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Z regionalnymi
smako∏ykami
i z przytupem!
Sobota 13 grudnia wpisa∏a si´ w sposób
szczególny w histori´ dzia∏ajàcego od niedawna Wawerskiego Centrum Kultury, które wspólnie ze Spo∏ecznym Ogniskiem Muzycznym im. A. Kulikowskiego z RadoÊci
zorganizowa∏o wydarzenie pn. „Inspiracje
kolbergowskie. Jarmark pomys∏ów”. Impreza odby∏a si´ w ramach koƒczàcego si´
Roku Oskara Kolberga. Tego dnia przestrzenie budynku przy ul. ˚egaƒskiej 1a,
który jest siedzibà WCK, wype∏ni∏y si´ zapachami wiejskich przetworów oraz dêwi´kami muzyki. Ubrani w stroje charakterystyczne dla danego regionu swoje prace wystawiali twórcy r´kodzie∏a ludowego
z Mazowsza, Kurpi i Podlasia, a producenci regionalnych wyrobów – od kie∏bas przez
nalewki, na chlebie skoƒczywszy, oblegani
byli przez mi∏oÊników prawdziwie tradycyjnych smaków. Czegó˝ tam nie by∏o?! I koronkowe bombki na choink´, i kurpiowskie
wycinanki, i stroiki na Êwiàteczne sto∏y; kurpiowskie fafernuchy i wszelakie pierniki,

podlaskie s´kacze i niespotykane miody...
W∏asnor´cznie wykonane prace wystawili
tak˝e podopieczni Domu Pomocy Spo∏ecznej „Na Bachusa”, uczniowie Zespo∏u
Szkó∏ Specjalnych „Na PrzedwioÊniu”, Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”, a ponadto józefowski M∏odzie˝owy OÊrodek
Socjoterapii „J´druÊ”.
Przez ca∏y czas s∏ychaç by∏o dêwi´ki muzyki, którà „na ˝ywo” wykonywali ludowi
muzycy. Notabene muzyka zdominowa∏a
wieczornà cz´Êç wydarzenia. Po godz. 17.00
rozpoczà∏ si´ przeglàd piosenki ludowej
i inspirowanej motywami ludowymi. Na
scenie prezentowali si´ m∏odzi wawerscy
artyÊci, na co dzieƒ çwiczàcy pod okiem instruktorów w Spo∏ecznym Ognisku Muzycznym im. A. Kulikowskiego i w filiach
Wawerskiego Centrum Kultury. PublicznoÊç mia∏a te˝ okazj´ oklaskiwaç wyst´p
podopiecznych DPS „Na Bachusa”, którzy
w niezwykle energetyczny sposób zaÊpiewali jednà ze znanych ludowych piosenek.
Wreszcie na scenie pojawili si´ cz∏onkowie
utytu∏owanego Zespo∏u PieÊni i Taƒca Politechniki Warszawskiej. Ich wyst´p rozpoczà∏ pokaz strojów regionalnych, o których
szczegó∏owo opowiada∏ kierownik zespo∏u
P. Janusz Chojecki. Póêniej, na ponadstumetrowej scenie artyÊci prezentowali taƒce
i pieÊni symbolizujàce obyczaje ro˝nych regionów Polski. By∏o kolorowo, ˝ywio∏owo
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i weso∏o, a wykonany na fina∏ ognisty krakowiak sprawi∏, ˝e widownia zgotowa∏a artystom owacj´ na stojàco. Wykonawców
oklaskiwali m.in. P. ¸ukasz Jeziorski – Burmistrz Dzielnicy Wawer, P. Barbara Karniewska – Dyrektor Wawerskiego Centrum
Kultury i P. Hanna Chodecka – Radna
Dzielnicy Wawer. Po zakoƒczonym koncercie wielu goÊci wzi´∏o udzia∏ we wspólnym
Êpiewaniu ludowych piosenek. Na instrumentach klawiszowych akompaniowa∏ im
P. Krzysztof Heering, wyk∏adowca z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowa∏y „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Jaros∏aw Rosiƒski

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
W grudniu rozpocz´∏a
prac´ Rada Dzielnicy nowej kadencji. W tym miesiàcu odby∏y si´ dwie sesje. Na sesji inauguracyjnej, po zaprzysi´˝eniu
radnych i wr´czeniu im
poÊwiadczeƒ wyboru, wybrano prezydium Rady.
Przewodniczàcym Rady zosta∏ ponownie Norbert Szczepaƒski z Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczàcymi zostali W∏odzimierz Zalewski z Prawa i SprawiedliwoÊci, Wies∏aw Domaƒski ze Stowarzyszenia Wawer i Janusz
Barciƒski z Wawerskiej Inicjatywy Samorzàdowej. W Radzie zosta∏y utworzone 3 kluby radnych – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

z∏o˝ony z 9 radnych pod przewodnictwem Przemys∏awa Zaboklickiego, Klub Radnych Prawa
i SprawiedliwoÊci z∏o˝ony z 8 radnych pod
przewodnictwem Marcina Kurpiosa i Klub Radnych Wawerskiej Inicjatywy Samorzàdowej z∏o˝ony z 4 osób.
Podczas drugiej sesji Rady wybrano Zarzàd
Dzielnicy. Na stanowisko burmistrza dzielnicy zosta∏ wybrany ¸ukasz Jeziorski (PO) sprawujàcy
dotychczas funkcj´ zast´pcy burmistrza dzielnicy.
Zast´pcami burmistrza zostali: Leszek Baraniewski (PO) – radny poprzednich dwóch kadencji,
pe∏niàcy uprzednio funkcj´ przewodniczàcego
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, oraz Zdzis∏aw
Gójski (WIS), równie˝ radny w poprzednich kadencjach, piastujàcy stanowisko zast´pcy burmistrza dzielnicy w latach 2003–2010. Kolejna,

styczniowa sesja Rady Dzielnicy b´dzie poÊwi´cona powo∏aniu komisji Rady.
W dniu 17 grudnia otwarto nowe przedszkole w osiedlu Las. Przedszkole zlokalizowane
przy ul. Kadetów ma trzy kondygnacje i w lutym
zawitajà w nim pierwsze przedszkolaki. Przyjmie ono 200 dzieci do oÊmiu grup. Obiekt zosta∏
wybudowany w technologii tradycyjnej. Budowa trwa∏a 8 miesi´cy i kosztowa∏a 5,5 mln z∏.
Priorytetem by∏o stworzenie przedszkola ergonomicznego i funkcjonalnego, ale te˝ ekonomicznego. Niskie koszty eksploatacji majà zapewniç m.in.: kolektory s∏oneczne do podgrzewania wody, wentylacja z odzyskiem ciep∏a,
trójszybowe okna i termoizolacja budynku
o podwy˝szonym poziomie. Na terenie przy
przedszkolu utworzono trzy place zabaw dla
ró˝nych grup wiekowych i parking.
Marcin Kurpios

OBCHODY PODWÓRKOWEJ GWIAZDKI 2014
NASZ PATRONAT

Grudzieƒ up∏ynà∏ w Warszawie pod znakiem sàsiedzkich spotkaƒ. W ramach
akcji „Podwórkowa Gwiazdka” Êwi´towa∏o a˝ 47 punktów sàsiedzkich!
Podczas tej edycji do akcji w∏àczy∏o si´
wiele nieformalnych grup aktywnych
mieszkaƒców, organizacji pozarzàdowych, bibliotek, domów kultury oraz lokalnych kawiarni.
G∏ównym celem inicjatywy by∏o wspólne tworzenie przyjaznej przestrzeni roz-

mowy i spotkania, w oparciu o tak zwane lokalne zasoby. Organizatorzy i zaanga˝owani sàsiedzi dowiedli, ˝e do zorganizowania sàsiedzkiego spotkania niepotrzebny jest wysoki bud˝et
ani sponsorzy.
W ca∏ej stolicy rozbrzmiewa∏y radosne dêwi´ki tradycyjnych polskich kol´d, które zaÊpiewane
z sàsiadami nabra∏y nowego znaczenia. Mieszkaƒcy wspólnie ubierali Êwiàteczne drzewka
oraz dzielili si´ przygotowanymi potrawami i ˝yczeniami. Wielu sàsiadów przebra∏o si´ za Âwi´tego Miko∏aja, by daç radoÊç najm∏odszym. At-

mosfery radosnej, mi´dzypokoleniowej integracji nie popsu∏a nawet deszczowa pogoda.
Co wi´cej, w ramach „Podwórkowej Gwiazdki” mia∏y miejsce równie˝ sàsiedzkie inicjatywy
dobroczynne, takie jak zbiórki darów dla potrzebujàcych. Jest to dowód na to, ˝e coraz cz´Êciej
obiektem naszych zainteresowaƒ staje si´ drugi
cz∏owiek.
Wszystkim mieszkaƒcom Warszawy ˝yczymy
wielu pomys∏ów na inicjatywy sàsiedzkie w Nowym Roku.
Zespó∏ Q-Ruchu Sàsiedzkiego
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Bud˝et partycypacyjny to szansa
na realizacj´ Twojego pomys∏u!
Jak to zrobiç?
1. mo˝esz zastanowiç si´, co jest potrzebne
w Twojej okolicy, przygotowaç i zg∏osiç projekt – od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.;
2. mo˝esz podyskutowaç o z∏o˝onych projektach
z ich autorami – od 17 stycznia 2015 r.;
3. mo˝esz zag∏osowaç na te projekty, które wydadzà Ci si´ najciekawsze i najbardziej potrzebne – od 16 do 26 czerwca 2015 r.

