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WAWERS K IE

Podczas gdy wiele osób w ka˝dym wieku
szykowa∏o sobie pod koniec paêdziernika
stroje na imprezy halloweenowe, gustujàc
w demonach, wampirach, diab∏ach i czarownicach, w Miedzeszynie w zaciszach domowych konstruowano aureole, drukowano wizerunki Êwi´tych i strojono instrumenty muzyczne. 26 paêdziernika o 16.00 zast´py
anio∏ów i Êwi´tych z wszystkich epok wyruszy∏y spod kaplicy Dobrego Pasterza na ul.
Przewodowej w II Miedzeszyƒskim Marszu
Wszystkich Âwi´tych. Ze Êpiewem na ustach
dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli przebrani za swoich patronów lub ulubionych Êwi´tych albo
trzymajàcy w d∏oniach wizerunki tych˝e
przeszli ulicami parafii, by powróciç do koÊcio∏a na fina∏owe wydarzenie tego spotkania – koncert zespo∏u Kapela.n.
Energiczni ksi´˝a z Grupy M∏odzie˝owo-Powo∏aniowej Zgromadzenia Ksi´˝y Misjonarzy Êw. Wincentego a Paulo, tworzàcy ten
muzyczny kolektyw, zara˝ali radoÊcià publicznoÊç wype∏niajàcà wszystkie ∏awki w koÊciele. Rockowe, bluesowe i szantowe piosenki z przes∏aniem mog∏y podobaç si´ zarówno doros∏ym, jak i m∏odszym odbiorcom,
a najm∏odsi ca∏ym sercem i na ca∏e gard∏o
w∏àczali si´ we wspólne Êpiewanie refrenów,
które zespó∏ cz´sto inicjowa∏. Osoby niezwiàzane z koÊcio∏em, kojarzàce religijnà muzyk´
z ma∏o atrakcyjnymi melodiami i brakiem tak
zwanego „powera”, prawdopodobnie otworzy∏yby usta ze zdziwienia, s∏yszàc Kapel´.n.
Zresztà zach´camy do pos∏uchania, bez problemu znajdziecie ich piosenki w internecie.
Zwieƒczeniem tego pe∏nego radoÊci wieczoru by∏ pokaz fajerwerków, sprawiajàcy jak
zwykle najwi´cej frajdy dzieciom.
Pomijajàc wszelkie inne aspekty opozycji
postawionej w tytule, po takim wieczorze
chyba ka˝dy wybra∏by opcj´ drugà, anio∏y
i Êwi´ci po prostu bawià si´ najlepiej ;-) i na
gruncie rodzimej kultury. A my z przyjemnoÊcià patronowaliÊmy temu wydarzeniu
i ju˝ dziÊ zapraszamy Paƒstwa na przysz∏oroczny Miedzeszyƒski Marsz Wszystkich
Âwi´tych.
Hanna Kowalska

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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• OFERTA SPECJALNA:
SPECJALNA
DARMO!!*
!!*
- kup parę szkieł progresywnych ESSILOR a drugą parę odbierz za DARMO
- PROMOCJA CENOWA – szkła okularowe ZEISS
ZEISS!!!! – precyzja widzenia*
• NOWOŚĆ – kolekcja MAUI JIM – nowatorska technologia okularów
p/słonecznych z doskonałą POLARYZACJĄ . Perfekcja widzenia nawet
przy słabym oświetleniu*
• Najmodniejsze kolekcje: RAY BAN, VERSACE, PRADA, G. ARMANI, VOGUE,
MICHAEL CORS, JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, CALVIN KLEIN, OAKLEY
OAKLEY...
...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w

salonie
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Paêdziernik w Radzie Dzielnicy Wawer
W paêdzierniku – który
by∏ ostatnim pe∏nym miesiàcem pracy Rady Dzielnicy w tej kadencji – odby∏a si´ jedna sesja Rady.
G∏ównym punktem sesji
by∏o podj´cie uchwa∏y
w sprawie wyra˝enia opinii na temat za∏àcznika
dzielnicowego do wst´pnego projektu bud˝etu
Warszawy na 2015 rok. Za∏àcznik ten okreÊla
wysokoÊç przychodów i wydatków Wawra
oraz zawiera tabel´ wymieniajàcà przewidywane wydatki inwestycyjne. W przysz∏ym roku
przewidziano wydatki bud˝etu na poziomie
prawie 181 mln z∏. Jest to w przybli˝eniu kwota podobna do wydatków tegorocznych. W tej
kwocie sà wydatki inwestycyjne, które zaplanowano na poziomie ponad 9 mln z∏. Dochód
dzielnicy przewidziany jest na prawie 54 mln
z∏. Ró˝nic´ (ponad 132 mln z∏) uzupe∏ni dotacja
miejska. Tradycyjnie Wawer wydaje najwi´cej
na oÊwiat´ i wychowanie – w przysz∏ym roku
b´dzie to prawie 90 mln z∏. Dodatkowo na
edukacyjnà opiek´ wychowawczà jest przeznaczone ponad 9 mln z∏. Administrowanie dzielnicà poch∏onie ponad 19 mln z∏, wi´kszoÊç tej

kwoty zostanie wydana na realizacj´ zadaƒ
statutowych jednostek oraz wynagrodzenia
pracowników urz´du. Pomoc spo∏eczna poch∏onie w 2015 roku prawie 19 mln z∏, z czego
po∏ow´ b´dà stanowiç Êwiadczenia dla potrzebujàcych. Gospodarka mieszkaniowa to wydatek prawie 15 mln z∏, zaÊ utrzymanie dróg i infrastruktury – 12 mln z∏. Kultura fizyczna to
wydatek ponad 6 mln z∏. Podobnà, lecz ni˝szà
kwot´ Wawer wyda na kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego.
W wydatkach inwestycyjnych przewidziano
wykonanie projektów budowlanych oraz rozpocz´cie budowy ul. Jeziorowej, ul. Wiàzanej wraz
z chodnikiem, drogi 20 KDD pomi´dzy ul. ks.
Szulczyka a ul. Zagórzaƒskà i ul. Mydlarskiej.
Wybudowany zostanie równie˝ chodnik w ul.
Przylaszczkowej i ogólnodost´pny parking na
20 miejsc przy ul. ˚egaƒskiej. Powstanie nowy
plac zabaw w osiedlu Wawer, zaÊ na Marysinie
Wawerskim na placu zabaw przy ul. Botanicznej
zostanie zainstalowane oÊwietlenie i dokupione
b´dà zabawki. Aleksandrów doczeka si´ rozpocz´cia budowy odwodnienia. Na to zadanie inwestycyjne zaplanowano 2 mln z∏. W tym osiedlu zostanie równie˝ zagospodarowany teren
przyleg∏y do stawu Morskie Oko.

W szko∏ach zostanà przeprowadzone drobne
inwestycje – przy Szkole Podstawowej nr 109
zostanie zbudowana skocznia do skoku w dal
wraz z rozbiegiem, zaÊ w Szkole Podstawowej nr
128 nastàpi modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz wyposa˝enie stanowisk
w sprz´t komputerowy i multimedialny. Dla dzieci i m∏odzie˝y trenujàcych w Parafialnym Klubie
Sportowym „RadoÊç” zostanie zakupiony kontener socjalny oraz zostanà zmodernizowane szatnie i ∏azienki. Dzielnica zadba równie˝ o turystów – za kwot´ 250 tys. z∏ zostanà rozbudowane i wyznakowane Êcie˝ki rowerowe i szlaki
turystyczne. Kwota ta obejmuje równie˝ ustawienie niezb´dnej infrastruktury turystycznej.
Zbli˝ajà si´ wybory samorzàdowe. W dzielnicy zosta∏o zarejestrowanych siedem komitetów
wyborczych. O 23 mandaty b´dzie walczyç 250
kandydatów. W wyborach zamierzajà startowaç
wszyscy radni mijajàcej kadencji. Swoich si∏
spróbujà równie˝ byli burmistrzowie ubieg∏ych
kadencji – w swoich okr´gach wyborczych wystartujà: Przemys∏aw Zaboklicki, Adam Godus∏awski, Marek Kociƒski, Antoni Stradomski,
Zdzis∏aw Gójski i Wies∏aw Domaƒski. O mandat
z okr´gu I (Marysin Wawerski, Las) walczyç b´dzie by∏y burmistrz z czasów gminy Wawer – Dariusz Godlewski, dotychczas zwiàzany z Falenicà.
Marcin Kurpios

Nowe inwestycje w zachodniej cz´Êci Wawra?
Przez wiele lat mieszkaƒcy zachodniej cz´Êci
Wawra czekali na nowe
inwestycje tym rejonie.
Od 2012 roku zacz´∏o
si´ coÊ dziaç – powsta∏a
ulica Panny Wodnej, ulica
Nowozabielska w Osiedlu
Las oraz przebudowana
zosta∏a ulica Skalnicowa. Zbudowano kolektor
„W” oraz przebudowano ulice nad nim, w tym
cz´Êç Traktu Lubelskiego. Powsta∏y te˝ nowe place zabaw i boiska sportowe w osiedlu NadwiÊle.
Planowane sà dalsze inwestycje w tej cz´Êci
Wawra. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem,
mo˝emy si´ spodziewaç, ˝e: przebudowana zostanie ulica Po∏udniowa, powstanie rondo na

skrzy˝owaniu ulic Wa∏ Miedzeszyƒski i Bronowskiej, w osiedlu Zerzeƒ ulica Jeziorowa tak˝e zostanie przebudowana, powstanie tam równie˝
kanalizacja, a ulica Wiàzana zostanie wyd∏u˝ona
do Lebiodowej. Ponadto – wed∏ug zamierzeƒ
Dzielnicy – z osiedla Sadul do ulicy Zwoleƒskiej
dojedziemy ulicà Mydlarskà, zaÊ ulica Nowozabielska wyd∏u˝ona b´dzie do Bronowskiej, a docelowo do Jeziorowej. Planowana jest te˝ nowa
placówka oÊwiatowa przy powsta∏ym niedawno
boisku sportowym przy ulicy Skalnicowej.
Z inwestycji innych ni˝ dzielnicowe – b´dzie
kontynuowana przebudowa Traktu Lubelskiego
w kierunku pó∏nocnym do ulicy P∏owieckiej oraz
w kierunku po∏udniowym, czyli do Wa∏u Miedzeszyƒskiego. Do 2019 roku powstanie nowa Êcie˝ka rowerowa w ciàgu ulic Lucerny i Kadetów. Za-

chodnie rejony Wawra przetnie te˝ Po∏udniowa
Obwodnica Warszawy, czyli droga ekspresowa S2.
Na ile realne sà te zapowiedzi?
Na pewno powstanie droga ekspresowa S2,
bo odby∏ si´ ju˝ przetarg i wkrótce poznamy wykonawc´. Pozosta∏e inwestycje nie zosta∏y jeszcze przyj´te przez Rad´ m.st. Warszawy, tylko
przez Zarzàd i Rad´ Dzielnicy Wawer, wi´c ich
los jest nadal niepewny. Ostateczne decyzje zapadnà zapewne dopiero w nowej kadencji samorzàdowej, która rozpocznie si´ 16 listopada
2014 roku i potrwa do 2018 roku.
Jest to czas, w którym mieszkaƒcy oraz ich
przedstawiciele w samorzàdzie powinni lobbowaç w Radzie Miasta za realizacjà przytoczonych
wy˝ej inwestycji.
Krzysztof Soko∏owski

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Lifting „Murowanki”

Jeden z bardziej charakterystycznych zabytków w naszej dzielnicy, budynek pierwszej
w Wawrze szko∏y powszechnej, zlokalizowany
przy ul. P∏owieckiej 77, poddawany jest w∏aÊnie
zabiegom majàcym na celu poprawienie jego

wyglàdu. Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami w Dzielnicy Wawer nie poddaje si´ modnemu ostatnio trendowi wyburzania unikalnych
zabytków, lecz stara si´ odjàç im lat i przywróciç
estetyczny wyglàd. Podobne dzia∏ania podjà∏ ju˝
wczeÊniej wobec budynku dawnej stacji kolejowej Falenica przy ul. Obszarowej i dawnej stacji
Mi´dzylesie (ul. Mrówcza 102).
W chwili zamykania numeru trzymaliÊmy kciuki za ekip´ remontowà, aby uda∏o si´ jej zakoƒczyç estetyzacj´ przed 11 listopada, kiedy to
– jak co roku – sk∏adane sà kwiaty pod pomnikiem marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, stojàcym

tu˝ przed szko∏à. Mamy nadziej´, ˝e wykonywane obecnie
prace zapoczàtkujà dalsze zajmowanie si´ tym budynkiem i pojawi si´ pomys∏
(a w Êlad za nim realizacja) na ciekawe wykorzystanie jego wn´trza. Mo˝e ZGN we wspó∏pracy
z Urz´dem Dzielnicy otworzy tu Muzeum Wawra
albo jeszcze jednà fili´ Wawerskiego Centrum
Kultury (WCK), ˝eby jak dawniej, za czasów bycia szko∏à, „Murowanka” t´tni∏a ˝yciem i by∏a
miejscem spotkaƒ z ludêmi i nabywania nowych
umiej´tnoÊci? MyÊl´, ˝e to propozycja godna
rozwa˝enia, szczególnie ˝e obiekt znajduje si´
w osiedlu nieposiadajàcym swojej filii WCK.
Hanna Kowalska

Prace nad kszta∏tem bud˝etu partycypacyjnego na rok 2016
Ju˝ teraz zach´cam Paƒstwa do uczestnictwa w grudniowych dyskusjach mieszkaƒców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic oraz do
zg∏aszania projektów od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sk∏ad zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego 2016 dla Dzielnicy Wawer oraz
harmonogram etapów prac nad bud˝etem znajdà Paƒstwo na naszej stronie
internetowej pod adresem www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/6605.

