
M.J.: Skàd potrzeba tak du˝ej zmiany w organizacji pracy wawerskich klubów kultury?
¸.J.: Wawer si´ zmienia i oczekiwania mieszkaƒców te˝ si´ zmieniajà. Nie jest tak, ˝e ta
zmiana to decyzja chwili. Prace nad projektem
trwajà od ponad dwóch lat. Zanim zdecydowaliÊmy si´ na reorganizacj´, przeprowadziliÊmy
spo∏eczne konsultacje z mieszkaƒcami pod has∏em „Wawer – kierunek kultura”, realizowane
ze sto∏ecznym Centrum Komunikacji Spo∏ecznej. ChcieliÊmy dok∏adnie poznaç zdanie mieszkaƒców o dotychczasowej ofercie klubów
i o spo∏ecznych potrzebach i oczekiwaniach
w zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci. PytaliÊmy te˝
o zdanie twórców kultury o uznanych nazwiskach, skupionych wokó∏ Spo∏ecznego Zespo∏u
Programowego „Wawer – kierunek kultura”,
którzy sà mieszkaƒcami naszej dzielnicy. Propozycje zmian spotka∏y si´ z przychylnym przyj´ciem. Zatem, w naszym przekonaniu, potrzeba
zmian wynika ze spo∏ecznych oczekiwaƒ.
I jeszcze dwie równie wa˝ne sprawy. Po
pierwsze: dalsze prace nad Wawerskim Programem Rozwoju Kultury, którego projekt zosta∏
przygotowany przez Spo∏eczny Zespó∏ Programowy, powinny toczyç si´ z aktywnym udzia∏em
nowej instytucji kultury i po drugie: adaptacja
budynku po gimnazjum na potrzeby WCK te˝
powinna odbywaç si´ z jego udzia∏em.
M.J.: Przeciwko zmianom protestowa∏a cz´Êç
rad osiedli i mieszkaƒców. Co by∏o êród∏em niepokoju tych osób i czy w podnoszonych argumentach nie by∏o jednak sporo racji?
¸.J.: G∏ównym argumentem przeciw powstaniu WCK by∏o podejrzenie o ch´ç likwidacji klubów kultury. I mimo wielokrotnych zapewnieƒ
z naszej strony, ˝e b´dà nadal dzia∏aç jako filie, te
obawy by∏y podtrzymywane. èród∏em tych niepokojów by∏o niezadowolenie – co ca∏kowicie zrozumia∏e – cz´Êci dyrektorek klubów kultury, poniewa˝ wià˝e si´ to z obni˝eniem rangi ich stanowisk
(z samodzielnego dyrektora do kierownika filii).
Niektórzy przewodniczàcy rad osiedli ulegli
tym argumentom i nie dostrzegli w projektowanych zmianach szansy dla rozwoju osiedlowych
klubów. Moim zdanie nies∏usznie, ale szanujemy zdania odr´bne. Fakty przemówià.

M.J.: Jakich korzyÊci mogà si´ spodziewaç
mieszkaƒcy Wawra z przeprowadzanych zmian?
¸.J.: Przede wszystkim ciekawszej i bardziej
zró˝nicowanej ogólnodzielnicowej oferty kulturalnej zarówno dla dzieci, rodzin z dzieçmi, jak
i osób starszych. Powo∏anie WCK b´dzie sprzyjaç lepszemu wykorzystaniu kadry obecnych klubów oraz zasobów takich jak sprz´t i wyposa˝enie mobilne. Powo∏ujàc Wawerskie Centrum
Kultury, chcemy tak˝e rozszerzyç ofert´ dla
osiedli na zachód od linii kolejowej, takich jak
NadwiÊle, Las czy Zerzeƒ, których mieszkaƒcy
majà obecnie ograniczony dost´p do dzielnicowych instytucji kultury.
Du˝e projekty, majàce szans´ staç si´ wizytówkami Wawra, które tak jak Falenickie Koncerty Letnie, Ogólnopolski Przeglàd Piosenki
„Nutka Poliglotka” czy imprezy typu „Letnisko
z artystami” przyciàgajà mieszkaƒców innych
dzielnic i miejscowoÊci, b´dà realizowane przez
profesjonalnà instytucj´ kultury, a nie przez
urz´dników. Nie my pierwsi wpadliÊmy na pomys∏ koncentrowania si∏ i Êrodków, wczeÊniej
z powodzeniem zrobi∏y to inne dzielnice.
Wa˝nym argumentem, którym kierujemy si´
przy wprowadzaniu zmian w zarzàdzaniu wawerskà kulturà, jest racjonalizacja obecnie ponoszonych wydatków. Centrum zapewni klubom wspólnà obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà i administracyjnà (teraz ka˝dy ma w∏asnà ksi´gowà,
sprzàtaczk´, dozorc´), co obni˝y koszty ich
funkcjonowania. Lepiej b´dzie wykorzystany
sprz´t stanowiàcy ich wyposa˝enie – dotychczas
ka˝dy klub mia∏ i zabiega∏ o w∏asny. Sprzàtaniem mo˝e zajàç si´ jedna, wy∏oniona w przetargu firma, a zainstalowanie wspólnego systemu monitoringu pozwoli∏oby zmniejszyç koszty
dozoru obiektów. Konieczne b´dzie zracjonalizowanie p∏ac, poniewa˝ ró˝nice w pensjach
osób na podobnych stanowiskach bywajà bardzo du˝e, a to b´dzie oznacza∏o mo˝liwoÊç
przekazania zaoszcz´dzonych Êrodków na ciekawe projekty kulturalne.
M.J.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
rozmawia∏
Marcin J´drzejewski

Gala fina∏owa V edycji

Wawer Music Festival
Prof. Jaros∏aw Drzewiecki zaprasza 1 czerwca
o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS przy ul. ˚wanowieckiej 20 na niezwykle atrakcyjny wieczór „ArtyÊci
Bia∏orusi dla Warszawy”. Wykonawcy specjalnie przyjadà ze stolicy Bia∏orusi do Wawra na
jedyny koncert. Muzycy wybrani przez Walerego
Bykowa – dyrygenta Orkiestry Estradowo-Symfonicznej Centrum TwórczoÊci w Miƒsku zaprezentujà wirtuozeri´ w Êwiatowym repertuarze
od Carlosa Santany, Stevie Wondera, zespo∏u
ABBA po George’a Gershwina. GoÊciem honorowym b´dzie Aleksander Averyanov – Ambasador Nadzwyczajny Republiki Bia∏orusi w RP.
Na Czytelników „WS” oczekuje pi´ç
2-osobowych zaproszeƒ w recepcji Hotelu
BOSS od 15.05.2014, tel. (22) 516-61-00.

Po koncercie udzia∏ publicznoÊci w Kolacji
z Artystami i GoÊçmi Honorowymi w specjalnej
cenie 45 z∏ od osoby. Liczba miejsc w Restauracji Malinowej ograniczona – prosimy o wczeÊniejszà rezerwacj´.
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Rewolucja w wawerskiej kulturze

BIEG ÂRODKIEM
ÂWIDRA 2014
27 lipca 2014 r.

Zapraszamy serdecznie do udzia∏u
w imprezie biegowej dla ka˝dego! To
ju˝ druga edycja biegu, która organizowana jest nad i w rzece Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝ u wrót aglomeracji warszawskiej. Jest to jedna z nielicznych imprez w Polsce, podczas których
biegamy dok∏adnie w nurcie rzeki!
Informacje i zapisy na stronie zawodów:
http://funexsports.pl/biegsrodkiemswidra.
Zawody rozgrywamy na trzech dystansach: 5000 m (zawodnicy powy˝ej 18 r.˝.),
1800 m (zawodnicy powy˝ej 18 r.˝.) i 600 m
(dzieci w wieku 10–15 lat). Wi´cej informacji w kolejnym numerze „WS”.
Naszym partnerem medialnym sà oczywiÊcie „WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE”.
Fundacja Wspierania
Sportu Ekstremalnego EXTREME SPORTS

Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia
tel. 793 981 262
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Izbicka jak nowa

„Serce” roÊnie!
Weekendowy poranek, przy p´tli autobusowej w Falenicy stoi kilka osób – doros∏ych
i dzieci, g∏ównie ch∏opców, chocia˝ jest wÊród
nich i dziewczynka. Dla przypadkowego obserwatora sprawa jest oczywista – to
pasa˝erowie czekajà na autobus. Jednak autobus odje˝d˝a, a oni nadal stojà. Co jakiÊ czas ktoÊ do nich do∏àcza;
s∏ychaç o˝ywione rozmowy, Êmiechy.
Ciekawe, kim sà? Na co czekajà?
WyjaÊni´ Paƒstwu: to zawodnicy jednej
z dru˝yn pi∏karskich lokalnego klubu PKS
Serce Falenica wraz ze swymi kibicami (rodzicami, dziadkami, rodzeƒstwem...) czekajà na tradycyjnym miejscu zbiórki, aby pojechaç na swój kolejny mecz. Robià tak, z niezmiennym zapa∏em, niezale˝nie od pory
roku i pogody, ju˝ od prawie dwóch lat.
PKS Serce Falenica powsta∏ w 1998 r.,
w lipcu 2012 r. zosta∏a w nim reaktywowana sekcja pi∏karska. Sta∏o si´ to za sprawà grupy
pasjonatów, którzy po rozpadzie klubu KS Falenica
nie mogli pogodziç si´ z faktem, ˝e okoliczna m∏odzie˝ nie b´dzie ju˝ mieç tam mo˝liwoÊci trenowania pi∏ki no˝nej; zorganizowali wi´c treningi w ramach PKS Serce Falenica.
Poczàtkowo zawodników by∏o niewielu, jednak
wieÊç o reaktywowaniu sekcji pi∏karskiej w Falenicy
zacz´∏a si´ szybko rozchodziç; do∏àczali nowi ch´tni
i w krótkim czasie zawodników mo˝na by∏o ju˝ podzieliç na dwie dru˝yny. Mimo ˝e by∏y to dopiero poczàtki, trenerzy uznali, ˝e najlepszym treningiem jest
sprawdzenie si´ w rozgrywkach z innymi dru˝ynami.
Zaledwie po kilku miesiàcach od rozpocz´cia treningów dru˝yna m∏odszych ch∏opców zadebiutowa∏a na
turnieju w Józefowie. Przysz∏o im si´ zmierzyç z du˝o
bardziej doÊwiadczonymi zawodnikami. Nie by∏o ∏atwo, jednak rezultat koƒcowy, czyli 6 miejsce (na 12