Wawer
Sadul
Zerzeƒ

114 072 z∏
109 448 z∏
128 940 z∏

102 665 z∏
98 503 z∏
116 046 z∏

Obszar

Kwota
Max. wartoÊç
na obszar jednego projektu

ogólnodzielnicowy
Aleksandrów
Anin
Falenica
Las

424 020 z∏
109 516 z∏
120 912 z∏
133 692 z∏
112 384 z∏

424 020 z∏
98 564 z∏
108 821 z∏
120 323 z∏
101 146 z∏

Marysin Wawerski
Po∏udniowy
Marysin Wawerski
Pó∏nocny
Miedzeszyn
Mi´dzylesie
NadwiÊle
RadoÊç

121 524 z∏

109 372 z∏

128 424 z∏

115 582 z∏

zastanów si´ nad tym, co jest potrzebne spo∏ecznoÊci, w której mieszkasz, albo Twojej okolicy,
swój pomys∏ opisz na odpowiednim formularzu,
oszacuj koszt realizacji swojego pomys∏u (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
poszukaj 30 osób, które wesprà Twój projekt
poprzez z∏o˝enie podpisów na formularzu poparcia,
projekt, który opiszesz, musi spe∏niaç kilka
warunków:
- musi byç mo˝liwy do zrealizowania w ciàgu
jednego roku (w 2016 roku),
- efektem realizacji projektu ma byç OGÓLNODOST¢PNOÂå,
- powinien byç zlokalizowany na terenie nale˝àcym do Miasta (aby samodzielnie
sprawdziç, czy dany teren pozostaje we
w∏adaniu m.st. Warszawy, mo˝na skorzystaç np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl).
Dopuszcza si´ jednak mo˝liwoÊç realizacji
projektów nieinwestycyjnych (tzw. mi´kkich)
zlokalizowanych na terenie nieb´dàcym w∏asnoÊcià Miasta tylko w przypadku do∏àczenia
do formularza zg∏oszeniowego zgody dysponenta terenu na nieodp∏atne wykorzystanie
tego terenu do celów realizacji projektu.
- musi mieÊciç si´ w zadaniach le˝àcych w kompetencjach m.st. Warszawy (wi´cej o tym, jakie to sà zadania, mo˝esz przeczytaç na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl).

115 816 z∏
130 564 z∏
115 392 z∏
135 296 z∏

104 234 z∏
117 508 z∏
103 853 z∏
121 766 z∏

JeÊli b´dziesz potrzebowa∏ dodatkowych informacji, pomocy w wype∏nianiu formularza albo zechcesz porozmawiaç o potrzebach swojej
okolicy, udaj si´ na specjalny dy˝ur konsultacyjny lub do Urz´du Dzielnicy.

JeÊli mieszkasz w Warszawie i chcesz
z∏o˝yç projekt w dzielnicy Wawer,
powinieneÊ wiedzieç:
■

■

■

do dyspozycji mieszkaƒców przeznaczono
2 000 000 z∏ na projekty w 13 osiedlach i projekty ogólnodzielnicowe,
granice poszczególnych obszarów/osiedli
zgodne sà z granicami obecnie funkcjonujàcych osiedli,
ka˝de osiedle ma do dyspozycji w ramach bud˝etu partycypacyjnego kwot´ podanà w poni˝szej tabeli wraz z okreÊleniem maksymalnej
wartoÊci jednego projektu:

 Listy do redakcji
Mrówcza by∏a niebezpieczna.
Teraz jest bardzo niebezpieczna
Dawno ju˝ nosi∏am si´ z zamiarem napisania tego listu, bo „wspania∏y wynalazek” ju˝ jakiÊ czas funkcjonuje na naszej ulicy i co dzieƒ
stwarza zagro˝enie. O co chodzi? Mieszkaƒcy Mrówczej pewnie ju˝ si´ domyÊlili.
Otó˝ s∏ów mi brak na okreÊlenie, jak g∏upim pomys∏em sà naprzemienne wàskie
(a nie na ca∏à szerokoÊç jezdni) progi zwalniajàce. Wiem, ˝e chodzi o to, ˝eby autobusy mog∏y przeje˝d˝aç „nad” progami, ale czy
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■

■
■

■

■

szanowny pomys∏odawca projektu wie, jak
to wyglàda w praktyce w przypadku samochodów osobowych? Nie, nie przeje˝d˝ajà
one grzecznie po progach zgodnie z zamys∏em konstrukcyjnym tego idiotycznego wynalazku. Omijajà je Êrodkiem jezdni! Teraz
prosz´ sobie wyobraziç dwa brawurowo jadàce z przeciwnych kierunków auta, w przynajmniej jednym pijanego kierowc´ (zaburzona ocena odleg∏oÊci)... Teoretyzuj´? Nic
z tych rzeczy, przecie˝ widz´, co tu si´ dzieje. Zresztà nawet niedawno w telewizji mówiono o wpadni´ciu samochodu na drzewo
na Mrówczej. Kierowca przestraszy∏ si´ nadje˝d˝ajàcego na czo∏owe auta i gwa∏townie
zjecha∏ mu z drogi, làdujàc na brzozie. I tu

2 0 1 6

Jakie projekty mo˝esz zg∏osiç?
W ramach bud˝etu partycypacyjnego mo˝esz
zg∏osiç projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczà potrzeb jednego osiedla, lub
ogólnodzielnicowe, które zaspokajajà potrzeby
dwóch lub wi´cej osiedli.
Projekty mogà dotyczyç wielu sfer ˝ycia:
zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony Êrodowiska, pomocy spo∏ecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej
itd. Mogà byç to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa Êcie˝ki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni, jak
pozainwestycyjnym, czyli np. zaj´cia pozalekcyjne, festyn itp.

W jakim terminie mo˝esz zg∏osiç projekt?
Formularz z opisem pomys∏u na projekt
i wszystkimi potrzebnymi za∏àcznikami z∏ó˝ pomi´dzy 17 stycznia a 17 lutego 2015 r.:
■ wype∏niajàc go elektronicznie w systemie
ESOG,
■ przesy∏ajàc go listownie na adres Urz´du
Dzielnicy (ul. ˚egaƒska 1, 04-713 Warszawa)
z dopiskiem „Bud˝et partycypacyjny 2016”,
■ sk∏adajàc go w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców,
■ przesy∏ajàc dokumenty na adres mailowy: wawer.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl.
JeÊli jesteÊ osobà niepe∏noletnià, tak˝e mo˝esz stworzyç swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszà wyraziç na to zgod´,
podpisujàc specjalny formularz.
UWAGA! Mo˝esz przygotowaç i poprzeç wi´cej
ni˝ jednà propozycj´ projektu.
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

nawet nie trzeba pijanego kierowcy, po
zmroku, na naszej wàskiej, meandrujàcej
Mrówczej ∏atwo êle oceniç odleg∏oÊç, a ˝e
wszystkim si´ zawsze spieszy, to tych aut jadàcych szybko na czo∏owe jest tu ca∏e mnóstwo! Ja czuj´ si´ na mojej ulicy o wiele bardziej zagro˝ona wypadkiem, ni˝ zanim zainstalowano te progi. I myÊl´, ˝e nie tylko ja.
Droga Redakcjo, podejmijcie, prosz´, interwencj´ w tej sprawie! Mo˝e da si´ zdjàç
te progi? One naprawd´ nie zwi´kszy∏y, ale
powa˝nie zmniejszy∏y bezpieczeƒstwo na
Mrówczej!
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji
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Wawer TV – jaka b´dzie?
Pod koniec ubieg∏ego roku zasygnalizowaliÊmy pewnà inicjatyw´, która – jak
przypuszczamy – mog∏a wzbudziç Paƒstwa zainteresowanie – pierwszà lokalnà telewizj´ dotyczàcà wy∏àcznie naszej
dzielnicy. DziÊ z przyjemnoÊcià przybli˝amy jà Paƒstwu w rozmowie z Panem
Sebastianem Handzlikiem – pomys∏odawcà Wawer TV
Skàd pomys∏ na takà wawerskà telewizj´?
Wawer to dosyç spora dzielnica, oficjalnie zamieszkuje jà prawie 70 tys. osób, czyli tyle co Êrednie miasto. W takich w∏aÊnie miasteczkach lokalne
telewizje istniejà i ca∏kiem dobrze funkcjonujà,
a Wawer nie mo˝e si´ pochwaliç w∏asnà telewizjà.
Chcia∏bym to zmieniç. Sam jako mieszkaniec Wawra chcia∏bym móc otrzymywaç w ten sposób informacje o aktualnoÊciach z dzielnicy, dowiedzieç si´
wi´cej o samym Wawrze – jego historii, mo˝liwoÊciach, ciekawych miejscach. O wszystkim tym mo˝emy oczywiÊcie przeczytaç w internecie i pismach
lokalnych, ale du˝o ciekawszà formà jest przekaz
audiowizualny. Dzia∏ajàc na tym terenie jako dostawca Internetu, po wprowadzeniu do naszej
oferty telewizji odczu∏em brak takiego kana∏u
– stàd w∏aÊnie pomys∏, aby posiadane ju˝ doÊwiadczenie wykorzystaç na jego stworzenie.
Gdzie b´dzie mo˝na go oglàdaç i czy b´dzie to p∏atne?
W poczàtkowej fazie kana∏ Wawer TV b´dzie
do∏àczany do podstawowego pakietu oferowanej przez nas telewizji i b´dzie bezp∏atny. Z czasem, kiedy materia∏ów b´dzie wi´cej, co jak
przypuszczam, spowoduje te˝ wzrost popularnoÊci tego kana∏u – b´dziemy chcieli go uruchomiç
tak˝e w internecie.
Na jakich treÊciach zamierzajà si´ Paƒstwo
skupiç?
Przede wszystkim na aktualnoÊciach z ˝ycia
dzielnicy, na wydarzeniach bie˝àcych, ale równie˝ b´dà to materia∏y o znanych osobach mieszkajàcych w Wawrze, o ciekawych miejscach
i obiektach, nie zabraknie relacji z wydarzeƒ minionych i zapowiedzi nadchodzàcych imprez.
Czy Wawer TV b´dzie nadawa∏a tak jak
standardowa telewizja – ka˝dego dnia, czy
rzadziej, w wybranych terminach? B´dà te˝
reklamy?
To, jak cz´sto b´dziemy nadawaç, b´dzie zale˝a∏o od tego, jak du˝o materia∏ów uda nam si´
pozyskaç lub stworzyç. Zak∏adamy, ˝e b´dzie to
forma linearna telewizji, na poczàtku raczej tylko
w okreÊlonym czasie dnia – w tzw. prime timie,

