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Ca∏y Wawer czyta dzieciom,
a mamy piekà pyszne ciasta :-)
Sobotnie przedpo∏udnie wiele rodzin sp´dza
na sprzàtaniu, inni udajà si´ na zakupy. Jednak 29 listopada spo∏ecznoÊç Zespo∏u Szkó∏
nr 120 w RadoÊci ju˝ od rana krzàta∏a si´
w szkole, przygotowujàc wyjàtkowe wydarzenie. Bajkowe postacie przemyka∏y przez
szkolne korytarze, mamy ustawia∏y smako∏yki na sto∏ach, przybywa∏o ksià˝ek, a na sali
gimnastycznej testowano mikrofony.
Po jedenastej zacz´∏a si´ impreza pod nazwà
„Ca∏y Wawer czyta dzieciom”. Na sali w pierwszym rz´dzie zasiedli zaproszeni goÊcie: Burmistrz Dzielnicy Jolanta Koczorowska, Wiceprzewodniczàca Rady m.st. Warszawy Ewa Masny,
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Wawer Renata Potrzebowska, Dyrektor
Wawerskiego Centrum Kultury Barbara Karniewska oraz Radna Dzielnicy Wawer Hanna Chodecka, a najm∏odsi skupili si´ wokó∏ „bajkoczytaczy”.
Kolejno rozbrzmia∏y g∏osy wszystkim znane, gdy˝
szko∏´ odwiedzi∏y: Katarzyna ˚ak, Edyta Jungowska, Anna Dereszowska i Kayah. Ka˝da z paƒ na

swój sposób zabawia∏a dzieci, nie ograniczajàc
si´ jedynie do przeczytania bajki.
Na korytarzu i w poszczególnych salach lekcyjnych tak˝e kusi∏o wiele atrakcji. By∏y warsztaty
plastyczne, malowanie na szkle, konkursy z nagrodami, stoiska z ksià˝kami, stoiska autorów
ksià˝ek dla dzieci, bookcrossing, wró˝by andrzejkowe, zbiórka makulatury, kawiarenka i sala Nad-
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leÊnictwa Celestynów. Te dwa ostatnie punkty cieszy∏y si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem – stó∏
w kawiarence ugina∏ si´ pod pysznymi sa∏atkami
i jeszcze pyszniejszymi cistami, które mo˝na by∏o
otrzymaç w zamian za zakupione u wolontariuszy
cegie∏ki. Dochód z ich sprzeda˝y szko∏a przeznaczy na uzupe∏nienie oferty biblioteki o lektury
szkolne i atrakcyjne ksià˝ki dla najm∏odszych czytelników, prenumerat´ czasopism dla dzieci i m∏odzie˝y oraz dokupi sprz´t biurowy. Druga sala,
w której mo˝na by∏o spotkaç du˝o osób, to wspomniany ju˝ punkt leÊników. Tutaj panowie ch´tnie
dzielili si´ swojà wiedzà i odpowiadali na pytania
dzieci, trwa∏y liczne quizy i mo˝na by∏o obejrzeç
wiele eksponatów, m.in. przeró˝ne owady – te
najmniejsze pod lupà i mikroskopem.
Jednak zdecydowanie na pierwszym miejscu
– zgodnie z za∏o˝eniami – by∏y ksià˝ki, czytanie,
s∏owo pisane. Akcja zainicjowana przez Rad´
Rodziców, choç organizowana po raz pierwszy,
by∏a bardzo du˝ym sukcesem – pokaza∏a, ˝e czytanie ksià˝ek naprawd´ nie musi byç nudne,
a impreza skupiona wokó∏ tej tematyki mo˝e byç
Êwietnà zabawà. Na zakoƒczenie przygotowano
przebierany Bal Andrzejkowy, który sprawi∏ dzieciom mnóstwo radoÊci.
Hanna Kowalska

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Listopad w Radzie Dzielnicy Wawer
16 listopada odby∏y si´
wybory
samorzàdowe
i dotychczasowa Rada
Dzielnicy zakoƒczy∏a swojà
kadencj´. W wyborach samorzàdowych, w których
wybierano nowych radnych dzielnicy, uprawnione do g∏osowania by∏y
55 753 osoby. G∏osów wa˝nych oddano 27 181.
W podziale mandatów uczestniczà cztery ugrupowania, na które oddano powy˝ej 5% g∏osów
w skali dzielnicy – na KW Platforma Obywatelska oddano 9387 g∏osów, na KW Prawo i SprawiedliwoÊç 8836 g∏osów, na KWW Wawerska
Inicjatywa Samorzàdowa 3757 g∏osów, zaÊ na
KW Stowarzyszenia Wawer 3153 g∏osy. Pozosta∏e komitety wyborcze nie przekroczy∏y progu
uprawniajàcego do udzia∏u w podziale mandatów – na KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke g∏osowa∏o 1038 osób, na KW Warszawska Wspólnota Samorzàdowa 825 osób, natomiast na KW Warszawa Spo∏eczna 185 osób.
W I i IV okr´gu wyborczym najwi´kszà liczb´
g∏osów otrzyma∏ KW Prawo i SprawiedliwoÊç, natomiast w II i III okr´gu wyborczym najwi´cej wyborców g∏osowa∏o na KW Platforma Obywatelska.
W wyniku podzia∏u mandatów KW Platforma Obywatelska otrzyma∏ 9 mandatów (o 3 mniej ni˝

w 2010 roku), KW Prawo i SprawiedliwoÊç 8 mandatów (o 2 wi´cej ni˝ 2010 roku), KW Wawerska
Inicjatywa Samorzàdowa 4 mandaty (o 1 wi´cej
ni˝ 2010 roku), natomiast KW Stowarzyszenia Wawer 2 mandaty (tyle samo co w 2010 roku).
W I okr´gu wyborczym radnymi zostali Marcin
Kurpios i Jerzy Debert z KW Prawo i SprawiedliwoÊç, Przemys∏aw Zaboklicki i Joanna Buczyƒska z KW Platforma Obywatelska i Izabella Wolf-Jedynak z KW Wawerska Inicjatywa Samorzàdowa. W II okr´gu wyborczym radnymi zostali
Leszek Baraniewski i Micha∏ ˚ebrowski z KW
Platforma Obywatelska, Janusz Grodecki i S∏awomir Kacprowicz z KW Prawo i SprawiedliwoÊç,
Zdzis∏aw Gójski z KW Wawerska Inicjatywa Samorzàdowa i Rafa∏ Czerwonka
z KW Stowarzyszenia Wawer. W III okr´gu wyborczym
radnymi zostali Norbert
Szczepaƒski, Hanna Chodecka i ¸ukasz Kubik z KW
Platforma Obywatelska, Andrzej Olszewski i Andrzej
Krasnowolski z KW Prawo
i SprawiedliwoÊç, Janusz
Barciƒski z KW Wawerska
Inicjatywa Samorzàdowa
oraz Wies∏aw Domaƒski

z KW Stowarzyszenia Wawer. W IV okr´gu wyborczym radnymi zostali W∏odzimierz Zalewski
i Barbara Fajkowska z KW Prawo i SprawiedliwoÊç, Adam Godus∏awski i Andrzej Wojda
z KW Platforma Obywatelska oraz Wojciech Godlewski z KW Wawerska Inicjatywa Samorzàdowa. Przewodniczàcym Rady Dzielnicy zosta∏ Norbert Szczepaƒski (PO), a wiceprzewodniczàcymi:
W∏odzimierz Zalewski (PiS), Janusz Barciƒski (WIS)
i Wies∏aw Domaƒski (Stowarzyszenie Wawer).
W sk∏adzie Rady Dzielnicy dominujà radni poprzedniej kadencji, jest ich 14, dodatkowo dwoje nowych radnych sprawowa∏o ju˝ mandat
w poprzednich kadencjach, zaÊ siedmiu radnych
jest ca∏kowicie nowymi postaciami w wawerskim samorzàdzie.
Marcin Kurpios

Zdecyduj, na co wydaç 2 mln z∏ w dzielnicy Wawer
2 0 1 6

Zarzàd Dzielnicy na podstawie rekomendacji
Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego dla dzielnicy Wawer zdecydowa∏ podzieliç 2 MLN z∏ na
13 osiedli po 100 000 z∏ oraz dodatkowo po 4 z∏
na ka˝dego zameldowanego mieszkaƒca. Dodatkowo, by zwi´kszyç potencja∏ projektów, wydzielona zosta∏a kwota 424 020 z∏ na projekty
ogólnodzielnicowe:

Obszar
Kwota w z∏otych
ogólnodzielnicowy
424 020
Aleksandrów
109 516
Anin
120 912
Falenica
133 692
Las
112 384
Marysin Wawerski Po∏udniowy
121 524
Marysin Wawerski Pó∏nocny
128 424
Miedzeszyn
115 816
Mi´dzylesie
130 564
NadwiÊle
115 392
RadoÊç
135 296

Wawer
Sadul
Zerzeƒ

114 072
109 448
128 940

Ju˝ od 17 stycznia ka˝dy mieszkaniec b´dzie
móg∏ zg∏osiç pomys∏, jak zagospodarowaç bud˝ety poszczególnych osiedli. Wszystkie zwyci´skie projekty zostanà zrealizowane w 2016 roku.
Wi´cej informacji: www.wawer.warszawa.pl,
zak∏adka „Bud˝et partycypacyjny”, www.twoj
budzet.um.warszawa.pl.
Katarzyna Pa∏asz
Koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sk∏adam wszystkim warszawiakom
najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej
pomyÊlnoÊci, radoÊci i spokoju
w gronie rodziny i przyjació∏.
A na ca∏y nadchodzàcy Nowy Rok 2015
˝ycz´ Paƒstwu
szcz´Êcia, zdrowia oraz wielu sukcesów
w ˝yciu osobistym i zawodowym.
Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

***
Korzystajàc z okazji, chcia∏abym do powy˝szych
˝yczeƒ do∏àczyç serdeczne podzi´kowania za
docenienie minionych 8 lat mojej pracy i zmian,
jakie uda∏o si´ wprowadziç w Warszawie,
oraz za zaufanie, jakim mnie Paƒstwo
obdarzyliÊcie, powierzajàc mi po raz trzeci
stanowisko prezydenta naszego Miasta.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Podpisano umow´ na budow´
tunelu w Mi´dzylesiu
W Êrod´ 26 listopada zosta∏a podpisana umowa na budow´ tunelu
pod linià kolejowà relacji Warszawa–Lublin wraz z przebudowà ulic
Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej. Wykonawcà prac, których zakoƒczenie przewidziane jest na listopad 2016 roku, zosta∏a firma Strabag. Koszt ma
wynieÊç 87 mln z∏.
Jak podaje na swojej stronie internetowej Zarzàd Miejskich Inwestycji
Drogowych, d∏ugoÊç rozbudowywanego odcinka wynosi 827 m, z czego
560 m to droga, która przebiegnie po nowym Êladzie. W ramach inwestycji powstanie 80-metrowy tunel pod torami, zast´pujàcy istniejàcy przejazd naziemny. Piesi zyskajà przejÊcie podziemne nie tylko pod torami kolejowymi i jezdniami Patriotów i Szpotaƒskiego, ale tak˝e w rejonie Urz´du Dzielnicy Wawer.
Ulice Zwoleƒska i ˚egaƒska cz´Êciowo b´dà mia∏y nowy przebieg. Na
odcinku o nowym przebiegu jezdnia poprowadzona b´dzie szerokim ∏ukiem po stronie pó∏nocnej.
Wszystkie skrzy˝owania ulic w tym rejonie – z wyjàtkiem skrzy˝owania
po∏udniowego wlotu ul. Mrówczej z ul. Zwoleƒskà – wybudowane zostanà jako ronda.
W ramach inwestycji powstanà tak˝e Êcie˝ki rowerowe, zatoki autobusowe, nowe oÊwietlenie uliczne i kolektor MPWiK. Warta uwagi jest informacja, ˝e do prac drogowych zostanà zastosowane tzw. ciche nawierzchnie, czyli z dodatkiem mia∏u gumowego.
Wizualizacj´ nowego przebiegu ulic prezentowaliÊmy w styczniu br.,
artyku∏ jest dost´pny równie˝ na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/ news/110/n/5093.
Marta Frejtan
êród∏o zmid.waw.pl

Nowy rozk∏ad SKM i dalsze plany
14 grudnia 2014 roku zostanie wprowadzony nowy rozk∏ad jazdy pociàgów Szybkiej
Kolei Miejskiej. Dla linii S1 i S2 zmienià si´
nieznacznie godziny odjazdów pociàgów ze
stacji, a w godzinach szczytu komunikacyjnego zostanà uruchomione dodatkowe kursy.
Rozk∏ad jazdy dla linii S1 b´dzie obowiàzywa∏
do 31 stycznia 2015 roku, a dla linii S2, S3 i S9
do 14 marca 2015 roku.
Rozk∏ad jazdy linii S1, z powodu prac modernizacyjnych na odcinku Warszawa – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, b´dzie ulega∏
zmianom przez kilka najbli˝szych miesi´cy.
Wraz ze zmianami organizacji ruchu kolejowego
b´dzie zmienia∏a si´ liczba pociàgów SKM i ich
koordynacja z po∏àczeniami Kolei Mazowieckich.
W najbli˝szym okresie (do 31 stycznia 2015 ro-

ku) liczba po∏àczeƒ SKM nie zostanie zmniejszona, a na linii otwockiej uk∏ad po∏àczeƒ b´dzie
zbli˝ony do obecnego. Od 1 lutego 2015 roku
– wraz z rozpocz´ciem przebudowy mostu na
Utracie w pobli˝u stacji kolejowej w Pruszkowie
– rozk∏ad jazdy zostanie zmieniony, a liczba pociàgów SKM i KM ograniczona.
W 2015 roku rozk∏ad jazdy na poszczególnych
liniach SKM b´dzie ulega∏ modyfikacjom ze
wzgl´du na planowane prace torowe w Warszawskim W´êle Kolejowym, prowadzone przez
spó∏k´ PKP Polskie Linie Kolejowe.
W pierwszym pó∏roczu 2015 roku istotne
utrudnienia b´dà mia∏y miejsce na linii pruszkowskiej, ze wzgl´du na kontynuacj´ robót modernizacyjnych, obejmujàcych tak˝e uk∏ad podmiejski

(m.in. stacj´ Pruszków). Latem prowadzone b´dà
prace na linii otwockiej – dalszy ciàg zadaƒ realizowanych w bie˝àcym roku oraz rozpocz´cie prac
zwiàzanych z budowà tunelu ˚egaƒska – Zwoleƒska w Mi´dzylesiu. W kolejnych miesiàcach
planowane sà zamkni´cia torowe zwiàzane
z przebudowà stacji Warszawa Rembertów (projekt Rail Baltica). W 2015 roku rozpocznà si´ równie˝ prace na linii Warszawa – Radom.
Na niektórych odcinkach, podobnie jak w roku bie˝àcym, b´dà mia∏y miejsce zamkni´cia
weekendowe i nocne przerwy technologiczne,
organizowane w celu realizacji cz´Êci prac remontowych oraz zadaƒ zwiàzanych z bie˝àcym
utrzymaniem infrastruktury.
Szczegó∏owe rozk∏ady jazdy pociàgów SKM sà
dost´pne na stronie: http://ztm.waw.pl/.
Zarzàd Transportu Miejskiego

REKL AMA

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
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SKLEP SPECJALISTYCZNY
• ELEKTRONICZNE PAPIEROSY – szeroki asortyment
• ALKOMATY – jednorazowe, podr´czne, elektrochemiczne
• CZUJNIKI – dymu, czadu, gazu
• OÂWIETLENIE LED

CENY INTERNETOWE!