Na ulicy Izbickiej w RadoÊci rozpocz´∏a si´ wymiana starego chodnika o metrowej szerokoÊci na nowy, szerszy. To efekt wspólnych ustaleƒ Zarzàdu Dzielnicy Wawer i Zarzàdu Dróg
Miejskich. W ramach wspó∏pracy ZDM wymieni nawierzchni´ ulicy, a urzàd zajmie si´ chodnikiem i pasem zieleni. Planowana jest wspó∏praca w podobnym zakresie obejmujàca ulice
Przewodowà, Po˝aryskiego i Kajki.
– To pierwsza tego rodzaju inicjatywa wspó∏pracy w Warszawie, w której efekcie mieszkaƒcy uzyskajà praktycznie nowà ulic´ – mówi zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer, Adam Godus∏awski, który odwiedzi∏ teren budowy w towarzystwie dyrektora wawerskiego Zak∏adu
Gospodarowania NieruchomoÊciami, Arkadiusza Kuranowskiego. – MyÊl´, ˝e jak ktoÊ wyjecha∏ i wróci do Wawra za miesiàc, b´dzie mi∏o zaskoczony – dodaje.
Marta Frejtan

dru˝yn uczestniczàcych w turnieju), mi∏o zaskoczy∏
wszystkich, a trenerów i zawodników nape∏ni∏ nadziejà na przysz∏e, jeszcze lepsze wyniki. Zaanga˝owanie zawodników „Serca” zosta∏o zauwa˝one,
w trakcie ceremonii wr´czania nagród przedstawiciel
organizatora wyró˝ni∏ ich, mówiàc, ˝e nazwa klubu
pasuje do nich, poniewa˝ grajà naprawd´ „z sercem”.

Obecnie w Klubie trenuje ok. 60 zawodników
z roczników 2000–2007, nie tylko ch∏opców – jest
wÊród nich równie˝ kilka dziewczynek; ca∏y czas
trwa nabór uzupe∏niajàcy. Dru˝yny zaczynajà ju˝ odnosiç swoje pierwsze sukcesy (np. II miejsce na turnieju w Karczewie, w grudniu ub. roku).
Patrzàc z perspektywy tych niespe∏na dwóch lat,
mo˝na powiedzieç, ˝e nazwa Serce Falenica ma swoje
odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci; „serce” do gry widaç
w klubie na ka˝dym kroku – w dzia∏aniach trenerów,
zawodników, ich rodziców i opiekunów, a tak˝e wszystkich innych ˝yczliwych osób zwiàzanych z „Sercem”. Panuje tu bardzo przyjazna atmosfera. Wp∏ywa to pozytywnie na zawodników; majà oni poczucie, ˝e ka˝dy
z nich mo˝e mieç wp∏yw na wyniki osiàgane przez swojà dru˝yn´ w meczach. Trzeba podkreÊliç, ˝e PKS Serce
Falenica nie jest organizacjà dochodowà, wszyscy trenerzy pracujà tu charytatywnie. Sk∏adka cz∏onkowska

Polska biega – w Mi´dzylesiu
Serdecznie zapraszamy do
wzi´cia udzia∏u w biegu,
który b´dzie zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji spo∏ecznej
„POLSKA BIEGA 2014”.
Impreza odb´dzie si´ 24 maja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Mi´dzylesiu. Ideà akcji jest rozruszanie jak najwi´k-
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szej liczby osób, a celem popularyzacja i upowszechnienie tej formy aktywnoÊci ruchowej.
W ramach imprezy odb´dà si´ biegi na dystansach:
• 5 km dla doros∏ych – Bieg na Czuja – czyli
bieg wygra nie najszybszy, ale ten, kto na
mecie b´dzie najbli˝ej zadeklarowanego
przed startem czasu pokonania dystansu.
• 500 m/300 m/100 m – WAWER biega od
DZIECKA – biegi dla dzieci.

jest niewielka, tak wi´c nawet osoby z mniej zasobnym
portfelem mogà sobie pozwoliç na jej op∏acanie.
Jak na razie „Serce” nie odczuwa jeszcze zbyt wielkiego zainteresowania i wsparcia ze strony w∏adz
dzielnicy. Klub nie ma swojego boiska, to, które pozosta∏o po KS Falenica, niestety przesta∏o istnieç – teren
zosta∏ sprzedany i od kilku ju˝ lat ulega powolnej degradacji. Jest co prawda teren w okolicach SP
124, który zosta∏ wydzier˝awiony Klubowi
przez Dzielnic´ za symbolicznà op∏atà, jednak doprowadzenie go do takiego stanu,
aby mo˝na by∏o na nim rozgrywaç mecze,
jest na razie poza mo˝liwoÊciami finansowymi „Serca”. Sk∏adki cz∏onkowskie sà wi´c wykorzystywane na op∏acanie wynajmu boisk
na treningi i mecze, a tak˝e na wpisowe wymagane na turniejach. Potrzeb jest znacznie
wi´cej, na szcz´Êcie znajdujà si´ ˝yczliwe
osoby prywatne i firmy, dzi´ki którym mo˝na
uzupe∏niç brakujàcy sprz´t, zakupiç stroje
meczowe itp. Swój wk∏ad majà w tym równie˝ rodziny zawodników.
Tego typu inicjatywa lokalna z pewnoÊcià
nie powinna uchodziç uwadze gospodarzy dzielnicy.
Spe∏nia ona przecie˝ funkcj´ spo∏ecznà, która jest nie
do przecenienia. Rozwój fizyczny m∏odzie˝y, zorganizowanie jej czasu wolnego, nauczenie dyscypliny
i zasad „fair play”, integracja spo∏ecznoÊci lokalnej
i wyzwolenie w niej pozytywnej energii (wspólne kibicowanie m∏odym zawodnikom) – to tylko niektóre
plusy, które p∏ynà z takich dzia∏aƒ. Mo˝e wi´c w niedalekiej przysz∏oÊci tak˝e i gospodarze Wawra do∏àczà do sprzymierzeƒców „Serca”.
PKS Serce Falenica jest jeszcze na poczàtku swej
drogi; wiadomo jednak, ˝e jeÊli ma si´ wystarczajàco du˝o zaci´cia, to nawet w spartaƒskich warunkach mo˝na osiàgaç dobre wyniki sportowe. A pasj´ i „serce” do gry „Serce” zdecydowanie ma i to
wró˝y bardzo dobrze na przysz∏oÊç. Tak trzymajcie
i powodzenia!
Anna Diaz
Udzia∏ w biegu jest bezp∏atny.
Zg∏oszenia prosimy przesy∏aç do 20 maja
na adres: kontakt@otwartedrzwi.org.pl.
Organizatorami akcji sà:
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
Zerzeƒskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”.
Wi´cej szczegó∏ów na stronie:
otwartedrzwi.org.pl.
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
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Dzieƒ Dziecka na sportowo
– nie tylko dla dzieci

kursach i szkoleniach oraz zaj´ç sportowych), 11–16 lat (wyjazdowe obozy
szkoleniowe) oraz studentów (program sta˝owy u firm-partnerów fundacji dla
najzdolniejszych i najbardziej zmotywowanych osób, aby zdoby∏y cenne doÊwiadczenie, a w przypadku owocnej wspó∏pracy – tak˝e zatrudnienie).

Hanna Kowalska

Fundacja Dogoƒ Marzenia serdecznie zaprasza w sobot´
31 maja o godz. 10.00 na Bieg Wawerczyka – imprez´ biegowà z szeregiem atrakcji dla ca∏ych rodzin podczas Pikniku
Rodzinnego na terenie Hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20).
Sp´dêcie „wigili´” Êwi´ta swoich pociech razem z nimi
w duchu zdrowej sportowej rywalizacji!