kiedy najwi´cej osób chce i mo˝e oglàdaç telewizj´, a wi´c wieczorami. Z czasem treÊci na
pewno b´dzie przybywaç i wtedy b´dziemy dà˝yç do ca∏odobowej emisji.
Reklamy sà niezb´dne, poniewa˝ z czegoÊ
trzeba finansowaç ca∏e to przedsi´wzi´cie. Nastawiamy si´ jednak g∏ównie na materia∏y promocyjne lokalnych firm i przedsi´biorców, nie
zaÊ ogólnopolskich gigantów. Kiedy rozwiniemy
skrzyd∏a, z pewnoÊcià b´dziemy mogli oferowaç
im profesjonalne spoty reklamowe.
Jaka b´dzie preferowana przez Paƒstwa
forma programu telewizyjnego – reporta˝,
wywiad, talk-show, serwis informacyjny?
B´dzie wszystkiego po trochu. Dopuszczamy
wszystkie formy, nawet te mo˝e troch´ nudne, jak
transmisje z sesji Rady Dzielnicy, ale dzi´ki nim
mieszkaƒcy b´dà mogli dowiedzieç si´, ˝e ta Rada faktycznie dzia∏a i ˝e coÊ robi, a nawet dowiedzà si´, co dok∏adnie :-). B´dà wywiady z ró˝nymi
osobami z dzielnicy – i tymi bardziej, i mniej znanymi. Reporta˝e z ciekawych miejsc i wydarzeƒ,
o czym ju˝ wspomina∏em. Liczymy równie˝ na
materia∏y mieszkaƒców – nawet te g∏´boko schowane w szafie. Prosimy o kontakt zarówno tych
z Paƒstwa, którzy majà jakieÊ ciekawe materia∏y
i chcà si´ nimi podzieliç, jak i tych, którzy chcieliby dopiero stworzyç jakiÊ reporta˝, wywiad czy
jeszcze innà form´ przekazu. Warto pochwaliç si´
tym, co mamy w naszej dzielnicy.
W jakiej mierze materia∏y b´dà Paƒstwo
przygotowywaç sami, a w jakiej b´dà one dostarczane z zewnàtrz?
Naszej telewizji chcemy nadaç charakter spo∏ecznoÊciowy, a wi´c nastawiamy si´ na treÊci z zewnàtrz, od mieszkaƒców i oczywiÊcie tak˝e od
lokalnych instytucji. W miar´ rozwoju kana∏ Wawer TV b´dzie coraz bogatszy w materia∏y w∏asnej
produkcji i mamy nadziej´, ˝e coraz bardziej profesjonalny. To bardzo realne nadzieje, poniewa˝ na
terenie naszej dzielnicy mamy jedno z najnowoczeÊniejszych studiów telewizyjnych w Polsce, jeÊli
nie w Europie, i nie od dziÊ z nim wspó∏pracujemy. MyÊl´, ˝e b´dziemy mogli produkowaç w nim
nasze programy, jednak wszystko zale˝y od tego, jak bardzo popularna b´dzie Wawer TV.
Czy du˝y zespó∏ b´dzie obs∏ugiwa∏ t´ naszà
wawerskà telewizj´? A mo˝e dopiero powstaje
i w∏aÊnie szukajà Paƒstwo osób do wspó∏pracy?
Na t´ chwil´ nie mamy dedykowanego zespo∏u do tego kana∏u, b´dziemy go tworzyç tymi si∏ami, którymi dysponujemy w naszej firmie. Technicznie jesteÊmy w pe∏ni przygotowani – majàc
w∏asnà sieç dystrybucji, serwery oraz software
– i moglibyÊmy ruszaç od zaraz, nawet z transmi-

sjami online. OsobiÊcie prowadz´ te˝ inny projekt, zwiàzany z mediami internetowymi i emisjà
video w internecie, wi´c pod wzgl´dem doÊwiadczenia tak˝e mamy przygotowanie. Jedyna rzecz,
która wymaga czasu i od której zale˝y nasz start,
to odpowiednia iloÊç materia∏ów, aby móc zapewniç ciàg∏oÊç transmisji, nie puszczajàc w kó∏ko tego samego. Dlatego te˝ ponownie chcia∏bym zaprosiç wszystkich, którzy mogà podzieliç
si´ swoimi materia∏ami, do kontaktu mailowego
poprzez adres wawertv@italnet.eu. Zapraszamy
tak˝e osoby, które majà dopiero same pomys∏y,
ale jeszcze ich nie nagra∏y – zrealizujemy to razem. JeÊli ta nasza inicjatywa rozwinie si´ tak, jak
byÊmy chcieli, nie wykluczamy uruchomienia w∏asnego studia informacyjnego, z dedykowanym
zespo∏em, przygotowujàcego profesjonalne reporta˝e i donoszàcego na bie˝àco o wydarzeniach, które nastàpi∏y ka˝dego dnia w naszej
dzielnicy. OczywiÊcie musimy jeszcze znaleêç sposób finansowania tego przedsi´wzi´cia.
Kiedy mo˝emy si´ spodziewaç uruchomienia Wawer TV?
Chcemy uruchomiç jà w tym roku, myÊl´, ˝e
uda si´ to do po∏owy 2015 roku.
Rozmowy z instytucjami, które dysponujà materia∏ami o dzielnicy, sà ju˝ prowadzone, liczymy
te˝ na odzew mieszkaƒców i materia∏y od nich.
Tak jak wspomina∏em, technicznie jesteÊmy przygotowani, wi´c gdy tylko iloÊç treÊci do wyemitowania na to pozwoli, ruszamy.
Trzymamy zatem kciuki za szybkie uruchomienie i pe∏ny sukces pierwszej w Wawrze
telewizji lokalnej. Dzi´kuj´ za rozmow´ i do
zobaczenia na wizji!
rozmawia∏a Hanna Kowalska

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

3

WAWERSKIE

Ty te˝ mo˝esz byç anio∏em
Wierz´, ˝e ka˝dy nosi w sobie potrzeb´ pomagania innym – czasem potrzebny jest tylko impuls, który to wyzwoli. Dla mnie takim impulsem
by∏ artyku∏ w „Wysokich Obcasach”. Mo˝e ten
tekst stanie si´ impulsem dla Paƒstwa?
Uj´∏a mnie historia, która by∏a inspiracjà do
dzia∏ania dla za∏o˝ycielki stowarzyszenia Pi´kne
Anio∏y, Katarzyny Konoweckiej-Ho∏ój. W wielkim
skrócie – by∏ bardzo mroêny dzieƒ,
temperatura minus 18 stopni, silny
wiatr. W radio zapowiadali, by nie wychodziç z dzieçmi na spacer. Kasia zawioz∏a swoje dzieci do szko∏y. Wracajàc, min´∏a przystanek autobusowy, na
którym sta∏y dwa zwini´te z zimna
maluchy, jadàc dalej, poczu∏a, ˝e musi
zawróciç, by podrzuciç te dzieci do domu. „To ich Anio∏y Stró˝e mnie zawróci∏y” – dzisiaj tak mówi o tym wspomnieniu. Dzieciaki wsiad∏y, ona w poczuciu, ˝e robi dobry uczynek,
podwioz∏a je pod... dom? Niemo˝liwe… to, co zobaczy∏a, zupe∏nie jà rozbi∏o. Stary budynek z kocami w nieszczelnych oknach z pop´kanymi, poklejonymi taÊmà szybami. Bez sprawnego
ogrzewania. To ma byç bezpieczny i ciep∏y dom
dla dzieci? Ta myÊl nie dawa∏a jej spokoju. Wraz
ze znajomymi zorganizowa∏a zbiórk´ najpotrzebniejszych rzeczy dla tej rodziny, by∏a chwila radoÊci i wzruszenia, ale wiatr dalej hula∏ we wn´trzach. PrzepaÊç pomi´dzy normalnymi warunkami, w jakich przysz∏o ˝yç jej dzieciom, a tymi,
w jakich mieszka∏y dzieci z przystanku, nie dawa∏a jej spokoju. Zastanawia∏a si´ z przyjació∏mi, czy mogà zrobiç coÊ, co trwale zmieni∏oby
los tych dzieci. Wpadli na pomys∏ wyremontowania pokoi dzieci – na taki remont rodziny nie
b´dzie staç jeszcze bardzo d∏ugo, skoro od lat na
chleb nie wystarcza.
Za∏o˝yli stowarzyszenie, które od ponad
dwóch lat dzia∏a w Krakowie i okolicach. Przy
pomocy charytatywnej pracy fantastycznych ludzi wyremontowali ponad 30 pokoi dzieci´cych,
czasem w skrajnych przypadkach równie˝ ∏azienki czy kuchnie. Poczàtki jak zwykle by∏y trudne,
ale ka˝dà pora˝k´ mo˝na przekuç na sukces. Tak

by∏o na przyk∏ad z ekipami: gdy do kolejnego remontu nie przysz∏a umówiona ekipa remontowa, Kasia zadzwoni∏a po wsparcie do zak∏adów
karnych i dzisiaj dla stowarzyszenia pracujà
wi´êniowie otwartych zak∏adów karnych oraz
m∏odzie˝ z poprawczaków. Cz´sto wzruszeni
mówià: „My nabroiliÊmy, wi´c mamy warunki,
na jakie zas∏u˝yliÊmy, ale co zawini∏y te dzieci, ˝e

majà gorzej?”. Dzieci cz´sto nie majà ∏ó˝ka, Êpià
w zagrzybionych Êcianach na wilgotnych kocach,
nie majà kàta do nauki i dobrego oÊwietlenia,
nie wspominajàc ju˝ o tym, ˝e nigdy nie zaproszà kolegów z klasy, bo najnormalniej w Êwiecie
wstydzà si´ swojego pokoju…
Od niedawna dzia∏amy w Warszawie. Mamy ∏atwiej, bo ju˝ przetarte szlaki, doÊwiadczenie
i wsparcie kole˝anek z Krakowa. To nie do przecenienia – same nie da∏ybyÊmy rady. Ka˝da z nas
(a w Warszawie dzia∏ajà dwie KaÊki: Katarzyna D´bicka i Katarzyna Szaszkiewicz, Ewa Podoba, Joasia
Majewska, Agnieszka Skala i Ania Mas∏owska) ma
swojà rodzin´, prac´, ale na szcz´Êcie dzia∏alnoÊç
w Pi´knych Anio∏ach tak uskrzydla, ˝e jakoÊ si´ doba rozciàga i udaje si´ rozwijaç oddzia∏ Stowarzyszenia te˝ na naszym terenie. Marzymy o tym, by
jak najwi´cej dzieci mia∏o swoje bezpieczne pokoje. Ciep∏e i kolorowe. Aby to marzenie zrealizowaç,
potrzebujemy wsparcia na ka˝dym polu.
JeÊli znacie Paƒstwo maluchy, które mieszkajà
w trudnych warunkach, lub jeÊli w jakikolwiek