Twoje zdrowie w Twoich r´kach

Sirius-D – to jest to!
Wszyscy zastanawiamy
si´, jak mo˝emy ˝yç d∏u˝ej
i nie chorowaç. Na pewno
bardzo wa˝na jest zró˝nicowana dieta i aktywnoÊç
fizyczna. Nie zawsze si´
jednak do tego stosujemy,
brak nam czasu, ˝yjemy w ciàg∏ym stresie, êle si´ od˝ywiamy. Rozwiàzanie proponuje nam wybitny bu∏garski naukowiec, chemik, z Wojskowej Akademii
Medycznej w Sofii, profesor Dymitr Dymitrow. Znany
jest z wielu osiàgni´ç, które przyczyni∏y si´ do rozwoju medycyny, od rozpuszczalnych nici chirurgicznych

poprzez protezy, sztuczne zastawki, a˝ po wyjàtkowy
produkt o tajemniczej nazwie Sirius-D, który nie ma
swojego odpowiednika w Êwiecie. Zosta∏ w∏àczony
do bu∏garskiego programu kosmicznego, a co najwa˝niejsze – pomaga przy wielu chorobach. Wed∏ug profesora Dymitrowa mo˝emy ˝yç d∏u˝ej i nie chorowaç.
Co wi´c zawiera Sirius-D i jak wspomaga leczenie?
Tajemnica tkwi w zastosowaniu peptydów – unikalnych ∏aƒcuchów zawierajàcych szerokie spektrum
szybko przyswajalnych aminokwasów, niezb´dnych
nam do ˝ycia. Dzi´ki ma∏ej masie docierajà one do
komórek uszkodzonych tkanek i sprzyjajà biosyntezie niezb´dnych rodzajów bia∏ka, zgodnie z zapo-

trzebowaniem konkretnego organizmu. Sirius-D
wch∏ania chorà, niefunkcjonalnà tkank´ w∏óknistà,
wspomaga leczenie jaskry, zaçmy, usuwa naroÊla
kostne, cysty, mi´Êniaki, wch∏ania z∏ogi, które
powstajà przy stwardnieniu rozsianym. Regeneruje
tak˝e wàtrob´, nerki, woreczek ˝ó∏ciowy. Zdecydowanie pomaga przy dolegliwoÊciach ˝o∏àdkowo-jelitowych, takich jak refluks, nie˝yt ˝o∏àdka, wrzody.
Sirius-D oczyszcza naczynia krwionoÊne. Tworzy
tkank´ chrz´stnà w stawach i pomaga wielu ludziom zregenerowaç kolana, miednic´, kr´gos∏up
bez poddawania si´ operacji i ˝yç pe∏nià ˝ycia.
Produkt jest sprawdzony, w 100% naturalny, bez
˝adnych efektów ubocznych. Mo˝na go przyjmowaç w nieograniczonym czasie i w ka˝dym wieku.
Wi´cej informacji na www.sirius-d.pl lub telefonicznie: 501 220 001 i 782 732 908.
El˝bieta Krawczyk, Anna Kolasiƒska

REKL AMA

SPRZEDAŻ PANELI
OGRODZENIOWYCH

NOWE, NISKIE CENY!
Warszawice 89D, gm. Sobienie Jeziory
Tel. 25 685 81 41; 501 214 184,
biuro@proway.pl, www.proway.pl

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl
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W dniu 30 paêdziernika zosta∏ powo∏any zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego dla dzielnicy Wawer. W sk∏ad 18-osobowego zespo∏u wesz∏o 5
mieszkaƒców, 5 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, 2 radnych
dzielnicy, 2 radnych osiedlowych i 4 pracowników Urz´du Dzielnicy.
Zespó∏ do 21 listopada przeka˝e Zarzàdowi Dzielnicy rekomendacje dotyczàce zasad przeprowadzenia bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2016.
Zespó∏ podczas listopadowych spotkaƒ ma zdecydowaç o podziale dzielnicy na
obszary i podziale kwoty 2 milionów z∏otych na realizacj´ projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym. W podejmowaniu tych decyzji pomocne b´dà ankiety zebrane w paêdzierniku od mieszkaƒców podczas spotkaƒ
z w∏adzami dzielnicy w ka˝dym z osiedli oraz wype∏nione elektronicznie.
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Niecodzienny goÊç w „Chacie z pomys∏ami”
Mam wra˝enie, ˝e nasza „Chata z pomys∏ami” ró˝ni si´ od innych tego
rodzaju miejsc, jest niezwyk∏a, niepowtarzalna. „Panuje tu mi∏a, serdeczna
i pe∏na zrozumienia atmosfera” – tak mówià ci, którzy chcà do∏àczyç do
nas. Staramy si´, aby osoby z niepe∏nosprawnoÊcià czu∏y, ˝e sà dla nas
wa˝ne, otaczamy je szczególnà troskà i nale˝nym im szacunkiem. Skàd
czerpiemy takà wra˝liwoÊç?
Kilkoro inicjatorów-za∏o˝ycieli Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym jeszcze w latach osiemdziesiàtych spotka∏o
si´ ze wspólnotami Wiary i Âwiat∏a i pozna∏o ich
duchowoÊç. We wrzeÊniu goÊci∏a w Polsce
wspó∏za∏o˝ycielka pierwszych wspólnot Wiary i Âwiat∏a – Marie Helene Mathieu, która
swojà pracà i postawà duchowà przekonuje
Êwiat o koniecznoÊci dostrzegania potrzeb
osób z niepe∏nosprawnoÊcià. Mówi o ich szczególnej potrzebie otrzymywania mi∏oÊci, a tak˝e jej
dawania, o potrzebie wspó∏odczuwania i towarzyszenia. Wspólnoty Wiary i Âwiat∏a powsta∏y
we Francji 40 lat temu, jako odpowiedê na odrzucenie i ból rodziców, którzy
z racji niepe∏nosprawnoÊci ich dzieci byli marginalizowani. Wspólnoty skupiajà rodziców z niepe∏nosprawnymi dzieçmi, przyjació∏ i kapelanów. Ich cz∏onkowie uczestniczà w comiesi´cznych spotkaniach na Mszy Êw. – modlitwie,
Êwi´towaniu, rozmowach – wspierajà si´ swojà obecnoÊcià. Wspólnie prze˝ywajà rekolekcje i pielgrzymki.
Pierwszà mi´dzynarodowà, kilkunastotysi´cznà pielgrzymk´ do Lourdes zorganizowali Marie-Helene Mathieu i Jean Vanier w 1971 r. na Wielkanoc. Od tej pory do Matki Bo˝ej w Lourdes przyje˝d˝ajà pielgrzymki niepe∏nosprawnych z ich opiekunami, co 10 lat majà miejsce Êwiatowe spotkania. Wspólnoty Wiary i Âwiat∏a istniejà na wszystkich kontynentach
w 81 krajach Êwiata.

Zapraszamy osoby, które chcia∏yby towarzyszyç Wspólnotom Wiary
i Âwiat∏a. Kontakt 501-262-259.
„DuchowoÊç Wiary i Âwiat∏a – podkreÊla Jean Vanier – to w istocie
wspó∏czucie, wezwanie, by zejÊç z drabiny sukcesu i szukaç ostatnich
miejsc obok ubogich, odkrywanie, jak ka˝da osoba, w tym osoba upoÊledzona, jest wa˝na i niepowtarzalna, jest powo∏ana, by staç si´ êród∏em ∏aski i pokoju w Êwiecie”.
Marie-Helene Mathieu napisa∏a wspólnie z Jeanem Vanierem ksià˝k´ pt.: „Nigdy wi´cej sami. Przygoda Wiary i Âwiat∏a”. Podczas pobytu
autorki wÊród wspólnot w Krakowie i Warszawie
odbywa∏a si´ prezentacja tej ksià˝ki.
W KAI mia∏a miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez prezesa KAI red. Marcina Przeciszewskiego, na której Marie-Helene Mathieu
przestrzega∏a przed marginalizacjà osób niepe∏nosprawnych Powiedzia∏a m.in.: „JeÊli nie ws∏uchamy si´ w s∏owa Êw. Paw∏a, który mówi, ˝e jesteÊmy cia∏em Chrystusa, w tym ciele ka˝dy cz∏onek ma swoje miejsce i funkcj´ nie do zastàpienia, w tym ciele
najwa˝niejszym cz∏onkiem jest ten najs∏abszy, to pójdziemy w kierunku
d˝ungli, poniewa˝ osoba s∏aba, upoÊledzona b´dzie nam przeszkadzaç”.
Marie-Helene odby∏a tak˝e spotkanie w kurii diecezji warszawsko-praskiej z arcybiskupem Henrykiem Hoserem. Przez organizatorów i odpowiedzialnych za program wizyty Marie-Helene w Warszawie zostaliÊmy poproszeni o przyj´cie szacownego goÊcia w naszej wspólnocie „Chaty z pomys∏ami”. CzuliÊmy si´ wyró˝nieni, ˝e tak godny goÊç nas odwiedzi.
PrzygotowywaliÊmy si´ z radoÊcià.
Podczas wspólnego spotkania nasi uczestnicy mówili, dlaczego lubià
przychodziç do Chaty, w jakich zaj´ciach najch´tniej biorà udzia∏, jak zawierajà przyjaênie. Marie-Helene opowiada∏a o pierwszych pielgrzymkach
wspólnot z ca∏ego Êwiata do Lourdes, o wielkiej radoÊci p∏ynàcej ze wspólnych spotkaƒ, modlitwy i zabawy. Opowiada∏a o pierwszej pielgrzymce dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià w Polsce, by∏o to w 1981 r. w Licheniu. Po
wspólnym posi∏ku po˝egnaliÊmy naszego goÊcia. Niektórzy pytali, kiedy
b´dzie nast´pne spotkanie.
Marie-Helene urodzi∏a si´ we Francji w 1929 r. Stworzy∏a pierwszy we Francji system katechezy dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. W 1975 r. zosta∏a przyj´ta przez
papie˝a Paw∏a VI, który ruchowi Wiara i Âwiat∏o udzieli∏ specjalnego b∏ogos∏awieƒstwa.
W 2002 r. na specjalnej audiencji spotka∏a si´ z Janem Paw∏em II. Natomiast Benedykt
XVI zaprosi∏ jà do udzia∏u w Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów nt. Eucharystii.
Z nominacji Jana Paw∏a II by∏a cz∏onkiem Papieskiej Rady Âwieckich. By∏a pierwszà
w historii kobietà, która na proÊb´ kardyna∏a Jean-Marie Lustigera wyg∏osi∏a rekolekcje
wielkopostne w paryskiej katedrze Notre-Dame. W uznaniu zas∏ug otrzyma∏a medale
„Pro Ecclesia et Pontificate” oraz francuskà Legi´ Honorowà.