Na pi´knych wawerskich terenach odb´dà si´ biegi na dystansach: 5 km i 10 km dla doros∏ych oraz 1000 m dla dzieci. Szczegó∏y
tras mogà Paƒstwo poznaç na stronie www.biegwawerczyka.pl.
Tutaj te˝ nale˝y si´ zarejestrowaç, chcàc wziàç udzia∏ w biegu.
Pakiety startowe dla dzieci sà bezp∏atne, doroÊli p∏acà 30 z∏ – 50 z∏
(w zale˝noÊci od terminu zarejestrowania si´ i dystansu). W biegu
weêmie udzia∏ równie˝ grupa biegowa Spartanie Dzieciom, która
aktywnie wspiera dzia∏ania charytatywne zwiàzane z dzieçmi.
Zwyci´zcà biegu zostanie ka˝dy, kto ukoƒczy bieg! Otrzyma pamiàtkowy medal i dyplom. Najlepsi otrzymajà równie˝ atrakcyjne
nagrody. A Wasz udzia∏ b´dzie tak˝e pomaganiem – pieniàdze uzyskane od sponsorów zostanà przekazane na cele statutowe Fundacji zwiàzane ze wspieraniem dzieci.
Piknik Rodzinny to zabawy i ciekawe pokazy zarówno dla
m∏odszych, jak i starszych dzieci. B´dà: zje˝d˝alnie, dmuchany zamek, malowanie twarzy, pokaz Spartan, pokaz sztuk walki (karate
i sumo), miniturniej pi∏karski oraz pokazy s∏u˝b ratunkowych: karetka pogotowia, stra˝ po˝arna, policja.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Urzàd Dzielnicy
Wawer, a medialny obj´∏y „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
O fundacji
Fundacja Dogoƒ Marzenia powsta∏a z inicjatywy Micha∏a Kacprzyka z myÊlà
o wychowaniu dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Jej podopieczni to dzieci i m∏odzie˝ z rodzin ubogich oraz wielodzietnych. Wsparcie Fundacji
kierowane jest do trzech grup wiekowych: 6–10 lat (dofinansowanie nauki na

Weso∏e niedziele w Breaku:

Lejdis Cup i Zajàczek

W niedziel´ 9 marca nasz Klub Break „wypi´knia∏” ☺. Sta∏o si´ to za sprawà paƒ, które uczestniczy∏y w turnieju tenisowym z okazji Dnia Kobiet
– Lejdis Cup. Ch´tnych do aktywnego sp´dzenia
czasu zjawi∏o si´ wiele – tenisistek ponad dwadzieÊcia i drugie tyle paƒ, które przysz∏y specjalnie,
˝eby spróbowaç nowej odmiany Zumby – Masala
Bhangra rodem z Indii. Gwarno, kolorowo, weso∏o i kobieco – tak w∏aÊnie by∏o w Breaku.
Mecze w turnieju – supertie-breaki – koƒczy∏y
si´ na ogó∏ wynikiem 10-8 i Êwiadczy to o tym,
˝e poziom by∏ bardzo wyrównany i mo˝na by∏o
obejrzeç wiele ciekawych akcji i niez∏ych wymian. W oczekiwaniu na swój pojedynek panie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

mog∏y skosztowaç m.in. ciast,
przygotowanych przez Breakowe
˝ony i mamy, oraz kibicowaç kole˝ankom. Ka˝da uczestniczka
turnieju otrzyma∏a pakiet startowy, który zawiera∏ m.in. wod´
i voucher na stref´ fitness, a tak˝e po zakoƒczonym turnieju – pamiàtkowy dyplom, jedyny w swoim rodzaju magnes Miss
Break oraz tradycyjnego tulipana.
Dzi´ki sponsorom, którzy wsparli naszà inicjatyw´ i którym ogromnie dzi´kujemy, pula nagród dla zwyci´˝czyƒ wynosi∏a blisko 3000 z∏.
Podzi´kowania dla: Gabinetu fizjoterapeutycznego Jana Podstawki, Salonu fryzjersko-kosmetycznego Margo, Sushi Weso∏a, studia wiza˝u
Gonia, dietetyczki Igi i KT Break.
Wyniki: I miejsce – Iwona Zdanowicz, II miejsce
– Zuzia Dàbrowska, III miejsce – Beata Szulkowska
oraz Iza Sowiƒska. Turniej pocieszenia: I miejsce
– Karolina Skowronek, II miejsce – Zofia Ammor.

Natomiast w niedziel´ palmowà do naszego
Klubu „przykica∏o” oko∏o 60 dzieci, ˝eby wziàç
udzia∏ w tradycyjnym, corocznie organizowanym
przez Breaka Zajàczku. Maluszki bawi∏y si´ z trenerami w sali Breakoland, starsze dzieci na kortach pod balonem. Przez dwie godziny mo˝na
by∏o pobiegaç, pograç, porywalizowaç na weso∏o i schrupaç kilka marchewek, winogron, pàczków i ˝elków. Na koniec imprezy ka˝dy otrzyma∏
dyplom, medal i czekoladowe jajko, a 20 wybraƒców wylosowa∏o nagrody. Sponsorzy, którym nale˝à si´ serdeczne podzi´kowania, to: cukiernia Grzybki, sklep z artyku∏ami papierniczymi
Enpap, radio Zet, Pan Wadim.
Wyniki dwóch turniejów dla dzieci do lat 10,
które odby∏y si´ w marcu i kwietniu na kortach
w Breaku, a tak˝e wiele zdj´ç z Lejdis Cup oraz
Zajàczka – na naszej stronie www.tenisbreak.pl.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
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W Starej Mi∏oÊnie powsta∏
gabinet terapii nowoczesnymi
metodami EEG i HEG Biofeedback oraz metodà Warnkego.
Metody te nastawione sà na
pomoc dzieciom, m∏odzie˝y
i doros∏ym w problemach
zwiàzanych z koncentracjà
uwagi, zaburzeniami pami´ci,
stresem, trudnoÊciami z kontrolà emocji i z dysleksjà.

Co to jest EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, biofeedback (ang.) – biologiczne sprz´˝enie zwrotne) to
medyczna metoda zwi´kszania mo˝liwoÊci umys∏u.
Metoda powsta∏a w oÊrodku szkolenia astronautów
NASA, nast´pnie wesz∏a do medycyny klinicznej. Za jej
pomocà osoba poddawana treningowi uczy si´ czynnoÊci swojego mózgu. Uczy si´, jak pozytywnie zmieniaç wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniaç
po˝àdane i hamowaç niepo˝àdane fale), bowiem stan
naszego umys∏u i zachowanie ∏àczà si´ w tym wzorcu.
Dlaczego wa˝ne jest wytwarzanie odpowiednich
fal? Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal – delta, theta, alfa, beta. Ka˝da z tych fal odpowiada za innà aktywnoÊç mózgu. Na przyk∏ad fale theta odpowiadajà
za sen i fantazjowanie, a fale beta1 za aktywne myÊlenie. Z kolei fale alfa pojawiajà si´ w stanie relaksu.
Je˝eli w czasie czuwania wytwarzamy za du˝o fal the-
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ta, nie mamy warunków do sprawnego myÊlenia czy
koncentrowania si´. Podczas treningu EEG mo˝na
nauczyç si´ regulowaç przebieg fal i dostosowywaç
je do aktualnych potrzeb. Terapia EEG Biofeedback
prowadzona przez certyfikowanego neuroterapeut´/
psychologa – jest metodà w pe∏ni bezpiecznà.

Ile czasu trwa terapia?
W przypadku optymalizacji pracy mózgu (przed
egzaminem, u osób zdrowych w celu poprawy
koncentracji) jest to ok. 10–15 spotkaƒ. Niektóre
problemy mogà wymagaç 20 sesji (problemy
z koncentracjà), 40 sesji (ADHD), bàdê wi´cej ni˝
60 sesji (autyzm, zespó∏ Tourette'a).

Komu polecamy treningi EEG Biofeedback?
Dzieciom i m∏odzie˝y pragnàcym polepszyç swoje wyniki w nauce (wa˝ne egzaminy, testy) oraz
dzieciom z zaburzeniami koncentracji uwagi,
z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà, agresjà
(zespo∏y ADHD, ADD), z problemami szkolnymi
(gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia
itp.), tak˝e dzieciom z autyzmem.
Doros∏ym funkcjonujàcym w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie uwagi
i podejmowanie szybkich decyzji.

Osobom zdrowym proponujemy treningi relaksacyjne, kreatywnoÊci, odpornoÊci na stres, koncentracji, zwi´kszania mo˝liwoÊci poznawczych.

KorzyÊci dla dzieci:
sà bardziej cierpliwe, mniej impulsywne i ∏atwiej
si´ koncentrujà,
sà bardziej zmotywowane i odporne na stres,
s∏uchajà z wi´kszà uwagà i lepiej rozumiejà polecenia,
sà bardziej pewne siebie.

KorzyÊci dla doros∏ych:
lepsza koncentracja i uwaga,
wi´ksza motywacja do dzia∏ania,
szybkie zapami´tywanie, uczenie si´ i przypominanie sobie materia∏u,
∏atwiejsze osiàganie stanu relaksu i dobrego samopoczucia.