sposób chcielibyÊcie pomóc w pracy
Pi´knych Anio∏ów, piszcie na maila:
mazowsze@piekne-anioly.pl
lub
dzwoƒcie do Kasi D´bickiej na tel. 509
548 666. Pracy przy organizacji remontów jest naprawd´ baaaaaaaaardzo du˝o,
przyda si´ ka˝da pomoc (przywieêç, zawieêç,
przypilnowaç prac, zorganizowaç materia∏y itp.).
Przed Êwi´tami zakoƒczyliÊmy remont pierwszych dwóch pokoi na Mazowszu dla trójki dzieci w Rembertowie i ju˝ nie mo˝emy si´ doczekaç,
by pomóc nast´pnym.
B´dzie nam równie˝ bardzo mi∏o, jak zechcà
Paƒstwo wesprzeç nasze stowarzyszenie finansowo. Wszyscy pracujemy nieodp∏atnie, zatem
ka˝da nawet najmniejsza kwota to fragment pokoju jakiegoÊ potrzebujàcego dziecka. Przelewy
poprosimy kierowaç na:
Stowarzyszenie PI¢KNE ANIO¸Y
Niedêwiedê 151B, 32-090 S∏omniki
Bank PEKAO S.A.
94 1240 4605 1111 0010 5095 4747
Katarzyna Szaszkiewicz
fot. Robert Janiszewski:
http://blog.jimb40.com/

REKL AMA
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Niemieckie Meble Kuchenne

ul. Trakt Brzeski 52c
Warszawa-Wesoła
tel. 534-534-359
e-mail: studio@designon.pl

www.nolte-kuchen.pl

PROMOCJA!
Kuchnie bez VAT!

–23%

DesignOn

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Jak miko∏ajki, to tylko w Break-u
Jak co roku w grudniu Klub Tenisowy
Break zorganizowa∏ wielkà bezp∏atnà imprez´ miko∏ajkowà dla wszystkich dzieci.
Dwugodzinne szaleƒstwo zapewni∏y weso∏e zabawy, berki, wyÊcigi, gry, przeró˝ne
konkurencje sprawnoÊciowe, podzielone
ze wzgl´du na wiek naszych goÊci – starsze
dzieci mia∏y zorganizowany czas na kortach ziemnych, natomiast m∏odsze na nawierzchni trawiastej. Na koniec wszyscy
spotkali si´ w salce Breakoland, gdzie od-

by∏o si´ wspólne klejenie d∏uuuugiego kolorowego ∏aƒcucha na choink´ (w ciàgu
7 minut powsta∏ 46,5-metrowy ∏aƒcuch),
mo˝na by∏o „chapnàç” ma∏e co
nieco dla regeneracji si∏ oraz mia∏a miejsce wizyta najprawdziwszego Âwi´tego Miko∏aja. Klub
Break odwiedzi∏o prawie dziewi´çdziesi´cioro dzieci i ka˝de
z nich otrzyma∏o prezent. Dzi´kujemy wszystkim, którzy wspomo-

gli KT Break w zorganizowaniu prezentów
dla dzieci. Pomocnikami Breako∏aja :-) byli:
Ma∏gorzata Pogoda, Pan Cichowski – firma
Grzybki, Andrzej i Urszula Caruk – Fundacja
Rozwoju Tenisa „Orlica”, Ola Wandas – Decoretta, Katarzyna Caruk, Magdalena Dzie-

wulska, Marcin Kopczyƒski – firma BP, S∏awek Rendecki, Jarek Stefaniuk, Marek Starybrat – Radio Zet, firma ENPAP, Joanna
Ostrowska, Nina Tymiƒska, Jakub Bero,
Piotr Zeszuta – Mercedes Benz, Pani BuÊko,
Beata Strzeszewska, Marcin Olton – Szko∏a
J´zykowa. Zapraszamy na naszà stron´,
gdzie mo˝na obejrzeç wiele zdj´ç z Breako∏ajków: www.tenisbreak.pl.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
REKL AMA
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Karnawa∏owe brzmienie Warszawy!
W sobot´ 31 stycznia o godzinie 21.00
w klimatycznej Klubokawiarni DZiK na
Mokotowie (ul. Belwederska 44 a) odb´dzie si´ impreza fina∏owa mi´dzynarodowego festiwalu samby batucady Samba
Grzeje 2015. Us∏yszymy koncert dwudziestoosobowej grupy perkusyjnej Ritmo Bloco Vanguardia, wystàpi Leo Vilhena z zespo∏em i nie zabraknie oczywiÊcie roda de
samba – sambowego jam session z udzia∏em festiwalowych muzyków. Poza muzykà na ˝ywo o goràcà atmosfer´ zadba
Mamadou Diouf – popularny muzyk i poeta, tym razem w roli did˝eja. Wst´p
15 z∏. Serdecznie zapraszamy!

Od 19 stycznia 2015

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

W TRAKCIE to Rodzinne miejsce:
Klub dla Dzieci, DzieciÒca KsiÒgarnia
i Wđoska Restauracja z Pizzeri.

Hanna Kowalska

STYCZNIOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

■

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

■

WYSTAWY, KONCERTY
■

■

„Zimowa”. Wystawa prac dzieci z Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul.
Agrestowa 1.
„Zbrodnia wawerska”. Wystawa przygotowana przez
Szczep ZHP „B∏´kitni” i Zespó∏ Szkó∏ nr 114. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32.

■

ZIMOWA BIBLIOTEKA
■

■

■

■

■

■

„Biblioteczne konsultacje komputerowe”. Zaj´cia dla
seniorów w godzinach porannych 9.00–12.00. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Warsztaty malarstwa i rysunku artystycznego dla osób
doros∏ych. Prowadzi pani Bo˝ena Bienias. Ka˝dy
czwartek w godzinach 11.00–12.30. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteka korepetycji”. Bezp∏atne korepetycje z matematyki. Prowadzi pani Ma∏gorzata Dousa. Poziom od szko∏y
podstawowej do matury. Poniedzia∏ki i piàtki w godzinach 15.00–18.00. Mo˝liwe zawieszenie zaj´ç w okresie
ferii. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
21 stycznia, godz. 16.00 – „Czy Warszawa XXI w.
jest metropolià? O architekturze, urbanistyce, historii
dzielnic i okolic Warszawy”. Spotkanie z Paw∏em Ajdackim, znawcà kultury materialnej Mazowsza. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr 87
i Czytelnia nr XIII, ul. Trawiasta 10.
24 stycznia, godz. 16.00 – Wypo˝yczalnia nr 121
w Mi´dzylesiu zaprasza na spotkanie poetyckie z cyklu
„Cztery pory roku z poezjà” – Robert Baranowski.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1
28 stycznia, godz. 16.30 – Wspólne Êpiewanie kol´d. Prowadzi pani Ma∏gorzata Baran. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
■

„Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla komputera i telewizora”. W ka˝dy czwartek, godz.
16.00–18.00. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla
Maciusia 10.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■

■

■

■
■

G∏oÊne czytanie bajek w kolorowym „Kàciku Malucha”. Dzieci w wieku przedszkolnym i klasy I–III.
Wtorki w godzinach 13.00–14.00 i piàtki w godzinach 15.00–16.00. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty plastyczne. Zaj´cia 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, tel. (22) 815
33 21 w. 25. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
„Wawerskie Maluchy”. Zaj´cia ruchowo-edukacyjne
w formie zabawy dla dzieci w wieku 1–3 lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami
w czwartki, godz. 10.00–12.00. Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w dwóch grupach wiekowych:
- 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, tel. (22) 815 33 21 w. 25. Miejsce: siedziba
g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
19–23 stycznia, godz. 11.30–14.00. „Ferie ze zwierz´tami” – „Opowiadania o zwierz´tach” – baw si´
w ferie ze zwierz´tami z ksià˝ek: zaj´cia Êwietlicowe.
20 stycznia – „G∏oÊne czytanie dzieciom”. Maria Mariaƒska-Czernik, „Wypo˝yczalnia babç”. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
20 stycznia – „Listy rodzinne”. Piszemy listy na Dzieƒ
Babci i Dziadka. Zaj´cia dla dzieci w wieku 3–5 lat.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
21 stycznia – Dzieƒ Babci, Dziadka i Wnuczka – tworzenie laurki dla seniorów w czasie warsztatów plastycznych dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat.
26–30 stycznia – „Zima w mieÊcie”. Projekcje bajek dla
dzieci. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32.
26.01–08.02 – „Zima w mieÊcie”. Turniej gier planszowych „Ochota na Wawer”. Gry planszowe, komputerowe i wspólne czytanie dla wszystkich dzieci. Projekt
z Fundacjà Kronenberga, w ramach projektu BN. Poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godzinach 13.00–15.00.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.

Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl i profilu facebookowego
www.facebook.com/BibliotekaWawer?fref=ts oraz
www.facebook.com/muzeumwawra?fref=nf,
gdzie og∏aszane sà wszelkie wydarzenia i relacje.

٦ Klub oferuje w tygodniu zajÒcia pozalekcyjne: róƞnorodne taĚce i sporty, artystyczne
warsztaty ceramiczne i malarskie, laboratoria rozwijajce wiedzÒ chemiczn, konwersacje po angielsku i niemiecku.
٦ Hitem s zajÒcia dla maluszków przygotowujce do przedszkola oraz zajÒcia dla
seniorów.
٦ Wieczorami doroŜli mog odprÒƞy§ siÒ na
jodze albo roztaĚczy§ towarzysko lub na
zumbie.
٦ W weekendy zapraszamy do organizowania
urodzin tematycznych lub na twórcze rodzinne warsztaty.
٦ Na miejscu moƞna kupi§ najlepsze wyselekcjonowane ksiƞki dla dzieci.