Zofia Kamiƒska
REKL AMA
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NASZ PATRONAT

OBUDè SÑSIADÓW Z ZIMOWEGO SNU!
Ju˝ po raz piàty aktywni mieszkaƒcy Warszawy spotkajà si´ przy wspólnym stole, by poznaç
si´ bli˝ej i z∏o˝yç sàsiadom bo˝onarodzeniowe
˝yczenia. Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà warszawiaków do udzia∏u w akcji Podwórkowa
Gwiazdka, której fina∏ odb´dzie si´ w dniach
13–14 grudnia br.
Podwórkowa Gwiazdka to inicjatywa, której
celem jest integracja i budowanie dobrych relacji
sàsiedzkich w najbli˝szym otoczeniu. Jest dzia∏aniem dobrowolnym, które nie wymaga nak∏adów

finansowych, tylko ch´ci i odrobiny zaanga˝owania. Jest tak˝e doskona∏à okazjà do refleksji nad
dzia∏aniami w przestrzeni miejskiej i niesienia pomocy potrzebujàcym. W organizacj´ inicjatywy
z roku na rok anga˝uje si´ coraz wi´cej sàsiedztw
z ca∏ej Warszawy. W ubieg∏ym roku wspólnie
Êwi´towa∏o ponad 30 punktów sàsiedzkich.
Organizatorem wydarzenia mo˝e byç ka˝dy
– nieformalna grupa mieszkaƒców, organizacje
pozarzàdowe czy lokalne miejsca aktywnoÊci
– czyli wszyscy, którzy chcà nawiàzaç ˝yczliwe
relacje z sàsiadami i coÊ zmieniç na swoim po-

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza do Punktu Aktywizacji Zawodowej oraz Agencji Zatrudnienia
NR 5839 przy ul. W∏ókienniczej 54 na bezp∏atne

„WARSZTATY EFEKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY”

- odkrywanie w∏asnych mocnych i s∏abych stron,
- wst´pny bilans kwalifikacji zawodowych i kompetencji.
IV dzieƒ – 4 godziny (czwartek), 20 listopada br. w godz. 09.00–13.00.
1. Rola dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy.
2. Ukryty i jawny rynek pracy – okreÊlenie nowych êróde∏ miejsc pracy.

I dzieƒ – 6 godzin (poniedzia∏ek), 17 listopada br. w godz. 09.00–15.00.
1. Zapoznanie z programem i zasadami pracy:
- poznanie oczekiwaƒ, potrzeb i obaw uczestników warsztatów,
- poznanie metod pracy podczas zaj´ç.

Zaj´cia odb´dà si´ w Klubie Integracji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy W∏ókienniczej 54,
pokój 118 (Warszawa, osiedle Falenica).

II dzieƒ – 4 godziny (wtorek), 18 listopada br. w godz. 09.00–13.00.
1. Rola twórczego i pozytywnego myÊlenia w poszukiwaniu pracy.
2. Analiza niepowodzeƒ w poszukiwaniu pracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Agnieszka Dregiel – starszy pracownik socjalny, Punkt Aktywizacji
Zawodowej oraz Agencja Zatrudnienia NR 5839 przy Klubie Integracji
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
ul. W∏ókiennicza 54, pokój 119 i 118; tel. 723 82 83 72, 22 872 03 85.

III dzieƒ – 6 godzin (Êroda), 19 listopada br. w godz. 09.00–15.00.
1. Analiza predyspozycji i kwalifikacji zawodowych:
- co musz´ wiedzieç o sobie przed rozpocz´ciem poszukiwania pracy,

JeÊli do pe∏ni szcz´Êcia w byciu informowanymi
o aktualnoÊciach z dzielnicy brakuje Wam przekazu
audiowizualnego, mamy dobrà wiadomoÊç. Lokalny dostawca Internetu, firma Italnet, nie poprzestaje na udost´pnianiu nam globalnej sieci. Chce, aby
Wawer zaistnia∏ w niej z w∏asnà telewizjà.
Planowany kana∏ Wawer TV b´dzie mia∏ charakter informacyjno-rozrywkowy, obfitujàcy w aktualnoÊci z dzielnicy, relacje z imprez, porady i ciekawostki. Podobnie jak my, Wawer TV stawia na
dziennikarstwo obywatelskie, czyli newsy od Was!

Aleksandra Wolczyk

V dzieƒ – 5 godzin (wtorek), 25 listopada br. w godz. 09.00–15.00.
1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – autoprezentacja.
2. Podsumowanie – okreÊlenie wst´pnego celu zawodowego.

Plan warsztatów:

Powstaje WAWER TV!

dwórku. Jak to zrobiç? Wystarczy wspólnie z sàsiadami przygotowaç ozdoby Êwiàteczne, ubraç
osiedlowe drzewko bàdê wesprzeç lokalnà instytucj´ potrzebujàcà pomocy.
Aby w∏àczyç si´ do akcji i uzyskaç wsparcie
Q-Ruchu Sàsiedzkiego, wystarczy wype∏niç zg∏oszenie online dost´pne na www.Inicjatywy
Sasiedzkie.pl lub skontaktowaç si´ z koordynatorkà Podwórkowej Gwiazdki, Aleksandrà Wolczyk (aleksandraw@cal.org.pl). Wi´cej informacji i katalog praktycznych porad na blogu
www.PodworkowaGwiazdka.blogspot.com
oraz Facebooku Q-Ruchu Sàsiedzkiego.

Ka˝dy mo˝e poczuç si´ dziennikarzem i przygotowaç materia∏, który Wawer TV ch´tnie wyemituje.
Dzi´ki wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy, lokalnymi organizacjami i mediami :-) b´dzie mieç
dost´p do najÊwie˝szych wiadomoÊci z naszego
terenu, a wspó∏dzia∏ajàc z ATM Studio, stworzy
materia∏y filmowe na najwy˝szym poziomie.
Mieszkaƒcy b´dà mogli znaleêç Wawer TV
wÊród oferowanych przez Italnet w pakiecie standardowym programów telewizyjnych. W przypadku du˝ego zainteresowania utworzony zostanie te˝
internetowy odpowiednik tego kana∏u, aby osoby
nieposiadajàce telewizji dostarczanej przez Italnet
równie˝ mog∏y oglàdaç naszà lokalnà telewizj´.

Choç pomys∏ jest na razie w zupe∏nie wst´pnej fazie, ju˝ dziÊ w imieniu pomys∏odawców
serdecznie zapraszamy Paƒstwa do wspó∏pracy
przy tym innowacyjnym projekcie. To w∏aÊnie
od Was zale˝y, jak szybko marzenie o naszej
w∏asnej wawerskiej telewizji stanie si´ rzeczywistoÊcià! Twórcy Wawer TV czekajà na Wasze
materia∏y, sugestie i pomys∏y. Skontaktujcie si´:
wawertv@italnet.eu.
Wi´cej na temat Wawer TV przeczytacie za
miesiàc, w wywiadzie z Panem Sebastianem
Handzlikiem, w∏aÊcicielem firmy Italnet.
Hanna Kowalska

REKL AMA

Z okazji 20 lecia
uzyskania specjalizacji z zakresu ortodoncji
dziękuję swoim pacjentom za wspólny trud
zakończony sukcesem i satysfakcją
z osiągnięcia pięknego uśmiechu!
dr Maria Górnicka
specjalista ortodonta

Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna

ul.Saska 105

tel. 22 616 16 53

więcej uśmiechów na
www.dent-saska.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

UK S

ATE
K AIR
N WESOŁA

K YO K U S H

ZAPRASZA NA TRENINGI
dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.30 i sob. 12.00
oraz śr. (tylko dzieci) 14.45.

www.ukskaratewesola.pl Tel.

604 107 118
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Worek medali UKS Fuks podczas MMM w sumo
W dniu 19 paêdziernika br. w hali Zespo∏u
Szkó∏ 111 (ju˝ nie OSiR) przy ul. Poezji 5 odby∏y si´ Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików strefy D, w których startowa∏o
126 zawodników z 10 klubów reprezentujàcych 4 województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmiƒsko-mazurskie i podlaskie. Zawodnicy Fuksa zdobyli 8 medali,
w tym 4 z∏ote, co sklasyfikowa∏o ten klub na
I miejscu w punktacji medalowej mistrzostw.
Maciej Baca w kategorii do 40 kg zdoby∏
I miejsce (podwójny bràzowy medalista ME
dzieci i m∏odzików), a jego koledzy klubowi Artur
Rosiƒski i Marcin K´pka bràzowe (w sumo zdobywa si´ 2 bràzowe medale). W kategorii do
50 kg Tymoteusz ˚ebrowski zdoby∏ równie˝
bràzowy medal. W kolejnej kategorii, to jest do

55 kg, Robert Baca, bràzowy medalista ME m∏odzików, nie da∏ ˝adnych szans swoim rywalom
i zajà∏ I miejsce. Âwietnie tak˝e powalczy∏ Mateusz Rosiƒski, zwyci´˝ajàc ze wszystkimi przeciwnikami w kategorii do 60 kg. W tej kategorii Olek
Zawada zdoby∏ bràzowy medal. Nast´pna kate-

goria, do 65 kg, równie˝ nale˝a∏a do reprezentanta UKS Fuks. W tej to kategorii nikt z rywali
nie sprosta∏ Maciejowi Bytniewskiemu, który
oczywiÊcie zdoby∏ I miejsce. Prezes klubu, a zarazem dyrektor ZS 111 Maria Maciak oraz trener
Andrzej Wojda nie kryli zadowolenia z osiàgni´tych wyników, w tym ze zdobycia 22 pkt
w punktacji Systemu Sportu M∏odzie˝owego.
Wiele emocji wywo∏a∏y równie˝ zawody mini sumo przeprowadzone w formie zabawowej bezpoÊrednio przed oficjalnymi zawodami. Udzia∏
w nich wzi´∏y 4–7-letnie dzieci, które w tym roku zacz´∏y ucz´szczaç na zaj´cia do UKS Fuks.
Przypominamy, ˝e bezp∏atne zaj´cia prowadzone przez trenera Andrzeja Wojd´ odbywajà
si´ w sali gimnastycznej ZS 111 przy ul. Poezji 5
w ka˝dy wtorek i czwartek o g. 17 00. Wystarczy
ch´ç, odwaga i zgoda rodziców. Zapraszamy!
UKS Fuks

W niedziel´ 12 paêdziernika odby∏ si´ w KT Break turniej dla dzieci
i m∏odzie˝y. Ch´tnych do walki
o pi´kne, oryginalne szklane puchary by∏o bardzo wielu, zmagania na kortach trwa∏y
od godz. 10.00 do 21.00, a rozegranych zosta∏o a˝ siedem oddzielnych kategorii.
Zawodnicy dzielnie walczyli, a rodzice kibicowali swoim pociechom. Ka˝dy uczestnik
turnieju otrzyma∏ dyplom i upominki,
a zwyci´zcy cieszyli si´ z nagród. Wyniki poszczególnych kategorii: Talentiada
– I miejsce: Janek Wojewódzki, II miejsce: Wojtek Guziƒski, III miejsca: Jan
Pery oraz Kamil Perzyƒski. Kat. Niebieska – I miejsce: Kamil Perzyƒski, II miejsce: Asia Rutkowska, III miejsca: Janek
Pery oraz Jan Wojewódzki. Kat. Czerwona – I miejsce: Monika Stankiewicz,
II miejsce: Antoni Magielski, III miejsca:
Ludwik Klepacz oraz Joachim SzamborKategoria czerwona na podium.
ski. Kat. Pomaraƒczowa, dziewczynki –
I miejsce: Halszka Frydrychowicz, II miejsce: Tosia Bàk, III miejsca: Nelli Witkowska
oraz Maria Trojanowska. Kat. Pomaraƒczowa, ch∏opcy – I miejsce: Andy Allen, II miejsce: Miko∏aj åwiek, III miejsca: Igor Wojciechowski oraz Szymon Cohen. Kat. Break Zielona – I miejsce: Zuzia Szmyd, II miejsce: Marika Caruk, III miejsca: Gabriela Miko∏ajczyk oraz Wojtek Guziƒski. Kat. Break Junior 18 – I miejsce: Oskar Karos, II miejsce:
Natalia Warcaba, III miejsca: Julianna Boryniec oraz Adam Maicki. Turniej by∏ dofinansowany ze Êrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gratulacje dla wszystkich i zapraszamy na nast´pne zawody dla dzieci oraz dla doros∏ych – ju˝ 30 listopada Andrzej
Caruk Cup! Info i zdj´cia na stronie www.tenisbreak.pl.
Magda Szmyd