W-wa, ul. Korkowa 133 tel. 519-765-305 www.e-paleniePRO.pl
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Otwarcie Sal DoÊwiadczania
Âwiata w CZD i „Budziku”
We wtorek 2 grudnia w Mi´dzylesiu nastàpi∏o uroczyste otwarcie dwóch sal
s∏u˝àcych terapii i rehabilitacji dzieci w zakresie stymulacji zmys∏ów – jedna znajduje si´ w Centrum Zdrowia Dziecka, druga w sàsiadujàcej z nim Klinice „Budzik”.
Sale DoÊwiadczania Âwiata to pomieszczenia wyposa˝one w urzàdzenia i przedmioty s∏u˝àce stymulowaniu
wszystkich zmys∏ów. Znajdujà si´
tam m.in.: kolumny wodne z bàbelkami, wodospady Êwiat∏owodów, kolorowe niebo sterowane
pilotem, specjalne ∏ó˝ko wodne
z matà wibrujàcà czy kula lustrzana z reflektorem. IntensywnoÊç,
charakter i liczb´ bodêców oddzia∏ujàcych na pacjenta mo˝na

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Proboszcz Parafii pw. MB Królowej Polski

w 75. rocznic´ egzekucji
ludnoÊci cywilnej w Wawrze
zapraszajà do uczczenia pami´ci Ofiar
podczas

Uroczystej Mszy Âw.
która odb´dzie si´

27 grudnia 2014 r. o godz. 10.30
w koÊciele pw. MB Królowej Polski w Warszawie
przy ul. Rzeêbiarskiej 46
ok. godz. 12.00 nastàpi uroczyste sk∏adanie kwiatów
na miejscu straceƒ przy ul. 27 Grudnia w Wawrze

dostosowywaç do indywidualnych potrzeb osoby przebywajàcej w takiej sali.
– Istotne jest to, ˝e dzieci nie
otrzymujà tutaj zadaƒ, lecz safot. IPCZD
modzielnie odkrywajà dêwi´ki,
kolory czy nawet zapachy. Przynosi to znakomite efekty – mówi Katarzyna Galewska, rzecznik prasowy Fundacji Rosa, która sfinansowa∏a obie sale. W Polsce dzia∏a ju˝ 36 Sal DoÊwiadczania Âwiata. Dzi´ki Fundacji Rosa Wawer zyska∏
dwie, jeszcze pachnàce nowoÊcià. Dzieci ju˝ w dniu otwarcia mog∏y je przetestowaç, co czyni∏y bardzo ch´tnie i z uÊmiechami na buziach.
Hanna Kowalska, êród∏o: IPCZD

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Polska Organizacja Wojskowa w Zerzniu – 100 lat temu
Czas akcji – niedziela, 9 listopada 2014 roku, miejsce akcji – cmentarz parafialny
przy ulicy Cylichowskiej. I wiele osób
gotowych oddaç czeÊç bohaterom. Najm∏odsi mieszkaƒcy reprezentowani przez
poczet sztandarowy z SP 109 im. Batalionów Ch∏opskich. Oto w setnà rocznic´
powo∏ania oddzia∏u Polskiej Organizacji
Wojskowej z dawnych osiedli parafii Zerzeƒ du˝a liczba goÊci i parafianie zerzeƒscy zgromadzili si´ przy g∏ównej alejce
cmentarnej, gdzie dzi´ki kilku osobom
uda∏o si´ doprowadziç do szcz´Êliwego
fina∏u budow´ pomnika-kamienia upami´tniajàcego ˝o∏nierzy POW.
Podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika oddano ho∏d wszystkim, którzy ten oddzia∏ tworzyli, kierowali nim, wykazywali si´ odwagà i m´stwem w akcjach, bohatersko walczyli o niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej. Pami´ç o nich jest
wyryta od dziÊ na kamieniu-pomniku posadowionym w g∏ównej alei cmentarza parafialnego.
Niech ten kamieƒ przemówi nazwiskami i symbolikà Polskiej Organizacji Wojskowej, organizacji, która odnios∏a sukces, bez której nie by∏oby
Wojska Polskiego gotowego do walki o granice
II Rzeczypospolitej, organizacji o ogromnym dorobku, nieco wspó∏czeÊnie zapomnianej.
Polska Organizacja Wojskowa (POW) by∏a tajnà organizacjà zbrojnà tworzonà w Królestwie

Polskim od sierpnia 1914 roku z inicjatywy Józefa Pi∏sudskiego w oparciu o cz∏onków Zwiàzku
Walki Czynnej i Polskich Dru˝yn Strzeleckich.
Za cel stawia∏a sobie walk´ o niepodleg∏oÊç
Polski i przygotowanie kadr dla jej przysz∏ej armii. Prowadzi∏a szkolenia wojskowe oraz dzia∏ania wywiadowcze i dywersyjne. 22 paêdziernika 1914 roku organizacja przyj´∏a nazw´ Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW).
Dzia∏ajàc na terenie zaboru rosyjskiego, POW
podzielona by∏a na okr´gi, podporzàdkowane komendantom w Warszawie, Lublinie, P∏ocku, Radomiu i Siedlcach. Pod koniec 1914 roku powsta∏y równie˝ oddzia∏y POW w Petersburgu i Kijowie.
Zorganizowano tak˝e Oddzia∏ Lotny Wojska Pol-

skiego, zajmujàcy si´ dywersjà, polegajàcà m.in. na niszczeniu torów kolejowych,
mostów, linii telefonicznych oraz zbrojnych akcjach na urz´dy rosyjskie.
Latem 1918 roku POW zintensyfikowa∏a dzia∏ania dywersyjne, wznowione ju˝
rok wczeÊniej wobec represji stosowanych przez paƒstwa centralne. Dzia∏ania
te polega∏y nie tylko na uszkadzaniu mostów, torów kolejowych czy linii telefonicznych, ale mia∏y równie˝ charakter akcji zbrojnych przeciwko funkcjonariuszom
policji, konfidentom oraz wojskowym patrolom na terenie niemieckiej okupacji.
Szesnastego paêdziernika 1918 roku
warszawska Komenda Naczelna zorganizowa∏a kilkanaÊcie zamachów na niemieckie patrole i posterunki policji. W tym samym miesiàcu POW przeprowadzi∏a akcje bojowe tak˝e na obszarze austriackiej okupacji. Ich celem by∏o przede wszystkim
zdobycie broni i pieni´dzy na dzia∏alnoÊç organizacji. Do najg∏oÊniejszych akcji nale˝a∏ napad na
pociàg pod Bàkowcem, niedaleko Radomia.
W paêdzierniku i listopadzie 1918 roku POW
aktywnie uczestniczy∏a w przejmowaniu w∏adzy
na ziemiach polskich. Jej cz∏onkowie stanowili si∏´ zbrojnà wspierajàcà powsta∏à w Krakowie Polskà Komisj´ Likwidacyjnà, a tak˝e brali udzia∏
ciàg dalszy na str. 5 ➡

REKL AMA
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w masowej akcji rozbrajania niemieckich ˝o∏nierzy na ziemiach Królestwa Polskiego.
W grudniu 1918 roku POW wesz∏a w sk∏ad
powstajàcego Wojska Polskiego.
Struktura organizacyjna POW opiera∏a si´ na
utworzonych g∏ównie w ma∏ych miasteczkach
i wsiach oddzia∏ach. Taki te˝ oddzia∏ powsta∏ na
terenie ówczesnej parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Zerzniu. Wykorzystujàc
organizacj´ Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, majàcej
siedzib´ w osiedlu Las, oko∏o 60 m∏odych ludzi
przesz∏o konspiracyjne szkolenie wojskowe. Organizacjà oddzia∏u zajà∏ si´ Dobies∏aw Dami´cki
– póêniejszy wybitny artysta teatralny. ˚o∏nierzom
szefowa∏ Hipolit Rusiecki – brat nauczycielki ze
szko∏y w osiedlu Las, jego zast´pcà by∏ Wojciech

Sobota. Instruktorem wojskowym by∏ niejaki
Szcz´sny, pseudonim „Wierzba”, przys∏any tu
z dowództwa w Warszawie. Wojskowe çwiczenia
odbywa∏y si´ z dala od siedzib ludzkich – najcz´Êciej na ∏àkach nad Wis∏à – czyli na tak zwanej K´pie i w lasach majàtku Stara Mi∏osna. W listopadzie 1918 roku oddzia∏ wzià∏ udzia∏ w rozbrajaniu
okupanta niemieckiego. Podczas potyczki z Niemcami pod Legionowem jeden z ˝o∏nierzy naszego
oddzia∏u Antoni Gawryszewski, syn wójta, zosta∏ ranny i zmar∏ w szpitalu wojskowym. Po listopadzie wielu ˝o∏nierzy POW zasili∏o szeregi armii
odradzajàcego si´ Paƒstwa Polskiego.
WÊród cz∏onków oddzia∏u byli mi´dzy innymi:
■ z osiedla Las – Antoni Gàsiorowski, Jan Kolasa,
W∏adys∏aw Kolasa, Stanis∏aw Kowalczyk, B∏a˝ej

MIESZKA¡CY WARSZAWY BUDZÑ
SÑSIADÓW Z ZIMOWEGO SNU
NASZ PATRONAT

W niedziel´, 16 listopada, zakoƒczy∏o
si´ przyjmowanie zg∏oszeƒ do ogólnowarszawskiej akcji Podwórkowa Gwiazdka.
Wiemy ju˝, gdzie i kiedy sàsiedzi spotkajà
si´, ˝eby wspólnie sp´dziç czas, bli˝ej si´
poznaç i zintegrowaç w przedÊwiàtecznej
atmosferze. Mamy przyjemnoÊç og∏osiç,
˝e Êwi´tujàcych sàsiedztw b´dzie jeszcze
wi´cej ni˝ w zesz∏ym roku!
Do udzia∏u w inicjatywie zg∏osi∏o si´
ponad 30 punktów sàsiedzkich z ca∏ej
Warszawy. W tym roku najbardziej aktywni b´dà
mieszkaƒcy Mokotowa i Wawra (obie dzielnice
po 5 punktów). Podczas gdy na Mokotowie
prym wiodà partnerstwa lokalne, w Wawrze
ruch sàsiedzki rozwijajà biblioteki oraz oÊrodki
kultury. Na drugim miejscu (4 punkty) znalaz∏o
si´ ÂródmieÊcie.
W du˝ej mierze na frekwencj´ organizatorów
Podwórkowej Gwiazdki wp∏ynà∏ sukces V Warszawskiego Dnia Sàsiada. Do grona sàsiedzkich
aktywistów do∏àczy∏y podmioty spó∏dzielni

i wspólnot mieszkaniowych oraz wiele nieformalnych grup mieszkaƒców. Zaanga˝owa∏y si´ równie˝ instytucje, takie jak: Wawerskie Centrum
Kultury, Dom Kultury „Zacisze”, Integracyjny
OÊrodek Wsparcia dla Dzieci i M∏odzie˝y „Stokrotka”, czy klubokawiarnie: „JaÊ i Ma∏gosia”
oraz „Grochownia”. Pe∏na lista tegorocznych organizatorów Podwórkowej Gwiazdki znajduje si´
na stronie www.InicjatywySasiedzkie.pl i na
blogu PodworkowaGwiazdka.blogspot.com.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■

Tadeusz Gacyk

W dniach od 1 do 21 grudnia w warszawskich
sàsiedztwach rozb∏ysnà wspólnie dekorowane
Êwiàteczne drzewka, szerokim echem rozniesie
si´ sàsiedzkie kol´dowanie, a nad miastem uniesie si´ zapach pierniczków. Mieszkaƒcy Warszawy nie zapomnieli o potrzebujàcych osobach
i instytucjach, dla których ju˝ teraz zadeklarowali ch´ç pomocy. Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy
Obywatelskiej oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà
wszystkich mieszkaƒców do obchodów Podwórkowej Gwiazdki.
Aleksandra Wolczyk
Stowarzyszenie Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL

AMP RadoÊç – Turnieje rocznika 2005/06
Po dobrej postawie w grupie ligowej MZPN
(rocznik 2005) oraz lidze Junior Football League
(rocznik 2006) przyszed∏ czas na turnieje halowe.
W rozegranych dotychczas dwóch turniejach
nasza dru˝yna pokaza∏a kawa∏ dobrego futbolu, dwukrotnie zajmujàc III miejsce. ZdobyliÊmy
tak˝e a˝ 3 nagrody indywidualne. Dodatkowo
w ostatnim turnieju OSiR W∏ochy Cup Êwietnie

Sezon na narty biegowe pora zaczàç!
Nadchodzi sezon zimowy i od kondycji i iloÊci
opadów Êniegu na Mazowszu zale˝y, jaki b´dzie
kalendarz startów w Narciarskim Biegu na
Orientacj´ w Pucharze
Warszawy i Mazowsza
2014/2015. Jest ju˝ na
stronie www.orienteering.
waw.pl regulamin cyklu,
na który wchodzi si´ poprzez klikni´cie w logo
z pingwinkiem na nartach
w Ênie˝nej aurze. Przewidujàc, ˝e zima na Mazowszu nie zawsze obfituje w dostateczne opady
Êniegu, aby mo˝na by∏o spokojnie szusowaç na
nartach po przepi´knych terenach leÊnych, jakie
mamy w Warszawie i okolicach, przygotowaliÊmy