FUN Deutsch – kreatywny niemiecki dla dzieci
6-8 lat – zaczynamy zapisy na zajÒcia po feriach
- nauka sđówek i zwrotów niemieckich poprzez
plastykÒ, gry, projektowanie, pitki, godz. 18.30,
60 min., grupa 6 dzieci, koszt miesiÒczny: 120 zđ.

Pod Klubem moƞna odpocz§ we wđoskiej restauracji W Trakcie. Nasza pizza wypiekana jest
w piecu opalanym drewnem. Makarony i pieroƞki
robimy sami. Dzieci maj do wyboru rozbudowane
menu, w tym bezglutenowe, kaƞdego dnia moƞliwoŜ§ zrobienia wđasnorÒcznie pizzy a w sali jest
równieƞ dla nich miejsce zabaw peđne zabawek.

Zapraszamy do relaksu przy ciepđym piecu
i zimnym piwie oraz na romantyczne
kolacje przy nastrojowej wđoskiej muzyce.
ul. Trakt Lubelski 204
Klub – tel. 505 84 74 24, Trattoria – tel. 502 90 10 80

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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AktualnoÊci z WCK Zastów
Dobry Wieczór Sàsiedzki
– Obudê sàsiadów z zimowego snu!
Przygotowania rozpocz´liÊmy ju˝ na poprzednim spotkaniu, umawiajàc si´, jak ma wyglàdaç
przedÊwiàteczny Dobry Wieczór. W poniedzia∏kowy wieczór 15 grudnia zaszczyci∏y nas panie,
by∏o to wi´c mi∏e spotkanie w kobiecym gronie.
Tym bardziej sympatyczne, ˝e by∏ czas na zabaw´ wokó∏ tworzenia recyklingowych choinek i degustacje przyniesionych potraw.
Smakoszkom najbardziej przypad∏y do gustu grzybowe pierogi Pani Ani i owsiano-maÊlane ciasteczka Pani Beaty. Nie Êpiewa∏yÊmy kol´d, bo b´dzie na to czas w domowych zaciszach. Marzy nam si´, ˝eby
z tych wspólnych kontaktów powoli rodzi∏y
si´ pomys∏y na wspólne dzia∏ania. Takie sà
nasze Êmia∏e, noworoczne postanowienia.

kurs wp∏yn´∏o 1860 pocztówek i 496 ozdób. Gal´ wr´czenia nagród uÊwietni∏ wyst´p
naszego zespo∏u „Rokendrolki”
oraz Jakuba Ros∏aƒca, który
w brawurowy sposób zagra∏
Toccat´ i fug´ d-moll Jana Sebastiana Bacha. Nast´pnie
przyszed∏ czas na wr´czenie

XIX Ogólnopolski Przeglàd
Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer”

W Zastowie poznaliÊmy
przepis na udane Êwi´ta
W sobot´ 20 grudnia by∏o u nas nastrojowo i Êwiàtecznie. W blasku Êwiate∏ek choinkowych spotkali si´ laureaci dwóch ogólnopolskich
konkursów: „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
i „Ozdoba choinkowa”, które odby∏y si´ w ramach
projektu „Przepis na Êwi´ta”. Okna ozdobi∏y ma∏e
choinki ubrane w nagrodzone ozdoby, a na Êcianach mo˝na by∏o podziwiaç wystaw´ pocztówek.
Laureaci byli z siebie bardzo dumni, ˝e to ich
prace wybrali jurorzy, paƒstwo Tatiana i W∏odzimierz Pytkowscy. Wybór nie by∏ ∏atwy. Na kon-

ka∏o mnóstwo prezentów.
Znaleziono te˝ walizk´
i okaza∏o si´, ˝e nale˝y ona
do Âwi´tego Miko∏aja, który zgubi∏ jà, Êpieszàc si´ na
spotkanie z dzieçmi.
Niezwyk∏y goÊç, siedzàc
w wygodnym fotelu,
z przyjemnoÊcià obejrza∏
wyst´py uczestników naszych zaj´ç. Póêniej przyszed∏ czas na prezenty. Najgrzeczniejsi odwa˝nie podchodzili po paczki, ci mniej
grzeczni z lekkà obawà, ale
Miko∏aj nie pominà∏ nikogo. OczywiÊcie ka˝dy chcia∏ mieç z nim zdj´cie. Póêniej Miko∏aj
po˝egna∏ wszystkich, ˝yczàc weso∏ych Âwiàt,
i poÊpiesznie wsiad∏ do swoich saƒ, bo czeka∏o na niego jeszcze wiele innych dzieci.

nagród. Organizatorzy jak zwykle zadbali o rozwój artystyczny laureatów, dajàc im profesjonalne materia∏y plastyczne, które na pewno pozwolà zdobywaç nagrody w wielu konkursach.
Ale to nie by∏ koniec niespodzianek. O godzinie
14.30 na dachu budynku wylàdowa∏y sanie Âwi´tego Miko∏aja. Nie mog∏o byç inaczej, bo na parkingu zabrak∏o wolnych miejsc. Tyle dzieci przyby∏o na
spotkanie z niezwyk∏ym goÊciem. Pod choinkà cze-

Jak co roku zapraszamy na przeglàd wokalny, którego celem jest promocja utalentowanych Êpiewajàcych dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Ocenie podlegaç b´dzie m.in. dobór repertuaru,
indywidualne podejÊcie do interpretacji utworu,
muzykalnoÊç. Przeglàd odbywa si´ w siedmiu
kategoriach wiekowych (4–5; 6–7; 8–10;
11–13; 14–16; 17–20; 21 lat i powy˝ej), regulamin do pobrania ze strony www.kkzastow.com.
WCK Filia ZASTÓW

Lutowy koncert
Wawer Music Festival

– „Lwy Fortepianu”
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury i prof. Jaros∏aw Drzewiecki
zapraszajà na koncert „Lwy Fortepianu” w VI edycji Wawer Music
Festival w dniu 15 lutego 2015 roku o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS w Warszawie przy ul. ˚wanowieckiej 20. Tym razem wystàpià laureaci „Z∏otych Parnasów” – najwy˝szej
nagrody przyznawanej muzykom na Mi´dzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku.
Us∏yszymy m∏odych, wybitnie utalentowanych pianistów z Rumunii,
Ukrainy, Rosji i Polski w repertuarze chopinowsko-wirtuozowskim.
Wi´kszoÊç m∏odych Artystów dopiero rozpoczyna swojà mi´dzynarodowà karier´. Akceptacja warszawskiej publicznoÊci b´dzie wa˝nym wydarzeniem w ich ˝yciu artystycznym. Atrakcjà wieczoru b´dzie prezentacja prac malarskich Ma∏gorzaty Heintze-Paszkowicz. Artystka stworzy∏a galeri´ dzie∏ poÊwi´conych muzyce i postaci Fryderyka Chopina.
Na Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” czeka 10 podwójnych
zaproszeƒ. Jak zawsze – mo˝na je zdobyç, dzwoniàc do redakcji
pod numer 22-810-26-04 – decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
PFRK
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PROGRAM NA STYCZE¡
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
FUNDACJA RADOÂå DLA LUDZI
Artur Woltyƒski, tel. 600-383-676, e-mail: info@radoscdlaludzi.pl, sala nr 119/87 II pi´tro
Proponowane zaj´cia: plastyka 3D, rzeêba, taniec breakdance, Klub Szalonego Naukowca, Yoyo, gitara, rysunek,
komiks, freestyle basketball, salsa.
STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, KLUB DLA RODZIN
Julia Dmeƒska, tel. 603 345 949, klubdlarodzin@mierzwysoko.org.pl
Proponowane spotkania: Spotkania Mam (warsztaty psychologiczne dla mam ma∏ych dzieci), Otwarta Âroda (spotkania dla ca∏ych rodzin), Dzieƒ Maluszków (spotkanie dla
dzieci w wieku 0–1,5 roku z opiekunami), Otwarty Piàtek
(spotkania dla ca∏ych rodzin).
STREFA M¸ODZIE˚Y
Fundacja AD HOC
Agnieszka Âwiàtecka, tel. 889 981 780, fundacja@adhoc.org.pl, sala 112, II pi´tro.
Proponowane zaj´cia: Nauka programowania robotów
Arduino, Minecraft, Python – nauka programowania,
Podstawy programowania – dla dzieci, Grafika 3D.
STREFA KREATYWNOÂCI
19–23 stycznia (poniedzia∏ek-piàtek), godz. 8–15
i 18–21 – Karate – obóz stacjonarny w ramach „Zimy w mieÊcie”. Zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y z elementami karate tradycyjnego. Zapisy – Szczepan Thomas, tel.
507 140 593, e-mail: wakt@wp.pl
20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 stycznia, godz. 10.00–
–12.00 – warsztaty plastyczno-scenograficzne.
Tworzenie aran˝acji sali na Bal u Królowej Âniegu. Zapisy:
22 443 70 75, organizator WCK/Siemiankowo, liczba
miejsc – do 20 os.
21 stycznia (Êroda), godz. 12.00–13.00 – Bajko-w´drowanie. Spektakl s∏owny. Zapisy: 22 443 70 75,
organizator Fundacja FURU, liczba miejsc – do 40 os.
22 stycznia (czwartek), godz. 12.00–13.00 – Kreatywny taniec – warsztaty taƒca (dla dzieci do 10 r.˝.)
z Centrum w Ruchu.
23 stycznia (piàtek), godz. 12.00–13.00 – Kreatywny taniec – warsztaty taƒca (dla dzieci powy˝ej
10 r.˝.) z Centrum w Ruchu. Zapisy: 22 443 70 75, liczba
miejsc ograniczona. Realizator – Centrum w Ruchu, Ramona Nagabczyƒska, tel. 518 624 141.
30 stycznia (piàtek), godz. 11.00–13.00 – Bal
u Królowej Âniegu – bal karnawa∏owy dla dzieci. Zapisy: 22 443 70 75, organizator WCK/Siemiankowo, liczba
miejsc – do 100 os.