Break Kids Cup

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.
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W paêdzierniku Klub Tenisowy „RadoÊç 90”
wygranej dru˝yna w sk∏adzie Adrian i Ola Smawspó∏organizowa∏ dwie du˝e imprezy. Wawerter, Fryderyk Feder oraz Max Mróz zdoby∏a
ska Talentiada by∏a imprezà skierowanà do dziepierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Druci do lat 10, a tydzieƒ póêniej odby∏ si´ turniej
gie miejsce zaj´∏y „Koksy z Felicjanek”, czyli Miju˝ dla doros∏ych tenisistów, Miedzeszyn Open.
ko∏aj Cudny, Emil Mierzejewski, Mateusz GawarW dziesiàtej ju˝ edycji
ski oraz Krzysztof Rak. Na
Wawerskiej
Talentiady
ostatnim stopniu podium
wzi´∏o udzia∏ prawie 30
stan´∏y „Pantery”: Daria Suuczestników, którzy zostali
do∏, Ola Wa∏achowska, Mapodzieli na szeÊç dru˝yn.
teusz Kutra, Daniel SoboCelem imprezy jak zwykle
lewski i Janek Pietrusiƒski.
by∏o rozpropagowanie teOrganizatorzy chcieliby
nisa ziemnego oraz wy∏opodzi´kowaç Klubowi „Miewienie dzieci szczególnie
dzeszyn”, firmie „Cobi” oraz
uzdolnionych w kierunku
Dzielnicy Wawer za pomoc
tej dyscypliny sportu.
w organizacji zawodów.
Zawody zosta∏y podzieTydzieƒ póêniej na korlone na dwa dni. Pierwszetach
przy Wale Miedze„Asy” – zwyci´zcy X Wawerskiej
go dnia uczestnicy mogli Talentiady. Od lewej Adrian Smater, Max szyƒskim 161 odby∏ si´
si´ sprawdziç w konkurenturniej dla miejscowych
Mróz, Fryderyk Feder oraz Ola Smater
cjach sprawnoÊciowych,
amatorów tenisa zorgaw których sk∏ad wchodzi∏y: bieg na 20 metrów,
nizowany wspólnymi si∏ami przez kluby „Mierzut pi∏kà tenisowà oraz biegi gwiaêdzisty i wadzeszyn” oraz „RadoÊç 90”. Udzia∏ wzi´∏o 21
had∏owy. Jako dru˝yna najlepiej na tym etapie
tenisistów, w tym dwie panie. Jola Smater i Jozawodów wypad∏y „Asy”. Indywidualnie najlepanna Tomczyk zaznaczy∏y swój udzia∏ w zawoszy by∏ Adrian Smater. Potem przyszed∏ czas na
dach, bo obie dotar∏y do drugiej rundy. Do najgr´ dru˝ynowà, czyli unihokeja. W finale tej konlepszej czwórki turnieju awansowali Patryk
kurencji spotka∏y si´ „Asy” oraz „Koksy z FelicjaGryziak, Pawe∏ Sadomski, Krzysztof Ryƒski oraz
nek”. Ten decydujàcy o zwyci´stwie pojedynek
Piotr G∏a˝ewski. W finale zagrali Gryziak, który
bardziej zespo∏owo rozegra∏a ekipa ze szko∏y
pokona∏ G∏a˝ewskiego, oraz Sadomski, który
Sióstr Felicjanek i zas∏u˝enie zwyci´˝y∏a 2:0.
po bardzo zaci´tym boju okaza∏ si´ lepszy od
Drugiego dnia zawodów w ramach gier paraRyƒskiego. W pojedynku decydujàcym o tytule
tenisowych rozegrana zosta∏a „rzucanka”. W filepszy 6:2 6:4 okaza∏ si´, rozstawiony z numenale konkurencji ponownie spotka∏y si´ „Asy”
rem 1, Patryk Gryziak.
i „Koksy z Felicjanek”. Tym razem lepsze 3:1
w du˝ych punktach okaza∏y si´ „Asy”. Dzi´ki tej
Anna Niemiec

Paêdziernik pe∏en
startów i sukcesów
zawodników UKS MORS
Grupa rocznika 2006 rozpocz´∏a
sezon p∏ywacki licznymi sukcesami. W zawodach „Od m∏odzika do olimpijczyka” nasi
m∏odzi zawodnicy opanowali czo∏ówk´: Magda Wysocka zaj´∏a 1 miejsce na 50 m
stylem dowolnym i 3 miejsce na
50 m stylem grzbietowym, Aleksander
StyÊ zajà∏ 2 miejsce na 50 m stylem motylkowym,
3 miejsce na 100 m stylem zmiennym i 7 miejsce
na 50 m stylem dowolnym. Zuzanna Szredziƒska
zaj´∏a 2 miejsce na 50 m stylem dowolnym i 7 miejsce na 50 m stylem klasycznym. Karina Wilanowska
zaj´∏a 4 miejsce na 50 m stylem klasycznym.
Kolejne zawody „Pierwszy krok p∏ywacki”
i kolejne sukcesy naszych m∏odych zawodników:
Zuzia Sz. – 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym
oraz 5 miejsce na 50 m stylem grzbietowym,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Magda W. – 2 miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz 4 miejsce na 50 m stylem dowolnym,
Aleksander S. – 2 miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz bràz na 50 m stylem dowolnym,
Karina W. – 4 miejsce na 50 m stylem klasycznym,
¸ukasz Ryç-Pacholczyk – 14 miejsce na 50 m stylem dowolnym i 15 miejsce na 50 m stylem grzbietowym.
W Êlad za najm∏odszymi posz∏y roczniki 2004,
2002 i 2001, zdobywajàc medalowe pozycje
w Grand Prix WMOZP.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i ˝yczymy dalszych sukcesów!
Zarzàd UKS MORS

Zapraszamy na
Otwarte Miko∏ajkowe
Zawody P∏ywackie UKS MORS
Aqua Park Wesolandia
13.12.2014 r., rozpocz´cie godz. 15.00
Miko∏aj z upominkami dla wszystkich
uczestników, medale. Nagrody ufundowane
przez Sport Adventure i TYR Polska.
Szczegó∏y i zapisy na stronie
www.uksmors.pl.

W TRAKCIE

ಕ

Jubileuszowa X Wawerska Talentiada

to Klub peđen pomysđów i zajÒ§§
dla dzieci i dorosđych
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską)

Klub – tel. 505 84 74 24
Trattoria – tel. 502 90 10 80

• 15 listopada, sobota, godz. 11:30
Egzotyczne czy domowe? Spotkanie z ƞywymi
zwierzakami z „Zagrody per ZOO”, cena spotkania
25 zđ w przedsprzedaƞy, 30 zđ w dniu spotkania.
• 22 listopada, sobota, godz. 11:30
Warsztat andrzejkowy z eksperymentami
Prawie jak w Hogwarcie, czyli Ŝladami Harrego
Pottera, cena 30 zđ.
• 29 listopada, sobota, godz. 20:00-2:00
Andrzejkowy klubing W Trakcie - pij, jedz
i taĚcz - wstÒp bezpđatny!
• 30 listopada, niedziela, godz. 17:30
Andrzejki dla dzieci - impreza andrzejkowa
z wróƞbami dla dzieci od lat 6, cena 30 zđ.
• 6 grudnia, sobota
Mikođajkowy bal dla dzieci od lat 3
• 7 grudnia, niedziela
Warsztat ozdabiania pierniczków
Oferujemy warsztaty weekendowe, organizacjÒ
urodzin i mnóstwo pomysđowych zajÒ§.

W listopadzie zapraszamy do restauracji
W Trakcie na truﬂowe dania

Sylwester W Trakcie
przywitacie Nowy Rok wđoskimi
rytmami i smakami w restauracji
W Trakcie, wstÒp 125 zđ od osoby,
liczba miejsc ograniczona

Sylwester dla dzieci
w Klubie W Trakcie
gwarantujemy opiekÒ, zabawÒ i posiđek
dla dzieci od lat 6 w godz. od 20 do 2.
Cena 70 zđ, 25% zniƞki dla rodzeĚstwa

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie

7

WAWERSKIE

Wawerskie Centrum Kultury oficjalnie otwarte!
Niedziela 26 paêdziernika wpisa∏a si´ w szczególny sposób w histori´ Wawra i miasta sto∏ecznego. Tego dnia mia∏o miejsce oficjalne otwarcie
Wawerskiego Centrum Kultury. Wydarzenie zorganizowano z ogromnym rozmachem. Zacz´∏o si´
od przejazdu zabytkowego pociàgu parowego,
który dwukrotnie kursowa∏ na trasie Warszawa
Gdaƒska – Falenica i z powrotem. Podró˝ujàcym
czas umilali artyÊci na co dzieƒ dzia∏ajàcy w po-

szczególnych filiach WCK. Podczas d∏u˝szego postoju w Falenicy podró˝ni zatrzymali si´ w kierowanej przez Panià Ew´ Jaskólskà Kinokawiarni
Stacja Falenica, gdzie wys∏uchali koncertu Szymona Kusarka, aktora i piosenkarza, wspó∏pracownika Teatru Kwadrat, ucznia Bohdana ¸azuki. Wokalista, dzi´ki prezentowanym piosenkom, przeniós∏
widowni´ kilkadziesiàt lat wstecz. Lecz scenariusz
otwarcia WCK by∏ skonstruowany niczym machina czasu. Oto bowiem po przyjeêdzie pociàgu do
Mi´dzylesia wszyscy podró˝ni skierowali swoje

kroki do siedziby Wawerskiego Centrum Kultury,
gdzie po oficjalnych powitaniach rozpocz´∏y si´
wyst´py utalentowanej wawerskiej m∏odzie˝y. Na
poczàtek us∏yszeliÊmy dêwi´ki znanych tematów
muzycznych w wykonaniu grajàcego na instrumentach klawiszowych Kuby Ros∏aƒca z WCK Filia Zastów. Wawerski Teatr W´drowny przygotowa∏ nowatorskà aran˝acj´ „Lokomotywy” Juliana
Tuwima, która wprowadzi∏a goÊci w widowiskowe pokazy nowoczesnych uk∏adów tanecznych zespo∏ów Shock Dance Marysin
Midi i Shock Dance Marysin Stars pod
okiem Dominiki Szerszeƒ oraz Shock Dance WCK Filia Anin prowadzonego przez
Roberta Jakubowskiego. Oklaskiwano te˝
wokalne wyst´py podopiecznych Jerzego
Ostrowskiego z WCK Filia RadoÊç, Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udow z WCK Filia Aleksandrów oraz Szczepana Szczykno z WCK
Filia Falenica. W pi´knej piosence „Ma
philosophie” us∏yszeliÊmy Zosi´ Dowiatt
ze Spo∏ecznego Ogniska Muzycznego prowadzonego przez Wand´ i Krzysztofa Heeringów.
Ostateczny kszta∏t artystyczny nada∏ widowisku
francuski re˝yser Philippe Chauvin. Ca∏oÊci dope∏nia∏y programy organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych w przestrzeniach Centrum Kultury.
Z ogromnym zainteresowaniem i z uÊmiechem
na twarzach podziwiali te prezentacje gospodarze z Dyrektorem WCK Barbarà Karniewskà na
czele i zaproszeni goÊcie: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz
Dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, Zast´pca

Burmistrza ¸ukasz Jeziorski, Wiceprzewodniczàca Rady m.st. Warszawy Ewa Masny, Pe∏nomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej Anna Michalak, Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Norbert Szczepaƒski.
Nie zabrak∏o te˝ niespodzianki, którà zaserwowa∏ jeden ze sponsorów Jaros∏aw Meryk z cukierni Meryk – ufundowa∏ on m.in. tort z logo Wawerskiego Centrum Kultury. Nota bene tak du˝e
przedsi´wzi´cie nie uda∏oby si´ bez zewn´trznego wsparcia, którego udzielili Urzàd Dzielnicy
oraz sponsorzy: RE Project Development i Grupa
Kapita∏owa Mera Pnefal. Po s∏odkiej chwili przyszed∏ moment na punkt kulminacyjny uroczystoÊci, koncert zespo∏u Poparzeni Kawà Trzy, w którym wzi´li udzia∏ fani w wieku od lat 3 do 103.
Dyrektor WCK Barbara Karniewska, dzi´kujàc
wszystkim, którzy wzi´li udzia∏ w tej spektakularnej inauguracji, zapewnia, ˝e jest to dopiero
zwiastun tego, co Wawerskie Centrum Kultury
ma w swoich planach.
Jaros∏aw Rosiƒski
Joanna Janisz
fot. Wojciech Rozenek

REKL AMA
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WCK FILIA MARYSIN,

PROGRAM NA LISTOPAD

12, 19, 26 listopada, godz. 15.00–17.00
Spotkania w Klubie Seniora, na które robione sà
zakupy spo˝ywcze za kwot´ 100 z∏ za spotkanie (ciastka, herbata, kawa, cukier, owoce). Sk∏adka w Klubie
Seniora wynosi 10 z∏ miesi´cznie.

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA NGO’s

C e n t r u m w R u c h u , I I pi´tro, sala 118

14, 21, 28 listopada – „Zabawy z recyklingiem”
Warsztaty dla uczniów klas I–III szkó∏ podstawowych
z dzielnicy Wawer, czas trwania warsztatu – 60 min. Zapisy: Katarzyna Siemianowska, tel. 511 254 628.

ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

22 listopada (sobota), godz. 17.00–21.00
„Andrzejkowy Bal Seniora” – wspó∏praca z OPS Wawer.
Placówka nasza przygotowuje program artystyczny.

15 listopada (sobota), godz. 15.00–16.00
Stoliczku, nakryj si´ – bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu zespo∏u Art-Re z Krakowa. Wst´p biletowany.

27 listopada (czwartek), godz. 14.00–15.00
Uroczyste wr´czenie nagród w konkursie „Eko-obrazy”
i wystawa nagrodzonych prac. Projekt TERMINAL KULTURY.

16 listopada (niedziela), godz. 10.00–15.00
XIV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2014. Op∏ata wpisowa!

WCK FILIA RADOÂå,

Ârody, godz. 10.00–11.15 „Improwizacja ruchowa dla
doros∏ych i seniorów”, warsztaty gimnastyki twórczej.
Zapisy: iza.szostak84@gmail.com.
20 i 21 listopada, godz. 10.00–12.00 – Warsztaty
z taƒca wspó∏czesnego z elementami improwizacji. Zapisy: info@centrumwruchu.pl. Zaj´cia p∏atne: 10z∏/os.

WCK FILIA ANIN,

Wawerski Klub dla Rodzin
17 listopada w godz. 10.00–12.00 Warsztaty florystyczne dla doros∏ych, zwrot kosztów za materia∏y.
18, 25 listopada w godz. 10.00–12.00 Spotkania Mam:
wokó∏ cià˝y, porodu i pierwszych miesi´cy macierzyƒstwa.
19 listopada w godz. 10.00–12.30 Dy˝ur coacha rodzinnego, spotkania, warsztaty.
24 listopada w godz. 10.30–12.00 „Czym skorupka za
m∏odu nasiàknie” – warsztatowe spotkania z dietetyczkà.
Ârody w godz. 10.30–11.00 oraz 11.00–11.30 Warsztatowe
zaj´cia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 1,5–4 lata.
Czwartki w godz. 10.30–12.30 Dzieƒ Maluszków – spotkanie dla opiekunów z dzieçmi w wieku 0–1 r.˝.
W ka˝dà Êrod´ i w ka˝dy piàtek w godz. 10.00–13.00 Dni
Otwarte – czas i miejsce do wspólnej zabawy, adresaci – rodzice/opiekunowie z ma∏ymi dzieçmi (1–4 r.˝.)
Zapisy i informacje – Julia Dmeƒska, tel. 603 345 949,
klubdlarodzin@mierzwysoko.org.pl.
STREFA M¸ODZIE˚Y

Fundacja Ad Hoc, sala 112, II p i ´ t r o
Poniedzia∏ki, godz. 16.30–19.30 Nauka programowania robotów Arduino – zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
Wtorki, godz. 15.30–17.00 i 17.10–18.40 „Minecraft”
– zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
Ârody, godz. 16.00–19.00 „Python”, nauka programowania – zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
Czwartki, godz. 16.15–17.30 Podstawy programowania
dla dzieci – zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
Piàtki, godz. 18.30–20.00 Grafika 3D – zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
Zapisy i informacje – Agnieszka Âwiàtecka, tel. 889 981
780, fundacja@adhoc.org.pl
15, 29 listopada (soboty), godz. 13.00–18.00
Planszówki w Wawrze – otwarte spotkanie dla zainteresowanych grami planszowymi organizowane przez Stowarzyszenie Avangarda. Sala 112, II pi´tro.
STREFA KREATYWNOÂCI
16 listopada (niedziela), godz. 11.00
Rodzinne spotkanie warsztatowe. Zapraszamy rodziców
i dzieci do zabawy z recyklingiem. Zapisy – 22 443-70-75.
17 listopada (poniedzia∏ek), godz. 17.00
„Sàsiedzi” – spotkanie integracyjne dla mieszkaƒców
Mi´dzylesia zainteresowanych wspó∏pracà na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. Informacje dodatkowe – Ewa Andrearczyk, tel. 22 443 70 75.
14, 21, 28 listopada (piàtki), godz. 18.00–21.00
Wawerski Teatr W´drowny. Teatr organizuje Philippe
Chauvin – re˝yser, aktor. Informacje – 22 443 70 75.
15, 30 listopada, godz. 14.00–18.00
Warsztaty kuchni orientalnej. Organizatorzy: Studio
Bitambutam wspólnie z www.slodkokwasna.pl. Wi´cej
informacji: info@slodkokwasna.pl, zapisy https://facebook.com/slodkokwasna.peel

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

14 listopada (piàtek), godz. 18.00–19.00
„Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç” – spotkanie robocze.

18 listopada (wtorek), godz. 15.00–17.00
Upowszechnienie i kontrola praw konsumenckich
– prelekcja po∏àczona z warsztatami. Prowadzenie: dr
Mariusz Syrski i mgr Rados∏aw Màdrzycki (wspó∏praca
z Fundacjà Didactics). Wst´p wolny po zg∏oszeniu.
23 listopada (niedziela), godz. 10.00–15.00
XV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2014. Op∏ata wpisowa!
25 listopada (wtorek), godz. 17.00–20.00
Wernisa˝ malarstwa Marii Stojanowskiej. Wystawa czynna do 19 grudnia. Czynna: poniedzia∏ek, czwartek w godz. 12.00–17.00, Êroda w godz. 12.00–16.00,
piàtek w godz. 17.00–19.00. Wst´p wolny!
28 listopada (piàtek), godz. 9.00–12.00
Galopem przez Europ´ – IV edycja projektu. Impreza podsumowujàca projekt, wystawa prac oraz zabawa dla uczestników projektu.
28 listopada (piàtek), godz. 17.30–20.00
Towarzyski wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin. Wst´p: zaproszeni goÊcie!

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
21 listopada (piàtek), godz. 16.30
Film „Pod s∏oƒcem Toskanii” (2003). Komedia romantyczna, czas: 113 min, re˝yseria: Audrey Wells. Wst´p wolny!
23 listopada (niedziela), godz. 19.00
„Âpiewnik Pana Wasowskiego” – spektakl muzyczny w Teatrze SYRENA. Cena biletu – 70 z∏/os. Zapisy
i wp∏aty do 15.10.2014 r. w WCK Filia Aleksandrów.
24 listopada (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Fascynujàce krajobrazy Australii Zachodniej –
spotkanie z podró˝nikiem. Wst´p wolny!
29 listopada (sobota), godz. 19.30
„J´drusiowe harce” – Andrzejkowy Bal w Aleksandrowie. Rezerwacja zaproszeƒ do 21 listopada br.
w siedzibie WCK Filia Aleksandrów od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 14.00–18.00. Wst´p: 25z∏/os.

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
26 listopada (Êroda), godz. 19.00
Spotkanie KULTURALNEJ RADY SÑSIEDZKIEJ FALENICA.
Prowadzenie Aleksandra Sarnowska. Wst´p wolny!
30 listopada (niedziela), godz. 16.00
KOPCIUSZEK – spektakl dla dzieci. Wykonanie Teatr
FANTAZJA. Spektakl biletowany!

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
14 listopada (piàtek), godz. 18.00
Âwiatowy Dzieƒ Seniora. Inauguracja „Kulturalnej
Akademii Seniora”. Wyk∏ad inauguracyjny, wr´czenie
„indeksów”, zapoznanie z programem. Wst´p wolny!
15 listopada (sobota), godz. 15.00
Przedstawienie dla dzieci „Magiczny miód”, Teatr Lalek Igraszka. Wst´p wolny.
21 listopada (piàtek), godz. 18.00
Âwiatowy Dzieƒ ˚yczliwoÊci i Pozdrowieƒ.
W programie: warsztaty plastyczne – pocztówki, kartki, kotyliony – ró˝ne formy plastyczne. Wst´p wolny!
26 listopada (Êroda), godz. 11.00
Âwiatowy Dzieƒ Pluszowego Misia. Impreza dla
dzieci. Zabawy z misiami przyniesionymi z domu. Zaj´cia ruchowe przy muzyce. Wst´p wolny!

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
Od 3 do 28 listopada, godz. 10.00–20.00
„Barwy Êwiata” – wystawa pocztówek nagrodzonych w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka z wakacji”. Wst´p wolny!
17 listopada (poniedzia∏ek), godz. 19.15
„DOBRY WIECZÓR sàsiedzki” – spotkanie dla wszystkich, którzy chcà podzieliç si´ pomys∏ami, marzeniami,
w∏àczyç si´ w ˝ycie kulturalne dzielnicy. Wst´p wolny!
28 listopada (piàtek), godz. 10.30–11.00
„Trele morele” – spotkanie z ksià˝kà Erica Carle’a pt.
„Czy chcesz byç moim przyjacielem?”. Zapraszamy
dzieci w wieku 2,5–5 lat. Zapisy, udzia∏ 10 z∏.
29 listopada (sobota), godz. 15.00–16.30
„Czary-mary” – bal andrzejkowy dla dzieci w wieku
3–9 lat i ich rodziców. Miejsce: Wawerskie Centrum
Kultury, ul. ˚egaƒska 1a. Bilety/cegie∏ki, 15 z∏ od pary
(dziecko, rodzic) – sprzeda˝ Filia Zastów, ul. Lucerny 13.
29 listopada (sobota), godz. 17.00–19.00
„Szlakiem gwiazd i cia∏ astralnych – sekrety astrologii”. Warsztaty andrzejkowe dla m∏odzie˝y (10–18 lat).
Miejsce: Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
Zapisy (22 815 67 63, klub@kkzastow.com).
29 listopada (sobota), godz. 21.00–1.00
„Spójrz w gwiazdy” – wielki bal andrzejkowy
w przestrzeni Wawerskiego Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a. Bilety/cegie∏ki – 20 z∏ od osoby (sprzeda˝
Filia Zastów, ul. Lucerny 13).
Programy mogà ulec zmianom
z przyczyn niezale˝nych od organizatorów.
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WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

WAWERSKIE

Konkurs na pocztówk´
do Êw. Miko∏aja
i na ozdob´ choinkowà
Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów serdecznie zaprasza
dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych do udzia∏u w swoich corocznych
konkursach Êwiàtecznych:

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
Powoli zbli˝ajà si´ Êwi´ta. Pora pomyÊleç
o napisaniu listu do Âwi´tego Miko∏aja. Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów w ramach
projektu „Przepis na Êwi´ta” og∏asza konkurs
plastyczny pn.: „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”. Konkurs odbywa si´ w szeÊciu kategoriach wiekowych: 3–4 lata, 5–6 lat, 7–9 lat, 10–13 lat, 14–16 lat oraz 17
i wi´cej lat. Zach´camy do tworzenia pocztówek, przenieÊmy na nie marzenia
Êwiàteczne. Ka˝dy z nas ma inne. Mo˝e to b´dzie niezwyk∏y prezent ukryty
pod choinkà, mo˝e pi´knie nakryty stó∏ czekajàcy na goÊci, a mo˝e spacer rodzinny pomi´dzy p∏atkami Êniegu. Czekamy na Wasze prace do 28 listopada
2014 r. Uroczyste wr´czenie nagród odb´dzie si´ 20 grudnia 2014 r.

XII Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Ozdoba choinkowa”
Zapraszamy do udzia∏u tak˝e w drugim
konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta” – dwunastà ju˝ edycj´ konkursu „Ozdoba choinkowa”. Naj∏adniejsza choinka to taka, która jest przystrojona we w∏asnor´cznie
wykonane ozdoby. Odnajdêmy pomys∏y
naszych babç na ∏aƒcuchy, stroiki, bombki. Skorzystajmy te˝ z w∏asnych
koncepcji. Czasem, patrzàc na jakiÊ przedmiot, potrafimy w nim zobaczyç
coÊ niezwyk∏ego, wystarczy tylko troch´ naszej pracy. Konkurs odbywa
si´ w czterech kategoriach wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat, 14–16 lat oraz
powy˝ej 17 lat. Prace nale˝y dostarczyç do 28 listopada 2014 r. Uroczyste wr´czenie nagród odb´dzie si´ 20 grudnia 2014 r.
Regulaminy konkursów i karty zg∏oszeƒ dost´pne
na stronie organizatora: www.kkzastow.com.
WCK FZ

Poszukiwani „PORYWACZE”
Poszukujemy pasjonatów ró˝nych dziedzin, umiejàcych porwaç, zach´ciç do „twórczego ˝ycia, pe∏nego pasji”. PrzyÊlijcie
nam na p∏ycie swoje krótkie wystàpienie (3–5 min). Z nades∏anych autoprezentacji wybierzemy najciekawsze i zaprosimy na
spotkanie w Wawerskiej Strefie Kultury w Mi´dzylesiu.
Najwi´kszych „Porywaczy” poprosimy o dalszà wspó∏prac´
i poprowadzenie warsztatów z grupà zainteresowanych. Zapraszamy! Na p∏yty z autoprezentacjami i krótkà notatkà o autorze
czekamy do 30 listopada 2014 r.
Adres do korespondencji:
Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a, 04-713 Warszawa, pok. 11,
informacje szczegó∏owe – Ewa Andrearczyk, tel. 22 443 70 75.
WCK
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ROZWIJAJMY NASZE UKRYTE PASJE I TALENTY

●

Domowa Kawiarenka – to miejsce dla
wszystkich, którzy chcà wyjÊç z domu, napiç
si´ aromatycznej kawy czy herbaty, spotkaç
si´ ze znajomymi albo sp´dziç czas w samotnoÊci przy lekturze ciekawych ksià˝ek
lub czasopism. Wszystko to czeka na goÊci
przy blasku ognia palàcego si´ w kominku.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy si´ te˝ idea
bookcrossingu, czyli darmowej wymiany
ksià˝ek. Mo˝na przynieÊç w∏asnà, przeczytanà ju˝ ksià˝k´ i wymieniç na innà. Ksià˝ki
sà pouk∏adane tematycznie, np. „na dobry
nastrój”, sensacyjne, podró˝nicze etc.