Czy efekty treningu sà trwa∏e?
Tak, efekty treningu sà d∏ugotrwa∏e. Wyuczona
umiej´tnoÊç Êwiadomego prze∏àczania si´ pomi´dzy ró˝nymi stanami mentalnymi – o ile b´dzie wykorzystywana na co dzieƒ – jest trwa∏a.
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Harcerska wieczornica „Moja Polska”
3 kwietnia odby∏a si´ w aniƒskim liceum
harcerska wieczornica „Moja Polska”,
podczas której wr´czano Êwie˝o wydane Êpiewniki hm. Danuty Rosner.
UroczystoÊç rozpocz´to od rozpalenia harcerskiego kominka przez wójta gminy Jaktorów
Macieja Âliwerskiego, który sfinansowa∏ wydanie Êpiewnika. W imieniu w∏adz dzielnicy
Wawer Êwieczowisko rozpali∏a Renata Potrzebowska – naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty.
W tym aniƒsko-harcerskim Êwi´cie wzi´li
udzia∏ tak˝e dh. Barbara Wachowicz – przyjaciel Szczepu ZHP
„B∏´kitni”, hm. Adam
Sikoƒ – szef harcerstwa Nieprzetartego
Szlaku w Choràgwi
Sto∏ecznej ZHP, hm.
Ma∏gorzata Jarosiƒska
– Muzeum Harcerstwa,
phm. Katarzyna Âwiàtek – Komendantka Hufca
ZHP Wawer, Ewa Skiba – dyrektor szko∏y 218
w Aninie, Anna G∏owacka – dyrektor szko∏y 138
w Mi´dzylesiu oraz Micha∏ Szczepaƒski – dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 114, w którego sk∏ad wchodzi od niedawna XXVI LO Jankowskiego „Kuby”
i Gimnazjum nr 103 im Ks. Jana Twardowskiego.
Zapatrzeni w harcerski ogieƒ, zas∏uchani
w harcerskie pieÊni i wiersze autorstwa hm. Danuty Rosner odkrywaliÊmy pi´kno harcerskiej
s∏u˝by druhny, która przewodzi od ponad 52 lat
harcerzom w Aninie i jest wierna harcerskim idea∏om w s∏u˝bie Bogu, Polsce i ludziom.
Wst´p do Êpiewnika „Moja Polska” napisa∏ JE
bp Józef Zawitkowski. W tym serdecznym wst´-

pie biskup zwróci∏ uwag´, ˝e ksià˝eczka hm. Danuty Rosner jest Êpiewnikiem, modlitewnikiem
i pami´tnikiem, a dla tych szczególnie, którzy
„jeszcze myÊlà i t´sknià po harcersku, po polsku”, czyli dla wspó∏czesnych harcerzy noszàcych
na piersi Krzy˝ Harcerski, a w sercu zawo∏anie
„Czuwaj!” – Êpiewnik ten jest drogowskazem.
W drugiej cz´Êci spotkania g∏os zabrali goÊcie,
wychowankowie, którzy dzielili si´ wspomnieniami, anegdotami zwiàzanymi z dh. Rosner.
W wieczornicy wzi´∏o udzia∏ ponad 250
goÊci, mieszkaƒców
Anina i Mi´dzylesia.
PieÊni autorstwa dh.
Rosner sà popularne nie
tylko w Êrodowisku harcerskim. Jednà z nich –
„Cisz´” – zaÊpiewa∏ na
spotkaniu Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Rembertowa.
Warto przypomnieç,
˝e najwi´kszym dzie∏em
hm. Danuty Rosner jest Szczep 147 WDHiGZ „B∏´kitni” im. Tadeusza Sygietyƒskiego, który dzia∏a
nieprzerwanie od 1962 roku. Obecnie w pi´ciu
jednostkach dzia∏a ponad 150 harcerzy i zuchów
z Anina i Mi´dzylesia. Szczep ma w repertuarze
wiele pieÊni druhny, mi´dzy innymi: „Musimy siaç”,
„Nieprzetarty Szlak”, „Tobie, Warszawo”, które uczà
m∏ode pokolenia „B∏´kitnych” mi∏oÊci, patriotyzmu
i szacunku do Polski, Warszawy i harcerstwa.
Wieczornica zakoƒczy∏a si´ w „Bratnim Kr´gu”, pocz´stunkiem oraz zwiedzaniem wyremontowanej harcówki w Zespole Szkó∏ 114.
pwd. Marcin Âwiderski
komendant Szczepu „B∏´kitni”

Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70 jak
co roku organizuje wyjazd wypoczynkowy
w czasie wakacji letnich w formie obozu
sportowego dla dzieci klas I–IV szko∏y podstawowej w terminie 10–17 sierpnia w Pucku.
Podczas wyjazdu gwarantujemy sprawdzonà kadr´ wychowawców i trenerów, opiek´ piel´gniarki i ratownika WOPR, ubezpieczenie, nagrody za Olimpiad´, pamiàtkowe koszulki, ognisko, dyskotek´ oraz bogaty program:
■ codzienne zaj´cia sportowe na obiektach sportowych MOKSiR PUCK i POSM PUCK – zaj´cia
ogólnorozwojowe, minikoszykówka, elementy lekkiej atletyki
■ Olimpiada Sportowa na pe∏nowymiarowym stadionie lekkoatletycznym
■ wycieczka do Trójmiasta: Oceanarium w Gdyni i ORP B∏yskawica lub ZOO w Oliwie
■ wycieczka do fokarium oraz latarni morskiej na Helu lub parku wodnego „Lemon Park” we W∏adys∏awowie (www.lemonpark.pl)
■ gry i zabawy na pla˝y miejskiej
■ pla˝owanie na „otwartym morzu” – Karwia i/lub W∏adys∏awowo
■ wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki ¸eba Park (park dinozaurów).
Uczestnicy b´dà zakwaterowani w OÊrodku Kolonijnym „Marina” w cz´Êci hotelowej
http://osrodkikolonijne.pl/?mod=162. Ca∏kowity koszt wyjazdu – 1050,00 PLN. Zainteresowanych zapraszamy na stron´ www.bajkowa.edu.pl/sport/sport.php, skàd mo˝na pobraç druk
zgody na wyjazd. Kontakt z organizatorem: ukswawer@poczta.fm.

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

Nowe promocje w restauracji
poniedziałek - każdy makaron 17 zł
wtorek - wszystkie sałatki 17 zł
środa - każda pizza 5 zł taniej
na miejscu i na wynos

TYLKO U NAS:
O pyszne włoskie jedzenie
O codziennie zabawa dla dzieci
w tworzenie pizzy
O imprezy urodzinowe,
przyjęcia, komunie,
O lunch od 15 zł.
Sobota wieczorem - muzyka na żywo
< 10 maja, sobota godz. 11:00
Lego wyprawa do Egiptu - razem z ﬁrmą
LegoFun zbudujemy z wielkiej góry klocków
Saharę, piramidy i karawanę.
godz. 18.30 - 21.30 KONCERT R&B
Kasi Michalskiej i Andrzeja Kołakowskiego
- wstęp wolny
< 17 maja, sobota 20:00 Czarne węże faraona
- wieczorne warsztaty z eksperymentami
prosto z Grobowca Tutenchamona podczas
warszawskiej Nocy Muzeów.
godz. 18.30 - 21.30 KONCERT JAZZOWY
Duetu PatJo: Joanny Słowikowskiej
i Patryka Lewi - wstęp wolny
< 24 maja, sobota 11:00 Musujące kule
do kąpieli - zrób swojej mamie SPA. Pachnące,
musujące i własnoręcznie zrobione prezenty.
godz. 19:00 KONCERT
< 25 maja, niedziela Święto Mam! A my mamy
dla mamy do każdego dania lampkę wina lub
pannę cottę za 5 zł oraz bezpłatne zajęcia dla
dzieci od 13:30 do 16:00.
< 31 maja, sobota 11:00 Piernikowe domino
- upiecz, zagraj, zjedz. Połączenie gry
z warsztatem kulinarnym. Każdy wróci
do domu z pudełeczkiem słodkich klocków.
godz. 19:00 KONCERT

< 1 czerwca, niedziela Dzień Dziecka
godz. 19:00 - gra terenowa - detektywistyczna
godz. 12:00 - 16:00 - warsztaty pełne
ekperymentów i niespodzianek, wstęp wolny
W każdą niedzielę w restauracji bezpłatne
zabawy dla dzieci z animatorem
od 13:30 do 16:00.

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Czytanie ∏àczy pokolenia
Maj to miesiàc Êwiàteczny dla bibliotek
i bibliotekarzy. Z tej
okazji zwykle przebaczane sà kary za pozaterminowe zwroty ksià˝ek
(Êledêcie Paƒstwo na stronie Biblioteki!) i organizowane ró˝norodne wydarzenia, zach´cajàce do
zajrzenia w podwoje osiedlowej biblioteki tych,
którzy przychodzà zbyt rzadko, jak i bywalców.
Biblioteka w Wawrze zacz´∏a Êwi´towanie od
drugiej ju˝ edycji rajdu Odjazdowy Bibliotekarz,
która odby∏a si´ 10 maja. Kolejnà ods∏onà rowerowych eskapad b´dà wycieczki po Wawrze z bibliotekarzem Krzysztofem Jakubiakiem. Pierwsza Jazda Biblioteczna wyrusza 24 maja o godz. 10.00
z Marysina Wawerskiego. Zapisy: tel. 22 872 43 78
lub e-mail: miedzeszyn@bibliotekawawer.pl.
W tym miesiàcu mamy zaszczyt zainaugurowaç niezwyk∏y cykl wystaw, jakie mo˝na b´dzie
zobaczyç w Galerii na Trawiastej w Aninie. Przez
najbli˝szy rok, który wszak˝e jest Rokiem Czytelnika w∏aÊnie, zapraszamy Paƒstwa do podziwiania prac ilustratorów ksià˝ki dzieci´cej. O wartoÊciach ilustracji w po∏àczeniu ze s∏owem pisanym nikogo nie trzeba przekonywaç, zw∏aszcza
jeÊli twórcà rysunków jest Bohdan Butenko,
nestor polskiej ilustracji i laureat nagrody Orderu UÊmiechu, a dla wi´kszoÊci z nas twórca niezapomnianych postaci Kwapiszona i Gapiszona,