■

Królak, Franciszek Królak, Izydor Królak, Piotr
¸asak, Franciszek Kuranowski, Piotr Kuranowski, Wojciech Sobota, Sylwester ˚o∏àdkiewicz,
z osiedla Zbytki – Stanis∏aw Ciechociƒski, Walenty Figura, Antoni Gawryszewski, Ignacy
Gawryszewski, Pawe∏ Gawryszewski, Wawrzyniec Gawryszewski, Józef Go∏´biewski, Antoni Go∏´biowski, Szymon Plewka,
z osiedla Zastów – Aleksander Bednarczyk,
Franciszek Bednarczyk, Ignacy Dró˝d˝, Jan
Dró˝d˝, Bernard Jesiotr, Józef Mochocki, Stanis∏aw WaÊkiewicz,
z osiedla Wawer – Jerzy Grossman, Stanis∏aw
Szyd∏owicz, Stanis∏aw Wojtowicz.

propozycj´ dla biegaczy – czyli
cykl szeÊciu imprez pod nazwà
Falino 2014/15 w biegu na orientacj´. Informacje o tej imprezie
równie˝ mo˝na znaleêç na stronie
www.orienteering.waw.pl, klikajàc
w logo Falino. Ca∏y cykl bez wzgl´du na warunki pogodowe ma ju˝
swój harmonogram i regulamin.
Wszystkie starty odbywaç si´ b´dà
ze Szko∏y Podstawowej nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy.
Dodatkowo mo˝na wystartowaç w cyklu Zimowych Biegów Górskich w tych samych terminach
i z tego samego miejsca, a informacje tak˝e na
ww. stronie internetowej. Najwa˝niejsze, ˝e na

zaprezentowa∏a si´ tak˝e nasza druga dru˝yna,
która pokaza∏a, ile znaczy „serce do gry”! Podsumowanie, statystyki oraz niespodzianki z ostatnich dwóch turniejów pod linkiem: http://famppksradosc.futbolowo.pl/news,2572854,sukcesy-druzyny-z-rocznika-2005-06.html.
Trener Dorian Citkowski

cykl zawodów Falino w biegu na orientacj´ mo˝na
Êmia∏o zabraç nasze najm∏odsze pociechy, gdy˝ rywalizujà one na terenie wokó∏ szko∏y i na pokonanie trasy potrzebujà od 5 do 25 minut, a rodzice mogà spokojnie obserwowaç, jak radzà sobie z mapà ich
dzieci. Po biegu zawsze w szkole
czeka na uczestników ciep∏y posi∏ek,
herbata i wypieki domowe sporzàdzone przez sprawne r´ce mieszkaƒców Falenicy – naprawd´ sà pyszne
smako∏yki i w ciepe∏ku mo˝na bardzo przyjemnie sp´dziç czas po znakomitym relaksie na Êwie˝ym powietrzu. Warto dodaç, ˝e w Zimowych
Biegach Górskich i zawodach w Biegu na Orientacj´ Falino bierze udzia∏ od 450 do 600 uczestników
– to naprawd´ robi wra˝enie.
Jan Cegie∏ka
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KS ZWAR dodaje si∏
reprezentacji Polski
Trener reprezentacji Polski Adam Nawa∏ka wybra∏ szcz´Êliwe boisko do treningów dla swojej
kadry. Okaza∏o si´, ˝e jedno z najlepszych boisk
w Polsce mieÊci si´ na terenie dzielnicy Wawer
i nale˝y do KS ZWAR. Wybór trenera Nawa∏ki da∏
radoÊç nie tylko Kadrze Narodowej, ale równie˝
dzieciom trenujàcym w Szkó∏ce Pi∏karskiej ZWAR.
Zawodnicy Szkó∏ki mogli oglàdaç na ˝ywo tre-

Winter Break Cup
W niedziel´ 16 listopada odby∏ si´ w Klubie
Tenisowym Break kolejny turniej Tenis10 dla
dzieci. Na korty przy ul. Korkowej zawita∏o ponad 50 zawodników. Po raz pierwszy rozgrywki

ningi swoich idoli, takich
jak: Lewandowski, Piszczek, Szcz´sny, Boruc,
Milik. Po treningach mogli si´ z nimi osobiÊcie przywitaç,
zrobiç zdj´cia oraz wziàç autografy. Takich chwil
nigdy si´ nie zapomina. Zawodnicy KS ZWAR
mówià: „Nasz Klub przyniós∏ szcz´Êcie Polakom
– wygraliÊmy z Niemcami”.
Ca∏y mijajàcy rok przyniós∏ nam wiele sukcesów: awanse naszych dru˝yn do najwy˝szych
lig, czwarte miejsce w ogólnopolskim turnieju
Deichmann oraz rozpocz´cie zaj´ç w dobrze za-

którzy chcieliby pokibicowaç m∏odym, zdolnym
tenisistom. Szcz´Êliwi zwyci´zcy otrzymali nagrody, dyplomy i puchary. Zdj´cia na podium do
obejrzenia na stronie www.tenisbreak.pl.
A oto wyniki poszczególnych kategorii: Talentiada: I Jan Pery, II Lena Nowak, III Wojtek Lewicki oraz Matylda Milewska. Kat. Niebieska: I Jan
Pery, II Patrycja Bok, III Sandra Knappik oraz Miko∏aj Lisiecki. Kat. Czerwona: I Hubert Plenkie-

powiadajàcym si´ Pi∏karskim Przedszkolu, gdzie
pracujemy z dzieçmi w wieku od 3 do 6 lat.
Zarzàd Klubu cieszy si´ z ogromnej poprawy
infrastruktury na terenie klubu, za co szczególnie
chce podzi´kowaç sponsorom: firmie W. GROMEK I SYNOWIE, Drukarni MURU GUMBEL,
a tak˝e Paƒstwu Bortkiewiczom oraz Paƒstwu
Kuczyƒskim.
KS ZWAR
wicz, II Polina Trufanova, III Wojtek Guziƒski oraz
Antek Magielski. Kat. Pomaraƒczowa dziewczynki: I Violetta Trufanova, II Tosia Bàk, III Nelli Witkowska oraz Karolina Szmyd. Kat. Pomaraƒczowa ch∏opcy: I Maks Szafran, II Wiktor Lewandowski III Franek Wierzchowski oraz Karol ˚uber.
Gratulujemy!
Magda Szmyd

Po Otwartych Mistrzostwach Wawra
w p∏ywaniu
Uczestnicy kategorii Talentiada

zyska∏y rang´ mi´dzynarodowà, poniewa˝
w turnieju zagra∏y dwie zawodniczki z Bia∏orusi.
Poziom gry we wszystkich kategoriach wiekowych by∏ bardzo wysoki i wyrównany, dlatego
zapraszamy na nast´pne turnieje nie tylko zawodników i ich rodziny, ale równie˝ wszystkich,

W Êrod´ 10.11.2014 r. w godzinach porannych na p∏ywalni Anin odby∏y si´ zawody p∏ywackie „Otwarte
Mistrzostwa Wawra w p∏ywaniu”.
Organizatorem imprezy sportowej
by∏ Uczniowski Klub Sportowy Manty
Wawer prowadzàcy na co dzieƒ zaj´cia dla m∏odzie˝y na naszej p∏ywalni. WÊród
uczestników byli zawodnicy klubów UKS Mors
oraz Sportteam. Gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo dobrych wyników i dzi´kujemy
wspania∏ej publicznoÊci za doping. Trofea

sportowe wr´czali Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wawer Pan ¸ukasz Jeziorski oraz Dyrektor
OSiR w Dzielnicy Wawer Pan Janusz Ol´dzki.
Konrad Kurek
kierownik P∏ywalni Anin

nym zagraniem przy siatce. Adrian
w pierwszym secie popisa∏ si´ smeczem z backhandu, jakiego nie powstydzi∏aby si´ sama Agnieszka Radwaƒtule w grze podwójnej raska, która za podobne uderzenie zostazem z Szymonem Szpakiem
∏a uhonorowana nagrodà WTA za
okazali si´ lepsi od Kacpra
„Najlepsze zagranie roku”. Pierwszà
Long Vu i Jakuba Hudyka.
parti´ wygra∏ Ignacy 4:3, ale w drugiej
Trenerzy UKT RadoÊç 90
ods∏onie meczu lepszy okaza∏ si´ Admieli równie˝ sporo poworian 4:1. Wydawa∏o si´, ˝e to on wyjdów do zadowolenia dzi´ki
dzie zwyci´sko z tego boju, bo w decywyst´pom swoich poddujàcym o losach spotkania super tieopiecznych w turnieju do
-breaku Adrian objà∏ prowadzenie 8:4.
lat 10. Igor St´pieƒ zajà∏
W koƒcówce meczu to jednak Skar˝yƒdrugie miejsce w kategorii
ski zachowa∏ wi´cej zimnej krwi i dzi´czerwonej. Miko∏aj FedroMarcin Sadomski – 2 miejsce
ki temu to on móg∏ si´ cieszyç z wygrawicz w swoim debiucie na
w turnieju WTK 5 M∏odzików
nej. Trzecie miejsce zajà∏ Eli Mizerski.
tym samym stopniu poNa koniec trzeba wspomnieç o dobrych wydium stanà∏ w kategorii pomaraƒczowej. Wyjàtst´pach Kuby Tomczyka i Asi Grzegrzó∏ki. Kuba
kowo niegoÊcinni okazali si´ Adrian Smater
na kortach klubu C.T. Prestige Ursus doszed∏ do
i Ignacy Skar˝yƒski – zawodnicy z „RadoÊci” rozpó∏fina∏u turnieju WTK 5 do lat 12, a Asia zaj´∏a
strzygn´li losy pierwszego miejsca mi´dzy sobà.
drugie miejsce w turnieju juniorek organizowaFina∏owy mecz sta∏ na bardzo wysokim pozionym przez UKS Ok´cie.
mie. Obfitowa∏ w wiele niezwykle d∏ugich wymian,
Anna Niemiec
które obaj zawodnicy potrafili zakoƒczyç efektow-

Zagraç jak Radwaƒska
Listopad to poczàtek sezonu turniejów rozgrywanych w hali. TenisiÊci z Uczniowskiego
Klubu Tenisowego RadoÊç 90 mogà byç zadowoleni ze swoich pierwszych wyst´pów.
W listopadzie klub z RadoÊci na kortach „Klubu
Miedzeszyn” zorganizowa∏ turnieje dla dzieci do
lat 14 i 10. W imprezie dla m∏odzików najlepiej
wypad∏ Marcin Sadomski, który w grze pojedynczej przegra∏ dopiero w finale z Paw∏em Âwiderskim. Zawodnik UKT RadoÊç 90 w parze z Micha∏em Marchewkà zajà∏ równie˝ drugie miejsce
w grze podwójnej. Marchewka w tym samym turnieju w singlu znalaz∏ si´ w najlepszej czwórce.
Dla „MiÊka”, który jest jeszcze „skrzatem”, by∏
to pierwszy wyst´p wÊród czternastolatków. Tydzieƒ póêniej Marchewka zagra∏ w turnieju do
lat 14 na kortach ST Net. Tenisista z RadoÊci okaza∏ si´ w tych zawodach bezkonkurencyjny, zwyci´˝y∏ zarówno w singlu, jak i w deblu. W finale
gry pojedynczej pokona∏ Stanis∏awa Filochowskiego 6:4 6:3, a w pojedynku decydujàcym o ty-
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Prze˝yj prawdziwà

metamorfoz´
OdwiedziliÊmy ostatnio Metamorfoz´
Day Spa w Weso∏ej. Jest to niezwyk∏e miejsce, gdzie ka˝dy klient mo˝e poczuç si´
wyjàtkowo.
Atmosfera tego obiektu wita nas ju˝ w samym progu wspania∏ymi zapachami aromatycznych Êwiec, które
Przed
prowadzà nas po schometamorfozà
dach do strefy relaksu
i ukojenia. Ale nie zdawaliÊmy sobie sprawy z faktu, ˝e to miejsce ma do
zaoferowania nie tylko
masa˝e relaksacyjne, zabiegi na cia∏o i twarz,
pedicure, manicure i liczne terapie odchudzajàce.
Oprócz tej bogatej oferty
proponuje znacznie wi´cej – wykwalifikowany
zespó∏ spa: stylistów,
wiza˝ystów i kosmetologów tworzy prawdziwe metamorfozy dla swoich klientów.
Poni˝ej przedstawiamy ostatnià metamorfoz´, której byliÊmy Êwiadkami. Pani
Katarzyna przesz∏a dekoloryzacj´ w∏osów,
przez stylistk´ Anit´ nadany zosta∏ nowy,

Êwie˝y odcieƒ per∏owego blondu. O paznokcie zadba∏a Monika, która wykonujàc manicure,
zaproponowa∏a klientce klasyczny kolor czerwieni „Big Apple Red” collection by OPI.

Makija˝ koktajlowy wykona∏a pani
Ma∏gorzata. PodkreÊli∏ on urod´ klientki,
a u˝yty krem piel´gnujàcy z per∏à pozwoli∏
rozÊwietliç
i odm∏odziç twarz.
Do sesji wykorzystane zosta∏y stroje
marki La Metamorphose Gawkowska &
Szcz´sna, której atelier znajduje si´ równie˝ w Metamorfozie
Komplet biznesowy Day Spa.
Pani Katarzyna ukaza∏a si´ w dwóch os∏onach: w koktajlowej
sukni z w∏oskiej we∏ny oraz w komplecie
biznesowym.
Jak mo˝na zauwa˝yç, przesz∏a prawdziwà metamorfoz´.
Zapraszamy do Metamorfozy Day Spa,
gdzie mo˝ecie Panie przeobraziç si´ w sposób kompleksowy i niepowtarzalny i powiedzieç: „Taka jestem. Taka chc´ byç”.
Bli˝sze informacje mo˝na znaleêç na stronie

www.metamorfoza-spa.pl
lub pod nr. tel. 22-763-20-90.