WCK FILIA ANIN,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
25 stycznia (niedziela), godz. 10.00–15.00
II Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2015. W przerwie tego etapu nastàpi podsumowanie wyników ca∏orocznego turnieju
z 2014 r. Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli. Op∏ata wpisowa!
26 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 14.00–16.00
Spotkanie sàsiedzkie dla mieszkaƒców Anina zainteresowanych realizacjà wspólnych pomys∏ów. Wst´p wolny.
30 stycznia (piàtek), godz. 17.30–20.30
Wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy
– oddzia∏ Anin. Spotkanie z prezes Wawerskiego

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Teresà Bojanowicz.
Wst´p wolny.
19–30 stycznia
Zima w mieÊcie 2015. W trakcie prowadzenia akcji
b´dà dzia∏aç warsztaty plastyczne, ceramiczne, rzeêbiarskie oraz informatyczne. W dniach 20, 21, 27, 28
b´dà wyÊwietlane seanse filmowe dla dzieci w „Kinie
za Rogiem” o godz. 9.00 i 11.00. Wst´p wolny.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
19–31 stycznia
Ferie zimowe w WCK Filia Aleksandrów
„BaÊniowy zakàtek” – „Ferie z Andersenem” –
warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci 7–10 lat, grupa
max. 20 os. BaÊnie Andersena o tematyce zimowej: 19
stycznia w godz. 10.30–12.00 „Choinka”, 20 stycznia w godz. 10.30–12.00 „Dziewczynka z zapa∏kami”,
26 stycznia w godz. 10.30–12.00 „Królowa Âniegu”,
27 stycznia w godz. 10.30–12.00 „Ba∏wan ze Êniegu”.
„Karmniki dla ptaków – kominki” – zaj´cia ceramiczne. 22 i 29 stycznia (czwartki) w godz. 11.30–14.00
– warsztaty dla grup zorganizowanych ze szkó∏ podstawowych – grupy do 15 os. Zaj´cia p∏atne 5 z∏/os.
22 i 29 stycznia (czwartki) w godz. 14.30–17.00
– zaj´cia indywidualne, p∏atne wg stawki miesi´cznej.
„Barwy zimy” – zaj´cia plastyczne. 21 i 28
stycznia (Êrody) oraz 23 i 30 stycznia (piàtki)
w godz. 14.00–19.00 – zaj´cia indywidualne, p∏atne.
Projekcje filmowe – Joanna Janisz
21 stycznia (Êroda) godz. 10.30 „Artur i Minimki”
– grupy zorganizowane do 80 osób. Czas projekcji –
100 min. Wst´p wolny. 28 stycznia (Êroda), godz.
10.30 „Babe – Êwinka w mieÊcie” – grupy zorganizowane do 80 osób. Czas projekcji – 96 min. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
19, 22 stycznia, godz. 10.00 i 12.00
Warsztaty muzyczne. Program obejmuje çwiczenia
i zabawy muzyczne z instrumentami: zostanà zaprezentowane ró˝ne instrumenty, uczestnicy poznajà ich brzmienie, technik´ wydobywania dêwi´ku, pochodzenie.
20, 23, 27, 30 stycznia, godz. 10.00
Spotkania z filmem. Zaj´cia przybli˝à uczestnikom
klasyk´ bajek filmowych. W programie spotkaƒ m.in.
fragmenty polskiego filmu „Dziadek do orzechów”.
21 stycznia (Êroda), godz. 10.00 i 12.00
Teatr lalek: warsztaty teatralno-plastyczne. Warsztaty zwiàzane z tworzeniem i animacjà lalek teatralnych,
nauka animacji, zabawy z dêwi´kiem, kolorem, formà.
28 stycznia (Êroda), godz. 10.00 i 12.00
Abecad∏o teatralne – warsztaty teatralne, podczas
których uczestnicy poznajà ró˝ne poj´cia zwiàzane
z teatrem oraz przygotujà etiudy na podstawie wierszy
Wandy Chotomskiej, m.in. „Kramu z literami”.
26, 29 stycznia, godz. 10.00 i 12.00
Warsztaty plastyczne – w programie ró˝ne, w tym
ma∏o znane techniki plastyczne, które pobudzajà wyobraêni´, poszerzajà twórcze mo˝liwoÊci oraz zwi´kszajà sprawnoÊç manualnà.

WCK FILIA RADOÂå,
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
19–30 stycznia „Zima w mieÊcie”
„Spotkania z Sowà Màdrà G∏owà” – zaj´cia odbywaç si´ b´dà od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
7.30–17.00. Planowane sà: zaj´cia z literaturà dzieci´cà, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, przyrodnicze i teatralne, wycieczki do Kina za Rogiem w WCK
Filia Anin, na basen, do lasu oraz kulig.

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
20 stycznia (wtorek), godz. 14.00–16.00
„W kr´gu sztuki” – warsztaty malarskie.
21 stycznia (Êroda), godz. 13.00
„S∏oneczne ˝yczenia” – Dzieƒ Babci i Dziadka dla
uczestników sekcji „Skrzaty” oraz ich babç i dziadków.
22 stycznia (czwartek), godz. 14.00–16.00
„Viva Italia” – warsztaty kulinarne / w∏oska pizza.
26 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 14.00–15.00
„Wysoko ponad granicami – tajemnice ptaków”
– warsztaty ornitologiczne.
28 stycznia (Êroda), godz. 14.00–16.00
„Viva Espania” – warsztaty gitarowe. Wspólna zabawa w Êwiecie dêwi´ków, instrumentów i ciekawostek muzycznych (dzieci i m∏odzie˝).
30 stycznia (piàtek), godz. 14.00–16.00
„Viva Anglia” – warsztaty kulinarne / muffiny.

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
19–30 stycznia – Zima w mieÊcie
Warsztaty dla indywidualnych uczestników oraz dla
grup zorganizowanych w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Wst´p wolny. W programie m.in.: warsztaty
plastyczne, taneczne, umuzykalniajàce, wokalne, zabawy ruchowe, dzieƒ sprawnoÊci i konkursów.
23 stycznia (piàtek), godz. 18.00–19.00
„Karnawa∏owe wierszowanie”. Benefis literacki
Haliny Drohomireckiej, uczestniczki grupy AKANT.
Wst´p wolny dla wszystkich kochajàcych poezj´.
24 stycznia (sobota), godz. 17.00–21.00
„Karnawa∏ jak w... Rio” – bal karnawa∏owy dla doros∏ych mieszkaƒców z zespo∏em ONE MAN BAND Tomasza Nowaka. Uczestnictwo p∏atne 20 z∏ od osoby.
27 stycznia (wtorek), godz. 15.00–18.00
Akademia umys∏u – gry planszowe. Prowadzenie –
instr. J. Bereda i J. Krak.

Dodatkowo
Pracownia IKON Otwarta – sobotnie warsztaty dla
osób doros∏ych. Godziny zaj´ç: od 9.00 do 15.00. Zaj´cie
odp∏atne: sesja 2,5 h – 100 z∏, liczba miejsc ograniczona
(6 osób w ciàgu sesji 2,5 h). Pracownia zapewnia podstawowe materia∏y. Organizator: Pracownia Ikon pw. Êw.
Miko∏aja Cudotwórcy, www.ikony.eu, tel. 664 615 156.
Zespó∏ Fundacji AZIS
Akademia Zdrowia i SprawnoÊci, kontakt: 609 787 575.
Godzina lotosu – pogaduchy, bajki, opowieÊci o Dalekim Wschodzie. Pierwsza sobota miesiàca godz.
11.00. Udzia∏ w spotkaniach bezp∏atny.
Konsultacje zdrowotno-ruchowe. Konsultacje ze
specjalistami fizjoterapii oraz w razie koniecznoÊci z lekarzem ortopedà, traumatologiem. Konsultacje sà
bezp∏atne. Obowiàzuje lekki strój sportowy.
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Kamienica Marka ¸awrynowicza
Wokó∏ „Patriotów 41”
Lokalna historia, wa˝ny fragment z dziejów
Polski i Êwiata, a tak˝e opowieÊç o dzieciƒstwie
autora – to podstawowe komponenty najnowszej ksià˝ki Marka ¸awrynowicza, której tytu∏
to adres pewnego miejsca – „Patriotów 41”.
Losy kolejnych lokatorów tej kamienicy sà bardzo znamienne dla najtrudniejszego fragmentu
w dziejach kraju i wawerskiego osiedla, wówczas
wsi, Miedzeszyna. Kamienic´ tak zaadresowanà
postawi∏a grupa zamo˝nych ˚ydów, która upatrzy∏a sobie sosnowà okolic´ na pogodnà staroÊç.
Budowali jà od roku 1933, dwa lata póêniej ju˝
si´ sprowadzili: Grinbaum z ˝onà, Jakubowicz,
Sternharc, Poznaƒski z ˝onà, Grinsztajnowa i Dawidowicze. Urzeka∏y ich piachy i ˝ywiczne, sanatoryjne powietrze; wojn´ przyj´li z rodzajem niedowierzania. Nawet gdy inni ˚ydzi mieli nakaz
opuszczenia swoich domów i udania si´ do getta, ci nie musieli tego robiç – to ich dom zosta∏
otoczony murem. Z tej bezpiecznej twierdzy wyp´dzono ich 20 sierpnia 1942 roku i zaprowadzono na stacj´ Falenica. Stàd ˝elazne sk∏ady wywioz∏y ich i tysiàce takich jak oni do Treblinki.
Solidne mury kamienicy nie Êwieci∏y d∏ugo
pustkami. Sprowadzili si´ tu dwaj niemieccy oficerowie, Kraus i Wolf, prowadzàcy rozbuchane
˝ycie towarzyskie. Ku uciesze pozosta∏ych lokatorów pochodzenia niemieckiego, volksdeutschów, po jakimÊ czasie zostali przy∏apani przez
Gestapo na nieodpowiednich okrzykach i przeniesieni na front wschodni. Potem równie˝
volksdeutsche odeszli – nadszed∏ czas czerwonoarmistów. Wreszcie opustosza∏a kamienica
doczeka∏a si´ Polaków.