● Dla ciekawych Êwiata przygotowano
nauk´ j´zyka angielskiego w ma∏ych
4-6-osobowych grupach. Oferta jest skierowana g∏ównie do doros∏ych, którzy kiedyÊ

mieli ju˝ kontakt z j´zykiem, a teraz chcieliby odÊwie˝yç jego znajomoÊç. Zaj´cia odbywajà si´ przy fili˝ance aromatycznej herbaty i angielskim ciasteczku. Celem jest
efektywna nauka ˝ywego j´zyka, a nie zdawanie kolejnych egzaminów!!
●

Podobny charakter majà zaj´cia z j´zyka
angielskiego dla m∏odzie˝y, stawiajàce
g∏ównie na rozwój umiej´tnoÊci j´zykowych, otwarcie si´ na mówienie i znalezienie przyjemnoÊci w poznawaniu kultury
krajów anglosaskich. Prowadzàcy szczególnie zapraszajà uczniów klas V i VI szko∏y
podstawowej oraz I i II gimnazjum, dla których sà prowadzone oddzielne grupy.

ne, na których dzieci tworzà ró˝ne formy
przestrzenne. I niebawem b´dà dalsze propozycje, jak gotowanie czy prace w glinie.
● Ju˝ w listopadzie „Dobre Miejsce” zacznie organizowaç kreatywne urodziny,
podczas których dzieciaki nie tylko b´dà
psociç, ale te˝ w czasie 2–3 godzin stworzà
coÊ kreatywnego pod okiem doÊwiadczonych instruktorów.

Zespó∏ „Dobrego Miejsca” poleca, czeka,
zaprasza!!!

●

Dla doros∏ych i m∏odzie˝y „Dobre Miejsce” ma propozycje serii zaj´ç i warsztatów r´kodzielniczych, takich jak: podstawy szycia, wyrób bi˝uterii, kosmetyków naturalnych, robótki r´czne, malarstwo,
rysunek. Zespó∏ „Dobrego Miejsca” czeka
równie˝ na sugestie tematów warsztatów
od naszych czytelników, a tak˝e poszukuje
osób, które same mog∏yby prowadziç
atrakcyjne warsztaty twórcze.
● Dla najm∏odszych ju˝ odbywajà si´ zaj´cia

teatralnej pantomimy i zaj´cia plastycz-

„Dobre Miejsce”
Pracownia Rozwijania Ukrytych Talentów

ul. Dzielnicowa 19
tel. 571-374-733, (22) 871-13-16

www.DobreMiejsce.warszawa.pl

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tekst sponsorowany

Od 20 wrzeÊnia 2014 roku dzia∏a
w Wawrze przy ul. Dzielnicowej 19
„Dobre Miejsce” Pracownia Rozwijania
Ukrytych Talentów. To nowy adres na mapie tej okolicy. Jego ideà jest stworzenie
przestrzeni dla mieszkaƒców naszej dzielnicy, gdzie w wolnych chwilach mogliby si´
spotkaç, porozmawiaç, a tak˝e sp´dziç
twórczo wolny czas.
W tym celu „Dobre Miejsce” proponuje
nast´pujàce rodzaje dzia∏alnoÊci:

WAWERSKIE

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Bogdan Baranowski
– spo∏ecznik, sportowiec, adwokat, podporucznik rezerwy WP

panych okopów m∏odych ch∏opców z Falenicy, którzy chcieli walczyç w nadchodzàcej
bitwie, przekonujàc, ˝e b´dà jeszcze potrzebni. Poleg∏ podczas prowadzonego
przez siebie pierwszego natarcia na
wschodnim odcinku obrony.
1 listopada 1939 roku na spotkaniu przyjació∏ Bogdana w Falenicy mieszkaƒcy miasteczka przekonali wdow´ po nim, ˝eby nie
zabiera∏a zw∏ok m´˝a do grobu rodzinnego
w Warszawie. Bogdan Baranowski spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Aleksandrowie, zaraz ko∏o Pomnika Pami´ci. Ma∏o
kto pami´ta o tej wspania∏ej postaci…

Pochodzi∏ z rodziny
ski, Aleksander „Olek”
warszawskich lekarzy
Gumkowski, równie˝ Jei historyków. Urodzi∏
rzy Szajnowicz-Iwanow
si´ w Krakowie w 1906
(w czasie II wojny Êwiatoroku. Podczas wojny
wej s∏ynny Agent nr 1,
z bolszewikami w 1920
polski i grecki bohater
roku walczy∏ jako ∏àcznarodowy) i wielu innych.
nik ochotnik i zosta∏
Bogdan po pobycie we
Piotr Bieliƒski
ranny. By∏ stypendystà
Francji zna∏ mentalnoÊç
Fundacji Króla Leszludzi z krajów Zachodu
Inicjatywa Bajonna Falenica Polonia
czyƒskiego w Nancy we
i wiedzia∏, ˝e soFrancji i zda∏ tam majusznicy nie potur´. W 1931 r. ukoƒmogà zagro˝onej
czy∏ Wydzia∏ Prawa
przez Hitlera PolUniwersytetu Warszawsce. 8 sierpnia
skiego, zostajàc adwo1939 roku wzià∏
Bogdan Baranowski
katem cywilistà. Ka˝dà
Êlub z narzeczonà
– fotografia z indeksu UW z 1926 roku
wolnà chwil´ po zaj´Wandà.
Kiedy
(ze zbiorów autora).
ciach, a póêniej po prazmobilizowany
cy przeznacza∏ dla sekcji p∏ywackiej klubu
wyje˝d˝a∏ pod koniec sierpnia do
sto∏ecznego Akademickiego Zwiàzku
jednostki w Grodnie, powiedzia∏
Sportowego (AZS), gdzie by∏ trenerem
swojej ˝onie, ˝e do niewoli nie póji wychowawcà kadry klubu, wielokrotnie
dzie. Oznacza∏o to tylko jedno...
zwyci´˝ajàc w zawodach. Rozwija∏ sekcj´
Ze swoim oddzia∏em szed∏
waterpolo (pi∏ki wodnej) z najwi´kszymi
z Grodna ku stolicy, zbierajàc lup∏ywakami polskimi, jak m.in.: Kazimierz
dzi gotowych na Êmierç. 19 wrzePrzystaƒ AZS Warszawa nad Jeziorkiem Kamionkowskim
Bocheƒski, olimpijczyk z 1936 roku, Rafa∏
Ênia ko∏o Falenicy z dowodzonà
w 1934 roku. Najmocniejsza sekcja waterpolo AZS-u
Kratochwila, Tadeusz Makowski, Jan Maprzez siebie kompanià podporzàdpo treningu. Od lewej stojà Szwankowski, Karpiƒski,
tysiak, Stefan Siwicki, Leszek Malanowicz,
kowa∏ si´ rozkazom dowódcy 13
Kratochwila, Jastrz´bski, Bogdan Baranowski, Matysiak,
Makowski (fot. ze zbiorów autora)
Kazimierz Kotkowski, Kazimierz KarpiƒDywizji Piechoty. Przep´dza∏ z ko-

Jak zachowaç zdrowie i sprawnoÊç do póênych lat
czyli ruch i aktywnoÊç fizyczna jako Êrodki do zatrzymania czasu
Zapraszamy na spotkanie informacyjne po∏àczone z krótkim wyk∏adem na temat znaczenia
aktywnoÊci fizycznej dla zachowania zdrowia,
sprawnoÊci, witalnoÊci i... urody do póênych
lat ˝ycia.
Chocia˝ starzenie si´ jest procesem nieuchronnym, mo˝na aktywnie nim kierowaç, spowolniç
je i d∏u˝ej pozostaç w formie. Warunkiem sà systematycznie wykonywane çwiczenia.
Na spotkaniu mo˝na si´ b´dzie dowiedzieç, jakie sà konsekwencje ograniczonej
aktywnoÊci fizycznej, jak aktywnoÊç fizyczna
wp∏ywa na nasz organizm, jakie sà wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do podej-

mowania poszczególnych rodzajów aktywnoÊci oraz jak dobraç rodzaj aktywnoÊci, aby
trening zdrowotny by∏ bezpieczny, skuteczny
i sprawia∏ nam radoÊç.
Odpowiednio dobrany zestaw çwiczeƒ wp∏ywa na kondycj´ fizycznà i samopoczucie, poprawia ruchomoÊç stawów, pomaga w schorzeniach
kr´gos∏upa, usprawnia ca∏y aparat ruchowy,
przeciwdzia∏a skutkom chorób cywilizacyjnych
czy chorób starszego wieku. Wszystko to sprawia, ˝e mo˝emy d∏ugo pozostaç sprawni, niezale˝ni i cieszyç si´ ˝yciem.
Takie rezultaty zapewni kompleksowy program
prozdrowotny prowadzony przez OPS Wawer.

Ka˝dy uczestnik programu b´dzie móg∏ wybraç dla siebie takà form´ çwiczeƒ, która b´dzie odpowiada∏a jego upodobaniom, b´dzie
odpowiednia do jego wieku, a jednoczeÊnie b´dzie efektywna, poniewa˝ nie ma ˝adnych biologicznych barier, które mog∏yby takà aktywnoÊç wykluczaç.

Wyk∏ad odb´dzie si´ 27 listopada 2014 r.
w godzinach 13.00–14.30
w Klubie Integracji OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer,
ul. W∏ókiennicza 54, pok. 118
Zapraszamy serdecznie!
Urszula Stanowska
specjalistka kinezygerontoprofilaktyki,
instruktor rekreacji ruchowej