Gucia i Cezara. Czy jest ktoÊ, kto potrafi wyobraziç sobie wierszyki Brzechwy bez obrazków Butenki? Poka˝emy Paƒstwu ilustracje z dwóch najnowszych pozycji Autora – Krasnoludka i Grzybów i Króla. O innych atrakcjach zwiàzanych
z wystawà b´dziemy sukcesywnie informowaç
na stronie internetowej Biblioteki.
Kontynuujemy wystawy plakatu teatralnego.
Od maja mo˝na zobaczyç u nas dzie∏a niektórych
z twórców tzw. Polskiej Szko∏y Plakatu. Dzi´ki
uprzejmoÊci Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera goÊcimy u nas niezapomniane afisze autorstwa Lenicy, Czerniawskiego czy Sadowskiego.
Ekspozycja z pewnoÊcià warta zobaczenia.
W naszej Bibliotece nadal pomieszkuje Sroka,
która zaprasza wszystkie ch´tne dzieci, zw∏asz-

cza te, które nie chodzà do przedszkola, na swoje zaj´cia w filiach na B∏´kitnej i w Miedzeszynie.
Spotkania majà charakter twórczych zaj´ç manualnych – zabawy z grochem, masà solnà, malowaniem koszulek i innymi pomys∏ami (Nie Bardzo) Srogiej Sroki, ilustratorki Magdy Kaczmarek. Informacje na temat terminów i telefony
mo˝na znaleêç na stronie Biblioteki.
Spotkanie otwarte w tym miesiàcu to rozmowa wokó∏ ksià˝ek Nieczynne do odwo∏ania
i Hiszpaƒski kot – autorstwa I. i P. Chodorków
i A. Trojanowskiej. Ca∏oÊç prowadzona przez
M. Gutowskà-Adamczyk, organizatork´ spotkania.
Na zakoƒczenie wiosennego sezonu zapraszamy na czerwcowe spotkanie z Kirà Ga∏czyƒskà w trakcie Êwi´ta Zielonego Konstantego,
obchodzonego w tym roku 7 czerwca, jak zwykle w sobot´.
Agnieszka Redzisz

Spektakle Assunty
Grupa Teatralna Assunta serdecznie zaprasza na dwa pokazy otwarte swoich
dwóch spektakli, z których jeden zosta∏ wyró˝niony podczas Grochowskich Spotkaƒ
Teatralnych „Na rogatkach” (o czym pisaliÊmy w poprzednim numerze):
■ 15 maja, godz. 17.30, Sto∏eczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka

■

4 – pokaz podwójny spektakli „Powroty” i „Kurtyna” oraz minikoncert muzyczny w wykonaniu Jakuba Âcichockiego (http://jscichocki.pl).
23 maja, godz. 18.00, Wawerska Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1 – pokaz podwójny spektakli „Powroty” i „Kurtyna”. Pokaz zorganizowany we wspó∏pracy z Klubem Kultury Falenica.
Hanna Kowalska

W Zastowie by∏ niezwyk∏y goÊç
W piàtek 25 kwietnia do Klubu Kultury „Zastów” przyby∏ w odwiedziny niezwyk∏y stworek – Turlututu, bohater ksià˝ki Herve Tulleta.
Turlututu przywita∏ si´ z ka˝dym dzieckiem i opowiedzia∏ o swoich przygodach. Stworek odby∏ wiele podró˝y. By∏ w krainie lodu, ale tam by∏o mu
za zimno, wi´c polecia∏ na pustyni´, tu znów by∏o za goràco. Wybra∏ si´ te˝
na Ksi´˝yc, skàd podziwia∏ wspania∏e widoki. Turlututu poprosi∏ dzieci o pomoc przy malowaniu Êciany. Maluchy ch´tnie potrzàsa∏y ksià˝kà, bo tylko
w ten sposób mo˝na by∏o uzyskaç zielony kolor farby – ulubiony kolor Turlututu. Póêniej
z zapa∏em dzieci dmucha∏y na
„Êcian´”, aby szybciej wysch∏a.
Niezwyk∏y goÊç Êpiewa∏ te˝
w bardzo dziwnym j´zyku, by∏ na
niesamowitym przyj´ciu i uczy∏
dzieci czarowaç. Marzeniem Turlututu by∏o staç si´ wi´kszym od
wie˝y Eiffla i tu te˝ maluchy okaza∏y si´ bardzo pomocne, bo po
wypowiedzeniu zakl´cia i obróceniu ksià˝ki cztery razy stworek si´ga∏ a˝ do gwiazd. Potem przysz∏a pora
na przygotowanie w∏asnej rakiety do podniebnych podró˝y. Dzi´ki opowieÊciom Turlututu dzieci wiedzia∏y, jakie kolory nale˝y pomieszaç, aby powsta∏
kolor zielony potrzebny do pomalowania pojazdu. Maluchy wykaza∏y si´ du˝à pomys∏owoÊcià i powsta∏y kolorowe rakiety, którymi wróci∏y do domu.
Kolejne „Trele morele” z ksià˝kà 30 maja o godzinie 12.00. Zapraszamy
na spotkanie z niezwyk∏ym s∏onikiem ogrodowym o imieniu Pomelo. Dowiemy si´, jakie miewa sny, poznamy mieszkaƒców wyjàtkowego ogrodu.
KKZ
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26 maja (poniedzia∏ek), godz. 16.30
Mama i ja – wystawa rysunków dzieci´cych (portrety mam).
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

17 maja (sobota)

23 maja (piàtek), godz. 18.00

Âwi´to RadoÊci w szkole, Âwi´to szko∏y w RadoÊci
– dzia∏ania animacyjne i wyst´py zespo∏ów wokalnych i tanecznych podczas imprezy plenerowej odbywajàcej si´ na
terenie Zespo∏u Szkól nr 120 przy ul. Wilgi 19. Wst´p wolny.

Grupa Teatralna Assunta prezentuje: „Kurtyna”, „Powroty”. Re˝yseria – Monika Rokicka. Miejsce: Strefa Kultury
w Mi´dzylesiu.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

17 maja (sobota), godz. 15.00–16.00

23 maja (piàtek), godz. 17.00

Spektakl teatralny dla dzieci pt. „˚abi król” w wykonaniu teatru Art-Re. Adaptacja baÊni braci Wilhelma
i Jakuba Grimm. Dzieci poznajà zasady ruchu drogowego
i bezpiecznego zachowania si´ na drodze.

„Âniadanie u Tiffany’ego” – „Bliskie spotkania kina
z ksià˝kà” – Aleksandrowskie projekcje filmowe. Ekranizacja znakomitego opowiadania Trumana Capote. Melodramat z 1961 r., re˝yseria Blake Edwards. Czas projekcji
1 godz. 55 min. Wst´p wolny.

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

Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

17 maja (sobota), godz. 17.00, 18.30, 20.00
„Podró˝ do Âwidra” – spektakl z piosenkami. Re˝yseria
– Szczepan Szczykno, muzyka – Dawid Ludkiewicz, wykonanie – grupa teatralna KK Falenica. Miejsce: Galeria
u Braci, Al. Przysz∏oÊci 8, Józefów.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

17 maja (sobota), godz. 17.00–19.00
Wernisa˝ wystawy malarskiej Maryli Beniger pt.
„Z mi∏oÊci do pi´kna”. Wystawa czynna do 30 maja.
Dni zwiedzania wystawy: poniedzia∏ek i czwartek godz.
12.00–17.00, Êroda godz. 12.00–16.00, piàtek godz.
12.00–19.00.
Organizator: KK „Anin”, ul. V Poprzeczna 13

17 maja (sobota), godz. 19.30
„Taneczna majówka” – zabawa dla mieszkaƒców Aleksandrowa z muzykà granà na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”. Jak zawsze zapewnimy ciep∏y bufet z przyst´pnymi
cenami. Wst´p 25 z∏. Rezerwacja miejsc w dni robocze do
10 maja (w∏àcznie) w Klubie Kultury „Aleksandrów”
w godz. 14.00–19.00. Tel. 22 612-63-85.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

19 maja (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Jawa – wyspy dymiàcych wulkanów” – spotkanie
z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Wst´p wolny.
Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

19 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00
„Budujemy Wirtualne Muzeum Wawra” – spotkanie
informacyjne. Miejsce: Strefa Kultury w Mi´dzylesiu.
Wst´p wolny!

Organizator: KK „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10

26 maja (poniedzia∏ek), godz. 16.30
Mama i ja – impreza okolicznoÊciowa z okazji Dnia Matki w sekcji baletowej.
Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

26 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00

Szkolenie w ramach zadania publicznego „Edukacja obywatelska” dla m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej. Zadanie
publiczne realizowane przez Forum M∏odzie˝y Warszawy
i Klub Kultury „Marysin”.

„Zielono mi!” – piknik ekologiczny z okazji Dnia Mamy,
Taty i Dziecka. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do
udzia∏u w imprezie plenerowej, wspólnej zabawie i twórczych warsztatach. Wst´p wolny.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

24 maja (sobota), godz. 16.00–19.00

od 26 maja

ARTYSTYCZNY MARYSIN – impreza plenerowa na terenach rekreacyjnych osiedla Marysin.