OpowieÊç o ka˝dej z polskich rodzin, zamieszka∏ej za kolejnymi drzwiami, to z jednej strony
kompletne, dobrze skomponowane opowiadanie, a z drugiej zaledwie ogniwo zbiorowej historii. Sukcesywnie poznajemy koleje losu mieszkaƒców, które na ró˝ne sposoby doprowadzi∏y
ich pod wspólny adres. JednoczeÊnie narrator,
który ods∏ania si´ jako jeden z nich, przedstawia
ich dalsze lata – prze˝yte pod jednym dachem.
Pomimo ˝e obserwowa∏ sàsiadów z pozycji
dziecka, by∏ w tym wczesnym okresie ˝ycia na tyle dojrza∏y, ˝e teraz potrafi ich sportretowaç
z perspektywy osoby doros∏ej – wyrozumia∏ej
wzgl´dem ludzkich s∏aboÊci, zaglàdajàcej g∏´boko w serce, znajàcej psychologi´ zbiorowoÊci.
Niejeden autor poprzesta∏by na opisaniu bohaterów najciekawszych i zarazem najwybitniejszych. Do takich zalicza si´ niewàtpliwie arystokratyczna pani Julia, jej córka, wówczas dziewczynka, obecnie pani Jola, a tak˝e przyjaciel pani
Julii, przedwojenny, znakomity aktor. Ta trójka
jest szczególnie doÊwiadczona przez twarde,
stalinowskie realia, zachowujàc w nich w∏asne
przekonania i poczucie w∏asnej godnoÊci. W ich
najbli˝szym otoczeniu sà te˝ ludzie ˝yczliwi, ale
przewa˝ajà s∏ugusy i oportuniÊci. To przedstawiciele aparatu w∏adzy, funkcjonariusze w bia∏ych
fartuchach bàdê milicyjnych mundurach. SpoÊród mieszkaƒców kamienicy do∏àcza do nich
Witka, potem milczàcy Daniluk. Ich historie sà
relacjonowane z du˝à uwagà, a zarazem sporà
dozà dystansu. Przeciwstawna do ich biernoÊci
jest postawa Mamci, która robi wszystko, by
ocaliç pami´ç zaginionego syna, nie bojàc si´
ewentualnych konsekwencji swej determinacji.

Zmieƒ swoje ˝ycie na lepsze
Ka˝dego dnia mo˝emy podjàç decyzj´, ˝e
wybieramy zdrowy styl ˝ycia, jednak do pozostania na w∏aÊciwej Êcie˝ce potrzebujemy
wsparcia fachowców.
Akademia Zdrowego ˚ycia to program, który
powsta∏ w odpowiedzi na rosnàcy problem nadwagi i oty∏oÊci. Naszym celem jest promocja
zdrowego stylu ˝ycia poprzez edukacj´ oraz
ukazanie w∏aÊciwych praktyk wspomagajàcych
walk´ z nadwagà oraz profilaktyk´ nadwagi
i oty∏oÊci. Przy wsparciu naszych trenerów, coachów, instruktorów pokazujemy, ˝e przyj´cie
zdrowego stylu od˝ywiania w po∏àczeniu z odkryciem i uprawianiem ró˝nych form aktywnoÊci
mo˝e staç si´ fascynujàcà przygodà na ca∏e ˝ycie. Uczestniczàc w procesie zmiany nawyków
na lepsze, mo˝emy sprawiç, ˝e kwestia nadwagi, oty∏oÊci i zwiàzane z nimi problemy przestanà dla nas istnieç.
Zgodnie z definicjà Âwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) zdrowie okreÊlane jest jako stan
dobrostanu fizycznego, psychicznego i spo∏ecz-
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nego, a nie tylko brak choroby lub niepe∏nosprawnoÊci. Zdrowie stanowi wartoÊç pozwalajàcà na samorealizacj´, w∏aÊciwe pe∏nienie ról spo∏ecznych, dobrà adaptacj´ do zmian oraz osiàgni´cie satysfakcji z ˝ycia. Na zdrowie ma wp∏yw
wiele czynników. Jednak w znacznym stopniu sami decydujemy o zdrowiu poprzez styl ˝ycia, poziom edukacji, wybór warunków zamieszkania
oraz indywidualnà trosk´ o zdrowie.
Zdrowie nie jest stanem statycznym. We
wszystkich okresach ˝ycia nale˝y je chroniç (profilaktyka), doskonaliç i pomna˝aç, czyli zwi´kszaç jego potencja∏ (promocja zdrowia), oraz
przywracaç, gdy pojawi si´ choroba (leczenie
i rehabilitacja).
W Akademii Zdrowego ˚ycia podejmujemy
dzia∏ania umo˝liwiajàce poszczególnym osobom
i spo∏ecznoÊci zwi´kszenie kontroli nad czynnikami warunkujàcymi stan zdrowia i przez to jego
popraw´, promowanie zdrowego stylu ˝ycia oraz
indywidualnych dzia∏aƒ sprzyjajàcych zdrowiu.
Dzia∏amy w kilku sferach ˝ycia cz∏owieka. Zajmu-

W dziejach bohaterów nie brakuje momentów zabawnych, jak narodziny bliêniaków, Józefa i Boles∏awa, podnios∏ych, jak Êlub Matyskowej, a tak˝e nami´tnych, jak doznania Grzegorka czy Marioli Przastek. Mnie szczególnie
urzek∏a poetycka narracja pojawiajàca si´ na
przekór przygn´biajàcym realiom w opowieÊci
o Kosiakowej i jej synu. Ch∏opca fascynowa∏y
konie, w szczególnoÊci koƒ na biegunach: „Gdy
nadchodzi∏ zmierzch i na Miedzeszyn opada∏
wieczór, mama zapala∏a ˝arówk´ na tarasie
i w jej Êwietle, choç ju˝ niewyraênie, widzieliÊmy Wojtka, zapatrzonego we wznoszàcy si´
coraz wy˝ej ksi´˝yc i galopujàcego bez ustanku”. Przy Patriotów 41 toczy∏o si´ zwyczajne ˝ycie doÊwiadczonych wojnà, szarych ludzi, próbujàcych odnaleêç si´ w czasach, w których
przysz∏o im ˝yç. Podczas lektury towarzyszymy
im w codziennych zmaganiach, drobnych radoÊciach, mo˝emy te˝ si´ wzruszyç. Bohaterowie
sà tak autentyczni i przekonywajàcy, ˝e trudno
jest pozostaç wobec nich oboj´tnym. Z ich obserwatorem i kronikarzem spotykamy si´ w toku akcji, w której brutalna rzeczywistoÊç nagle
odrywa go od oswojonej kamienicy: „A potem
nastàpi∏a katastrofa. Moi rodzice si´ rozwodzili
i decyzjà sàdu razem z mamà mia∏em opuÊciç na
zawsze nasz dom. Nikt nie zwa˝a∏ na mojà mi∏oÊç do Joli, nie bra∏ pod uwag´ zag∏ady naszego kina ani tego, ˝e nie mia∏em dla siebie ˝adnego innego Êwiata, oprócz tej dziwacznej arki
mojego dzieciƒstwa...”.
Z autorem tych s∏ów b´dziemy mogli poznaç
si´ tak˝e osobiÊcie. Ju˝ w lutym na Stacji Falenica, a potem w kwietniu, w Wawerskim Centrum
Kultury, przedstawi nam swojà najnowszà ksià˝k´ sam Marek ¸awrynowicz. Do zobaczenia na
ulicy ˚egaƒskiej i... Patriotów.
Joanna Janisz

jemy si´ kszta∏towaniem prawid∏owych nawyków ˝ywieniowych, wspieramy osoby, które interesujà si´ zmianà na lepsze swojej diety oraz
„harmonogramu” tygodnia, organizujàc warsztaty i wyk∏ady nt. ˝ywienia, nawyków, emocji dotyczàcych jedzenia oraz równowagi w jedzeniu. Pokazujemy te˝ ró˝ne sposoby na zdrowà aktywnoÊç fizycznà – na warsztatach nordic walkingu,
tanecznych, terapii taƒcem i ruchem itp.
Poprzez naszych trenerów wellness, coachingu zdrowia, psychodietetyki, terapii taƒcem i ruchem, nordic walkingu, aerobiku i taƒca chcemy
pomóc ka˝demu, kto postanowi zmieniç coÊ
w swoim ˝yciu na ka˝dym jego etapie.
W 2015 roku równie˝ planujemy szereg bezp∏atnych paneli, wyk∏adów, warsztatów, na które serdecznie zapraszamy.
Program Akademia Zdrowego ˚ycia jest
wspó∏finansowany ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Informacje i kontakt:
www.trzykroki.org – Dzia∏ania ➝ Akademia
Zdrowego ˚ycia, tel. 669 000 069,
e-mail: akademia@trzykroki.org
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Jerzy Mrozowski „Nemo”
Jerzy Mrozowski ukoƒczy∏ konspiracyjnà Szko∏´ Podchorà˝ych
Rezerwy Piechoty, otrzyma∏ stopieƒ kaprala podchorà˝ego i zosta∏
zast´pcà dowódcy pododdzia∏u.
Razem brali udzia∏ we wszystkich
akcjach zbrojnych przeciw Niemcom. Mi´dzy innymi trzykrotnie
niszczono akta urz´dów pracy i zaListopad 1943 rok. Magazyn broni pododdzia∏u „RadoÊç”
rzàdów gmin w kilku miejscowo- przy ul. Ró˝anej. Feliks Zaremba, ps. „˚mudzin” sprawdza stan
Êciach powiatu Otwock, zniszczono broni przechowywanej przez Jerzego Mrozowskiego, ps. „Nemo”
5 transportów wojskowych, wysateraz 71 lat od tego zapomnianego wydarzenia.
dzajàc je, likwidowano s∏ugusów okupanta.
Po wkroczeniu armii sowieckiej Mrozowski
Dosz∏o te˝ do licznych starç z wojskiem i policjà.
zosta∏ aresztowany w wyniku ob∏awy NKWD
W nocy z 24 na 25 stycznia 1944 roku
i po przes∏uchaniach wywieziony do ∏agrów
„Nemo” i „˚mudzin” bronili zaatakowanego
w zespole Borowicze-Swierd∏owsk, gdzie by∏
znienacka przez niemieckà policj´ sk∏adu
wi´ziony przez 36 miesi´cy. Potem powróci∏
broni znajdujàcego si´ przy ul. Ró˝anej
do Polski. Zmar∏ w latach 90.
w RadoÊci. Uda∏o si´ im budynek spaliç, obaj
AK-owcy zaÊ przedarli si´ przez pierÊcieƒ obPiotr Bieliƒski
∏awy, k∏adàc trupem obydwóch niemieckich
Inicjatywa
Bajonna-Falenica-Polonia
dowódców akcji – majora i kapitana. Za t´
Kontakt i informacje:
walk´ Zaremba otrzyma∏ Krzy˝ Virtuti Miliinicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tari, a Mrozowski – Krzy˝ Walecznych. Mija

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

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).