Marta Frejtan

Po metamorfozie – w sukni wieczorowej
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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Wawer na ludowo!
N A S Z PAT R O N AT

Jeszcze do koƒca nie wybrzmia∏y echa
otwarcia Wawerskiego Centrum Kultury,
a ju˝ WCK szykuje kolejne efektowne wydarzenie. 13 grudnia w siedzibie Centrum
przy ul. ˚egaƒskiej 1a w Mi´dzylesiu odb´dzie si´ impreza pod nazwà „Inspiracje
kolbergowskie. Jarmark pomys∏ów”.

zycznych. Od godz. 17.00 b´dzie mo˝na podziwiaç wawerskà m∏odzie˝ w piosenkach ludowych
i inspirowanych motywami ludowymi. Wisienkà
na torcie b´dzie wyst´p Zespo∏u PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej. Ten reprezentacyjny i znany w kraju i za granicà zespó∏ przedstawi pokaz
strojów regionalnych oraz, w g∏ównym punkcie
programu, bogaty wokalno-taneczny repertuar
folklorystyczny. Impreza odb´dzie si´ przy wspó∏pracy z Instytutem Muzyki i Taƒca, dzi´ki któremu
b´dzie jej towarzyszy∏a marka i logo Roku Oskara
Kolberga. Warto odwiedziç w sobot´ 13 grudnia
Wawerskie Centrum Kultury, gdzie od godz. 12.00
do 20.00 b´dzie mo˝na zaznaç atmosfery rodzimego folkloru. WST¢P WOLNY.
WCK

PLAN IMPREZY
13 GRUDNIA 2014 r.
●

Na wszystkich, którzy przed zbli˝ajàcymi si´
Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia chcieliby zaopatrzyç
si´ w regionalne przetwory typu swojskie miody,
chleby wypiekane wed∏ug starych receptur, wiejskie w´dliny, ciasta i inne tego typu rarytasy, czekaç b´dà wystawcy z ró˝nych regionów Polski.
Ka˝dy, kto zechce spróbowaç swoich si∏ w tworzeniu ludowych wycinanek, rzeêb, a nawet klejeniu
ozdób choinkowych z op∏atków, b´dzie móg∏
wziàç udzia∏ w przygotowanych warsztatach r´kodzie∏a ludowego. Jarmark rozpocznie si´ ju˝
o godz. 12.00. Nie zabraknie te˝ motywów mu-

●

●

●

Godz. 12.00–19.00 „Jarmark ludowy”:
- prezentacja r´kodzie∏a twórców ludowych
z ró˝nych regionów Polski oraz wyrobów spo˝ywczych po∏àczona ze sprzeda˝à,
- projekcja filmów „Wesele ko∏bielskie” (re˝. Micha∏ Piskorski) i „Wesele” (re˝. Robert Stando),
- wyst´py muzyków ludowych.
Godz. 14.00–17.00 – Warsztaty r´kodzie∏a
ludowego.
Godz. 17.00–18.00 – „Przeglàd piosenki ludowej i inspirowanej motywami ludowymi” – wyst´py wawerskiej m∏odzie˝y.
Godz. 18.00–20.00:
- pokaz strojów ludowych oraz koncert
folklorystyczny Zespo∏u PieÊni i Taƒca
Politechniki Warszawskiej,
- wspólne Êpiewanie popularnych piosenek ludowych.

Koncert Noworoczny
na Wawer Music Festival

to prawdziwe Êwi´to dla
melomanów. Uwielbiany
przez miliony Polaków
Grzegorz Turnau wystàpi
na estradzie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS w dniu
11 stycznia 2015 roku o godz. 17.30. Program
sk∏ada si´ z popularnych utworów Mistrza, ale
i tych z nowego albumu „7 widoków w drodze do
Krakowa”. Grzegorz Turnau stworzy∏ swój indywidualny styl muzyczny ∏àczàcy piosenk´ poetyckà
z jazzem. Jest autorem wielu tekstów i kompozycji muzycznych. Jego koncerty nie pozostawiajà
oboj´tnym. Artysta, grajàc i Êpiewajàc, ∏atwo nawiàzuje kontakt z publicznoÊcià, prowadzàc jà po
pi´knych bezdro˝ach dêwi´ków s∏owa i muzyki.
Na poczàtku koncertu tradycyjne spotkanie
z goÊciem honorowym. Swój udzia∏ i rozmow´
z publicznoÊcià potwierdzi∏a Danuta Hübner –
pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej.
Bilety na koncert w cenie 50 z∏ mo˝na zarezerwowaç:
■ w recepcji Hotelu Boss przy ulicy ˚wanowieckiej 20, tel. 22-5166100,
■ pod adresem e-mail: fundacja@interpiano.pl,
■ na eBilet: www.ebilet.pl/szukaj.php?t=o&oid
=433.
Jaros∏aw Drzewiecki

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W TRAKCIE
to Klub peđen pomysđów
i zajÒ§ dla dzieci i dorosđych
ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzyƞowaniu z ul. ZwoleĚsk)

Klub – tel. 505 84 74 24
Trattoria – tel. 502 90 10 80
• 13 grudnia, sobota 11:00-12:15
Filcowe choinki! Warsztat kreatywny tworzenia
Ŝlicznych, dekoracyjnych choinek. WstÒp 30 zđ.
• 14 grudnia, niedziela, 11:00 - 12:00
Warsztat Ŝwiteczny z kotem Findusem.
^witeczny nastrój twórzmy z ksiƞkami GoŜcie
na Boƞe Narodzenie i Niezwykđy ^wiÒty Mikođaj.
WstÒp 30 zđ.

• 31 grudnia, od 20:00 do 02:00
Dzieci od lat 6 zapraszamy na Sylwestra
W Trakcie. Zabawa, Ŝwiteczny posiđek i opieka.
Cena 70 zđ.

Od 19 stycznia 2015
zapraszamy na zajÒcia póđkolonijne,
od 8 do 17, nauka jazdy na đyƞwach,
wycieczki do krainy ^w. Mikođaja i inne.

GrudzieĚ w Trattorii W Trakcie
jest peđen daĚ Ŝwitecznych, pachncych
goƜdzikami i migdađami. Nasze adwentowe
menu oferuje pyszne postne dania jak dorsz
w sosie mohito czy pizza z đososiem.
A do tego grzany cydr z lask cynamonu.



Organizujemy wigilijne spotkania
od 60 zđ za osobÒ.

27 - 31 grudnia - w tygodniu po ŜwiÒtach
specjalne menu light!

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Kobieta z pasjà – spotkania
dla wyjàtkowych kobiet
Stowar zyszenie
„Chata z pomys∏ami”
serdecznie zaprasza
mamy i opiekunki
osób niepe∏nosprawnych, na co dzieƒ zaanga˝owane w wieloletnià opiek´ nad swoimi niepe∏nosprawnymi, doros∏ymi dzieçmi, cz∏onkami rodziny, na spotkania dla kobiet, które ∏àczy rodzicielstwo niepe∏nosprawnego dziecka oraz pasje
i zainteresowania.
Chcemy zach´caç, aby ka˝da z Was zaprosi∏a do
projektu bliskie osoby: sàsiadki, kole˝anki. Do dzia∏aƒ tych chcemy równie˝ zaprosiç ojców osób niepe∏nosprawnych, lokalnych seniorów, a tak˝e mamy osób niepe∏nosprawnych z innych oÊrodków.
Proponujemy Wam wspólne spotkania o twórczym, artystycznym charakterze wokó∏ pasji: poezja, fotografia, r´kodzie∏o, malarstwo, taniec,
kosmetyka, a mo˝e coÊ jeszcze?
Chcemy przedstawiç ró˝norodne propozycje
dzia∏aƒ – tak, aby ka˝da z mam mog∏a znaleêç
coÊ bliskiego sobie. Proponujemy warsztaty arty-

styczne z zakresu ró˝nych sztuk – taniec, poezja,
film, kreatywne pisanie, sztuki plastyczne, ceramika – wokó∏ tematu MOJA NATURA rozumianego podwójnie: jako praca z tematem przyrody,
ale i pochylenie si´ nad samà sobà.
Za nami ju˝ trzy, bardzo owocne, spotkania –
pierwsze zapoznawcze, trzecie poÊwi´cone ˝yciu Marii Sk∏odowskiej-Curie, a drugie... tu oddajmy g∏os jednej z uczestniczek grudniowego
spotkania „Kobieta z pasjà”:
Kilka miesi´cy temu Stowarzyszenie „Chata
z Pomys∏ami” wzi´∏o udzia∏ w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ´ pod has∏em Seniorzy w AKCJI. Zg∏oszony
w konkursie projekt skierowany jest do mam
opiekujàcych si´ doros∏ymi dzieçmi z niepe∏nosprawnoÊcià, a tak˝e do ich rodzin. Na spotkania
zaproszeni sà równie˝ seniorzy z „Chaty” i przyjaciele „chatowiczów” w ró˝nym wieku.
Czas sp´dzony na tych spotkaniach to czas wytchnienia, relaksu i mi∏ych kontaktów. Mo˝e to
byç czas mówienia o swoich marzeniach – tych

GRUDNIOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
04-618 Warszawa-Anin, ul. Trawiasta 10

WYSTAWY, KONCERTY
■

Wystawa: „75 rocznica Zbrodni Wawerskiej”.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

■

16 grudnia o godz. 16.30, w cyklu „Wybitni Polacy”, odb´dzie si´ wyk∏ad Ewy Andrzejewskiej przybli˝ajàcy postaç i dzia∏alnoÊç Jana Karskiego. Miejsce:
siedziba g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr 87 i Czytelnia nr XIII, Anin, ul. Trawiasta 10.

JESIENNA BIBLIOTEKA

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
■

G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ró˝ne rzeczy Hilarego”, Joanna Kulmowa.
REKL AMA

■

■

■

■

16 grudnia, godz. 13.00–14.00 – „Kamienie Hilarego”
19 grudnia, godz. 15.00–16.00 – „Âciana Hilarego”
23 grudnia, godz. 13.00–14.00 – „Klatka Hilarego”
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy,
Anin, ul. Trawiasta 10.
„Dzieci poznajà Êwiat”. 19 grudnia, godz. 16.00 –
g∏oÊne czytanie dzieciom fragmentów ksià˝ki „Dlaczego...
Odpowiedzi na pozornie ∏atwe pytania”. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
17–21 grudnia w godz. 13.00–16.00 – „Dekoracja ozdób choinkowych”. Warsztaty plastyczne dla
dzieci. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10
Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30–18.00. Liczba miejsc
ograniczona. Zaj´cia p∏atne 5 z∏. Zapisy w Oddziale Dzieci´cym (22-815-33-21 w. 25). Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
„Wawerskie Maluchy”. Zaj´cia ruchowo-edukacyjne
w formie zabawy dla dzieci w wieku 1,5–3 lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami
w czwartki, w godz. 10.00–11.50. Prowadzi Krystyna
Krajewska. Zaj´cia w dwóch grupach wiekowych:

zrealizowanych i tych czekajàcych na realizacj´, to
tak˝e mo˝liwoÊç zaprezentowania swoich pasji.
Jedno ze spotkaƒ odby∏o si´ w KINOkawiarni
Stacja Falenica. W kawiarnianej scenerii, przy
ciastku i kawie obejrzeliÊmy film pt. „Bogowie”
w re˝yserii ¸ukasza Palkowskiego. Film bardzo si´
wszystkim podoba∏, mieliÊmy okazj´ o tym powiedzieç na dalszej cz´Êci spotkania przeznaczonej na
dyskusj´. Ze wzruszeniem przypominaliÊmy postaç profesora Zbigniewa Religi jako Êwietnego
kardiochirurga i cz∏owieka z pasjà. Jeszcze raz
spojrzeliÊmy na szarà epok´ lat osiemdziesiàtych.
Dla nas by∏ to na pewno czas odpoczynku.
Kolejne spotkanie odb´dzie si´ 18 grudnia w godz.
13.30–18.00, b´dà to warsztaty: Êwiàteczne stroiki
inspirowane naturà. Serdecznie zapraszamy!
Chata z pomys∏ami

■

■

- dzieci w wieku 1–1,5 roku, godz. 10.00–10.40 –
zaj´cia p∏atne 8 z∏
- dzieci w wieku 2–3 lata, godz. 10.50–11.50 – zaj´cia p∏atne 15 z∏
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w Oddziale Dzieci´cym (22-815-33-21 w. 25). Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
„Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla
komputera i telewizora”. W ka˝dy czwartek, godz.
16.00–18.00. W programie gry: „Kalejdoskop 30
gier”, „Któr´dy do zamku?”, „Rycerstwo i piracki
skarb”, „Mastermind”, „Zgadnij kto to?”, „Kolejka”,
„Znaj znak” i „Monte Cassino”. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
„Spotkanie z baÊnià”. Czytanie baÊni dzieciom w Êrody w godz. 12.00–12.30. BaÊnie: „Królewna Ânie˝ka”,
„Z∏a zima”, „Dziewczynka z zapa∏kami”. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl
i profilu facebookowego, gdzie og∏aszane sà
wszelkie wydarzenia i relacje.

WCK Zastów zaprasza:
■

„NIEZWYK¸Y PREZENT NA NIEZWYK¸E ÂWI¢TA”
– WARSZTATY ORYGINALNEGO PAKOWANIA PREZENTÓW

Zapraszamy 17 grudnia (Êroda) o godzinie 18.00 na „Niezwyk∏y prezent
na niezwyk∏e Êwi´ta” – warsztaty oryginalnego pakowania prezentów w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta”. Stworzymy niebanalne, atrakcyjne
opakowania, b´dàce dodatkowà Êwiàtecznà atrakcjà pod choinkà. Obowiàzujà zapisy! (Liczba miejsc ograniczona – zapisy od 8 do 12 grudnia).
■

DOBRY WIECZÓR SÑSIEDZKI W WCK FILIA „ZASTÓW”

Zapraszamy 15 grudnia (poniedzia∏ek) o godzinie 19.15 na „DOBRY
WIECZÓR sàsiedzki” – spotkanie sàsiedzkie dla wszystkich! W nastroju bo˝onarodzeniowym podzielimy si´ pomys∏ami Êwiàtecznymi, przepisami kulinarnymi, wykonamy stroiki Êwiàteczne. Wst´p wolny!
WCK filia Zastów
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PROGRAM NA GRUDZIE¡
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,
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
17, 19 grudnia, godz. 18.00–20.00 – Body conditioning – warsztaty ruchowe dla doros∏ych i starszej m∏odzie˝y. Prowadzàca: Renata Piotrowska. Obowiàzujà zapisy: piotrofska@piotrofska.art.pl.