REKL AMA

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

12

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.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 46 / Listopad 2014
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o 1BOJ %PLUPS P [ŢCZ OBMFƒZ [BD[ŕŗ ECBŗ KVƒ
X E[JFDJŴTUXJF $P NPHŕ [SPCJŗ SPE[JDF BCZ JDI QP
DJFDIB DJFT[ZB TJŢ QJŢLOZN J [ESPXZN VžNJFDIFN
o 1S[ZQPNOŢ ƒF EP QPXTUBOJB QSØDIOJDZ QS[ZD[ZOJB
TJŢ PCFDOPžŗ OB [ŢCBDI SFT[UFL QPLBSNV J PTBEV X LUØ
SZN CZUVKŕ CBLUFSJF QSØDIOJDPUXØSD[F 1P QJFSXT[F XJŢD
OBMFƒZ SFHVMBSOJF VTVXBŗ UFO OBMPU o QZULŢ CBLUFSZKOŕ 
D[ZMJ T[D[PULPXBŗ QSBXJEPXP [ŢCZ 1P ESVHJF SP[XØK
QSØDIOJDZ QS[ZTQJFT[BOZ KFTU QPQS[F[ EPTUBSD[BOJF CBL
UFSJPN DVLSØX SP[LBEBOZDI OBTUŢQOJF EP LXBTØX LUØSF
OJT[D[ŕ [ LPMFJ T[LMJXP [ŢCØX 1SBXJEPXF PEƒZXJBOJF
KFTU XJŢD LPMFKOZN [BEBOJFN X XBMDF P [ESPXZ VžNJFDI
OBT[ZDI NBMVDIØX 1P US[FDJF OBMFƒZ X[NBDOJBŗ ULBOLJ
[ŢCB J KFHP PEQPSOPžŗ OB D[ZOOJLJ OJFLPS[ZTUOF QPQS[F[
SØƒOFHP SPE[BKV [BCJFHJ QSPmMBLUZD[OF
o 5P [OBD[Z ƒF USPTLMJXJ SPE[JDF [BD[ZOBKŕ T[D[PU
LPXBOJF [ŢCØX KVƒ X NPNFODJF QPKBXJFOJB TJŢ
QJFSXT[FHP NMFD[BLB X KBNJF VTUOFK
o 5BL QSPQBHPXBOJF SPE[JOOFHP NZDJB [ŢCØX
D[ŢTUP X GPSNJF [BCBXZ XZUXPS[Z X E[JFDLV OBXZL
T[D[PULPXBOJB LUØSZ QP[PTUBOJF OB DBF ƒZDJF /JF XT[Z
TDZ NBKŕ žXJBEPNPžŗ ƒF E[JFDJ SPE[ŕ TJŢ [F XT[ZTULJNJ 
VLSZUZNJ KFEOBL X E[JŕžMF [ŢCBNJ ;F [ESPXZDI E[JŕTF
PLPP  NJFTJŕDB ƒZDJB XZSBTUBKŕ [ESPXF [ŢCZ EMBUFHP
E[JFDJPN X XJFLV  MBU QP LBSNJFOJV OBMFƒZ QS[F
US[Fŗ E[JŕTB EFMJLBUOJF HB[JLJFN MVC NJŢLLŕ žDJFSFD[Lŕ
8 LPMFKOZN FUBQJF [ŢCZ T[D[PULVKFNZ NBŕ NJŢLLŕ
T[D[PUFD[Lŕ NJOJNVN EXB SB[Z E[JFOOJF 0E PLPP
 SPLV ƒZDJB OBMFƒZ XQSPXBE[Bŗ QBTUŢ [ nVPSFN ;B
XBSUPžŗ nVPSV QPNJŢE[Z  B  SPLJFN ƒZDJB QPXJOOB
XZOPTJŗ PE  EP  QQN NJŢE[Z  B  SPLJFN ƒZDJB
 QQN 1PXZƒFK  Sƒ KFƒFMJ E[JFDLP QPUSBm XZQMVŗ
J OJF QPZLB QBTUZ NPƒFNZ [BTUPTPXBŗ QBTUŢ vEPSPTŕw
P [BXBSUPžDJ nVPSV  QQN /BKMFQJFK EFDZ[KŢ P XZ
CPS[F QBTUZ TLPOTVMUPXBŗ [F TUPNBUPMPHJFN *TUPUOB KFTU
UBLƒF JMPžŗ QBTUZ OBPƒPOFK J XDJžOJŢUFK NPDOP NJŢE[Z
XPTLJ T[D[PUFD[LJ EP  Sƒ o XJFMLPžDJ [JBSOB QJFQS[V 
QPXZƒFK  Sƒ o [JBSOB HSPDIV /BMFƒZ EPQJMOPXBŗ BCZ
E[JFDLP OJF QPZLBP QBTUZ V NBMVT[LØX NPƒOB OBXFU
HB[JLJFN [EKŕŗ QP[PTUBPžDJ QBTUZ [ [ŢCØX /JF OBMFƒZ
[CZU PCmDJF QVLBŗ BCZ OJF PCOJƒBŗ QS[FDJXQSØDIOJ
DPXFHP E[JBBOJB nVPSV %[JFDLP QPOJƒFK  Sƒ OJF KFTU
EPžŗ [SŢD[OF CZ TBNFNV QPQSBXOJF T[D[PULPXBŗ [ŢCZ
%MBUFHP SPE[JDF QPXJOOJ OBE[PSPXBŗ J QPQSBXJBŗ XZLP
OZXBOŕ QS[F[ OJF D[ZOOPžŗ /JFTUFUZ T[D[PUFD[LB OJF EP
DJFSB EP XT[ZTULJDI QPXJFS[DIOJ [ŢCB EMBUFHP HEZ UZMLP
[ŢCZ [BD[Oŕ TJŢ [F TPCŕ TUZLBŗ  MBU OBMFƒZ SP[QPD[ŕŗ
TUPTPXBOJF OJULJ MVC UBžNZ EFOUZTUZD[OFK XZLBBD[LJ
D[Z T[D[PULJ EP KŢ[ZLB *OTUSVLUBƒ VƒZXBOJB UZDI BLDFTP
SJØX QPXJOJFO QS[FQSPXBE[Jŗ MFLBS[ TUPNBUPMPH E[JFDJŢDZ
o 8 KBLJ TQPTØC PEVD[Zŗ E[JFDLP KFE[FOJB TPELPžDJ
o "MFƒ OJF NVTJNZ [VQFOJF [BCSPOJŗ E[JFDJPN TPEZ
D[Z /BMFƒZ UZMLP PHSBOJD[Zŗ JDI QPEBXBOJF EP  SB[Z
X UZHPEOJV QP HØXOZN QPTJLV 8BƒOB KFTU JMPžŗ J KB
LPžŗ PSB[ LPOTZTUFODKB TQPƒZXBOZDI DVLSØX 1SØDIOJDZ

TQS[ZKB TQPƒZXBOJF EPTBE[BOZDI TPLØX T[D[FHØMOJF
[ PXPDØX DZUSVTPXZDI QPEKBEBOJF CBUPOJLØX DIJQ
TØX ƒFMLØX QPNJŢE[Z QPTJLBNJ KFE[FOJF J QJDJF QS[FE
TOFN /JFEPQVT[D[BMOF KFTU LBSNJFOJF E[JFDLB NMFLJFN 
LMFJTUZNJ QBQLBNJ TPLBNJ [ CVUFMLJ J QP[PTUBXJBOJF KFK
OB OPD X ØƒFD[LV E[JFDLB QPXPEVKF UP CPXJFN QSØDI
OJDŢ CVUFMLPXŕ /BKMFQJFK [BLPŴD[Zŗ LBSNJFOJF [ CVUFMLJ
PLPP  SPLV ƒZDJB J QS[FTUBXJŗ E[JFDLP OB ZƒFD[LŢ
8 EJFDJF SP[XJKBKŕDFHP TJŢ NBMVDIB QPXJOOZ [OBMFƑŗ TJŢ
QSPEVLUZ LUØSZDI TLBE J LPOTZTUFODKB TQS[ZKBKŕ SP[XP
KPXJ QSBXJEPXFHP [HSZ[V 4ŕ UP DJFNOF QJFD[ZXP SZƒ 
žXJFƒF XBS[ZXB J UXBSEF PXPDF IFSCBUB TFSZ NMFLP 
OJFTPE[POZ KPHVSU J OBUVSBMOF QBULJ žOJBEBOJPXF
o 4[D[PULPXBOJF EJFUB UP [BEBOJF USPTLMJXZDI
SPE[JDØX " DP [ QSPmMBLUZLŕ
o 8 [BLSFTJF QSPmMBLUZLJ X[NBDOJBKŕDFK ULBOLJ [ŢCB
SPE[JDF QPXJOOJ QPMFHBŗ OB TUPNBUPMPHV E[JFDJŢDZN
3PMŕ PEQPXJFE[JBMOZDI SPE[JDØX KFTU QS[ZQSPXBE[FOJF
NBMVDIB EP HBCJOFUV J [BVGBOJF TQFDKBMJžDJF 1JFSXT[B
XJ[ZUB P DIBSBLUFS[F [BQP[OBXD[ZN QPXJOOB PECZŗ
TJŢ PLPP  SPLV ƒZDJB DIZCB ƒF DPž [BOJFQPLPJ SPE[J
DØX XD[FžOJFK OB QS[ZLBE TUBO [BQBMOZ KBNZ VTUOFK
[XJŕ[BOZ [ [BCVS[POZN CPMFTOZN [ŕCLPXBOJFN 
8 USBLDJF UFHP TQPULBOJB TUPNBUPMPH VE[JFMB JOTUSVLUBƒV
IJHJFOJD[OFHP J EJFUFUZD[OFHP 8J[ZUZ QPXJOOZ CZŗ LPO
UZOVPXBOF DP  NJFTJŕDF X DFMV CVEPXBOJB VEBOZDI
SFMBDKJ NJŢE[Z E[JFDLJFN B KFHP EFOUZTUŕ 4UBST[ZN E[JF
DJPN QSPQPOVKFNZ QSPmMBLUZD[OF MBLJFSPXBOJF [ŢCØX
TUŢƒPOZNJ QSFQBSBUBNJ nVPSV XZLPOZXBOF EXB SB[Z
X SPLV 3FHVMBSOF LPOUSPMF QP[XPMŕ OBN UBLƒF OB XD[F
TOF [BCF[QJFD[FOJF CSV[E J T[D[FMJO X QJFSXT[ZDI TUBZDI
[ŢCBDI US[POPXZDI U[X vT[ØTULBDIw LUØSF X 1PMTDF Tŕ
OBKT[ZCDJFK BUBLPXBOZNJ QS[F[ QSØDIOJDŢ J USBDPOZNJ
[ŢCBNJ 6T[D[FMOJBOJF D[ZMJ MBLPXBOJF LPOUZOVVKFNZ
X LPMFKOZDI [ŢCBDI TUBZDI US[POPXZDI J X QS[FEUS[P
OPXDBDI -BLPXBOJF [NOJFKT[B SZ[ZLP XZTUŕQJFOJB
QSØDIOJDZ OBXFU X  HEZƒ HBELB QPXJFS[DIOJB [Ţ
CØX VBUXJB IJHJFOŢ
4ZTUFNBUZD[OF XJ[ZUZ VNPƒMJXJBKŕ UBLƒF XD[FTOF
XZLSZDJF QSØDIOJDZ LUØSB X [ŢCBDI NMFD[OZDI NB
QPTUBŗ NMFD[OFHP [NŢUOJFOJB T[LMJXB J KFTU XJEPD[OB
XZŕD[OJF QP PTVT[FOJV J PEQPXJFEOJN PžXJFUMFOJV
QPXJFS[DIOJ [ŢCB X HBCJOFDJF TUPNBUPMPHJD[OZNJ
8 TZUVBDKJ QZULJFHP VCZULV [BCJFH KFTU LSØULJ J CF[CPMF
TOZ QP[XBMB OB QP[OBOJF J QPMVCJFOJF EFOUZTUZ PSB[
PUS[ZNBOJF OBHSPEZ 8 TQPLPKOFK CF[TUSFTPXFK BUNPTGF
S[F E[JFDLP NPƒF CSBŗ BLUZXOZ VE[JB X [BCJFHV PCTFS
XVKŕD QPT[D[FHØMOF D[ZOOPžDJ X MVTUFSLV J XZCJFSBKŕD
LPMPS žMJOJBD[LB LVCFD[LB D[Z XZQFOJFOJB vQMPNCZw 
/BKHPST[ŕ TZUVBDKŕ KFTU HEZ E[JFDLP [HBT[B TJŢ QP SB[
QJFSXT[Z EP TUPNBUPMPHB [ CØMFN D[ŢTUP USXBKŕDZN PE
LJMLV EOJ J [ HŢCPLJN VCZULJFN /JF NB T[BOT CZ UBLB
XJ[ZUB CZB QS[ZKFNOB %FOUZTUB KFTU XØXD[BT LPKBS[POZ
UZMLP [ CØMFN J DJFSQJFOJFN %MBUFHP XBSUP QBNJŢUBŗ 
ƒF MFQJFK [BQPCJFHBŗ OJƒ MFD[Zŗ
1PNJNP X[SPTUV žXJBEPNPžDJ TQPFD[FŴTUXB TUB
UZTUZLJ EPUZD[ŕDF TUBOV V[ŢCJFOJB QPMTLJDI E[JFDJ Tŕ [B
USXBƒBKŕDF 6 CMJTLP  E[JFDJ X XJFLV  MBU XZTUŢQVKF