Redakcja

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

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

◗ Psycholog dla doros∏ych. 782 765 646.

160

Z¸OTA RÑCZKA

tel. 721 500 700

T¸UMACZENIA
PISEMNE I USTNE

22
1

503 150 991

233

WARSZAWA-RADOÂå
Tel. 501-109-345 www.btit.com.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

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

36

BADANIA w kierunku alergii oraz nietolerancji
pokarmowych, obecnoÊci dro˝d˝y, dro˝d˝aków,
grzybów, paso˝ytów dzieci i doros∏ych oraz
skuteczna terapia, detoksykacja organizmu.
PORADNICTWO dietetyczne indywidualne, rodzinne, coaching dietetyczny. Tel. 607 398 957.

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

503-759-762

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

122

MEBLE NA WYMIAR

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

PRZYSI¢G¸E I ZWYK¸E, RÓ˚NE J¢ZYKI

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...

232

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

Tel. 660-769-211

85

HYDRAULIK

194

www.energetyczneswiadectwo.pl

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).

tel.

tel.: 532 234 128

68

Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych

◗ Chcesz wreszcie schudnàç zdrowo i bez efektu
jojo? Zadzwoƒ 782 765 646, Psycholog, Trener
od˝ywiania.
◗ Poszukiwane sà wykwalifikowane osoby do poprowadzenia zaj´ç dodatkowych dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym, w Dzielnicy Wawer.
Zaj´cia: 1. plastyczne, 2. z elementami logopedii.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç piszàc na adres e-mail: anna.nowosielska@vp.pl

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

17
4

WYPOŻYCZALNIA

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

NADZOR Y BUDOWL ANE
Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
Przeglàdy okresowe budynków
Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

biuro@s2invest.pl

501-758-140

231

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
23
4

Jerzy Mrozowski, ps. „Nemo” urodzi∏ si´
24 paêdziernika 1924 roku. Przed wojnà nale˝a∏ do harcerstwa. Swojà postaw´ pokaza∏
w dniach wojny z Niemcami. Wpierw by∏y to
warty przy wa˝nych obiektach, s∏u˝ba obrony
przeciwlotniczej, przeprowadzanie zagubionych ˝o∏nierzy polskich do Warszawy. Od poczàtku paêdziernika 1939 roku razem z Feliksem Zarembà, Bohdanem Leskim, Jerzym
Olszewskim, Zdzis∏awem Jaêwiƒskim przeszukiwali wrzeÊniowe pobojowiska. Pierwszà
zdobytà w ten sposób broƒ w iloÊci 6 karabinków ukryli w domu p. RuÊniaka przy ul. Zawiszy. Pozosta∏e trzy karabinki, kilka granatów
obronnych i zaczepnych oraz Visa z amunicjà
– w budynku w pobli˝u stacji kolejki wàskotorowej w RadoÊci.
Z czasem powsta∏ oddzia∏ Szarych Szeregów
„RadoÊç”, w 1943 roku przekszta∏cony w pododdzia∏ dywersji bojowej „RadoÊç” b´dàcy cz´Êcià Oddzia∏u Dyspozycyjnego Prawobrze˝nego Kedywu Okr´gu Warszawskiego. Jego
dowódcà zosta∏ harcerz z RadoÊci – kapral
podchorà˝y Feliks Zaremba, ps. „˚mudzin”.

tel. 663-677-701

196

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
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XI edycja imprezy „Senior dla Juniora”
Szko∏a ju˝ nas wo∏a,
Szko∏a nas zaprasza,
dêwi´cznym g∏osem dzwonka
wzywa nas do klas.
Miros∏aw Zi´ber
Ju˝ po raz jedenasty spotkaliÊmy si´ w Zespole
Szkó∏ nr 116 na imprezie „Senior dla Juniora”. Tym
razem by∏a to sobota 22 listopada 2014 r. Tematem
przewodnim tegorocznej uroczystoÊci by∏o has∏o
„Witajcie w naszej szkole”. Uczniowie klas 0–VI
przygotowali przedstawienie, w którym zabrzmia∏o
wiele pi´knych piosenek opowiadajàcych o tym, co
dzieje si´ w szkole. Dzieci Êpiewa∏y o klasach pe∏nych s∏oƒca, uÊmiechach na twarzach uczniów, radoÊci p∏ynàcej z nauki, o nauczycielach i prowadzonych przez nich ciekawych lekcjach.
Podczas drugiej cz´Êci imprezy na scenie zaprezentowali si´ zaproszeni goÊcie, którzy grali
na instrumentach, Êpiewali i bawili nas w ró˝nych j´zykach. Dzieci i rodzice obecni w szkole
mogli wziàç udzia∏ w losowaniu nagród za bilety

wst´pu. Wspomnieç nale˝y równie˝
o pracach nauczycieli, a tak˝e o ró˝nych cennych przedmiotach przekazanych przez rodziców i sponsorów,
które mo˝na by∏o otrzymaç podczas
imprezy.
Po wyst´pach wszyscy ch´tni mogli
posiliç si´ w bufecie przygotowanymi
przez rodziców pysznymi potrawami,
spróbowaç s∏odkich ciast w kawiarence, a tak˝e wylosowaç ciekawà „paczk´ niespodziank´”. Uczniowie szko∏y
przygotowali pi´kne prace plastyczne,
kartki Êwiàteczne i choinki dla swoich
rodziców i dziadków.
W Zespole Szkó∏ nr 116 pochmurna sobota zmieni∏a si´ w dzieƒ pe∏en s∏oƒca, kolorów i uÊmiechu.
Chcemy serdecznie podzi´kowaç Radzie Rodziców, sponsorom i wszystkim osobom, które w∏àczy∏y si´ w przygotowanie imprezy. Szczególne
podzi´kowania przesy∏amy: Piekarni „Or´˝na”
z Sadyby – M. Dro˝d˝, Piekarni – Cukierni
„Grzybki”, Firmie „Aliga”, Halinie Lemieszko, Tade-

uszowi Grudkowskiemu, Dobremu Miejscu, Annie
Pachnickiej i Firmie THERMOMIX, Biuru Podró˝y
TRIP, Teatrowi Kwadrat, TU Compensa, Firmie LUBA Karol Lubaniak.
Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy wszystkich Paƒstwa na XII edycj´ imprezy „Senior dla Juniora”,
która odb´dzie si´ za rok.
Joanna ¸opaciƒska-Tkaczuk

Szlachetna paczka od Liceum nr 76
Przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia nasza
szko∏a bierze udzia∏ w akcji „Szlachetna Paczka”.
Jak co roku wchodzimy na stron´ www.szlachetnapaczka.pl i wybieramy rodzin´, której
chcemy pomóc.
W te Êwi´ta wybraliÊmy rodzin´ wielodzietnà
(samotna matka, trójka dzieci i dwójka wnuczàt).
Nie chcieli du˝o, prosili o najprostsze rzeczy, takie
jak trwa∏a ˝ywnoÊç, Êrodki czystoÊci, pomoce
szkolne i r´czniki.

W krótkim czasie uda∏o si´ nam zebraç wszystko,
co potrzeba. Du˝a cz´Êç uczniów zrezygnowa∏a
z klasowych Êwiàt i prezentów na rzecz akcji i uzbieraliÊmy ok. 500 z∏. Sprawi∏o nam wielkà przyjemnoÊç uszcz´Êliwienie kogoÊ tak ma∏ym kosztem.
Zach´camy równie˝ Was wszystkich, byÊcie poÊwi´cili chocia˝ pi´ç minut na zostanie Êwi´tym
Miko∏ajem.
Uczniowie Liceum nr 76
im. Wis∏awy Szymborskiej

my. Od dzisiaj wiemy ju˝, jakie jest ulubione RADIO
pierwszaków. Kolejna nasza wyprawa to zwiedzanie
siedziby ATM i hal produkcyjnych programów „The
Voice of Poland” i „Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami”. ˚eby atrakcji nie by∏o za ma∏o, byliÊmy
na planie filmowym serialu „Ranczo”. Choç aktorzy
grajàcy g∏ówne role dzieciom nie sà znani, mi∏o by∏o
dostaç autograf i braç udzia∏ w próbie profesjonalnego nagrania. Obie wycieczki nie tylko stanowi∏y dla
dzieci wielkà frajd´ i du˝o zabawy, ale te˝ mia∏y
ogromny walor edukacyjny. Dzi´ki nim mogliÊmy si´
wiele dowiedzieç na temat pracy w radiu i telewizji.

I radio, i telewizja
To by∏y niezwyk∏e prze˝ycia dla pierwszaków ze
szko∏y podstawowej TE Vizja. Dwie wspania∏e wycieczki: do Polskiego Radia i do studia ATM. W siedzibie Polskiego Radia czeka∏y na nas nie lada atrakcje. Nasza pani przewodnik po radio pokaza∏a nam
prawie wszystko. Ju˝ nikt nie pomyli konsoli z konsoletà, pierwszaki wiedzà te˝, co to jest re˝yserka i kim
by∏ Marconi. Atrakcji by∏o bardzo du˝o – zwiedzanie
studia, obserwowanie dziennikarzy podczas ich codziennej pracy i mo˝liwoÊç zasiadania przy konsolecie to by∏a prawdziwa przygoda, której nie zapomni-

Beata Sobiecka
REKL AMA
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Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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