13 grudnia (sobota), godz. 13.00 i 15.00 – „Jase∏ka na strychu”. Przedstawienie w wykonaniu Grupy Teatralnej Jednego
Przedstawienia z Przedszkola „LeÊny Zakàtek”. Scenariusz:
Marcin Kobierski i Anna Bodziak, re˝yseria – Anna Bodziak.
14 grudnia (niedziela), godz. 15.00 – Recyklingowe
ozdoby Êwiàteczne. Rodzinne warsztaty tworzenia ozdób,
realizator – Siemiankowo, tel. 511 254 628. Wst´p wolny.

WCK FILIA ANIN,

Wawerski Klub dla Rodzin

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

17 grudnia (Êroda) w godz. 10.30–11.00 oraz
11.00–11.30 – warsztatowe zaj´cia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 1,5–4 lata. Wst´p wolny!
17 grudnia (Êroda) w godz. 10.00–12.30 – dy˝ury
coacha rodzinnego, spotkania, warsztaty. Adresaci
– doroÊli. Wst´p wolny!
18 grudnia (czwartek) w godz. 10.00–12.00 – Dzieƒ
Maluszków. Spotkanie dla opiekunów z dzieçmi w wieku 0–1 r.˝. Wst´p wolny!
12, 19 grudnia (piàtki) w godz. 11.00–11.30 – Angielski dla maluchów. Wst´p – 5 z∏.
19 grudnia (piàtek) w godz. 11.30–13.00 – dy˝ury
doradcy zawodowego, spotkania, warsztaty. Adresaci
– doroÊli. Wst´p wolny!
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. ˝.).
Organizator – Stowarzyszenie Mierz Wysoko.
Zapisy i informacje – Julia Dmeƒska, tel. 603 345 949,
klubdlarodzin@mierzwysoko.org.pl.

13 grudnia (sobota), godz. 10.00–14.00
IV Turniej Szachowy o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2014 – turniej dla dzieci i m∏odzie˝y s´dziowany
przez arc. Agnieszk´ Brustman, koƒczàcy ca∏oroczne
rozgrywki. Adresaci: m∏odzie˝, dzieci. Op∏ata wpisowa.

FUNDACJA RADOÂå dla LUDZI (Artur Woltyƒski, tel.
600-383-676, e-mail: info@radoscdlaludzi.pl, sala nr
119/87, II pi´tro) zaprasza na szereg zaj´ç i spotkaƒ: PLASTYKA 3D, RZEèBA, MUZA-NUTA (próby zespo∏ów muzycznych dla doros∏ych), TANIEC BREAKDANCE, AKADEMIA YOYO, KLUB SZALONEGO NAUKOWCA (eksperymenty
dla dzieci), GIMNASTYKA DLA DOROS¸YCH, MALARSTWO
I RYSUNEK DLA M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH, OBS¸UGA
KOMPUTERA, KLUBIK MULTIMEDIALNY FUNDACJI RADOÂå DLA LUDZI NR 119/84, GRA GITARA (nauka gry na
gitarze), KOMIKS (nauka rysowania), PIERWSZE KROKI MA¸EGO ARTYSTY (nauka rysunku), FREESTYLE BASKETBALL.
STREFA M¸ODZIE˚Y
15 grudnia (poniedzia∏ek) w godz. 16.30–19.30 –
nauka programowania robotów Arduino. Zaj´cia
bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
16 grudnia (wtorek), godz. 15.30–17.00 i 17.10–18.40
– „Minecraft”. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
17 grudnia (Êroda), godz. 16.00–19.00 – „Python”,
nauka programowania. Zaj´cia bezp∏atne, liczba
miejsc ograniczona.
18 grudnia (czwartek), godz. 16.15–17.30 – podstawy programowania dla dzieci. Jedynym wymogiem uczestnictwa jest umiej´tnoÊç pisania, zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
12, 19 grudnia (piàtek), godz. 18.30–20.00 – Grafika
3D. Zaj´cia bezp∏atne, liczba miejsc ograniczona.
13 grudnia (sobota), godz. 13.00–18.00 – Planszówki w Wawrze – otwarte spotkanie dla zainteresowanych
grami organizowane przez Stowarzyszenie Avangarda.
Zapisy i informacje – Agnieszka Âwiàtecka, tel. 889 981
780, fundacja@adhoc.org.pl, sala 112, II pi´tro.
STREFA KREATYWNOÂCI
13 grudnia (sobota), godz. 14.00–20.00 – Inspiracje
Kolbergowskie. Jarmark pomys∏ów. Wst´p wolny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

13 grudnia (sobota), godz. 17.00–20.00
Kiermasz Âwiàteczny prac wykonanych przez dzieci z Pracowni Rzeêby „Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej. Przyj´cie wraz z pocz´stunkiem. Wst´p wolny.
14 grudnia (niedziela), godz. 10.00–15.00
XVIII Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2014. Op∏ata wpisowa.
16 grudnia (wtorek), godz. 16.00–19.00
Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Relax” wraz
z zaproszonymi goÊçmi, m.in. z ks. Proboszczem Markiem Doszko. Wst´p wolny.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
12 grudnia (piàtek), godz. 17.00
„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – „OpowieÊç
wigilijna”. Re˝yseria: David Hugh Jones, produkcja:
USA (1999), gatunek: baÊƒ fantasy, dramat. Czas
trwania: 1 godz. 35 min. Wst´p wolny!
13 grudnia (sobota), godz. 17.00
Spotkanie wigilijne z kol´dami „Przed zapaleniem choinki”. Obejrzymy baÊƒ „Królowa Êniegu”
w wykonaniu grupy teatralnej „Balladynki”, poÊpiewamy kol´dy z zespo∏em „Alex i Babki” oraz podzielimy si´ op∏atkiem przy stole wigilijnym. Wst´p wolny.

14 grudnia (niedziela), godz. 17.00
SPOTKANIE KULTURALNEJ RADY SÑSIEDZKIEJ
FALENICA. Spotkanie sàsiedzkie prowadzone przez
Aleksandr´ Sarnowskà. Wst´p wolny.
15 grudnia (piàtek), godz. 17.00
„Nadàsana Gàsienica” – premiera spektaklu grupy SKOWRONKI. Scenariusz na podstawie tekstu
Bruce’a Williama, re˝yseria Zbigniew Rogowski, scenografia Zbigniew Rogowski i Aleksandra Sarnowska. Adresaci: dzieci i rodzice. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå,
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
15 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 17.00
Pokaz uczestników sekcji – balet. Wst´p wolny.
19 grudnia (piàtek), godz. 18.00
Sàsiedzkie spotkanie wigilijne. Wspólne przygotowanie potraw wigilijnych. Mi∏e sp´dzenie czasu –
kol´dowanie. Wst´p wolny.
20 grudnia (sobota), godz. 15.00
Teatrzyk „Âwiàteczne marzenia”, wykonanie –
Studio Artystyczne Arlekin. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–31 grudnia, godz. 10.00–20.00
„W grudniowym nastroju” – wystawa prac uczestników sekcji plastycznych. Wst´p wolny!
15 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 19.15
„DOBRY WIECZÓR sàsiedzki” – spotkanie sàsiedzkie dla wszystkich, w nastroju Êwiàtecznym podzielimy si´ pomys∏ami Êwiàtecznymi, przepisami kulinarnymi, wykonamy stroiki Êwiàteczne. Wst´p wolny!
17 grudnia (Êroda), godz. 18.00
„Niezwyk∏y prezent na niezwyk∏e Êwi´ta” –
warsztaty oryginalnego pakowania prezentów w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta”. Zapisy! (Liczba
miejsc ograniczona – zapisy od 8 do 12 grudnia).
20 grudnia (sobota), godz. 12.00
Gala wr´czenia nagród w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych „Pocztówka do Âwi´tego
Miko∏aja” i „Ozdoba choinkowa” oraz spotkanie
z Miko∏ajem w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta”.
Forma udzia∏u – dla laureatów konkursów.

19 grudnia (piàtek), godz. 15.00
Wigilia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wst´p
dla cz∏onków UTW Wawer.

20 grudnia (sobota), godz. 14.30
„Pierwsza gwiazdka” – Spotkanie z Miko∏ajem,
XIX edycja w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta”.
Dla Miko∏aja wystàpià uczestnicy sekcji dzieci´cych. Forma udzia∏u – dla uczestników sekcji WCK Filia Zastów.

20 grudnia (sobota), godz. 9.00–14.00
Przedwigilijny bieg na orientacj´ pn. „CholnO”,
organizowany przez Klub PTTK Imprez na Orientacj´
Stowarzysze. Zapraszamy rodziny z Aleksandrowa do
wspólnego biegu na orientacj´ po okolicznych lasach.
Impreza jest otwarta dla wszystkich. Koszt 3–5 z∏/os.

20 grudnia (sobota), godz. 17.00
„Magia Âwiàt” – spotkanie z Miko∏ajem, XIX edycja
w ramach projektu „Przepis na Êwi´ta”. Dla Miko∏aja wystàpià uczestnicy sekcji. Forma udzia∏u – dla
uczestników sekcji WCK Filia Zastów.

31 grudnia (Êroda), godz. 20.00–05.00
Bal Sylwestrowy przy znakomitej muzyce na ˝ywo
granej przez zespó∏ „Medium”. Wszystkie informacje
u organizatorki – Stanis∏awa Hoffman, tel. 505 072 800.

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
14 grudnia (niedziela), godz. 16.00
„Historyja o Bo˝ym Narodzeniu” – premiera spektaklu Grupy Teatralnej INTERMEDIUM. Scenariusz i re˝yseria Szczepan Szczykno, scenografia Hanna Mrozowska. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
13 grudnia (sobota), godz. 17.00-18.30
„Kol´dy i pastora∏ki” – familijny koncert Êwiàteczny
w wykonaniu aktorów scen warszawskich dla wszystkich mieszkaƒców dzielnicy. W ramach projektu Terminal Kultury. Wst´p wolny.
3, 10, 17 grudnia
Spotkania w Klubie Seniora.
Programy mogà ulec zmianom
z przyczyn niezale˝nych od organizatorów.
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez na naszych ∏amach.
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RadoÊç dla ludzi w Wawerskim Centrum Kultury
Jestem na drugim pi´trze w siedzibie Wawerskiego Centrum Kultury przy ˚egaƒskiej 1a. Wchodz´ do jasnej i przestronnej sali. Jest na tyle du˝a,
˝e mog∏aby pomieÊciç kilkadziesiàt osób. Jest to sala, która ∏àczy ze sobà jeszcze pi´ç innych pomieszczeƒ. W jednym jest Êwietnie urzàdzona sala plastyczna, której Êciany zdobià obrazy dzieci uczestniczàcych w zaj´ciach, a tak˝e fundacyjnych
plastyczek. Znajduje si´ tam równie˝ stanowisko
rzeêby. Druga sala to przytulna pracownia muzyczna. Jej Êciany sà obite wyg∏uszajàcymi materia∏ami,
w oknach wiszà ci´˝kie kotary, stojàca tam sofa zach´ca do odpoczynku. Sercem tej sali jest perkusja
i wiele ró˝norodnego sprz´tu muzycznego. Tam
odbywajà si´ warsztaty z nauki gry na gitarze.
W innej sali urz´duje Stowarzyszenie „Inicjatywa
Razem”, a najmniejsze pomieszczenie to biuro Fundacji RadoÊç dla Ludzi. Zaglàdam w kolejne drzwi...
– To jest klubik multimedialny – mówi Artur
Woltyƒski, w∏aÊciciel Fundacji RadoÊç dla Ludzi,
zapraszajàc mnie do Êrodka. – Napijesz si´ kawy?
Wn´trze kawiarni jest troch´ surowe, zdobi je
jednak niebanalny, urokliwy sprz´t: rower Low
Rider, pi´çdziesi´cioletni rzutnik ¸ZK, zabytkowe
kamery i stara maszyna do pisania „Continental”. W kawiarni sà te˝ rega∏y z ksià˝kami, puzzlami i z grami planszowymi, stoliki kawiarniane
i szeÊç stanowisk komputerowych. W sali s∏ychaç
mocne brzmienia muzyki klubowej, co buduje
atmosfer´ studenckà, której brakuje w Wawrze.
– ZrobiliÊmy to wszystko sami, bez ˝adnego
dofinansowania – mówi Artur. – Wszystkie rzeczy tutaj sà albo z naszego domu, bàdê od wolontariuszy czy od ludzi dobrej woli. Komputery
dostaliÊmy w formie darowizny od Agencji Rynku Rolnego. Mamy te˝ projektor. Dzi´ki niemu
mo˝emy wyÊwietlaç filmy, robiç projekcje zdj´ç...
Zapoznaj´ si´ z historià ka˝dego elementu tej
przestrzeni. ˚aluzje sà podarowane przez znajo-

mego, który robi∏ demonta˝. Stoliki kawiarniane
pochodzà z Pizzerii w RadoÊci. Stoliki komputerowe zosta∏y tutaj po gimnazjum. Na Êcianach
wiszà kolorowe prace Micha∏a Dziekana.
Nie wszystko jednak mo˝na zrobiç bez ponoszenia kosztów; Fundacja na bie˝àco musi op∏acaç ksi´gowà, rachunki telefoniczne, Internet
i czynsz WCK. Artur przyznaje, ˝e dajà rad´ dzi´ki
temu, ˝e w tym roku zacz´li pobieraç drobne
op∏aty za zaj´cia. Tak˝e dzi´ki pomocy prywatnych sponsorów, takich jak pani Monika, prowadzàca Zak∏ad Optyczny w RadoÊci, fundacj´ staç
nawet na hojne gesty, takie jak ufundowanie
przyjaznego dla dzieci graffiti w obecnej sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury, a tak˝e udost´pnienie na parterze budynku cz´Êci foteli kinowych przywiezionych ze szko∏y Drimagine.
Historia fundacji zacz´∏a si´ trzy lata temu na
bazarku w RadoÊci. Kiedy Artur, po 15 latach rozwijania lokalnej pizzerii, zosta∏ wybrany prezesem
bazarku, postanowi∏ uczyniç z tej przestrzeni miejsce sàsiedzkiej integracji. Wraz z ˝onà Annà organizowali cyklicznie wyprzeda˝e gara˝owe. Wypo˝yczali zamki dmuchane i zje˝d˝alnie z zaprzyjaênionej sali zabaw i udost´pniali je za darmo
odwiedzajàcym bazar. Kiedy spotkania sàsiedzkie
si´ rozros∏y i zdoby∏y rozg∏os, paƒstwo Woltyƒscy
postanowili za∏o˝yç fundacj´. Chcieli w ten sposób stworzyç przestrzeƒ wymiany talentów, umiej´tnoÊci, a zatem miejsce, w którym ludzie w ka˝dym wieku b´dà mogli sp´dzaç swój wolny czas.
– My jesteÊmy po to, ˝eby daç ludziom szans´.
KtoÊ, kto przyjdzie i zajrzy, mo˝e spróbowaç taƒczyç sals´, rysowaç komiksy, wykonaç tricki z pi∏kà
do koszykówki. Odkryje w sobie talent. Satysfakcjonujàce sp´dzanie czasu wolnego to zapobieganie patologiom spo∏ecznym, a zarazem podstawa
do budowania zdrowej, szcz´Êliwej spo∏ecznoÊci.
¸atwiej zapobiegaç, ni˝ potem leczyç albo karaç.