„W dolinie Muminków” – wystawa prac laureatów
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kukie∏ka”.

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

25 maja (niedziela), godz. 15.00

27 maja (wtorek), godz. 18.00

Wyst´p zespo∏ów Shock Dance Marysin Midi i Shock Dance Marysin Stars z sekcji Taƒca Sportowego oraz zespo∏ów Flesz 1 i Flesz 2 z sekcji Formacji Tanecznej na IV Warszawskich Targach Ksià˝ki na Stadionie Narodowym.

„Przygody Calineczki i nie tylko” – spektakl w re˝yserii Ireny Rogowskiej. Przygotowanie wokalne – Zbigniew
Rogowski, wykonanie – Melodyjki oraz soliÊci Melorytmiki.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

Organizator: KK „Marysin”, ul. Korkowa 96

29 maja (czwartek), godz. 18.30
25 maja (niedziela), godz. 10.00–17.00
„Warszawskie Targi Ksià˝ki”, wspó∏organizacja w ramach WPEK. Miejsce: Stadion Narodowy.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

„Pewnego dnia” – program z tekstami Gra˝yny Orliƒskiej, Barbary Wizimirskiej. Re˝yseria – Irena Rogowska,
muzyka – Miko∏aj Hertel, S∏awomir ¸obaczewski, Andrzej
Zagrodzki, wykonanie – Intermedium.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

25 maja (niedziela), godz. 16.00
„Cafe Klub w Altance, otwarcie Sceny Ogródkowej”. W programie: piosenki z mi´dzywojennego kabaretu, re˝yseria – Szczepan Szczykno, wykonanie – grupa
teatralna KK Falenica.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

26 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00

Âwi´to Mamy i Taty – impreza okolicznoÊciowa. Przedstawienie pt „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z grupy
przedszkolnej.
Organizator: KK „RadoÊç”, ul. Planetowa 36

Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

23 maja (piàtek), godz. 13.00

„Naszym kochanym Rodzicom” – Wyst´p dzieci z sekcji muzycznej. Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Uczniowie z sekcji muzycznej prowadzonej
przez Panià Ew´ Jarzymowskà-Ka∏udow podzi´kujà swoim rodzicom za ich mi∏oÊç grà i Êpiewem. Wst´p wolny.

23 i 24 maja (piàtek, sobota)

Gala wr´czenia nagród w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kukie∏ka”. Tematem tegorocznej
edycji by∏a dowolna postaç z opowiadaƒ Tove Jansson
o Muminkach. Nagrodzone prace zostanà zaprezentowane na wystawie „W Dolinie Muminków”. Gala odb´dzie
si´ podczas pikniku ekologicznego „Zielono mi!”.

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

26 maja (poniedzia∏ek), godz. 16.30

30 maja (piàtek), godz. 12.00–12.30
TRELE MORELE – spotkanie z ksià˝kà dla dzieci w wieku
2,5–5 lat. Zapraszamy na spotkanie z niezwyk∏ym s∏onikiem
ogrodowym o imieniu Pomelo. Dowiemy si´, jakie miewa
sny, poznamy mieszkaƒców wyjàtkowego ogrodu. Zapisy
trwajà do 29 maja, koszt udzia∏u w zaj´ciach to 10 z∏.
Organizator: KK „Zastów”, ul. Lucerny 13

31 maja (sobota), godz. 11.00
„Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej”. Miejsce: Podzamcze. Wspó∏organizacja w ramach WPEK.
Organizator: KK „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54

èród∏o: Wydzia∏ Kultury Dzielnicy Wawer

Kawiarnia Cafe Peron oraz
YAMAHA Szko∏a Muzyczna Warszawa Wawer
serdecznie zapraszajà na

MUZYCZNE SPOTKANIE W PLENERZE!
W programie koncertu m.in. lekcje pokazowe
programów „Radosne granie na keyboardzie”
oraz „Szkraby i muzyka”.

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!

8 czerwca, godz. 11.00, teren kawiarni Cafe Peron.
WST¢P WOLNY!
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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MATURA Z KULTURY
Maj to miesiàc matur – od pierwszych dni przez
kolejne trzy tygodnie absolwenci szkó∏ Êrednich
b´dà mierzyç si´ z pisemnym i ustnym egzaminem
dojrza∏oÊci. Zainteresowani maturà sà tak˝e ich rodzice, rodzeƒstwo, przyjaciele. Inni, zadowoleni,
˝e ich problem nie dotyczy, wzruszajà ramionami.
Tymczasem ka˝dy internauta na stronie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) ma
dost´p do zagadnieƒ, z którymi zmaga si´ doros∏a m∏odzie˝. Czy ma odwag´ do nich zajrzeç?
Naszà dojrza∏oÊç mo˝emy sprawdzaç nie tylko poziomem wiedzy, ale tak˝e odpowiednià
postawà spo∏ecznà. By w sposób dojrza∏y
uczestniczyç w kulturze, mo˝na przybraç rol´
animatora – kogoÊ, kto o˝ywia ÊwiadomoÊç
kulturalnà. Wystarczy przy tym w∏asna pasja
– w obszarze klasyki bàdê kultury wspó∏czesnej.
Anga˝ujàc si´ w nià, dajemy przyk∏ad innym,
rozpowszechniajàc dobre wzorce w swoim Êro-

 Listy do redakcji
Studnia oligoceƒska przy ul. Króla
Maciusia (Marysin Wawerski)
Zapraszam wszystkich odpowiedzialnych ludzi,
w tym obecnego w∏aÊciciela studni oligoceƒskiej
w Warszawie przy ul. Króla Maciusia (Marysin Wawerski), do jej ratowania.
Ja osobiÊcie rzadko korzystam z jej dobrodziejstw, niemniej „krew mnie zala∏a” par´ dni temu na widok dewastacji naszego wspólnego mienia. Z informacji zaczerpni´tych od korzystajàcych
z tego „wodopoju” mieszkaƒców dowiedzia∏am
si´, ˝e zosta∏ zwolniony pan z funkcji bardzo potrzebnej, a mianowicie z prac porzàdkowych wokó∏
i w Êrodku pomieszczenia tej studni; zwolniony
pan, oprócz powy˝szych prac, codziennie wieczorem zamyka∏, a rano otwiera∏ pomieszczenie studni, w którym znajdujà si´ krany.
Na efekt nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Ju˝ wykradziono cz´Êç krat zamontowanych na kanale Êciekowym, czyli tzw. „z∏omiarze” rozpocz´li demonta˝
niezb´dnych urzàdzeƒ, które mo˝na spieni´˝yç.
Noc jest przytulnym schronieniem dla... bezdomnych meneli, którzy tam, gdzie Êpià, to i za∏atwiajà

dowisku. W stosunku do samych siebie
i najbli˝szych, przede wszystkim dzieci,
powinniÊmy inicjowaç dzia∏ania zmierzajàce do rozwoju zainteresowaƒ, a tak˝e
kszta∏tujàce wra˝liwoÊç na pi´kno.
Wychowanie estetyczne, czyli forma dojrzewania do pe∏nego uczestnictwa w okreÊlonych dziedzinach kultury, mo˝e dotyczyç zarówno literatury, jak i taƒca, muzyki, plastyki, teatru i filmu. Maj
w sposób szczególny poÊwi´cony jest ksià˝ce.
8–15 maja to w tym roku XI Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek. W dniach 22–25 maja na Stadionie Narodowym mo˝emy wziàç udzia∏ w jubileuszowej 5 edycji Warszawskich Targów Ksià˝ki.
Maj – miesiàc zakochanych – sprzyja nie tylko
czytaniu, ale równie˝ poetyckiej ekspresji. Gotowe utwory mo˝emy poddaç ocenie najbli˝szych
bàdê przes∏aç obiektywnym, doÊwiadczonym
krytykom, tak˝e poprzez udzia∏ w konkursach literackich. Informacje o tych ogólnopolskich sà
na stronach internetowych, m.in. portalu
www.pisarze.pl. Na naszym podwórku dzia∏a

Fundacja Gargano, której misjà jest propagowanie w literaturze prawdy, pi´kna i dobra. W organizowanym przez nià III Ogólnopolskim Konkursie Literackim mogà wziàç udzia∏ „dojrzali”
twórcy (od 18 roku ˝ycia), którzy do 30 lipca br.
nadeÊlà prace poetyckie bàdê prozatorskie zainspirowane fragmentem wiersza K. K. Baczyƒskiego „Powietrze pe∏ne anio∏ów...” (szczegó∏y:
www.fundacjagargano.pl/konkurs).
Wracajàc do dojrza∏oÊci... Najbardziej interesuje mnie uj´cie opracowane przez dzia∏ pedagogiki zwany pedagogikà kultury. W rozumieniu
tej nauki proces kszta∏towania si´ osobowoÊci
nigdy si´ nie koƒczy. Jednostka albo si´ doskonali, albo ulega destrukcji. Na etapie rozwoju,
kiedy m∏ody cz∏owiek jest zale˝ny od autorytetów, udzia∏ kultury w procesie wychowania zale˝y od jego rodziców i nauczycieli. Po uzyskaniu
˝yciowej autonomii ten wybór pozostawiony
jest wolnoÊci wewn´trznej ka˝dego z nas. Czy
zdamy w tym roku matur´?
Joanna Janisz

swoje potrzeby fizjologiczne. A wi´c brud i smród.
Wzywam, a mam do tego obywatelskie prawo
– jako wspó∏finansujàca (moje podatki) ró˝ne inwestycje dla dobra wspólnego – wzywam do przywrócenia do pracy pana nadzorujàcego porzàdek
w naszej studni oligoceƒskiej oraz wzywam do dokonania niezb´dnych napraw i uaktywnienia pracy
okolicznej Stra˝y Miejskiej, którà i ja te˝ wynagradzam (podatki). Nieudolny pracownik = z∏y pracownik = zwolniç!!! = nast´pny, prosz´...