.POJLB(VT[LP
-FLBS[ EFOUZTUB

QSØDIOJDB X UZN QPOBE  CBEBOZDI NB  J XJŢDFK
[ŢCØX VT[LPE[POZDI QSØDIOJDŕ 1PXJLBOJB QSØDIOJDZ
QSPXBE[ŕ EP QS[FEXD[FTOFK VUSBUZ [ŢCØX NMFD[OZDI
J SP[QPD[ZOBKŕ MBXJOŢ XZEBS[FŴ OJFLPS[ZTUOZDI EMB SP[
XPKV [HSZ[V ;ŢCZ TUBF XZS[ZOBKŕ TJŢ QS[FEXD[FžOJF 
QS[FNJFT[D[BKŕ X MVLŢ QP VTVOJŢUZN [ŢCJF QP[PTUBF
[ŢCZ VMFHBKŕ SPUBDKPN #SBL [ŢCØX X PEDJOLV QS[FEOJN
[BCVS[B SØXOPXBHŢ QSBDZ NJŢžOJ XBSH J KŢ[ZLB DP QP
XPEVKF OJFQSBXJEPXZ SP[XØK NPXZ J [HSZ[ PUXBSUZ
%P TUPNBUPMPHB E[JFDJŢDFHP OBMFƒZ [HPTJŗ TJŢ UBLƒF
X QS[ZQBELV VSB[V [ŢCØX 1P D[XBSUZN SPLV ƒZDJB X[SB
TUB SVDIMJXPžŗ E[JFDJ D[ŢTUT[F Tŕ XJŢD [BNBOJB D[Z XZ
CJDJB [ŢCØX 5BLJF QS[ZQBELJ XZNBHBKŕ QSPGFTKPOBMOFHP
[BPQBUS[FOJB X HBCJOFDJF PCTFSXBDKJ J SFHVMBSOZDI LPO
USPMJ EP D[BTV XZNJBOZ [ŢCB NMFD[OFHP OB [ŕC TUBZ
o 1BOJ %PLUPS XJŢLT[Pžŗ MVE[J OJF NB XJFE[Z
P UZN XT[ZTULJN &EVLBDKB J JOGPSNBDKB Tŕ [BEBOJFN
NFEJØX BMF UBLƒF TUPNBUPMPHØX
o 5BL PD[ZXJžDJF #VEVKŕDF Tŕ EMB NOJF QS[ZQBELJ LJF
EZ OBXFU EPSPžMJ MVE[JF OJF CPKŕ TJŢ X [BDJT[V HBCJOFUV
QPQSPTJŗ NOJF P JOTUSVLUBƒ VƒZXBOJB OJDJ EFOUZTUZD[OFK
.BN XØXD[BT T[BOTŢ QPEOJFžŗ žXJBEPNPžŗ QBDKFOUB
*EFBMOB TZUVBDKB UP UBLB LJFEZ LPCJFUB X DJŕƒZ XJF ƒF EMB
OJFK J QS[ZT[FHP E[JFDLB TUPNBUPMPH KFTU SØXOJF XBƒOZ
KBL HJOFLPMPH J QFEJBUSB 1S[ZDIPE[ŕD OB XJ[ZUŢ V[ZTLB
XT[FMLJF JOGPSNBDKF EPUZD[ŕDF EJFUZ OBXZLØX IJHJFOZ 
[XJŕ[LV TUBOV KFK KBNZ VTUOFK [ QPSPEFN J QSBXJEPXZN
SP[XPKFN NBMVT[LB 0NØXJPOB [PTUBOJF PQJFLB OBE OJF
NPXMŢDJFN TQPTØC LBSNJFOJB VLBEBOJB EP TOV SPE[BK
QPLBSNV [OBD[FOJF [BDIPXBOJB QSBXJEPXFK D[ZOOPžDJ
PEEZDIBOJB ƒVDJB QPZLBOJB EMB QSBXJEPXFHP SP[XPKV
[HSZ[V J VžNJFDIV
o %[JŢLVKŢ [B SP[NPXŢ

4QFDKBMJTUZD[OB 1SBLUZLB 4UPNBUPMPHJD[OB 1BOJ 0SUPEPOULB
VM HFO 3PNBOB "CSBIBNB 
LPN   
 8BST[BXB
JOGP!QBOJPSUPEPOULBQM
XXXQBOJPSUPEPOULBQM GBDFCPPLDPNQBOJPSUPEPOULB

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WAWERSKIE

Ca∏y Wawer czyta dzieciom

Âwi´ci w szkole

N A S Z PAT R O N AT

„Âwi´tymi bàdêcie” – pod takim has∏em
w Szkole Podstawowej nr 86 w niedziel´ 16 paêdzienika odby∏ si´ XIV Dzieƒ Papieski.
Uczniowie klas starszych rywalizowali w mi´dzyklasowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II.
M∏odsi uczniowie wys∏uchali uroczystego apelu,

W sobot´ 29 listopada
2014 r. w Zespole Szkó∏
nr 120 przy ul. Wilgi 19
odb´dzie si´ impreza
rodzinna „Ca∏y Wawer
czyta dzieciom”. Jest to
akcja skierowana do
mieszkaƒców dzielnicy
Wawer i gminy Józefów, ukierunkowana na popularyzacj´ czytania wÊród dzieci i m∏odzie˝y.
Ideà akcji jest wsparcie biblioteki szkolnej ZS 120,
a w tym:
■ uatrakcyjnienie wyboru ksià˝ek dla najm∏odszych czytelników,

■
■

■

uzupe∏nienie oferty lektur szkolnych,
wzbogacenie oferty o prenumerat´ czasopism
dla dzieci i m∏odzie˝y,
wyposa˝enie jej w sprz´t biurowy.

Obok tradycyjnych spotkaƒ z autorami,
w dniu imprezy realizowany b´dzie tak˝e bogaty program warsztatów literackich, konkursów
rodzinnych, czytania ksià˝ek przez rodziców
i znane osoby ze Êwiata show-biznesu, pokazy
filmów i slajdów... S∏owem, b´dzie si´ dzia∏o!
Szczegó∏owego programu imprezy szukajcie na
naszej stronie: www.Rodzice120.pl.
Rada Rodziców ZS nr 120

podczas którego zapoznali si´ z ˝yciem wielu
Êwi´tych. WÊród nich znaleêli si´ m.in. patron
ekologów – Êw. Franciszek, specjalista od zagubionych rzeczy – Êw. Antoni, pierwszy papie˝
– Êw. Piotr, pasjonatka muzyki – Êw. Cecylia czy
wreszcie patron dzieci i m∏odzie˝y – Êw. StaÊ
Kostka. Ich grono powi´kszy∏o si´ o Êw. Jana
Paw∏a II, który w tym roku oficjalnie zosta∏ og∏oszony przez KoÊció∏ Êwi´tym. Wspominajàc polskiego Papie˝a, chórek zaÊpiewa∏ znane i lubiane piosenki. Mamy nadziej´, ˝e uczniowie w codziennej szkolnej egzystencji b´dà wzorowali si´
na Êwi´toÊci Jana Paw∏a II.
Dorota Zàberg

Zaproszenie na 11 edycj´ „Senior dla juniora”
Zespó∏ Szkó∏ nr 116 przy ulicy Korynckiej 33 serdecznie zaprasza wszystkich Paƒstwa na odbywajàcà si´ w jego murach ju˝ po raz 11 imprez´ „Senior dla juniora”. Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Witajcie w naszej szkole”.
Ju˝ w sobot´ 22 listopada 2014 r. w godz. od 10.00 do 14.00 b´dzie mo˝na odwiedziç szko∏´,
obejrzeç przygotowane specjalnie na ten dzieƒ wyst´py dzieci i zaproszonych goÊci, skosztowaç
smako∏yków w kawiarni i bufecie oraz wylosowaç wiele ciekawych niespodzianek. Serdecznie
wszystkich Paƒstwa zapraszamy do sp´dzenia czasu wraz z nami w mi∏ej atmosferze.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
REKL AMA

20 Ubezpieczycieli
Porównaj i kup!

KOMUNIKACYJNE

ZDROWIE
I ŻYCIE

MIENIE

TURYSTYCZNE

ASSISTANCE
OCHRONA PRAWNA

C.H. PROMENADA
ul. Ostrobramska 75c
tel: 22 228 27 11

Pon-Sob 10.00 - 21.00
Nd 10.00 - 20.00
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Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Kronselska
Francuska odmiana wyhodowana w koƒcu
XIX wieku. Owoce doÊç du˝e, kulisto-sto˝kowate o cienkiej, zielonkawo˝ó∏tej skórce z niewielkim pomaraƒczowym rumieƒcem.
Majà
delikatny mià˝sz, soczysty, kwaskowato-s∏odki, aromatyczny
i smaczny. Owocuje
pod koniec wrzeÊnia.
Niestety owoce s∏abo si´
przechowujà, muszà byç zrywane ostro˝nie, gdy˝ ∏atwo si´ odgniatajà. Doskona∏e do bezpoÊredniego spo˝ycia i na przetwory.

Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych

DACHY

◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios
44m i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex
tel. 605 360 935.
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5-osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana 5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po
10 z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci z 1887 i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r.
i Tygodnik Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel.
516 390 664.
◗ Uczciwa Ukrainka 32 lat szuka pracy; sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. tel. 880 096 769.
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, pomoc domowa. Jestem solidna, dok∏adna i uczciwa tel. 517-129-063.
◗ Szukam pracy – umyj´ okna, sprzàtn´ w domu tel. 505
278 114.
◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie
zdrowia, 10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje
si´ Twoim dzieckiem. tel. 793 456 990.
◗ Szukam pracy – zgrabi´ liÊcie, odÊnie˝´ przed posesjà
tel. 505 278 114.

NAUKA GRY NA GITARZE

J¢ZYK NIEMIECKI na ka˝dym poziomie –
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dzieci, m∏odzie˝, doroÊli – z doÊwiadczonà
lektorkà, magister germanistyki, przygotowanie do egzaminów, przyjazna atmosfera.

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wszystkie media w dzia∏ce. Pozwolenie na
budow´. Na terenie dom 86 m2 (3 pokoje)
do rozbudowy, remontu lub rozbiórki.

Tel. 501-177-118.

226

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

JĘZYK POLSKI – nauczę każdego

DZIA¸KA BUDOWLANA 1020 m2
ul. KoÊciuszkowców, Marysin.

◗ Sprzedam wózki dla dziecka: gondola+spacerówka, spacerówka sk∏adana, stan bardzo dobry. tel. 812-54-02.
◗ Oddam dwudziestoletnià agaw´. Odbiór osobisty
w Wawrze. Tel. 691 664 482.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏
szt. Tel; 601-851-660.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ 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
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600
817 479.

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
tel. 503 150 991

17
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501 14 14 40

tel. 796 796 596

85

SPRZEDA˚, MONTA˚

Redakcja

Tel. 606 651 029, hankem@wp.pl

zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym
problemem prawnym

122

W zwiàzku z licznymi wàtpliwoÊciami Czytelników postanowiliÊmy uproÊciç zasady zamieszczania og∏oszeƒ drobnych. Od 1 stycznia 2015 r. (czyli od styczniowego numeru „WS”) na naszych ∏amach b´dzie mo˝na zamieÊciç wy∏àcznie dwa
typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du na ich treÊç):
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

KUPIĘ MIESZKANIE:

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

227

JĘZYK ROSYJSKI
– z doświadczonym lektorem
i tłumaczem

224

tel. 22 773 40 87, 504 697 918

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE
JESIENNE PRACE
PORZĄDKOWE, GRABIENIE

tel. 513 148 238

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
196

160

MEBLE NA WYMIAR

Askware

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

Us∏ugi Informatyczne

662-605-590

HYDRAULIK

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

Tel. 660-769-211

36

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Boiken
Odmiana niemiecka z poczàtku XIX wieku.
Owoce Êredniej wielkoÊci, o kszta∏cie kulistym, lekko sto˝kowate. Skórka b∏yszczàca,
t∏usta w dotyku, zielono-˝ó∏ta, pokryta czerwonym rumieƒcem, z bia∏ymi plamkami.
Mià˝sz koloru bia∏ego, twardy, kwaskowaty,
Êrednio smaczny, raczej do przetworów, surówek, wypieków. Za to dajà si´ d∏ugo przechowywaç (do maja). Owoce zebrane
w drugiej po∏owie paêdziernika najlepsze do
spo˝ycia sà w styczniu.
SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

20
0

Sezon na jab∏ka w pe∏ni, ceny rekordowo
niskie, za to w Rosji na tyle wysokie, ˝e podobno rozpoczà∏ si´ regularny przemyt
tych owoców na wschód... No ale to
problem innych, my korzystajmy
z naprawd´ szerokiej oferty
jab∏ek, jakie mo˝na znaleêç w warzywniakach
czy na bazarkach. A kupujàc, nie róbmy tego na
chybi∏ trafi∏, tylko Êwiadomie wybierajmy jab∏ka wg w∏asnych upodobaƒ. Poni˝ej przybli˝am
kilka kolejnych odmian, ju˝
mo˝e nie tak popularnych jak poprzednio,
ale równie˝ wartych uwagi:

Jonatan
Odmiana amerykaƒska. Owoce Êredniej
wielkoÊci, bary∏kowate, z silnym karminowoczerwonym rumieƒcem. Mià˝sz twardy,
soczysty, bia∏okremowy, o smaku s∏odko-winnym, mocno aromatyczny. Dobrze si´
przechowujà, zebrane pod koniec wrzeÊnia
wytrzymujà do koƒca marca.

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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Ostatnie 3 mieszkania
ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie
Dostępne mieszkania (stan deweloperski):

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

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

www.ulicamotylkowa.pl
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