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Emil Barchaƒski
– najm∏odsza ofiara Stanu Wojennego...
13 grudnia 1981 roku komuniÊci wprowadzili Stan Wojenny.
Spo∏eczeƒstwo nie rezygnowa∏o z walki
o suwerenne istnienie,
wielu ofiarnych ludzi nara˝a∏o si´ dla paczki
ulotek czy drukowanych w ukryciu ksià˝ek.
Jednym nich by∏ Emil Barchaƒski, 16-letni
uczeƒ warszawskiego XI liceum im Miko∏aja
Reja. Po og∏oszeniu „wojny” trafi∏ do za∏o˝onej przez Tomasza Sokolewicza konspiracyjnej
grupy „Pi∏sudczycy”, kontynuujàcej w warunkach konspiracyjnych dzia∏alnoÊç „ma∏ej SolidarnoÊci”, czyli Federacji M∏odzie˝y Szkolnej.
Emil wraz z przyjació∏mi dokucza∏ „komunie”, niszczàc jej symbole – pomniki Lenina,
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Nowotki, Dzier˝yƒskiego... Gdy 10 lutego 1982
„Pi∏sudczycy” oblali farbà i podpalili w bia∏y
dzieƒ pomnik Feliksa Dzier˝yƒskiego (na dzisiejszym pl. Bankowym), wywo∏a∏o to furi´ w∏adzy i dociekliwe poszukiwania „terrorystów”.
SB u˝ywa∏a do zwalczania opozycji prowokatorów. Jeden z nich wciàgnà∏ Emila do potajemnej akcji drukowania ksià˝ki Adama
Michnika, a ch∏opcy pochwalili mu si´ akcjà
na pomnik „krwawego Feliksa”.
3 marca na Pradze Barchaƒskiego aresztowa∏a SB i brutalnie pobi∏a. Bito go przez ca∏e
Êledztwo, wymuszajàc oskar˝anie kolegów.
Sàd dla nieletnich wyjàtkowo potraktowa∏
Emila jako aresztanta „politycznego” i wymierzy∏ 2 lata w zawieszeniu. W procesie karnym z oskar˝enia o prób´ obalenia ustroju

Obok Artura i Ani w Fundacji dzia∏ajà równie˝
ich przyjaciele. Tomek Madejski wdra˝a si´ w koordynowanie dzia∏aƒ Fundacji (np. pozyskuje nowych sponsorów i wolontariuszy). W pracowni
plastycznej prowadzone sà osobne zaj´cia dla ró˝nych grup wiekowych z rysunku (Bo˝ena Bienias,
Pracownia Akwarela), malarstwa (Ula Bucholtz-Stefaniak), rzeêby (Tereska ¸empicka), rysowania
komiksów (Oliwia Burlikowska) oraz podstaw plastyki (Iwona Burlikowska). Prowadzone sà warsztaty taƒca breakdance (prowadzàcà jest mistrzyni
breakdance Ari Kubik, One Girl Army), dzieci´cy
klub szalonego naukowca (zaj´cia prowadzone
przez Agnieszk´ Truchan), nauka podstaw obs∏ugi
komputera (Tomasz Sierpiƒski, Anio∏y Przedsi´biorczoÊci) oraz gry na gitarze (Tomasz Madejski i Tomasz Zygner, Tasmania). Micha∏ Pisarski prowadzi
akademi´ „Yo-yo”, profesjonalni muzycy organizujà próby swoich zespo∏ów rockowych, w du˝ej sali odbywa si´ gimnastyka dla doros∏ych prowadzona przez Tomka Zygnera, a warsztaty nauki sztuczek z pi∏kà do koszykówki prowadzi „Mistrz
Polski” Mateusz Stopa Stopczyƒski. Za wszystkie
zaj´cia op∏ata jest symboliczna, poczàwszy od drugich zaj´ç 5 albo 10 z∏ za godzin´. Oprócz sta∏ych
sekcji realizowane sà pojedyncze projekty. Jednym
z nich by∏ prowadzony od maja bezp∏atny kurs grafiki 3D, na który sk∏ada∏o si´ pi´ç bloków tematycznych: rzeêba, scenariusz i re˝yseria, komiks
i storyboarding, malarstwo i rysunek oraz najwa˝niejsze – nauka grafiki 3D na profesjonalnym
sprz´cie w Akademii Drimagine.
– Ludziom, tak jak w czasach rzymskich, potrzeba „chleba i igrzysk”. Nie wystarczy im sama
praca, ale te˝ zabawa, relaks i mi∏e sp´dzanie czasu w gronie innych osób. To najlepsza alternatywa dla siedzenia przed komputerem i absurdalnej
samotnoÊci na Facebooku. Mamy jeszcze sporo
pomys∏ów na dzia∏ania integrujàce mieszkaƒców
Wawra, którymi stopniowo b´d´ si´ dzieli∏ – puentuje spotkanie pan Artur.
Joanna Janisz

17 maja Emil Barchaƒski odwo∏a∏ wszystkie
zeznania, oÊwiadczajàc, ˝e zosta∏y wymuszone
biciem, co wywo∏a∏o wÊciek∏oÊç SB-eków...
a Tomasz Sokolewicz zosta∏ zwolniony.
Emil zaginà∏ 3 czerwca 1982 roku na spacerze
z dziwnym znajomym. Zosta∏ znaleziony martwy przy pi´çsetnym kilometrze brzegu Wis∏y,
ko∏o Miedzeszyna w rejonie ul. Sitowie... Mama
Emila dowiedzia∏a si´ o tym w sobot´ 5 czerwca. Cia∏o jedynego syna zobaczy∏a w sàdowym
prosektorium przy ul. Oczki dopiero w poniedzia∏ek... zw∏oki mimo upa∏u ciàgle le˝a∏y poza
ch∏odnià – d∏ugie r´ce SB „zabezpiecza∏y” w ten
sposób mo˝liwoÊç autopsji zmar∏ego...
Do dzisiaj nie uda∏o si´ ustaliç sprawców
tego morderstwa...
Emil Barchaƒski zosta∏ w 2007 roku poÊmiertnie odznaczony Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Kontakt i informacje:
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
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o 1BOJ EPLUPS [CMJƒBKŕ TJŢ ĽXJŢUB #PƒFHP /B
SPE[FOJB o D[BT TQFOJPOZDI NBS[FŴ J TQPULBŴ
X SPE[JOOZN HSPOJF ; QFXOPžDJŕ OJFKFEFO [ OB
T[ZDI D[ZUFMOJLØX NBS[Z CZ [BTLPD[Zŗ CMJTLJDI
QJŢLOZN VžNJFDIFN $[Z UZN XBžOJF [BKNVKF
TJŢ TUPNBUPMPHJB FTUFUZD[OB $P LSZKF TJŢ QPE
UZN UFSNJOFN
o 1JŢLOZ VžNJFDI UP [ESPXF QSPTUF [ŢCZ J [B
ECBOF E[JŕTB .PEOF PCFDOJF PLSFžMFOJF TUPNB
UPMPHJB FTUFUZD[OB ŕD[Z XJŢD X TPCJF XJFMF E[JF
E[JO TUPNBUPMPHJJ TUPNBUPMPHJŢ [BDIPXBXD[ŕ 
QSPUFUZLŢ PSUPEPODKŢ [BCJFHJ IJHJFOJ[BDZKOF 
QFSJPEPOUPMPHJD[OF D[Z QSPmMBLUZD[OF
o ; KBLJNJ QSPCMFNBNJ [HBT[BKŕ TJŢ [BUFN QB
DKFODJ DIDŕDZ QPQSBXJŗ TXØK VžNJFDI * KBL NPƒ
OB JN QPNØD
o 1S[ZD[ZO OJFFTUFUZD[OFHP XZHMŕEV V[ŢCJFOJB
KFTU XJFMF 4UBSF OJFT[D[FMOF QS[FCBSXJPOF XZ
QFOJFOJB OB LJMLV QPXJFS[DIOJBDI KFEOFHP [ŢCB 
QSØDIOJDB XUØSOB QPE XZQFOJFOJBNJ OJFXBžDJ
XZ EPCØS LPMPSV XZQFOJFOJB [XBT[D[B X PEDJO
LV QS[FEOJN T[QFDŕ 0HSPNOŕ QPQSBXŢ FTUFUZLJ
V[ZTLBNZ KVƒ X NPNFODJF XZMFD[FOJB XT[ZTULJDI
[ŢCØX [ QSØDIOJDZ 8JFMV QBDKFOUØX [BVXBƒB QP
HPST[FOJF TXPJDI SZTØX UXBS[Z QP VUSBDJF [ŢCØX
;BOJL LPžDJ T[D[ŢLJ J ƒVDIXZ X NJFKTDBDI QP VTV
OJŢUZDI [ŢCBDI QPXPEVKF PCOJƒFOJF XZTPLPžDJ
[XBSDJB [BQBEBOJF QPMJD[LØX QPHŢCJFOJF CSV[E
XBSHPXZDI J TLSØDFOJF EPMOFHP PEDJOLB UXBS[Z 
DP OJFTUFUZ EPEBKF MBU QPTUBS[B 3BEŕ OB UP KFTU
MFD[FOJF QSPUFUZD[OF 8BEZ [HSZ[V TUPD[POF 
[SPUPXBOF [ŢCZ UBLƒF [BCVS[BKŕ XZHMŕE UXBS[Z
J VžNJFDIV 5V QPNPƒF OBN PSUPEPOUB ,BNJFŴ
OB[ŢCOZ J PTBE [BMFHBKŕDZ OB QPXJFS[DIOJBDI
[ŢCØX QS[FCBSXJBKŕ TJŢ QPXPEVKŕ LSXBXJFOJF 
TUBOZ [BQBMOF E[JŕTF J QS[Z[ŢCJB B X LPOTFLXFO
DKJ PETBOJBOJF TJŢ LPS[FOJ [ŢCØX J OJFFTUFUZD[OZ
XZHMŕE ULBOFL NJŢLLJDI PUBD[BKŕDZDI [ŢCZ 4QFL
UBLVMBSOF FGFLUZ V[ZTLVKF TJŢ XJŢD QPQS[F[ QSPGF
TKPOBMOF D[ZT[D[FOJF [ŢCØX TLBMJOH J QJBTLPXBOJF
&MJNJOVKFNZ X UFO TQPTØC QS[FCBSXJFOJB J TUBOZ
[BQBMOF QS[Z[ŢCJB
o %MB XJFMV QBDKFOUØX QSPCMFNFN KFTU UBLƒF
LPMPS [ŢCØX $P NPƒF [BQSPQPOPXBŗ TUPNBUP
MPH X UBLJFK TZUVBDKJ

o 1PTUS[FHBOJF LPMPSV [ŢCØX [BMFƒZ PE CBSXZ
[ŢCB OBTZDFOJB LPMPSFN PE QS[FKS[ZTUPžDJ UXBS
EZDI ULBOFL J TUSVLUVSZ QPXJFS[DIOJ [ŢCB PSB[ PE
[KBXJTL PQUZD[OZDI [XJŕ[BOZDI [ QBEBKŕDZN žXJB
UFN ,PMPS [ŢCØX VXBSVOLPXBOZ HFOFUZD[OJF 
[BMFƒZ UBLƒF PE XJFLV QBDKFOUB DIPSØC PHØMOZDI 
OBXZLØX IJHJFOJD[OZDI J EJFUFUZD[OZDI 0HSPN
OZ XQZX NB SØXOJFƒ QBMFOJF QBQJFSPTØX LBXB 
IFSCBUB QS[ZQSBXZ $[BTFN NBNZ EP D[ZOJFOJB
[ QS[FCBSXJFOJBNJ [XJŕ[BOZNJ [ [BCVS[FOJBNJ
SP[XPKPXZNJ ULBOFL [ŢCB D[Z UFƒ [ nVPSP[ŕ 1S[Z
D[ZOŕ [NJBOZ CBSXZ [ŢCB NPƒF UFƒ CZŗ VSB[ [ŢCB 
VSB[ [BXJŕ[LB PSB[ MFD[FOJF LBOBPXF +FEOZN
[ OBKOPXT[ZDI TQPTPCØX OB FMJNJOBDKŢ QS[FCBS
XJFŴ J QSØCŢ SP[KBžOJFOJB VžNJFDIV KFTU XZCJFMB
OJF [ŢCØX
o $[Z KFTU UP [BCJFH CF[QJFD[OZ J EMB LBƒEFHP 
/B D[ZN PO QPMFHB
o 8ZCJFMBOJF TUPTPXBOP PE EBXOB 8  SPLV
[BTUPTPXBOP EP UFHP [BCJFHV XBQOP DIMPSPXBOF 
DIMPSFL HMJOV J )0 0CFDOJF XZCJFMBOJF UP JOBD[FK
VUMFOJBOJF QS[FCBSXJFŴ QPXTUBZDI OB QPXJFS[DI
OJ CŕEƑ X QS[ZQBELV [ŢCØX NBSUXZDI XFXOŕUS[
KBNZ [ŢCB /JF LBƒEZ TJŢ EP UFHP [BCJFHV LXBMJm
LVKF /JF QSPQPOVKFNZ [BCJFHV QBDKFOUPN QS[FE
 SPLJFN ƒZDJB LPCJFUPN X DJŕƒZ PTPCPN [ EVƒŕ
OBEXSBƒMJXPžDJŕ [ŢCØX [BQBMFOJFN QS[Z[ŢCJB 
DIPSPCBNJ EFSNBUPMPHJD[OZNJ 1P EPLBEOZN
[CBEBOJV QBDKFOUB J [BLXBMJmLPXBOJV EP [BCJFHV
XZCJFMBOJB MFLBS[ TUPNBUPMPH PLSFžMB OB QPETUB
XJF LPMPSOJLB EPDFMPXŕ CBSXŢ [ŢCØX J XZLPOVKF
TQFDKBMOŕ JOEZXJEVBMOŕ OBLBELŢ OB [ŢCZ U[X
T[ZOZ XZCJFMBKŕDF QS[F[SPD[ZTUF NJŢLLJF OBLBE
LJ OB VLJ [ŢCPXF  /BTUŢQOJF XQSPXBE[B EP OJFK
žSPEFL XZCJFMBKŕDZ J JOTUSVVKF QBDKFOUB PEOPžOJF
EPTUPTPXBOJBQSFQBSBUVXEPNVőFMXZCJFMBKŕDZ
OBMFƒZ [BLBEBŗ OB LJMLB HPE[JO E[JFOOJF OBKMFQJFK
OB OPD QS[F[ PLPP  EOJ Bƒ EP V[ZTLBOJB [B
NJFS[POFHP FGFLUV $P LJMLB EOJ QBDKFOU QPXJOJFO
[HBT[Bŗ TJŢ OB XJ[ZUZ LPOUSPMOF .PƒOB QS[ZTQJF
T[Zŗ QSPDFEVSŢ TUPTVKŕD EPEBULPXP X HBCJOFDJF
MBNQŢ EP XZCJFMBOJB 8 QS[ZQBELV HEZ [ŕC KFTU
NBSUXZ XZCJFMBOJF UBLƒF PECZXB TJŢ X HBCJOFDJF
QPED[BT KFEOFK MVC LJMLV XJ[ZU
o $[Z XZCJFMBOJF EBKF USXBZ FGFLU
o &GFLU XZCJFMBOJB OJF VUS[ZNB TJŢ EP LPŴDB ƒZ
DJB 8TLB[BOF Tŕ TFTKF QS[ZQPNJOBKŕDF SB[ EXB
SB[Z X SPLV %MB QS[FEVƒFOJB FGFLUV XZCJFMBOJB