ku ZGN w ramach zast´pstwa powierzy∏ obowiàzki
polegajàce na w∏aÊciwym utrzymaniu studni oligoceƒskiej kolejnej osobie. Niestety równie˝ ona nie
spe∏ni∏a naszych oczekiwaƒ. W zwiàzku z powy˝szym rozwiàzaliÊmy zawartà z nià umow´. Aktualnie studnia oligoceƒska jest sprzàtana i zamykana
na noc przez kolejnà osob´. Od momentu zawarcia
z nià umowy (15 kwietnia 2014 r.) do chwili obecnej nie sà zg∏aszane przez mieszkaƒców uwagi co
do jakoÊci Êwiadczonych przez t´ osob´ us∏ug. Bie˝àce kontrole prowadzone przez pracowników
ZGN nie wykaza∏y wi´kszych uchybieƒ w pracy nowo zatrudnionej osoby.
RównoczeÊnie informujemy, ˝e zgodnie z harmonogramem prac, aktualnie koszone sà trawniki,
znajdujàce si´ na terenie osiedla przy ulicy Króla
Maciusia.
W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o przes∏anie informacji na adres: wawer.zgn@um.warszawa.pl w celu szybszej interwencji.

Mieszkanka Marysina Wawerskiego
PS. A swojà drogà cierpliwie czekam na obiecane
(ZGN Trakt Lubelski 353) porzàdki wokó∏ bloków
przy ul. Króla Maciusia. Wiosna zawita∏a w nasze
progi, a ˝adnych prac nie widaç.
Warszawa, dnia 12.04.2014 r.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia
12.04.2014 r. ZGN informuje, ˝e z pracownikiem
wykonujàcym prace porzàdkowe na terenie studni
oligoceƒskiej zosta∏a dyscyplinarnie rozwiàzana
umowa na sprzàtanie pomieszczeƒ studni oligoceƒskiej. W okresie od stycznia do 14 kwietnia 2014 ro-

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

Szybka pożyczka do 10 000 zł!

Z powa˝aniem
Bart∏omiej Jab∏oƒski
p.o. kierownika dzia∏u
ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Dzia∏ Terenów Zielonych

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

Us∏ugi hydrauliczne

Provident Polska S.A. 600 400 288

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

(taryfa wg opłat operatora)

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

Równe raty, bez ukrytych opłat.
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Projektowanie przysz∏oÊci
W ramach programu Comenius Regio
w Gimnazjum nr 104 powstanie od wrzeÊnia klasa dwuj´zyczna.
Jak wa˝na jest we wspó∏czesnym Êwiecie znajomoÊç j´zyków obcych, nikogo przekonywaç nie
trzeba. To podstawa dobrego wykszta∏cenia oraz
koniecznoÊç wynikajàca z ˝ycia w zglobalizowanym Êrodowisku. O wykszta∏cenie j´zykowe swoich uczniów postanowili zadbaç nauczyciele
Zespo∏u Szkó∏ nr 120 w RadoÊci, przyst´pujàc
we wrzeÊniu 2013 r. do projektu Doskonalenie
kompetencji j´zykowych i mi´dzykulturowych
w szkole w ramach programu Comenius Regio.
Celem projektu realizowanego przez cztery partnerskie szko∏y jest mi´dzy innymi poszukiwanie
i rozwijanie innowacyjnych metod nauczania j´zyka, tak aby pomóc dzieciom zrozumieç zwiàzek
mi´dzy umiej´tnoÊciami z zakresu mowy ojczystej a j´zykiem obcym, którego si´ uczà.
Ju˝ od wrzeÊnia 2014 r. w Zespole Szkó∏ nr 120
przy ul. Wilgi 19 powstanie klasa dwuj´zyczna,
w której trzy przedmioty wyk∏adane b´dà po angielsku, a liczba godzin nauczania j´zyka obcego
zwi´kszy si´ z 3 do 5. Wprowadzone zostanà tak˝e innowacyjne metody nauczania – te wykorzystujàce multimedia oraz te, w których liczy si´ kontakt z ˝ywym s∏owem. Kontynuowane zatem b´dà
coroczne wyjazdy zagraniczne, projekty j´zykowe
oraz odbywajàce si´ na terenie szko∏y bezp∏atne
spotkania z native speakerami. Nowà, atrakcyjnà
ofert´ dla uczniów stanowiç b´dzie nawiàzana
w tym roku wspó∏praca ze szko∏ami w Walii.
W ramach przygotowania do utworzenia klasy dwuj´zycznej w dn. 9–12 marca oraz 14–16
marca odby∏y si´ dwa spotkania projektowe,
w których uczestniczyli nauczyciele z polskich
i walijskich szkó∏ partnerskich. Podczas pierwszego zjazdu odbywajàcego si´ w Warszawie
uczestnicy wymienili doÊwiadczenia oraz zaprezentowali skuteczne metody pracy, które stosujà

na co dzieƒ w nauczaniu j´zyków. Wa˝nym
aspektem spotkania by∏a tak˝e dyskusja o nauczaniu j´zyka polskiego jako obcego. GoÊcie
z Cardiff mieli tak˝e okazj´ obserwowaç kole˝eƒskie lekcje j´zykowe prowadzone przez nauczycieli Zespo∏u Szkó∏ nr 120 oraz uczestniczyç
w debacie przygotowanej przez uczniów.

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Rodzice i Uczniowie
Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Warszawie
przy ul. Poezji 5
serdecznie zapraszajà na

8 5 -LECIE
SZKO∏Y PODSTAWOWEJ NR 76
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców
Kresowych

24 maja 2014 r.
Program:
godz. 8.15 – Msza Êw. w koÊciele pw. Êw.
Maksymiliana Marii Kolbego na B∏otach

Drugie spotkanie projektowe odbywa∏o si´
w Cardiff. Polscy nauczyciele poznali techniki pracy swoich walijskich kolegów, a tak˝e specyfik´
nauczania j´zyka w szko∏ach wielonarodowoÊciowych. Wymieniono tak˝e doÊwiadczenia zwiàzane
z nowatorskimi metodami oceniania, które mo˝na
z powodzeniem zastosowaç w polskich szko∏ach.
Klasa dwuj´zyczna prowadzona przez Êwiadomych i twórczych nauczycieli to ogromna szansa
dla absolwentów szkó∏ podstawowych na nauczenie si´ j´zyka na poziomie umo˝liwiajàcym
kontynuacj´ edukacji
w j´zyku angielskim.
To tak˝e mo˝liwoÊç
kszta∏cenia nowymi
metodami dà˝àcymi
do podniesienia efektywnoÊci nauki j´zyka.

godz. 9.30–14.00 – gala jubileuszowa
w budynku szko∏y przy ulicy Poezji 5
cz´Êç oficjalna:
• cz´Êç artystyczna
• zwiedzanie ekspozycji prezentujàcej
histori´ szko∏y
• pocz´stunek
godzina 11.30 – prezentacja dorobku
szko∏y na przestrzeni 85 lat:
• wyst´py uczniów i absolwentów
• zawody sportowe

M. R.

Pisankowa
tradycja
w Bu∏haczku
Niepubliczne przedszkole artystyczno-j´zykowe „BU¸HACZEK”
w Warszawie przy ul. J. Strusia 58 zorganizowa∏o na poczàtku kwietnia konkurs rodzinny „Pisanka wielkanocna”.
G∏ównym celem konkursu by∏o zachowanie pi´knej tradycji narodowej
i chrzeÊcijaƒskiej. Pisanki wykonano, wykorzystujàc ró˝norodne techniki plastyczne. Serdecznie gratulujemy uczestnikom pomys∏owoÊci i starannoÊci wykonania prac. Ka˝da pisanka jest wyjàtkowa i niepowtarzalna. Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝yczymy wszystkim radoÊci, mi∏oÊci, szcz´Êcia oraz wielkiej nadziei odradzajàcego si´ ˝ycia.
Agata Jaroƒ – nauczyciel i wychowawca
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Kamieƒczyk, dzia∏ka budowlana 1100 m2, ogrodzona, po∏o˝ona w leÊnym osiedlu, przy dzia∏ce przy∏àcze tv kablowej,
internet, telefon, do Bugu ok. 150 metrów. Proponowana cena 65.000 z∏ do uzgodnienia, tel. 668 768 268.
◗ 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 bezpoÊrednio segment Êrodkowy Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. Jod∏owa, powierzchnia mieszkalna 180 m2, ca∏kowita 240 m2, dzia∏ka 190 m2, do negocjacji, tel. 781489822

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie-Sadul
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: 5700 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701.
◗ 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 dzia∏k´ budowlanà 709 m2 Warszawa ul. Rozewska 28 – wszystkie media – mo˝na postawiç dom wolnostojàcy, siedzib´ firmy lub bliêniak 695 tys. z∏, bezpoÊrednio sprzedam lub zamieni´. Warszawa, tel. 537 047 887.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

191

◗ Reedukacja z dojazdem do ucznia pedagog z d∏ugoletnim
doÊwiadczeniem- t. 501929872
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848

PROFESJONALNIE, MOŻLIWY DOJAZD

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

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam oryginalne amerykaƒskie smoczki na butelk´ Gerber – cena 2 z∏ szt. Tel. 22 652 28 14.
◗ Sprzedam ubranka po dzieciach. Dziewczynka 50-86 sukienki kurtki buty pajace oraz ch∏opiec 50-98 spodnie buty bluzy.
Rzeczy w bardzo dobrym stanie. Tel. 694 970 300
◗ Do sprzedania ubranka dla wczeÊniaka u˝ywane i nowe.
Gniazdo, pieluszki. Tel. 694 970 300
◗ Sprzedam rowerek Giant 14” dla dziewczynki-ró˝owy; domek ogrodowy Chico-u˝ywany, stan dobry; ubranka dla
ch∏opca na rozmiar 146-164 cm wzrostu-u˝ywane, w dobrym stanie. Tel. 66 44 80 676.