&EZUB 1PMBL
-FLBS[ EFOUZTUB

[BMFDB TJŢ U[X CJBŕ EJFUŢ [BSØXOP X D[BTJF XZ
CJFMBOJB KBL J QS[F[ LPMFKOF  UZHPEOJF QMVT  EOJ
/BMFƒZ XJŢD VOJLBŗ OBQPKØX J QPLBSNØX CBSXJŕ
DZDI OQ LBXZ IFSCBUZ D[FSXPOFHP XJOB TPLØX 
DPMJ PXPDØX J XBS[ZX CPHBUZDI X CBSXOJLJ KB
HPEZ XJžOJF CVSBLJ J LBSPUFOZ NBSDIFX QPNJ
EPS QBQSZLB QS[ZQSBX TUPTPXBOZDI X [VQBDI 
TPTBDI NVT[UBSE[JF LVSLVNJOB DVSSZ  ,POJFD[OF
KFTU UBLƒF TZTUFNBUZD[OF QSPGFTKPOBMOF D[ZT[D[F
OJF [ŢCØX X HBCJOFDJF TUPTPXBOJF QBTUZ BHPEOJF
XZCJFMBKŕDFK J XZTPLJ QP[JPN IJHJFOZ KBNZ VTUOFK
1PELSFžMBN ƒF XTQØD[FžOJF IJHJFOB UP OJF UZMLP
SFHVMBSOF T[D[PULPXBOJF J OJULPXBOJF [ŢCØX /B
MFƒZ TUPTPXBŗ SØXOJFƒ JSZHBUPSZ EP D[ZT[D[FOJB
QS[FTUS[FOJ [ŢCPXZDI J NBTBƒV E[JŕTF PSB[ PQSØD[
T[D[PUFD[FL NBOVBMOZDI o T[D[PUFD[LJ FMFLUSZD[OF
SPUBDZKOF TPOJD[OF MVC SPUBDZKOPTPOJD[OF 8JBEP
NP KFEOBL ƒF UFO XZTJFL TJŢ PQBDB 1PELSFžMBN 
ƒF QJŢLOZ VžNJFDI UP QS[FEF XT[ZTULJN [ESPXZ
VžNJFDI J UZMLP XD[FTOF XZLSZDJF QSPCMFNV EBKF
OBKCBSE[JFK [BEPXBMBKŕDF QBDKFOUB J MFLBS[B FGFLUZ
;BDIŢDBN XJŢD EP SFHVMBSOZDI XJ[ZU V TUPNBUP
MPHB CZ XTQØMOJF OBE UZN QJŢLOZN VžNJFDIFN
QSBDPXBŗ
o %[JŢLVKŢ [B SP[NPXŢ

4QFDKBMJTUZD[OB 1SBLUZLB 4UPNBUPMPHJD[OB 1BOJ 0SUPEPOULB
VM HFO 3PNBOB "CSBIBNB 
 8BST[BXB

LPN   
JOGP!QBOJPSUPEPOULBQM

XXXQBOJPSUPEPOULBQM GBDFCPPLDPNQBOJPSUPEPOULB

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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UFLTU TQPOTPSPXBOZ

; ES &EZUŕ 1PMBL MFLBS[FN EFOUZTUŕ SP[NB
XJB .BSUB 'SFKUBO
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Konkurs o Kazimierzu Szpotaƒskim rozstrzygni´ty
6 listopada w Wawerskim Centrum Kultury odby∏o
si´ uroczyste podsumowanie konkursu „˚ycie i dzia∏alnoÊç Kazimierza Szpotaƒskiego”. Inicjatorem tej
formy uczczenia polskiego in˝yniera elektryka, pioniera przemys∏u aparatów elektrycznych, w og∏oszonym
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Roku
K. Szpotaƒskiego by∏ Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Organizacja
konkursu przypad∏a Gimnazjum nr 102 i XXVI Liceum
Ogólnokszta∏càcemu. UroczystoÊç fina∏owà, którà
uÊwietnili swojà obecnoÊcià przedstawiciele w∏adz
dzielnicy Wawer, cz∏onkowie rodziny K. Szpotaƒskiego oraz dyrektorzy szkó∏ bioràcych udzia∏ w konkursie, poprowadzili uczniowie z XXVI LO przygotowani
przez p. Magdalen´ WiÊnioch. Trud przygotowania
regulaminów i zadaƒ konkursowych oraz sali wystawowej spoczà∏ na nauczycielkach Gimnazjum nr 102
p. Renacie Kwiatkowskiej i p. Wioletcie Pawlak.
Zainteresowanie konkursem by∏o du˝e, udzia∏
w nim wzi´li uczniowie z kilku szkó∏ wawerskich
i z Pragi-Po∏udnie. Konkursowe zmagania przebiega∏y
w 4 kategoriach: fotografia (cieszàca si´ najwi´kszym
zainteresowaniem), prezentacja, makieta, praca literacka. Podczas rozdania nagród odby∏ si´ quiz, do którego zakwalifikowa∏y si´ 4 dru˝yny gimnazjalne. Ten
egzamin wiedzy z ˝ycia i dzia∏alnoÊci K. Szpotaƒskiego
oraz z fizyki najlepiej zdali uczniowie z Gim. nr 102.
Powo∏ane przez Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
komisje konkursowe, w których sk∏ad weszli: p.

Agata W∏odarczyk – inspektor w Wydziale OÊwiaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, p. Beata Scelina – dyrektor ZS nr 120, p. Bogumi∏a Klaudel-Rezler – artystka malarka, p. Zbigniew
Filinger – przewodniczàcy Komisji Historycznej Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, p. Andrzej Rukowicz – architekt, animator
kultury, inicjator i autor scenariusza filmu biograficznego o K. Szpotaƒskim, p. Marcin Sul˝ycki – artysta
fotograf oraz p. Miros∏awa Bo˝entowicz – prezes
Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i p. Halina Binkiewicz – specjalista ds.
fizyki Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ – mia∏y nie lada zadanie,
by wy∏oniç spoÊród nades∏anych prac te najciekawsze. Po og∏oszonym werdykcie jury okaza∏o si´, ˝e
najwi´cej miejsc na podium zaj´li uczniowie dwóch
wawerskich gimnazjów: Gim. nr 102 i Gim. nr 104.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrz
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy p. Jolant´ Koczorowskà otrzymali:
W kategorii fotografia:
• I miejsce – Julia Keler, Gim. nr 102
• II miejsce – Gabriela Olszewska, Gim. nr 104
• III miejsce – Jan Lubaniak, Gim. nr 102
W kategorii prezentacja przyznano dwie równorz´dne pierwsze nagrody dla:
• Julii Kobel i Kaliny Pszony z Gim. nr 104 oraz Anny Galas i Ma∏gorzaty Ignaczak z Gim. nr 102
• II miejsce – Weronika Kowalczyk i Barbara Walczyk, Gim. nr 102
• III miejsce – Maciej Zajkowski, Gim. nr 101
W kategorii makieta przyznano dwie nagrody:
• I miejsce – Patryk K´pski i Krzysztof Zakrzewski,
Gim. nr 102
• II miejsce – Jan Popielski, Gim. nr 104
W kategorii praca literacka nagrodzono Jakuba
Komorka z XXVI LO.
Dodatkowà nagrodà Burmistrza Dzielnicy Wawer
dla wszystkich uczestników konkursu sà bilety
wst´pu do Centrum Nauki Kopernik.
Ponadto nagrody specjalne ufundowali: rodzina K.
Szpotaƒskiego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich
dla autora pracy literackiej oraz RE Projekt Development Sp. z o.o. dla autorów nagrodzonych makiet.
Ma∏gorzata Rodak

VII Wawerskie Forum Edukacyjne w SP 216
W dniu 6 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej
z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216 odby∏o si´
VII Wawerskie Forum Edukacyjne. Organizatorem by∏a Anna WiÊniewska – wicedyrektor szko∏y. Tegoroczne has∏o przewodnie brzmia∏o: „Wspó∏praca
kluczem do efektywnego komunikowania si´”.
Adresatami Forum byli nauczyciele klas I–III, oddzia∏ów przedszkolnych, Êwietlic szkolnych i pedagodzy wspierajàcy w klasach integracyjnych. Przyby∏ych
GoÊci powita∏a Pani Dyrektor Bogumi∏a Rudnicka.
Cz´Êç wspólna dla wszystkich uczestników to
Wspó∏praca w zespole – motywowanie i inspirowanie
– przyk∏ady dobrych praktyk. Nauczyciele z SP 216
REKL AMA
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zaprezentowali wybrane projekty edukacyjne, które realizowane sà w szkole.
W drugiej cz´Êci Forum, po przerwie kawowej, nauczycieli zaproszono do wzi´cia udzia∏u w jednym z proponowanych
warsztatów metodycznych. Pani Barbara
Przybylska-Matula prowadzi∏a warsztaty
metodyczne z zakresu edukacji matematycznej Razem ∏atwiej. Wspó∏praca
w grupach na zaj´ciach edukacji matematycznej. Pani Ma∏gorzata Korchowiec poprowadzi∏a zaj´cia Efektywna
komunikacja – gry i zabawy dla dzieci m∏odszych.
Kolejne warsztaty to
Wspó∏praca z rodzicami
– skuteczne porozumiewanie si´ drogà do
wzajemnego zrozumienia prowadzone przez
Panià Ew´ Kosiorek.
W czasie zaj´ç Czekajàc
na Êwi´ta – integracyjne spotkania plastyczne
prowadzonych przez
Panià Katarzyn´ Pilczuk-Paw∏owskà nauczyciele wyczarowali
pi´knà wspólnà choink´, renifery i inne cuda.
By∏a tak˝e grupa nauczycieli, która uczest-

niczy∏a w warsztatach metodycznych Wspólne dzia∏anie gwarancjà osiàgni´cia sukcesów w sporcie
– zaj´cia ruchowe dla dzieci m∏odszych prowadzonych przez Panià Katarzyn´ Matyjaszek.
W VII Wawerskim Forum Edukacyjnym uczestniczy∏o 130 nauczycieli z warszawskich przedszkoli
i szkó∏ podstawowych. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udzia∏u w takiej formie doskonalenia zawodowego. W ankietach ewaluacyjnych bardzo
wysoko ocenili organizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia,
nabytà wiedz´ i umiej´tnoÊci oraz mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ z innymi nauczycielami.
Tak mi∏e s∏owa i zadowolenie uczestników zach´ca organizatorów do podj´cia decyzji: Do zobaczenia
za rok na kolejnym Wawerskim Forum Edukacyjnym
zorganizowanym w goÊcinnych progach SP 216.
Anna WiÊniewska
wicedyrektor SP 216
Nr 47 / Grudzieƒ 2014
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niem przypomn´ Paƒstwu, jakie nasze rodzime odmiany b´dzie mo˝na kupowaç ju˝ wczesnym latem:

– na z∏oÊç Putinowi, ale tak˝e
dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe

Papierówka – jedna z najbardziej znanych odmian, obecnie mocno zapomniana, pochodzàca z krajów nadba∏tyckich, stàd inna jej nazwa – Oliwka Inflancka. Owocuje w drugiej po∏owie lipca, rodzi Êredniej wielkoÊci owoce o bia∏o˝ó∏tej skórce. Jab∏ka majà
bia∏y, soczysty, lekko kwaskowaty mià˝sz. Niestety
s∏abo si´ przechowujà, najsmaczniejsze sà zrywane
bezpoÊrednio z drzewa, po kilku dniach stajà si´ kruche. Za to wtedy doskonale nadajà si´ na kompot.
Ananas Ber˝enicki – Odmiana znaleziona na Wileƒszczyênie w Ber˝enikach ko∏o Dukszt przez prof. Hrebnickiego jako siewka nieznanej odmiany. Charakteryzuje

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych
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.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja
◗ Hydraulik- elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na remont
mieszkania, domu lub innego pomieszczenia. Mogà to byç
te˝ drobne prace. W-wa tel. 537 047 887

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

tel. 513 148 238

NAUKA GRY NA GITARZE
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848
◗ Podejm´ prac´ w przedszkolu lub ˝∏obku o charakterze pomocy nauczyciela 536602245.
◗ Sprzedam 2 szafki do ∏azienki, bia∏e – jedna pod umywalk´,
druga wolnostojàca naro˝na – tanio!, tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam 3 komody sosna ciemne, drewniane styl w∏oski,
walizk´ granatowà na kó∏kach, stan bdb, oraz atlasy geograficzne. Tanio! tel: 781 496 613.

MEBLE NA WYMIAR

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

Us∏ugi Informatyczne

tel. 663-677-701

KUPIĘ MIESZKANIE:
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DACHY

zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym
problemem prawnym

tel. 796 796 596

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
20
0

662-605-590

■

SPRZEDA˚, MONTA˚
226

501 14 14 40

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

biuro@s2invest.pl

◗ Sprzedam przyczep´ kempingowà 1950 z∏, zgrzewark´ do
rur hydraulicznych nowà 135 z∏, piec gazowy c. o 695 z∏,
wiertark´ udarowà Bosch 295 z∏, no˝yce elektryczne do
blachy 295 z∏, listwy grzejne 59 z∏. W-wa 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

KURSY MATURALNE
Z MATEMATYKI !!!!

214

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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

501-758-140

231

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

Tel. 503-759-762

M O N TA ˚ :

Askware

Przeglàdy okresowe budynków
Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

◗ Sprzedam obraz olejny-pejza˝ lasu w poz∏acanych ramach, wymiary: 44x75 – kopia Ivana Szyszkina-tanio: tel: 781 496 613
◗ Encyklopedia Powszecha PWN 4 tomy – stan idealny, wydanie 1983 r oraz s∏ownik j´zyka polskiego 3 tomy, s∏ownik
ortograficzny i poprawnej polszczyzny – stan bdb – tanio!
– tel: 607 746 416.
◗ Sprzedam tanio zamra˝ark´, tel. 798 266 991.
◗ Tanio sprzedam suszark´ Whirlpool, grzejnik HZ-51OE, amerykaƒski sejf ognioodporny Honeywell, drukark´ laserowà HP
1100 i ∏ó˝ko jednoosobowe (amerykaƒskie), tel. 22 610 78 83
◗ 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
◗ Sprzedam dzia∏k´ 2200 m2 z domem z bali 70 m2 (do remontu) w Êrodku wsi 98 km od W-wy (za Rykami) 69 tys.
z∏. W-wa, tel. 537 047 887.

Tel. 660-769-211

36

Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru

122

Ma∏e grupy, wysoka skutecznoÊç,
du˝e doÊwiadczenie.

160

NADZOR Y BUDOWL ANE

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

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

17
4

506 173 607

◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie. Jestem powa˝nà i kulturalnà kobietà tel. 880 692 465
◗ Sprzedam s∏ownik 2 tomy niemiecko-polski, tanio! tel: 781
496 613.
◗ Ukrainka szuka pracy jako opiekunka nad starszymi osobami.
Prosz´ dzwoniç po 17: 00 tel. 888 717 615
◗ Sprzedam torb´ damskà nowà marki Monnari. Kolor be˝owo-czarny. Bardzo elegancka i pojemna. 250 z∏. tel. 608 641 885
◗ Szukam p∏yt winylowych z muzykà rozrywkowà i powa˝nà
poczàwszy od lat 60-tych do teraz. Mój nr tel: 512 937 682
◗ Sprzedam telewizor 14 cali LG-tanio, stan bdb, tel: 781 496 613
◗ Kobieta szuka pracy jako opieka, pomoc dla osoby starszej,
gotowanie, sprzàtanie. tel. 886 385 511

SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios
44m i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex tel.
605 360 935.
◗ 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.

WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

194

◗ Poszukuj´ do wynaj´cia du˝ego domu w Starej Mi∏osnej,
min. 8-9 pokoi tel. 22 773 17 86, 502 866 725.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 321 m2 z domem 164 m2 naro˝na, zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie media. Wo∏omin ko∏o
W-wy. tel. 608 574 622.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w cz´Êciach lub w ca∏oÊci 3000
m2 w Wo∏ominie – podzielona z warunkami zabudowy, media w ulicy. BezpoÊrednio. tel. 608 574 622.
◗ Sprzedam lub zamieni´ dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy za mieszkanie w bloku w Zàbkach lub W-wie tel.
608 574 622.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy we
wsi Wola Cygowska, we wsi PoÊwi´tne, (gmina PoÊwi´tne)
tel. 608 574 622.
◗ AGENCJA OCHRONY JUWENTUS stanowisko: PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH do aktywnej sprzeda˝y us∏ug systemów
alarmowych Miejsca pracy: Miƒsk Mazowiecki, Praga,
Otwock itp. Wymagane: DoÊwiadczenie w sprzeda˝y, prawo
jazdy i w∏asny samochód (rycza∏t) Oferujemy: atrakcyjne warunki zatrudnienia (podstawa 2 500 z∏/ netto + system prowizyjny) Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowaç na adres
E-mail: b.bagazja@juwentus.pl.

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

68

◗ Opieka nad dzieckiem, osobà starszà, sprzàtanie, mycie
okien, kontakt: 667 877 337.
◗ Ukrainka (lat 52) podejmie si´ ca∏odziennej opieki nad starszà osobà w Wawrze lub okolicy. tel: 886-747-718.
◗ 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.

Piros – To jedna z m∏odszych odmian, wyselekcjonowana dopiero w 1984 r. Owocuje w pierwszej po∏owie sierpnia. Ma soczyste i bardzo smaczne, du˝e
owoce. Skórka zielono˝ó∏ta, mocna i gruba, z intensywnym czerwonym rumieƒcem. Kremowy, bardzo
soczysty i aromatyczny mià˝sz czyni jà jednà z najsmaczniejszych letnich odmian jab∏ek.
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Zaczyna si´ zima, wi´c na Êwie˝e, rwane prosto
z sadu jab∏ka liczyç ju˝ nie mo˝na. Na szcz´Êcie wiele ich odmian dobrze si´ przechowuje, nie tracàc
swoich wartoÊci od˝ywczych i zdrowotnych. Nawet
do wiosny mo˝na kupowaç smaczne rodzime odmiany, choç w sklepach pojawià si´ zapewne nied∏ugo tak˝e importowane – z Nowej Zelandii czy
Ameryki Po∏udniowej. A ja z pewnym wyprzedze-

si´ bardzo du˝ymi, kulistymi i delikatnie ˝ebrowanymi
owocami, pokrytymi mocnà, zielonkawo˝ó∏tà skórkà.
Jab∏ka majà kremowy, ma∏o soczysty mià˝sz, lekko
aromatyczny, o smaku winnym. Dojrzewajà w pierwszej po∏owie sierpnia. Owoce typowo deserowe.
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Jedz jab∏ka

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

15

WAWERSKIE

„Moja Afryka” w mojej szkole
Zima to pi´kny czas – Êwi´ta, Miko∏aj, Sylwester... Dla mnie jest jeszcze jeden, wa˝niejszy powód do t´sknoty za zimà: moja coroczna wyprawa do Czarnej Afryki – realizowana jak zawsze w ferie. W tym roku to ju˝
siódma podró˝ – ciàgle w to samo miejsce,
do tych samych ludzi...
Pierwszy raz do Afryki pojecha∏am – banalnie –
z biurem podró˝y do luksusowego hotelu. Wycieczk´
zafundowa∏am sobie za nagrod´ jubileuszowà. Hotel
by∏ rzeczywiÊcie pi´kny. Tylko ja pokocha∏am coÊ innego... Prawdziwà Afryk´ – biednà, g∏odnà, brudnà i cierpiàcà, ale kolorowà, rozÊpiewanà, szcz´Êliwà. Taki
ludzki paradoks. Najbardziej zapadli mi w serce ludzie,
a szczególnie dzieci. To one sta∏y si´ mojà niedoÊcignionà mi∏oÊcià po dziÊ dzieƒ. Zacz´∏am odwiedzaç szko∏y,
sierociƒce, prywatne chatki, sp´dzaç czas z dzieçmi ulicy. Rozda∏am wszystko i walizka moich prywatnych rzeczy by∏a pusta. Potem rozdawa∏am ju˝ tylko uÊmiechy,
uÊciski i ciep∏e s∏owa. Ju˝ wtedy wiedzia∏am, ˝e wróc´
w to miejsce. Nie b´d´ jednak tylko turystkà...

Dzi´ki przychylnoÊci dyrekcji SP 86 przygotowa∏am projekt edukacyjny i mog∏am go prezentowaç
na ró˝nych poziomach nauczania. Pokazy slajdów,
prelekcje, prezentacje pamiàtek – sta∏y si´ sta∏ym
punktem styczniowych lekcji przyrody. Reakcje dzieci przechodzi∏y moje najÊmielsze oczekiwania. Z roku na rok widzia∏am w oczach moich uczniów coraz
wi´cej emocji, zaanga˝owania i pozytywnej energii.
Ju˝ od jesieni dzieci pyta∏y: „Prosz´ pani, a kiedy
znów b´dà te lekcje o dzieciach z Afryki?”, „Prosz´
pani, a czy ja te˝ mog´ przygotowaç coÊ o Afryce?”.
Mia∏am mo˝liwoÊç zaprosiç do naszej szko∏y
rdzennych Afrykaƒczyków na spotkanie z uczniami
klas piàtych i szóstych. By∏am zaproszona z mojà
prezentacjà do pobliskiej SP w Miƒsku Mazowieckim. Co roku w okresie wczesnozimowym organizuj´ w szkole zbiórk´ darów dla najbardziej potrzebujàcych Afrykaƒczyków, szczególnie dzieci. HojnoÊç
naszych uczniów jest dla mnie wr´cz... „problemem”. Dzieci zawsze przynoszà „du˝o za du˝o”,
wi´cej, ni˝ wolno mi zabraç do samolotu. Zazwyczaj

Psia Paczka w Przedszkolu nr 86
Ju˝ rozpoczà∏ si´ okres przedÊwiàteczny. W sklepach zacz´∏y si´ promocje ró˝nych akcesoriów Êwiàtecznych, zaÊ w witrynach ukazujà si´ pierwsze bo˝onarodzeniowe dekoracje. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to czas sp´dzany z rodzinà, w gronie
najbli˝szych nam ludzi. To czas dzielenia si´ op∏atkiem, za˝egnywania konfliktów i waÊni. Ta niezwyk∏a i magiczna atmosfera sprawia, ˝e okazujemy sobie ˝yczliwoÊç i pomagamy sobie nawzajem, niesiemy wsparcie osobom potrzebujàcym.
W Przedszkolu z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 86
w Warszawie pami´tamy tak˝e o zwierz´tach. Nasze przedszkole ju˝ po raz czwarty organizuje akcj´ charytatywnà „Psia Paczka” dla Schroniska dla
Bezdomnych Zwierzàt w Celestynowie.
Wra˝liwi na los porzuconych zwierzàt staramy si´
zwróciç uwag´ na istniejàcy problem przepe∏nionych
schronisk oraz odpowiedzialnoÊci, jakà niesie ze sobà
decyzja posiadania czworono˝nego przyjaciela. W tym
celu nauczycielki organizujà dla dzieci (tak˝e w ciàgu
roku szkolnego) tematyczne zaj´cia dydaktyczno-wychowawcze oraz niezwyk∏e spotkania z psami.

Dzieci z naszego przedszkola aktywnie w∏àczajà
si´ w „Psià Paczk´”.
Co roku samodzielnie przygotowujà bud´ dla psa
(pomagajà przy sklejaniu kartonów oraz malujà jà
farbami), która jest elementem dekoracyjnym naszej
akcji. Kilka dni przed rozpocz´ciem „Psiej Paczki” zaczynamy przedsi´wzi´cie informacyjne. Nasze
przedszkolaki opowiadajà rodzicom, co robi∏y i co
wa˝nego wydarzy∏o si´ w przedszkolu, i przekazujà
rodzicom konkretne informacje (w tym roku akcja
obywa∏a si´ w dniach 17.11–05.12.2014).
Nast´pnie w wyznaczonym miejscu na terenie

wioz´ 60 kg darów, a mój skromny „dobytek” pakuj´ do maleƒkiego podr´cznego plecaczka.
Jestem g∏´boko przekonana, ˝e moja afrykaƒska
pasja, poparta dydaktycznà teorià i emocjonalnà
praktykà, to dobry „kawa∏ek” wiedzy dla naszych wychowanków. Mi∏o patrzeç, jak otwierajà si´ ich serca
na krzywd´ i ci´˝ki los innych. Obserwuj´, jak uczà si´
empatii i tolerancji. Niejeden z nich zrozumia∏, jak
wielkim darem jest jedzenie i nauka w szkole.
Moja Afryka nauczy∏a mnie prawdziwego ˝ycia.
Za ka˝dym razem, kiedy widz´ witryny ekskluzywnych sklepów, kiedy siadam nad talerzem wykwintnego dania, wiem, ˝e sà ludzie, którym tak niewiele potrzeba do szcz´Êcia. Nie narzekam wi´c. Zaciskam z´by, gdy cierpi´. Za wszystko dzi´kuj´.
I ciesz´ si´ ka˝dà, nawet ma∏à garstkà mi∏oÊci.
Martyna Jod∏owska
przedszkola pojawia si´ ca∏a ekspozycja i – do dzie∏a...
Dekoracja budzi zainteresowanie, co przek∏ada
si´ na hojnoÊç w przekazywaniu rzeczy dla piesków.
Okres przedÊwiàteczny to czas porzàdków i zakupów. Robiàc porzàdki, z pewnoÊcià znajdziemy
coÊ zb´dnego, starego, z czego nie b´dziemy ju˝
korzystaç. Dlatego przedmiotem naszej akcji jest
zbiórka takich rzeczy, których ju˝ nie potrzebujemy,
np. starych koców, zmian poÊcielowych, r´czników.
Gdy wybieramy si´ na zakupy, mo˝emy swój koszyk powi´kszyç o jednà zupe∏nie niedrogà rzecz,
np. pokarm dla psa czy Êrodki czystoÊci.
Musz´ przyznaç, ˝e nauczycielki z przedszkola
gorliwie w∏àczajà si´ w akcj´. Z wielkim wyprzedzeniem zbierajà rzeczy, które wczeÊniej by wyrzuci∏y, ale trzymajà je, bo wiedzà, ˝e na pewno si´
przydadzà. W tym roku jak w poprzednim licz´ na
du˝e wsparcie ze strony rodziców.
Bardzo goràco zach´cam wszystkie wawerskie
przedszkola i szko∏y do organizowania podobnych
zbiórek na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierzàt w Celestynowie.
MyÊl globalnie, dzia∏aj lokalnie...
Monika Wentykier

REKL AMA

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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Ostatnie 2 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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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