Tel. 22 773 33 77

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

www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ 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.
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
◗ 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. Tel. 667-774-878.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia. Wszystkie poziomy. Tel: 0-519-186-285.
◗ 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.

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

22 612 51 52, 603 199 775

tel. 721 500 700
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Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

KSIĘGOWOŚĆ
I PODATKI FIRM
– PEŁNY ZAKRES USŁUG

68

114

◗ Sprzedam pralk´ Whirpool Ignis, od góry ∏adowana, prawie
nowa, cena 400 z∏ do uzgodnienia tel. 695 679 521
◗ Rower Rockrider 5,2 Junior, rama aluminiowa (jeszcze na
gwarancji), przerzutki shimano, obrotowe manetki. Amortyzowany widelec, ko∏a 24, stan bardzo dobry, tanio! 2011
Decathlon. 501 019 042.

KOLEKCJONER KUPI

127

◗ SPRZEDAM meble (stó∏ + krzes∏a, szafa, RTV Besta IKEA, itp)
oraz nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem. 795-544-456.
◗ Ubrania damskie z w∏asnej szafy rozm. 36-40 (bluzki, marynarki, spodnie, sukienki, kurtki, p∏aszcze) oraz pantofle rozm36-37, torebki, paski, apaszki. Ceny od 10 z∏ – to nie jest
ciucholand. tel. 513 704 240.
◗ Elegancki bia∏y serwis porcelanowy do kawy na 12 osób
– cena 240 z∏ oraz dwa serwisy porcelitowe (bràz, be˝) na 6
osób ceny 40 – 60 z∏ tel. 513 704 240.
◗ Bi˝uteria sztuczna (ceny od 10 z∏) srebrna (od 25 z∏), z∏ota
(ceny od 200 z∏) – kolczyki, bransoletki, wisiorki – pojedyncze egzemplarze ze swojej szkatu∏ki tel 513 704 240
◗ Woda perfumowana NOA 50 ml (140 z∏) oraz dwa ˝ele perfumowane do kàpieli (2 x 200 ml– cena 2 x70 z∏). Elegancki
markowy zestaw firmy Cacharel. tel 513 704 240

Sprzeda˝ mebli
zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ W∏asnor´cznie robione na drutach i szyde∏kiem dzianiny damskie
– swetry, bluzki, szal, sukienka. Naturalna we∏na, oryginalne niepowtarzalne wzory. Ceny od 200 z∏ wzwy˝. tel 513 704 240
◗ Talerze, miski, kompotierki firmy W∏oc∏awek i inne drobiazgi
do domu – wyprzeda˝ z mieszkania. Ceny od 20 z∏ wzwy˝.
tel 513 704 240.
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i materac przeciwodle˝ynowy. tel. 603 310 664
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.
◗ 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
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem w wieku szkolnym z mo˝liwoÊcià
nauki angielskiego 2–5 godzin. 513 704 240.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Pokój do wynaj´cia dla 1–2 kobiety, b. dobry punkt, centrum
Warszawy, nie drogi. tel. 22-812-11-33.

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

■

PRZEPROWADZKI

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

■

TRANSPORT SAMOCHODEM
DO 3,5 TONY
Tel. 601 851 660

Tel. 660-769-211

36

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

BELGIA

●

HOLANDIA

●

◗ Wynajm´ 3 pokojowe mieszkanie 74 m2 po remoncie, plus
balkon, agd, miejsce gara˝owe, bezpoÊrednio Saska K´pa
tel. 22 617 27 20.
◗ Dom do wynaj´cia na wakacje (od 15 maja). ¸adnie po∏o˝ona
wieÊ mi´dzy Rawà Mazowieckà a Bia∏à Rawskà 791 783 889.
◗ 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 – us∏ugi porzàdkowe i prace w ogrodzie, tel.
22 35 35 821

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Tel. 22 773 33 77

BUDOWY, REMONTY,
UK¸ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,
ROZBIÓRKI ITP. – 601 851 660

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

◗ PORANKI Z ANGIELSKIM dla dzieci od 3 lat 600 229 649
◗ 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
◗ Angielski nauczanie od juniora do seniora, przygotowanie do
matury, korepetycje, konwersacje – w oparciu o w∏asne materia∏y, na poziomie Oxford. Mi∏a, bezstresowa atmosfera, Centrum. Godzina zegarowa od 45 z∏ wzwy˝. tel 513 704 240
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych; dojazd do domu, wieloletnie doÊwiadczenie; 600 229 649

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

US¸UGI BUDOWLANE

Tel. 22 773 33 77

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

56

◗ Wiàzowna 10-letni dom pod lasem z ceg∏y o dobrym rozk∏adzie. Parter 143mk. z gara˝em ca∏oÊç 180/220 na zagospodarowanym terenie 1340 mk. Wart obejrzenia 606 462 789.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200m2, wszystkie media miejskie w drodze,
w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981175 dzohar1@wp.pl oferta
prywatna, mo˝liwoÊç negocjacji ceny.
◗ Dzia∏ka 1500 m2 pod budownictwo, okolice Zalewu Zegrzyƒskiego, miejscowoÊç ¸osie, proponowana cena 90.000 z∏.
tel. 508 549 374.
◗ Sulejówek, dzia∏ka 3000 m2, rolna, przy granicy z Warszawà,
w pobli˝u p´tla 514 oraz przystanki innych warszawskich linii, niedaleko SKM, dzia∏ka w kompleksie 6 podobnych, proponowana cena 600.000 z∏, tel. 508 549 374.

◗ Wypo˝ycz´ wag´ niemowl´cà, laktator, niani´ elektronicznà
i monitor oddechu. 30–50 z∏ / miesiàc. Tel 694 970 300.

NIEMCY

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

◗ Szukam pracy – hydraulik-gazownik, instalacje hydrauliczneplastik, miedê, stal; instalacje gazowe; spawanie; monta˝
piecy gazowych. Uprawnienia D I E; badanie ciÊnienia instalacji; opinie dla gazowni tel. 507 196 762.
◗ Zatrudni´ operatora tygla sztancujàcego do drukarni w gminie Otwock kom. 504 247 110
◗ Podejm´ prac´ cha∏upniczà, tylko powa˝ne oferty. 22 652 28 14.

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik i inne – poszukuj´ pracy,
zlecenia – remonty, rozbiórki, sprzàtanie podwórek i piwnic
wraz z wywózkà – tanio i solidnie. Tel. 537 047 887.
◗ Ekonomista wykszta∏cenie wy˝sze (UW Wydzia∏ Zarzàdzania), doÊwiadczenie w prowadzeniu biura w Êrodowisku
mi´dzynarodowym, bieg∏y angielski (Business English) poszukuje pracy. tel. 513 704 240.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki, gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315.
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3–4 godz. dziennie tel.
511 210 315.

US¸UGI OGRODOWE
• KOSZENIE I ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• PRACE PORZÑDKOWE
19

Tel. 513-148-238
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków. Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja
kwiatów w domu i ogrodzie. tel. 793 456 990.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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Półkolonie
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drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

dyplomowanego masa˝yst´
z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem.
Konkurencyne ceny. Tel. 727 506 106.

17
4

501 14 14 40

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

MASA˚E wykonywane przez

SPRZEDA˚, MONTA˚

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

NIERUCHOMOÂCI

Fundacja Euro Eco zaprasza na

DACHY

(21.07–25.07.2014, 4.08–8.08.2014)

i obóz rekreacyjno-jeździecki
(30.06–9.07.2014) w Otwocku

tel.: 696 435 384

ZABEZPIECZ
DOM
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
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WAWERSKIE

Alarmy, wideodomofony,
telewizja dozorowa

22 613 06 91, 601 30 30 70
Nr 41 / Maj 2014

WAWERSKIE

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE
AGROTURYSTYCZNYM
Na skraju lasu, w pobliżu
jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem.
Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe,
kajakowe i piesze.
Wymarzone miejsce
na spokojny i cichy
wypoczynek.

kontakt:
(wieczorem) tel. 601 314 822
marcin@dom-kaszubski.pl

WAWERSKIE
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